
িব�ি�
ভ�াকিসেনশন জ�রী

এত�ারা দগু�াপুর উইেম� কেলেজর সকল ছা�ীেক জানােনা হে� �য, রাজ�
সরকােরর প� �থেক আগামী 09.10.21 তািরেখ কেলেজ ভ�াকিসেনশন ক�া�
(Vaccination Camp) অনিু�ত হেব।

ছা�ীেদর িন�িলিখত িবষয়�িলর �িত দিৃ� আকষ�ণ করা হে� :
1) �ধুমা� 18 বছর বয়েসর ঊে�� ছা�ীেদর ভ�াকিসন COVISHIELD �দওয়া
হেব।
2) ১ ম �ডাজ ভ�াকিসন (COVISHIELD) �নওয়ার জন� �সই সকল ছা�ী
অ�ািধকার পােব যােদর বয়স ১৮ বছেরর �বিশ এবং  যারা এখনও পয��
ভ�াকিসন পায়িন।
3) ২ য় �ডাজ ভ�াকিসন COVISHIELD �নওয়ার জন� �সই সকল ছা�ী
অ�ািধকার  পােব যােদর বয়স ১৮ বছেরর �বিশ এবং  যারা 17.07.21 এর আেগ
তােদর �থম   �ডাজ COVISHIELD িনেয়েছ।
4) অনাস�/��া�াম(১ম িডিসি�ন) ছা�ীেদর আেবদেনর িভি�েত কেলজ একটা
নােমর তািলকা ��ত কেরেছ। িবভাগীয় �ধান অথবা সংি�� অধ�াপেকর কাছ
�থেক এই  তািলকা �তামরা �পেয় যােব। �তামােদর �দেখ িনেত হেব এই তািলকােত
�তামার নাম, িবভাগসহ �তামার স�েক�  �দওয়া সকল তথ� স�ক আেছ িক না।
না থাকেল িবভাগীয় �ধােনর সােথ �যাগােযাগ করেব।

5) যিদ ভ�াকিসেনর জন� উপেরর িনেদ�শ অনযুায়ী উপযু� �কান ছা�ীর নাম
তািলকায় না পাওয়া যায়, তাহেল তােদর িন�িলিখত �ডটা সহ সংি�� িবভােগর
সােথ  �যাগােযাগ করেত হেব-
নাম-
K.N.U. �রিজে�শন নং-
Cowin �রিজে�শন নং-
Cowin �রিজে�শেনর �শষ চার� সংখ�া-
�ফান ন�র-
আইিড �মাণ পে�র নং
�ডাজ �নওয়া হেয়েছ - ১ ম/ একটাও না
যিদ �থম �ডাজ �নওয়া হেয় থােক ২য় �ডাজ ভ�াকিসন �দওয়ার তািরখ :



6) �যেহতু ি�তীয় �সিম�ার িবএ/িবকম (��া�াম) ছা�ীেদর সকােল তােদর
পরী�া হেব, তাই তােদর ০৯.১০.২০২১ তািরেখ িবকাল ৩ টার মেধ� কেলেজ
িরেপাট�  করেত হেব;
৭) অন�ান� সকল ছা�ীেক সকাল ৯.৩০-এর মেধ� কেলেজ িরেপাট�  করেত  হেব।
8) উপেরর বা�েত �কা �দওয়া হেব। ছা�ীেদর এর জন� িঢেল (লজু িফ�ংস)
হাতাওয়ালা �পাশাক পরার পরামশ� �দওয়া হে�।
9) ভ�াকিসন িনেত কেলেজ আসার পূেব� সকােলর জলখাবার (�িফন) �খেয় আসার
পরামশ� �দওয়া হে�।
10) ছা�ীেদর অবশ�ই মা� পরেত হেব এবং তােদর সােথ রাখেত হেব -
i) জেলর �বাতল
ii) স�ািনটাইজার
iii) K.N.U.  �রিজে�শন সা�� িফেকেটর ফেটাকিপ
iv) সরকাির �মাণপে�র ফেটাকিপ �য ID িদেয় COWIN �পাট� ােল �রিজে�শন
করা  হেয়েছ।  এই কাগেজ COWIN Ref নং িলখেত হেব এবং �য �মাবাইল ন�র
�থেক  COWIN �রিজে�শন করা হেয়েছ �সই �মাবাইল ন�র িলখেত হেব।
v) সরকাির �য ID িদেয় COWIN �পাট� ােল �রিজে�শন করা হেয়েছ �সটার
আসল(Original copy) সে� রাখেত হেব।
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