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টিকাকরণের ররকর্ড  প্াপ্তি অনুণরাধ আণেদন
অনুগ্রহ করে স্পষ্টভারে প্রিন্ট কেুন।

আবেদনকারীর তথ্য (আপপ্ন যে ে্যপ্তিে যেকর্ড  রিাপ্তিে জন্য আরেদন কেরেন তাে জন্য তথ্য)

নারেে রিথে অংশ নারেে োরেে অংশ

নারেে যশষ অংশ

জরমেে সেয় প্নর্ডাপ্েত প্িঙ্গ   পুেুষ   নােী  জমে প্ক NYC যত হরয়রে?   হ্্যা   না

জরমেে তাপ্েখ (োস/প্দন/েেে) যেপ্ররকইর নম্বে (েপ্দ রিরোজ্য হয়)

য�ান নম্বে �্যাক্স (েপ্দ আপপ্ন �্যারক্সে োর্যরে যেকর্ড  রিাপ্তিে অনরুোর করে থারকন)

ঠিকানা অ্যাপার্ড রেন্ট.

শহে যটের প্জপ যকার

আরেদনকােী যে হাসপাতারি জমে গ্রহণ করেরেন যসই হাসপাতারিে নাে

স্াস্্য যসো রিদানকােীে নাে

স্াস্্য যসো রিদানকােীে য�ান নম্বে

আবেদনকারীর মাবের তথ্য

োরয়ে নারেে রিথে অংশ  োরয়ে পাপ্েোপ্েক নাে
 (রিথে প্েোরহে আরে নারেে যশষাংশ)

োরয়ে জমে তাপ্েখ (োস/প্দন/েেে)

ররাগীর তথ্য (েপ্দ আরেদনকােী অরিাতিেয়স্ক হয়, তাহরি প্শশুটিে সারথ আপনাে সম্পক্ড  োোই কেুন)

  ো    োো    অপ্ভভােক    অন্যান্য (প্েেেণ প্দন)

নারেে রিথে অংশ নারেে যশষ অংশ

ইরেইি অ্যাররেস রিাথপ্েক ভাষা (েপ্দ ইংরেপ্জ না হয়)

আপ্ে এতদ্াো য�াষণা কেপ্ে যে টিকাকেণ যেকর্ড  যখ্াজাে উরদেরশ্য উপরে যে প্শশুে তথ্য নপ্থেদ্ধ কো আরে, আপ্ে তাে োো-ো, অপ্ভভােক অথো যহ�াজত সম্পক্ড , 
এেং তদ্রূরপ, আপ্ে উতি তথ্য যদখাে জন্য ক্ষেতারিাতি; অথো যেকর্ড টি আোে সম্পরককিত। আপ্ে েুেরত পােপ্ে যে স্াস্্য ও োনপ্সক স্াস্্যপ্েপ্র প্েভাে এে প্নকর প্েথ্যা, 
অসত্য ো ভুি তথ্য জো যদওয়া প্নউ ইয়ক্ড  প্সটি যহিথ যকার §3.19 এে িঙ্ঘন করে। আপ্ে আেও েুেরত পােপ্ে যে প্নউ ইয়ক্ড  প্সটি যহিথ যকার §3.19 অনুসারে এই 
রেরনে িঙ্ঘন সারােণ জপ্েোনায় 2,000 োরককিন রিাে পে্ডন্ত শাপ্তিরোে্য। 

আবেদনকারী ো োো-মাবের স্াক্ষর (েপ্দ আরেদনকােী অরিাতি েয়স্ক হয়) তাররখ

আেও তরথ্যে জন্য, অথো এই �রে্ডে একটি প্রিন্ট কো কপ্প যপরত, 311 এ কি কেুন,  
nyc.gov/health/cir এ প্ভপ্জর কেুন অথো cir@health.nyc.gov ঠিকানায় ইরেইি কেুন।

09/16/2019

ইবমইল ো ফ্যাবসের মাধ্যবম ররকব ড্ে র 
অনুবরাধ করার রনবদডে শনা

1.  আরেদন সম্পপূণ্ড কেুন।
2.  েপ্ে সহ বের আইপ্র, যেেন IDNYC 

কার্ড , রোইভােস িাইরসন্স ো পাসরপারর্ড ে 
একটি কপ্প সংেুতি কেুন।

3.  আপনাে সম্পপূণ্ডকৃত আরেদন এেং 
আইপ্রে কপ্প এই ঠিকানায় পাঠানঃ

NYC DOHMH  
Citywide Immunization Registry 
42‑09 28th Street, 5th Fl., CN 21
LIC, NY 11101‑4132 

অথো �্যাক্স কেুন 347‑396‑8840 
এই নম্বরে।

অনুগ্রহ করে আরেদনটি ইরেইি কেরেন না। 

আপপ্ন েপ্দ রাকরোরে আরেদন জো প্দরয় 
থারকন তাহরি আপপ্ন দশ কাে্ডপ্দেরসে 
েরর্য উত্তে পারেন, অথো �্যারক্সে োর্যরে 
জো প্দরয় থাকরি দইু কাে্ডপ্দেরসে েরর্য 
উত্তে পারেন। 

For Official Use Only
Form Received on ____/____/_____
Status of Request:
□ Record Sent on ____/____/_____
□ Record Not Found
□ Record Found, No Vaccines
□ Form Incomplete
Staff Initials: ___________________
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