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COVID-19 ভ্যাকসিন ও ভ্যাকসিননশন প্রাগ্রাম  

রায়শই জিজ্ঞাসিত রশ্নাবলী 

23 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 

িূচীপত্র 

COVID-19 ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে সনরদচশ 

1. COVID-19 ভ্যাকসিন ননওযা নকন দেকাে? 

2. নকন আমারদে অগ্রাসিকাে প্ররযাজন? অগ্রাসিকাে গ্রু প সক সক? 

3. ক়ী ক়ী িেরনে COVID-19 ভ্যাকসিন উপলব্ধ থাকরব্? 

4. অনয িেরনে িুেক্ষা ব্যব্স্থাগুসল সক ব্জায োখরে হরব্? 

5. ভ্যাকসিরনশরনে ব্যরিে ি়ীমা কে? 

6. কেগুসল নিাজ দেকাে আে নিারজে সশসিউল ক়ী? 

7. আসম সক Sinovac টিকাে সিে়ীয নিাজ প্রথম নিাজ গ্রহরেে 28 সদন অন্তরে 

সনরে পাসে? এছাডাও, Comirnaty(BioNTech) টিকাে প্রথম নিাজ গ্রহরেে 21 

সদরনে নব্শ়ী িমরযে ব্যব্িারন সিে়ীয নিাজ সনরে পােব্? 

8. প্রথম ও সিে়ীয নিারজ আসম সক আলাদা আলাদা ভ্যাকসিন সনরে 

পাসে?আসম যসদ দুটি নিাজ িম্পূে চ করে থাসক, োহরল িুেক্ষা ব্াডারনাে জনয 

আসম সক অনয একটি ব্র্যারেে COVID-19 ভ্যাকসিন নপরে পাসে? 

9. আমাে সক 2 নিাজ-এেরব্সশভ্যাকসিনরনওযাউসর্ে? 

10. আমাে ভ্যাকসিন হযসন।যসদ আসম COVID-19 িংক্রমে নথরক নিরে উটি 

েরব্  টিকাে কেগুসল নিাজ প্ররযাজন? 

11. COVID-19 ভ্যাকসিন কারদে নদওযা উসর্ে নয? 

12. অযানাফাইলযাক্সিি সক? এটি কেিা িািােে? 

13. Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে পে দুব্ চল ব্যস্ক মানুষরদে মরিয 

মৃেয যহাে ব্কৃ্সিে নকান অপ্রেযাসশে ঘিনাে প্রমাে পাওযা যায সক? 

14. ব্যস্করদে এব্ং যারদে পূব্ চ-সব্দযমান অব্স্থা আরছ োরদে সক োডাোসড টিকা 

নদওযা উসর্ে? 

15. Comirnaty(BioNTech) ভ্যাকসিরন COVID-19 ভ্যাকসিরনে উপরদষ্টা 

পযারনরলে সিিান্ত ক়ী? 

16. Sinovac ভ্যাকসিরনে COVID-19 ভ্যাকসিরনে পোমশ চক পযারনরলে সিিান্ত 

ক়ী? 

17. উপলব্ধ COVID-19 ভ্যাকসিনগুসল সক আলাদা িেরনে ভ্াইোিগুসলে 

নক্ষরেও কায চকে? 

সনরনাক্ত নকান নেসেে অন্তভ্য চক্ত হরল ব্া নকান নোগ্ থাকরল োরদে সক COVID-19 ভ্যাকসিন 

নদওযা উসর্ে? 

18. জ্বে হওযা 

19. সশশু ব্া সকরশাে 

20. গ্ভ্চব্ে়ী ও স্তনযদানকাে়ী মসহলাো 

21. অযালাক্সজচে ইসেহাি 

22. দ়ীঘ চস্থায়ী নোরগ্ে িারথ 

23. স্বপ্রসেরোি়ী ব্াে নোগ্ 
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24. েক্তজমািপ্রসেরোি়ী ঔষিরিব্নিংক্রান্ত 

25. গ্রলুরকাজ-6-ফিরফি সিহাইররারজরনি (G6PD) নিসফসিরযক্সি 

26. আরগ্ COVID-19 িংক্রমে হরয থাকরল 

27. COVID-19 িংস্পরশ চে িম্ভাব্না থাকরল 

28. নকাযারেন্টাইরন থাকরল 

29. হংকংরয আগ্ে ব্যক্সক্তো যারদে এখনও পুরোপুসে টিকা নদওযা হযসন 

30. অনযানয টিকাে মরিয ব্যব্িান 

31. ব্যস্করদে জনয 

COVID-19 ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিারজে জনয ব্েচমান ব্যব্স্থা 

32. আসম নকাথায COVID-19 ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত নিাজ (গুসল) সনরে পােব্? 

33. COVID-19 ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত নিাজ (গুসল)ে জনয কাো নযাগ্য? 

34. COVID-19 ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত নিাজ (গুসল)ে জনয নযাগ্য 

ইসমউরনাকররামাইজি ব্যক্সক্ত কাো? 

35. COVID-19 ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত নিাজ (গুসল) এে মরিয ব্যব্িান কে? 

36. COVID-19 ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত  নিারজে জনয নকান ব্র্যারেে িুপাসেশ 

কো হয? 

37. যসদ একজন ব্যক্সক্ত হংকংরযে ব্াইরে ভ্যাকসিরনে প্রথম , সিে়ীয এব্ং/অথব্া 

েৃে়ীয নিাজ পান, োহরল অসেসেক্ত নিাজ(গুসল) গ্রহরেে জনয ক়ী সব্রব্র্না 

কো উসর্ে? 

38. আসম যসদ COVID-19 িংক্রমে নথরক িুস্থ হরয থাসক োহরল সক ভ্যাকসিরনে 

অসেসেক্ত নিাজ প্ররযাজন? 

39. 12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীরদে সক COVID-19 ভ্যাকসিরনে 

েৃে়ীয নিাজ গ্রহে কেরে হরব্? 

40. যসদ একজন ব্যক্সক্ত আরগ্ কসমউসনটি টিকা নকরে প্রথম এব্ং সিে়ীয নিাজ 

টিকা নপরয থারকন, োহরল োো সক েৃে়ীয নিারজে জনয প্রাইরভ্ি 

িাক্তারেে সিসনরক নযরে পােরব্ন? 

41. যসদ একজন ব্যক্সক্ত Sinovac (Coronavac) / BioNTech(Comirnaty) 

ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরয থারকন এব্ং এটি 180 সদরনে নব্সশ িময িরে 

থারক, েরব্ আসম কখন েৃে়ীয নিাজটি গ্রহে কেব্? 

42. সিে়ীয নিাজ নথরক 180 সদন পে যসদ আসম ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ 

িমযমরো গ্রহে কেরে না পাসে োহরল আমাে ক়ী কো উসর্ে? 

Fosun Pharma/Comirnaty (BioNTech)ComirnatyCOVID-19mRNAটিকা   BNT162b2) 

িম্বরে আরো েথয 

িািােে প্রশ্নাব্ল়ী 

43. COVID-19 িীকাকেরেে িুসব্িাগুসল ক়ী? 

44. Comirnaty ভ্যাকসিন COVID-19mRNAটিকা   নকন ব্যব্হাে কো হয? 

45. Comirnaty ভ্যাকসিন ননওযাে আরগ্ সক সক সব্ষয সব্রব্র্না কো উসর্ে? 

46. Comirnaty ভ্যাকসিন ক়ীভ্ারব্ নদওযা হয? 

47. আসম সক ওষুি খাওযাে পাশাপাসশ Comirnaty ভ্যাকসিন সনরে পাসে? 

48. গ্ভ্চব্ে়ী ব্া স্তনযদাসযন়ী মসহলাো সক Comirnaty টিকাগ্রহরে িক্ষম ? 
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49. Comirnaty ভ্যাকসিন গ্রহরেে পরে আসম সক গ্াসড র্ালারে ব্া নকান যন্ত্র 

ব্যব্হাে কেরে পােরব্া? 

50. Comirnaty ভ্যাকসিরনে মরিয ক়ী উপাদান আরছ এব্ং এে পযারকরজে 

সভ্েে ক়ী আরছ? 

51. সনউরিসযক অযাসিি ভ্যাকসিনগুসল েযলনামূলক ভ্ারব্ নেযন এব্ং মানুরষে 

উপে এখনও এে ব্যব্হাে হযসন। Comirnaty ভ্যাকসিরনে িুেক্ষা ও 

কায চকাসেো ক়ীভ্ারব্ যার্াই কো হয? 

িুেক্ষা 

52. Comirnaty ভ্যাকসিরনে িম্ভাব্য পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযা ক়ী ক়ী? 

53. Comirnaty ভ্যাকসিন ননওযাে জনয নকান পূব্ চ প্রস্তুসে প্ররযাজন? 

54. Comirnaty ভ্যাকসিন গ্রহরেে পে নকান গুুেে পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযা নদখা সদরল 

ক়ী কো উসর্ে? 

কায চকাসেো 

55. Comirnaty ভ্যাকসিন সক িরে িরেই কাজ শুু করে? 

56. এে সদন অসি পাওযা সিসনকাল গ্রব্ষোে েথয অনুযায়ী Comirnaty 

ভ্যাকসিন কেখাসন িুেক্ষা প্রদান করে? 

57. Comirnaty ভ্যাকসিন সক একটি নিাজ ননওযাে পে িুেক্ষা প্রদান কেরে 

পারে? 

58. Comirnaty ভ্যাকসিরনে প্রথম নিাজ ননওযাে পে গ্রহ়ীো সক অনয নকান 

ভ্যাকসিরনে সিে়ীয নিাজ সনরে পােরব্ন? 

59. Comirnaty ভ্যাকসিন সক ে়ীব্র্ COVID-19 িংক্রমরেে নক্ষরে কায চকে? 

60. Comirnaty ভ্যাকসিন সক নভ্সেরযরন্টে সব্ুরি কায চকে? 

গুেমান 

61. হংকং-এ িেব্োহ কো Comirnaty ভ্যাকসিন নকাথায তেসে হয? হংকং-এ 

িেব্োহ কো ভ্যাকসিরনে গুেমান সকভ্ারব্ যার্াই কো যারব্? 

62. Comirnaty ভ্যাকসিন িংেক্ষরেে জনয করিাে প্ররযাজন়ীযো েরযরছ। োো কাো? 

63. Comirnaty ভ্যাকসিরনে করিাে িংেক্ষরেে প্ররযাজন়ীযোে নপ্রসক্ষরে, প্রশািরনে 

আরগ্ ক়ীভ্ারব্ এে গুেমান ব্জায োখা নযরে পারে? 
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COVID-19 ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে সনরদচশ 

1. COVID-19 ভ্যাকসিন প্নওয়া প্কন দরকার? 

র্লমান করোনাভ্াইোি নোগ্ 2019 (COVID-19) অসেমাে়ী সব্র্শ্ জরুড এক গুুেে িমিযা 

তেসে করেরছ। হংকং-এ এখনও এই নোরগ্ে িংক্রমে ঘরি র্রলরছ। জনস্বাস্থয এব্ং িমারজে 

ওপে COVID-19 ভ্াইোরিে প্রভ্াব্ কমারে, িুষরিযভ্ারব্ িািােে কায চাব্ল়ী পুনোয র্ালু কেরে, 

আমারদে জনিংখযাে একটি ব্হৃৎ অংরশে শ়ীঘ্র টিকাকেে প্ররযাজন। এমনক়ী, COVID-19 -

এে সব্ুরি িীকাকেেরক SARS-CoV-2-এে সব্ুরি জনরগ্াষ্ঠীে অনাক্রমযো মাঝাসে এব্ং 

দ়ীঘ চ নমযাদ়ী িমরয ব্াসডরয নদওযাে জনয এটিরকজনস্বারস্থযে একটি গুুত্বপূে চ হাসেযাে ব্রল 

গ্েয কো হয। 

নয িমস্ত নদশ গ্েটিকাকেে কম চিূসর্ শুু করেরছ োরদে নথরক প্রাপ্ত অসভ্জ্ঞো অনুযায়ী 

ক্রমব্ি চমান টিকাকেরেে ফরল COVID-19-এে মে অসেমাসে অব্স্থা সকছয  নদরশ সনযন্ত্ররে 

আিা শুু করেরছ। 

COVID-19 টিকাকেে COVID-19 িংক্রমেরোরি ফলপ্রিূ এব্ং যসদ িংক্রসমে হরয সগ্রয 

থারক েরব্ COVID-19 িাো ঘটিে গুুেে অিুখ এব্ং মৃেয যে িম্ভাব্নারক হ্রাি করে। 

ব্যক্সক্তগ্ে িুেক্ষাে জনয প্রব়্ীে ব্যক্সক্ত অথব্া দ়ীঘ চসদন যাব্ৎ নোগ্গ্রস্ত ব্যক্সক্ত'ে(যসদ নকান 

নোগ্িম্পসকচে জটিলো না থারক) মরো িহরজই গুুেে অিুখ ও মৃেয যে ঝুুঁ সকে 

িম্ভাব্নািংক্রান্ত ব্যক্সক্তরদে অব্শযই টিকা ননওযা উসর্ে। নয িমস্ত ব্যক্সক্তো আক্রান্ত হওযাে 

ব্া িংরব্দনশ়ীল ও স্পশ চকােে ব্যক্সক্তে মরিয COVID-19 ভ্াইোি ছসডরয নদওযাে উচ্চ 

ঝুুঁ সকিম্পন্ন োরদে যে শ়ীঘ্র িম্ভব্ টিকা গ্রহে কো উসর্ে। 

 

2. প্কন আমানদর অগ্রাসিকার রনয়ািন? অগ্রাসিকার গ্রুপ সক সক? 

