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কলেলের Offline পঠন – পাঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞবি
সকল ছাত্র ছাত্রীদের উদেদযে জানাদনা হদে ,আগামী 16/11/2021 মঙ্গলবার থেদক কদলজ এ sem
1+ sem 3এর Hons & Sem 5এর Hons.& General এর offline এপঠন-পাঠন শুরু হদব।
একই সাথে 1st sem program course এিং

3 rd sem এর program course এর class online

এ শুরু হলি।।কলেে website , JRM info APP, কলেে ননাটিশ ব ার্ড এ class Routine যথা
সমলে দিথ়ে বিও়ো হথ ।

Covid ’19 নীবিমাোও ছাত্রছাত্রীলের অিশয পােনীে কিতিয সমূহ:
1.প্রদযেক ছাত্র-ছাত্রীদক অবযেই মাস্ক পদর আসদয হদব। এছাডা প্রদ াজদন হাদযর গ্লাভস ও টু পপ
পদরও আসদয পাদর।
2. প্রদযেক ছাত্র-ছাত্রীদক কদলদজর থগদট পনদজর পপরচ
স্কোনার পেদ

পত্র থেপিদ

যরীদরর যাপমাত্রা পপরমাপকদর,হাদয সোপনটাইজার পেদ

ঢু কদয হদব , যারপর োমমাল
কদলদজ প্রদবয করদয হদব।

3. বপহরাগয সাক্ষাৎ প্রােীরা কদলদজ পবদযষ প্রদ াজদন প্রদবয করদয চাইদল ,কদলদজর প্রদবয
থরপজস্টাদর পনদজর নাম, ঠিকানা, কদলদজ প্রদবয এর উদেযে, কদলদজ প্রদবদযর সম
সম

ও প্রস্থাদনর

থরপজস্টাদর পলপপবদ্ধ করদয হদব।

4. থকান ধাযব

চু পড , মালা,আংটি ইযোপে অলংকার বেবহার থেদক পবরয োকদয হদব.

5. মাদে মাদে সাবান পেদ

হায ধুদয হদব বা সোপনটাইজার বেবহার করদয হদব.

6. প্রদযেক ছাত্র-ছাত্রীদক কমপদক্ষ 1.5 পমটার েূরত্ব বজা
7. বকান ছাত্র- ছাত্রীর জ্বর সপেম -কাপয ও যারীপরক

থরদি সামাপজক েূরত্ব রক্ষা করদয হদব.

অসুস্থযা োদক যাহদল কদলজ আসা থেদক পবরয

োকদয হদব।
8. কিদনাই মুদি ও থচাদি হায থেও া হদব না।
9.ছাত্র-ছাত্রীদের কদলজ চত্বদর েলবদ্ধ ভাদব চলা থেরা থেদক পবরয োকদয হদব।
10.সহ পাঠী থের মদধে কিদনাই বই বোগ, পানী জল , িাবার পজপনসসহ অনোনে পজপনস আোনপ্রোন করা থেদক পবরয োকদয হদব.
11.পঠনপাঠন থযষ হদ

থগদল যৎক্ষণাৎ কদলজ চত্বর পপরযোগ করদয হদব। Continued to page 2
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12. ক্লাসরুদম থবদে থকবল একটি পনপেম ষ্ট জা গাদযই বসদয হদব.
13. যত্রযত্র েুযু বা আবজম নাদেলা থেদক পবরয োকদয হদব।
14. ক্লাসরুম , লাইদেরী, কদলজ বারান্দা ও কদলজ কোম্পাস এ অবযেই সামাপজক েূরত্ব বজা
থরদি চলদয হদব।
15. কাদরার হাাঁপচ বা কাপয উঠদল অবযেই নাদক এবং মুদি হাদযর বাহু বা রুমাল পেদ

মুি থঢদক

রািদয হদব।
16. থকান ছাদত্রর বা যার পপরবাদরর থকউ covid আক্রান্ত হদল বা covid এর পচপকৎসা হদল যা
পনদজদক

জানাদয হদব ।

17. প্রদযেক ছাত্র-ছাত্রী বক Vaccination এর certificate , College ID card

থক পনদজর কাদছ

রািদয হদব।
18. প্রদযেক ছাত্র-ছাত্রীদক যাদের পনজস্ব যরল হোন্ড সোপনটাইজার কাদছ রািদয হদব।
19. পসপন র ছাত্রছাত্রীরা কিদনাই পবভাগী
প্রকারঅনুষ্ঠান করদয পাদব না।

নবীনবরণ বা সাধারণ নবীনবরণ জাযী

থকান

আদেয অনুসাদর
ভারপ্রাপ্ত অধোপপকা

