
방글라데시어-예진표 

কেরানা ১৯ িটকাদান পৰ্িতেবদন 

 

নাম  আবািসক িনবন্ধকরন নমব্র 
(িবেদশী িনবন্ধকরন নমব্র) 

-     
 (☐ পুরুষ ☐ মিহলা) 

েফান নমব্র  (েহাম)                                                                (েসল েফান) 

িটকাদােনর জনয্ বয্িক্তগত তথয্ পৰ্িকৰ্য়াকরেন অনমুিত বয্িক্তর িনশ্চয়তা 
(আইনী পৰ্িতিনিধ, 
অিভভাবক) ☑ 

সংকৰ্ামক েরাগ পৰ্িতেরাধ ও বয্বস্থাপনার আইন এর ৩৩-৪ অনুেচ্ছদ এবং একই আইেনর বলবৎকরন আেদেশর 
৩২-৩ অনেুচ্ছদ অনসুাের বয্িক্তগত এবং সংেবদনশীল তথয্সংগৰ্হ করা হেয়েছ ।  

সংগৰ্হীত অিতিরক্ত তথয্ িনেম্ন েদওয়া হলঃ  

- বয্িক্তগত তথয্ সংগৰ্হ এবং বয্বহােরর উেদ্দশয্: পরবতর্ী িটকাদান এবং সমািপ্তর সােথ সম্পিকর্ত অবস্থা, িটকা 
েদওয়ার পের িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া ইতয্ািদ সম্পিকর্ত তথয্ েরাগীেক অবিহত করা ।  

সংগৃহীত এবং বয্বহৃত িবষয়: বয্িক্তগত তথয্ (সংেবদনশীল তথয্ , বািসন্দার িনবন্ধকরন নমব্র ), েযাগােযােগর তথয্ (েহাম / 
েমাবাইল েফান) 

বয্িক্তগত তথয্ ধের রাখার এবং বয্বহােরর সময়কাল :  ৫ বছর 

 

১. <কেরানা ১৯ ভয্াকিসেনশন ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম> এর সােথ কেরানা ১৯ িটকা িটকা েদওয়ার আেগ, আিম 
িটকা েদওয়ার িবষয়গুিল বয্িক্তর িটকা িববরণী িনিশ্চত করেত সম্মত আিছ।  

* আপিন যিদ িটকার িববরনীর িনিশ্চয়তার সােথ একমত না হন, তেব অিতিরক্ত িটকা বা কৰ্স িটকা েদওয়ার 
পৰ্েয়াজন হেব। 

 
 
☐হয্াঁ    ☐না 

২. েটক্সট বাতর্ার মাধয্েম পরবতর্ী িটকা এবং েকািভড ১৯িটকাদান সমািপ্তর তথয্ পৰ্ািপ্তেত আিম সম্মত।   

* আপিন যিদ েমাবাইল বাতর্া গৰ্হণ করেত সম্মত না হন, তেব আপিন েয িবষেয় সম্মত নন েসগুিলর তথয্ আপিন 
গৰ্হণ করেত সক্ষম হেবন না।     

 
 
☐হয্াঁ    ☐না 

৩. কেরানা ১৯ িটকা েদওয়ার পের িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া সংঘটন সম্পিকর্ত তথয্ েমাবাইল বাতর্ার মাধয্েম গৰ্হণ করেত আিম 
সম্মত।  
*আপিন যিদ েমাবাইল বাতর্া গৰ্হণ করেত সম্মত না হন তেব আপিন েয িবষেয়র সােথ একমত নন েসই িবষেয়র তথয্ 
 আপিন গৰ্হণ করেত সক্ষম হেবন না। 

 
 
☐হয্াঁ    ☐না 

েরাগীর  িনশ্চয়তার  েচকিলস্ট 
আপিন (আইনী 
পৰ্িতিনিধ,অিভভাবক) 
পরীক্ষা করুন ☑ 

১. (মিহলা) আপিন  িক বতর্মােন  গভর্বতী?  ☐হয্াঁ    ☐না 

আজ  আপিন িক েকান  অসুস্থতা  অনভুব করেছন? যিদ অসুস্থতা  অনুভব  কেরন  তেব  লক্ষণগুিল িলখনু 

(                                                                                                           ) 

 

☐হয্াঁ    ☐না 

৩. আপিন িক কখনও কেরানা ১৯ সনাক্তকরন পরীক্ষা কেরেছন? যিদ হয্াঁ হয়, তেব িনণর্েয়র তািরখিট িলখনু  