ভ্যাকসিন প্রাসকউরনমন্ট লক্ষ্য করা হনয়নে দ়ীঘ চরমযারদ িমগ্র হংকং জনিংখযা। প্রাথসমক পয চারয 

ি়ীসমে িেব্োরহে প্রেযাশায যখন ভ্যাকসিন পাওযা যায, অিুস্থো এব্ং মৃেয যহাে কমারে এব্ং 

প্ররযাজন়ীয পসেরষব্াগুসল ব্জায োখাে জনয স্থান়ীয জনিংখযাে সনসদচষ্ট অগ্রাসিকাে নগ্াষ্ঠীে িারথ 

একটি পয চাযক্ররম পিসে গ্রহে কেরে হরব্। 

স্বাস্থয অসিদপ্তরেে নিন্টাে ফে নহলথ নপ্রারিকশরনে অি়ীরন দুটি তব্জ্ঞাসনক কসমটিে িুপাসেশ এব্ং 

প্রিান সনব্ চাহ়ী কেৃ চক সনরযাগ্কৃে র্ােজন সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা এব্ং ভ্যাকসিন িেব্োহ পসেসস্থসে এব্ং 

টিকাদান কম চিূসর্ে অগ্রগ্সে সব্রব্র্নায সনরয, িেকাে সকছয  নগ্াষ্ঠীে জনয টিকা নদওযাে ব্যব্স্থা কোে 

সিিান্ত সনরযরছ। সব্স্তাসেে জানাে জনয অনুগ্রহ করে এই পষৃ্ঠাটি 

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

 

3. কী কী িরননর COVID-19 ভ্যাকসিন উপলব্ধ থাকনব? 

BNT162b2  Comirnaty(BioNTech) ভ্যাকসিন   এব্ং Sinovac Biotech (Hong Kong) 

(Sinovac ভ্যাকসিন   এে জনয Fosun Pharma/BioNTech-এে তব্সশষ্টযগুসল ন়ীরর্ে িােে়ীরে 

েয রল িো হরযরছ৷ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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ভ্যাকসিন 
BNT162b2 /Comirnaty 

(Comirnaty 
(BioNTech)টিকা) 

Coronavac 
(Sinovacটিকা)  

মািযম mRNA সনক্সিয 

নিারজে সশসিউল 
(প্রথম ও সিে়ীয নিারজে মরিয 

ব্যব্িান) 

2 টি নিাজ 
(অন্তে 21 সদন) 

2 টি নিাজ 
(28 সদন) 

িংেসক্ষে োখা যায 
-75° নি. (±15° নি.) 

োপমাোয 9 মাি; 2-8° নি. 
োপমাোয 31 সদন 

2-8° নি.-এ 12 মাি 

প্ররযারগ্ে পথ ইন্ট্রামািকুলাে ইন্ট্রামািকুলাে 

ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয, অনুগ্রহ করে 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose এ যান। 

 

4. অনয িরননর িুরক্ষ্া বযবস্থাগুসল সক বিায় রাখনত হনব? 

অল্প িমরযে মরিয িমস্ত মানুষ িুেক্ষা অজচন কেরে পােরব্ন না। িংক্রমরেে ঝুুঁ সক 

কমারনাে জনয িামাক্সজক দেূত্ব, হাে পসেষ্কাে োখা, জনিমরক্ষ মাস্ক পো ইেযাসদ অনযানয 

স্বাস্থযসব্সি নমরন র্লা প্ররযাজন। 

COVID-19 ভ্াইোরিে িরে ইনফর লুরযঞ্জা ভ্াইোি িংক্রমরেে ক্রমব্সি চে ঘিনা লক্ষ কো 

যারে যা মৃেয যহারেে উপে ব্যাপক প্রভ্াব্ নফলরছ যা িংক্রসমে মানুষরদে পরক্ষও খাোপ। 

COVID-19 এে এই সব্র্শ্রজাডা অসেমাসেে পিভূ্সমকায ইনফর লুরযঞ্জা ও COVID-19 উভ্রযে 

িাো ঘটিে িংক্রমে ব্া জটিলোে উচ্চ ঝুুঁ সক যারদে মরিয আরছ, সব্রশষেঃ, স্বাস্থযকমী এব্ং 

প্রব়্ীে নাগ্সেকরদে যারে মেশুরমে ইনফর লুরযঞ্জা টিকা পাওযাে পথ িুগ্ম হয নিিা 

সব্রশষভ্ারব্ গুুত্বিহকারে সনক্সিে কেরে হরব্।(সব্শরদ জানব্াে জনয স্বাস্থযিুেক্ষা নকরেে 

ওরযব্িাইি ভ্রমে কুন '' Frequently Asked Questions on Seasonal Influenza 

Vaccination for the 2021/22 Season in Hong Kong")। 

 

5. ভ্যাকসিননশননর বয়নির িীমা কত? 

15 নফব্রুযাে়ী 2022 নথরক সিরনাভ্াক ভ্যাকসিন গ্রহরেে নূযনেম ব্যি 3-এ নাসমরয আনা 

হরব্; 16 নফব্রুযাসে 2022 নথরক BioNTech ভ্যাকসিন গ্রহরেে নূযনেম ব্যি 5-এ নাসমরয 

আনা হরব্। 

 

6. কতগুসল প্িাি দরকার আর প্িানির সশসিউল কী? 

Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিরনে সনরদচসশে সশসিউরল অন্তে 21 সদন অন্তে 2-টি নিাজ 

নদওযাে কথা ব্লা হরযরছ। Sinovac ভ্যাকসিরনে সনরদচসশে সশসিউল 2 টি নিারজে এব্ং 

সিে়ীয নিাজ 28 সদন পে সদরে হরব্। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
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যারদে পূরব্ চ COVID-19 িংক্রমে ননই োরদে জনয, ব্যস্ক এব্ং প্রসেব্ে়ী ব্যক্সক্তরদে জনয RCH 

িহ নেসিরিক্সিযাল নকযাে নহামি (RCHs) এে ব্াসিন্দারদে জনয সিরনাভ্াক ভ্যাকসিরনে 

প্রথম নিাজ এব্ং সিে়ীয নিারজে মরিয ব্যব্িান 21 সদন। 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) 

নযৌথভ্ারব্ পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে 

সনরয আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয। সিক 

কুনএখারনপ্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুনএখারনব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয। 

ব্েচমান অসেসেক্ত নিারজে ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয, অনুগ্রহ করে 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose এ যান। 

COVID-19 নথরক িুস্থ হওযা ব্যক্সক্তরদে জনয টিকা নদওযাে ব্যব্স্থাে জনয, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 

10 নদখুন। 

অনযানয ভ্যাকসিরনে মরিয ব্যব্িান িম্পরকচ, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 30 নদখুন। 

7. আসম সক Sinovac টিকার সিতীয় প্িাি রথম প্িাি গ্রহনের 28 সদন অন্তনর 

সননত পাসর? এোডাও, Comirnaty(BioNTech) টিকার রথম প্িাি গ্রহনের 21 

সদননর প্বশী িমনয়র বযবিানন সিতীয় প্িাি সননত পারব? 

িরসে সনরদচসশে সশসিউরলে ব্াইরে Sinovac ভ্যাকসিন গ্রহরেে িুেক্ষা, নোগ্ প্রসেরোি 

ক্ষমো উৎপাদরনে িক্ষমো ও কায চকাসেো সব্ষরয েথয ি়ীসমে। যসদ 28 সদরনে নব্সশ িময 

নপসেরয সগ্রয থারক োহরল যে োডাোসড িম্ভব্ সিে়ীয নিাজ সনরে হরব্। দুটি নিাজ আব্াে 

নেযন করে ননওযাে দেকাে ননই। 

Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ িমযিূর়্ী কমপরক্ষ 21 সদরনে ব্যব্িারন 

পসের্ালনা কো উসর্ে। যসদ প্রথম নিাজ নথরক 21 সদরনে নব্সশ িময অসেব্াসহে হয, েরব্ 

মাসকচন যুক্তোরেে নোগ্ সনযন্ত্রে ও প্রসেরোি নকেগুসল সিসেরজে পুনোব্সৃি না করে দ্রেুেম 

িুরযারগ্ সিে়ীয নিাজ নদওযাে পোমশ চ নদয।  

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) নযৌথভ্ারব্ 

পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয 

আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয।  

সিক কুন https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm 

প্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুন 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm ব্াস্তব্াযন 

ব্যব্স্থাে জনয। 

ব্েচমান েৃে়ীয নিারজে ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয, অনুগ্রহ করে 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose এ যান। 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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8. রথম ও সিতীয় প্িানি আসম সক আলাদা আলাদা ভ্যাকসিন সননত পাসর?আসম 

যসদ দটুি প্িাি িমূ্পে ণ কনর থাসক, তাহনল িুরক্ষ্া বাডাননার িনয আসম সক 

অনয একটি ব্র্যানের COVID-19 ভ্যাকসিন প্পনত পাসর? 

জনিািােেরকিম্ভব্হরলএকইসিসেরজেভ্যাকসিরনেপ্রথমদুটিরিাজিমূ্পে চকোেপোমশ চরদওযা

হয।ব্যসেক্রম়ীরক্ষরেরযখারনভ্যাক্সিরনিেএকইিেরনেভ্যাকসিনসদরযসিসেজটিিমূ্পে চকেরেঅ

ক্ষমহয  রযমন, প্রথমরিারজেপরেঅযানাসফলযাক্সিরিেকােরে; 

ব্াভ্যাকসিরনেঅপয চাপ্তোেকােরে , COVID-19 এেআরেকটিটিকাসব্রব্র্নাকোরযরেপারে। 

এছাডাও, ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং উদ়ীযমান এব্ং জরুনাটিক 

নোগ্ িংক্রান্ত তব্জ্ঞাসনক কসমটি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) এে 

িারথ একিারথ COVID-19-এে েৃে়ীয নিাজ ব্যব্হারেে সব্ষরয িব্ চিম্মে অন্তব্ চেীকাল়ীন 

িুপাসেশগুসল আপরিি করেরছ। েৃে়ীয নিাজ সহিারব্ Comirnaty ভ্যাকসিন গ্রহরেে জনয 

নযাগ্য নগ্াষ্ঠীে ব্যক্সক্তো িুপাসেশ করেরছ, েরব্ CoronaVac ভ্যাকসিরনে জনয ব্যক্সক্তগ্ে 

পছন্দরক িম্মান কো হয। 

 

9. আমার সক 2 প্িাি-এরনবসশভ্যাকসিনননওয়াউসচত? 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) নযৌথভ্ারব্ 

পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয 

আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয।  

সিক কুন https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm 

প্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুন 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htmব্াস্তব্াযন 

ব্যব্স্থাে জনয। 

ব্েচমান েৃে়ীয নিারজে ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয, অনুগ্রহ করে 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddoseএ যান। 

 

10. আমার ভ্যাকসিন হয়সন।যসদ আসম COVID-19 িংক্রমে প্থনক প্িনর উটি তনব  

টিকার কতগুসল প্িাি রনয়ািন? 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) নযৌথভ্ারব্ 

পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয 

আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয। সিক 

কুনএখারনপ্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুনএখারনব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয। 

 

অসে সশঘ্রই “পূরব্ চ COVID-19 আক্রান্তরদে জনয েথযাব্সল” আপরিি কো হরব্। 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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11. COVID-19 ভ্যাকসিন কানদর প্দওয়া উসচত নয়? 

