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বিজ্ঞবি 

 
মহাবিদ্যালয়ের ২০২১-২০২২ বিক্ষািয়ষ ের সকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র উয়েয়ি জানায়না যায়ে, পশ্চিমিঙ্গ উচ্চবিক্ষা 

দ্ির ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বনয়দ্েবিকায়ক মানযতা  বদ্য়ে আগামী ১৬/১১/২০২১ মঙ্গলিার থেয়ক ৩ে ও  

৫ম থসবমস্টার অফলাইন থমায়ে  এিং ১ম থসবমস্টার অনলাইন থমায়ে ক্লাস শুরু হয়ি । বনয়ে উবিবিত বনেম 

অনসুায়র আগামী ১৬/১১/২০২১ মঙ্গলিার থেয়ক ১ম, ৩ে ও ৫ম থসবমস্টায়রর পঠনপাঠন চলয়ি।  

  

ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র প্রবত বনয়দ্েিািলী –  

১। পরিতী বিজ্ঞবি না থদ্ওো পয েন্ত ১ম থসবমস্টায়রর  থকান ছাত্র-ছাত্রী এই মুহূয়তে কয়লয়জ আসয়ত পারয়ি   না। 

তায়দ্র সমস্ত ক্লাস শুক্রিার ও িবনিার অনলাইন থমায়ে থনওো হয়ি। 

২। প্রয়তযক সিায়হ থসামিার, মঙ্গলিার, িুধিার এিং িৃহস্পবতিার থকিলমাত্র ৩ে এিং ৫ম থসবমস্টায়রর অনাস ে 

এিং  থজনায়রল থকায়স ের ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র কয়লজ কযাম্পায়সর ময়ধয থেবিকয়ক্ষ  ক্লাস হয়ি।   

৩। প্রয়তযক থসামিার এিং িুধিার শুধমুাত্র ৩ে থসবমস্টায়রর অনাস ে ও থজনায়রল  থকায়স ের ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র ক্লাস 

হয়ি কয়লয়জর থেবিকয়ক্ষ। প্রয়তযক মঙ্গলিার এিং িৃহস্পবতিার ৫ম থসবমস্টায়রর অনাস ে  ও থজনায়রল 

থকায়স ের ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র ক্লাস হয়ি কয়লয়জর থেবিকয়ক্ষ।  

৪। প্রয়তযক সিায়হর উবিবিত বদ্নগুবলয়ত  সকাল ১১ টা থেয়ক দ্পুুর ২টা পয েন্ত কয়লয়জ  ক্লাস হয়ি। ক্লাস থিয়ষ 

দ্পুুর ২টার পর কয়লয়জর থেতয়র অবতপ্রয়োজন ছাড়া থকায়না ছাত্র-ছাত্রীর োকা যায়ি না ।   

৫। থফস মাস্ক ছাড়া কয়লয়জর থেতয়র প্রয়িি করা যায়ি না ।  

৬। প্রবত থিয়ে দ্’ুজয়নর থিবি িসা যায়ি না ।   

৭। প্রয়তযক ছাত্র-ছাত্রীয়ক অিিযই সামাশ্চজক দ্রূুত্ব িজাে রািয়ত হয়ি।   

৮। ৩ে এিং ৫ম থসবমস্টায়রর ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র থক্ষয়ত্র  মূল থগয়ট থকাবেে ১৯ টটকাকরয়ির িংসাপত্র থদ্িায়না 

িাধযতামূলক। 

৯। ৩ে এিং ৫ম থসবমস্টায়রর ছাত্র-ছাত্রীরা লাইয়েবর থেয়ক িই তুলয়ত এিং জমা বদ্য়ত পারয়ি । বরবেং রুম 

িযিহার করা যায়ি না ।  

১০। ৩ে এিং ৫ম থসবমস্টায়রর ছাত্র-ছাত্রীরা কয়লজ কযানটটন থেয়ক িািার বকয়ন অনযত্র থিয়ত পারয়ি । 

কযানটটয়নর থেতয়র িয়স থকান িািার থিয়ত পারয়ি না।  

১১। থকাবেে বিষেক সমস্ত বিবধ কয়ঠারোয়ি থময়ন চলয়ত হয়ি। 

 
 
 

                                                                                      
              Nodal Officer                                                                                                     Teacher-in-Charge                                    
        Covid Monitoring Cell                                                                                  Sankrail A.B.S Mahavidyalaya                                                                     
   Sankrail A.B.S Mahavidyalaya                                                                                                 
                            

 
 
 


