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Covid 19 Vaccination Camp 

স্থান- ঢ ারা ভহাবফদ্যারয় কলরজ building  

বদ্নক্ষণ- ঢ াভফায 4th October, 2021 

 

ভ্যাকসিন ননওয়ার  জনয প্রয়য়াজনীয় তথ্য:-  

1) এই কযাম্প ঢেলক টিকা বনলে ঢেলর োলক ঢ ারা কলরলজয ফেত ভান ছাত্র/ছাত্রী হলে হলফ। 

2) https://dholamahavidyalaya.in/wp-content/uploads/2021/10/FINAL-list-of-candidates-for-vaccination.pdf  

ওলযয link ঢদ্ওয়া কলরজ Website এয এই বরলে মালদ্য নাভ আলছ শুধু োযাই টিকা ালফ। প্রবে ছাত্রছাত্রী ঢমন ঢেয়ার কলয ও ভলন যালে ঢম এই list এয কে নম্বয াোয় 

োয নাভ আলছ। 

(মবদ্ ঢকউ মোমে  ভলয়য ভলধয Google form fill up কযা  লেও list এ নাভ না োলক, োহলর ঢপালন ফা ওইবদ্ন কলরলজ এল  কলরজ কেৃত ক্ষ এয  ালে ঢমাোলমাে কযলে 

হলফ।) 

 

3) প্রবেজনলক List অনুমায়ী োয নালভয াল উলেে কযা মোমে  ভলয় কলরলজ আ লে হলফ। কলরলজ এল  প্রবে ছাত্রছাত্রী ঢক প্রেলভ উবস্থে  যায/ভযাডাভলদ্য কালছ 

document verify কযালে হলফ, (প্রলয়াজলন data correction ফা েেয  ংলাধন কবযলয়) ও োলদ্য ঢেলক slip বনলে হলফ। এই slip অনুমায়ী োযা vaccine ালফ। 

List এ উলেবেে  ভলয়য ভলধয না এলর কলরজ কেৃত ক্ষ োয টিকা ঢনওয়া বনলয় দ্ায়ফদ্ধ োকলফ না। 

 

4) কলরলজয ছাত্র/ছাত্রী বযচলয়য প্রভাণ বহল লফ মোমে নবে আনলে হলফ। প্রেভ ঢ লভোলয ছাত্র ছাত্রীযা  কলরলজয ববেত য যবদ্ আনলফ ফাবক  ফাই করকাো বফশ্ববফদ্যারয় 

এয ঢযবজলেন  াটিত বপলকট (original) অেফা ঢকালনা বফশ্ববফদ্যারয় যীক্ষায original admit card ফা marksheet আনলফ। 

5) এই কযালম্প শুধু োলদ্যই টিকা ঢদ্ওয়া হলফ মাযা একটিও টিকা ায়বন ও মালদ্য covishield second doze vaccine 5th October এয আলে বনলে হলফ। 

6) কলরলজ অফযই ভাস্ক লয আ লে হলফ ও ুলযা  ভয়টা ভাস্ক লয োকলে হলফ। 

7) ঢ ই বদ্ন কালযায ঢকালনা অ ুে োকলর ফা যীয োযা োকলর ( সিয়েষত গায়য় জ্বর থ্াকয়ে) ঢ বদ্ন না আ াই বালরা। কুরব ব্লক কেৃত ক্ষ লয একবদ্ন োলক টিকা 

ঢদ্ফায ফযাফস্থা কযলফন।  

8)  ুষ্ঠবালফ  ভস্ত বকছু কযায জনয কলরজ কেৃত লক্ষয  ালে  হলমাবেো না কযলর োলক টিকা ঢদ্ওয়া হলফ না।  

 প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র োসগয়ি:- 

 1st ঢডাজ ঢনওয়ায জনয:-  
1) আধায কাডত /ঢবাটায আইবড কাডত /যানকাডত /ড্রাইববং রাইল ন্স/ঢযান কাডত (এয ভলধয ঢম ঢকালনা দটুি আনা ফাধযোভূরক) 

2) ঢভাফাইর নাম্বায(ফাধযোভূরক) 

3) বনলজলক কলরলজয ফেত ভান ছাত্র/ছাত্রী প্রভাবণে কযায জনয দ্যকাবয নবে। 

 

 2nd ঢডাজ ঢনওয়ায জনয:-  
1) ঢভাফাইর নাম্বায(ফাধযোভূরক) 

2) 1st ঢডাজ ঢনফায প্রভাণস্বরূ নবে  

3) ঢমলকালনা একটি আইবড প্রুপ আনলে হলফ। 

4) বনলজলক কলরলজয ফেত ভান ছাত্র/ছাত্রী প্রভাবণে কযায জনয দ্যকাবয নবে। 

https://dholamahavidyalaya.in/wp-content/uploads/2021/10/FINAL-list-of-candidates-for-vaccination.pdf

