Dated:- 18.4.21

বলাগড় ববজয় কৃষ্ণ মহাববদ্যালয়
Notice-180/2020-21

ছাত্রছাত্রীদদ্র প্রবি ববজ্ঞবি
কর োনো মহোমো ী দ্বিতীয় ঢেউ ভয়়ংক ভোরে এরেরে কমরেদ্বে সে োরযে ঢেখো দ্বেরয়রে।
পশ্চিমেঙ্গও তো েেদ্বতক্রম নয়। এই মহোদ্বেেেোলরয় দ্বিতীয়, চতু র্ থ ও ষষ্ঠ ঢসদ্বমস্টোর
েোত্রেোত্রীরক যোনোরনো যোরে ঢয, কর োনো মহোমো ী
অনুসোর

কো রে ের্মোন
থ
দ্বেশ্বদ্বেেেোলরয়

সকল
দ্বনরেথে

করলয আপোতত েন্ধ র্োকরে। ইদ্বতমরর্ে অনলোইরন 06.4.2021 তোদ্ব খ ঢর্রক

ঢতোমোরে ঢেে দ্বকেু ক্লোস শুরু হরয় ঢেরে। ঢতোম ো ক্লোস ক ে। 19.04.21 তোদ্ব খ ঢর্রক রুটিন
অনুযোয়ী অনলোইন ক্লোরস

মোর্েরম পড়োরেোনো চলরে। স কোদ্ব

দ্বনরেথদ্বেকো ঢপরল করলরয

ঢ গুলো ক্লোরস েেেস্থো শুরু হরে I

অনলোইন ক্লোসগুদ্বল ঢতোমোরে স্মোিথ ঢমোেোইল ঢ োন েো লেোপিপ েো ঢেস্কিপ কম্পিউিোর
মোর্েরম ক রত হরে I প্রদ্বত ক্লোরস পোঠ আমোরে অর্েোপকেে ঢহোয়োিসেোপ েররুরপ আেোম
যোদ্বনরয় ঢেরেন, যোরত ঢতোম ো আরে ঢর্রকই পড়ো দ্বেষরয় প্ররয়োযনীয় র্ো েো অযথন ক রত
পোর ো। আমোরে অর্েোপকেে পোরঠ সো ো়ংে, স্টোদ্বে ঢমটিদ্ব য়োলস আ প্ররনোত্ত ঢতোমোরে
দ্বেরয় ঢেরেন। অরনরক কোরে স্মোিথ ঢ োন নো র্োকরত পোর , দ্বকন্তু ঢতোমো দ্বনকিস্থ েন্ধু সরঙ্গ
একরত্র ক্লোসগুরলো যোরত তু দ্বম ক রত পোর ো, ঢস ঢচষ্টো ক রত হরে। এরক অনেরক সোহোযে
ক রে। আমোরে

করলরয

ওরয়েসোইরি (www.bbkm.in) ইদ্বতমরর্ে ঢসদ্বমস্টোর

রুটিন

আপরলোে ক ো হরয়রে। রুটিন ঢমরনই গুেল দ্বমি-এ ঢয দ্বলঙ্ক অর্েোপকেে ঢেরেন, তো দ্বেরয়
েুরক সে ক্লোস ক ো যোরে। ঢতোমোরে যোনোরনো যনে প্রদ্বতটি দ্বেজ্ঞদ্বি আমোরে ঢহোয়োিসেোপ
েররুরপ এে়ং ওরয়েসোইরি ঢনোটিরে মরর্ে ঢেওয়ো র্োকরে। ঢতোম ো দ্বনয়দ্বমত করলয
ওরয়েসোইি ঢেখরে। যর্োসমরয় দ্বেজ্ঞদ্বি পোওয়ো
দ্বনয়দ্বমত ঢযোেোরযোে

