
ন োটিস তোটিখ ২ নে ২০২০ 

 
 সকলেি অবগটতি জ য জো োল ো যোলে নয, পটিেবঙ্গ সিকোি এবং 
বর্ধেো  টবশ্বটবদ্যোেয়ের ট লদ্ধশ োেো অ ুযোয়ী কলেজ বন্ধ থোকলব ১০ জু  
২০২০ পর্যন্ত। কলেজ নখোেবোি এক সপ্তোহ পলিই পোস ও অ োলসধি 
সকে নসটেস্টোলিি দু্টি ইন্টো ধোে পিীক্ষো হলব। সকে ছোত্রছোত্রীলক 
নসইেলতো প্রস্তুটত ট লত জো োল ো হলে।  

 সকে অর্যোপক, অর্যোটপকো, টিতীয়, চতুথধ এবং ষষ্ঠ নসটেস্টোলিি 
ছোত্রছোত্রী'নদ্ি জো োল ো যোলে নয গত 07.04.2020 তোটিলখ এবং 
08.04.2020 তোটিলখ অ েোই  ক্লোস সংক্রোন্ত নয টবজ্ঞটপ্ত নদ্ওয়ো হলয়টছে 
নসই বিজ্ঞবি দুবি অ ুযোয়ীই ক্লোস চেলত থোকলব যতটদ্  কলেজ বন্ধ 
থোকলব। (07.04.2020 এবং 08.4.2020 তোটিলখর টবজ্ঞটপ্ত'গুটে আজলক 
টবজ্ঞটপ্তি সোলথ নদ্ওয়ো থোকলেো) 

 বিশ্ববিদযালয়ের য়েবিস্টায়রর পিীক্ষো সংক্রোন্ত টবজ্ঞটপ্ত টবশ্বটবদ্যোেলয়ি 
নথলক ন োটিটিলকশো  আসোি পিই জো োল ো হলব। সকে ছোত্রছোত্রী, 
অর্যোপক, অর্যোটপকো এবং টশক্ষোকেধীলদ্ি অ ুলিোর্ কিো হলে সলচত  ও 
সতকধ থোকলত, সিকোটি স্বোস্থ্যটবটর্ নেল  চেলত। সকলেি সুস্বোস্থ্য কোে ো 
কটি।  

 



 
২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারেে অনােথ ও পারেে ছাত্রছাত্রীরেে জনয 

মেবা ও প্রাতঃ মবভাগ 
(& for all the concerned faculties of the College) 

সনামিে তামেখ ০৭.০৪.২০২০ 
 

 বতথিান লকডাউরনে কােরে করলরজ সে েীর্থমেনবযাপী ক্লাে বন্ধ আরছ, সেই প্রেরে ছাত্রছাত্রীরেে কর্া িার্ায় সেরখ 
করলরজে অধ্যরেে উরেযারগ ছাত্রছাত্রীরেে েুমবধ্ারর্থ অনলাইন ক্লারেে বযবস্থাপনা করেরছ প্রমতমি মডপািথরিন্ট। ইমতিরধ্য অনলাইন 
ক্লাে শুরু করে মেরয়রছন বা স্টামড সিরিমেয়াল মেরত  শুরু করে মেরয়রছন  অধ্যাপক/অধ্যামপকাবৃন্দ মবমভন্ন মবভাগ সর্রক, মবমভন্ন 
পন্থায়: গুগল ক্লােরুি, ওয়ািেযাপ গ্রুরপ অমডও বা মভমডও মক্লপ বামনরয়, ক্লােরনাি বা মিোমভমিক সিরিমেরয়ল বামনরয়, জুি ক্লাউড 
মিমিিংে অযাপ'এে িাধ্যরি মভমডও করল| 
 সেেকল ছাত্রছাত্রী এখরনা অনলাইন ক্লারেে মবষরয় মকছু জানরত পারোমন তারেে জানারনা োরে সে, োে োে সে োবরজক্ট 
আরছ সেই োবরজক্ট'এে মনম্নমলমখত তামলকা অনুোয়ী মডপািথরিরন্টে েিংশ্লষ্ট ওয়ািেযাপ নাম্বাে সোগারোরগে জনয সেওয়া আরছ। সেই 
েিংমশ্লষ্ট নাম্বারে উক্ত ছাত্রছাত্রীরেে সোগারোগ কেরত মনরেথি সেওয়া হরে অনলাইন সিারড ক্লারেে জনয। 
 নীরেে তামলকা অনুোয়ী মবষয় মভমিক অনলাইন ক্লাে েিংক্রান্ত সকারনা প্রশ্ন র্াকরল ওই উমিমখত মবষরয়ে সেরকারনা একমি 
ওয়ািেযাপ numberএ সোগারোগ কেরত পারো। 
 

Department Whatsapp 

Contact No. of 

Faculties 

Bengali 9475264137 

9832225946 

9474630657 

English 9476421790 

8371017508 

History 8617815457 

9832707671 

9732336488 

Political Science 9432114369 

9474402295 

Philosophy 7044054966 

9093011015 

Economics  7980850124 

7501567511 

Sanskrit 8945086918 

8900771122 

Music 9830005736 

Education 9064145341 

9748404997 

Geography 9434251388 

9734282782 

Mass Communication 8759079503 

Physical Education 9434249959 

8900104146 

Santali 6294355673 

Mathematics 9474549950 

9564661572 

Physics 8145502285 

Chemistry 9735485527 

Computer Science 9734706384 

9474783022 

Nutrition 9432140690 

Zoology 7074675001 

Botany 9609392734 

Commerce 9434571597 

 
 েেকামে মনরেথি অনুোয়ী লকডাউন েতমেন েলরব, ততমেন েকলরক র্রে র্াকাে জনয অনুরোধ্ কো হরে। েকরল েুস্থ 
র্াকুন, েরেতন র্াকুন। 

 



২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টার 
বাাংলা মবভাগ 

 
Notice dt. 08.04.2020 

পােক াকেথর ছাত্রছাত্রীকের জন্য 
 
 সিিামর  কলকজ মিতীয়, চতুর্থ এবাং ষষ্ঠ সেমিস্টার’এর 
সে েিস্ত ছাত্রছাত্রীর GE, SEC, AECC, DSE, L2-2 মিোকব 
বাাংলা মবষয় আকছ তাকের Study সিকেমরকয়ল োংগ্রি 
 রবার জন্য মন্ম্নমলমিত Facebook Groupএ সোগোন্ 
 রকত বলা িকে 15.04.2020 তামরি সর্ক । 
 
 Facebook pageএর ন্ীকচর মলঙ্কমে মি   কর সপজমে 
Like  করা, Follow  ’সর রাকিা: 
https://www.facebook.com/সিিামর- কলজ-বাাংলা-মবভাগ-107975177535983/ 
 

 

https://www.facebook.com/মেমারি-কলেজ-বাংলা-বিভাগ-107975177535983/

