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টিকা গ্রহণের  তথ্যপত্র 

COMIRNATY TM COVID-19 mRNA Vaccine (BNT 162b2) (নিউনিওসাইড পনরবনতিত) 

 

1. Comirnaty নক এবং এটি নকণসর বযবহার করা হয় 

Comirnaty  হল একটি ভ্যাকসিন যা SARS-CoV-2 ভ্াইরাি দ্বারা িৃষ্ট COVID-19 প্রসিররারের জনয ব্যব্হৃি হয়। 

 প্রাপ্তব্য়স্করের ড াজ Comirnaty (30 মাইররাগ্রাম/র াজ   12 ব্ছর ব্া িার ডব্সি ব্য়রির প্রাপ্তব্য়স্ক এব্ং 

সকরিার-সকরিারীরের ডেওয়া হয়।)@ 
 

ভ্যাকসিনটি ইসমউন সিরেমরক  (িরীররর প্রাকৃসিক প্রসিরক্ষা   অ্যাসিব্স  এব্ং রক্তকসিকা তিসর করর যা 

ভ্াইরারির সব্রুরে কাজ করর   িাই COVID-19 এর সব্রুরে িুরক্ষা ডেয়।। 
 

ডযরহিু Comirnaty- অ্নারমযিা তিসর করার জনয ভ্াইরাি োরি করর না   িাই এটি আপনারক COVID-19 

সেরি পারর না 

 

ভ্যাকসিনটি ডরাগ প্রসিররাে ও সনয়ন্ত্রি  (ভ্যাকসিরনর ব্যব্হার   অ্েযারেি (Cap. 599K  এর অ্েীরন সনসেিষ্ট ভ্ারব্ 

COVID-19 িংরামি প্রসিররারের জনয অ্নুরমাসেি। এটি হংকং ফাম িাসি এব্ং পয়জনি (Cap. 138  এর 

আওিায় সনব্ন্ধনভু্ক্ত করা হরয়রছ। 

 
@5 ডেরক 11 ব্ছর ব্য়িী সিশুরের জনয, অ্নুগ্রহ করর   5 ডেরক 11 ব্ছর ব্য়িী সিশুরের জনয Comirnaty 

ভ্যাকসিন ব্যব্হাররর িমূ্পরক ডনাি   পডুন। 6 মাি ডেরক 5 ব্ছররর কম ব্য়িীরের জনয, অ্নুগ্রহ করর   6 মাি 

ডেরক 5 ব্ছররর কম ব্য়িী ব্াচ্চারের জনয Comirnaty ভ্যাকসিন ব্যব্হাররর িমূ্পরক ডনাি   পডুন। যারা 

Comirnaty ব্াইভ্যারলি ভ্যাকসিন গ্রহি কররছন, অ্নুগ্রহ করর   Comirnaty ব্াইভ্যারলি ভ্যাকসিন ব্যব্হাররর 

িমূ্পরক ডনাি   ডেখুন। 

 

2. Comirnaty গ্রহে করার পূণব ি আপিার যা জািা প্রণয়াজি 

Comirnaty দেওয়া উনিত িয়1 

• যসে আপনার Comirnaty এর আরগর ড াজ  ব্া িক্ররয় পোে ি ব্া এই ওষুরের অ্নয ডকানও উপাোরনর িারে 

এলাক্রজি োরক (যার মরেয সব্েযমান সনরনাক্ত: ( (4-হাইররাক্রিসব্উরিল  আজাসনরয়স ল  সব্ি (রহরিন -

6 1 ায়াইল  সব্ি (2-হযাক্রিরেকারনারয়ি  (((4-hydroxybutyl azanediyl  bis(hexane-6 1-diyl bis(2-

hexyldecanoate   (ALC-0315 ; 2- [ (পসলসেসলনগ্লাইরকাল  -2000] -এন  এন-

 াইরিট্রার িাইরলিিাইমাই  (2-[(polyethylene glycol -2000]-N N-ditetradecylacetamide  (ALC-