যনে অর্েোপক আ

োখরত হরে। অনলোইন ক্লোস ক ো

যনে ঢতোমোরে

সহপোঠীরে
অসুদ্বের্ো

সরঙ্গ
ঢকোনও

কো ে ঢনই। যদ্বে ঢমোেোইল েো কম্পিউিো অপোর েরন ঢকোনও অসুদ্বের্ো হয়, তোহরল ঢতোমোরে
দ্বেভোেীয় অর্েোপকরে সোহোযে দ্বনরত পোর ো অর্েো েদ্বেত দ্বেভোরে অর্েোপক ে. দ্বেশ্বশ্চযৎ পোল
েো েোদ্বেযে দ্বেভোরে অর্েোপক ে. শুভম েশ্চিেো সেোর

সোহোযে দ্বনরত পোর ো।

কর োনো মহোমো ী আমোরে দ্বেক্ষো পদ্ধদ্বতরত দ্বে োি পদ্ব েতথন এরনরে। এই মুহরূ তথ আমোরে
অনলোইরন পড়োরেোনো চোলোরত হরে। করলরয

ওরয়েসোইরি সকল অর্েোপরক

ঢ োন নম্ব

ঢেওয়ো আরে। ঢতোমোরে ঢহোয়োিসেোপ েররুরপও সে অর্েোপরক ঢ োন নম্ব ঢেওয়ো আরে I

করলরয

ঢয ঢকোনও ঢনোটিে শুর্ুমোত্র করলয ওরয়েসোইরি র্োকরে। ঢসইযনে ঢতোমোরে

দ্বনয়দ্বমত করলয ওরয়েসোইি ঢেখরত হরে। এ প ও যদ্বে ঢকোনও দ্বেরেষ অসুদ্বের্ো হয়, তোহরল
প্ররয়োযরন অর্েক্ষরক যোনোরত পোর ো।

এখন খুেই গুরুত্বপূে থ সময়। ঢকোনওভোরেই সময় অপচয় ঢকোর ো নো। যীেরন প্রদ্বতটষ্ঠত হরত
ঢেরল ঢতোমোরে দ্বনয়দ্বমত পোরঠ মরর্ে র্োকরত হরে। আম ো করলয ঢর্রক অনলোইরন পড়ো
যনে এত েেেস্থো ক দ্বে, অর্চ ঢতোম ো ঢকোনও কম অনলোইন ক্লোরস আগ্রহী নও, এই কম
েোত্র/েোত্রীরক আম ো দ্বচদ্বিত ক ে এে়ং তো উপদ্বস্থদ্বত নম্ব ঢেওয়ো সমরয় এগুরলো আম ো
দ্বেচো ক ে। েহু েোত্রেোত্রী আমোরে ওরয়েসোইরি খে োরখ নো। আমোরে করলরয সীদ্বমত
ক্ষমতো, তোরতও েেয়েহুল েেেস্থো ক দ্বে দ্বকন্তু ঢতোমোরে উেোসীনতো আমোরে েুুঃরখ কো রে
পদ্ব েত হরয়রে। নতু ন যুরে সরঙ্গ আমোরে সিকথ ঢ রখ চলরত হরে। ঢকোরনো অসুদ্বের্ো হরল
ঢতোমো দ্বেভোেীয় অর্েোপকরে কোরে যোনোও। তো সরেও দ্বকেু নো হরল অর্েক্ষরক দ্বচটঠ দ্বেরয়
যোনোও।

করলরয

রুটিন অনুযোয়ী সমি লোইভ ক্লোস হরে। করলরয

ঢকোরস থ রুটিন করলরয
রুটিন ঢতোমোরে

দ্বে.এ. অনোস থ এে়ং ঢযনোর ল

ওরয়েসোইরি ঢেওয়ো আরে। দ্বেজ্ঞোন ও েোদ্বেযে দ্বেভোে দ্বনয-দ্বনয

যোদ্বনরয় ঢেরে। অরনকগুদ্বল কম্পিউিো

দ্বেক্ষো

ক্লোস ঢপেোেোদ্ব

স়ংস্থো

সোহোরযে স়ংেটঠত হরে। করলরয দ্ব য এখন অনলোইরন স়ংগ্রহ ক ো হরে I দ্ব য প্রেোরন
দ্বেজ্ঞদ্বি েীঘ্রই প্রকোদ্বেত হরে I কর োনো দ্বেদ্বর্ ঢমরন করলয লোইরেদ্ব

