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পূর্ব ে COVID-19 সংক্রমর্ে আক্রান্ত বযক্তির্ের জন্য COVID-19 

টিকা দেওযার তথ্যপত্র 

(সর্ বশেষ তশযের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর ওশ়ের্সাইটটট 

দেখুন্:https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq) 

 

1. আমম টিকাহীন্ এবং COVID-19 সংক্রমে দথ্র্ক পুন্রুদ্ধার করমি। দকান্ ধরর্ন্র 

COVID-19 টিকা আমার গ্রহে করা উমিত এবং দ াজ সমযসূিী মক? 

সর্ বশেষঐকেমতঅন্তর্ বতীকালীন্সুপাররেঅনু্যা়েীপ্রধান্রন্র্ বাহীররর্শেষজ্ঞউপশেষ্টাপোশন্ল (JSC-

EAP)ওযুক্তবর্জ্ঞারন্ক করমটট দযৌযভাশর্  টটকা ন্া পাও়ো র্েক্তক্তশের জন্ে টটকা দেও়োর র্ের্স্থা 

সম্বশে দ াষন্া কশর, রন্ম্নরলরখতরর্ষ়েগুরলশকরর্শর্চন্াকশর: বযর্সর গ্ররুপ, দকউ 

ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  বযক্তির্ের মন্মেেষ্ট দগ্াষ্ঠীর অন্তগ্ েত মকন্া, দকউ আবামসক দকযার 

দহার্ম থ্ার্কন্ মকন্া এবং দকান্ ব্র্যার্ের COVID-19 টিকা গ্রহে করর্ত িান্। প্রশ়োজন্ী়ে 

দ াজ সংখো এর্ং সংরিষ্ট র্ের্ধান্ সম্পশকব রর্স্তাররত তশযের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর সম্পরকবত 

রর্র্রশের জন্ে "রচত্র 1" র্া রন্ম্নরলরখত ওশ়ের্সাইট 

দেখুন্:https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. COVID-19 টিকা দেওযার 14 মের্ন্র দবমি সময পর্র আমম COVID-19 সংক্রামমত  

হর্যমি। আমার মক আবার ভ্যাকমসন্ মন্র্ত হর্ব এবং দ াজ-এর সমযসিূী মক? 

প্রশ়োজন্ী়ে দ াজ সংখো এর্ং সংরিষ্ট র্ের্ধান্ সম্পশকব রর্স্তাররত তশযের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর 

সম্পরকবত রর্র্রশের জন্ে "রচত্র 2" র্া রন্ম্নরলরখত ওশ়ের্সাইট 

দেখুন্:https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. টটকা দেও়োর দরক বটট 

COVID-19 সংক্রমশের আশে এর্ং পশর প্রাপ্ত টটকার দ াজ দেখাশর্। 

 

 

3. COVID-19 টিকা দেওযার 14 মের্ন্রও কম সমর্যর মর্ধয আমম COVID-19 সংক্রামমত 

হর্যমি। আমার মক আবার ভ্যাকমসন্ দন্ওযা েরকার এবং দ াজ-এর সমযসূিী কী? 

সাধারেভাশর্, দয র্েক্তক্তরা COVID-19 সংক্রমে দযশক দসশর উশেশেন্ তাশের সাধারে জন্েশের 

তুলন্া়ে একটট কম দ াজ প্রশ়োজন্।ভোকরসশন্র কায বকাররতা র্াডাশত এর্ং টটকা দেও়োর পশর 

দরাে প্ররতশরাধ ক্ষমতা র্াডাশন্ার জন্ে, একটট দ াজ এর্ং একটট COVID-19 সংক্রমে এরপশ াশ র 

মশধে ন্যেন্তম 14 মের্ন্র র্ের্ধান্ প্রশ়োজন্। যরে দকান্ও র্েক্তক্ত COVID-19 সংক্রারমত হ়ে এর্ং 

টটকা দন্ও়োর 14 মের্ন্র মর্ধয প্রযমর্াশরর জন্ে পরীক্ষার ফল দপাক্তজটটভ হ়ে, তর্ব এই 

সংক্রমর্ের পব ে সর্েও তার্ের COVID-19 টিকার একটি কম দ াজ দন্ওযা উমিত ন্য। 

টটকা দেও়োর দরক ব এখন্ও COVID-19 সংক্রমশের আশে এর্ং পশর প্রাপ্ত টটকার দ াজ দেখাশর্। 

উোহরেস্বরূপ, 18 দযশক 49 র্ের র়্েসী ইরমউশন্া সক্ষম প্রাপ্তর়্েস্ক র্েক্তক্তরা যারা COVID-19 দ্বারা 

সংক্রারমত হশ়েরেল তার্ের COVID-19 ভ্যাকমসর্ন্র প্রথ্ম দ াজ পর্র 14 মের্ন্র মর্ধয তাশের 