0159 ; 1 2-স রেররারয়ল-িান-সগ্লিাররা -3-ফিরফারকাসলন (1 2-Distearoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine  (DSPC ; ডকারলরেরল (cholesterol ; পিাসিয়ামরলারাই  (potassium chloride ; 

পিাসিয়াম াইহাইররারজনফিরফি (potassium dihydrogen phosphate ; ডিাস য়ামরলারাই  (sodium 

chloride ; স রিাস য়ামফিরফিস হাইররি (disodium phosphate dihydrate ;  ইনরজকিরনর জনয 

িুররাজ এব্ং জল 

পূব ি সতকীকরে এবং সাবধািতা1 

আপনারক ভ্যাকসিন ডেওয়ার আরগ আপনার  াক্তার   ফাম িাসিে ব্া নারি ির িারে কো ব্লুন যসে : 

• অ্নয ডকান ভ্যাকসিন ইনরজকিন ডেওয়ার পরর ব্া অ্িীরি আপনারক Comirnaty ডেওয়ার পরর আপনার 

কখনও মারাত্মক অ্যালাক্রজির প্রসিক্ররয়া ব্া শ্বাি প্রশ্বারির িমিযা হরয় োরক। 

• ভ্যাকসিরনিন পেসি সনরয় আপসন উরদ্বগ অ্নুভ্ব্ কররছন ব্া কখনও ইরেকিন গ্রহরির পর অ্জ্ঞান হরয় 

ডগরছন। 

• আপনার গুরুির অ্িুস্থিা ব্া উচ্চ জ্বররর িংরমি ডেরক োরক। িীব্র জ্বর িংরান্ত ডরারগ ভু্গরছন এমন 

ডরাগীরের জনয টিকা সনরি সব্লম্ব করা উসিৎ। 

• আপনার রক্তক্ষররির িমিযা ররয়রছ   আপসন িহরজই রক্তাক্ত হন ব্া রক্ত-জমাি ব্া াঁো ডরাে কররি আপসন 

ডকানও ওষুে ব্যব্হার কররন। 

• HIV িংরমি ব্া এর মরিা ডকান ডরাগ আপনার ডরাগ-প্রসিররাে ব্যব্স্থা েুব্ িল করর ডফরলরছ এর ফরল 

                                                      
1ভ্যাকসিনিরব্রাহকারীহরিিরব্রাহকৃিিেযঅ্নুিরিকরুন 



 

1ভ্যাকসিন িরব্রাহকারী হরি িরব্রাহকৃি িেয অ্নুিরি করুন 

 

কটিিরকারেররয়র র মরিা ডকানও ঔষেডিব্ন কররি হয় যা আপনার ডরাগ-প্রসিররাে ক্ষমিা প্রভ্াসব্ি 

করর 

• Comirnaty টিকা ডেওয়ার পরর মারয়াকা িাইটিি  (হৃেসপরের ডপিীর প্রোহ   এব্ং ডপসরকা িাইটিি  (হারিির 

ব্াইররর আস্তররির প্রোহ   হওয়ার ঝুাঁ সক ডব্রড যায়। এই অ্ব্স্থাগুসল টিকা ডেওয়ার মাত্র করয়ক সেরনর মরেয 

সব্কাি কররি পারর এব্ং প্রােসমকভ্ারব্ 14 সেরনর মরেয ঘরি োরক। সদ্বিীয় টিকা ডেওয়ার পরর এগুসল 

প্রায়িই পসরলসক্ষি হয় এব্ং প্রায়িই পসরলসক্ষি হয় অ্ল্প ব্য়স্ক পুরুষরের মরেয। টিকা ডেওয়ার পরর   

