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িব#$% 

 

এত(ারা ইসলাম/ িব0িবদ2ালেয়র হলসমূেহর আবািসক ছা:-ছা:/েদর অবগিতর জন? জানােনা যােA 
Bয, Bকািভড-১৯ ভ2াকিসন Gহেণর লেI? (সিঠক এনআইিড নKরসহ) UGC কতৃM ক BNOিরত প: 
Bমাতােবক সুরIা অ2াপ-এ (https://surokkha.gov.bd/enroll) িনবRন কাযMSম সTU করেত 
হেব। যারা আেগ িব0িবদ2ালেয়র (Bকািভড-১৯ ভ2াকিসন সংSাX) ফমM পূরণ কেরেছ, তােদরও সুরIা 
অ2াপ-এ িনবRন করেত হেব। 

 

িবষয়\ট অত/ব জ^র/। 

 

 

 
(মুঃ আতাউর রহমান) 

Bরিজaার (ভারOা%), 

ইসলাম/ িব0িবদ2ালয়, 

                                                                                                              কু\bয়া ।  

                                                                                                                                             

 



বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd
জ ির 

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.১৫১.৪১.০২২.২০.৮৩ তািরখ: 
০১ লাই ২০২১

১৭ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় আবািসকআবািসক  িশ াথ েদরিশ াথ েদর   কািভডকািভড --১৯১৯  ভ াকিসনভ াকিসন   হ েণরহেণর   লেলে   িনব নিনব ন।।

কািভড-১৯ ভ াকিসন হেণর লে  য সকল আবািসক িশ াথ র (স ক এনআইিড ন রসহ) তািলকা িব িব ালয় হেত
MIS, DGHS-এ রণ করা হেয়িছল স সকল িশ াথ রা র া অ াপ-এ িনব ন কায ম স  করেত পারেবন।
এিবষেয় পরবত  যথাযথ ব া হণ করার অ েরাধ করা হেলা।

িবষয়  জ রী।

১-৭-২০২১

রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়/রাজশাহী 
িব িব ালয়/বাংলােদশ িষ িব িব ালয়/বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালয়/চ াম 
িব িব ালয়/জাহা ীরনগর িব িব ালয়/ইসলামী 
িব িব ালয়/শাহজালাল িব ান ও ি  
িব িব ালয়/ লনা িব িব ালয়/জাতীয় 
িব িব ালয়/বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয়/ব ব  শখ 
িজব মিডেকল িব িব ালয়/ব ব  শখ িজ র 

রহমান িষ িব িব ালয়/হাজী মাহা দ দােনশ িব ান 
ও ি  িব িব ালয়/ শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়/মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  
িব িব ালয়/প য়াখালী িব ান ও ি  
িব িব ালয়/ঢাকা েকৗশল ও ি  
িব িব ালয়/রাজশাহী েকৗশল ও ি  
িব িব ালয়/চ াম েকৗশল ও ি  
িব িব ালয়/ লনা েকৗশল ও ি  
িব িব ালয়/জগ াথ িব িব ালয়/ নায়াখালী িব ান ও 

ি  িব িব ালয়/জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম 
িব িব ালয়/ িম া িব িব ালয়/চ াম ভেটিরনাির ও 
এিন াল সাইে স িব িব ালয়/িসেলট িষ 
িব িব ালয়/যেশার িব ান ও ি  

মাহা দ জািম র রহমান
পিরচালক ((অিতির  দািয় )পাবিলক িব িব ালয়

ােনজেম  িবভাগ)
ফান: ০২৫৮১৬০২২১

১



িব িব ালয়/বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল  
(িবইউিপ)/ বগম রােকয়া িব িব ালয়/পাবনা িব ান ও 

ি  িব িব ালয়/ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান 
ও ি  িব িব ালয়/বিরশাল িব িব ালয়/বাংলােদশ 
ট টাইল িব িব ালয়/রা ামা  িব ান ও ি  
িব িব ালয়/ব ব  শখ িজ র রহমান মিরটাইম 
িব িব ালয়/ইসলািম আরিব িব িব ালয়/চ াম 
মিডেকল িব িব ালয়/রাজশাহী মিডেকল 
িব িব ালয়/রবী  িব িব ালয়/ব ব  শখ িজ র 
রহমান িডিজটাল ইউিনভািস / শখ হািসনা 
িব িব ালয়/ লনা িষ িব িব ালয়/ব মাতা শখ 
ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও ি  
িব িব ালয়/িসেলট মিডেকল িব িব ালয়/ব ব  শখ 
িজ র রহমান অ ািভেয়শন অ া  অ ােরাে স 

িব িব ালয়

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.১৫১.৪১.০২২.২০.৮৩/১ তািরখ: ১৭ আষাঢ ়১৪২৮
০১ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন;
২) মিডক াল অিফসার, , এমআইএস, িডিজএইচএস;
৩) সহকারী সিচব, সদ  (পাব:িব :) মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) ি গত কমকতা, িব িব ালয় অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৫) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৬) নিথ/মহানিথ।

১-৭-২০২১
হািছনা পারভীন 

সহকারী পিরচালক (পাব:িব :)

২