পররর্শতব "রচত্র 1" এর র্ের্স্থা অনু্সরে করা উরচত (অয বাৎ টটকা ন্া দেও়ো র্েক্তক্তশের মশতা) 

 "পরর্তী দ াজ" পুন্দ্ধাাশরর কমপশক্ষ 0  রেন্ পশর এর্ং  পপরবত  দ াজপ এর কমপশক্ষ 9  

রেন্ পশর  পঅন্য দ াজপ। এই েুটট দ াজ যযাক্রশম রদ্বতী়ে এর্ং তৃতী়ে দ াজ রহসাশর্ টটকা দরকশ ব 

দেখাশন্া হশর্।যরে তারা COVID-19 এক্সশপাজাশরর উচ্চ ঝুুঁ রকশত যাশক* র্া র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্^ 

অন্লাইন্ 

ভ্ার্স েন্ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf
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যাশক, তাহশল তারা গ্রহে করা দর্শে রন্শত পাশর একটট অমতমরি দ াজ  COVID-19  টটকা 

দন্ও়োর অন্তত 180 মেন্ পর র্েক্তক্তেত ঝুুঁ রক এর্ং সুরর্ধা রর্শর্চন্া করার পশর পযর্ বর্তী দ াজ 

দযশক। এই দ াজটট চতুয ব দ াজ রহসাশর্ টটকা দরকশ ব দেখাশন্া হশর্। 

আশরকটট উোহরশের জন্ে, 18 দযশক 49 র্ের র়্েসী ইরমউশন্া সক্ষম প্রাপ্তর়্েস্ক র্েক্তক্তরা যারা 

COVID-19 দ্বারা সংক্রারমত হশ়েরেল তার্ের COVID-19 ভ্যাকমসর্ন্র মিতীয দ াজ পর্র 14 

মের্ন্র মর্ধয তাশের পররর্শতব "রচত্র 2" এর র্ের্স্থা অনু্সরে করা উরচত (অয বাৎ একটট টটকা দেও়ো 

র্েক্তক্তশের মশতা দ াজ) পনু্দ্ধাাশরর কমপশক্ষ 9  রেন্ পশর ভোকরসশন্র আর্রা একটি দ াজ 

গ্রহে করা। এই দ াজটট তৃতী়ে দ াজ রহসাশর্ টটকা দরকশ ব দেখাশন্া হশর্। যরে তারা COVID-19 

এক্সশপাজাশরর উচ্চ ঝুুঁ রকশত যাশক* র্া র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্^ যাশক, তাহশল তারা গ্রহে করা দর্শে 

রন্শত পাশর একটট অমতমরি দ াজ  COVID-19  টটকা দন্ও়োর অন্তত 180 মেন্ পর র্েক্তক্তেত 

ঝুুঁ রক এর্ং সুরর্ধা রর্শর্চন্া করার পশর পযর্ বর্তী দ াজ দযশক। এই দ াজটট চতুয ব দ াজ রহসাশর্ টটকা 

দরকশ ব দেখাশন্া হশর্। 

18 দযশক 49 র্ের র়্েসী ইরমউশন্া সক্ষম প্রাপ্তর়্েস্ক র্েক্তক্তরা যারা COVID-19 দ্বারা সংক্রারমত 

হশ়েরেল তার্ের COVID-19 ভ্যাকমসর্ন্র তৃতীয দ াজ পর্র 14 মের্ন্র মর্ধয পুন্দ্ধাাশরর 

পশর একটট অরতররক্ত দ াজ গ্রহে করা প্রর্যাজন্ীয ন্য। যরে তারা COVID-19 এক্সশপাজাশরর 

উচ্চ ঝুুঁ রকশত যাশক* র্া র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্^ যাশক, তাহশল তারা গ্রহে করা দর্শে রন্শত পাশর একটট 

অমতমরি দ াজ  COVID-19  টটকা দন্ও়োর অন্তত 180 মেন্ পর র্েক্তক্তেত ঝুুঁ রক এর্ং সুরর্ধা 

রর্শর্চন্া করার পশর পযর্ বর্তী দ াজ দযশক। এই দ াজটট চতুয ব দ াজ রহসাশর্ টটকা দরকশ ব দেখাশন্া 

হশর্। 

 

* COVID-19 এক্সশপাজাশরর উচ্চ ঝুুঁ রকর মশধে রশ়েশে: 

- স্বাস্থেশসর্া দসটটংশস কমীরা, র়্েস্কশের জন্ে আর্ারসক যশের  র র্া প্ররতর্েী র্েক্তক্তশের জন্ে 

আর্ারসক পররচয বা দহাম; 

