
রিভ  ০৪ / ২0২১   

 
 

 সিটি ডসিউ আই জেড এি কার্ যাবরি: 

o র্রি আপনাি টিকাি ড াজ বারক থাকক তা আপনাি  ক্টিকক জানাকনা; 

o আপনাি  ক্টিকক আপনাি টিকাি ড াজ সম্পরকযত ডিক য গুিা ডিয়া র্রি ডসগুিা নষ্ট হকয় র্ায় ,র্রি আপরন রিরনক পরিবতযন ককিন অথবা রিরনকটি 

ডকাকনা কািকে বন্ধ হকয় র্ায়; 

o আপনাকক / আপনাি  াক্তািকক ড  ডকয়াি, সু্কি, কযাম্প, ককিজ বা কাকজি জনয প্রকয়াজনীয় সিকািী টিকািান রবষয়ক ডিক য ডিয়া। 

সিটি ডসিউ আই জেড সিবন্ধি ফর্ ম 
জ োগোয োগ: জনস্বাস্থ্য রবভাগ, টিকািান কর্ যসূরি, ৪১০  কযারপিাি অযারভরনউ এর্এস ১১ রু্ন, হািযক া য, রসটি ০৬১৩৪  বো ফযোক্স: ৮৬০-৭০৭-১৯২৫ 

 

নার্ জন্মতারিখ / / রিঙ্গ: পুরুষ   র্রহিা      ট্রান্সকজন্ডাি 

(প্রথর্ অংশ) (র্ধ্যবতী অংশ) (ডশষ অংশ)  র্াস    রিন বছি (িয়া ককি একটিকত বৃত্ত অঙ্কন করুন) 

     টিকানা   রবভাগ   জজিা  জজপ ডকা   

বযজক্তগত ড ান # (              ) বাসাি ড ান # ( )  

 

ইকর্ি কর্ যস্থ্কিি ড ান # (           )   

 

 াক্তাি এি নার্ রিরনককি নার্ রিরনক ডর্ শহকি অবরস্থ্ত  

 

রপতার্াতাি / অরভভাবককি নার্ (র্রি নাবািক হয়)    

                                                                                                                                       (প্রথর্ অংশ)                   (র্ধ্যবতী অংশ)                    (ডশষ অংশ) 

 

বযজক্তগত ড ান # (          ) বাসাি ড ান # ( )  

 

ইকর্ি কর্ যস্থ্কিি ড ান # (         )   

 

রপতার্াতাি / অরভভাবককি নার্ (র্রি নাবািক হয়)  

(প্রথর্ অংশ)                               (র্ধ্যবতী অংশ)                    (ডশষ অংশ) 

 

বযজক্তগত ড ান # (           ) বাসাি ড ান  # (        )  

 

ইকর্ি কর্ যস্থ্কিি ড ান # (             )  

 

কোযিকটিকোি টিকোদোি তথ্য সিযের্ (সিটি ডসিউ আই জেড) 
                                                কাকনকটিকাি জনস্বাস্থ্য টিকািান কর্ যসিূী রবভাগ 

                 ৪১০  কযারপিাি অযারভরনউ এর্এস ১১ রু্ন, হািযক া য, রসটি ০৬১৩৪ - ০৩৪৮ ড ান: ৮৬০ - ৫০৯ - ৭৯২৯  যাক্স: ৮৬০-৭০৭-১৯২৫ 

Website: https://portal.ct.gov/DPH/Immunizations/ALL-ABOUT-CT-WiZ 

এই তথ্যগুয ো  জগোপি রোখো হযব 

 
রসটি এি  সাধারণ আইনসর্ূকহি এস১৯এ-৭এইি-৪ প্ররবধ্ান অনুসাকি 

 

স্বাক্ষি ডকবির্াত্র আপরন র্রি রনবরন্ধত না হকত িান ডসকক্ষকত্র প্রকয়াজন . আপরন র্রি তারিকাভুক্ত হকত না িান, আপনাকক অবশযই রসটি  রিউ আই ডজ   

ডথকক ডবরিকয় আসাি জনয একটি স্বাক্ষরিত রিরখত অনুকিাধ্ পািাকত হকব। অনুগ্রহ ককি আপনাি সম্পূে য নার্ এবং জন্ম তারিখ অন্তভুযক্ত করুন। এটি ডবকছ 

ডনওয়াি র্াধ্যকর্, আপনাি শি ডিক যটি আি রসটি  রিউ আই ডজ  এ থাককব  না। 

                          ডর্াগাকর্াগ: জনস্বাস্থ্য রবভাগ, টিকািান কর্ যসূরি, ৪১০  কযারপিাি অযারভরনউ এর্এস ১১ রু্ন, হািযক া য, রসটি ০৬১৩৪  বা  যাক্স: ৮৬০-৭০৭-১৯২৫ 

https://portal.ct.gov/DPH/Immunizations/ALL-ABOUT-CT-WiZ