আপনার মারয়াকা িাইটিি এব্ং ডপসরকা িাইটিরির লক্ষিগুসলর সব্ষরয় িিকি হওয়া উসিি   ডযমন শ্বািকষ্ট   

ব্ুক েডফড এব্ং ব্ুরক ব্যো   এব্ং এইগুসল ঘিরল অ্সব্লরম্ব সিসকৎিা পরামি ি সনন। 

 

ডয ডকানও ভ্যাকসিরনর মরিা   Comirnaty-2 ড াজ ভ্যাকসিরনিন ডকাি িটি গ্রহিকারী িকলরক পুররাপুসর রক্ষা 

কররি নাও পারর এব্ং আপসন কিসেনিুরসক্ষি োকরব্ন িা সনসেিষ্ট ভ্ারব্ জানা যায়সন। 

 

নিশু 

 প্রাপ্তব্য়স্ক ড াজ Comirnaty 12 ব্ছররর কম ব্য়িী সিশুরের জনয িুপাসরি করা হয় না@। 

 

অিযািয ওষধ এবং Comirnaty 

আপসন যসে ঔষে ব্যব্হার কররন   িম্প্রসি ব্যব্হার করররছন ব্া অ্নয ডকানও ঔষে ব্যব্হার কররি পাররন ব্া 

িম্প্রসি অ্নয ডকানও ভ্যাকসিন ডপরয়রছন িরব্ িা আপনার  াক্তার ব্া ফাম িাসিেরক ব্লুন। 

 

গর্িাবস্থা এবং বুণকর েধু খাওয়াণিা 

আপসন যসে গভ্িব্িী হন ব্া মরন কররন আপসন গভ্িব্িী হরি পাররন   িাহরল এই টিকা ডনওয়ার আরগ 

আপনার  াক্তার   নাি ি ব্া ফাম িাসিেরক ব্লুন। 

Comirnaty গভ্িাব্স্থায় ব্যব্হার করা ডযরি পারর।গভ্িব্িী মসহলারের কাছ ডেরক প্রিুর পসরমারি িরেয সদ্বিীয় 

এব্ং িৃিীয় তত্রমাসিরক Comirnaty টিকা ডেওয়া গভ্িাব্স্থা ব্া নব্জাি সিশুর উপর ডনসিব্ািক প্রভ্াব্ ডেখায়সন। 

প্রেম তত্রমাসিরক টিকা ডেওয়ার পরর গভ্িাব্স্থা ব্া নব্জািক সিশুর উপর প্রভ্াব্ িম্পরকি িেয িীসমি হরলও   

গভ্িপারির ঝুাঁ সকরি ডকান পসরব্িিন ডেখা যায়সন। এছাডাও   Comirnaty ব্ুরকর েুে খাওয়ারনার িময়ও ডেওয়া 

ডযরি পারর। 

সব্রেিী িুপাসরি সব্রব্িনা করর এব্ং গভ্িব্িী এব্ং স্তনযোনকারী মসহলারের mRNA COVID-19 ভ্যাকসিরনর 

িুরক্ষার সব্ষরয় ব্াস্তব্ সব্শ্ব িেয িংগ্রহ করর  ভ্যাকসিন প্রসিররােরযাগয ডরারগর তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং 

উেীয়মান এব্ং জরুনাটিক ডরারগর তব্জ্ঞাসনক কসমটি প্রোন এক্রিসকউটিরভ্র িারে একিারে 'সব্রিষজ্ঞ 

উপরেষ্টা পযারনল (JSC-EAP  িারের ব্াসক জনিংখযার মরিা িৃিীয় ড াজ িহ Comirnaty mRNA ভ্যাকসিন 

গ্রহরির িুপাসরি করররছ। 

 

ড্রাইনর্ং এবং দেনিি বযবহার 

অ্েযায় 4 (িম্ভাব্য পাশ্ব ি প্রসিক্ররয়া   এ উসিসখি টিকাোরনর করয়কটি অ্স্থায়ীভ্ারব্ প্রভ্াব্ পররি পারর যা 