- দপোেত র্ের্স্থার কারশে COVID-19 এক্সশপাজার এর্ং সংক্রমশের ঝুুঁ রকশত যাকা শ্ররমকরা 

(অোরি-মহামারী সংক্রান্ত কাশজ অংেগ্রহেকারী কমীরা; ক্রস-র্াউন্ডারর পররর্হন্ র্া রন়্েন্ত্রে 

পশ়েি এর্ং র্ন্দশর কাজ করা কমীরা) 

^র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্: দযমন্ রর্শেশে পডাশোন্া করা র্া রর্শেে ভ্রমশের জন্ে প্রশ়োজন্ী়েতা পযরে 

করা ইতোরে। 

 

4. আমম ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  অবস্থার একজন্ বযক্তি এবং COVID-19 সংক্রমে 

দথ্র্ক আর্রাগ্যলাভ্ কর্রমি।COVID-19 ভ্যাকমসর্ন্র কত দ াজ আমার গ্রহে করা 

উমিত এবং দ াজ দন্ওযার  সমযসূিী কী? 

প্রশ়োজন্ী়ে দ াজ সংখো এর্ং সংরিষ্ট র্ের্ধান্ সম্পশকব রর্স্তাররত তশযের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর 

সম্পরকবত রর্র্রশের জন্ে "রচত্র 3" র্া রন্ম্নরলরখত ওশ়ের্সাইট 

দেখুন্:https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. টটকা দেও়োর দরক বটট 

COVID-19 সংক্রমশের আশে এর্ং পশর প্রাপ্ত টটকার দ াজ দেখাশর্। 

 

5. আমম COVID-19 সংক্রমে দথ্র্ক দসর্র উর্েমি। আমার COVID-19 টিকা দকাথ্ায 

পাওযা উমিত? আমার মক আমার আর্রাগ্যলাভ্ অবস্থার দকান্  কুর্মন্টামর প্রমাে 

আন্র্ত হর্ব? আমার  মক অন্লাইন্ বুমকং করা প্রর্যাজন্? 

র্তবমাশন্, অন্লাইন্ র্ুরকং রসশেম অসংক্ররমত র্েক্তক্তশের জন্ে প্রস্তারর্ত র্ের্ধান্ অনু্যা়েী টটকা 

দেও়োর অোপশ়েিশমশির র্ের্স্থা কশর। যরে COVID-19 পুন্দ্ধাার করা র্েক্তক্তরা অন্লাইন্ র্ুরকং 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
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রসশেশম প্রস্তারর্ত র্ের্ধাশন্ তাশের টটকা দন্ও়োর অোপশ়েিশমি র্ুক করশত ন্া পাশরন্, তাহশল 

তারা সরাসরর টটকা দেও়োর জন্ে দয দকান্ও করমউরন্টট টটকা দকশে দযশত পাশরন্। 

টটকা দেও়োর স্থান্গুরলর রর্েে রর্র্রশের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর ওশ়ের্সাইটটট দেখুন্: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme । 

স্বাস্থেশসর্া দপোোররা আপন্ার পরররস্থরত র্ঝুশত পাশর তা রন্ক্তিত করার জন্ে, পযশর্ ব COVID-19 

সংক্রমশে আক্রান্ত র্েক্তক্তশের সাইশটর স্বাস্থেশসর্া দপোোরশের দ্বারা মযলো়েশন্র জন্ে প্রাসরিক 

 কুশমিারর প্রমাে আন্শত সুপাররে করা হ়ে। সাধারেভাশর্, সহা়েক ন্রয দযমন্ একটট র সচাজব 

দলটার, SMS/ইশলক্ট্ররন্ক/পক্তজটটভ রন্উরিক অোরস  পরীক্ষার ফলাফশলর কােশজর দরক ব যা 

সরকার র্া স্বাস্থে অরধেপ্তশরর (DH) লোর্শরটরর ররকেরন্েন্ রস্কশমর অধীশন্ স্বীকৃত দর্সরকারর 

পরীক্ষাোর দ্বারা জারর করা (DH), SMS/ইশলকট্ররন্ক দরক ব DH-এর "দররপ  অোরিশজন্ দটে 

র্ের্হার কশর COVID-19-এর জন্ে পরীক্ষা়ে পক্তজটটভ আসা র্েক্তক্তশের জন্ে দ াষোর র্ের্স্থা", DH 

দ্বারা জারর করা COVID-19-এর জন্ে পক্তজটটভ পরীক্ষা করা র্েক্তক্তশের আইশসাশলেন্ 

অ বার/শরক ব, এর্ং সরকার র্া হাসপাতাল কতৃ বপক্ষ দ্বারা জারর করা অন্োন্ে পুন্দ্ধাাশরর দরক ব 

