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                                                                                              না স                                                   তািরখঃ ৪ ঠা জানুয়ারী, ২০২২ 

২রা জানুয়ারীর সরকারী িনেদিশকা অনুযায়ী (753/XVII-ISS/2M-22/2020 dated 02/01/2022) গড়েবতা কেলজ কতৃক ০৭-০১-২০২২ পয  উদযািপত হেত 

চলা “Obsevation of Students’ Week” এর অফলাইন া াম িল এ স িকত পরবত  সরকারী িনেদিশকা না আসা অবিধ িগত রাখা হল। এই 

স াহব াপী উদযাপেন য অনু ান িল ভাচুয়াল মােড আেয়ািজত হেত চেলেছ তার িববরণ িনেচ দওয়া হল  

তািরখ অনু ােনর নাম ও িববরণ 

৫ ই জানুয়ারী, ২০২২ িডিজটাল এডুেকশন অথবা ে ড মােড এডুেকশন এর ওপর একিদবসীয় অনলাইন সিমনার 
"Digital education in the context of proposed blending mode of education" 

Speaker: Prof. Biswapati Jana, Vidyasagar University, 
Wednesday, 5th January · 6:00 – 9:00pm 

Google Meet link: https://meet.google.com/oso-xtiu-fzi 
৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ কিরয়ার কাউে িলং এর ওপর একিদবসীয় অনলাইন সিমনার 

Speaker: Dr. Sumana Chakraborty, Raja N. L. Khan, Women’s College 
Thursday, 6th January · 7:00 – 9:00pm 

Google Meet link: meet.google.com/nsg-gcyh-cgw  
৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ পা ার েজে শন িতেযািগতা 

িতেযািগেদর ২ ফুট × ১.৫ ফুট আকােরর আট পপাের “পিরেবশ ও পিরেবশ ষণ” িথেমর ওপর এক  পা ার তির কের স   িপ িড 

এফ ফাইল আকাের অধ াপক ডঃ শখ শাহানাওয়াজ আলম ক িন িলিখত মইল আই িড sahanawaz11@gmail.com 

 ত পাঠােত হেব ৬ই জানুয়ারী, ২০২২ এর রাি  দশটার মেধ । এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক ডঃ শখ 

শাহানাওয়াজ আলম (৮৯০০২৬৯১৬৯) এর সােথ স র যাগােযাগ কের নাম নিথভু  করেত অনুেরাধ করা হে । িতেযািগতার ফল কািশত 

হেব আগামী ৮ই জানুয়ারী, ২০২২। 
৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ িয়ং িতেযািগতা 

িতেযািগেদর A3 সাইেজর আট পপাের “আমার বাংলা” িথেমর ওপর এক  ছিব এঁেক স   িপ িড এফ ফাইল আকাের অধ াপক ডঃ 

পাখরাজ হ ক িন িলিখত মইল আই িড pokhrajguha@garhbetacollege.ac.in ত পাঠােত হেব ৬ই জানুয়ারী, ২০২২ এর 

রাি  দশটার মেধ । এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক ডঃ পাখরাজ হ (৯৭৭৫৯৯৫৪২২) এর সােথ 

হায় াটসঅ াপ মারফত স র যাগােযাগ কের নাম নিথভু  করেত অনুেরাধ করা হে । িতেযািগতার ফল কািশত হেব আগামী ৮ই জানুয়ারী, 

২০২২। 
৭ ই জানুয়ারী, ২০২২ ি েয় ভ রাই ং িতেযািগতা 

িতেযািগেদর “অিতমারী ও মানবসভ তা” িবষেয় ২৫০০ শে র মেধ  ব  িলেখ স   িপ িড এফ ফাইল আকাের অধ াপক রবী নাথ মুিদ 

ক িন িলিখত মইল আই িড rabindranathmudi80@gmail.com  

ত পাঠােত হেব ৭ই জানুয়ারী, ২০২২ এর রাি  দশটার মেধ । এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক রবী নাথ মুিদ 

(৯৯৩৩৯১৩৯০৬) এর সােথ স র যাগােযাগ কের নাম নিথভু  করেত অনুেরাধ করা হে । িতেযািগতার ফল কািশত হেব আগামী ৮ই 

জানুয়ারী, ২০২২। 
 


