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সম্মতি ফর্ মটি পূেণ কোে আগে, অনুগ্রহ কগে পডুন (1) ভযাকতসগনশন ফযাক্ট শীি এবং (2) তনম্নতিতিি 

ওগ়েবসাইিগুতিগি FAQ: 

(1) https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

(2)https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf 

 

 

 

 

 

 

অনুগ্রহ কগে কাগিা বা নীি কির্ বযবহাে কগে ব্লক অক্ষগে এই ফর্ মটি পূেণ করুন এবং একটি "" 

উপযুক্ত বগে “” এবং  *যথাযথভাগব র্ুগে রফিুন। 

 

 

 

অংশ 1. ভ্যাকসিন প্রাপককর ব্যক্তিগত সব্ব্রণ (পসরচয় নসিকত সনকদেসশত সিিাকব্) 

 

ব্যক্তিগত তিয 

  
 

সু্কগিে নার্: __________________________________________ ক্লাস: _________ ক্লাস নম্বে: ________ 

 

নার্:   ,       

(ইংগেজি)  (পদতব)    (প্রদত্ত নার্) 

          

(চীনা) (পদতব)  (প্রদত্ত নার্) 

 

 

িন্ম িাতেি: 

__________/____________/_______________ 

(DD/MM/YYYY) 
তিঙ্গ: _________ 

 

 

Comirnaty – COVID-19 mRNA ভ্যাকসিন 

(Fosun Pharma/BioNTech) 

COVID-19 টিকাদান কর্ েিূসচর জনয িম্মসত ফর্ ে 

-  সশশুকদর জনযComirnaty এর ভ্গ্াংশ ড াজ, 5 ডিকক 11 ব্ছর ব্য়িী সশশু িি; এব্ং 11 

ব্ছকর ডদওয়া প্রির্ ড াজ সদকয় িকব্র্াত্র 12 ব্ছর ব্য়িী সশশু 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
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পসরচয় নসি (অনুগ্রি ককর একটি “" সদন ব্কে এব্ং উপযুি  নসি নম্বর পূরণ করুন) 

 যতদ ভযাকতসন প্রাপগকে কাগে হংকং আইগেতিটি কােম (HKIC) থাগক, অনুগ্রহ কগে HKIC-এে িথয পূেণ করুন 

 যতদ ভযাকতসন প্রাপগকে কাগে HK পতেচ়েপত্র না থাগক, অনুগ্রহ কগে হংকং িন্ম শংসাপত্র তনবন্ধন নম্বে পূেণ 

করুন; 

 তকন্তু যতদ ভযাকতসন প্রাপগকে িন্ম হংকংগ়ে না হ়ে, িাহগি অনুগ্রহ কগে প্রাসতঙ্গক পতেচ়ে নতথ নম্বেটি তদগ়ে 

পূেণ করুন 

 হংকং আইগেতিটি কােম নং: 

প্রদান এে িাতেি: _____/_____/_______ (dd/mm/yyyy) 

 

         (    ) 

HKIC প্রিীক:ACRU 

 

 হংকং িন্ম শংসাপত্র তনবন্ধন নম্বে:          (    ) 
 

 

 হংকং তে-এতি পােতর্ি নং ("RM" / "RS" তদগ়ে শুরু): 

প্রদান এে িাতেি: _____/_____/_______ (dd/mm/yyyy) 
R         

 

 হংকং িন্ম শংসাপত্র তনবন্ধন নং: HKSAR এে নতথ 

 পতেচ়ে নম্বে ("D" তদগ়ে শুরু): 

প্রদান এে িাতেি: _____/_____/_______ (dd/mm/yyyy) 

D         
 

 HKSAR রি থাকাে অনুর্তি (ID 235B) - িন্ম এতি নং: 

এই পয মন্ত থাকাে অনুর্তি রদও়ো হগ়েগে: 

_____/_____/_______ (dd/mm/yyyy) 

       (    ) 
 

 নন-হংকং ভ্রর্ণ নতথ নং (রযর্ন তবগদশী পাসগপািম): 

HKSAR তভসা / রেফাগেন্স নম্বে: 

 

 

    -        -   (    ) 
 

 দত্তক রনও়ো তশশুগদে িনয িন্ম তনবন্ধন দ্বাো িাতে কো 

শংসাপত্র- 

প্রগবগশে সংিযা: 

       /      
 

 যতদ প্রাপক উপগেে নতথে ধােক না হন, 

অনুগ্রহ কগে অনয পতেচ়ে নতথে একটি কসপ সংযুক্ত 

করুন। 

েকুগর্ি সংিযা:          ___      

 