ইতোরেশত সম্পযে ব দ াষো, যা িাশ়েশির পযশর্ বর COVID-19 এর ইরিত দে়ে (ইংশরক্তজ/চীন্া ভাষা়ে, 

িাশ়েশির পররচ়ে রর্র্রে দমশল এমন্) গ্রহেশযােে হশর্। একটট  দ্রতু অোরিশজন্ পরীক্ষার 

ফলাফল পক্তজটটভ দেখাশন্া ফশটাগ্রাফ শুধুমাত্র একটট বর্ধ আশরােেলাভ দরক ব রহসাশর্ কাজ 

করশত পাশর ন্া। সংরিষ্ট র্েক্তক্তশক "দ্রতু অোরিশজন্ দটে র্ের্হার কশর COVID-19-এর জন্ে  

পরীক্ষা়ে পক্তজটটভ আসা  র্েক্তক্তশের জন্ে দ াষো পারত"-এর মাধেশম পরীক্ষার ফলাফল DH-দক 

ররশপাটব করশত হশর্। যারা রর্শেশে সংক্রারমত তারা স্থান্ী়ে প্ররতষ্ঠান্ দ্বারা জারর করা একটট  

রন্উরিক অোরস  পরীক্ষার পক্তজটটভ ফলাফল, র্া প্রমাে রহসাশর্ অন্ে সরকারী রচটে র্া ইশমল 

দন্াটটরফশকেন্ প্রোন্ করশত পাশর। 

 

6. আমম COVID-19 সংক্রমে দথ্র্ক দসর্র উর্েমি, দ্রতু অযামন্টর্জন্ দির্ের মাধযর্ম 

পক্তজটিভ্ হর্যর্ি এবং কখন্ও হাসপাতার্ল ভ্মতে হযমন্।দকান্ মেন্ আমার 

আর্রাগ্যলাভ্-এর তামরখ? 

আশরােেলাভ -এর তাররখটট প্রযম ন্রযভুক্ত ইরতর্াচক পরীক্ষার তাররশখর 14 রেন্ পশর হও়ো উরচত। 

 

7. আমম COVID-19 সংক্রমে দথ্র্ক দসর্র উর্েমি। আমম মকভ্ার্ব "ভ্যাকমসন্ পাস" এর 

প্রর্যাজন্ীযতা পূরে করর্ত পামর? 

"ভোকরসন্ পাস" এর রর্েে রর্র্রশের জন্ে, অনু্গ্রহ কশর ওশ়ের্সাইটটট 

দেখুন্:https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 

 

8. আমম মন্ক্তিত ন্ই দে আমার পরূ্ব ে COVID-19 সংক্রমে হর্যমিল মকন্া। আমার মক 

ভ্যাকমসন্ দন্ওযা উমিত? 

আপরন্ যরে রন্ক্তিত ন্া হন্ দয আপন্ার পযশর্ ব COVID-19 সংক্রমে রেল, তাহশল আপন্াশক 

ভোকরসন্টট গ্রহে করা উরচত দযন্ আপরন্ সংক্ররমত হন্রন্। COVID-19 ভোকরসন্ পযশর্ বর COVID-

19 সংক্রমশে আক্রান্ত র্েক্তক্তশের জন্ে রন্রাপে। COVID-19 ভোকরসন্ প্রশ়োশের আশে পযশর্ ব 

COVID-19 স্ক্রীরন্ংশ়ের প্রশ়োজন্ দন্ই র্া সুপাররে করা হ়ে ন্া। 

 

9. েমে আমার বযক্তিগ্ত কারে থ্ার্ক (দেমন্ মবর্েি ভ্রমে), আমম মক অল্প বযবধার্ন্ 

COVID-19 ভ্যাকমসন্ দপর্ত পামর? 

পুন্দ্ধাার হও়ো র্েক্তক্তরা র্েক্তক্তেত কারশে COVID-19 ভোকরসশন্র পরর্তী দ াজ গ্রহে করশত 

পাশরন্ (দযমন্ রর্শেশে পডাশোন্া করা র্া রর্শেে ভ্রমশের জন্ে প্রশ়োজন্ী়েতা পযরে করা ইতোরে) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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সুস্থ হও়োর 28 রেশন্র কম সমশ়ের মশধে।(র্েরতক্রম: 18 দযশক 49 র্ের র়্েসী দরাে প্ররতশরাধ 

ক্ষমতা সম্পন্ন র্েক্তক্তশের জন্ে যারা তাশের COVID-19 সংক্রমশের 14 রেশন্র দর্রে আশে COVID-

19 ভোকরসশন্র েুটট দ াজ দপশ়েরেশলন্, তারা ভোকরসশন্র পরর্তী দ াজ দপশত পাশরন্ টেক 

হও়োর পশর 180 রেশন্র মশধে র্েক্তক্তেত কারশে)। 

 

10. সুরক্ষা বাডার্ন্ার জন্য আমম মক পনু্রুদ্ধার্রর পর্র অন্য একটি ব্র্যার্ের COVID-19 

ভ্যাকমসন্ দপর্ত পামর? 

