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                                                                                              না স                                                   তািরখঃ ৩০ শ িডেস র, ২০২১ 

সরকারী িনেদিশকা অন্ুযায়ী গড়েবতা কেলজ আগামী ০১-০১-২০২২ থেক ০৭-০১-২০২২ এর মেধ  “Obsevation of Students’ Week” উদযাপন 

করেত চেলেছ। এই স াহব াপী উদযাপেন য অনু ান িল আেয়ািজত হেত চেলেছ তার িববরণ িনেচ দওয়া হল  

তািরখ অনু ােনর নাম ও িববরণ অনু ান স েক জানেত / অংশ হণ করার জন  / নাম 
নিথভুি করেণর জন  িশ াথ েদর করণীয় 

১ লা জানুয়ারী, ২০২২ ‘িশ াথ  স াহ’এর ভার  সূিচত হেব ঐিদন স া ৬টায় এক  

অনলাইন সাং ৃ িতক অনু ােনর মাধ েম। সম  অনু ান  Google 

meet platfom এর মাধ েম অনুি ত হেব। উ  Google meet 

link  হল meet.google.com/zzb-aasa-czq 

উি িখত Google meet link এ যারা যু  হেত পারেবননা তােদর 

জন  এই YouTube link  দওয়া হল- 

https://youtu.be/nBSdTfPT1GY 

এই অনু ােন অংশ হেণ (গান, আবৃি , নাচ, য স ীত) আ হী 

ছা -ছা ীেদর অধ াপক সুশা  মার ম ল 

(৮২৫০৬৪৭৯১০) এর সােথ যাগােযাগ কের ৩১-১২-২০২১ 

তািরখ রাত ১০টার মেধ  নাম নিথভু  করেত বলা হে । 

২ রা জানুয়ারী, ২০২২ িশ ক – অিভভাবক অনলাইন আেলাচনা সভা।  েত ক িবভাগ ারা ভাচুয়াল মােড আেয়ািজত এই অনু ােন 

আমি ত থাকেবন থম সিম ােরর াতক (সা ািনক) / 

াতেকা র িশ াথ েদর অিভভাবেকরা।  

৩ রা জানুয়ারী, ২০২২ ু েড স িডট কাড অ াওয়ারেনস ও মািবলাইেজশন ক া  আ হী িশ াথ েদর ঐিদন বলা ১১ টার মেধ  কেলেজর সিমনার 

হেল চেল যেত বলা হে । 

৩ রা জানুয়ারী, ২০২২ সাইেকালিজক াল কাউে িলং । সম  অনু ান  Google meet 

platfom এর মাধ েম অনুি ত হেব স া ৭ টা থেক ৯ টা অবিধ। 

উ  Google meet link  হল  

meet.google.com/sdq-ciba-cbs 

গড়েবতা কেলেজর িশ াথ রা এই িল র মাধ েম অনু ান েত 

অংশ হণ করেত পারেব। 

৫ 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 কেলেজ 

িনেয় এেস অধ াপক ডঃ শখ শাহানাওয়াজ আলম এর 

সােথ যাগােযাগ কর ত হেব। 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক 

ডঃ শখ শাহানাওয়াজ আলম (৮৯০০২৬৯১৬৯) এর 

সােথ যাগােযাগ কের ০৪-০১-২০২২ তািরখ রাত ৮টার 

মেধ  নাম নিথভু  করেত বলা হে । 
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তািরখ অনু ােনর নাম ও িববরণ অনু ান স েক জানেত / অংশ হণ করার জন  / নাম 
নিথভুি করেণর জন  িশ াথ েদর করণীয় 

৫ ই জানুয়ারী, ২০২২ ি েয় ভ রাই ং িতেযািগতা  

 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক 

রবী নাথ মুিদ (৯৯৩৩৯১৩৯০৬) এর সােথ যাগােযাগ 

কের ০৪-০১-২০২২ তািরখ রাত ৮টার মেধ  নাম নিথভু  

করেত বলা হে । 

৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ িয়ং িতেযািগতা  

িথম – আমার বাংলা  

 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক 

ডঃ পাখরাজ হ (৯৭৭৫৯৯৫৪২২) এর সােথ 

হায় াটসঅ াপ মারফত যাগােযাগ কের ০৪-০১-২০২২ 

তািরখ রাত ৮টার মেধ  নাম নিথভু  করেত বলা হে । 

৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ স ীত িতেযািগতা  

 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক 

সুশা  মার ম ল (৮২৫০৬৪৭৯১০) এর সােথ 

যাগােযাগ কের ০৪-০১-২০২২ তািরখ রাত ৮টার মেধ  

নাম নিথভু  করেত বলা হে । 

৬ ই জানুয়ারী, ২০২২ আবৃি  িতেযািগতা  

 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক 

সুশা  মার ম ল (৮২৫০৬৪৭৯১০) এর সােথ 

যাগােযাগ কের ০৪-০১-২০২২ তািরখ রাত ৮টার মেধ  

নাম নিথভু  করেত বলা হে । 

৭ ই জানুয়ারী, ২০২২ ইজ িতেযািগতা  

 

এই িতেযািগতায় অংশ হেণ আ হী ছা -ছা ীেদর অধ াপক  

প রানা (৯৭৩৩৯২৩৭৬১) এর সােথ যাগােযাগ কের 

০৬-০১-২০২২ তািরখ রাত ৮টার মেধ  নাম নিথভু  

করেত বলা হে । 
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এছাড়াও কলজকতৃক আেয়ািজত হেব 

 এক  ু েড স’ লারিশপ সং া  অ াওয়ারেনস া াম (অফলাইন) 

 কিরয়ার কাউে িলং এর ওপর একিদবসীয় অনলাইন সিমনার 

 িডিজটাল এডুেকশন অথবা ে ড মােড এডুেকশন এর ওপর একিদবসীয় অনলাইন সিমনার 

এই অনু ান িলর িনঘ  শী ই িনেদিশকা েপ কািশত হেব কেলজ ওেয়বসাইেট। 


