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NOTICE 

Covid 19 Vaccination camp(CVC) 
 

এত ারা গভনেম  জনােরল িড ী কেলজ, দাঁতন ২ এর প ম সেম ার, তৃতীয় সেম ার এবং থম সেম ােরর ছা ছা ীেদর জানােনা যাে  য 

আগামী ৪অে াবর ( 4th October ) ,২০২১ তািরেখ কেলেজ সরকাির উেদ ােগ covid 19 vaccination camp এ থম ডােজর 

কাকরণ কমসূিচ হণ করা হেয়েছ ।উপিরউ  সেম ােরর অ গত অ ত ১৮+  বছর বয়েসর ছা ছা ীরা, যােদর এখেনা থম  ডােজর 

Covid 19 ভ াি ন নওয়া হয়িন, তারা উ  িনধািরত িদেন কেলেজ এেস উপি ত িচিকৎসক ও া কম েদর পরামেশ ও ত াবধােন covid 

19 থম ডােজর ভ াি ন হণ করেব।  

কা  হেণর জন  উপিরউ  িশ াথ েদর পালনীয় শতাবিল 
১. ৩অে াবর ২০২১ এর মেধ  কমপে  ১৮+ বছর বয়স হেত হেব। 
২. িনিদ  পিরচয়প  ( Aadhaar card) সে   আনেত হেব (original)। 
৩.কেলেজর Valid student িহেসেব (payment slip , Application form)-For 1st sem (College ID card, 

Admit Card of 2nd  sem , 4th  sem exam)- For 3rd sem and 5th sem ইত ািদ সে  আনেত হেব। 
৪.বয়েসর মানপ  িহেসেব মাধ িমেকর Admit Card সে  আনেত হেব। 
৫. কেলজ ক া ােস covid protocol মেন, সামািজক দূর  বজায় রেখ, মা  ব বহার কের  আসেত হেব। 
৬.উপি ত া কম , িচিকৎসক ও কেলজ কতৃপে র িস া েক চুড়া  বেল মান  করেত হেব। 
৭. রিজ াড মাবাইল ন র মাবাইল ফান সহ সে   থাকেত হেব ( Running Mobile Number)  
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Asst. Professor 
GGDC  Dantan-II 

* ৪ অে াবর (4th October), ২০২১ তািরেখ কেলেজ উপি িতর সময় পরবত  না েশ জািনেয় দওয়া হেব। । 

ওেয়বসাইট ও Acadamic Whats App প িলেত নজর রাখেব। 


