
 
OCFS-4411-BN (02/2019) 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট 

নিশু এবং পনিবাি পনিষেবাি অনিস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES) 

পটাশিয়াম আয়য়াডাইড (KI) প্রত্যাখান/পশিত্যাগ ফমম 

পটানিয়াম আষয়াডাইড (KI) এর্টি িাসায়নির্ যা স্টেজনিয় আষয়ানডি স্টেষর্ োইিষয়ডষর্ সুিনিে 
িাখষে পাষি। যনি স্টর্ািও পািমাণনবর্ ঘটিা ঘষট যা পনিষবষি স্টেজনিয় আষয়ানডি ছডায় োহষে 
োইিষয়ষডি স্টেজনিয় আষয়ানডি গ্রহণ র্িাি মাত্রা র্মাষিাি জিয বা প্রনেষিাধ র্িাি জিয োইিষয়ষড 
যষেষ্ট পনিমাষণ স্টেষবে বা সুনিে আষয়ানডি স্টযাগাষিাি জিয KI বযবহাি র্িা স্টযষে পাষি। স্টর্ািও 
পািমাণনবর্ (স্টিনডওেনজর্যাে) জরুনি অবিাি সৃনষ্ট হষে স্টসই জায়গা স্টছষড চষে যাওয়া এবং স্টর্াোও 
আশ্রয় স্টিওয়া হে প্রেম নবর্ল্প।  স্টিনডওেনজর্যাে আপত্র্ােীি পনিনিনেষে র্াউনি এবং/বা নিউ 
ইয়র্ক  স্টেট নডপাটক ষমি অি স্টহল্ে (New York State Department of Health, DOH) দ্বািা পিামিক 
স্টিওয়া হষেই স্টর্বেমাত্র KI বযবহাি র্িা যাষব। 

র্াউনি আনধর্ানির্ষিি সষে এর্সাষে র্াজ র্িাি মাধযষম জরুিী অবিা বযবিাপিাি নিউ ইয়র্ক  
স্টেট অনিস (The New York State Office of Emergency Management, NYSOEM) ইনিয়াি 
পষয়ি (Indian Point), িাইি মাইে পষয়ি (Nine Mile Point), স্টজম্স এ. নিট্জপযানির্ (James A. 

Fitzpatrick) এবং গ্রীষি নিউনিয়াি পষয়ষিি (Ginna Nuclear Power Plants) পার্শ্কবেী এোর্ায় 
নিশু পনিচযকা প্রিাির্ািীষিি র্াষছ KI সহজেভ্য র্ষি েুষেষছ।   

যশি রিশডওলশিক্যাল িরুশি অবস্থায় আপশন আপনাি বাচ্চায়ক্ পটাশিয়াম আয়য়াডাইড (KI) না 
খাওয়ায়ত্ চান ত্াহয়ল এই ফমমটি সম্পরূ্ম ক্রুন এবং স্বাক্ষি ক্রুন এবং আপনাি শিশু পশিচযমা 
প্রিানক্ািীি ক্ায়ে রফিত্ পাঠিয়য় শিন।   
 
 

নিশুি িাম:   

নিশুি জন্ম 
োনিখ:  

 

আনম বষুেনছ স্টয যনি স্টিনডওেনজর্যাে জরুনি অবিাি সৃনষ্ট হয় োহষে র্াউনি এবং/বা DOH আমাি 
বাচ্চাষর্ পটানিয়াম আষয়াডাইড (KI) স্টিওয়াি পিামিক নিষে পাষি। 

আনম পটানিয়াম আষয়াডাইড (KI) েেয পত্র পষডনছ এবং বষুেনছ  
(https://www.health.ny.gov/environmental/radiological/potassium_iodide/information_for_

the_public.htm) এবং যনি স্টিনডওেনজর্যাে জরুনি অবিা সৃনষ্ট হয় োহষে আনম আমাি বাচ্চাষর্ 
পটানিয়াম আষয়াডাইড (KI) খাওয়াষে চাই না। 
 

নপো-মাো/অনভ্ভ্াবষর্ি িাম:   

নপো-মাো/অনভ্ভ্াবষর্ি স্টটনেষিাি িম্বি:   

নপো-মাো/অনভ্ভ্াবষর্ি স্বািি:   

োনিখ:   

যশি রিশডওলশিক্যাল িরুশি অবস্থা সৃশি হয় এবং যশি আপশন আপনাি বাচ্চায়ক্ 
পটাশিয়াম আয়য়াডাইড (KI) খাওয়ায়ত্ না চান ত্াহয়লই শুধুমাত্র এই ফমমটি পিূর্ ক্রুন। 
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