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দফীঃ
বপ/বফবাগঃ
চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদযারয়।
বফঃদ্রঃ
(ক) বপবয়ার কাখজ বফশ্ববফদযারখয়য গাড়ী ফযফায কযা খর এয জনয ভ্রভন বাতা গ্রর্ ছমাগয নয়।
(ে) কভখে ২৪ ঘন্টা অখগ গাড়ী ফযফাখযয জনয বযফন বপখ বযকুআবজন জভা বদখত খফ নযথায় বযকুআবজন ছাড়া
কাউখক গাড়ী ছদয়া খফ না।
(গ) ছম ভস্ত কাখজয জনয চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদযারয় ছথখক মাতায়াত বাতা প্রায খয় থাখকন ছ ভস্ত কাখজ গাড়ী ফযফাযখক
বপবয়ার বখখফ গর্য কযা খফ। বপবয়ার বযকুআবজখনয ছেখত্র কাখজয ূ র্য বফফযর্ বযস্কাযবাখফ উখেে কযখত খফ।
(ঘ) বপ চরাকারীন ভখয় বা নু বিত খর ছকান বেক/বপায/কভযচাযীখক কযাম্পাখয ফাবয ছথখক অা মাওয়ায জনয
গাড়ী ছদয়া খফ না।
(ঙ) বপ চরাকারীন ভখয় ফযবিগত বযকুআবজখন ছকান গাড়ী ছদয়া খফ না।
(চ) ফযবিগত কাখজয জনয একআ ফযবিখক ভাখ দু আফায এয ছফী গাড়ী ছদয়া খফ না।
(ছ) ছছাট গাড়ী ফযবিগত ফযফাখযয ছেখত্র ০৫ (াাঁচ) ঘন্টায বতবযি ভখয়য জনয প্রবত ঘন্টায় ৪০ (চবে) টাকা াখয ফস্থান
চাজয ছনয়া খফ।
(জ) ফযবিগত কাখজ ফযফাখযয জনয ছছাট গাড়ীয বাড়া প্রবত বকঃবভঃ ৩.০০ (বতন) টাকা াখয অদায় ছমাগয।
(ঝ) বফবধ ছভাতাখফক বপবয়ার কাখজয ফাআখয ছকান কাখজ গাড়ী ফযফায কযখর তা ফযবিগত কাখজ ফযফায বখখফ গর্য খফ।
(ঞ) কযাম্পা ছথখক ৬০ (লাট) বকখরাবভটায ফযাাখধযয উখধয ছকান ছছাট গাড়ী ফযাদ্দ ছদয়া মাখফ না। এয ফাআখয গাড়ী বদখত খর
উাচাময ভখাদখয়য ূ ফযানু ভবত বনখত খফ।
(ট) ফাবয খত মাাযা বফশ্ববফদযারখয়য কাখজ অখন তাাযা মবদ বট.এ.বড.এ. প্রায ন তা খর তাাঁখদযখক কযাম্পাখয ফাবয খত
অনা ছনয়ায জনয গাড়ী ছদয়া খফ না। বখনট, ববিখকট, একাখডবভক কাউবির, পাআনযাি কবভবট ও ব.এি.বডখত ফবযাগত
দযফৃ খেয ছেখত্র এআ বনয়ভ প্রখমাজয খফ না।
(ঠ) বফখল জরুযী ফস্থায় ছটবরখপাখনয ভাধযখভ গাড়ীয চাবদা জানাখনায য ছযকডয ংযেখর্য জনয ২৪ ঘন্টায ভখধয বরবেত
চাবদাত্র জভা বদখত খফ। এ বনয়ভ ারন খে বকনা তা বযফন কবভবট যীো কখয ছদেখফ।
(ড) গাড়ী ফযফাযকাযী ংবিষ্ট গাড়ীয বনকট যবেত ভুবখভন্ট ছযবজস্ট্রাখযয বনবদযষ্ট করাভ ভূ  মথামত বাখফ ূ যর্ কখয বনজ বনজ
স্বােয প্রদান কযখফন।

