সাধারন িনেদশনাবলী

কািভড-১৯ িটকাদান কাড
(Covid-19 Vaccination Card)
রিজেশন নং- 200310309502833145

তািরখ- 07/08/2021

নাম- মংেঞাইসা মারমা
জ তািরখ- 10/11/1974

> কািভড-১৯ িটকার ১ম ও ২য় ডাজ নয়ার জ িনিদ তািরেখ িনিদ িটকাদান কে এই িটকার
কাডিট সােথ িনেয় আন।
> িটকা দওয়ার পর য কান সমসা/অিবধা হেল সােথ সােথ িটকাদান কমীেক খবর িদন। েয়াজেন
উি জনগণেক িনকট া কে িনেয় আন।

বয়স- 46

জাতীয় পিরচয়প নর- 0319519179132
মাতার নাম- মবাই মারমা
িপতার নাম- িচংখয়ই মারমা

> িটকা দওয়ার পূেব এসএমএস এর মাধেম িটকা ক ও দােনর তািরখ জানােনা হেব।

বািড়/হািং নং-

> িটকা দান শষ হেলও ভিবষৎ েয়াজেন কাডিট সংরণ কন

াম/মহা/পাড়া-

উপেজলা/িসিট কেপােরশন- থানিচ
জলা- বারবান

ওয়াড নং- 4

> িটকার কাডিট হািরেয় গেলও www.surokkha.gov.bd ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড করা যােব।
> কািভড-১৯ িটকার ২িট ডাজ স হেল www.surokkha.gov.bd হেত সনদ সংহ করা যােব।

ইউিনয়ন- বিলপাড়া

কের নাম- উপেজলা া কমে, থানিচ
িটকাদান কমীর তথ

> কািভড-১৯-এর িটকা পেলও যথাযথ া িবিধ মেন চলুন।

নাম- কের আইিড- 031030057
মাবাইল- কািভড-১৯ িটকা দান সিকত তথ
িটকার ডাজ

িটকা পাওয়ার তািরখ

িটকা দােনর তািরখ ও কমীর ার

কািভড-১৯ িটকা- ১ম ডাজ

আপনার সহেযািগতায় বাংলােদশ সরকার কািভড-১৯ ভাকিসন উি সকেলর কােছ পৗঁেছ িদেত বপিরকর।

সসািরত িটকাদান কমসূিচ (ইিপআই)
া অিধদর
া ও পিরবার কলাণ মনালয়

কািভড-১৯ িটকা- ২য় ডাজ

ডাজ-১:

:: সহেযািগতায়::

িটকার নাম, তকারী িতান,
বাচ নর
ডাজ-২:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

কািভড-১৯ িটকা হণকারীর অবিহতকরণ সিতপ

রিজেশন নং- 200310309502833145

রিজেশেনর তািরখ- 07/08/2021

জাতীয় পিরচয়প নর 0319519179132

নাম- মংেঞাইসা মারমা
> কেরানা িটকা সিকত তথ আমােক অনলাইন ও সামনা সামিন উপােয় বাখা করা হেয়েছ।
> আিম সিত িদি য, িটকা হণ ও এর ভাব সিকত তেথর েয়াজন হেল আিম তা দান করেবা।
> জানামেত আমার কােনা রকম ঔষধজিনত এলািজ নই।
> িটকাদান পরবতী িতেবদন/গেবষণা প তিরর বাপাের অমিত িদলাম।
> আিম ায়, সােন এই িটকার উপকািরতা ও পা-িতিয়া (ভাকিসন েয়ােগর ােন ফু েল যাওয়া, সামা র, মাথাবথা, বিম বিম ভাব, মাথা ও শরীর বথা) সেক অবগত হেয় িটকা হেণ সত
আিছ।
িটকা হণকারীর ার ------------------------------------------------------

তািরখ- ------------------------------------------------------

