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িনেদশনা ও শতাবিল
1. িশ াথীেক অবশ ই বতমান ছা /ছা ী হেত হেব।

মাণস প, Student ID Card/ Library ID Card এর ফেটাকিপ

জমা িদেত হেব।
2. একজন িশ াথী এেকর অিধক ই- মইল আইিডর জন আেবদন করেত পারেব না।
3. িশ াথীর অবশ ই িবক

একিট ই- মইল (Yahoo/Gmail/Hotmail) আইিড থাকেত হেব। য ই- মইল এ য কান

েয়াজেন যাগােযাগ করা যােব।
4. ই- মইল খালার আেবদন ফরম https://hstu.ac.bd/it_cell িলংেক পাওয়া যােব।
5. হািব িবর ই- মইল আইিড ‘G Suite for Education’ নীিতমালা অনু সরন কের। িবধায়, Google এর য কান ব বহার
নীিতমালা পিরবতেনর জন কতৃ প
6.

দায়ী থাকেব না।

িত ািনক ই- মইল ব বহার কের রা ে াহী, জ ীবাদ, স াসী কমকা

ও হািব িবর সু নাম ু

হয় এমন কান কমকাে

ব ব ত হেল সরাসির আইিন পদে প হন করা হেব এবং দায়-দািয় িশ াথীেক বহন করেত হেব।
7. ছা

শষ হেল ই- মইল আইিড ব

কের দওয়া হেব। ই- মইল আইিড বে র িবষেয় সু িনি ত হওয়ার জন

ছা /ছা ীেক আইিটেসেলর Clearance িনেত হেব। Clearance নওয়ার পূ েব ছা /ছা ীেক িনজ দািয়ে

তার যাবতীয়

ডটা ব াকআপ িনেত হেব।
8. কতৃ প

যেকান সময় যেকান িনয়ম সংেযাজন, িবেয়াজন ও পিরমাজন করেত পারেব।

9. ই- মইল অ াকাউ

সেবা

৯০িদন অব ব ত থাকেল তা ব

আিম এই মেম অ ীকার করিছ য, হািব িব কতৃ ক

দ

কের দওয়া হেব।

সকল শতাবিল ও

িত ািনক ই- মইল আইিডর যথাযথ ব বহার

িনি ত করেবা। অন থায়, শতাবিল ও ব বহােরর ব ত য় ঘটেল হািব িব কতৃ প

কতৃ ক গৃ হীত িস া

মেন িনেত বাধ

থািকব।

...................................
(ছা /ছা ীর া র)

................................................

........................................................

(সু পারভাইজার/িবভাগীয় চয়ারম ান

(সম য়কারী, আইিট সল-এর া র)

/ডীন -এর সীলসহ া র)

অিফস কতৃ ক পূ রনীয়
দানকৃত ই- মইল অ াকাউ ঃ
সংি

কমকতার া র

..........................................

