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নোটিশ নং: 115

তারিখ: 20/11/2021

COVID বিধি মেনে আগামী 16.11.2021 তারিখ থেকে কলেজে UG -র Odd
Semester গুলির ক্লাস শুরু হয়েছে। পরবর্তি নির্দেশ না দেওয়া অবধি ছাত্রীদের নিম্নলিখিত সূচী
অনুসারেই কলেজে আসতে বলা হচ্ছে।
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3 Semester

1st Semester

Group

ছাত্রীরা যেদিন কলেজে আসবে

Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রীবৃন্দ

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার

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

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার

Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রীবৃন্দ

সোম, বুধ, শুক্র

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

সোম, বুধ, শুক্র

Hons (B.A. & B.Sc.) Course এর ছাত্রীবৃন্দ

মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার

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

ও 24/11/2021 এ
Verification এর জন্য 10:00AM-এ এবং
তারপর প্রতি মঙ্গলবার offline ক্লাস
করতে আসবে।

বি: দ্রঃ – 1. Master Routine (কলেজের Xerox centre এ পাবে) অনুসারে Offline ক্লাস চলবে| বাকি দিনগুলিতে Master
Routine অনুসারেই Online ক্লাস চলবে এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শিক্ষক, Whatsapp গ্রুপে ছাত্রীদের অবগত করে দেবেন|
2. ছাত্রীদের নির্দিষ্ট দিনে COVID সংক্রান্ত অবশ্য পালনীয় সকল বিধি (সংযোজন-1 দ্রষ্টব্য) মেনে (যথা, সামাজিক দূরত্ব
বজায় রেখে, মাস্ক পরে ও নিজ নিজ স্যানিটাইজার এর বোতল অবশ্যই সাথে নিয়ে) কলেজে প্রবেশ করতে হবে।
3. কোভিড টীকার দুটি ডোজের একটিও না নেওয়া থাকলে কলেজে আসা যাবে না।
4. Offline ক্লাস সম্পর্কিত সংযোজন/ বিয়োজন / সংশোধনী/পরিবর্তন(প্রয়োজন সাপেক্ষে) Whatsapp গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া
হবে|

(NO VACCINE / NO MASK– NO ENTRY– NO CLASS)
অনুমত্যানুসারে/কলেজ কর্তৃপক্ষ
এমইউসি মহিলা মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান
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সংযোজন-1
কলেজে অফলাইন ক্লাস শুরুর আগে COVID নিয়মগুলি বজায় রাখার পরামর্শ
ছাত্রীদের পালনীয় কাজগুলি :

►মাস্ক পরুন। গ্লাভস এবং ক্যাপ ব্যবহার ঐচ্ছিক।
►কোভিড টীকার দুটি ডোজ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিতে সচেষ্ট হন।
►আংটি,

চেইন, চুড়ি এবং তাবিজের মতো ধাতব জিনিসপত্র পরা এড়িয়ে চলুন।

►সাবান এবং জল দিয়ে ঘন ঘন আপনার হাত ধোয়ার জন্য,

বা উপলভ্য হলে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।

►সর্বত্র সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
►আপনার জ্বর,

সর্দি বা অন্য কোনো অসুখ হলে প্রতিষ্ঠানে আসবেন না।

►আপনার হাত পরিষ্কার না করা পর্যন্ত হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করবেন না।
►বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠ দল তৈরি করবেন না।
►পাঠ্যবই,

কপি, ব্যাগ বা আপনার বন্ধুর অন্য কোনো জিনিস শেয়ার করবেন না।

►আপনার বন্ধু বা কারো সাথে খাবার বা পানীয় জল শেয়ার করবেন না।
►আপনার নির্ধারিত জায়গায় বসুন।
► COVID

প্রোটোকল সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে জানুন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেটি অনুসরণ করুন।

►সর্তক থাকুন কিন্তু অযথা আতঙ্কিত হবেন না।
►বাড়িতে আপনার আত্মীয়দের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিন।
►সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উদ্ভাবনী খেলা খেলুন।
►হাঁচি এবং কাশি দেওয়ার আগে কীভাবে আপনার মুখ এবং নাকের উপর হাত ভাঁজ করবেন তা শিখুন।
►যত্রতত্র থুথু ফেলবেন না।
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►পর্যাপ্ত পরিমাণে টয়লেট ফ্লাশ করুন এবং একবার হয়ে গেলে সাবান দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে নিন।
►ক্লাসরুম,

ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, করিডর এবং অন্য যেখানেই যান সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

►উদ্ভাবনী পোস্টার আঁকুন;
►বাড়িতে

কোভিডের বিরুদ্ধে সচেতনতা নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ, স্লোগান লিখুন।

পৌঁছে ডিটারজেন্ট দিয়ে ইউনিফর্ম ধুয়ে ফেলুন যদি আপনার কাছে অন্য সেট থাকে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে

ইউনিফর্মটি বারো ঘন্টা আলাদা করে রাখুন এবং পরের দিন সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখুন।

►আপনার মুখোশ,
►যারা

গ্লাভস এবং ক্যাপ গরম জলে এবং অবশ্যই সাবান এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

সামাজিক দূরত্ব এবং মুখোশ বজায় রাখতে সক্ষম নন তাদের প্রতি মৌখিক বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সহায়তা প্র্দান

করুন।

►জাঙ্ক ফুড এবং বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর খাবার খান। বাড়িতে জল/দুধ/স্যুপ গরম পান করুন।
►অবশেষে মনে রাখবেন কোভিড 19

নামক এই ভয়ঙ্কর হুমকির বিরুদ্ধে আপনিও সত্যিকারের এক যোদ্ধা। আমাদের সমস্ত

ইচ্ছা শক্তি এবং অবিরাম অধ্যবসায় দিয়ে যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। আমরা অবশ্যই কোভিড -19 কে আমাদের দৈনিক একাডেমিক
অগ্রগতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সাথে আপস করতে দেব না।
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