আপনার গাসড িালারনার ব্া ডমসিন ব্যব্হাররর ক্ষমিারক প্রভ্াসব্ি কররি পারর। গাসড িালারনা ব্া ডমসিন 

ব্যব্হাররর আরগ এই প্রভ্াব্গুসল সনক্রিয় হরয় যাওয়া অ্ব্সে অ্রপক্ষা করুন। 

 

Comirnaty-দত পিানসয়াে এবং দসানডয়াে থ্াণক 

এই ভ্যাকসিরন প্রসি ড ারজ 1 এমরমাল এর ডিরয় কম পিাসিয়াম  (39 সমসলগ্রাম   োরক   মূলি এটিরক ব্লা হয় 

‘পিাসিয়াম-মুক্ত’। 

এই ভ্যাকসিরন প্রসি ড ারজ 1 এমরমাল এর ডিরয় কম ডিাস য়াম  (23 সমসলগ্রাম   োরক   মূলি এটিরক ব্লা হয় 

‘ডিাস য়াম-মুক্ত’। 

  



 

1ভ্যাকসিন িরব্রাহকারী হরি িরব্রাহকৃি িেয অ্নুিরি করুন 

 

3. দযর্াণব Comirnaty দেয়া হণব 

• আপনার উপররর ব্াহুর একটি ডপিীরি 0.3 সমসলসলিার@ ইনরজকিন সহিারব্ পািলা করার পরর 

Comirnaty-টি ডেওয়া হরব্#। 

• আপসন কেপণে 21 নেণির ব্যব্োরন  ২য় ইিণজকিি পারব্ন।* 

• Comirnaty এর প্রেম ড াজ পরর   টিকাোন ডকাি িটি ডিষ কররি আপনার 21 সেরনর পরর একই 

ভ্যাকসিরনর সদ্বিীয় ড াজ সনরি হরব্*। 

Comirnaty ব্যব্হার িম্পরকি আপনার যসে আরও প্রশ্ন োরক িরব্ আপনার  াক্তার   ফাম িাসিে ব্া নাি িরক 

ক্রজজ্ঞািা করুন। 

 
#JSC-EAP উরুর মাঝখারন Comirnaty ভ্যাকসিরনর ইন্ট্রামািকুলার ইনরজকিন িুপাসরি করর   সব্রিষ করর 

সিশু এব্ং সকরিার-সকরিারীরের জনয। 

 
* JSC-EAP দ্বারা দ্বারা ড াজ এব্ং প্ররয়াজনীয় ড াজ িংখযার মরেয সব্রসির িুপাসররির জনয অ্নুগ্রহ করর 

িমূ্পরক িেয পত্র  COVID-19 টিকাোরনর অ্সিসরক্ত ড াজ (গুসল   জনয িুপাসরি   ডেখুন। COVID-19 

িংরমি ডেরক পুনরুোর করা ব্যক্রক্তরের জনয   অ্নুগ্রহ করর   পূরব্ ি COVID-19 িংরমরি আরান্ত ব্যক্রক্তরের 

জনয COVID-19 টিকা ডেওয়ার িেযপত্র   পডুন। 

 

4. সম্ভাবয পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়াসেূহ1 

অ্নযানয ভ্যাকসিরনর মরিা Comirnaty-ও পাশ্ব ি প্রসিক্ররয়া িৃটষ্ট কররি পারর   যসেও িকরলই ডিগুসল দ্বারা 

আরান্ত হরব্ না। 

 

খুব সাধারে পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়া   1  জণির েণধয 1 জণির দবনি োিুণষর উপর প্রর্াব দেলণত পাণর 