যরে পুন্দ্ধাার হও়ো র্েক্তক্তশের সংক্রমশের আশে টটকা দেও়ো হশ়ে যাশক এর্ং পুন্দ্ধাাশরর পশর আরও 

দ াজ প্রশ়োজন্ হ়ে, তাহশল সুরক্ষা র্াডাশন্ার জন্ে তারা একই ব্র্োন্ড র্া অন্ে একটট ব্র্োশন্ডর COVID-19 

ভোকরসন্ গ্রহে করশত পাশরন্। 

******************************************************  

 2 আেে2022-এ প্রকারেত (v16) 

 

 

 

 

 

 

শুধুমাত্র স্বাস্থযর্সবা প্রোন্কারীর িারা সম্পন্ন করা হর্ব 

To be completed by Healthcare Provider only 

  

 

For Gum labelling 

(অনু্গ্রহ কশর যযাযযভাশর্ পযরে কদ্ধন্) 

র স্চাশজবর তাররখ: / / (dd/mm/yyyy) 

(Please fill in as appropriate) 

Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 
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中文 

 
 

 

 

English 

 

 
 

 

 

 

Hindi हिन्दी 

 

 
 

Nepali नेपाली 

 

 
 

 Urdu اردو

 

 
 

Thai ไทย 

 

 

Bahasa 

Indonesia 

 
 

Tagalog 

 

 

Sinhala 

සිංහලභාෂාව 

 

 

Bengali 

র্াাংলাভাষা 

 

 

Vietnamese 

TiếngViệt 
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দিক্সি 1 

 

আর্রাগ্যলাভ্ করা বযক্তির্ের জন্য COVID-19 টিকা মসমরজ 1 

আমম COVID-19 সংক্রামমত হর্যমি এবংআমম পাইমন্※COVID-19 ভ্যাকমসন্ আর্গ্, আমার উমিত এখন্ও 

ভ্যাকমসন্ গ্রহে? 

 

একটট COVID-19 সংক্রমে দযশক সসু্থ হও়ো র্েক্তক্তশের জন্ে টটকা দেও়োর সম়েসযচী যারা আশে COVID-19 টটকা পান্মন্ 

ন্ীশচর দটরর্শল দেও়ো হ়ে। তারা সুস্থ হও়োর পশর ভোকরসশন্র দযশকাশন্া দ াজ রহসাশর্ BioNTech* র্া Sinovac* গ্রহে 

করা দর্শে রন্শত পাশর. 

 

সুস্থ হও়োর 1 ম দ াজ ররকভারর# 

দযশক 1ম দ াজ 

এর মশধে 

র্ের্ধান্ 

সুস্থ হও়োর পশর 1ম এর্ং 2়ে 

দ াশজর মশধে র্ের্ধান্ 

 

2 -3়ে দ াজ মশধে র্ের্ধান্ 

সুস্থ হও়ো রপশর 

Comirnaty (BioNTech)* 

রহশসশর্ গ্রহে করশত দর্শে 

রন্ন্1 মশ াজ 

 

 

30 রেন্ø 

18 র্ের র্া তার দর্রে র়্েসী: 90 

রেন্ 

র়্েস 5 দযশক 17 র্ের^: 150 রেন্ 

শুধুমাত্র 50 র্ের র্া তার দর্রে 

র়্েসীশের জন্ে: 

90 রেন্ 

উচ্চতর ঝুুঁ রক সহ 18-49 র্ের 

র়্েসী র্া 

র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্ গ্রহে 

করশত দর্শে রন্শত পাশর: 

180 রেন্ 

CoronaVac (Sinovac)* 

রহশসশর্ গ্রহে করশত দর্শে 

রন্ন্1 মশ াজ 

র়্েস 50 র্ের র্া তার 

দর্রে:কমপশক্ষ 30 রেন্ 

র়্েস 6 मिीने দযশক 49 র্ের: 90 

রেন্ 

※এোডাও যাশের প্রযম দ াজ সংক্রমশের 14 রেশন্র মশধে গ্রহে করা হশ়েরেল তাশের দক্ষশত্রও প্রশযাজে 

* রসশন্াভাক ভোকরসন্ 6 मिीने র্া তার দর্রে এর্ং র্াশ়োএন্শটক ভোকরসন্ 5 র্ের র্া তার দর্রে 
#প্রযম ন্রযভুক্ত পক্তজটটভ পরীক্ষার তাররশখর 14 রেন্ পশর সুস্থ হ়ে (রন্উরিক অোরস  পরীক্ষা র্া দ্রতু অোরিশজন্ পরীক্ষা)। 