নয িমস্ত ব্যক্সক্তরদে একই COVID-19 ভ্যাকসিরনে পূব্ চব্েী নিাজ, িক্সক্রয পদাথ চ ব্া 

ভ্যাকসিরনে নযরকান উপাদারনে প্রসে গুুেে অেযসিক িংরব্দনশ়ীলোে ইসেহাি েরযরছ 

োরদে টিকা গ্রহে কো উসর্ে নয। যারদে পসলসথসলন গ্লাইরকাল (PEG) এব্ং পসলরিােরব্ি* 

এে প্রসে মাোত্মক অসেিংরব্দনশ়ীলোে ইসেহাি েরযরছ োরদে Comirnaty (BioNTech) 

ভ্যাকসিন গ্রহে কো উসর্ে নয। অনযানয ব্যক্সক্তরদে জনয যারদে Sinovac ভ্যাকসিন গ্রহে কো 

উসর্ে নয, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 66 নদখুন। 

*Comirnaty(BioNTech) ভ্যাকসিরন PEG থারক। Comirnaty(BioNTech) ভ্যাকসিরন 

পসলিেরব্ি না থাকরলও এটি PEG-এে িারথ ঘসনষ্ঠভ্ারব্ িম্পসকচে। 

 

12. অযানাফাইলযাজিি সক? এটি কতিা িািারে? 

অযানাফাইলযাক্সিি হল একটি ে়ীব্র্ ও োৎক্ষসেক অযালাক্সজচক প্রসেক্সক্রযা যাে মরিয েরযরছ 

ে যাশ, ব্সমব্সম ভ্াব্, মাথা নঘাো, হাইরপারিনশন(অস্বাভ্াসব্ক কম েক্তর্াপ), নফালা নোগ্, ব্া 

র্শ্াি নফালা(র্শ্ারিে িমিযা) ইেযাসদ লক্ষে। 

14 নথরক 23 সিরিম্বে 2020-এে মরিয আরমসেকায প্রথম Comirnaty (BioNTech) 

ভ্যাকসিরনে 1,893,360 নিাজ নদওযা হরযসছল। োরদে ভ্যাকসিন অযািভ্াি চ ইরভ্ন্ট সেরপাটিচং 

সিরেরম(VAERS) উসিসখে প্রসেকূল প্রভ্ারব্ে মরিয Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিন 

গ্রহরেে পে 21 জরনে অযানাফাইলযাক্সিি হওযাে ঘিনা লক্ষ কো নগ্রছ, যা প্রসে সমসলযন 

নিারজ 11.1 হাে। আরমসেকাে নিন্টােির ফে সিক্সজজ করন্ট্রাল অযাে সপ্ররভ্নশন(CDC)-এে 

িাোব্াসহক সেরপািচ অনুযায়ী এে মরিয 20 টি ঘিনায অিুস্থো নিরে উরিরছন এব্ং ব্াসড সফরে 

নগ্রছন। এই 17জরনে মরিয 21 জরনে(81%) অযালাক্সজচ ব্া অযালাক্সজচক প্রসেক্সক্রযাে পূব্ চ 

ইসেহাি সছল, এব্ং িাে জরনে অযানাফাইলযাক্সিরিে ইসেহাি সছল। 

 

13. Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিন বযবহানরর পর দবু ণল বয়স্ক মানুষনদর মনিয 

মৃতয যহার বৃজির প্কান অরতযাসশত ঘিনার রমাে পাওয়া যায় সক? 

জানুযাসে, 2021 অনুযায়ী সব্রদরশে স্বাস্থয কেৃ চপক্ষ এব্ং সব্র্শ্ স্বাস্থয িংস্থা নথরক প্রাপ্ত েথয ও 

পোমশ চ নথরক Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে পে দুব্ চল ব্যস্ক 

মানুষরদে মরিয মৃেয যহাে ব্কৃ্সিে নকান অপ্রেযাসশে ঘিনাে প্রমাে পাওযা যায না। নয মৃেয যে 

খব্ে পাওযা নগ্রছ ো ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে কােরেই হরযরছ এমন নকান প্রমাে পাওযা যায না। 

পসেরশরষ োই ব্লা যায, দুব্ চল ব্যস্ক মানুষরদে জনয ে়ীব্র্ COVID-19 নোরগ্ আক্রান্ত হওযাে 

ঝুুঁ সক কমারনাে নয িুসব্িা এে নথরক পাওযা যায, ো ভ্যাকসিন গ্রহরেে ঝুুঁ সকে নথরক কম। 

 

14. বয়স্কনদর এবং যানদর পূব ণ-সবদযমান অবস্থা আনে তানদর সক তাডাতাসড টিকা 

প্দওয়া উসচত? 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটিে সব্রশষজ্ঞো এব্ং স্বাস্থয অসিদপ্তরেে 

স্বাস্থয িুেক্ষা নকরেে অি়ীরন উদ়ীযমান ও প্রাে়ীব্াসহে নোগ্ িংক্রান্ত তব্জ্ঞাসনক কসমটিে িরে 

যুক্ত উপরদষ্টা পযারনরলে প্রিান সনব্ চাহ়ীে পোমশ চ অনুযায়ী প্রব়্ীে নাগ্সেক এব্ং যারদে 
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নোগ্টিে পূব্ চউপিগ্ চ আরছ, োরদে দ্রেু টিকাকেে জুে়ী নযরহেয  োরদে মরিয গুুেে 

নোরগ্ে আক্রমে এব্ং মেৃয যে ঝুুঁ সক অসিক। Comirnaty(BioNTech) এব্ং Sinovac COVID-19 

টিকা উভ্যই গুুেে নোগ্ এব্ং COVID-19 িংক্রমে নথরক মৃেয যে সব্ুরি িুেক্ষায অেযন্ত 

কায চকে়ী, যা িািােেে টি-নিল প্রসেক্সক্রযাে িারথ িম্পসকচে। শ়ীরেে ইনফর লুরযঞ্জা আিাে 

আরগ্ ব্যস্করদে যে োডাোসড িম্ভব্ COVID-19 টিকা ননওযা উসর্ে। 

 

15. Comirnaty(BioNTech) ভ্যাকসিনন COVID-19 ভ্যাকসিননর উপনদষ্টা 

পযানননলর সিিান্ত কী? 

COVID-19 ভ্যাকসিন িংক্রান্ত উপরদষ্টা পযারনল কেৃ চক আহ্বান কো িব্ চরশষ তব্িক িম্পরকচ 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) অনুরমাসদে COVID-19 ভ্যাকসিরনে 

ক্রমাগ্ে নব্সনসফি-ঝুুঁ সক সব্রেষে এব্ং প্রদি িুপাসেশগুসল পসের্ালনা কেরে, অনুগ্রহ করে 

িারসেক প্রািসেক নপ্রি সেসলজটি পডুন। 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

 

16. Sinovac ভ্যাকসিননর COVID-19 ভ্যাকসিননর পরামশ ণক পযানননলর সিিান্ত 

কী? 

COVID-19 ভ্যাকসিন িংক্রান্ত উপরদষ্টা পযারনল কেৃ চক আহ্বান কো িব্ চরশষ তব্িক িম্পরকচ 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) অনুরমাসদে COVID-19 ভ্যাকসিরনে 

ক্রমাগ্ে নব্সনসফি-ঝুুঁ সক সব্রেষে এব্ং প্রদি িুপাসেশগুসল পসের্ালনা কেরে, অনুগ্রহ করে 

িারসেক প্রািসেক নপ্রি সেসলজটি পডুন। 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

 

17. উপলব্ধ COVID-19 ভ্যাকসিনগুসল সক আলাদা িরননর ভ্াইরািগুসলর প্ক্ষ্নত্রও 

কায ণকর? 

সব্র্শ্ব্যাপ়ী উরিরগ্ে সব্সভ্ন্ন রূপ (VOC) প্রর্াসেে সছল, যাে মরিয প্রথম যুক্তোজয (Alpha), 

দসক্ষে আসিকা (Beta), ব্র্াক্সজরল (Gama), ভ্ােরে (Delta) এব্ং ব্েরিাযানায (Omicron) প্রথম 

উদরভূ্ে রূপগুসল অন্তভ্য চক্ত সছল। 

িািােেভ্ারব্, গ্রব্ষোযরদখারগ্রছরযসব্দযমানভ্যাকসিনগুসলঅ-

নভ্সেরযরন্টেসব্ুরিভ্ালকাজকরে।ভ্যাকসিনিাোসভ্ন্নসভ্ন্নসভ্ন্নোেসব্ুরিকায চকাসেোেথয।সব্

নশষ করে, Omicron হল একটি উদ়ীযমান রূপ যা প্রথম 11 নরভ্ম্বে 2021-এ দসক্ষে 

আসিকাে একটি নদশ (ব্েরিাযানা) এ আসব্ষৃ্কে হয। উচ্চ িংখযক স্পাইক সমউরিশরনে (30 

টিেও নব্সশ) উপসস্থসেে কােরে এই রূপটি সনরয উরিগ্ েরযরছ, যা িম্ভাব্যভ্ারব্ ভ্াইোরিে 

িংক্রমেরযাগ্যো ব্কৃ্সিে পাশাপাসশ ভ্যাকসিরনে কায চকাসেো হ্রাি কেরে পারে। হংকং 

এিএআে-এে স্বাস্থয সব্ভ্াগ্ COVID-19 এে রূপ শনাক্ত কেরে িক্ষম এব্ং এে ঘিনা ও 

সব্কাশ ঘসনষ্ঠভ্ারব্ পয চরব্ক্ষে কেরছ। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
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COVID-19 এে জনয Comirnaty (BioNTech) এব্ং Sinovac উভ্য টিকাই গুুেে নোগ্ এব্ং 

COVID-19 িংক্রমে নথরক মৃেয যে সব্ুরি িুেক্ষায অেযন্ত কায চকে়ী, যা িািােেে টি-নিল 

প্রসেক্সক্রযাে িারথ িম্পসকচে। িংক্রমে এব্ং উপিগ্ চযুক্ত নোগ্ প্রসেরোরিে িারথ অযাসন্টব্সি 

প্রসেক্সক্রযা িম্পসকচে। এটি সভ্ওসিে জনয আেও িংরব্দনশ়ীল। অেএব্, এটি সব্সভ্ন্ন ভ্যাকসিন 

অনুযায়ী সভ্ন্ন সভ্ন্ন হরে পারে। 

যে োডাোসড িম্ভব্ একটি উচ্চ COVID-19 টিকাকেে কভ্ারেজ অজচন কো এব্ং ভ্াইোল 

িংক্রমরেে িম্ভাব্না কমারে নজাোরলা অ-ফাম চাসিউটিকযাল হস্তরক্ষপ অব্যাহে োখা 

মহামাে়ী সনযন্ত্রে এব্ং নভ্সেরযরন্টে আগ্মন নোরি গুুত্বপূে চ উরেশয হরব্। 

সনরনাক্ত নকান নেসেে অন্তভ্য চক্ত হরল ব্া নকান নোগ্ থাকরল োরদে সক COVID-19 ভ্যাকসিন 

নদওযা উসর্ে? 

18. জ্বর হওয়া 

ে়ীব্র্ জ্বেযুক্ত নোগ্ থাকরল COVID-19 ভ্যাকসিন পরে নদওযা উসর্ে।  

 

19. সশশু বা সকনশার 

COVID-19 টিকাে উপিগ্ চপূে চ COVID-19 নোরগ্ে সব্ুরি উচ্চ কায চকাসেো েরযরছ। সকরশাে-

সকরশাে়ীরদে উপিগ্ চপূে চ COVID-19 নোগ্ নথরক েক্ষা কেরে এব্ং নগ্াষ্ঠী িংক্রমে কমারনাে 

পাশাপাসশ িামসগ্রকভ্ারব্ নগ্াষ্ঠী প্রসেরোিক্ষমো ব্ৃক্সিরে টিকা গুুত্বপূে চ ভূ্সমকা ননরব্। 

মারযাকািচাইটিি ব্া নপসেকািচাইটিি Comirnaty টিকাকেরেে িাো উদরভ্য ে সব্রূপ প্রসেক্সক্রযা 

যা সব্রদরশ এব্ং স্থান়ীযভ্ারব্ সলসপব্ি কো হয, নব্সশেভ্াগ্ নক্ষরেই সকরশাে-সকরশাে়ীরদে 

সিে়ীয নিারজে পরে এরূপ ঘরিরছ। নব্সশেভ্াগ্ আক্রান্ত নোগ়্ী সর্সকৎিায ভ্ারলা িাডা নদয 

এব্ং োরদে উপিগ্ চগুসলে উন্নসেে পে িািােেে োো োরদে স্বাভ্াসব্ক তদনক্সন্দন 

ক্সক্রযাকলারপ সফরে আিরে পারে। সকরশাে -সকরশাে়ী এব্ং প্রাপ্তব্যস্করদে Comirnaty টিকা 

নদওযাে পে এক িপ্তারহে জনয পসেেমিািয ব্যাযাম এডারনা উসর্ে। যসদ োরদে 

মারযাকািচাইটিি ব্া নপসেকািচাইটিরিে উপিগ্ চ নদখা নদয নযমন ে়ীব্র্ এব্ং একিানা ব্ুরক 

