MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

Aa¨‡ÿi Kvh©vjq

miKvwi wmwU K‡jR, PÆMÖvg
‡dvb bs-636051, 626204, 626603, d¨v· : 619468|
B-‡gBj : principal@gccc.edu.bd, info@gccc.edu.bd, principal_citycollege_ctg@yahoo.com

I‡qe mvBU : www.gccc.edu.bd.

weÁwß
ZvwiL : 17/11/2021|
miKvwi wmwU K‡jR PÆMÖvg Gi 2021 mv‡ji D”P gva¨wgK cixÿv_©x‡`i Rvbv‡bv hv‡”Q †h,
2021 mv‡ji D”P gva¨wgK cixÿv_©x‡`i †KvwfW-19 UxKv cÖ`vb Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| weÁvb wefv‡Mi
wb‡¤œv³ K¬vm †ivj b¤^iavix wkÿv_©x‡`i wbw`©ó mgq (mKvj 09:00Uv †_‡K weKvj 03:00Uv) I ¯’v‡b
(PÆMÖvg MÖvgvi ¯‹zj, b¨vkbvj K¨vwiKzjvg, P‡Æk¦ix †ivW K¨v¤úvm) WvDb‡jvWK…Z/wb‡¤œ cÖ`Ë UxKv Kv‡W©i
cÖ‡hvR¨ Ask cyiY K‡i Ges GBPGmwm †iwR‡÷ªkb Kv‡W©i d‡UvKwcmn Dcw¯’Z n‡q UxKv MÖn‡Yi Rb¨
wb‡`©k †`qv hv‡”Q| wkÿv_©x‡`i mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ K‡j‡Ri evsjv wefv‡Mi mnKvix Aa¨vcK Rbve
gynv¤§` Rvnv½xi †nv‡mb I MwYZ wefv‡Mi cÖfvlK Rbve kvnv`Z Kwei Ges K‡jR hye †iW wµ‡m‡›Ui
m`m¨e„›` Dcw¯’Z _vK‡eb|

(cÖ‡dmi W. my`xcv `Ë)
Aa¨ÿ
miKvwi wmwU K‡jR, PÆMÖvg
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সাধারন িনেদশনাবলী

কািভড-১৯ িটকাদান কাড
(Covid-19 Vaccination Card)
রিজেশন নং-

তািরখ-

/

/

নামজ তািরখ-

/

/

> িটকা দওয়ার পর য কান সমসা/অিবধা হেল সােথ সােথ িটকাদান কমীেক খবর িদন। েয়াজেন
উি জনগণেক িনকট া কে িনেয় আন।

বয়স-

জাতীয় পিরচয়প / জন্ম সনদ নরমাতার নামিপতার নামবািড়/হািং নং-

> িটকা দওয়ার পূেব এসএমএস এর মাধেম িটকা ক ও দােনর তািরখ জানােনা হেব।
> িটকা দান শষ হেলও ভিবষৎ েয়াজেন কাডিট সংরণ কন

াম/মহা/পাড়া-

উপেজলা/িসিট কেপােরশন-

ওয়াড নং-

জলা-

> কািভড-১৯ িটকার ১ম ও ২য় ডাজ নয়ার জ িনিদ তািরেখ িনিদ িটকাদান কে এই িটকার
কাডিট সােথ িনেয় আন।

ইউিনয়ন-

> িটকার কাডিট হািরেয় গেলও www.surokkha.gov.bd ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড করা যােব।
> কািভড-১৯ িটকার ২িট ডাজ স হেল www.surokkha.gov.bd হেত সনদ সংহ করা যােব।

িটকাদান কমীর তথ

> কািভড-১৯-এর িটকা পেলও যথাযথ া িবিধ মেন চলুন।

কের নামনাম- কের আইিডমাবাইল- কািভড-১৯ িটকা দান সিকত তথ
িটকার ডাজ

িটকা পাওয়ার তািরখ

িটকা দােনর তািরখ ও কমীর ার

কািভড-১৯ িটকা- ১ম ডাজ

আপনার সহেযািগতায় বাংলােদশ সরকার কািভড-১৯ ভাকিসন উি সকেলর কােছ পৗঁেছ িদেত বপিরকর।

সসািরত িটকাদান কমসূিচ (ইিপআই)
া অিধদর
া ও পিরবার কলাণ মনালয়

কািভড-১৯ িটকা- ২য় ডাজ

ডাজ-১:

:: সহেযািগতায়::

িটকার নাম, তকারী িতান,
বাচ নর
ডাজ-২:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

কািভড-১৯ িটকা হণকারীর অবিহতকরণ সিতপ

রিজেশন নং-

রিজেশেনর তািরখ-

/

/

জাতীয় পিরচয়প /জন্ম সনদ নর

নাম> কেরানা িটকা সিকত তথ আমােক অনলাইন ও সামনা সামিন উপােয় বাখা করা হেয়েছ।
> আিম সিত িদি য, িটকা হণ ও এর ভাব সিকত তেথর েয়াজন হেল আিম তা দান করেবা।

Phone No-কের নাম---

> জানামেত আমার কােনা রকম ঔষধজিনত এলািজ নই।
> িটকাদান পরবতী িতেবদন/গেবষণা প তিরর বাপাের অমিত িদলাম।
> আিম ায়, সােন এই িটকার উপকািরতা ও পা-িতিয়া (ভাকিসন েয়ােগর ােন ফু েল যাওয়া, সামা র, মাথাবথা, বিম বিম ভাব, মাথা ও শরীর বথা) সেক অবগত হেয় িটকা হেণ সত
আিছ।
িটকা হণকারীর ার ------------------------------------------------------

তািরখ- ------------------------------------------------------

