ন োটিশ
বিষয় - হস্টেল এডবিশ
Semester 1 ও Semester 3 এর ছাত্রীদের জানাদনা যাদে যয, যযসকল ছাত্রী হদেল এ
থাকদে চাই, োদের অনলাইন এ আদেেন করদে হদে| Online Google Form ললিংক
সিংলিষ্ট লেভাদের Whats App গ্রুপ এ যেয়ার করা হদে| Semester 3 এর যযসকল ছাত্রী
েে েছর আদেেন কদরলছল লকন্ত কাউদেললিং এ ডাকা হয়লন, োদের এখন আোর নেু ন
কদর Google Form এর ললিংক যথদক আদেেন করদে হদে| আদেেদনর সময়সীমা 16th
November, 2021 (Up to 4 PM).
Note: December মাস যথদক যহাদেল চালু করার পলরকল্পনা আদছ|
Date: 04 / 11 / 2021

College Authority
MUC Women’s College

এি. ইউ. বি. িবহলো িহোবিদ্যোলয়
হস্টেস্টল িুস্ট োগ পোওয়োর জ য আস্টিদ্ ও ভবতিিংক্রোন্ত প্রোথবিক ব য়িোিলী
১. আদেেন করদলই হদেল পাওয়া যাদে, এরকম যকান লনশ্চয়ো যনই। আদেেনকারী
ছাত্রীদের মদযে যথদক, কদলজ কেতৃ পদের লনযৃালরে লনয়ম যমদন ভলেৃ র সুদযাে যেওয়া
হদে।
২. লেদেষভাদে সেম (Physically Challenged) ছাত্রীদের অগ্রালযকার যেওয়া হদে।
৩. যযসে ছাত্রী যহাদেল-এ সুদযাে পাদে, োদের লনম্নলললখে লেষয়গুলল যমদন চলদে হদে
ক)কদলদজর অলিদস সঠিক সমদয়, লনযৃালরে হদেল লি জমা করদে হদে|
খ)90 েোিংে ক্লাদস উপলিে থাকদে হদে।
ে)হদেদলর সময়ানুেলেৃ ো যমদন চলদে হদে।
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ঘ)দকানরকম লেেতঙ্খলা ো Ragging করা যাদে না।
ঙ) মহালেেোলদয়র লেো ও সিংস্কত লে লেষয়ক এেিং অনোনে অনুষ্ঠাদন উপলিে
থাকদে হদে।
৪. লনদজর পছন্দমে রুম ো লসদের োলে করা যাদে না।
৫. যসেন এর মাঝামালঝ যহাদেল ছাড়দে চাইদল, পুদরা যসেন লি লেদে হদে।
আস্টিদ্ পদ্ধবত:
১.ছাত্রীদের Whatsapp Group এ Google Form Link যেওয়া হদে। উক্ত Link যথদক
আদেেন করদে হদে।
২. িদমৃ েূরত্ব সঠিক ভাদে ললখদে হদে।
ক)যরা যাক, যকাদনা ছাত্রীর োলড় যোলপুর, যসদেদত্র োর োলড় যথদক কদলদজ
আসদে কে লকদলালমোর ভ্রমন করদে হদে (Only Up Journey), যসটি উদেখ করদে
হদে। যলে 70 লকদলালমোর (Km) হয়, োহদল 70Km উদেখ করদে।Up & Down যদর
140Km উদেখ করা Form, োলেল করা হদে।
খ)Break Journey হদল, সেগুদলা যযাে কদর সেৃদমাে লকদলালমোর Google Form এ
উদেখ করদে হদে এেিং Counseling এর সময় টিলকে/প্রাসলিক নলথ/েুরত্ব উলেলখে
েিংসাপত্র (Panchayat Prodhan / BDO / Other competent authority) োলখল করদে
হদে।
ে)উলেলখে / উদেলখে েূরত্ব Google Map এ Verify করা হদে।
৩. পালরোলরক আদয়র সঠিক েথে লেদে হদে এেিং Counseling cum verification এর
সময় আদয়র েিংসাপত্র োলখল করদে হদে।
কস্টলজ কততি পক্ষ
এি. ইউ. বি িবহলো িহোবিদ্যোলয়
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