ব্যথা, র্শ্ািকষ্ট ব্া টিকাদারনে পে ব্ুক িডফড কেরল োরদে অসব্লরম্ব সর্সকৎিরকে পোমশ চ 

গ্রহে কো উসর্ে। 

3 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সশশু এব্ং সকরশাে-সকরশাে়ীরদে মরিয Sinovac ভ্যাকসিন ব্যব্হারেে I 

এব্ং II িারপে ট্রাযালগুসল নদসখরযরছ নয Sinovac ভ্যাকসিন ইসমউরনারজসনক, সনোপদ এব্ং 

ভ্ালভ্ারব্ িহন়ীয। এছাডাও, র্লমান নফজ III ট্রাযালগুসলও নদসখরযরছ নয Sinovac ভ্যাকসিন 

এই ব্যরিে মরিয ভ্ালভ্ারব্ িহয কো হয। র়্ীন মূল ভূ্খরে 3 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সশশু এব্ং 

সকরশাে-সকরশাে়ীরদে মরিয গ্ে টিকাদান অসভ্যান নথরক পাওযা েথয (100 সমসলযরনে নব্সশ 

নিাজ সিরনাভ্াক ভ্যাকসিন নদওযা হরযরছ) ব্ড সনোপিা িমিযা নদখা যাযসন। 

আরো প্রাযশই ক্সজজ্ঞাসিে প্ররশ্নে জনয, অনুগ্রহ করে সিক কুন: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf   

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং উদ়ীযমান এব্ং জরুনাটিক নোগ্ 

িংক্রান্ত তব্জ্ঞাসনক কসমটি (JSC) 25 নফব্রুযাে়ী একটি িভ্া িারক, প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ 

উপরদষ্টা পযারনল (EAP) এে িারথ নযাগ্ নদয এব্ং সেন মারিে জনয কসমন চাটি ভ্যাকসিরনে 

েৃে়ীয নিাজ িুপাসেশ করেসছল। োো করোনাভ্যাক ব্া কসমন চাটি ভ্যাকসিরনে 2 নিাজ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf


(Bengali version) 

পাওযাে পরে। 5 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সশশু এব্ং সকরশাে-সকরশাে়ীরদে জনয, JSC-EAP 

কসমেনাটি ভ্যাকসিরনে প্রথম 2 নিাজগুসলে মরিয িমরযে ব্যব্িানরক 12 িপ্তাহ নথরক 

কসমরয 8 িপ্তাহ কোে িুপাসেশ করেরছ যা মিয-উুে অগ্রভ্ারগ্ে সদরকে অংরশ 

ইন্ট্রামািকুলােসল নদওযা উসর্ে। JSC-EAP 12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীরদে 

িুপাসেশ করেরছ যাো করোনাভ্যারকে দুটি নিাজ নপরযরছ োরদে সিে়ীয নিাজ ননওযাে 3 

মাি পরেই করোনাভ্াক ব্া কসমন চাটিে েৃে়ীয নিাজ ননওযাে জনয। 

সিক কুন https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm  

COVID-19 ভ্যাকসিরনে নিাজগুসলে মরিয িংসক্ষপ্ত ব্যব্িারনে জনয অযাপরযন্টরমন্ট ব্যব্স্থাে 

জনয। 

মন্তব্য: ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং উদ়ীযমান এব্ং জরুনাটিক 

নোগ্ িংক্রান্ত তব্জ্ঞাসনক কসমটি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) এে 

িারথ নযাগ্দানকাে়ী পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 

ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয আরলার্না করেরছ। , এব্ং আপরিি কো ঐকমেয অন্তব্ চেীকাল়ীন 

িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয৷ সিক কুন 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm প্রািসেক নপ্রি 

সেসলরজে জনয এব্ং 

 সিক কুন https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm 

ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয। 

 

20. গ্ভ্ণবতী ও স্তনযদানকারী মসহলারা 

হংকং-এ িেব্োহ কো ব্ারযাএনরিক এব্ং সিরনাভ্াক ভ্যাকসিনগুসল COVID-19 িম্পসকচে 

গুুেে অিুস্থো এব্ং মেৃয যে সব্ুরি অেযন্ত কায চকে। এগুসল গুুেে অিুস্থো ব্া এমনসক 

COVID-19 িংক্রমে নথরক মৃেয য নথরক মানুষরক েক্ষা কেরে কায চকে। নিিা নদখায নয 

গ্ভ্চব্ে়ী মসহলাো অ-গ্ভ্চব্ে়ী জনিংখযাে িারথ েযলনা কেরল, COVID-19 িংক্রমরেে পরে 

গুুেে প্রসেকূল ফলাফল সব্কারশে ঝুুঁ সকরে থারক। এছাডাও COVID-19 সপ্রমযাসর্ওে জরেে 

ঝুুঁ সক 2-গুে এব্ং ব্সি চে প্রিব্কাল়ীন মৃেয যে হাে (অথ চাৎমৃেপ্রিব্ এব্ং জ়ীব্রনে প্রথম 28 সদরন  

নব্জােরকে মৃেয যে িমটষ্ট) প্রায 50% ব্কৃ্সি করে। গ্রব্ষোয আেও নদখা নগ্রছ নয COVID-19 

ভ্যাকসিনগুসল গ্ভ্চব্ে়ী মসহলারদে হািপাোরল ভ্সেচ এব্ং মৃেয যে ঝুুঁ সক কমারে েেিাই 

কায চকে, যেিা োো অ-গ্ভ্চব্ে়ী জনরগ্াষ্ঠীে মরিয। এছাডা, সকছয  গ্রব্ষোয নদখা নগ্রছ নয 

গ্ভ্চব্ে়ী মসহলারদে মরিয COVID-19 টিকা নদওযাে পরে তেসে হওযা অযাসন্টব্সিগুসল নাসভ্ে 

মািযরম ভূ্ররে নযরে পারে এব্ং মসহলাোও ব্ুরকে দুি খাওযারনাে িময সশশুরদে িুেক্ষা সদরে 

পারে। ফাম চাসিউটিকযাল নকাম্পাসনগুসলে িব্ চরশষ িুপাসেশ অনুিারে, গ্ভ্চব্ে়ী এব্ং 

স্তনযদানকাে়ী মসহলারদে BioNTech ব্া Sinovac ভ্যাকসিন সদরয টিকা নদওযা নযরে পারে। 

সব্রশষজ্ঞো ব্ােব্াে উরিখ করেরছন নয এই মসহলারদে টিকা কায চকে িুেক্ষা প্রদান কেরে 

পারে এব্ং যে োডাোসড িম্ভব্ োরদে টিকা ননওযাে িুপাসেশ করেরছন। 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm


(Bengali version) 

গ্ভ্চব্ে়ী এব্ং স্তনযদানকাে়ী মসহলারদে COVID-19 টিকা নদওযাে সব্ষরয হংকং করলজ অব্ 

অব্রেটট্রসশযানি অযাে গ্াইরনারকালক্সজরেে (HKCOG) পোমরশ চে জনয (অন্তব্ চেীকাল়ীন;21 

নফব্রুযাে়ী 2022 োসেরখ আপরিি কো হরযরছ), দযা করে (শুিুমাে ইংরেক্সজ িংস্কেে) এ 

যান। 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_75

01.pdf 

 

21.  অযালাজিণর ইসতহাি 

অযালাক্সজচে ইসেহািযুক্ত ব্যক্সক্তরদে জনয, ন়ীরর্ে 2টি অব্স্থাে জনয িেকচ থাকুন এব্ং োরদে 

িাক্তারেে িারথ পোমশ চ কো উসর্ে: 

োৎক্ষসেক (1 ঘন্টাে মরিয) পূরব্ চে COVID-19 টিকা ব্া 1 নেে়ীে নব্সশ ওষুরি গুুেে 

অযালাক্সজচে প্রসেক্সক্রযা; 

পূরব্ চে COVID-19 টিকাদারন অযালাক্সজচে প্রসেক্সক্রযা যা স্ব-ি়ীমাব্ি নয ব্া নমৌসখক অযাসন্ট-

অযালাক্সজচ ওষুরিে িাো িমািান হযসন। 

প্রথম নিাজ টিকা নদওযাে পরে যারদে অযানাসফলযাক্সিি আরছ এব্ং সিে়ীয নিারজে জনয 

অনয ব্র্যাে গ্রহে কেরে হরব্, অনুগ্রহ করে আপনাে উপসস্থে িাক্তাে ব্া পাসেব্াসেক 

িাক্তারেে কাছ নথরক প্রািসেক িাক্তারেে িাটিচসফরকশন পে (সিে়ীয নিাজ নদওযাে জনয 

অনয ব্র্যাে পাওযাে কােে িহ) সনন এব্ং টিকা নদওযাে স্থান,  স্বাস্থযরিব্া নপশাদােো ব্যক্সক্তগ্ে 

পসেসস্থসেে উপে সভ্সি করে টিকা নদওযাে ব্যব্স্থা কেরব্ন। 

 

22.  দীঘ ণস্থায়ী প্রানগ্র িানথ 

অনুগ্রহ করে সননসলসখে ইনরফাগ্রাসফকগুসল পডুন: 

 3 গুুত্বপূে চ সব্রব্র্না 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_e

n.pdf  

 দ়ীঘ চস্থায়ী নোরগ্ে উদাহেে 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases

_en.pdf  

 

23. স্বরসতনরািী বাত প্রাগ্ 

2021 িারলে নম মারি হংকং নিািাইটি অফ সেউমারিালক্সজ কেৃচক প্রদি স্বপ্রসেরোি়ী ব্াে 

নোরগ্ আক্রান্ত নোগ়্ীরদে জনয COVID-19 টিকাকেেিংক্রান্ত িব্ চিম্মসেক্ররম গ্হৃ়ীে িুপাসেশ 

অনুযায়ী, যসদ অব্স্থা েযলনামূলকভ্ারব্ সস্থসেশ়ীল থারক এব্ং িারসেককারল ওষুি নিব্রনে 

নকারনা পসেব্েচন না হয েরব্ সব্রশষজ্ঞো মরন করেন এই নোগ়্ীরদে COVID-19 এে িংক্রমে 

ও এে জটিলো নথরক নভ্াগ্াসন্তে িম্ভাব্না হ্রাি কেরে COVID-19 টিকা গ্রহে কেরব্ সকনা ো 

নভ্রব্ নদখা উসর্ে। যসদও ব্াে দ়ীঘ চরমযাদ়ী নোগ্গুসলে মরিয অনযেম, এটি COVID-19 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
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টিকাগ্রহরেে পসেপন্থ়ী নয। নব্সশেভ্াগ্ নক্ষরে, টিকা নদওযাে িুসব্িাগুসল ঝুুঁ সকে নর্রয অরনক 

নব্সশ। 

24. রক্তিমািরসতনরািী ঔষিনিবনিংক্রান্ত 

েক্তজমািপ্রসেরোি়ী ঔষি নিব্নকাে়ী ব্যক্সক্তো COVID-19 টিকা নপরে পারেন এব্ং োরদে 

ওষুি র্াসলরয যাওযা উসর্ে। নপশ়ীে অভ্যন্তরে ইরঞ্জকশান িাো টিকা ননওযাে পে উক্ত িাইরি 

৫ সমসনি ব্া োে নব্সশ িময িরে িোিসে র্াপ প্ররযাগ্ কো উসর্ে। 

 

25. গ্রলুনকাি-6-ফিনফি সিহাইনরানিননি (G6PD) প্িসফসিনয়জি 

গ্রলুরকাজ-6-ফিরফি সিহাইররারজরনি (G6PD) নিসফসিরযক্সিরে আক্রান্ত নোগ়্ীরদে উপে 

COVID-19 ভ্যাকসিনগুসলে ব্যব্হারেে িুেক্ষা ও কায চকাসেো সব্ষরয েথয ি়ীসমে। ঔষি 

নকাম্পাসনগুসলে িাো প্রদি েথয অনুযায়ী নয িমস্ত নোগ়্ীরদে ভ্যাকসিন গ্রহে কো উসর্ে নয 

ব্া িাব্িানো ননওযা উসর্ে োরদে োসলকায G6PD নিসফসিরযক্সিে উরিখ ননই। যসদ এই 

নোগ়্ীরদে ভ্যাকসিরনশন সব্ষরয নকান ক্সজজ্ঞািয থারক োহরল সর্সকৎিরকে পোমশ চ ননওযা 

উসর্ে। 

 

26. আনগ্ COVID-19 িংক্রমে হনয় থাকনল 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) নযৌথভ্ারব্ 

পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয 

আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয। সিক 

কুনএখারনপ্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুনএখারনব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয। 

 

অসে সশঘ্রই “পূনব ণ COVID-19 আক্রান্তনদর িনয তথযাবসল” 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf 

