স ীতিবদ ায়তন িবিধ, ১৪২৭
সাধারণ িবিধ


িত বছর বািষক পরী া। িত িশ াবেষ িবদ ায়তন- িনধািরত সমেয়র মেধ পুনভিত- িনব ন করেত হয়



ােস এক বছর অিনয়িমত থাকেলও বেকয়া পিরেশাধ কের িশ াথী পেরর িশ াবেষ পুনভিত হেত পাের



পুনভিত না হেয় িবদ ায়তেনর িলিখত অ েমাদন িনেয় সবািধক এক বছেরর িশ া- িবরিত নওয়া যায়। তেব
িশ া- িবরিত শেষ পেরর িশ াবেষ িবদ ায়তন- িনধািরত সমেয়র মেধ অব ই িনব ন ি য়া স
করেত হেব

অথ পিরেশাধ রীিত


িবদ ায়তেন িশ া হণকােল িশ াথীর পিরিচিত ন র উে খ কের িনধািরত ব াংেক অথবা িবকাশ বা
িশওরক ােশর মাধ েম বতন- ভাতািদ পিরেশাধ করেত হেব



পূবালী বা যমুনা ব াংেক অথ পিরেশাধ করেল কাযালেয়র নিথভুি
মেধ

ভােব ব াংক রিশেদর িবদ ায়তন- অংশ

িনি ত করার ােথ উি িখত তািরেখর

ান কের বা তার ছিব তুেল ছায়ানট স ীতিবদ ায়তেনর

ই- মইল (sb.chhayanaut@gmail.com) বা হায়াটসঅ াপ ন ের (০১৭৩০-৪৮২৪৬৩) পাঠােত হেব


পুেরা বছেরর েদয় অথ অি ম জমা দওয়া যায়। ৩ মােসর বতন বেকয়া পড়েল িবল িফ িদেত হয়



বািষক পরী ার ছাড়প পাওয়ার জ

৩০ পৗষ ১৪২৭, ১৪ জা য়াির ২০২১ তািরেখর মেধ পুেরা বছেরর

বতন পিরেশাধ করেত হেব।
ভবন ও


িণ- শৃ লা
িণকে

িশ াথীেদর মাবাইল ফান ব থাকেব। িনতা

েয়াজেন নীরব (silent) অব ায় ফান চালু

রাখা যােব। তেব িশ েকর অ মিত ছাড়া কােনাভােবই াস চলাকালীন ফােন কথা বলা অথবা অিডও/
িভিডও রকড করা যােব না


জ ির পিরি িত ছাড়া িশ াথীেদর ইমােজি / ফায়ার এি ট ব বহার িনেষধ



িশ াথীরা ােসর বাদ য বা শ য ব বহার করেত পারেব না



কােনা ব িত ম ছাড়া

িণসূিচ অ যায়ী াস শষ হওয়ার ৫ িমিনেটর মেধ িশ াথীেদর

িণক

ত াগ

করেত হেব


িশ াথীরা ভবন ত াগ করার পর যুি পূণ ও হণেযাগ কারণ ছাড়া সীমানােব নীর ভতের অ

কাথাও

অব ান করেত পারেব না


ভবন থেক যাওয়ার সময় অিভভাবকরা অ া বয় িশ াথীেদর বুেঝ নেবন। অ া বয় িশ াথীেক
অিভভাবক একা একা ভবন থেক যাওয়ার অিধকার িদেত চাইেল কাযালেয়র িলিখত অ েমাদন িনেত হেব

আচরণ

 িনজ িবভাগ ও অ

িবভােগর িশ কেদর সমীহ কের চলা এবং ছায়ানেটর সকল কমী ও

াকমীর সে

সদাচরণ িশ াথীর অ তম কতব

 িশ াথীেদর মেধ পার িরক

া- সৗজ - স মপূণ এবং শালীন আচরেণর ব িত ম হণেযাগ নয়
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যাগােযাগ
িণ, পরী া, ছুিটসহ স ীতিবদ ায়তেনর য কােনা িব ি / েয়াজনীয় তথ ছায়ানট স ীতিবদ ায়তেনর



ফইসবুক

েপর মাধ েম জানােনা হয় (www.facebook.com/groups/sb.chhayanaut)। এ কারেণ

িনবি ত সকল িশ াথী/ িশ াথীর অিভভাবকেক িশ াথীর নাম ও পিরিচিত ন র জািনেয় ফইসবুক
যু

হওয়ার অ েরাধ (join request)

েপ

রণ অবধািরত

 স ীতিবদ ায়তন কাযালেয়র িনয়িমত সবা দােনর সময় জাতীয় ছুিটর িদন বােদ বৃহ িত থেক সামবার
বলা ৩টা- ৭টা। কাযালেয় ফােন (০১৭৩০- ৪৮২৪৬৩) যাগােযােগর সময়ও একই।



যেকােনা িজ াসা, পরামশ বা অিভেযােগর জ
sb.chhayanaut@gmail.com

ই- মইেল যাগােযােগর িঠকানা

 িবদ ায়তন কাযালেয়র সা ািহক ছুিট ম ল ও বুধবার
 অ ানসহ ছায়ানট সংগঠেনর অ সকল িব ি পাওয়া যােব ছায়ানেটর ফইসবুক

েপ

(www.facebook.com/groups/chhayanaut)

ছায়ানেটর আদশ পিরপ ী য কােনা আচরণ বা িবিধ অথবা শৃ লাভে র কারেণ কােনা ব াখ া ছাড়াই
স ীতিবদ ায়তন কতৃপ

য কােনা িশ াথীর ভিত বািতল করার অিধকার রােখ। কােরা ভিত বািতল হেল
পিরেশািধত অথ ফরত দওয়া হয় না
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