• ইনরজকিরনর জায়গা : ব্যো   ডফালা 

• লাসন্ত ভ্াব্ 

• মাো ব্যো 

• মাংি ডপিী ব্যো 

• ঠান্ডা লাগা 

• জরয়ি ব্যো 

•  ায়সরয়া 

• জ্বর 

সকছু পাশ্ব ি প্রসিক্ররয়া প্রাপ্তব্য়স্করের িুলনায় 12 ডেরক 15 ব্ছর ব্য়িী ব্য়়ঃিসন্ধর সিশুরের মরেয একিু ডব্সি 

ডেখা যায়। 

 

সাধারে পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়া   1  জণির েণধয 1 জণির দবনি োিুণষর উপর প্রর্াব দেলণত পাণর 

• ইনরজকিরনর জায়গায় লালভ্াব্ 

• ব্সম ব্সম ভ্াব্ 

• ব্সম 
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অস্বার্ানবক পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়া   1   জণির েণধয 1 জি োিুণষর উপর প্রর্াব দেলণত পাণর 

• ব্সে িি লসিকা ডনা  

• অ্িুস্থ ডব্াে 

• হাি ব্যো 

• অ্সনদ্রা 

• ইনরজকিরনর জায়গায় িুলকাসন 

• অ্যালাক্রজিক প্রসিক্ররয়া (রযমন য িাি  িুলকাসন  

• েুব্ িল ব্া িক্রক্তর অ্ভ্াব্/ঘুম অ্নুভ্ব্ করা 

• কু্ষোহ্রাি 

• অ্িযাসেক ঘামা 

• রারি ঘাম হওয়া 

 

নবরল পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়া   10    জণির েণধয 1 জি োিুণষর উপর প্রর্াব দেলণত পাণর 

•  িামসয়ক একিরফা মুখ ঝুরল যাওয়াঅ্যালাক্রজিক প্রসিক্ররয়া (রযমন  আমব্াি   মুখ ডফালা  

 

খুব নবরল পার্শ্ ি প্রনতক্রিয়া: 10,000 জণির েণধয 1 জিণক প্রর্ানবত করণত পাণর 

• মারয়াকা িাইটিি ব্া ডপসরকা িাইটিি যার ফরল শ্বািকষ্ট ব্কু  েডফড ব্া ব্ুরক ব্যো হরি পারর 

 

জািা দিই এেি(উপলব্ধ তথ্য দথ্ণক অিুোি করা যাণব িা) 

• গুরুির এলাক্রজি প্রসিক্ররয়া 

• টিকা ডেওয়া অ্রের ব্যাপক ডফালা 

•  মুখ ফুরল যাওয়া  (রযিব্ ডরাগীরের মুরখর ত্বরক সফলার আরছ িারের মুরখর ডফালা ডেখা সেরি পারর   

• একটি ত্বরকর প্রসিক্ররয়া যা ত্বরক লাল োগ ব্া পযাি িৃটষ্ট করর, যা একটি লক্ষয ব্া "ব্ুল-আই" এর মরিা 

ডেখরি হরি পারর এব্ং একটি গাঢ় লাল ডকরের িারপারি ফযাকারি লাল সরং (এসররেমা মাসিফম ি) 

• ত্বরক অ্স্বাভ্াসব্ক অ্নভূু্সি, ডযমন ডযমন কাাঁপুসন ব্া হামাগুসড ডেওয়ার অ্নুভূ্সি (পযারররস্থসিয়া) 

• অ্নুভূ্সি ব্া িংরব্েনিীলিা হ্রাি, সব্রিষি ত্বরক (হাইরপাএরস্থসিয়া) 
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টিকা ডেওয়ার পর প্রসিকূল ঘিনার সররপািি করাস্বাস্থয অ্সেেপ্তররর ( DH   একটি প্রসিরষেক ওষুরের প্রসিক্ররয়া 

( ADR   প্রসিরব্েরনর সিরেম ররয়রছ যা প্রসিররােক িংস্থার (AEFIs  প্রসিরব্েরনর পরর প্রসিক্ররয়াজনক 

