ছা /ছা ী-র হলফনামা
১। আিম,

(ছা /ছা ী-র নাম /এডিমশন নং/ রিজে শন নং/ এনেরালেম

নং) , বাবা/মা-এর

নাম --------------------------------------------------------------------, কিব জগ াম রায় গভনেম
িডি

কেলজ-এ ভিত হেয় িব িবদ ালয় ম ু রী কিমশন িনিদ উ িশ া

২০০৯-এর (এরপর থেক এিট কবল ‘িনয়মাবিল’
য সহকাের পড়লাম এবং উ

জনােরল

িত ােন র ািগং- িতেরাধী িনয়মাবিল

েপ উি িখত) একিট

িতিলিপ হােত পলাম ও সিট

িনয়মাবিলেত উি িখত শত িল যথাযথ েপ অনু ধাবন করলাম।

২। আিম িনয়মাবিলর ৩ নং ধারািট মেনােযাগ সহকাের পাঠ করলাম এবং র ািগং বলেত িক বাঝায় স স েক
অবিহত হলাম।
৩। আিম িনয়মাবিলর ৭ নং এবং ৯.১ নং ধারা িলও মেনােযাগ সহকাের পাঠ করলাম এবং আিম যিদ
পেরা ভােব র ািগং-এর অপরােধ বা র ািগং-এর
থািক, তাহেল আমার িব ে

েরাচনায় অথবা র ািগং-এর

য শাি মূ লক বা আইনানু গ ব ব া

েণাদনায় অিভযু

ত

বা

হই বা যু

হণ করা হেব স স েক স ূ ণ

েপ

অবগত হলাম।
৪। এত ারা আিম দৃ ঢ় অ ীকার সহ মুচেলকা িদি

য-

ক। িনয়মাবিলর ৩ নং ধারায় যােক র ািগং বেল উে খ করা হেয়েছ, সই ধরেনর কােনা আচরণ বা
কেমর সে আিম যু

থাকব না।

খ। আিম এমন কােনা কােযর সে

যু

থাকব না, যা িনয়মাবিলর ৩ নং ধারা অনু যায়ী র ািগং- ক

েরাচনা বা সমথন দান কের।
৫। এত ারা আিম দৃ ঢ়তার সে
িনয়মাবিলর ৯.১ নং ধারা অনু যায়ী

অ ীকার করিছ য, আিম যিদ র ািগং এর অপরােধ অিভযু
দ

শাি র জন আিম

ত থাকব এবং আমার িব ে

হই তাহেল
অন য কান

ধরেনর আইনানু গ শাি মূ লক ব ব া হণ করা হেব, তার দায় হণ করেত আিম বাধ থাকব।
৬। এত ারা আিম জানাি

য, র ািগং-এর অপরােধ বা র ািগং-এর

থাকার অিভেযােগ আিম দেশর কােনা িশ া
িবষয়িটও সু িনি ত করিছ য, আমার উপযু
বািতল বেল গণ করা হেব।

েরাচনায় অথবা র ািগং-এর

েণাদনায় যু

িত ান থেক কখেনা িবতািড়ত বা বিহ ৃ ত হইিন এবং এ

কথা িল যিদ িমেথ

মািণত হয়, তাহেল আমার ভিত

ি য়ািট

......... বেষর ......... মােসর ......... িদেন অ ীকার করলাম।

………………………………………………………..
িত াকারীর া র
নাম :

িতপাদন

আমার

াতসাের এই হলফনামার িবষয়ব

সত বেল

িতপািদত হল, এর কােনা অংশই অসত নয় এবং

এিটেত কােনা অসত িববৃ িত দওয়া হয়িন বা গাপনীয়তার আ য় নওয়া হয়িন।
......... ােন ......... বেষর ......... মােস ......... িদেন

িতপািদত হল।

………………………………………………………..
িত াকারীর া র
.
এই হলফনামার িবষয়ব িট পাঠ করবার পর ......... বেষর ......... মােসর ......... িদেন আমার উপি িতেত
অ ীকার সহ া র

দান করা হল।

শপথ হেণ ভার া আিধকািরক

অিভভাবেকর হলফনামা
১। আিম,

অিভভাবেকর নাম

নং/ এনেরালেম

নং)

