Hazi A.K.Khan College
ESTD : 2008
P.O + P.S.- Hariharpara . Dist.-Murshidabad
Pin-742166
Website: www.haziakkhancollege.in E-mail Id : haziakkhancollege@yahoo.com
E-mail Id: haziakkhancollege@gmail.com
Memo No.:
From: Principal

Date: 30/09/2021

বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা হাজী এ. কে. খান েলেলজর ছাত্রছাত্রীলের উলেলযে জানালনা হলে কে, কজো প্রযাসন ও উচ্চ শিক্ষা
দপ্তরেে উরদযারে েলেজ েোম্পালস Covid-19 টীকাকেকের কর্সূম চী েৃহীত হরেরে এবং ৩০.০৯.২০২১ তাররলখ
টীকাকেকের প্রথম েোম্প সম্পূর্ ম হরেরে। শিতীেবার েলেজ েোম্পালস টীকাকেরর্ে উলেলযে কে েোলম্পর
আল াজন েরা হলব তার জনে করেরেে পক্ষ থেরক পুনরা

একটট গুগে ফম ম প্রস্তুত কো হরেরে থটটা

০৩.১০.২০২১ তাররলখর মলযে পুরে েলর জমা েরলত হলব। ফর্টটে
ম
শেঙ্ক শবজ্ঞশপ্তে থিরে থদওো আরে। ফরর্েম
র্াধ্যরর্ আরবদন কোে সর্ে শনম্নশেশিত শবেেগুশেে বযাপারে সরচতন হরত হরব

কে সমস্ত ছাত্রছাত্রীলের ব স ১৮ বছলরর ঊলধম শুযুমাত্র তারাই এই ফর্টট
ম পূের্ কেরব।



থট সমস্ত ছাত্রছাত্রীো প্রের্বারেে কযারম্পে ( ৩০.০৯.২০২১ টীকাকেরর্ে েনয প্রদ
টীকা গ্রহর্ করেশন

ফর্ পূ
ম ের্ করেশন

করেে ওরেবসাইরট থদওো তাশেকাে নার্ প্রকাশিত হেশন শুধ্ুর্াত্র তাোই ফর্টট
ম

পূের্ কেরত পােরব।


থট সমস্ত ছাত্রছাত্রীো সদয প্রথম ক াজ শনরেরে

প্রথম ক াজ গ্রহলের পর রনরেম ষ্ট সম অশতক্রান্ত হেশন

অোৎ
ম টারদে রিতী ক াজ কনবার সম হেশন তাো ফর্টট
ম পূের্ কেরত পােরব না।
আরবদনপত্র পূেরর্ে পদ্ধশত শবজ্ঞশপ্তে থিরে থদওো Link -এ click েলর ফমটি
ম পূরে েরলত হলব।
 একেন োত্র োত্রী একবােই ফর্টট
ম পূের্ কেরত পােরব।
 ফর্ পূ
ম েরর্ে সর্ে শনরেে নার্ সটিকভারব শেিরত হরব।
 প্রের্ থসশর্স্টারেে োত্রোত্রীো ভশ ে
ম শিরপ োকা Student ID Number এবং তৃতী ও পঞ্চম কসরমস্টালরর
োত্রোত্রীো শবশ্বশবদযােরেে থেজেরেিন নম্বে শেিরব।
 আযার ো ম / ক ািার ো -ম এ থাো Date of Birth শেিরত হরব।
 Dose Required- এর কেলত্র থকান থ াে োত্র োত্রীে োেরব থসটট শেিরত হরব। অোৎ
ম একেন
োত্র োত্রী টশদ একটটও থ াে না থনে থস 1st Dose option choose েরলব এবং একেন োত্র োত্রী টশদ
প্রের্ থ াে শনরে োরক থস 2nd Dose option choose েরলব।

 থিে দুটট প্রশ্ন অোৎ
ম Date of First Dose & Type of Vaccination-এর কেলত্র থটসব োত্র োত্রী প্রের্
থ াে ইশতর্রধ্য শনরেরে তাোই option choose েরলব। টারদে একটটও থ াে হেশন তাো এই দুটট প্ররেে
উ ে থদরবনা।
 সব কযলে Submit option এ click েলর জমা েরলব।
 েরে ফম মপূরলের সম কোন ু ে হল থালে তাহলে edit response এ click েলর তথেটি টিে েরা োলব।
কসলেলত্র সটিে তথে কেবার পর পুনরা Submit option click েরলত হলব।

Covid-19 Vaccination Form for Student (2) https://forms.gle/4MYoZ8tPkJnFV5L7A
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