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SPECIAL NOTICE 

The National Flag will be hoisted at the College campus at 08.30 AM on 15th August 2021 
and 16th August 2021, on the occasion of the 75th Indian Independence Day and 74th Foundation 
Day of the College respectively. After the flag hoisting there will be a cultural function at the 
College auditorium on both the days. All students, teachers and employees of Katwa College are 
requested to be present by 8.20 AM. The programme will conform to the Covid Protocol of the 
Govt. of India and Govt. of West Bengal. Use of masks and maintenance of social distance will be 
mandatory in the entire programme.  

Those who are not able to physically attend the programme due to current situation may participate 
by virtual mode through the following YouTube links & on official Facebook page: 

Azadi Ka Amrut Mahotsav (on 15th Aug 2021) : https://youtu.be/dizXBpaO57c  

74th Foundation Day Celebration (on 16th Aug 2021) : https://youtu.be/DocpwayJn_w  

আগামী ১৫ই আগ  ২০২১ ও ১৬ই আগ  ২০২১ যথা েম ভারেতর ৭৫তম াধীনতা িদবস ও 

কােটায়া কেলেজর ৭৪তম িত া িদবস উপলে  সকাল ৮.৩০ িমিনেট কেলজ া েণ জাতীয় পতাকা 

উে ালন করা হেব। উভয় িদেনই পতাকা উে ালেনর পর কেলেজর াগেৃহ িবেশষ সাং ৃ িতক অনু ান 

আেয়ািজত হেব।  

এই উপলে  কেলেজর সম  ছা ছা ী, িশ ক ও কমচারীবৃ েক সকাল ৮.২০র মেধ  কেলেজ উপি ত 

থাকেত অনুেরাধ জানাি । সম  অনু ান ভারত সরকার ও পি মব  সরকােরর কেরানা িবিধ অনুসাের 

হেব। সম  অনু ােন মুখব ন (মা ) এর ব বহার এবং  শারীিরক দরূ  বজায় রাখা অিনবায।  

যাঁরা বতমান পিরি িতর কারেণ শারীিরকভােব উপি ত থাকেত পারেবন না তাঁরা ভাচুয়াল মাড-এ 

অনু ােন অংশ হণ করেত পারেবন।  
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