র সচাজব দলটার টটকাকরশের র্ের্স্থা এর্ং ভোকরসন্ পাশসর ট্রান্ক্তজেন্াল র্ের্স্থার জন্ে সংক্রমে র্া পুন্দ্ধাাশরর দরক ব 

রহসাশর্ েহৃীত হ়ে। 
øসুস্থ  হও়ো র্েক্তক্তরা র্েক্তক্তেত কারশে (শযমন্ রর্শেশে অধে়েন্ করশত র্া রর্শেে ভ্রমশের জন্ে প্রশ়োজন্ী়েতা পযরশের জন্ে) 

সুস্থ হও়োর 28 রেশন্র কম র্ের্ধাশন্ তাশের পরর্তী দ াজ COVID-19 ভোকরসন্ দপশত পাশরন্। 
^5 দযশক 17 র্ের র়্েসীশের জন্ে, BioNTech(or Sinovac) ভোকরসশন্র রদ্বতী়ে দ াজ প্রযম দ াশজর 150 রেন্ পশর 

র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্ (দযমন্ রর্শেশে অধে়েন্) দমটাশত অনু্মরত দেও়ো হ়ে যরে অর্রহত সম্মরত পাও়ো যা়ে। 

োরা সংক্রমর্ের আর্গ্ COVID-19 টিকা দপর্যর্িন্ তার্ের টিকা দেওযার মন্যম অন্ুসরে করা উমিত। 

দরমসর্ ক্তিযাল দকযার দহার্ম (RCHs) বসবাসকারী বযক্তির্ের RCH-এর জন্য টিকা দেওযার মন্যম অন্ুসরে 

করা উমিত 

ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  বযক্তির্ের তার্ের টিকা দেওযার মন্যম অন্ুসরে করা উমিত 

দে বযক্তিরা মন্ক্তিত ন্য দে তার্ের পূর্ব ে COVID-19 সংক্রমে হর্যমিল মকন্া তারা টিকা গ্রহে করর্ত পার্র দেন্ 

তারা সংক্রমমত হযমন্ 

 

সংস্করশের তাররখ: 4 আেে2022 
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দিক্সি 2 

আর্রাগ্যলাভ্ করা বযক্তির্ের জন্য COVID-19 টিকা মসমরজ 2 

আমম COVID-19 সংক্রামমত এবং※ COVID-19 ভ্যাকমসন্ আর্গ্ দপর্যমি, আমার উমিতএখন্ও ভ্যাকমসন্ গ্রহে 

করা? 

 

একটট COVID-19 সংক্রমে দযশক সুস্থ হও়ো র্েক্তক্তশের জন্ে যারা আশে COVID-19 ভোকরসন্ দপর্যর্ি টটকা দেও়োর 

সম়েসযচীন্ীশচর দটরর্শল দেও়ো হ়ে। তারা BioNTech* র্া Sinovac* গ্রহে করশত দর্শে রন্শত পাশর পরর্তীশত ভোকরসশন্র 

দযশকাশন্া দ াজ রহশসশর্ সসু্থ হও়োর পশর 

 

সংক্রমশের আশে টটকা※ সুস্থ হও়োরপশর ররকভারর# দযশক ১ম দ াজ এর 

মশধে র্ের্ধান্ø 

1ম এর্ং এর মশধে র্ের্ধান্ সুস্থ 

হও়োর  পশর ২়ে দ াজ 

এক দ াজ দপশ়েশেন্সংক্রমশের 

আশে ভোকরসন্Comirnaty 

(BioNTech) র্াCoronavac 

(Sinovac)) 

র়্েস 18 র্ের র্া তার দর্রে র়্েসী: 90 রেন্ 

র়্েস 5-17 র্ের র়্েসী: 150 রেন্^(দপশ়েরে1 

দ াজর্াশ়োএন্শটকসংক্রমশের আশে) 

র়্েস 6 মাস - 17 র্ের: 90 রেন্(দপশ়েরে1 

দ াজSinovacসংক্রমশের আশে) 

50 র্েশরর দর্রে র়্েসীশের জন্ে: 

90 রেন্ 

 

উচ্চতর ঝুুঁ রক সহ 18-49 র্ের 

র়্েসী র্া 

র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্ গ্রহে করশত 

দর্শে রন্শত পাশর: 

180 রেন্ 

দপশ়েশেন্ েুটটশ াজসংক্রমশের 

আশে ভোকরসন্ (BioNTechর্া 

Sinovac 

50 র্ের র্া তার দর্রে র়্েসীশের জন্ে: 90 রেন্ 

উচ্চতর ঝুুঁ রক সহ 18-49 র্ের র়্েসী র্া 

র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্ গ্রহে করশত দর্শে রন্শত 

পাশর∆: 180 রেন্ 

 

