
 

     

 

Memo No.: 25/NOTICE/PL/20-21                                                                                 Date: 24 September 2021  

NOTICE 
REGISTRATION FOR COVID VACCINATION CAMP AT COLLEGE CAMPUS 

  

This is to notify all students of B. A/B.SC/B. Com Semester 3 and Semester 5 that as per 

directive of Higher Education Department, Government of West Bengal and in collaboration 

with Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal, Covid Vaccination 

Camps will be organized at our college campus in the first week of October 2021. The camp 

will be organized by the District Administration with logistic support from the college.  

All students are therefore directed to fill in the following Google Form by clicking on the link 

for necessary data and registration for the camp by 26/09/21 (11 pm).  

GOOGLE FORM LINK: https://forms.gle/UFaBSEEgKnYHgxsaA 

(THOSE WHO HAVE ALREADY FILLED UP THE FORM NEED NOT FILL IT AGAIN) 
Important Information 

1. Those who will not fill up the form will not be vaccinated in the camp. 

2. Students who have received both doses of vaccine must also fill up the form for required 

database to be submitted by college to Government authority. 

3. No student will be allowed to attend physical classes in campus after the Puja Vacation 

if they are unvaccinated (as per instruction of higher authority). 

 

                                                                                                                                                                                       
    DR. SRABANTI BHATTACHARYA  

                        Principal    

   

https://forms.gle/UFaBSEEgKnYHgxsaA


 

     

 

 

 

ক োভিড টী ো রণ সম্পভ িত ভিশেষ ভিজ্ঞভি 

এতদ্বোরো B.A./B.Sc/B.Com 3rd এিং 5th Semester-এর স ল ছোত্র-ছোত্রীশের উশেশেে জোনোশনো হশে 
কে, পভিমিঙ্গ সর োশরর উচ্চভেক্ষো েির এিং স্বোস্থ্ে ও পভরিোর  লেোন মন্ত্রশ র সহশেোভিতোয় অশটোির 
মোশসর প্রথম সিোশহ  শলজ প্রোঙ্গশন কজলো প্রেোসশনর সহোয়তোয় ক োভিড টী ো রণ ভেভির অনুভিত হশত 
চশলশছ। এই ভেভিশর  শলশজর িতিমোন ছোত্র-ছোত্রীশের ক োভিড টী ো রণ  রো হশি। প্রশতে  ছোত্র-ছোত্রীশের 
অনুশরোধ  রো হশে, তোরো কেন ভনম্নভলভিত Google Form ভট অভত েত্ন সহ োশর িভতি  শর, করভজশেেোন 
প্রভিয়োভট সমূ্পণি  শর। করভজশেেোন প্রভিয়োভটর কেষ তোভরি – 26.09.2021 (রভিিোর), রোত ১১ টোর মশধে।  

Google form link – http://forms.gle/UFaBSEEgKnYHgxsaA 

( েোরো এ িোর ফমি িশরছ তোশের আর িভতি  রশত হশি নো) 

প্রশয়োজনীয় ভিেয়গুভল অিেেই মশন রোিশত হশি : -  

১। েোরো ফমিভট ভফলোপ  রশিনো, তোশেরশ  ঐ ভেভিশর টী ো রন  রো েোশিনো।   

২। কে স ল ছোত্র-ছোত্রীশের ক োভিড টী োর েুভট কডোজই কনওয়ো  হশয় ভিশয়শছ, তোশেরশ ও ফমিভট ভফলোপ 
 রশত অনুশরোধ  শর হশে।  

৩। ক োভিড টী ো রণ ছোড়ো ছোত্র-ছোত্রীরো পূশজোর পর  শলজ চোলু হশল সেরীশর ক্লোশস উপভস্থ্ত হশত পোরশিনো 

( উচ্চতর  তৃপশক্ষর আশেেোনুসোশর)।  

                                                                                                                                                                   

   অধেক্ষো  

েহীে অনুরূপ চন্দ্র মহোভিেেোলয়  

http://forms.gle/UFaBSEEgKnYHgxsaA

