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Ministry of Health 

েকািভড-১৯(COVID-19)ভয্াি�েনর স�িতর ফমর্ 
 

সং�রণ ৩.০ – মাচর্  ১১, ২০২১ স�িতর ফমর্ - েকািভড-১৯ (COVID-19) টীকা 

পদবী নাম শনা�করণ (উদাহরণ��প - 
েহল্থ কাড � ন�র) 

   
িল�: নারী পরুষ 

 উত্তর িদেত ই�কু নই  অনয্ িকছু:

 ☐   ☐     

 ☐ ☐  ______________ 

�াথিমক িচিকৎসক 
(পািরবােরর িচিকৎসক অথবা 
নাস)� 

যিদ আিদবাসী হন, দয়া কের েকান আিদবাসী তার পিরচয় িদন: 
ফা�র্  েনশা� 

 েমিতস(Métis)(েমিতস অগর্ানাইেজশন বা েসেটলেমে�র সদসয্রা 
এেত অ�ভুর্ �) 

 ইনুক / ইনুইট  

 অনয্ানয্ আিদবাসী স�দায়, িনিদর্�ভােব উে�খ করন:
 উত্তর িদেত ই�কু নই  

☐  
☐

☐

☐  ________ 
☐

☐ অজানা 
বািড়র েফান েমাবাইল েফান  

 

িঠকানা শহর ে�ািভ� েপা�াল 
েকাড 

    
জ� তািরখ 
(মাস,তািরখ,বছর) 

বয়স 

______  /  _______  / 
_______    

এটা আপনার ভয্াি�েনর �থম না ি�তীয় েডাজ? 
�থম    ি�তীয়  ☐   ☐

যিদ ি�তীয় েডাজ হয়, অনু�হ কের �থম েডােজর তািরখ 
এবং টীকািটর নাম জানান:  

(মাস, তািরখ, বছর) --------/----------/-------- 
েয টীকািট েপেয়েছন েসই টীকার নাম 
িক:_____________________ 

 
  

 



টীকা �হেণ স�িত 

আিম পেড়িছ (অথবা এটা আমােক েকউ পেড় শিনেয়েছন) এবং আিম টীকা করেণর 
ি�পয্ােকজিট বুঝেত েপেরিছ, যার মেধয্ িন�িলিখত ডকুেম�গিল রেয়েছ: ‘েকািভড-
১৯(COVID-19) টীকার বয্াপাের তেথয্র কাগজ’ এবং ‘েকািভড-১৯(Covid-19)ভয্াকিসেনর 
অয্াপেয়�েম� স�েকর্  আপনার িক িক জানা �েয়াজন'।   

আিম েয ট�কা পা�� তা িনেয় �� করার সুেযাগ েপেয়িছ এবং যা উ�র েপেয়িছ তােত আিম 
স��। 

এই িসিরেজর সকল ��ািবত েডাজ সহ, আিম এই ট�কা �হণ করেত স�ত। 

আিম বুঝেত েপেরিছ েয আিম েয েকান সময় এই স�িত �ত�াহার কের িনেত পাির।  

আিম বুঝেত েপেরিছ েয, যিদ আিম অন� েকান ব���র হেয় িস�া� �হণকারী িহেসেব স�িত 
�ত�াহার কির,  তাহেল েসই ব��� েযই(কংি�েগট েস�টং)সমেবত সং�ােন বসবাস কেরন 
আমােক অবশ�ই তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।   

িবঃ�ঃ : যিদ আপিন আপনার মন পিরবতন কেরন এবং আর এই ট�কা �হেণ স�িত না েদন, অনু�হ 
কের েসই ট�কার ি�িনেক েযাগােযাগ ক�ন েযখােন আপিন েকািভড-১৯ ট�কা �হণ করেবন বেল �ঠক
কেরিছেলন। এটা করেল অন� কােরােক আপনার জায়গাটা েদওয়া েযেত পারেব। যিদ েকান ব��� িযিন
(কংি�েগট েস�টং) সমেবত সং�ােন বসবাস কেরন আর অন� একজন উনার িস�া� �হণকারী িহেসেব 
স�িত �ত�াহার কেরন, তাহেল �ানীয় জন�া�� ইউিনেটর সােথ  েসই (কংি�েগট েস�টং) সমেবেতর 
সং�ানেক অবশ�ই েযাগােযাগ করেত হেব।  
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বয্ি�গত �াে�য্র বয্াপাের তথয্ সং�হ, বয্বহার ও �কােশর �ীকৃিত  
আপনােক যত্ন �দান এবং আপনার জনয্ একিট টীকা করণ েরকড ৈতির করার উে�েশয্ এই ফেমর্ 
আপনার বয্ি�গত �া�য্ স�েকর্  তথয্ সং�হ করা হে�, এবং তার কারণটা েহাল েয অ�ািরও-র 
েকািভড-১৯ টীকা করেণর কমর্সূচীর �শাসেনর জনয্ এটা করা �েয়াজনীয়। এই তথয্ এই উে�েশয্ 