 
কেরানা ১৯ িটকা েদওয়ার তথয্ এবং িটকা েদওয়ার পের সম্ভাবয্ িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া সম্পর্েক আমােদর পযর্াপ্ত তথয্ সরবরাহ করা হেয়েছ 
এবং িচিকৎসেকর পৰ্াথিমক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী আিম িটকা গৰ্হণ করব।        ☐ আিম একমত  ☐আিম একমত নই 

 
আপিন যিদ েকািভড ১৯ িটকা গৰ্হণ করেত রািজ হন, তেব িনরাপদ িটকা েনওয়ার জনয্ কের নীেচর পৰ্শ্নগুিল মেনােযাগ সহকাের পডু়ন। 
অনগুৰ্হ কের (আইনী পৰ্িতিনিধ, অিভভাবেকর সাহাযয্ িনন) নী েচর ফমর্িট পরূণ করুন। 
 



।(বছর             মাস      িদন) ☐হয্াঁ    ☐না 

 
৪. আপিন  িক গত ১৪ িদেনর  মেধয্ েকানও ভয্াকিসন (কেরানা ছাড়া অনয্ ভয্াকিসন ) িনেয়েছন? 

☐হয্াঁ    ☐না 

 

৫.আপিন িক কখনও কেরানা ১৯ভয্াকিসেনর িটকা গৰ্হন কেরেছন ? 'না' এর েক্ষেতৰ্, পৰ্েশ্ন (৬) যান  

যিদ হয্াঁ, তেব িটকা েদওয়ার তািরখিট িলখনু।  (িটকাদােনর তািরখ: বছর  মাস    িদন) 

 
☐হয্াঁ   ☐না 

 

৫.১ কেরানা ১৯ িটকা েদওয়ার পের মারাৎমক অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া (অয্ানািফলয্ািক্সস: শক, শব্াসকষ্ট,েচতনা 
হৰ্াস, েঠাঁট / মুখ েফালা ইতয্ািদর জনয্ আপিন িক কখনও িচিকৎসা কেরেছন? (গুরুতর অয্ালািজর্র সােথ 
ভয্াকিসেনর পৰ্কার )  

☐হয্াঁ  ☐না 

 

৬.পবূর্বতর্ী তীবৰ্ অয্ালািজর্ (অয্ানািফলয্ািক্সস: শক, শব্াসকষ্ট, েচতনা হৰ্াস,েঠাঁট / মুখ েফালা ইতয্ািদর হওয়ার 
কারেণ আপিন িক কখনও িচিকৎসা কেরেছন? যিদ তা হয় তেব দয়া কের িচিহ্নত করুন কী কারেন মারাৎমক 
অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া হেয়িছল। 

☐হয্াঁ  ☐না 

৭.আপনার িক রক্ত জমাট বাঁধার সমসয্া আেছ বা আপিন িক অয্ািন্টেকাযু়লয্ান্ট গৰ্হণ করেছন? েরােগর নাম বা 
ডৰ্াগ, যিদ থােক  দয়া কের ধরনিট িলখনু (      ) 

 

আেবদনকারী (আইনী পৰ্িতিনিধ, অিভভাবক) নাম                        (সব্াক্ষর)                              েরাগীর সােথ সম্পকর্: 
বছর    মাস      িদন 

পরীক্ষার ফলাফল (িচিকৎসেকর জনয্) িনশ্চয়তা ☑ 

শরীেরর তাপমাতৰ্া:       ℃ 
িটকা েদওয়ার পের িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া 
বিণর্ত 

☐ 

িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ,িটকা েদওয়ার পের ‘িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া পযর্েবক্ষণ করেত,১৫ েথেক ৩০ িমিনেটর জনয্ 
আপনােক অবশয্ই িটকা েকেন্দৰ্ থাকেত হেব।’ ☐ 

পৰ্াথিমক ফলাফল 
 
 

□ িটকা েদওয়ার সম্ভাবয্তা (                                        ) 

□ িটকা স্থিগেতর  কারন: (                             )  

□ িটকা িনিষেদ্ধর কারন:(                 ) 

আিম িনিশ্চত করিছ েয উপেরর পৰ্শ্নপতৰ্ পরীক্ষা করা হেয়েছ। 

িচিকৎসেকর নাম:                                                       (সব্াক্ষর) 
িটকা পৰ্দানকারীর েরকডর্ 

উৎপাদন সংস্থা 
 

িটকার িসিরয়াল নমব্র িটকার স্থান 

  
□বাম উপেরর বাহু  

□ ডান উপেরর বাহু 

ইিটকা পৰ্দানকারীর সব্াক্ষর: 

এই অনুবাদিট মাই�া� ই�ারি�েটশন অয্া� �া�েলশন েস�ার (িল�) মাধয্েম অনুবাদ করা হেয়েছ । ০৫১)৮১৮-৫৭৫৯ 