 

পািে 2: COVID-19 টিকা ডদওয়ার প্রশািকনর িম্মসত 

□ আতর্ (ক)প্রশাসগনে COVID-19 টিকাদান কর্ মসূতচে অধীগন আর্াে িন্তান/আর্ার ওয়া ে *রক COVID-

19 টিকাদাগনে সম্মতি তদজি (পািম 3-এ তববেণ রদিুন); এবং (ি) আর্ার িন্তান/আর্ার ওয়াক ের * 

তক্লতনকাি রেিা হাসপািাি কিৃ মপক্ষ এবং প্রাসতঙ্গক রবসেকাতে স্বাস্থ্যগসবা সুতবধা এবং স্বাস্থ্যগসবা 

রপশাদােগদে ক্রর্ােি তনেীক্ষগণে উগেগশয স্বাস্থ্য অতধদপ্তে দ্বাো COVID-19 টিকাদাগনে সাগথ সম্পতকমি 

তক্লতনকাি ইগভিগুতিে উপে নিেদাতে  এই উগেগশয অযাগেস এবং বযবহাে প্রগ়োিনী়ে। 
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পািে 3: COVID-19 টিকাদাকনর সব্ব্রণ 

দ্রষ্টব্য: টিকা ডদওয়ার প্রসতটি ড াকজর জনয একটি িম্মসত ফর্ ে প্রকয়াজন 

A. COVID-19 টিকার ধরন, ড াজ 1 এব্ং ড াজ সিককাকয়ন্স (একটি ""তদন সবগচগ়ে উপযুক্ত বাগে) 

15 রথগক 11 বেে ব়েসী তশশুগদে িনয রোিটি প্রাপ্তব়েস্কগদে িনয রোগিে এক িৃিী়োংশ, তকন্তু 

উপাদানটি প্রাপ্তব়েস্কগদে িনয একই। 

5 রথগক 11 বেে ব়েসী তশশুগদে প্রথর্ রোি রথগক 12 সপ্তাহ (84 তদন) পগে BioNTech ভযাকতসগনে তদ্বিী়ে 

রোি গ্রহণ কো উতচি। 12 বেগেে কর্ ব়েসী তশশুো যাো প্রাপ্তব়েস্কগদে এক-িৃিী়োংশ রোি রপগ়েগে 

এবং িাগদে তদ্বিী়ে রোি রদও়োে সর়্ে িাগদে ব়েস 12 বেে হগ়ে যাগব, িাগদে তদ্বিী়ে রোি (অথ মাৎ 

প্রাপ্তব়েস্কগদে এক-িৃিী়োংশ) িনয একই রোি গ্রহণ কো উতচি  তশশুগদে কতর্উতনটি টিকা রকগে। 

যাইগহাক, িাো 12 বেে বা িাে রবতশ ব়েসী অনযানয বযজক্তগদে র্গিা অনিাইন বুতকং 

(https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp) এে র্াধযগর্ িাগদে তদ্বিী়ে রোিটিে িনয 

সমূ্পণ ম রোি গ্রহণ কেগিও রবগে তনগি পাগে। 

 

B. Comirnaty সনম্নসিসিত শতেযুি ব্যক্তিকদর ডদওয়া উসচত নয় 

যসদ ভ্যাকসিন গ্রিীতার সনম্নসিসিত শতে(গুসি) িাকক, অনুগ্রি ককর ✓ করুন যিাযি☐-এর 

সনকচ. 

 Comirnaty এে পূব মবিী রোি বা সজক্র়ে পদাথ ম বা এই ওষুগধে অনযানয 

উপাদানগুতিে িনয অযািাজিমে প্রতিজক্র়োে ইতিহাস2 

☐ 

2［ (4-হাইগরাজেতবউিাইি)Azanediyl］ bis(hexane-6,1-diyl)bis (2-hexyldecanoate)(ALC-0315)/2-

[(পতিতথতিন গ্লাইকি)-2000]-N, N-োইট্রাগেতসগিগসিার্াইে (ALC- 0159)/ 1,2-Disteroyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DSPC)/ রকাগিগেেি / পিাতস়োর্ রক্লাোইে / পিাতস়োর্ োইহাইগরাগিন ফসগফি / 

রসাতে়োর্ রক্লাোইে / তেগসাতে়োর্ ফসগফি োইহাইগরি / সুগক্রাি / ইনগিকশগনে িনয িি সহ 

 

 

পািে 4: ড াষণা এব্ং স্বাক্ষর 

 

 

