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Date-01.01.2022

Notice

This is informed to all the students of Moyna College that the we are
going to observe Student Week through different activity and programme as per
schedule given below.
Date

Type of Programme
Time
Google Meet Link
https://meet.google.com/yzs-fjzp-rji
Awareness Programme for 11:30 am
03.01.2022 SVMCM, Aikyashree
Scholarship
https://meet.google.com/tzg-hdbj-cpj
Awareness Programme for 12:30 pm
Post Metric Scholarship
https://meet.google.com/rmv-adyb-wuz
Awareness Programme for 1:15 pm
Student Credit Card
https://meet.google.com/inz-bpov-iyj
11:00 am to
স"ীত &িতেযািগতা
O4.01.2022
12:00 noon
স"ীত &িতেযািগতার িনয়মাবলী
িবষয় – রবী4 সংগীত ,নজ7ল সংগীত , 8দশা;েবাধক গান
স"ীত &িতেযািগতায় নাম %দওয়ার জন+ ৯৪৩৩৫৩৫০৮১ না3ার এ %যাগােযাগ করেত বলা হে=।
O4.01.2022 আবৃি@ &িতেযািগতা
12:00 noon to https://meet.google.com/uhw-vpfb-kih
1:00 pm
আবৃি@ &িতেযািগতার িনয়মাবলী
িবষয় – 8য 8কানও কিবতা
আবৃি@ &িতেযািগতায় নাম %দওয়ার জন+ ৯৪৩৩৫৩৫০৮১ না3ার এ %যাগােযাগ করেত বলা হে=।
https://meet.google.com/qqt-ydgy-dwh
O4.01.2022 নৃতB &িতেযািগতা
1:00 pm

নৃ ত$ পৰ্িতেযািগতার িনয়মাবলী
1. পৰ্েত$ক পৰ্িতেযাগীেক বািড়েত তার নৃ েত$র Video বািনেয় তা ০৩ .০১.২০২২ তািরেখর মেধ$
৯৬৩৫৫০৯০৩৫ এই What’s app নমব্ের পােঠেত বলা হেচ্ছ। (What’s app এ অবশ$ই নাম
,েরাল নমব্র , Course Name ,Semester Name িলখেত হেব। )
2. সকল নৃ ত$ উপের িলিখত সমেয় েদখােনা হেব এবং তার মেধ$ েথেক িনবর্াচন করা হেব।

05.01.2022 Career Counselling
Sessions
06.01.2022 Quiz Competition

11:30 am

https://meet.google.com/qin-xcoo-dzn

11:30 am to
12:30 pm
12:30 pm

https://youtu.be/YmQZt4AH6w0

https://meet.google.com/jej-ixrh-nix
Poster Competition
Quiz Competition & Poster Competition এ ০৫.০১.২০২১ তািরেখর মেধ+ নাম %দওয়ার জন+ ৮৪২০০৬১২৩৮
এবং ৮৬৭০৫২৬৯২৩ না3ার এ %যাগােযাগ করেত বলা হে=।

কুইেজর িনয়মাবলী –
1. পৰ্িতিট দেল সবর্ািধক ২ জন কের পৰ্িতেযাগী অংশগৰ্হণ করেত পারেব।
2. কুইজ পৰ্িতেযািগতািট Direct Question Answer (time 15 sec each question ) , Audio visual, Who
am I ? , Googly, Rapid fire (time 1:30 min each team) Choose the topic ইতAািদ রাউেন্ডর মাধAেম
হেব।
3. আরও detail িনয়মাবলী পৰ্েতAক রাউন্ড শুরু হওয়ার আেগ বলা হেব।
Poster পৰ্িতেযািগতার িনয়মাবলী
1. পৰ্িতেযাগীেক েয েকানও িবষেয়র উপর েপােস্টর বািনেয় jpg or pdf file এ
mc.mathematicshod@gmail.com এই Mail Id েত অথবা ৮৬৭০৫২৬৯২৩ নমব্ের What’s App এ
০৫.০১.২০২২ তািরেখর মেধA পােঠেত বলা হেচ্ছ। ( Mail বা What’s App এ অবশAই নাম ,েরাল নমব্র ,
Course Name, Semester Name িলখেত হেব। )
2. সকল Poster েক উপের িলিখত সমেয় েদখােনা হেব এবং তার মেধA েথেক িনবর্াচন করা হেব।
https://meet.google.com/mva-ipso-wgz
07.01.2022 Webinar on Digital
12:00 noon
Education or blend mode
of education
এছাড়াও আেছ পৰ্বন্ধ পৰ্িতেযািগতা ।
িবষয় - “অনলাইন ক্লােসর সু িবধা ও অসু িবধা : একজন ছােতৰ্র েচােখ” অথবা ‘ভারেতর সব্াধীনতার পঁচাত্তর বছর (বাংলায়)
(Seventy-five Years of Indian Independence(in English))’ অথবা 'েকািভড মহামািরেত পিরবিতর্ত িশক্ষাদান
পদ্ধিত ও িশক্ষাথর্ীেদর িজজ্ঞাসা’
পিরষ্কার হােতর েলখায় িলেখ িনেচর Mail Id পাঠােত হেব ০৭.০১.২০২২ তািরখ দু পুর ১ টা এর মেধA ।
somapurusuttam@gmail.com , mrinmaymahata1@gmail.com parvinbanu386@gmail.com
satyaranjandas04@gmail.com

•

সব#েkেt িবচারকেদর িসdাn চূড়াn ।

Sd/Kalipada Maity
Teacher-in-charge,Moyna College