আপরিি কো হরব্। 

 

27. COVID-19 িংস্পনশ ণর িম্ভাবনা থাকনল 

COVID-19 ভ্যাকসিন ব্েচমারন িংস্পশ চ-পেব্েী উপর্াে সহিারব্ নদওযা হরে না। 

ব্েচমারন িংস্পশ চ-পেব্েী উপর্াে সহিারব্ COVID-19 ভ্যাকসিরনে কায চকাসেো ও িুেক্ষা 

সব্ষরয নকান প্রমাে ননই। 

হংকং-এউপলব্ধপ্রসেটিভ্যাকসিরনেজনযদুটিরিাজপ্ররযাজন, 

এব্ংপুরোটিকাকেেপয চারযেিমযকাল, COVID-19-

এেিংস্পরশ চআিারথরকউপিরগ্ চেিূেপােপয চন্ত, নিইিমযকালঅসেক্রমকেরব্। 

 

 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf


(Bengali version) 

28. প্কায়ানরন্টাইনন থাকনল 

COVID-19 ভ্াইোরিে িংস্পরশ চ আিা ব্যক্সক্তরদে COVID-19 নোরগ্ আক্রান্ত হওযাে ঝুুঁ সক 

সব্রব্র্না করে, নপশাদাে স্বাস্থযকমীরদে মে অনুযায়ী নকাযারেন্টাইরনে িমযি়ীমা নশষ না 

হওযা অসি িীকা নদওযা উসর্ে নয। 

29. হংকংনয় আগ্ত বযজক্তরা যানদর এখনও পুনরাপুসর টিকা প্দওয়া হয়সন 

হংকং-এ নপৌৌঁছারনাে আরগ্ োরদে টিকা সিসেজ নশষ কোে জনয যথািািয নর্ষ্টা কো উসর্ে। 

িেকাে ব্েচমারন জনিািােেরক সননসলসখে COVID-19 টিকা প্রদান করে: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine  

অনুগ্রহকরেমরনোখরব্নরযগ্াহচস্থযভ্রমেকাে়ীোযাোএখনওপুরোপুসেটিকাপানসনোরদেরকাযারে

ন্টাইনএব্ংভ্াইোিপে়ীক্ষােপ্ররযাজনহরেপারে।এইিেরনেপ্ররযাজন়ীযোগুসলহংকংরযেব্াইরে

এব্ংপ্রস্তাসব্েিমযিূর়্ীেমরিযযথাক্ররমআপসনভ্যাকসিরনেপ্রথমএব্ংসিে়ীযরিাজগ্রহেকেরেি

ক্ষমহরব্নসকনাোপ্রভ্াসব্েকেরেপারে: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-

travel.html   

নযাগ্য জনিািােরেে জনয যাো হংকংরযে ব্াইরে ভ্যাকসিরনে প্রথম নিাজ নপরযরছন, এব্ং 

হংকং-এ COVID-19 টিকাদান কম চিূসর্ে অি়ীরন সিে়ীয নিাজ এব্ং পেব্েীরে েৃে়ীয নিাজ 

টিকা সনরে র্ান োরদে জনয ব্ুসকং সিরেম োরদে অনলাইন অযাপরযন্টরমন্ট ননওযাে 

অনুমসে নদরব্ নাসিে়ীযরিাজ ব্া েৃে়ীয নিাজ  টিকাকেরনে। আপসন আপনাে পছরন্দে 

নগ্াষ্ঠী টিকাকেে নকে ব্া নব্িেকাে়ী স্বাস্থযপে়ীক্ষারকে (যসদ প্ররযাজয হয) সনব্ চার্ন কেরে 

পারেন যা টিকা প্রদান করে। আপনাে নকাযাোন্টাইন সপসেযি নশষ হওযাে পরে, আপনাে 

পসের্য নসথ, আপনাে টিকাে প্রথম নিাজ সলসপব্িকেরেে প্রমাে (োসেখ, টিকাকেরেে স্থান 

এব্ং টিকাে িেে িহ), এব্ং আপনাে পছরন্দে টিকাদানকাে়ী টিকানায প্ররব্শ কুন এব্ং 

আপনাে প্ররযাজন প্রকাশ কোে জনয েথয ব্ুরথ নযাগ্ারযাগ্ কুন। প্রথম নিারজে টিকাকেে 

িহ অনযানয প্রািসেক সব্শদ েথযাসদ সব্রব্র্নাে পে কমীরদে িাো টিকা প্রদান কো নযরে 

পারে। 

 

30. অনযানয টিকার মনিয বযবিান 

COVID-19 টিকা [Comirnaty(BioNTech) এব্ং Sinovac] এব্ং অনয নয নকারনা টিকাগ্রহরেে 

মরিয অন্তে 14 সদরনে ব্যব্িান থাকা উসর্ে। ব্েচমারন অনযানয টিকাে িরে একরযারগ্ 

COVID-19 টিকাদারনে ব্যাপারে ি়ীসমে েথয েরযরছ। 

এমন পসেসস্থসেরে আরছ যখন এই টিকাগুসলে প্রদারনে নক্ষরে মিযব্েী ব্যব্িানরক িংসক্ষপ্ত 

কো যুক্সক্তিেে, নযমন যখন COVID-19 এব্ং অনযানয টিকা-প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে ঝুুঁ সক 

নব্রড যায ব্া যখন টিরিনাি এব্ং জলােঙ্কিহ এিরপাজাে-পেব্েী নপ্রাসফলযাক্সিরিে জনয 

অনয টিকা প্ররযাজন। 

 

31. বয়স্কনদর িনয 

ব্যস্করদে জনয COVID-19 টিকাগুসলে প্ররযারগ্ে উপে অেযন্ত গুুত্ব নদওযা হয কােে  

COVID-19 িংক্রমেঘটিে জটিলো ও মৃেয যে ঝুুঁ সক োরদে মরিয িরব্ চাচ্চ। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
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শ়ীরেে ইনফর লুরযঞ্জা আিাে আরগ্ ব্যস্করদে যে োডাোসড িম্ভব্ COVID-19 টিকা ননওযা 

উসর্ে। 

 

COVID-19 ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিারজে জনয ব্েচমান ব্যব্স্থা 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে             জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) 

নযৌথভ্ারব্ পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে 

সনরয আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm।  

সিক কুনএখারন প্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয এব্ং সিক কুন এখারন ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে 

জনয https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm। 

 

32. আসম প্কাথায় COVID-19 ভ্যাকসিননর অসতসরক্ত প্িাি (গুসল) সননত পারব? 

অনুগ্রহ করে http://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues নদখুন 

 

33.  COVID-19 ভ্যাকসিননর অসতসরক্ত প্িাি (গুসল)র িনয কারা প্যাগ্য? 

তৃতীয় প্িাি ভ্যাকসিন 

(1) 12 ব্ছে ব্া োে নব্সশ ব্যরিে ব্যক্সক্তো যাো BioNTech (Comirnaty) ভ্যাকসিরনে দুটি 

নিাজ ব্া Sinovac (Coronavac) ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছন (ব্যব্িারনে সনযরমে জনয 

প্রশ্ন 35 নদখুন) 

(2) 12 ব্ছরেে কম ব্যি়ী ইসমউরনাকররামাইজি সশশু যাো BioNTech (Comirnaty) 

ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ ব্া Sinovac (Coronavac) ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছ (প্রশ্ন 34 

নদখুন) 

চতযথ ণ প্িাি ভ্যাকসিন 

12 ব্ছে ব্া োে নব্সশ ব্যরিে ইসমউরনাকররামাইজি ব্যক্সক্ত যাো BioNTech (Comirnaty) 

ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ ব্া Sinovac (Coronavac) ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছন (প্রশ্ন 34 

নদখুন) 

উপেন্তু, যসদ হংকংরযে ব্াইরে প্রাপ্ত ভ্যাকসিরনে প্রথম এব্ং/অথব্া সিে়ীয এব্ং/অথব্া েৃে়ীয 

নিাজটি Sinovac (Coronavac) ব্া BioNTech (Comirnaty) ভ্যাকসিন না হয, োহরল নিই 

ব্যক্সক্তে উসর্ে টিকা নদওযাে জাযগ্ায কেচব্যেে নমসিরকল কমীরদে িারথ পোমশ চ কো 

COVID-19 ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয ব্া র্েয থ চ নিারজে উপযুক্তোে উপে। 

 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
http://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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34. COVID-19 ভ্যাকসিননর অসতসরক্ত প্িাি (গুসল)র িনয প্যাগ্য 

ইসমউননাকনরামাইিি বযজক্ত কারা? 

অসেসেক্ত নিাজ(গুসল) COVID-19 ভ্যাকসিরনে জনয নযাগ্য ইসমউরনাকররামাইজি 

ব্যক্সক্তরদে মরিয সননসলসখে গ্রুপগুসল অন্তভ্য চক্ত েরযরছ: 

(i) এখন ব্া গ্ে 12 মারি িক্সক্রয ইসমউরনািরপ্রসিভ্ সর্সকেরিায কযািাে ব্া নহমারিালক্সজকাল 

মযাসলগ্নযাক্সি  

(ii) ইসমউরনািরপ্রসিভ্ সর্সকেরিায শক্ত অে প্রসেস্থাপন ব্া নেম নিল ট্রািপ্ল্যারন্টে প্রাপক  

(iii) গুুেে প্রাথসমক ইসমউরনারিসফসিরযক্সি ব্া দ়ীঘ চস্থায়ী িাযালাইসিরি  

(iv) উন্নে ব্া সর্সকেরিা না কো HIV নোগ্ 

(v) গ্ে 6 মারি িক্সক্রয ইসমউরনািরপ্রসিভ্ রাগ্, ব্া ইসমউরনািরপ্রসিভ্ 

নকরমারথোসপ/নেসিওরথোসপ 

ইসমউরনাকররামাইজি ব্যক্সক্তরদে অসেসেক্ত নিাজ (গুসল) টিকা নদওযাে সদন সনি চাসেে 

টিকাদারনে স্থারন প্রািসেক নমসিরকল িাটিচসফরকি আনরে হরব্ যারে অসেসেক্ত নিাজ 

COVID-19 টিকাে জনয োরদে নযাগ্যো সনক্সিে কো যায। একটি নমসিরকল িাটিচসফরকি 

নিমরপ্ল্ি এখারন উপলব্ধ ।ইসমউরনাকররামাইজি নোগ়্ীরদে জনয যাো র্েয থ চ নিাজ নপরে 

র্ান, যসদ োরদে েৃে়ীয নিাজ টিকা নদওযাে জনয প্রািসেক নমসিরকল িাটিচসফরকি জাসে 

কো হয, োহরল োো ভ্যাকসিন গ্রহরেে তব্িো িমরযে মরিয প্রািসেক শংিাপে িরে 

আনরে পারেন। 

 

35. COVID-19 ভ্যাকসিননর অসতসরক্ত প্িাি (গুসল) এর মনিয বযবিান কত? 

তৃতীয় প্িাি ভ্যাকসিন 

(i) ইসমউরনাকররামাইজি ব্যক্সক্তরদে জনয: 3য নিাজটি 2য নিাজ নথরক কমপরক্ষ 28 সদরনে 

মরিয নদওযা উসর্ে 

(ii) 11 মার্চ 2022 নথরক কায চকে, 12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীো যাো 

Coronavac ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছ, সিে়ীয নিাজ িুপাসেশ কোে 90 সদন পে পেই 

Coronavac ব্া Comirnaty ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ নদওযা হয। 

(iii) 11 মার্চ 2022 নথরক কায চকে, 12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীো যাো 

Comirnaty ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছন: সিে়ীয নিাজ নথরক কমপরক্ষ 150 সদরনে 

মরিয Comirnaty ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ নদওযা িুপাসেশ কো হয। েৃে়ীয নিাজ সহিারব্ 

CoronaVac ভ্যাকসিরনে ব্যক্সক্তগ্ে পছন্দ িম্মাসনে। 

(iv) 60 ব্ছে ব্া োে নব্সশ ব্যরিে ব্যক্সক্তো যাো Comirnaty(BioNTech) ব্া 

CoronaVac(Sinovac) ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছন োরদে সিে়ীয নিাজ নদওযাে 90 

সদন পরে েৃে়ীয নিাজ ননওযাে পোমশ চ নদওযা হরে। 



(Bengali version) 

(v) 18 নথরক 59 ব্ছে ব্যি়ী ব্যক্সক্তো যাো Comirnaty(BioNTech) ব্া CoronaVac(Sinovac) 

ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরযরছন োরদে ব্েচমারন কমপরক্ষ 180 সদরনে মরিয েৃে়ীয নিাজ 

গ্রহে কোে পোমশ চ নদওযা হরে, িেকাে ব্যব্িান কসমরয 90 সদন কোে নঘাষো কেরব্। ব্াসক 

নকাি চ. 