Comirnaty - COVID-19 mRNA ভ্যাকসিন (ফিুন ফার্ ো/BioNTech) - ভ্গ্াংকশর ড াজ1 

 প্রথর্ রোি  তদ্বিী়ে রোি 
 অনযানয, অনুগ্রহ কগে উগেি 

করুন:_______________ রোি 

সপতা/র্াতা/অসভ্ভ্াব্ক দ্বারা িম্পন্ন করকত িকব্ 
 

 

আসর্ পক়েসছ এব্ং আসর্ বু্ঝকত ডপকরসছ ডয টিকাকরকণর তিয পকত্র COVID-19 ভ্যাকসিকনর 

জনয পািে 3-এ সনসদেষ্ট করা িকয়কছ, যার র্কধয রকয়কছ COVID-19 টিকাদাকনর দ্বন্দ্ব (এব্ং িম্ভাব্য 

প্রসতকূি  িনা) িি, ভ্যাকসিনটি ডরাগ প্রসতকরাধ ও সনয়ন্ত্রকণর অধীকন অনুকর্াসদত। COVID-19 

িংক্রর্ণ প্রসতকরাকধর জনয সনসদেষ্ট উকেকশয (কযাপ. 599K) প্রসব্ধান (কযাপ. 599K) সকন্তু ফাকর্ েসি 

এব্ং পয়জন অস েনযান্স (কযাপ. 138) এর অধীকন সনব্সিত িয়সন এব্ং আর্ার িন্তান / ওয়া ে * 

এর পক্ষ ডিকক গ্রিণ করার জনয িম্মত COVID-19 টিকা পািে 3-এ সনসদেষ্ট করা িকয়কছ।আসর্ 

প্রশ্ন ক্তজজ্ঞািা করার িুকযাগ ডপকয়সছ এব্ং আর্ার ির্স্ত প্রকশ্নর উত্তর আর্ার িন্তুটষ্টর িাকি 

ডদওয়া িকয়কছ। আসর্ এই িম্মসত ফর্ ে এব্ং ব্যক্তিগত তিয িংগ্রকির উকেকশযর সব্বৃ্সত(গুসি) এর 

অধীকন আর্ার ব্াধযব্াধকতা এব্ং দায় িম্পূণ েরূকপ বু্ঝকত ডপকরসছ। 
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আসর্ সনক্তিত করসছ ডয নীকচ স্বাক্ষর করার র্াধযকর্, আসর্ (ক)িরকাকরর COVID-19 টিকাদান 

কর্ েিূসচর অধীকন আর্ার িন্তান / আর্ার ওয়া ে *ডক COVID-19 টিকা ডদওয়ার  িম্মসত সদক্তি 

(পািে 3-এ সব্ব্রণ ডদিুন); এব্ং (ি) আর্ার সশশু/আর্ার ওয়াক ের * িািপাতাি কতৃেপকক্ষর িাকত 

িাকা সিসনকাি ড িা এব্ং প্রািসিক ডব্িরকারী স্বাস্থ্যকিব্া িুসব্ধা এব্ং স্বাস্থ্যকিব্া ডপশাদারকদর 

ক্রর্াগত সনরীক্ষকণর উকেকশয স্বাস্থ্য অসধদপ্তর দ্বারা COVID-19 টিকাদাকনর িাকি িম্পসকেত 

সিসনকাি ইকভ্ন্টগুসির উপর নজরদাসর করা প্রকয়াজন ও এই উকেকশয অযাকেি এব্ং ব্যব্িার 

প্রকয়াজনীয়। 

 

আসর্ ড াষণা করসছ এই ফকর্ ে ডদওয়া তিয িটিক। 

 

আসর্ এই ফকর্ ে আর্ার িন্তান/আর্ার ওয়াক ের* ব্যক্তিগত ড িা প্রদান করকত িম্মত িক্তি যা 

"ব্যক্তিগত ড িা িংগ্রকির উকেকশযর সব্বৃ্সত"-ডত উকেি করা উকেকশযর জনয িরকার ব্যব্িার 

করকব্। আসর্ বু্ক্তঝ ডয িরকার তিয এব্ং টিকাদাকনর ব্যব্স্থ্া যাচাই করার জনয আর্ার িাকি 

ডযাগাকযাগ করকত পাকর। 

 

স্মািে আইক সন্টটি কা েধারীর জনয: আসর্ আর্ার িন্তান/আর্ার ওয়াক ের* ব্যক্তিগত ড িা 

[িংকং আইক সন্টটি কা ে নম্বর, নার্ (ইংকরক্তজ এব্ং চীনা ভ্াষায়), জন্ম তাসরি এব্ং তাসরকির 

