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সেন্ট্রাল ইউনিভানেিটি অব োয়েন্স এন্ড সেকয়িালনি (নেইউএেটি) এ অধ্যেিরত েকল নিক্ষার্থীয়ের 

অবগনতর িিয িািায়িা যায়ে সয,  

 

খুব শিগ্রই শবশ্বশবদ্যালয়ে সিশিয়ি শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়ে র্ায়ে, সস লয়ক্ষয UGC শিয়দ্য িিা সমাোয়বক জরুিী 

শিশিয়ে সকলয়ক িযাকশসি গ্রহয়েি জিয NID সহয়র্ায়ে জােীে সুিক্ষা সসবা ওয়েব স ার্য ায়লি 

(https://surokkha.gov.bd/) মাধ্যয়ম অথবা র্ায়দ্ি NID সিই োিা Birth Registration Certificate েথয 

বযবহাি কয়ি UGC ওয়েবশলঙ্ক (https://univac.ugc.gov.bd) এ প্রাথশমক শিবন্ধি কয়ি  িবেীয়ে সুিক্ষা ওয়েব 

স ার্য ায়লি মাধ্যয়ম টিকা গ্রহয়েি জিয শিবন্ধি কিয়ে শিয়দ্য ি সদ্ো হয়লা।  

 

১) আ শি র্শদ্ ১৮ বছি বা োি ঊয়বয  হয়ে থায়কি েয়ব সুিক্ষাি মাধ্যয়ম সিশজয়েিি কয়ি শিকর্স্থ টিকা সকন্দ্র 

হয়ে টিকা গ্রহে করুি। 

 

২) র্ািা ইশেময়ধ্য জােীে সুিক্ষা সসবা ওয়েব স ার্য ায়ল Registration কয়িিশি, োিা অশেসত্বি আোমী ০২ 

অয়টাবর ২০২১ োশিয়খি ময়ধ্য শিবন্ধি কিয়ে শিয়দ্য ি সদ্ো হয়লা।  

 

৩) র্ািা প্রথম স াজ িযাকশসি গ্রহে কয়িয়ছি বা ইশেময়ধ্য টিকা গ্রহয়েি জিয প্রাথশমক শিবন্ধি কয়িয়ছি োয়দ্িয়ক 

টিকা কা য  এবং র্ািা দুই স াজ িযাকশসি গ্রহে কয়িয়ছি োয়দ্িয়ক টিকা সিদ্ এি Hardcopy/Softcopy অশেসত্বি 

আোমী ০৪ অয়টাবর ২০২১ োশিয়খি ময়ধ্য শিয়নাক্ত ঠিকািাে  াঠায়ে বলা হয়ে। 

 

৪)  শবশ্বশবদ্যালয়ে সিশিয়ি শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়ল, UGC শিয়দ্য িিা সমাোয়বক প্রশে শিক্ষাথীয়দ্ি োয়দ্ি শিজ শিজ 

Student ID Card সায়থ িাখয়ে হয়ব এবং সাম্প্রশেক টিকা কা য  অথবা টিকা সিয়দ্ি Photocopy সায়থ িাখয়ে 

হয়ব। অিযথাে ক্লাস এ উ শস্থে হয়ে  ািয়ব িা। র্ায়দ্ি Student ID কা য  সিই োিা অশেসত্বি সর্াোয়র্াে করুি।  

 

৫) শবশ্বশবদ্যালে সকল শিক্ষাথীয়দ্ি োশলকা অন্তিুয ক্ত কিয়ে র্ায়ে, শুধু্মাত্র র্ািা জােীে সুিক্ষা সসবা ওয়েব 

স ার্য ায়লি মাধ্যয়ম প্রাথশমক শিবন্ধি কয়িয়ছি এবং টিকা কা য  অথবা টিকা সিদ্ এি Copy জমা শদ্য়েয়ছি। র্ািা 

োয়দ্ি টিকা কা য  জমা শদ্য়বি িা, োয়দ্িয়ক সকািিায়বই ক্লাস কিয়ে সদ্ো হয়ব িা।  
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৬) জােীে সুিক্ষা সসবা ওয়েব স ার্য ায়লি (https://surokkha.gov.bd/) মাধ্যয়ম প্রাথশমক শিবন্ধি কয়ি  িবেীয়ে 

Registration এি েথয বযবহাি কয়ি CUST ওয়েবশলঙ্ক (https://cutt.ly/lEYSuZz) এ Form Fillup এি মাধ্যয়ম 

শিক্ষাথীয়দ্িয়ক অশেসত্বি আোমী ০২ অয়টাবর ২০২১ োশিয়খি ময়ধ্য শবশ্বশবদ্যালয়ে োয়দ্ি িাম োশলকািুক্ত কিয়ে 

শিয়দ্য ি সদ্ো হয়লা। 

 

৭) সর্ সকল শিক্ষাথী োয়দ্ি টিকা কা য  জমা শদ্য়ব িা এবং CUST ওয়েবশলঙ্ক এ িাম শলশ বদ্ধ কিয়ব িা, োয়দ্িয়ক 

সকাি অবস্থায়েই UGC ও CUST শিয়দ্য িিা সমাোয়বক ক্লাস এ উ শস্থে হয়ে সদ্ো হয়ব িা।  

 

Md. Abdullah Al Mamun 

Executive, IT & Digital Services 

Phone: 01741675667 

Email: mamun@cust.edu.bd (Mail Subject: Vaccine Card – Student Name – Student ID) 

Address: 1/9, Road: 2, Block: D, Section: 15, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh 
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অবগনত ও প্রয়োিিীে বযবস্থা গ্রহয়ির িিয অিুনলনি প্ররি করা হয়লাোঃ  

০১। সচোিমযাি, শবওটি ময়হাদ্য়েি বযশক্তেে কমযকেয া, শসইউএসটি 

০২। িাইস চযায়েলি ময়হাদ্য়েি বযশক্তেে কমযকেয া, শসইউএসটি 

০৩। সেজািাি (িািপ্রাপ্ত) ময়হাদ্য়েি বযশক্তেে কমযকেয া, শসইউএসটি 

০৪। সিশজোি (িািপ্রাপ্ত) ময়হাদ্য়েি বযশক্তেে কমযকেয া, শসইউএসটি  

০৫।  শিচালক, অথয ও শহসাব শবিাে, শসইউএসটি 

০৬। সকল  ীি ও শবিােীে প্রধ্ািসহ শবিায়েি সকল শিক্ষকেে, শসইউএসটি 

      (শবিায়েি সকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্ি অবশহে কিাি জিয অিুয়িাধ্সহ) 

০৭। এশিশকউটিি, েথয প্ররু্শক্ত (আইটিশ এস) দ্প্তি, শসইউএসটি  

০৮| mKj `ßi c«avbMY 

০৯। সকল সংশিষ্ট িশথ 

https://surokkha.gov.bd/
https://cutt.ly/lEYSuZz
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