বয্বহার করা হেব এবং �কাশ করা হেব, েসই সােথ সােথ অনয্ানয্ উে�শয্ও, যা আইন �ারা অনুেমািদত 
এবং �েয়াজনীয়। উদাহরণ��প,  

এ�ট েহলেথর িচফ েমিডেকল অিফসােরর কােছ এবং অ�ািরও-র জন�া�� ইউিনেটর কােছ �কাশ 
করা হেব েযখােন েহলথ ে�ােটকশান এ� ে�ােমাশান অ�া� আইেনর উে�েশ� এটা �কাশ করা 
�েয়াজন। এবং  

এটা আপনার �ােদিশক ইেলক�িনক �াে��র েরকেডর�  অংশ িহেসেব, �া�� েসবা �দানকারীেদর 
কােছও �কাশ করা হেত পাের যারা আপনােক েসবা �দান করেছন। 

- 

- 

এই তথ� �া�� ম�ণালেয়র েহফাজত এবং িনয়�েণর অধীেন এক�ট �া�� েরকড � িসে�েম সংর�ণ করা 
হেব। 

�

র্



েযখােন ি�িনক সাইট�ট এক�ট হাসপাতাল �ারা পিরচািলত হেব, �া�� ম�ণালেয়র এেজ� িহেসেব েসই 
হাসপাতাল আপনার তথ� সং�হ, ব�বহার এবং �কাশ করেব।  

আিম �ীকার করিছ েয আিম উপেরা� িববৃিত�ট পেড়িছ এবং বুঝেত েপেরিছ। 
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েকািভড-১৯ ট�কা স�েক � হাসপাতাল, �ানীয় জন�া�� ইউিনট বা �া�� ম�ণালয় আপনার সােথ 
েযাগােযাগ করেত পাের (উদাহরণ��প, আপনােক ফেলাআপ অ�াপেয়�েমে�র কথা �রণ কিরেয় 
েদওয়ার জন� এবং আপনােক ট�কা দােনর েরকড � �দান করার জন�)। আপিন যিদ ইেমইেলর মাধ�েম 
এই ফেলাআপ�েলার জন� েযাগােযাগ করার স�িত েদন, অন�হু  কের িনেচর বা��ট ব�বহার কের 
আপনার ইে��ট িনেদ�শ ক�ন। 

 আিম ফেলা-আেপর জন� েযাগােযাগ �হণ করেত স�ত :  

ইেমইেলর মাধ�েম   েট�ট/এসএমএস এর মাধ�েম   

☐ 

☐         ☐  

যিদ ইেমইেলর মাধ�েম িনবা�িচত কের থােকন, অনু�হ কের আপনার ইেমইল�ট িলখুন: 
__________________ 
 
গেবষণা স�েকর্  েযাগােযাগ করার জনয্ স�িত 

েকািভড-১৯ ট�কা স�িক�ত গেবষণায় অংশ�হণ স�েক � গেবষকেদর স�িত েদওয়ার এক�ট উপায় 
আপনার কােছ আেছ। আপিন যিদ েযাগােযাগ করেত স�িত েদন, তাহেল েকান গেবষণা যা আপনার 
�াসি�ক তা িনধারণ করেত   আপনার ব���গত �া�� তথ� ব�বহার করা হেব, এবং আপনার নাম এবং 
েযাগােযােগর তথ� গেবষকেদর কােছ �কাশ করা হেব। গেবষণার ব�াপাের েযাগােযাগ করার জন� স�িত 
েদওয়ার মােন এই নয় েয আপিন এই গেবষণায় অংশ�হণ করেবন বেল স�িত িদে�ন। গেবষণায় 
অংশ�হণ করাটা েহাল ে��ােসবী। গেবষণার ব�াপাের েযাগােযাগ করেত অ�ীকৃিত জানােল েসটা আপনার 
েকািভড-১৯ ট�কা পাওয়ার েযাগ�তার উপর েকান �ভাব েফলেব না।  

আপিন যিদ না চান েয েকউ আপনার সােথ গেবষণার ব�াপাের েযাগােযাগ কের, তাহেল দয়া কের এ�ট 
িনেচ ইি�ত ক�ন। 

আপিন যিদ গেবষণা অধ�য়ন স�েক � েযাগােযাগ করেত স�ত হন, এবং পের আপনার মন পিরবতন�  
কেরন, তাহেল আপিন �া�� ম�ণালেয়র সােথ েযাগােযাগ কের েয েকান সময় স�িত �ত�াহার কের িনেত 
পােরন এই সাইেট িগেয় vaccine@ontario.ca.  