র্কধয িীসর্ত প়োর জনয স্বাস্থ্যকিব্া প্রদানকারী / পাব্সিক অসফিারকদর অনুকর্াদন করকত 

িম্মত িংকং আইক সন্টটি কাক ের ইিুয] আর্ার/আর্ার িন্তাকনর/আর্ার ওয়াক ের * স্মািে 

আইক সন্টটি কাক ে রূ্তে করা সচকপ িংরসক্ষত িকয়কছ "ব্যক্তিগত ড িা িংগ্রকির উকেকশযর 

সব্বৃ্সত"-ডত সনধ োসরত উকেশযগুসির জনয িরকার কতৃেক ব্যব্িাকরর জনয।  

 

এইিম্মসত ফর্ েটি িংকং সব্কশষ প্রশািসনক অঞ্চকির আইন দ্বারা পসরচাসিত এব্ং ব্যািযা করা 

িকব্ এব্ং আসর্ অপসরব্তেনীয়ভ্াকব্ িংকং সব্কশষ প্রশািসনক অঞ্চকির আদািকতর এককচটিয়া 

এিসতয়াকর জর্া ডদব্৷ 

 

 

অতভভাবক/অতভভাবগকে স্বাক্ষে*: 

 

অতভভাবক/অতভভাবগকে নার্* (ইংগেজিগি):   

সম্পকম:  

HKID/ অনযানয পতেচ়ে নতথ 

- নতথে ধেন এবং তপিার্ািা/অতভভাবগকে নতথ নম্বে*: 
 

রযাোগযাগেে রিতিগফান নম্বে:  

িাতেি:   

 

 

আসর্ বু্ক্তঝ ডয 5 ডিকক 11 ব্ছর ব্য়িী সশশুকদর উপর Comirnaty – mRNA ভ্যাকসিকনর 

ভ্গ্াংকশর ড াজ ব্যব্িার ডরাগ প্রসতকরাধ ও সনয়ন্ত্রণ (টিকা ব্যব্িার) প্রসব্ধান (কযাপ. 599K) এর 

অধীকন অনুকর্াসদত Comirnaty-এর অনুকর্াসদত পযাককজ িসন্নকব্কশ তাসিকাভু্ি নয়। ) এটি 

সপ্রকভ্নশন অযান্ড ককরাি অফ স ক্তজজ (ভ্যাকসিকনর ব্যব্িার) ডরগুকিশন ( কযাপ. 599K) এর 

অধীকন িরকারী ডপ্রাগ্রাকর্ অনুকর্াসদত একটি অফ-ডিকব্ি ব্যব্িার, যা িরকার দ্বারা সনযুি 

সব্কশষজ্ঞকদর পযাকনি/কসর্টি(গুসি) -র পরার্শ েকক সব্কব্চনা ককর ও ব্তের্ান এব্ং প্রতযাসশত 

র্িার্ারী পসরসস্থ্সত ,ডিইিাকি প্রািসিক কায েকাসরতা এব্ং িুরক্ষা ির্কি প্রকাসশত ড িা 

পয োকিাচনা ককর। ডয ব্যক্তি আর্ার িন্তান / ওয়া ে *ডক ভ্গ্াংকশ টিকা ডদওয়ার জনয ডপ্রিক্রাইব্ 

ককরন, সব্তরণ ককরন ব্া দায়ব্দ্ধ িন সতসন িরকাসর কর্ েিূসচকত িরকাকরর সনকদেশনা অনুযায়ী 

কাজ ককরন। 
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পািে 5: টিকা ডদওয়ার সদকনর অনুস্মারক 

 

 সর্স্ত ভযাকতসন প্রাপকগদে (1) একটি সমূ্পণ ম সম্মতি ফর্ ম এবং (2) টিকা রদও়োে তদন প্রাসতঙ্গক পতেচ়ে 

নতথে র্ূি কতপ এবং (3) ফগিা সহ োগত্রে হযান্ডবুক বা স্িুগেি কােম আনগি হগব। 

 একিন সহকােী প্রাপ্তব়েস্ক রযর্ন প্রাপ্তব়েস্ক আত্মী়ে, েহৃকর্ী বা সু্কি তশক্ষকগক ঘিনাস্থ্গি 

শােীতেকভাগব উপতস্থ্ি থাকগি হগব। 

 তশশু এবং তকগশাে-তকগশােীগদে তবগশষজ্ঞো BioNTech ভযাকতসগনে র্ধয-উরুে এিাগোগিিোি তদক 

রথগক ইিার্াসকুিােভাগব গ্রহণ কোে পোর্শ ম তদগ়েগেন, যতদও উপগেে বাহুগি ইনগিকশন রদও়োে 