চতযথ ণ প্িাি ভ্যাকসিন 

21 মার্চ 2022 নথরক কায চকে, 12 ব্া োে নব্সশ ব্যি়ী ইসমউরনাকররামাইজিরদে  েৃে়ীয 

নিাজ নথরক কমপরক্ষ 90 সদরনে মরিয র্েয থ চ নিাজ গ্রহে কোে পোমশ চ নদওযা হয। 

36. COVID-19 ভ্যাকসিননর অসতসরক্ত  প্িানির িনয প্কান ব্র্যানের িুপাসরশ করা 

হয়? 

18 ব্ছে ব্া োেরব্সশ ব্যরিে ব্যক্সক্তরদে জনয যাো Comirnaty ও Coronavac ভ্যাকসিরনে দুটি 

নিাজ নপরযরছন োরদে Comirnaty ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ সনরে দৃঢ়ভ্ারব্ িুপাসেশ কো 

হরে েব্ুও, ভ্যাকসিরনে জনয ব্যক্সক্তগ্ে পছন্দরক িম্মান কো হয এব্ং এই ব্যক্সক্তো Sinovac 

(Coronavac) েৃে়ীয নিাজ সহরিরব্ও নপরে পারে। 

12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীরদে জনয COVID-19 ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ 

িম্পরকচ িুপাসেরশে জনয, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 39 নদখুন 

 

37. যসদ একিন বযজক্ত হংকংনয়র বাইনর ভ্যাকসিননর রথম , সিতীয় এবং/অথবা 

তৃতীয় প্িাি পান, তাহনল অসতসরক্ত প্িাি(গুসল) গ্রহনের িনয কী সবনবচনা 

করা উসচত? 

যসদ টিকাপ্রাপ্ত ব্যক্সক্ত হংকংরযে ব্াইরে ভ্যাকসিরনে প্রথম , সিে়ীয এব্ং/অথব্া সিে়ীয নিাজ 

নপরয থারকন, োহরল োো অনলাইন সিরেরমে মািযরম ভ্যাকসিরনে অসেসেক্ত নিাজ(গুসল)  

নিাজ ননওযাে জনয অযাপরযন্টরমন্ট সনরে পােরব্ন না। উপরে উসিসখে ব্যক্সক্তরদে টিকা 

নদওযাে প্রথম , সিে়ীয এব্ং/অথব্া েৃে়ীয নিারজে নেকিচ আনরে হরব্ এব্ং টিকা নদওযাে 

জনয িোিসে টিকা নকরে নযরে হরব্। 

উপেন্তু, যসদ হংকংরযে ব্াইরে প্রাপ্ত ভ্যাকসিরনে প্রথম , সিে়ীয  এব্ং/অথব্া েৃে়ীয  নিাজটি 

Sinovac (Coronavac) ব্া BioNTech(Comirnaty) ভ্যাকসিন না হয, োহরল COVID-19 

অসেসেক্ত নিাজ(গুসল) ননওযাে আরগ্ ব্যক্সক্তে উসর্ে টিকা নদওযাে জাযগ্ায কেচব্যেে 

নমসিরকল কমীরদে িারথ পোমশ চ কো । 

 

38. আসম যসদ COVID-19 িংক্রমে প্থনক িুস্থ হনয় থাসক তাহনল সক ভ্যাকসিননর 

অসতসরক্ত প্িাি রনয়ািন? 

এই মুহরূে চ োরদে েৃে়ীয নিাজ পাওযাে নকারনা োসগ্দ ননই। িেকাে পসেসস্থসে পয চারলার্না 

র্াসলরয যারব্ এব্ং সব্রশষজ্ঞরদে মোমরেে িারথ পোমশ চ কেরব্ এব্ং অনযানয নদশ/অঞ্চরলে 

অনুশ়ীলরনে নেফারেিও ননরব্। 



(Bengali version) 

সব্রশষ প্ররযাজরন িুস্থ হওযা  নোগ়্ীরদে জনয েৃে়ীয নিাজ গ্রহে কেরে হরব্ যাো প্রািসেক 

িাক্তারেে িাটিচসফরকশন নলিাে নপরযরছন (েৃে়ীয নিাজ িুপাসেশ কোে কােে এব্ং টিকা 

নদওযাে প্রস্তাসব্ে িময িহ), োো টিকা নদওযাে জাযগ্ায উপসস্থে থাকরে পারেন এব্ং 

িাইরিে স্বাস্থযরিব্া নপশাদােো পৃথক পসেসস্থসেে উপে সভ্সি করে েৃে়ীয নিাজ COVID-19 

টিকাে ব্যব্স্থা কেরব্ন । 

 

39. 12 প্থনক 17 বের বয়িী সকনশার-সকনশারীনদর সক COVID-19 ভ্যাকসিননর 

তৃতীয় প্িাি গ্রহে করনত হনব? 

12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীো যাো Coronavac ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ 

নপরযরছ, সিে়ীয নিাজ িুপাসেশ কোে 90 সদন পরে নদওযা হয Coronavac ব্া Comirnaty 

ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ। [ 11 মার্চ 2022 এে পে নথরক কায চকে]। 

12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে-সকরশাে়ীো যাো Comirnaty ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ 

নপরযরছন: সিে়ীয নিাজ নথরক কমপরক্ষ 150 সদন পে Comirnaty ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ 

নদওযাে পোমশ চ নদওযা হয। েৃে়ীয নিাজ সহিারব্ CoronaVac ভ্যাকসিরনে ব্যক্সক্তগ্ে পছন্দ 

িম্মাসনে। [11 মার্চ 2022 িাল নথরক কায চকে] 

সব্রশষজ্ঞো ইসমউরনাকররামাইজি নোগ়্ীরদে জনয COVID-19 ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ 

িুপাসেশ করেন (12 নথরক 17 ব্ছে ব্যি়ী ইসমউরনা কমরপ্রামাইজি সকরশাে-সকরশাে়ীরদে 

িহ)। Comirnaty ভ্যাকসিরনে েৃে়ীয নিাজ দৃঢ়ভ্ারব্ িুপাসেশ কো হয। েব্ুও, ভ্যাকসিরনে 

জনয ব্যক্সক্তগ্ে পছন্দরক িম্মান কো হয এব্ং এই ব্যক্সক্তো Sinovac (Coronavac) েৃে়ীয নিাজ 

সহরিরব্ও নপরে পারে। 

^ ইসমউরনাকররামাইজি নোগ়্ীরদে সনসদচষ্ট গ্রুরপে সব্শদ সব্ব্েরেে জনয, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 

34 নদখুন। 

 

40. যসদ একিন বযজক্ত আনগ্ কসমউসনটি টিকা প্কনে রথম এবং সিতীয় প্িাি 

টিকা প্পনয় থানকন, তাহনল তারা সক তৃতীয় প্িানির িনয রাইনভ্ি িাক্তানরর 

সিসননক প্যনত পারনবন? 

নাগ্সেকো েৃে়ীয নিারজে জনয টিকা নদওযাে স্থানগুসল নব্রছ সনরে পারেন, যাে মরিয েরযরছ 

কসমউসনটি টিকা নকে, ব্যক্সক্তগ্ে িাক্তারেে সিসনক ইেযাসদ। টিকাদান নেকিচ সিরেরমে 

মািযরম, সব্সভ্ন্ন টিকাদারনে অব্স্থারনে সর্সকৎিা কমীো অে়ীরেে টিকাদারনে নেকিচ নদখরে 

পারে এব্ং েৃে়ীয নিারজে জনয নেকিচ ইনপুি কেরে পারে। 

 

41. যসদ একিন বযজক্ত Sinovac (Coronavac) / BioNTech(Comirnaty) ভ্যাকসিননর 

দটুি প্িাি প্পনয় থানকন এবং এটি 180 সদননর প্বসশ িময় িনর থানক, তনব 

আসম কখন তৃতীয় প্িািটি গ্রহে করব? 
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আপসন যসদ Sinovac (Coronavac) / BioNTech(Comirnaty)ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ নপরয 

থারকন, এব্ং সিে়ীয নিাজ নথরক 180 সদরনে নব্সশ িময নলরগ্রছ, আপনাে যে োডাোসড 

িম্ভব্ েৃে়ীয নিাজ ননওযা উসর্ে। 

 

42. সিতীয় প্িাি প্থনক 180 সদন পর যসদ আসম ভ্যাকসিননর তৃতীয় প্িাি 

িময়মনতা গ্রহে করনত না পাসর তাহনল আমার কী করা উসচত? 

ব্েচমারন, প্রস্তাসব্ে িমযিূর়্ীে ব্াইরে ভ্যাকসিন গ্রহরেে িুেক্ষা, ইসমউরনারজসনসিটি এব্ং 

কায চকাসেো িম্পরকচ ি়ীসমে েথয েরযরছ। সিে়ীয নিাজ নদওযাে পরে যসদ 180 সদরনে নব্সশ 

িময অসেব্াসহে হয েরব্ েৃে়ীয নিাজটি যে োডাোসড িম্ভব্ নদওযা উসর্ে। 

 

Fosun Pharma/Comirnaty (BioNTech)ComirnatyCOVID-19mRNAটিকা   BNT162b2) 

িম্বরে আরো েথয 

Comirnaty ভ্যাকসিন িম্বনে রায়শই জিজ্ঞাসিত রশ্নাবলী 

Fosunফাম চা/Comirnaty (BioNTech)ComirnatyCOVID-19mRNAটিকা   BNT162b2) 

 “Comirnaty ভ্যাকসিন”  িম্বসেে এই প্রাযশই ক্সজজ্ঞাসিে প্রশ্নগুসল(FAQ) নপ্রািাক্ট 

ইনফেরমশন অনুযায়ী স্বাস্থয দপ্তরেে িাো তেসে কো হরযরছ। 

এই নসথটি প্ররযাজন অনুযায়ী িমরয িমরয িম্পাদনা কো হরব্। 

FAQ-নে প্রদি েথযগুসল িািােে ক্সজজ্ঞািাে জনয এব্ং এগুসল নপশাদাে সর্সকৎিরকে 

উপরদরশে সব্কল্প নয। যসদ আপনাে সনজস্ব স্বাস্থয িম্বরে নকান প্রশ্ন থাকরল অনুগ্রহ করে 

নকান সর্সকৎিক ব্া ফাম চাসিরেে পোমশ চ সনন। 

 

িািােে প্রশ্নাব্ল়ী 

43. COVID-19 িীকাকরনের িুসবিাগুসল কী? 

SARS-CoV-2-এে িাো িংক্রাসমে COVID-19 খুব্ নছা ুঁযারর্ নোগ্। একব্াে িংক্রাসমে হরল 

জটিল িমিযা নদখা সদরে পারে, িমিযা আরো জটিল হরল মৃেয য অসি হরে পারে। আপসন যসদ 

িংক্রাসমে হন, োহরল আপসন আপনাে পসেব্াে, ব্েু ব্া পাসেপাসর্শ্ চক নলাকজনরক িংক্রাসমে 

কেরে পারেন। নগ্াষ্ঠীস্তরে িুষরিযভ্ারব্ পুনোয স্বাভ্াসব্ক কায চক্রম শুু কোে জনয, আমারদে 

জনিংখযাে একটি উরিখরযাগ্য অংশরক োডাোসড টিকা নদওযা উসর্ে। 

মাস্ক পডরল ও িামাক্সজক দেূত্ব ব্জায োখরল িংক্রাসমে হওযা ব্া িংক্রমে ছডারনাে িম্ভাব্না 

কমরে পারে, সকন্তু এগুসল যরথষ্ট নয। ভ্যাকসিন আপনাে প্রসেরোি ব্যব্স্থাে িরে 

িক্সম্মসলেভ্ারব্ কাজ কেরব্ যারে আপসন ভ্াইোরিে িংস্পরশ চ এরল আপনাে নোগ্ প্রসেরোি 

ক্ষমো োে িরে লডাই কেরে পারে। এটি COVID-19-এে সব্ুরি িব্ চরেষ্ঠ িুেক্ষা প্রদান 

কেরব্। 

নযিব্ নদশ ব্যাপক টিকাকেে কম চিূর়্ী শুু করেরছ োরদে অসভ্জ্ঞোলব্ধ জ্ঞান প্রমাে 

করেরছ নয ক্রমব্ি চমান টিকাকেরেে ফরল সকছয  নদরশ COVID-19 অসেমাে়ী পসেসস্থসেে উন্নসে 

হরে। 
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COVID-19 টিকা COVID-19 িংক্রমে নোি কেরে পারে এব্ং িংক্রসমে হরল COVID-19 

