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COVID PROTOCOLS IN THE COLLEGE

ALL are required to follow the COVID-19 protocols to stay safe and prevent the 
spread of the Covid-19 disease.

DO’S

Follow COVID appropriate behavior (CAB) even if you are fully vaccinated.

 No mask No entry No class.

 Maintain physical distancing, wear mask, and sanitize hands.
 Sanitize your hands (with soap & water or alcohol based sanitizer) before entering campus, class and 

canteen.
 Always over your nose and mouth while coughing and sneezing.
 Dispose used tissues/used masks (after tearing) into specified dustbins.
 If you feel unwell isolate yourself, talk to the HOD/Department/College authorities/Covid Cell of the 

college & communicate with parents/guardian.

 Keep the college campus including class room , toilets etc clean.

 Maintain queue and physical distancing while using Office, Library and other facilities.

 Get vaccinated if you are eligible for the vaccination.

 Report to the Covid-19 Cell of the college in case of any emergency.

DONT’S

 If any of your family members is COVID positive/ COVID symptomatic, do not come to college.
 Do not touch your eyes, nose, mouth.
 Do not uncover your mask while speaking, coughing and sneezing.
 Avoid spitting in the college campus.
 Avoid poorly ventilated places
 Do not share your food and things with others.
 No crowding in class/department/campus is allowed.

(Dr. Uma Bhaumik, Principal)



বি�বে�কানন্দ শত�াবি��কী মহাবি�দ্যালয়
মা�নি�কপা�ড়া�  :: ঝা�ড়াগ্রা�মা 

কলেলে�র কোক�নি�ড-১৯ সং�ক্রা�ন্ত নি�নি�নি�লে��
নি�র�পালে� থা�ক�র  ���  কোক�নি�ড-১৯ কোর�লে র নি�স্তা�র কোর�� করলে" সংকলেক নি�ম্ননিনি$" নিকছু& নি�নি�নি�লে�� অ�&সংরণ করলে" হলে�: 

করণ*য় নি�লে�,শা��*:

১। সংম্পূ0ণ,রূলেপা নি2ক� কো�ওয়� হলেও পানি4মা�ঙ্গ সংরক�র দ্বা�র� প্র�ত্ত কোক�নি�ড আচরণনি�নি� ( ) CAB অ�&সংরণ করু�।
২। মা�স্ক  �� পারলে কলেলে�র কো�"লের প্রলে�শা সংম্পূ0ণ,  রূলেপা নি�নি�দ্ধ। 
৩। শা�র*নিরক �0রত্ব ���য় র�$&�, মা�স্ক পারু� এ�� হ�" সং��নি�2�ই�  করু�। 
৪। কলেলে�র কো�"লের এ�� ক্লা�লেসং প্রলে�লেশার আলে  হ�" সং���� নি�লেয় �&লেয় নি�লে" হলে� এ�� অ��লেক�হ নি�নিত্তক 
সং��নি�2�ই��র নি�লেয় সং��নি�2�ই� করলে" হলে�।
৫। ক�নিশা ও হ�Iনিচর  সংমায়  ��ক ও মা&লে$র উপার রুমা� চ�পা� নি��।
৬। ���হৃ" নি2সং&�/���হৃ" মা�স্ক কলেলে�র নি�নি�,ষ্ট ড�স্টনি�লে�  কোPলে নি��।
৭। যনি� অসং&স্থ  কো��� কলের� "�হলে নি��� *য়  প্র���/ কলে� ক"T,পাক্ষ/ কোক�নি�ড কোসংলের সং�সং�লে�র সংলেঙ্গ কথা� �&�।
৮। ক্লা�সং রুমা, ��থারুমা, কলেলে�র চত্বর পানিরষ্কা�র র�$&�। 
৯। অনিPসং, �ইলেXনির এ�� আলের� নি�নি�ন্ন  কোক্ষলেZ পানিরলে��� কো�ওয়�র সংমায় শা�র*নিরক  �0রত্ব  ���য় র�$&�।
১০। যনি� নি2ক� কো�ওয়�র  নি�য়মা অ�&য�য়* কোয� � হ� "লে� নি2ক� নি��।
১১। কোয কোক�লে�� �রুনির পানিরনিস্থনি"লে" কলেলে�র কোক�নি�ড-১৯ কোসংলে নিরলেপা�2,  করু�।

অকরণ*য় নি�লে�,শা��*:

১। যনি� পানির��লেরর সং�সং�লে�র মালে�� কোকউ কলের��� আক্রা�ন্ত �� কলের���র উপাসং ,  থা�লেক "�হলে কলেলে� আসং� য�লে� ��।
২। কোচ�$, মা&$ ও ��লেক হ�" কো�লে�� ��।
৩। কথা� ��র সংমায়, ক�নিশা এ�� হ�Iনিচর সংমায় মা�স্ক  $&লে�� ��।
৪। কলে� ক��ম্পূ�লেসং থা&"& কোP� কোথালেক নি�র" থা�ক&�।
৫। $���র, পা��*য় প্র�Tনি" অ��লে�র সং�লেথা ��  করলে�� ��।
৬। ক্লা�সং/নিডপা�2,লেমান্ট/ক��ম্পূ�লেসং নি�ড] কর� নি�লে��।

                                                                     

 (ড. উমা� কো�_নিমাক, অ��ক্ষ�)
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