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ন োটিশ ং: _____________

তোরিখ: 14/11/2021

COVID রিরি নেন আগোেী 16.11.2021 তোরিখ নেনে েনেনে 5th Sem, 3rd Sem এিং 1st Sem
এি ক্লোস শুরু হনি। ছোত্রীনেি র ম্নরেরখত সূচী অ ুসোনি েনেনে আসনত িেো হনে।
Semester
5th Semester

Group

ছোত্রীিো নেরে েনেনে আসনি

Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রী

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শতিবার

General Course (B.A. & B.Sc.)এর ছাত্রী

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার,
স াম, বুধ, শুক্র

Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রী
3rd Semester

General Course (B.A. & B.Sc.)এর ছাত্রী
including GE course of Hons. Student
Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রী

1st Semester

স াম, বুধ, শুক্র
17/11/2021
ও
18/11/2021
এ
Verification এর জিয আ বব| Offline
class এর তিি ও িাতরখ পবর Whats App
গ্রুপ এ জাতিবে সিওো হবব

23/11/2021
General Course (B.A. & B.Sc.)এর ছাত্রী

ও 24/11/2021 এ
Verification এর জিয আ বব| Offline
class এর তিি ও িাতরখ পবর Whats App
গ্রুপ এ জাতিবে সিওো হবব

রি: দ্রঃ – 1. Master Routine অিু াবর Offline ক্লা চলবব| বাতিতিি গুতলবি Master Routine অিু াবর Online ক্লা চলবব
এবং এতবষবে ংতিষ্ট তবভাগ / তশক্ষি, Whats App গ্রুপ এ ছাত্রীবির অবগি িবর সিববি|
2. ছাত্রীবির তিতিি ষ্ট তিবি COVID ংক্রান্ত িল তবতধ ( ংব াজি-1) সমবি ( থা ামাতজি িূরত্ব বজাে সরবখ, মাস্ক পবর ও তিজ তিজ
যাতিটাইজাবরর সবািল অবশযই াবথ তিবে) িবলবজ প্রববশ িরবি হবব।
3. Offline ক্লা
ম্পতিি ি ংব াজি/ তববোজি / ংবশাধিী/পতরবিি ি(প্রবোজি

াবপবক্ষ) Whats গ্রুপ এ জাতিবে সিওো হবব|

(NO MASK – NO CLASS – NO ENTRY)
অিুমিযািু াবর/েনেে েততৃ পক্ষ
এেইউরস েরহেো েহোরিেযোেয়, িিৃ েো
পূিৃ িিৃ েো

MAHARAJADHIRAJ UDAY CHAND WOMEN’S COLLEGE
B.C. Road, Burdwan- 713 104
Phone- (0342) 2533168 / 2531900
Government Sponsored Degree College Estd-1955
E-mail < mucwcburdwan@gmail.com >
A Constituent College of the University of Burdwan
Reaccredited by NAAC (Grade-B+ CGPA2.64)

সংনেোে -1
েনেনে অফেোই ক্লোস শুরুি আনগCOVID র য়েগুরে িেোয় িোখোি পিোেশৃ
ছোত্রীনেি পোে ীয় েোেগুরে :

►মাস্ক

পরুি। গ্লাভ

►আংটি,

এবং িযাপ বযবহার ঐতিি।

সচইি, চু ত়ি এবং িাতববজর মবিা ধািব তজতি পত্র পরা এত়িবে চলুি।

►

াবাি এবং জল তিবে ঘি ঘি আপিার হাি সধাোর জিয, বা উপলভয হবল

►

বিত্র

ামাতজি িূরত্ব বজাে রাখুি।

►আপিার

জ্বর,

►আপিার

হাি পতরষ্কার িা িরা প িন্ত হাি তিবে মুখ স্পশি িরববি িা।

তিি বা অিয সিাবিা অ ুখ হবল প্রতিষ্ঠাবি আ ববি িা।

►বন্ধু বির

াবথ ঘতিষ্ঠ িল তিতর িরববি িা।

►পাঠ্যবই,

িতপ, বযাগ বা আপিার বন্ধু র অিয সিাবিা তজতি

►আপিার

বন্ধু বা িাবরা

►আপিার

তিধিাতরি জােগাে ব ুি।

► COVID
►

াবথ খাবার বা পািীে জল সশোর িরববি িা।

ম্পবিি মবিাব াগ

হিাবর জািুি এবং তিিতিি জীববি স টি অিু রণ িরুি।

আপিার আত্মীেবির মবধয

বচিিিা ছত়িবে তিি।

ামাতজি িূরত্ব বজাে সরবখ উদ্ভাবিী সখলা সখলুি।

►হাাঁতচ
►

সপ্রাবটািল

সশোর িরববি িা।

িি ি থাকুি তিন্তু অ থা আিতিি হববি িা।

►বাত়িবি
►

যাতিটাইজার বযবহার িরবি পাবরি।

এবং িাতশ সিওোর আবগ িীভাবব আপিার মুখ এবং িাবির উপর হাি ভাাঁজ িরববি িা তশখুি।

ত্রিত্র থুথু সেলববি িা।
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►প

িাপ্ত পতরমাবণ টেবলট ফ্লাশ িরুি এবং এিবার হবে সগবল

►ক্লা

রুম, লযাববরটতর, লাইবেতর, িতরডর এবং অিয স খাবিই

►উদ্ভাবিী

সপাস্টার আাঁকুি; সিাতভবডর তবরুবে

►বাত়িবি

সপ াঁবছ তডটারবজন্ট তিবে ইউতিেমি ধুবে সেলুি

►

ারা

►জাি

মুবখাশ, গ্লাভ

ামাতজি িূরত্ব বজাে রাখুি।

তি আপিার িাবছ অিয স ট থাবি।
রা তর

এবং িযাপ গরম জবল এবং অবশযই

ামাতজি িূরত্ব এবং মুবখাশ বজাে রাখবি

াি স খাবি

বচিিিা তিবে িতবিা, প্রবন্ধ, সলাগাি তলখুি।

ইউতিেমিটি বাবরা ঘন্টা আলািা িবর রাখুি এবং পবরর তিি

►আপিার

াবাি তিবে আপিার হাি ধুবে তিি।

তি িা

ম্ভব িা হে িবব

ূব ির আবলাবি রাখুি।

াবাি এবং তডটারবজন্ট তিবে ধুবে সেলুি।

ক্ষম িি িাবির প্রতি সম তখি বা অঙ্গভতঙ্গর দ্বারা

হােিা প্র্ িাি িরুি।

েু ড এবং বাইবর খাওো এত়িবে চলুি। ঘবর তিতর স্বাস্থ্যির খাবার খাি। বাত়িবি জল/িুধ/ ুযপ গরম পাি িরুি।

►অিনশনে

েন

িোখনি

নেোরিড

19

োেে এই িয়ঙ্কি হুেরেি রিরুনে আপর ও সরতযেোনিি এে নেোেো। আেোনেি

সেস্ত ইেো শরি এিং অরিিোে অিযিসোয় রেনয় েুনে েয়ী হনত হনি। আেিো অিশযই নেোরিড-19 নে আেোনেি দের ে
এেোনডরেে অগ্রগরত এিং নেষ্ঠত্ব অেৃন ি সোনে আপস েিনত নেি ো।

SD/Convener
Advisory Committee for maintaining COVID norms
MUCWC, BWN

SD/Principal
MUC Women’s College
Burdwan