নথরক গুুেে নোগ্ ও মৃেয যে ঝুুঁ সক কমায। যাো COVID-19 িংক্রমে নথরক গুুেে নোগ্ 

এব্ং মৃেয যে ঝুুঁ সকপূে চ অব্স্থায েরযরছন, নযমন ব্যস্ক ব্া দ়ীঘ চস্থায়ী অিুস্থোয আক্রান্ত 

ব্যক্সক্তো(যসদ না োরদে অনযানয নোগ্িংক্রান্ত জটিলো থারক) োরদে ব্যক্সক্তগ্ে িুেক্ষাে জনয 

টিকা ননওযা উসর্ে। নয িমস্ত ব্যক্সক্তো আক্রান্ত হওযাে ব্া দুব্ চল ও স্পশ চকােে ব্যক্সক্তে মরিয 

COVID-19 ভ্াইোি ছসডরয নদওযাে উচ্চ ঝুুঁ সকিম্পন্ন োরদে যে শ়ীঘ্র িম্ভব্ টিকা গ্রহে কো 

উসর্ে। 

44. Comirnaty ভ্যাকসিন(COVID-19mRNAটিকা   প্কন বযবহার করা হয়? 

Comirnaty হল SARS-CoV-2 ভ্াইোরিে িাো িংক্রাসমে COVID-19 নোগ্ প্রসেরোরিে জনয 

তেসে ভ্যাকসিন।  

ভ্যাকসিন নোগ্ প্রসেরোি ব্যব্স্থায(নদরহে প্রাকৃসেক প্রসেরোি ক্ষমো) ভ্াইোরিে সব্ুরি 

কায চকে অযাসন্টব্সি ও েক্তকসেকা তেসেরে িাহাযয করে, যা COVID-19-এে সব্ুরি িুেক্ষা 

প্রদান করে। 

নযরহেয  Comirnaty প্রসেরোি ক্ষমো তেসেে জনয ভ্াইোি ব্যব্হাে করে না, িুেোং এটি নথরক 

COVID-19 হওযাে ভ্য ননই। 

 

45. Comirnaty ভ্যাকসিন প্নওয়ার আনগ্ সক সক সবষয় সবনবচনা করা উসচত? 

আপনাে Comirnaty গ্রহে কো উসর্ে নয, যসদ আপসন: 

 পূরব্ চ গ্হৃ়ীে Comirnaty নিারজে প্রসে, ব্া িক্সক্রয উপাদারনে প্রসে ব্া োরে উপসস্থে 

নকান উপাদারনে প্রসে অযালাক্সজচক হন। 

প্রসেরষিক গ্রহরেে আরগ্ নপশাদাে সর্সকৎিরকে িরে আরলার্না কুন যসদ: 

 অে়ীরে অনয নকান ভ্যাকসিন ইরঞ্জকশন ব্া Comirnaty গ্রহরেে পে ে়ীব্র্ অযালাক্সজচক 

প্রসেক্সক্রযা ব্া র্শ্ািকষ্ট হরয থারক। 

 আপসন টিকাকেে প্রক্সক্রযা িম্পরকচ নাভ্চাি নব্াি কেরছন ব্া নকারনা িুই ইনরজকশন 

অনুিেে করে অজ্ঞান হরয নগ্রছন। 

 আপনাে ে়ীব্র্ জ্বে-িহ অিুস্থো ব্া িংক্রমে থারক। ে়ীব্র্ জ্বে থাকরল িীকাকেে পরে 

কো উসর্ে। 

 আপনাে েক্তপাে-জসনে িমিযা থারক, িহরজই আপনাে েক্ত জমাি নব্ুঁরি যায ব্া 

জমাি না ব্া ুঁিাে জনয আপসন যসদ নকান ওষুি নখরয থারকন। 

 আপনাে নোগ্ প্রসেরোি ক্ষমো দুব্ চল হরয থারক, নিিা HIV-জাে়ীয নকান নোগ্ 

িংক্রমরেে জনয হরে পারে ব্া কটিচকরেেরযি-জাে়ীয নকান ওষুি নিব্রনে জনয 

হরে পারে যা নোগ্ প্রসেরোি ক্ষমো কসমরয নদয।  

Comirnaty টিকা নদওযাে পরে মারযাকািচাইটিি (হৃদসপরেে নপশ়ীে প্রদাহ) এব্ং 

নপসেকািচাইটিি (হারিচে ব্াইরেে আস্তেরেে প্রদাহ) হওযাে ঝুুঁ সক নব্রড যায। এই অব্স্থাগুসল 

টিকা নদওযাে মাে করযক সদরনে মরিয সব্কাশ কেরে পারে এব্ং প্রাথসমকভ্ারব্ 14 সদরনে 

মরিয ঘরি। োরদে পয চরব্ক্ষে কো হরযরছ নব্সশেভ্াগ্ নক্ষরে যুব্করদে মরিয সিে়ীয নিারজে 

পরে ।টিকাগ্রহে পেব্েী িমরয আপনাে মারযাকািচাইটিি এব্ং নপসেকািচাইটিরিে 

উপিগ্ চগুসল নযমন র্শ্ািকষ্ট, ব্ুক িডফডাসন এব্ং ব্ুরক ব্যথাে প্রসে িেকচ হওযা উসর্ে, এব্ং 

এগুসল প্রকি হরল অসব্লরম্ব সর্সকৎিরকে িহাযো সনন। 
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নয নকান প্রসেরষিরকে মরোই Comirnaty ভ্যাকসিন হযরো িমূ্পে চ ভ্ারব্ আপনারক িুেক্ষা 

নদরব্ না ব্া কে সদন িুেক্ষা নদরব্ োও জানা যারে না। 

আপসন Comirnaty এে েৃে়ীয নিাজ নপরে পারেন। Comirnaty এে কায চকাসেো, এমনসক 

েৃে়ীয   নিাজ পরেও, যাো ইসমউরনাকররামাইজি োরদে মরিয কম হরে পারে। এই নক্ষরে, 

আপনারক COVID-19 প্রসেরোরি িহাযো কোে জনয শাে়ীসেক িেকচো ব্জায োখা উসর্ে। 

উপেন্তু, আপনাে ঘসনষ্ঠ পসেসর্সেরদে উপযুক্ত সহিারব্ টিকা নদওযা উসর্ে। আপনাে 

িাক্তারেে িারথ উপযুক্ত পথৃক িুপাসেশ আরলার্না কুন। 

46. Comirnaty ভ্যাকসিন কীভ্ানব প্দওয়া হয়? 

Comirnaty টিকা নপশ়ীে অভ্যন্তরে প্ররযাগ্ কো হয। টিকাকেরেে নকাি চ িমূ্পে চ কোে জনয 

প্রথম নিারজে 3 িপ্তাহ পে সিে়ীয নিাজ গ্রহে কোে পোমশ চ নদওযা হয। 

ভ্যাকসিন প্রসেরোিরযাগ্য নোরগ্ে তব্জ্ঞাসনক কসমটি এব্ং তব্জ্ঞাসনক কসমটি অন ইমাক্সজচং 

অযাে জরুনাটিক সিক্সজরজি (JSC) প্রিান সনব্ চাহ়ীে সব্রশষজ্ঞ উপরদষ্টা পযারনল (EAP) নযৌথভ্ারব্ 

পূব্ চব্েী COVID-19 িংক্রমে এব্ং সশশুরদে মরিয COVID-19 ভ্যাকসিরনে ব্যব্হাে সনরয 

আরলার্না করেরছ, এব্ং  িব্ চিম্মে অন্তব্ চেী িুপাসেশগুসল 13 মার্চ প্রকাসশে হয। অনুগ্রহ করে 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm সিক কুন 

সিক কুনএখারন প্রািসেক নপ্রি সেসলরজে জনয 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm 

সিক কুন এখারন ব্াস্তব্াযন ব্যব্স্থাে জনয 

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

47. আসম সক ওষুি খাওয়ার পাশাপাসশ Comirnaty ভ্যাকসিন সননত পাসর? 

আপসনযসদিরসেরকারনাওষুিব্যব্হােকরেথারকনব্াসনরেপারেনব্াঅনযরকারনাভ্যাকসিনসনরয

থারকনোহরলরকারনাওষুিখাওযােআরগ্আপনােিাক্তােরকব্লুন। 

48. গ্ভ্ণবতী বা স্তনযদাসয়নী মসহলারা সক Comirnaty টিকাগ্রহনে িক্ষ্ম ? 

JSC-EAP 23 সিরিম্বে 2021-এ একটি িভ্া আহ্বান করেন। সব্রশষজ্ঞো গ্ভ্চব্ে়ী এব্ং 

স্তনযদানকাে়ী মসহলারদেরক িািােে প্রাপ্তব্যস্ক জনিংখযাে মরো একই প্রশািসনক ব্যব্স্থা িহ 

েৃে়ীয নিাজ িহ mRNA ভ্যাকসিন গ্রহরেে পোমশ চ নদন। সিক কুন 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm প্রািসেক নপ্রি 

সেসলরজে জনয 

49. Comirnaty ভ্যাকসিন গ্রহনের পনর আসম সক গ্াসড চালানত বা প্কান যন্ত্র 

বযবহার করনত পারনবা? 

টিকাকেরেে সকছয  িম্ভাব্য পার্শ্ চপ্রসেক্সক্রযা িামসযকভ্ারব্ আপনাে গ্াসড র্ালারনাে ব্া নমসশন 

ব্যব্হারেে ক্ষমোরক প্রভ্াসব্ে কেরে পারে। আপসন গ্াসড র্ালারনাে ব্া নমসশন ব্যব্হাে কোে 

আরগ্ এই প্রভ্াব্গুসল ব্ে হরয যাওযা পয চন্ত অরপক্ষা কুন। (দযা করে ভ্যাকসিরনে িম্ভাব্য 

পার্শ্ চপ্রসেক্সক্রযাে জনয প্রশ্ন 52 পডুন) 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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50. Comirnaty ভ্যাকসিননর মনিয কী উপাদান আনে এবং এর পযানকনির সভ্তর 

কী আনে? 

Comirnaty ভ্যাকসিরনে িক্সক্রয উপাদান হল COVID-19mRNAটিকা। িাইসলউশরনে পরে 

সশসশে মরিয 0.3 সমসলসলিারেে 6 টি নিাজ থারক যাে প্রসেটিরে 30 মাইরক্রাগ্রাম mRNA 

থারক। 

অনয উপাদানগুসল হল: 

 ((4-হাইরক্সিসব্উিাইল)অযাজারনসিল)সব্ি(নহরিন-6,1-িাইল)সব্ি(2-

নহক্সিলরিকারনারযি) (ALC-0315) 

 2-[(পসলথাইসলন গ্লাইকল)-2000]-N,N-িাইরিট্রাসিিাইলযারকিামাইি (ALC-0159) 

 1,2-সিসেযােরযল-এিএন-গ্লাইরিরো-3-ফিরফারিাসেন (DSPC) 

 নকারলরেেল 

 পিাসশযাম নিাোইি 

 পিাসশযাম সিহাইররারজন ফিরফি 

 নিাসিযাম নিাোইি 

 িাইরিাসিযাম ফিরফি সিহাইররি 

 িুরক্রাজ 

 ইরঞ্জকশরনে জনয জল 

ভ্যাকসিরনে েং িাদা ব্া িূিে িাদা (pH: 6.9 নথরক 7.9) যা 6 নিারজে একটি মাসিরিাজ 

সশসশরে 2 সমসলসলিারেে স্বে সশসশ(িাইপ I কা ুঁর্)-নে নদওযা হরব্, যাে িরে োব্ারেে েপাে ও 

একটি সিপ-িপ প্ল্াসেক কযাপ অযালুসমসনযাম সিরলে িরে থাকরব্। 

পযাক িাইজ: 195 সশসশ, 5 সশসশ, 1 সশসশ 

দ্রষ্টব্য: যেক্ষে না কম নিি-ভ্সলউম সিসেঞ্জ এব্ং/অথব্া িূুঁর্ ব্যব্হাে কো হয (অথ চাৎ কম 

নিি-ভ্সলউম সিসেঞ্জ এব্ং িূুঁরর্ে িংসমেরেে নিি ভ্সলউম 35 মাইরক্রাসলিারেে নব্সশ না 

হওযা উসর্ে), এটি একটি সশসশ নথরক ষষ্ঠ নিাজ নব্ে কোে জনয যরথষ্ট নাও হরে পারে।  

51. সনউনিসয়ক অযাসিি ভ্যাকসিনগুসল তযলনামূলক ভ্ানব নতযন এবং মানুনষর 

উপর এখনও এর বযবহার হয়সন। Comirnaty ভ্যাকসিননর িুরক্ষ্া ও 

কায ণকাসরতা কীভ্ানব যাচাই করা হয়? 