,

(ছা /ছা ী-র নাম /এডিমশন নং/ রিজে শন

-এর িপতা/মাতা/অিভভাবক, কিব জগ াম রায় গভনেম

কেলজ-এ ভিতর সময় িব িবদ ালয় ম ু রী কিমশন িনিদ
২০০৯-এর (এরপর থেক এিট কবল ‘িনয়মাবিল’
য সহকাের পড়লাম এবং উ

উ িশ া

জনােরল িডি

িত ােন র ািগং- িতেরাধী িনয়মাবিল

েপ উি িখত) একিট

িতিলিপ হােত পলাম ও সিট

িনয়মাবিলেত উি িখত শত িল যথাযথ েপ অনু ধাবন করলাম।

২। আিম িনয়মাবিলর ৩ নং ধারািট মেনােযাগ সহকাের পাঠ করলাম এবং র ািগং বলেত িক বাঝায় স স েক
অবিহত হলাম।
৩। আিম িনয়মাবিলর ৭ নং এবং ৯.১ নং ধারা িলও মেনােযাগ সহকাের পাঠ করলাম এবং আমার
যিদ

ত

বা পেরা ভােব র ািগং-এর অপরােধ বা র ািগং-এর

অিভযু

হয় বা যু

থােক, তাহেল তার িব ে

স ূণ

েপ অবগত হলাম।

েরাচনায় অথবা র ািগং-এর

িতপাল
েণাদনায়

য শাি মূ লক বা আইনানু গ ব ব া হণ করা হেব স স েক

৪। এত ারা আিম দৃ ঢ় অ ীকার সহ মুচেলকা িদি

য-

ক। িনয়মাবিলর ৩ নং ধারায় যােক র ািগং বেল উে খ করা হেয়েছ, সই ধরেনর কােনা আচরণ বা
কেমর সে আমার

িতপাল যু

থাকেব না।

খ। আমার

িতপাল এমন কােনা কােযর সে যু

র ািগং- ক

েরাচনা বা সমথন দান কের।

৫। এত ারা আিম দৃ ঢ়তার সে অ ীকার করিছ য , আমার
তাহেল িনয়মাবিলর ৯.১ নং ধারা অনু যায়ী

থাকেব না, যা িনয়মাবিলর ৩ নং ধারা অনু যায়ী

িতপাল যিদ র ািগং-এর অপরােধ অিভযু

দ শাি র জন স

হয়

ত থাকেব এবং তার িব ে অন য কান

ধরেনর আইনানু গ শাি মূ লক ব ব া হণ করা হেব, তার দায় হণ করেত স বাধ থাকেব।
৬। এত ারা আিম জানাি
থাকার অিভেযােগ আমার

য, র ািগং-এর অপরােধ বা র ািগং-এর
িতপাল দেশর কােনা িশ া

এবং এ িবষয়িটও সু িনি ত করিছ য, আমার উপযু
ি য়ািট বািতল বেল গণ করা হেব।

েরাচনায় অথবা র ািগং-এর

েণাদনায় যু

িত ান থেক কখেনা িবতািড়ত বা বিহ ৃ ত হয়িন

কথা িল যিদ িমেথ

মািণত হয়, তাহেল তার ভিত

......... বেষর ......... মােসর ......... িদেন অ ীকার করলাম।
………………………………………………………..
িত াকারীর া র
নাম :
িঠকানা :
দূ রভাষ/চলভাষ :
িতপাদন
আমার

াতসাের এই হলফনামার িবষয়ব

সত বেল

িতপািদত হল, এর কােনা অংশই অসত নয় এবং

এিটেত কােনা অসত িববৃ িত দওয়া হয়িন বা গাপনীয়তার আ য় নওয়া হয়িন।
......... ােন ......... বেষর ......... মােস ......... িদেন

িতপািদত হল।

………………………………………………………..
িত াকারীর া র
.
এই হলফনামার িবষয়ব িট পাঠ করবার পর ......... বেষর ......... মােসর ......... িদেন আমার উপি িতেত
অ ীকার সহ া র

দান করা হল।

শপথ হেণ ভার া আিধকািরক