ঘিনাগুসল গ্রহি করর COVID-19 এ ভ্যাকসিরনর িরুক্ষা পয িরব্ক্ষি করর। টিকা ডেওয়ার পরর যসে আপনার ডকান 

িরেহজনক সব্রূপ ঘিনা ঘরি োরক িরব্ অ্নুগ্রহ করর স্বাস্থযরিব্া ডপিাোররের  (রযমন   সিসকি্িক   

েন্তসিসকি্িক   ফাম িাসিে   নাি ি এব্ং িীনা ওষুে সিসকি্িা   িারের িিকি করুন   যসে িারা সব্রব্িনা করর ডয এ 

AEFIs টিকার িারে িংিষৃ্ট হরি পারর িরব্ DH-ডি AEFIs-ডি প্রসিরব্েন কররি পারর। 

 

COVID-19 টিকাোরন অ্সব্ক্রিন্ন িুরক্ষা এব্ং সলসনকাল ঘিনার িারে িম্পসকিি পয িরব্ক্ষরির জনয আপনার 

ডেওয়ার ব্যক্রক্তগি এব্ং সলসনকাল িেয এব্ং হািপািাল কিৃ িপক্ষ এব্ং স্বাস্থয অ্সেেপ্তির দ্বারা পসরিাসলি 

আপনার সলসনকাল ড িা   প্রািসেক ব্যক্রক্তগি স্বাস্থযরিব্া িুসব্োিহ স্বাস্থযরিব্া ডপিাোর  (হংকং সব্শ্বসব্েযালয় িহ   

িরকাররর িারে িহরযাসগিাকারী িম্পসকিি িংস্থাগুসল সনরীক্ষরির জনয প্ররয়াজনীয় িেয অ্নুিরি কররি পারর। 

 

 ইনরজকিরনর24 ঘিা পরর যখন ইনরজকিরনর জায়গায় ব্যো ব্া লালভ্াব্ ব্কৃ্রে পায় এমন পসরসস্থসিরি ; ব্া 

আপনার পাশ্ব ি প্রসিক্ররয়া যা আপনারক সিসন্তি করর এব্ং সকছুসেরনর মরেযও িা ডিরর উরঠ না   এমিাব্স্থায় 

আপসন আপনার  াক্তাররর িারে ডযাগারযাগ করুন। 

 

যসে আপসন সিসকি্িার িরিাপন্ন হরি িান িরব্ সনক্রিি করুন ডয আপসন স্বাস্থযরিব্ায় ডপিাোররের আপনার 

টিকাোরনর সব্িে িম্পরকি ব্লরছন এব্ং যসে িম্ভব্ হয় িরব্ িারের আপনার টিকা ডরক ি কা িটি ডেখান।  

অ্ি়ঃপর স্বাস্থযরিব্া ডপিাোররা যোযে মূলযায়ন কররব্ন এব্ং   প্ররয়াজরন এমন ডকান AEFI-ডক সররপািি কররব্ন 

যা সিসকৎিারি িাি্পয িপূি িভ্ারব্ সব্রব্সিি এব্ং পরব্িী কম িিূসি এব্ং মূলযায়রনর জনয স্বাস্থয অ্সেেফিরর 

উরিখরযাগয হয়। 

 

অ্নুগ্রহ করর স্বাস্থযরিব্ারপিাোররক  AEFI সররপািি করার অ্নুমসি সেন   আপনার িম্মসিরি প্রসিকূল ঘিনার 

ডক্ষরত্র িেয   ব্যক্রক্তগি এব্ং সলসনকাল ড িা স্বাস্থয অ্সেেফিররর কারছ রমাগি সনরীক্ষরির জনয এব্ং COVID-