িনয িাগদে পেন্দগক সম্মান কো হগব। িাো তিগিিািা তফটিং, রোি-আপ কো সহি বা টিকা রদও়োে 

সুতবধাে িনয অনয উপযুক্ত রপাশাক পেগি পাগে। 
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ব্যক্তিগত তিয িংগ্রকির উকেকশযর সব্বৃ্সত 

(অনুসদত অংশ ডরফাকরকন্সর জনয) 

বযজক্তেি িথয প্রদান ইিাধীন তবষ়ে। যগথষ্ট িথয না তদগি আপতন ভযাকতসগনশন না রপগি পাগেন। 

 

িংগ্রকির কারণ 

1. সংেহৃীি বযজক্তেি িথয সেকাগেে দ্বাো তনম্নতিতিি উগেগশয বযবহৃি হগি পাগে: 

(a) COVID-19 ভযাকতসন গ্রহগণে তবষগ়ে সংতিষ্ট সেকাতে তবভাে ও সংস্থ্াগুতিে সগঙ্গ পতেতস্থ্তি 

যাচাই; 

(b) সংতিষ্ট সেকাতে আর্িা বা তবভাে ও সংস্থ্াগক পেবিী ভযাকতসগনশগনে বযবস্থ্া কোে িনয 

িানাগনা; 

(c) ই-রহিথ্(সাবতসতেি) অযাকাউি তিতে, প্রজক্র়োকেণ ও েক্ষণাগবক্ষগণে িনয, এবং COVID-

19 ভযাকতসগনশন রপ্রাগ্রাগর্ে পতেচািনা ও পয মগবক্ষগনে িনয যাে র্গধয েগ়েগে ইতর্গগ্রশন 

দপ্তগে োিা িগথযে তভতত্তগি তবদুযতিন র্াধযগর্ যাচাইকেণ তকন্তু এে র্গধযই সীর্াবদ্ধ ন়ে; 

(d) স্বাস্থ্য দপ্তে ও সেকাগেে সগঙ্গ সংযুক্ত অনযানয সংস্থ্া়ে পাঠাগনা(হংকং ইউতনভাতস মটি-সহ) 

যাগি COVID-19 ভযাকতসগনশন রপ্রাগ্রাগর্ে অন্তে মি COVID-19 িীকাকেগণে সুেক্ষা ও 

তক্লতনকাি ঘিনাগুতিে উপে িাোিাে পয মগবক্ষণ কো যা়ে 

(e) পতেসংিযান ও েগবষণাে কােগণ; এবং 

(f) COVID-19 রোে  সংক্রর্গণে ঘিনাে প্রতিগোধ , এে তবরুগদ্ধ সুেক্ষা , অথবা তন়েন্ত্রন বা তবিম্ব, 

কনিযাক্ট রট্রতসং সহ; এবং 

(g) আইনসম্মি অনয রকান সঙ্গি কােগণ প্রগ়োিন হগি পাগে। 

 

িস্তান্তরককদর ডেসণ 

2. আপতন রয বযজক্তেি িথয রদগবন িা সেকাগেে কাগে হস্তান্তে কো হগব এবং এগুতি সেকাগেে 

দ্বাো িাে সহগযােী, অনয সংস্থ্া, এবং প্রথর্ পযাোগ্রাগফ কতথি কােগন িৃিী়ে পগক্ষে হাগিও রদও়ো 

হগি পাগে প্রগ়োিন পডগি। 

 

ব্যক্তিগত তকিযর প্রাসপ্ত 

3. পাগস মানাি রেিা(প্রাইগভতস) অতেমনযান্স(Cap. 486)-এে রসকশন 18 ও 22 এবং তপ্রজন্সপি 6, তশতেউি 

1 অনুযা়েী আপনাে বযজক্তেি িথয অতধেি কোে ও িাগি পতেবিমন সাধগনে অতধকাে েগ়েগে। 

স্বাস্থ্য দপ্তে িথয অতধেি কোে অনুগোগধে উপে একটি তফ দাবী কেগি পাগে। 

 

ক্তজজ্ঞািা 

4. প্রদত্ত বযজক্তেি িথয তবষগ়ে, িথয অতধেি কোে অনুগোধ বা সংগশাধন তবষগ়ে রকান জিজ্ঞাসা 

থাকগি িা নীগচে টঠকানা়ে কেগি হগব: 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

টঠকানা: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

রিতিগফান নং.: 2125 2045 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


