NOTICE
[Semester-1 Classes]
25/11/2020

It is hereby notified to the students of First Semester that online classes will be held on and from
01 December 2020. You are asked to follow the instructions given below to access the classes-

1. Download Google Meet and log in with your own email id. Set your full name as account holder
on Google Meet.

2. You will receive a link via SMS from your respective departments for joining departmental
WhatsApp groups. Click on the link and add yourself.

3. You will receive a link of the virtual class on WhatsApp. Click on the link at the stipulated time
to join the class. Further information regarding the time and the names of assigned teachers will
be conveyed via WhatsApp.
4. Regular attendance is compulsory. In case of any absence, you must provide supporting
documents to have your leave of absence granted. Poor attendance may lead to the cancellation of
candidature.
To download Google Meet click on the following link or download it from Google Play Store (for
Android) or Apple App Store (for IOS)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en_IN&gl
=US

ব াংল সাংস্করণ
এতদ্বারা প্রথম সেমমস্টাররর মিক্ষাথীরের জন্য জান্ারন্া হয় সে ০১/১২/২০২০ সথরে আনলাইন ক্লাে
অন্ুমিত হরে।আপন্ারে ক্লােগুমি অযারেে েরার জন্য ন্ীরের সেওয়া মন্রেে িােিী অন্ুেরণ েররত
ননর্দে শ দদওয়া হর্ে-

1. গুগি মমট ডাউন্রিাড েরুন্ এেং আপন্ার মন্রজর ইরমি আইমড মেরয় িগ ইন্ েরুন্। গুগি
মমরট অযাোউন্টধারে মহোরে আপন্ার পুররা ন্ামটি সেট েরুন্।

২. মেভাগীয় সহায়াটেঅযাপ গ্রুপগুমিরত সোগোরন্র জন্য আপমন্ আপন্ার মন্জ মেভাগ সথরে
এেএমএরের মাধযরম এেটি মিঙ্ক পারেন্। মিঙ্কটিরত মক্লে েরুন্ এেং মন্রজরে েুক্ত েরুন্।

৩. আপমন্ সহায়াটেঅযারপ ভােুে য়াি ক্লারের এেটি মিঙ্ক পারেন্। ক্লারে সোগোরন্র জন্য মন্ধোমরত
েমরয় মিঙ্কটিরত মক্লে েরুন্। েময় ও মন্েুক্ত মিক্ষেরের ন্াম েম্পমেে ত আরও তথয
সহায়াটেঅযারপর মাধযরম জান্ারন্া হরে।

৪. মন্য়মমত উপমিমত োধযতামূিে। সোন্ও অন্ুপমিমতর সক্ষরে, আপন্ার অন্ুপমিমতর ছু টি মঞ্জুর
েররত আপন্ারে অেিযই েহায়ে ন্মথ েরেরাহ েররত হরে। মন্ম্ন উপমিমত প্রামথেতা োমতরির মেরে
পমরোমিত েররত পারর।

Principal

