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অিতমািরর কারেণ এবং সরকােরর িনেদশ অনু যায়ী কেলজ ব
খালার কান িব ি

নই এখেনা অবিধ ।
পুন কাজ আেছ। পরী ার ফম িফলাপ, িব িবদ ালয় পরী া, মা

অথচ আগামীিদেন কেলেজ অেনক
ছা

আেছ গত মাচ ২০২০ থেক। আগামী িদেনও কেলজ

ভিত তার মেধ সবেচেয়

আপেলাড, এবং

পুন । এছাড়া ব িবধ Academic-Administrative কাজ ত আেছই । এই

ি েত

আিম আপনােদর িকছু িনেদশ িদি । এই সকল িনেদশ অবশ ই পালনীয় । এবং সই িনেদশ পালন করার জেন যিদ
কেলেজ আসবার

েয়াজন থােক তাহেল তা আবিশ ক ভােব পালন করেত হেব । এই

ে

কান রকম অসহেযািগতা যন

না থােক । [If instructed by the Principal to come to the college for any administrative function a
teacher is supposed to abide by such instruction]
এই িব ি র মধ িদেয় আপনােদর আেরা জানান হে

য কেলজ সং া

য কান

আপনারা অধ ে র দফতের িগেয় কাগজ জমা দেবন । অধ ে র া েরর
কাজ স

েয়াজেন বা ব ি গত কান

েয়াজেন

েয়াজেন থাকেল কেলেজর দফতর থেক সই

করা হেব। [All Papers related to college and personal interests that which requires the

signature of the HoI are to be routed through the college office] ।
তেব একথা িঠক, আজও সং মেণর

েকাপ আেছ, যানবাহন বা

ন চলাচল াভািবক হয় িন, সকেলর ভ াকিসন

স

হয়িন । তাই কেলেজর

স

করেত চান তাহেল আপিন অবশ ই আমার বাড়ীেত আসেত পােরন। িক

েয়াজেন বা িনজ

ি য়া

েয়াজেন আপিন কেলেজ না িগেয়, যিদ আমার বাড়ীেত এেস সই কাজ
সই

ে ইেমইল মারফত আপিন আমার

কােছ আেবদন করেবন (যথাযথ কারন দিখেয়) এবং ইেমইল মারফৎ আমার অনু মিত িনেয় তেবই আমার বাড়ীেত আসেবন
(taking prior appointment).
আজ আেরা একটা কথা বেল রাখা দরকার । আপনােদর কান কাগেজ আমার কান সা র দরকার হেল, সই সা র হেব
physical signature . আমার কােছ scanned signature এর আেবদন করেবন না ।

Address - P.O.- TANGRAKHALI DISTRICT : SOUTH 24 PARGANAS

PIN : 743329

Log in to www.bankimsardarcollege.org

