िव वभारती
VISVA-BHARATI

সবা শাখা
িব ভারতী, শাি িনেকতন

আন বাজার-২০২২
আেবদনপ
দাকােনর নাম :
ভবন/িবভােগর নাম :
অংশ হণকারী ছা -ছা ীেদর/কিমেদর নাম :
আন বাজাের অংশ হণকারী ছা -ছা ীেদর/কিমেদর অ ীকার :
‘

ািবত দাকােন সবদা নজর দওয়ার দািয়

লইয়া আন বাজার চলাকালীন উ

দাকােন উপি ত থািকেত

স ত হইলাম।’ তৎসহ —
ক) আন বাজােরর সাধারণ িনয়মাবলী মািনয়া চিলব;
খ) দাকােন কােনা প মাইক/েটপেরকডার বাজাইব না;
গ) অবাি ত/িবতিকত কান কার ব িচ

দাকােন

দশন কিরব না;

ঘ) আয়-ব েয়র িহসাব সেমত লভ াংশ সবা শাখার যু -স াদেকর অথবা সবা শাখার সদস গেনর িনকট
আন বাজােরর িদন/িনিদ সমেয় অবশ ই জমা িদব।
দলপিতর পূ ণ া র (েমাবাইল নং সহ)
ভবন/িবভাগ :

ভার া কিম/অধ াপেকর স িত ও পূ ণ া র
(েমাবাইল নং ও মল আই.িড. সহ)

সংি

ভবেনর অধ ে র অনু মিত া র
(িসল সহ)

সবা শাখা, কিমম লী
িব ভারতী - শাি িনেকতন
আন বাজার – ২০২২
িনয়মাবলী
০১) আন বাজার একিট উৎসব কােজই দাকানপাট, অিভনয়,

দশনী

ভৃিত যা িকছু এর অ গত স সবই

উৎসেবর অ িহসােব সািজেয় িছেয় সু র ও শাভন কের তুলেত হেব। সব ই উেপােযাগী সু িচ , সু শৃ ল
ও িশ েবােধর পিরচয় থাকা চাই।
০২) আন বাজােরর উে শ িনমল আন

ও সমেবত

েচ ার মধ িদেয় অথৈনিতক জগৎ স ে

িকছু টা ব বহািরক অিভ তা লাভ করা। আর সই সে

দির

ছা -ছা ীেদর

সবার জন িকছু অথ সং হ করা। এই

আন বাজার িব িবদ ালেয়র িশ ার একিট অ ।
০৩) আন বাজার িশ ার অ বেলই যারা এেত যাগ দেবন তােদর সকেলর সাধু তা, িশ াচার, িনয়মানু বিততা
ভৃিতর িদেক িবেশষ ল

রাখেত হেব।

০৪) খাবােরর দাকান িলেক পির ার-পির
০৫) বাইেরর

দাকােনর

তা ও া স ত সকল

কার ব ব ার দৃ া

ল কের তুলেত হেব।

তরী খাবার আন বাজাের িব য় করা িনেষধ।

০৬) আমীষ জাতীয় খাবার আন বাজাের িব য় করা িনেষধ।
০৭) কমপে

৮(আট) জন ছা -ছা ী িমেল দাকান করেত হেব। এেদরসে িব ভারতীর ১(এক) জন কের অধ াপক

অথবা কমী িতিট দাকােনর ভার া থাকেবন। দাকােন কাজ করার জন আেবদনপে দলপিতর নাম উে খ
করেত হেব। ছা -ছা ীেদর আেবদনপে িনজ-িনজ িবভােগর অধ

এবং অধ াপক/কমীর অনু েমাদন থাকা

আবিশ ক। ভার া অধ াপক/কমীর কাছ থেকই টাকা-পয়সা ও িহসাবপ বু েঝ নওয়া হেব।
০৮) এক ব ি

একািধক

েলর সােথ যু

থাকেত পারেবন না।

০৯) িজিনসপে র দাম যােত অত িধক না হয় সিদেক সজাগ দৃ ি রাখেত হেব।
১০) দাকােনর িহসাব ও মাট লােভর টাকা আন বাজােরর িদন, রাি
সকাল ৮টা থেক বলা ১২টা পয

পাঠভবন

াগােরর (শমী

৭টা থেক ৮টা পয

এবং পেরর িদন

িশ পাঠাগার) সামেন অেপ ারত স াদক,

সবা শাখার িনকট অবশ ই জমা িদেত হেব।
১১) িবেকল ৩েট থেক রাি
সময়ানু বিততা িবেশষ
১২) িবিভ

৮টা পয

দাকান িল খালা থাকেব। দাকান খালা ও ব

করার ব াপাের

েয়াজন।

দাকােনর মেধ সু িচ, শৃ লা ও িশ েবােধর

িতেযািগতা খুবই বা নীয়।

১৩) কান দাকােনই মাইক/েটপেরকডার/িসিডে য়ার ইত ািদ বাজােনা যােব না। ক ীয়ভােব একমা কমী ম লীর
মে

রবী

স ীত িকংবা উ া স ীত বাজােনা যােব।

১৪) কবলমা আন বাজােরর িদন সকাল ৬.৩০ থেক দাকান তিরর কাজ-কম
িদন রাি

৯টার মেধ

করা যােব। আন বাজােরর

া ন খািল করেত হেব। আন বাজােরর আেগর িদন, রাি েত দাকান তরী সং া

কান রকম কাজকম িনিষ

ও অৈবধ িহসােব িবেবিচত হেব।

১৫) আন বাজাএর িদন গৗর া ন অ েল সাইেকল িনেয়

েবশ িনিষ

এবং িনিদ

াে

সাইেকল রাখেত

হেব।
১৬)

াকৃিতক দু েযােগর

দলপিতর া র

ে আন বাজার িগত থাকেব।

ভার াে র

া র

