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-: ীিতলতা ওয়াে দার মহািবদ ালেয়র (Regular) িনয়িমত ছা -ছা ীেদর Covid-19 vaccine হণ করার িনেদশাবলী :- 

১। কবলমা  কেলেজর  2021-22 িশ াবেষর (Regular) িনয়িমত ছা -ছা ীরাই Covid-19 Vaccine হণ করেত পারেব। 

২। কেলেজর (Regular) িনয়িমত ছা -ছা ীেদর বয়স অিতঅবশ ই ১৮ বা ১৮ বছেরর উে  হেত হেব। 

৩। Covid-19 vaccine হণ করেত হেল অিতঅবশ ই পূেব থেক Co-WIN Portal এর মাধ েম Self Registration কের িনেত 

হেব। Co-WIN Portal এর িল িট হল :   selfregistration.cowin.gov.in 

৪।  Registration এর পর Beneficiary I.D download কের vaccine নওয়ার িদন সে  আনেত হেব। 

৫। ছা -ছা ীেদরেক Covid-19 িবিধ িনেষধ মেন অিতঅবশ ই িনজ িনজ Mask এবং hand sanitizer ব বহার কের মহািবদ ালেয় 

উপি ত থাকেত িনেদশ দওয়া হে । 

িব:  : য সম  ছা -ছা ী ইিতপূেব  Covid-19 vaccine এর থম ডাজ হণ কেরেছ, তােদরেক পুনরায় থম ডাজ হণ করেত 

কেলেজ উপি ত হওয়ার েয়াজন নই। 

 Covid-19 vaccine এর থম ডাজ হণ করার িদন কেলেজ য সম  Documents( মাণপ ) িনেয় উপি ত হেত হেব :- 

১। Covid-19 vaccine এর জন  Co-WIN Portal এর মাধ েম পূেব থেক য Self Registration স  কেরিছেল, উ  Self 

Registration I.D বা Beneficiary I.D এর print out িনেয় আসার িনেদশ দওয়া হে ।  

২। িনজ িনজ Original(আসল) আধার কাড িনেয় আসার িনেদশ দওয়া হে ।  

৩। Co-WIN Portal এর মাধ েম Self Registration করেত িগেয় য মাবাইল ন েরর েয়াজন হেয়িছল, উ  সি য়  মাবাইল 

ন েরর (যােত incoming ও outgoing সুিবধা যন থােক) মাবাইলিট িনেয় আসার িনেদশ দওয়া হে । 

৪। ছা -ছা ীেদর ীিতলতা ওয়াে দার মহািবদ ালেয়র I.D িহসােব Current Admit Card  ও recent ভিতর অথবা exam 

form fill up এর িরিসট এবং valid Registration certificate আনেত হেব। 

৫। B.A 2nd Semester এবং 4th Semester ছা -ছা ীেদরেক অিতঅবশ ই িনজ িনজ কল াণী িব িবদ ালেয়র দ  (িব িবদ ালেয়র 

পাটাল থেক া )  ফাইনাল পরী ার Admit Card  িনেয় আসার িনেদশ দওয়া হে । নবাগত(New) B.A 1st Semester ছা -

ছা ীেদর(2021-22 িশ াবষ) ক অিতঅবশ ই িনজ িনজ ভিতর Payment এর রিশদ এবং  B.A 1st Semester এ Admission এর 

জন  form fill up এর Print out িনেয় আসার িনেদশ দওয়া হে । 

িব:  : উ িশ া দ র ও নদীয়া জলার DOMH এর উেদ ােগ আেয়ািজত এই ক া িট কবলমা  ীিতলতা ওয়াে দার 

মহািবদ ালেয়র  2021-22 িশ াবেষর (Regular) িনয়িমত ছা -ছা ীেদর জন  vaccine দওয়ার লে  আেয়ািজত হেয়েছ। 

Contact: 9732154317 


