ভ্যাকসসন সংক্রান্ত সিষয়ে সিশয়ে জানয়ে এই ননাটিশগুসি পুন
1. সপ্তাহে ৪ দিন (4 days) কহরানার ভ্যাকদসন দিওয়া েয় – দসামবার, মঙ্গবার, বৃেস্পদিবার ও শুক্রবার।
2. নকানসেন নকান ভ্যাকসসন হয়ি এিং োাঁর প্রাপক সংখ্যা ইেযাসে আয়ের সেন সিয়কি ৫ িার ময়যয ননাটিশ
সেয়ে জানায়না হয়ি।
3. ভ্যাকসসন ইনয়জকশন নেওোর সমে ১২:৩০ সমিঃ নেয়ক ১:১৫ সমিঃ (িা নশষ িাইন সেয়ে োাঁায়না প্রাপকয়ক
ভ্যাকসসন প্রোন – নেটি পয়র হয়ি) পেন্ত।
য
4. প্রথম দ াজ ভ্যাকদসন সকহর জনয পাওয়া যাহব। প্রথম দ াহজর জনয বাধ্যিামুক ভ্াহব দনম্নদদিি জজদনস
আনহি েহবেঃ
 cowin.gov.in অথবা arogya setu দি দরজজস্টার করা থাকহ পঞ্জিঞ্জক্রে নমািাইি নম্বর এবং ৪ (4 digit)
অয়ের নোপন নকাড সনয়ে আসহি েহব। নিু বা ভ্যাকদসহনর দ াহকন পাওয়া যাহব না।
 দরজজস্টার না করা থাকহ আস সদিত্র পদরিয়পত্র (দভ্াহ র কা ,ড আধ্ার কা ,ড পযান কা ,ড পাসহপা ড ,
ড্রাইদভ্ং াইহসন্স – এগুদর মহধ্য দকান একট ) এবং দয দমাবাই নম্বর দরজজস্টার কহর ভ্যাকদসন গ্রেণ
করহি িান, নসই নমািাইি ন

ানিা সয়ে কয়র আনয়ে হয়ি, দকান দজরক্স গ্রােয েহব না।

5. দিিীয় দ াজ সকহর জনয িাু আহে। দিিীয় দ াহজর জনয বাধ্যিামুক ভ্াহব দনম্নদদিি জজদনস আনহি েহবেঃ
 দয দমাবাই নম্বহর প্রথম দ াজ গ্রেণ কহরহেন দসই দমাবাই নম্বরট বহি েহব।
 প্রধ্ানমন্ত্রীর েদব সম্বদি প্রথম দ াহজর সাট ড দিহক অথবা ৪ অহের (4 digit) দ াপন দকা

সহঙ্গ আনহি

েহব। সাট ড দিহক দমাবাই এ দিিাহও িহব।
6. িাইয়ন োাঁায়না একজনয়ক সিাসযক
য
৪ (4) টি কুপন নেওো হয়ি। অনিাইন িুসকং োকয়ি েেগুসি িুসকং
োকয়ি, েেগুসি কুপন গ্রহণ করয়ে পারয়িন।
7. শুক্রিার সকাি ১০:৩০ সমিঃ নেয়ক কুপন নেওো হয়ি। অনযসেন কুপন নেওোর সমে আয়ে নেয়ক জানায়না
োয়ি না। ভ্যাকসসন পাওো নেয়ি কুপন নেওো শুরু হয়ি।

8. প্রদিষ্ঠাহন সম্পূণ ডদবনামূহয ভ্যাকদসন প্রিান করা েয়। দনহজ াইন দিহয় দনহজর বা দনহজর আত্মীয়হির কুপন গ্রেণ
করুন, কাউদক দকান াকা-পয়সা দিওয়ার প্রহয়াজন দনই।
9. প্রদিষ্ঠাহনর িরি দথহক দকানও নাম দিা েয় না, াইহন িাাঁদিহয় কুপন দনহয় ভ্যাকদসন গ্রেণ করুন। অদগ্রম কুপন
দিওয়া েয় না, দিহনর দিন সকাহ কুপন দনহয় ভ্যাকদসন দনন।
বাদক প্রহের জনয এিাহন

াঙ্গাহনা বাংা ও ইংহরজজ দেক্স দিিুন। সাট ড দিহক

াউনহা

দনম্নদদিি দনাট হল োপান আহে, দিহি দনন। SMS না দপহ, cowin.gov.in – এই ওহয়বসাই
াউনহা

করুন। সাট ড দিহক

করার পদ্ধদি

দথহক সাট ড দিহক

না দপহ ভ্যাকদসন দনওয়ার দ াহকন দনহয় পরবিী ৭দিহনর মহধ্য আমাহির সাহথ

দযা াহযা করুন। ৭ দিন দপদরহয় দ হ দকান সুরাো করা সম্ভব নয়।
ভ্যাকদসন সংক্রান্ত উপদরউদিদিি দনাট হলর বাইহর দকান প্রহের জনয সকা ১০ া দথহক িুপুর ১১:৩০ দমেঃ এর
মহধ্য প্রথম দ হ দযা াহযা করুন। অনয সমহয় ভ্যাকদসন সংক্রান্ত দকান প্রহের উত্তর দিওয়া েয় না।
আয়েশানুসায়র

আমায়ের পসরয়ষিা সংক্রান্ত নকান অসভ্য়োে োকয়ি
covidmbhmch@gmail.com – এই ইয়মইি এ প্রমাণসহ ইয়মইি কয়র িা
CMOH, HOWRAH – এর কায়ে প্রমাণসহ সিসখ্ে অসভ্য়োে জানান।
হাসপাোয়ির ন

ান নম্বর – (০৩৩) ২৬৭৭৪৪৪৯ (সকাি ১১ িা নেয়ক সিয়কি ৪ নি পেন্ত)
য