ঢর্রক েই স়ংগ্রহ ক ো

যোরে। তরে একসরঙ্গ েয় ঢর্রক আিযরন ঢেদ্বে েোত্র-েোত্রী করলরয প্ররেে ক রত পো রে নো I

উপর

দ্বেজ্ঞদ্বি সো স়ংরক্ষপ :

★ঢসদ্বমনো , ইন্টো নোল প ীক্ষো, ঢসদ্বমস্টোর
দ্বেজ্ঞদ্বি করলরয

প্রর্োন প ীক্ষো ইতেোদ্বে করলয-স়ংক্রোন্ত সমি

ওরয়েসোইরি ঢেওয়ো হরে। তোই ঢতোমোরক দ্বনয়দ্বমত করলয ওরয়েসোইি

ঢেখরত হরে।
★ক্লোসরুটিন অনুরযোয়ী দ্বনয়দ্বমত ক্লোস ক রত হরে। অনলোইরন প্ররতেক েোত্রেোত্রী

হোশ্চয ো

ঢনওয়ো হরে।
★স কো ী দ্বনরেথে নো ঢপরল এখন স্বোভোদ্বেক ক্লোস চোলু হরে নো।
★ঢতোমোরে

অনলোইন ক্লোস-দ্বেষয়ক মতোমত, ঢকোনও ক্লোস নো হওয়ো

ঢকোনও অসুদ্বের্ো ঢতোম ো অর্েক্ষরক পত্র-মো
েোইর

একটি মতোমত যোনোরনো

দ্বলরখ যোনোরত পোর ো। ঢতোমোরে

সমসেো অর্েো অনে

ৎ যোনোরত পোর ো। করলরয অর্েরক্ষ ঘর

েোক্স আরে। ঢসখোরন ঢতোমো

নোম, দ্বেভোে, ক্রদ্বমক স়ংখেো

মতোমত যোনরত নো পো রল আম ো অর্েোপক ো এই

পড়োরেোনো ভোরলোমন্দ েুঝরত পো ে নো।

★করলরয

ওরয়েসোইরি আমোরে

করলরয

সমি অর্েোপরক

ঢ োন নম্ব

ও ইরমইল

টঠকোনো ঢেওয়ো আরে। ঢয-ঢকোনও প্ররয়োযরন আমোরে সরঙ্গ ঢযোেোরযোে কর ো।

★এই মহোমো ীরত আমোরে

প্রযুশ্চি

সুরযোে ঢনওয়ো েোড়ো আ

পর্ ঢনই। করলরয ঢয

ঢহোয়োিসেোপ েররুপ ততদ্ব হরয়রে, তোরত যো নোম নদ্বর্ভুি হয়দ্বন, তো করলরয কোউরক ঢ োন
ক ো ে কো ঢনই। কোরয মোরঝ েো ়ংেো ঢ োন এরল আমোরে অসুদ্বের্ো হয়। তোই ঢতোম ো
দ্বেভোেীয় অর্েোপকরে ঢহোয়োিসেোরপ দ্বেষয়টি যোনোরে। ঢতোমো নোম, ঢেদ্বে, করলয ঢ োল নম্ব
এে়ং ঢমোেোইল নম্ব তোাঁরে যোনোরল ঢতোমোরক েররুরপ স়ংরযোযন ক ো হরে।

★পদ্ব রেরষ েদ্বল, কর োনো দ্বেদ্বর্ ঢমরন চলরত হরে।

শুরভেো সহ

অর্েক্ষ
েলোেড় দ্বেযয়কৃষ্ণ মহোদ্বেেেোলয়
েলোেড়, হুেদ্বল