19 টিকাোরনর িারে িম্পসকিি সলসনকাল ইরভ্িগুসলর উপর নজরোসর করার জনয। 

ভ্যাকসিন িম্পসকিি িেয এব্ং পাশ্ব ি প্রসিক্ররয়া িম্পসকিি আরও িরেযর জনয 

https://www.covidvaccine.gov.hk/ ওরয়ব্িাইিটিরি যান 

 

স্বাস্থযণসবা দপিাোরণের জিয বাতিা   

অ্নুগ্রহ করর সিসকৎিরকর পরামি ি মূলযায়ন করুন এব্ং যসে আপসন ভ্যাকসিরনর িারে যুক্ত AEFI-ডক সিসকৎিা 

সহিারব্ গুরুত্বপূি ি ব্রল মরন কররন িরব্ অ্নুগ্রহ করর 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html 

ওরয়ব্পষৃ্ঠার অ্নলাইন প্রসিরব্েরনর মােযরম এটি স্বাস্থয সব্ভ্ারগর রাগ অ্সফরি সররপািি করুন। 

 

টিকা গ্রহিকারী যসে টিকা ডেওয়ার পরর গুরুির প্রসিকূল অ্ব্স্থা অ্নুভ্ব্ করর   িরব্ অ্নুগ্রহ করর প্রাপকরক 

হািপািারল পাঠান। 

 

 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html


 

1ভ্যাকসিন িরব্রাহকারী হরি িরব্রাহকৃি িেয অ্নুিরি করুন 

 

❏ আসম িেযপত্র এব্ং এর মরেয ডেওয়া িমস্ত িেয পরডসছ এব্ং ব্যক্রক্তগি িেয িংগ্ররহর উরেিযগুসলর 

সব্ব্সৃি ব্ুঝরি ডপররসছ এব্ং আসম এরি িম্মসি জানাই আমার / আমার ব্াচ্চা / আমার ওয়া ি* প্রিািন 

COVID-19 এর অ্েীরন টিকা ডেওয়ার COVID-19 টিকাোন কম িিূসি ; এব্ং স্বাস্থয অ্সেেফির এব্ং 

প্রািসেক িংস্থা  (িরকাররর িারে িহরযাসগ  (হংক সব্শ্বসব্েযালয় িহ  (  (i  আমার / আমার িন্তান / আমার 

ওয়ার ির * ব্যক্রক্তগি ড িা অ্ন্তভু্িক্ত এব্ং এর অ্যারিি এব্ং ব্যব্হার এর মরেয এব্ং (ii  আমার / আমার 

সিশু / আমার ওয়ার ির * সলসনকাল ড িা হািপািাল কিৃ িপরক্ষর হারি ররয়রছ এব্ং প্রািসেক ডব্িরকারী 

স্বাস্থযরিব্া এব্ং স্বাস্থযরিব্া ডপিাোররের জনয এর িারে িম্পসকিি িুরক্ষা এব্ং সলসনকাল ইরভ্িগুসলর 

রমাগি সনরীক্ষরির উরেিয স্বাস্থয অ্সেেফির কিৃ িক COVID-19 টিকাোরন এর অ্যারিি এব্ং ব্যব্হার 

উরেরিয প্ররয়াজনীয়। 

 

*অ্নুগ্রহ করর উপযুক্তিা অ্নুিারর মুরছ ডফলুন 

 

অ্নুব্াসেি িংস্করি ডকব্ল মাত্র ডরফারররের জনয। ভ্াি িন িাসরখ: 26 নরভ্ম্বর 2022। 

অ্নুব্াসেি িংস্করি এব্ং ইংররজী িংস্কররির মরেয সব্ররারের ডক্ষরত্র ইংররজী িংস্করিটি প্রাোনয পারব্। 

আরও িরেযর জনয   অ্নুগ্রহকরর www.covidvaccine.gov.hk  

 

Translated version is for reference only. Version date: 26 November 2022.   

In case of discrepancies between translated version and English version   

English version shall prevail.  

For more information  please visit www.covidvaccine.gov.hk 

 