এটা আপনার েকািভড-১৯ ট�কা পাওয়ার েযাগ�তার উপর েকান �ভাব েফলেব না।  

েকািভড-১৯ ট�কা স�িক�ত গেবষণা স�েক � আমােক েযাগােযাগ করেত  আিম স�ত:     

 ইেমইেলর মাধ�েম েট�ট/এসএমএস এর মাধ�েম   েফােনর মাধ�েম  ডােকর মাধ�েম    

যিদ ইেমইেলর মাধ�েম িনবা�িচত কের থােকন, অনু�হ কের আপনার ইেমইল�ট িলখুনঃ 

েকািভড-১৯ ট�কা স�িকত�  গেবষণা স�েক � আমােক েযাগােযাগ করেত আিম স�ত নই : 

   ☐      ☐   ☐    ☐  
 

________________ 
 
☐  
 
�া�র নাম িলখুন �া�র েদওয়ার তািরখ 

  
 
 

�
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আপিন যিদ িনেজর না হেয় অন� কােরার জন� �া�র েদন, তাহেল অন� ব���র সােথ আপনার িক স�ক�
তা িনেদ�শ ক�ন : 
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☐   যিদ িনেজর জন� না কের অন� কােরার জন� �া�র েদই, তাহেল আিম িন��ত ভােব বলিছ েয আিম
তার মাতা বা িপতা/ আইিন অিভভাবক অথবা একজন িস�া� �হণকারী ব���। 

িনিদর্ � িবষয় পনঃু : লং টাম র্ েকয়ার েহাম অয্া�, ২০০৭  

এই ট�কা পাওয়ার জন� বািস�ােদর স�িত েয েকান সময় �ত�াহার বা বািতল করা েযেত পাের। 

আইেনর ধারা ৮৩ স�িকর্ ত িববৃিত: 

অনু�হ কের িন�িলিখত আইিন সরু�ার ব�াপাের মেনােযাগ িদন: 

�িত�ট লং টাম � েকয়ার েহােমর �েত�কজন লাইেস�ধারী এইটাই িন��ত করেবন েয, েকান স�াব� 
বািস�ােক ভিত � হেত অ�ীকার করা হেব না বা বািস�ােক েহাম েথেক িডসচাজ � করা হেব না বা এইধরেনর 
কাউেক বলা হেব না বা কাউেক িব�াস করেত েদেবন না, কারণ,  

ক( ) এক�ট কাগেজ �া�র েদওয়া হয়িন;
খ( ) এক�ট চ�� বািতল করা হেয়েছ; অথবা

(গ) িচিকৎসা বা য� সং�া� এক�ট স�িত বা িনেদ�িশকা েদওয়া হেয়েছ, বা েদওয়া হয়িন, বা �ত�াহার
করা হেয়েছ বা বািতল করা হেয়েছ। 

�ধুমা� ি�িনেকর ব�বহােরর জন� 

এেজ� 
েকািভড-
১৯ 

ে�াডাে�র 
নাম লট # 

েডােজর 
পিরমান: 

#: 
শারীেরর েকান 
জায়গায় বাম বাহ� েত ☐  ☐ ডাইন বাহ� েত কীভােব মাংসেপিশেত (IM) েডাজ 

েয তািরেখ েদওয়া 
েহাল (মা/িদ/বৎসর)

______  /  ______  / 
______    

কটার 
সময় 
েদওয়া 
েহাল 

____ :  ____   
সকাল/িবকাল 

এইএফআই?
(বত�মান 
েডাজ 
পাওয়ার 

পর) 

 হ�া  ঁ  

 

☐   ☐ না

িযিন িদেয়েছন (নাম, উপািধ) �ান যার �ারা 
অনুেমািদত 

�
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ট�কা েনওয়ার কারণ 

�া��েসবা কম�  এল�টিস:বািস�া   এল�টিস: �া��েসবা কম�

এল�টিস: অন�ান� - কম �চারী নন
আরএইচ:বািস�া 

☐      ☐    ☐ 

☐   ☐ আরএইচ:�া��েসবা কম�  

আরএইচ:অত�াবশ�কীয় ত�াবধায়ক

 ☐

☐    ☐ আরএইচ: অন�ান� - কম �চারী নন

েবশী বয়স: কিমউিন�ট হাউ�জং
�েয়াজন 
☐ ☐ �া�বয়� যার �িনক েহল্থ েকয়ােরর

আিদবাসী স�দায়   ☐      ☐ অন�ান�রা যােদর অ�ািধকার �েয়াজন

কংি�েগট(সমেবত)িলিভং: বািস�া☐   ☐ কংি�েগট(সমেবত)িলিভং: �াফ 

কংি�েগট িলিভং: অত�াবশ�কীয় ত�াবধায়ক☐ 

েযই কারেণ ট�কা েদওয়া 
হয়িন 

 ট�কা েদয়ার িব�ে� িনেদ�শ রেয়েছ 
িচিকৎসক ট�কা েদওয়ার সুপািরশ কেরেছন িক� েরাগীর স�িত েনই

 িচিকৎসেকর িস�া� েহাল ট�কা েদওয়া সামিয়কভােব �িগত রাখার
িচিকৎসাগতভােব অেযাগ�

☐

☐ 
☐
☐ 
☐ এই িসিরেজর জন� েরাগী স�িত �ত�াহার কেরেছন

আপনার দুই েডােজর ি�তীয় 
েডােজর এর জন� িনধািরত 
সময়কাল: 

 (মাস/িদন/বৎসর)______  /  ______  / ______  ____  :  ____ 
সকাল/িবকাল �
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