
GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, LALGARH 

LALGARH : JHARGRAM 
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COVID-19 Vaccination (2nd Phase) সংক্রান্ত Guidelines 

 

এতদ্বািা লালগড় সিকারি মহারিদ্যালয়েি সকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্ি (প্রথম সসরমস্টাি, তৃতীে সসরমস্টাি, পঞ্চম 

সসরমস্টাি এিং সদ্য পাস হওো ষষ্ঠ সসরমস্টাি) জানায়না যায়ে সয, আগামী ০৪.১০.২০২১ তারিখ সসামিাি 

কয়লয়জি সকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্ি COVID-19 এি টীকা সদ্ওোি জনয দ্বিতীয় পর্ যায়য়র একটট Vaccination 

Camp কিা হয়ে। সয সকল ছাত্র-ছাত্রীিা ৩০.০৯.২০২১ এি Camp এ টীকা সনওোি জনয Form Fill up 

কয়িরছল রকন্তু আসয়ত পায়িরন, তািা সযন এইরদ্ন এয়স অিশ্যই টীকা রনয়ে সনে। এই Camp সংক্রান্ত রকছু 

গুরুত্বপূর্ ণ তথযািরল রনয়ে সদ্ওো হল- 

১। টীকাকিয়র্ি তারিখ এিং সমে- ০৪.১০.২০২১, সকাল ১১.৩০ থেয়ক শুরু। 

২। টীকাকিয়র্ি স্থান- Lalgarh Primary School 

৩। COVID-19 এি টীকা পাওোি জনয িেস ১৮ িছি হয়ত হয়ি, যায়দ্ি িেস ১৮ িছি হেরন, তািা টীকা পায়ি 

না। 

৪। ছাত্র-ছাত্রীয়দ্ি রনম্নরলরখত সযয়কান একটট পরিেেপত্র অিশ্যই সয়ে কয়ি আনয়ত হয়ি- 

i) Aadhaar Card 
ii) Driving License 
iii) PAN Card 
iv) Voter ID 

v) Passport 

৫। লালগড় সিকারি মহারিদ্যালয়েি ছাত্র িা ছাত্রী হওোি প্রমার্ রহসায়ি সসরমস্টাি রিরিক রনম্নরলরখত 

প্রমার্পত্র সয়ে কয়ি আনয়ত হয়ি- 

➢ নতুন িরতণ হওো প্রথম সসরমস্টায়িি ছাত্র-ছাত্রীিা তায়দ্ি Payment Receipt টট রনয়ে আসয়ি। 

➢ রদ্বতীে সথয়ক পঞ্চম সসরমস্টায়িি ছাত্র-ছাত্রীিা তায়দ্ি Registration Certificate টট রনয়ে আসয়ি। 

➢ সদ্য উিীর্ ণ হওো ষষ্ঠ সসরমস্টায়িি ছাত্র-ছাত্রীিা তায়দ্ি ষষ্ঠ সসরমস্টায়িি Admit Card টট রনয়ে 

আসয়ি। 

 ৬। যািা 1st Dose সনয়ি তায়দ্িয়ক জানায়না হয়ে সয, তািা সযন CoWIN এি Website 

(https://www.cowin.gov.in ) এ রগয়ে রনয়জয়দ্ি Registration কয়ি িায়খ এিং Registration কিা Phone No 

টট Vaccine এি রদ্ন সয়ে কয়ি রনয়ে আয়স। (যরদ্ সকউ Registration কিয়ত না পায়ি, তাহয়লও সকান অসুরিধা 

সনই, আমিা ঐ রদ্ন Registration কয়ি সদ্ি) 

৭। যািা ইরতময়ধয Vaccine এি 1st Dose রনয়ে রনয়েয়ছ, তায়দ্িয়ক 1st Dose এি Certificate টট অিশ্যই সয়ে 

কয়ি রনয়ে আসয়ত হয়ি। (এয়েয়ত্র ময়ন িাখয়ত হয়ি সয, যািা 1st Dose রনয়েয়ছ, তায়দ্ি 2nd Dose সনওোি 

তারিখ না হয়ল, তািা 2nd Dose পায়ি না) 

 

৮। যািা পূয়ি ণ COVID-19 এ আক্রান্ত হয়েয়ছ, তায়দ্ি সেয়ত্র COVID Test এি তারিখ সথয়ক আগামী 

০৪.১০.২০২১ এি ময়ধয যরদ্ ৩ মাস পূর্ ণ হে, তাহয়ল তািা উক্ত রদ্য়ন Vaccine রনয়ত পািয়ি, অনযথাে তািা 

Vaccine রনয়ত পািয়ি না। 

 

৯। উপয়িাক্ত শ্তণািলী অনুযােী যািা Vaccine পাওোি সযাগয সকিলমাত্র তািাই এই Camp এ আসয়ি, 

িারকয়দ্ি এই Camp এ আসাি প্রয়োজন সনই। 

         - 

আয়েশানুসায়র 

https://www.cowin.gov.in/

