ময়না িড় কেলজ

িব

‘ছা

ি

স াহ উদযাপন’

(Students’ Week Celebration)
তািরখঃ ৩০-১২-২০২১

আগামী ০১-০১-২০২২ (শিনবার) থেক ০৭-০১-২০২২ (
অনু ান ও
সম

বার) পয

িতেযািগতার মেধ িদেয় ময়না িড় কেলেজ ‘ছা

ছা -ছা ীেদর এই অনু ান িলেত স

িবিভ

সাং ৃ িতক

স াহʼ উদযাপন করা হেব।

য়ভােব অংশ হন করেত বলা হে

।

অনু ান-সূচী
তািরখ

মাধ ম / ান

অনু ােনর িববরণ

ব

০১/০১ এবং ০২/০১
(শিন ও রিববার )

অনলাইন
মাধ েম
( গল ফেমর
মাধ েম)।

িতেযািগতা






িবষয়ঃ “ছা -ছা ীেদর সহায়তায় রাজ
সরকােরর ভূ িমকা”
গল ফম িলংকঃ
https://forms.gle/CkSw7iRgudxeFAZS7
যাগােযাগঃ ণ জৎ ভ

১) উে াধনী অনু ানঃ ১১-৩০ থেক।
ানঃ কেলজ সভাক
২) কেলজ

া ন পির ার করাঃ ১২-৩০ থেক।
যাগােযাগঃ পািপয়া দব

৩) বেস আঁেকা
০৩/০১ (েসাম বার )

কেলেজ
উপি ত হেয়

িতেযািগতাঃ ১১-৩০ থেক ১২-৩০
পয ।
ানঃ কেলজ ময়দান
িবষয়ঃ ‘ তামার চােখ লক ডাউনʼ

যাগােযাগঃ রামান
৩) পা

ার

কাপািসয়া

িতেযািগতাঃ ০১-০০ থেক ০৩-০০ পয
ানঃ কেলজ ময়দান
িবষয়ঃ
ও সু পিরেবশ / সরকাির
সামা জক কে র সুিবেধ /
কেলজ ক া ােস কািভেডর
মান তা িবিধ
(েযেকােনা এক ট )

যাগােযাগঃ সুেদ া বসু ও রামান

১) া

কাপািসয়া

িশিবরঃ ১১-৩০ থেক
ানঃ নতন িব ান ভবেনর ঘের
( া পিরদশক দেলর ব ব াপনা
অনুযায়ী িশিবের অংশ হণকারীর
সংখ া ১০০ জেনর মেধ সীমাব রাখা
হেয়েছ )

০৪/০১ (ম লবার )

কেলেজ
উপি ত হেয়

যাগােযাগঃ মধু
২) িচ

রায়

দশনীঃ ১২-০০ থ্েক
ানঃ বালুচর
ব ব াপনাঃ রামান

কাপািসয়া

৩) মাননীয় ম ী মেহাদয়েক াগত াপন ও স াননা
দান অনু ানঃ ১২-০০ থেক।
ানঃ কেলেজর সভাক
৪) ব াডিম ন

িতেযািগতাঃ ১২-৩০ থেক
ানঃ কেলজ ময়দান
যাগােযাগঃ শারীর িশ

১)

০৫/০১ (বুধবার )

ূ েড সʼ

কেলেজ
উপি ত হেয়

া িবভাগ

ডীট কাড িবষয়ক আেলাচনাঃ ১১-৩০
থেক
ানঃ ১৪ নং
ণীক

যাগােযাগঃ ি য়দিশনী ঘাষ ও বাসব দাস
২) সরকার

দ

লারশীপ িবষয়ক
আেলাচনাঃ ১২-৩০ থেক
ানঃ ১৫নং
ণীক
যাগােযাগঃ মধু

রায়

৩) তাৎ িণক বক্তৃ তা িতেযািগতাঃ ০১-০০ থেক
ানঃ কেলজ সভাক
িবষয়ঃ সরকাির

ক

যাগােযাগঃ মধুসূদন কমকার

১) স ীত

িতেযািগতাঃ ১২-০০ থেক
ানঃ ১৩ নং
ণীক
িবষয়ঃ লাকগান। নজ লগীিত।

রবী স ীত
০৬/০১ (বৃহ

িতবার )

কেলেজ
উপি ত হেয়

যাগােযাগঃ শবরী মুেখাপাধ ায় ও অনািমকা

২) নৃত

িতেযািগতাঃ
রবী নৃত ঃ ১২-০০ থেক
লাক নৃত ঃ ০২-০০ থেক
ানঃ কেলজ সভাক
যাগােযাগঃ পািপয়া দব ও পা ালী
রায়

৩) কুইজ

িতেযািগতাঃ ০১-০০ থেক
ানঃ কেলজ সভাক
যাগােযাগঃ মধুসূদন কমকার ও অিভেষক
চৗধুরী

০৭/০১ (

বার )

কেলেজ
উপি ত হেয়

১) ছা -ছা ীেদর ারা সাং ৃ িতক অনু ান
ানঃ কেলজ সভাক
২) পুর ার িবতরনী অনু ান

ভার া

অধ

ময়না িড় কেলজ
জলপাই িড়



িতেযািগতা(র ) িবষেয় িনয়মাবলী সং
ছা ীরা সই িব



ি

া

পৃথক িব

ি

দওয়া হেয়েছ। উৎসাহী ছা -

অনুসরণ করেব।

েয়াজেন অনু ােনর ান ও সমেয়র রদবদল হেত পাের। হেল, তা সময় মেতা জািনেয়
দওয়া হেব।