আরও দ াজ প্রশ়োজন্ দন্ই 

সংক্রমশের আশে রতন্ র্া তার 

দর্রে দ াজ ভোকরসন্ দপশ়েশেন্ 

(BioNTechর্া Sinovac  

আরও দ াজ প্রশ়োজন্ দন্ই 

※
র্েক্তক্ত যারপ্রযম দ াজ সংক্রমশের আশে 14 রেশন্র মশধে টটকা গ্রহে করা উরচত দযন্ তাশের টটকা দেও়ো হ়েরন্। দয র্েক্তক্ত সংক্রমশের 

আশে 14 রেশন্র মশধে রদ্বতী়ে দ াজ গ্রহে কশররেশলন্ তাশের ভোকরসন্ গ্রহে করা উরচত দযন্ তারা সংক্রমশের আশে ভোকরসশন্র 

একটট দ াজ দপশ়েশে। দয র্েক্তক্তর তৃতী়ে দ াজ সংক্রমশের আশে 14 রেশন্র মশধে গ্রহে করা হশ়েরেল তাশক ভোকরসন্ গ্রহে করা 

উরচত দযন্ তারা সংক্রমশের আশে েুটট দ াজ ভোকরসন্ দপশ়েশে। 

*Sinovac ভোকরসন্ 6 মাস র্া তার দর্রে এর্ং BioNTech ভোকরসন্ 5 র্ের র্া তার দর্রেশের জন্ে। 
#প্রযম ন্রযভুক্ত ইরতর্াচক পরীক্ষার তাররশখর 14 রেন্ পশর দরকভারর হ়ে (রন্উরিক অোরস  পরীক্ষা র্া দ্রতু অোরিশজন্ পরীক্ষা) । 

র সচাজব দলটার টটকাকরশের র্ের্স্থা এর্ং ভোকরসন্ পাশসর ট্রান্ক্তজেন্াল র্ের্স্থার জন্ে সংক্রমে র্া আশরােেলাভ দরক ব রহসাশর্ েৃহীত 

হ়ে। 
øসুস্থ হও়ো র্েক্তক্তরা র্েক্তক্তেত কারশে (দযমন্ রর্শেে অধে়েন্ র্া রর্শেে ভ্রমশের প্রশ়োজন্ী়েতা সম্পযে ব করার জন্ে) পুন্দ্ধাাশরর পশর 

28 রেশন্র কম র্ের্ধাশন্ তাশের COVID-19 ভোকরসশন্র পরর্তী দ াজ দপশত পাশরন্ (∆োডা) । 

^5-17 র্ের র়্েসী যারা দপশ়েশেসংক্রমশের আশে BioNTech, BioNTechর্া Sinovac ভোকরসশন্র আশরকটট দ াজ র্েক্তক্তেত প্রশ়োজন্ 

(দযমন্ রর্শেে অধে়েন্) দমটাশত পুন্দ্ধাাশরর 150 রেন্ পশর অন্ুমরত দেও়ো হ়ে যরে অর্রহত সম্মরত পাও়ো যা়ে 

টিকাোর্ন্র দরকর্ ে সংক্রমর্ের আর্গ্ এবং সুস্থ হওযারপর্র জর্ম থ্াকা টিকাোর্ন্র তথ্য অন্তভ্ভ েি থ্াকর্ব 

সংক্রমর্ের আর্গ্ োর্ের টিকা দেওযা হযমন্ তার্ের টিকা দেওযার মন্যম অনু্সরে করা উমিত 

প্রাপ্তবযস্কর্েরর্রমসর্ ক্তিযাল দকযার দহার্ম (RCHs) বসবাস করা উমিত RCH-এর জন্য টিকা দেওযার মন্যম অনু্সরে 

করা 

ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  বযক্তির্ের তার্ের টিকা দেওযার মন্যম অনু্সরে করা উমিত 

দে বযক্তিরা মন্ক্তিত ন্য দে তার্ের পূর্ব ে COVID-19 সংক্রমে হর্যমিল মকন্া তারা টিকা গ্রহে করর্ত পার্র দেন্ তারা 

সংক্রমমত হযমন্ 

সংস্করে তাররখ: 4 আেে2022 
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পােয 3 

 

সুস্থ হওযা বযক্তির্ের জন্য COVID-19 টিকা মসমরজ 3 

 

আমম COVID-19 সংক্রামমত হর্যমি এবং আমম একজন্ ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  বযক্তি, আমার কখন্ COVID-

19 টিকা দন্ওযা উমিত? 

ইমমউর্ন্াকর্রামাইজ  বযক্তি Comirnaty (BioNTech)* র্া CoronaVac (Sinovac)* দর্শে রন্শত পাশর  COVID-19 

সংক্রমে দযশক দসশর ওোর পর ভোকরসশন্র দযশকাশন্া দ াজ রহশসশর্। তাশের টটকা দেও়োর রন়্েম রন্ম্নরূপ: 

 

সংক্রমশের আশে টটকা※ 
#সুস্থ হও়োর পশর 

দযশক1মশ াজ়  মশধে 

র্ের্ধান্ø 

1মএর্ং2়েমশধে র্ের্ধান্ 

সুস্থ হও়োর পশর  

2়েএর্ং3়ে দ াজ় 

মশধে র্ের্ধান্ সুস্থ 

হও়োর পশর 

4য বশ াজ সসু্থ 

হও়োর পশর 

সংক্রমশের আশে 

COVID-19 ভোকরসন্ 

পান্রন্ 

30 রেন্ 

 

30 রেন্ 

 

90 রেন্ 

(শুধুমাত্র 12 র্ের 

র্া তার দর্রে 

র়্েসীশের জন্ে) 

আরও দ াজ 

প্রশ়োজন্ 

দন্ই 

ভোকরসশন্র একটট 

দ াজ দপশ়েশেন্ 

সংক্রমশের আশে 

(BioNTech র্া Sinovac) 

30 রেন্ 

 

90 রেন্ 

(শুধুমাত্র 12 র্ের র্া তার 

দর্রে র়্েসীশের জন্ে) 

আরও দ াজ 

প্রশ়োজন্ দন্ই 

ভোকরসশন্র েুটট দ াজ 

দপশ়েশেন্ সংক্রমশের 

আশে 

(BioNTech র্া Sinovac)  

90 রেন্ 

(শুধুমাত্র 12 র্ের র্া 

তার দর্রে র়্েসীশের 

জন্ে) 

আরও দ াজ প্রশ়োজন্ দন্ই 

রতন্ র্া তার দর্রে দ াজ 

দপশ়েশেন্ভোকরসন্ 

এরসংক্রমশের আশে 

(BioNTech র্া Sinovac) 

 

আরও দ াজ প্রশ়োজন্ দন্ই 

* Sinovac ভোকরসন্ 6 মাস র্া তার দর্রে এর্ং র্াশ়োশটক ভোকরসন্ 5 র্ের র্া তার দর্রে 
※দয র্েক্তক্তর প্রযম দ াজ সংক্রমশের 14 রেশন্র মশধে গ্রহে করা হশ়েরেল তাশের ভোকরসন্ গ্রহে করা উরচত দযন্ তাশের 

টটকা দেও়ো হ়েরন্। দয র্েক্তক্ত সংক্রমশের আশে 14 রেশন্র মশধে রদ্বতী়ে দ াজ গ্রহে কশররেশলন্ তাশের ভোকরসন্ গ্রহে 

করা উরচত দযন্ তারা সংক্রমশের আশে ভোকরসশন্র একটট দ াজ দপশ়েশে। দয র্েক্তক্তর তৃতী়ে দ াজ সংক্রমশের আশে 

14 রেশন্র মশধে গ্রহে করা হশ়েরেল তাশক ভোকরসন্ গ্রহে করা উরচত দযন্ তারা সংক্রমশের আশে েুটট দ াজ ভোকরসন্ 

দপশ়েশে। 
#প্রযম ন্রযভুক্ত ইরতর্াচক পরীক্ষার তাররশখর 14 রেন্ পশর পুন্দ্ধাার হ়ে (রন্উরিক অোরস  পরীক্ষা র্া দ্রতু অোরিশজন্ 

পরীক্ষা)। র সচাজব দলটার টটকা দেও়োর র্ের্স্থা এর্ং ভোকরসন্ পাশসর ট্রান্ক্তজেন্াল র্ের্স্থার জন্ে সংক্রমে র্া 

পুন্দ্ধাাশরর দরক ব রহসাশর্ েহৃীত হ়ে 
øপুন্দ্ধাার হও়ো র্েক্তক্তরা র্েক্তক্তেত কারশে (দযমন্ রর্শেশে অধে়েন্ করশত র্া রর্শেে ভ্রমশের জন্ে প্রশ়োজন্ী়েতা 

পযরশের জন্ে) সুস্থ হও়োর 28 রেশন্র কম র্ের্ধাশন্ তাশের পরর্তী দ াজ COVID-19 ভোকরসন্ দপশত পাশরন্। 

ইরমউশন্াকশরামাইজ  র্েক্তক্তরা যারা রন্ক্তিত ন়্ে দয তাশের পযশর্ ব COVID-19 সংক্রমে রেল রকন্া তারা টটকা গ্রহে করশত 
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পাশর দযন্ তারা সংক্ররমত হ়েরন্ 

 

সংস্করশের তাররখ: 4 আেে 2022 