সনউরিসযক অযাসিি ভ্যাকসিরনে ন়ীসে হল ভ্াইোরিে সভ্েে নথরক োইরব্াসনউরিসযক 

অযাসিরিে অংশ িংগ্রহ করে আনা, সলসপিগুসল নব্ুঁরি নফলা এব্ং মানুরষে নকারষে সভ্েে 

এগুসল প্ররব্শ কোরনা; ভ্যাকসিনরক মানুরষে নকারষে সভ্েে প্ররব্শ কোরনা হয এব্ং নেযন 

করোনাভ্াইোরিে স্পাইক নপ্রাটিরনে ক্সজন(অযাসন্টরজন)-নক মানুরষে প্রসেরোি ব্যব্স্থাে মরিয 

অযাসন্টব্সি তেসে কেরে ও আক্রান্ত নকাষগুসলরক টি নকাষগুসল িাো ধ্বংি কেরে র্াপ িৃটষ্ট 

কো হয। 

এখরনা অসি সিসনকাল ট্রাযারল নকান সব্রশষ িুেক্ষাজসনে িমিযা লক্ষ কো যাযসন (দযা করে 

ভ্যাকসিরনে িম্ভাব্য পার্শ্ চপ্রসেক্সক্রযাে জনয প্রশ্ন 52 পডুন), এব্ং সিসনকাল ট্রাযারলে েরথয 

COVID-19 নোখাে জনয ভ্যাকসিরনে কায চকাসেো 95 শোংশ হারে লক্ষ কো নগ্রছ।(দযা করে  

প্রশ্ন 56 পডুন) 
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স্বাস্থয দপ্তে স্থান়ীয িুেক্ষাে র্ালসর্ে লক্ষ োখরব্ এব্ং উন্নে নদশগুসলে ঔষি সনযন্ত্রে িংস্থা ও 

সব্র্াে সব্ভ্ারগ্ে িাো প্রদি িারসেক িুেক্ষা ও কায চকাসেো মূলযাযন এব্ং সব্র্শ্ স্বাস্থয িংস্থাে 

সনরদচরশে উপে নজে োখরব্। (দযা করে  প্রশ্ন 54 পডুন) 

 

িুেক্ষা 

52. Comirnaty ভ্যাকসিননর িম্ভাবয পার্শ্ ণ রসতজক্রয়া কী কী? 

িমস্ত ভ্যাকসিরনে মরো Comirnaty ভ্যাকসিরনও সকছয  পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযা হরে পারে সকন্তু িব্াে 

নক্ষরে এগুসল হরব্ না। িািােে ভ্ারব্, Comirnatyে িািােে পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযাগুসল হালকা ও 

িামসযক। নকউ নকউ ে়ীব্র্েে পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযা অনুভ্ব্ কেরে পারেন সকন্তু ো খুব্ দুল চভ্। 

এিা িসেয নয অনযানয ভ্যাকসিরনে েযলনায COVID-19 ভ্যাকসিরনে গ্রব্ষো ও সব্কারশে 

িময ব্যাপকভ্ারব্ কসমরয আনরে হরযরছ। নিজনয সব্পুল িংখযক মানুষরক িীকা নদওযাে 

পে নকান দুল চভ্ ব্া অপ্রেযাসশে ে়ীব্র্ প্রসেকূল ঘিনা নয ঘিরব্ না, নিই িম্ভাব্না িমূ্পে চ খাসেজ 

করে নদওযা যারে না। 

Comirnatyে মািযরম ে়ীব্র্ অযালাক্সজচক প্রসেক্সক্রযা হওযাে অল্প িম্ভাব্না েরযরছ। Comirnatyে 

একটি নিাজ ননওযাে করযক সমসনি নথরক এক ঘন্টাে মরিয িািােেে ে়ীব্র্ অযালাক্সজচক 

প্রসেক্সক্রযা নদখা সদরে পারে। 

ে়ীব্র্ অযালাক্সজচক প্রসেক্সক্রযাে লক্ষরেে মরিয র্শ্ািকষ্ট, মুখ ও গ্লা নফালা, হৃৎস্পন্দন ব্কৃ্সি, িাো 

শে়ীরে ে যাশ, মাথা নঘাো ও দুব্ চলো হরে পারে। 

সিসনকাল ট্রাযারল এখরনা Comirnaty সনরয গ্রব্ষো র্লরছ। 

সব্স্তাসেে জানাে জনয দযা করে টিকা ফযাক্ট শ়ীি নদখুন। 

53. Comirnaty ভ্যাকসিন প্নওয়ার িনয প্কান পূব ণ রস্তুসত রনয়ািন? 

নপ্রািারক্টে েথয অনুযায়ীComirnaty গ্রহরেে পে হাইপােরিনসিটিসভ্টি ও অযানাফাইলযাক্সিি 

হরে পারে। Comirnaty গ্রহরেে পে গ্রহ়ীোরক অন্তে 15 সমসনি পয চরব্ক্ষরে োখা উসর্ে। 

অযানাফাইলযাক্সিরিে ইসেহাি-যুক্ত ব্যক্সক্তরদে ভ্যাকসিন ননওযাে আরগ্ সর্সকৎিক ব্া 

ফাম চাসিরেে িারথ পোমশ চ কো উসর্ে, এব্ং ভ্যাকসিন সনরল ননওযাে পে 30 সমসনি োরদে 

পয চরব্ক্ষরে োখা উসর্ে। 

আপনাে যসদ োৎক্ষসেকভ্ারব্ (1 ঘন্টাে মরিয) পূরব্ চে COVID-19 টিকা ব্া 1 নেে়ীে নব্সশ 

ওষুরি গুুেে অযালাক্সজচে প্রসেক্সক্রযাে ইসেহাি থারক, ব্া পূরব্ চে COVID-19 টিকাদারন 

অযালাক্সজচে প্রসেক্সক্রযা হরয থারক যা স্ব-ি়ীমাব্ি নয ব্া নমৌসখক িাো িমািান হযসন অযাসন্ট-

অযালাক্সজচ ওষুি িাো িমািান হযসন, োহরল আপনাে িাক্তারেে িারথ পোমশ চ কুন । 

54. Comirnaty ভ্যাকসিন গ্রহনের পর প্কান গুুতর পার্শ্ ণ রসতজক্রয়া প্দখা সদনল 

কী করা উসচত? 

যসদ আপসন নকান গুুেে পার্শ্ চ প্রসেক্সক্রযাে সশকাে হন োহরল আপনারক সর্সকৎিক, 

ফাম চাসিে ব্া নারি চে িরে কথা ব্লা উসর্ে। নপশাদাে স্বাস্থযকমীো আপনারক প্ররযাজন়ীয 

উপরদশ নদরব্ন, আপনাে পসেসস্থসে নমাকাসব্লা কেরে িাহাযয কেরব্ন এব্ং স্বাস্থয দপ্তেরক 

জানারনাে জনয যথাযথ মূলযাযন কেরব্ন(DH)। 
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স্বাস্থয দপ্তরেে (DH) একটি অযািভ্াি চ রাগ্ সেঅযাকশন (ADR) সেরপাটিচং সিরেম েরযরছ যা 

অযািভ্াি চ ইরভ্ন্টির ফরলাসযং ইমুযনাইরজশন(AEFI) সেরপািচ গ্রহে করে যা COVID-19 

ভ্যাকসিরনে িুেক্ষাে উপে লক্ষ োরখ, এব্ং প্ররযাজন হরল নপশাদাে স্বাস্থযকমীো িীকাকেরেে 

পে নকান প্রসেকূল ঘিনা ঘিরল ো স্বাস্থয দপ্তরেে কারছ জ্ঞাপন কেরব্ যারে ভ্যাকসিরনে 

িুেক্ষা সনরয ক্রমাগ্ে পয চরব্ক্ষে জাসে োখা যায। 

 

কায চকাসেো 

55. Comirnaty ভ্যাকসিন সক িনে িনেই কাি শুু কনর? 

Comirnaty ভ্যাকসিরনে দুটি নিাজ েরযরছ। প্রথম নিাজ নথরক সকছয িা িুেক্ষা পাওযা নযরে 

পারে, আে সিে়ীয নিাজ সনরল ভ্াইোরিে নথরক অরনকিাই িুেক্ষা পাওযা যারব্। 

িীকাকেরেে পে শে়ীরে অযাসন্টব্সি গ্রড উিরে ও COVID-19-এে সব্ুরি িুেক্ষা তেসে হরে 

সকছয িা িময লারগ্।  

56. এত সদন অসি পাওয়া সিসনকাল গ্নবষোর তথয অনুযায়ী Comirnaty ভ্যাকসিন 

কতখাসন িুরক্ষ্া রদান কনর? 

COVID-19 প্রসেরোরি Comirnaty -ে কায চকাসেো একটি খুব্ ব্ড সিসনকাল ট্রাযারল অিযযন 

কো হরযসছল, যাে মরিয প্রায 12 ব্ছে ব্া োে নব্সশ ব্যি়ী প্রায 44,000 মানুষ জসডে সছরলন। 

অরি চক অংশরক টিকা নপরযসছল এব্ং অরি চকরক প্ল্াসিরব্া িযালাইন ইনরজকশন নদওযা 

হরযসছল। অংশগ্রহেকাে়ীো জানরেন না নয োো টিকা নপরযরছন নাসক প্ল্াসিরব্া িযালাইন 

ইরঞ্জকশান। 

16 ব্ছে ব্যরি নথরক শুু করে (75 ব্ছরেে নব্সশ ব্যস্ক মানুষিহ) 36,500 এে নব্সশ মানুরষে 

মরিয কায চকাসেো গ্েনা কো হরযসছল যারদে পূরব্ চ িংক্রমরেে নকান সর্হ্ন সছল না। গ্রব্ষোয 

নদখা নগ্রছ নয যাো িাসম ওষুি নপরযরছন (18,325 টিে মরিয 162 টি নক্ষরে COVID-19 এে 

লক্ষেপ্রাপ্ত) োরদে েযলনায যাো টিকা গ্রহে করেরছন োরদে মরিয উপিগ্ চযুক্ত COVID-19 

নকি 95% হ্রাি নপরযরছ (18,198 টিে মরিয 8 টি নক্ষরে COVID-19 উপিগ্ চ পাওযা নগ্রছ)। 

এে মারন হল নয টিকা ট্রাযাল 95% কায চকাসেো প্রদশ চন করেরছ। 

ট্রাযালটিরে গুুেে COVID-19 এে ঝুুঁ সক আরছ এমন অংশগ্রহেকাে়ী এব্ং যারদে মরিয 

হা ুঁপাসন, দ়ীঘ চস্থায়ী ফুিফুরিে নোগ্, িাযারব্টিি, উচ্চ েক্তর্াপ ব্া ব্সি মাি ইনরিি> 

30kg/m2 েরযরছ োরদে মরিযও প্রায 95% কায চকাসেো নদসখরযরছ। 

এই র্লমান সিসনকাল ট্রাযাল নথরক ফরলা-আপ নিিা 16 ব্ছে ব্া োে নব্সশ ব্যি়ী ব্যক্সক্তরদে 

জনয কায চকাসেো সনি চােরেে জনয সব্রেষে কো হরযসছল। আনুমাসনক 20,000 অংশগ্রহেকাে়ী 

ভ্যাকসিন নপরযসছরলন এব্ং আনুমাসনক 20,000 অংশগ্রহেকাে়ীরদে একটি প্ল্যাসিরব্া নদওযা 

হরযসছল। সিে়ীয নিারজে িাে সদন পে োরদে কারছ SARS-CoV-2 িংক্রমরেে প্রমাে ননই। 

6 মাি পয চন্ত, ভ্যাকসিন গ্রুরপ 77 টি COVID-19 এব্ং প্ল্াসিরব্া গ্রুরপ 850 টি ঘিনা ঘরিরছ। 

িামসগ্রকভ্ারব্, ভ্যাকসিনটি 91.3% কায চকাসেো প্রদশ চন করেরছ। 

এছাডা, 12 নথরক 15 ব্ছে ব্যি়ী সকরশাে -সকরশাে়ীরদে নক্ষরে পূরব্ চে নকারনাপ্রকাে 

িংক্রমরেে প্রমাে ছাডাই 1,005 জন টিকাপ্রাপরকে মরিয নকান লক্ষে পাওযা যাযসন এব্ং 978 

জন নপ্ল্িরব্া প্রাপরকে মরিয 16 টি নক্ষরে উপিগ্ চ সমরলরছ। অথ চাৎ কায চকাসেো 100%। পূরব্ চে 

িংক্রমরেে প্রমাে িহ ব্া ছাডা অংশগ্রহেকাে়ীরদে মরিয, টিকাপ্রাপ্ত 1,119 টি নকরিে মরিয 0 
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টি িংক্রমেযুক্ত নকি এব্ং নপ্ল্িরব্া প্রাপক 1,110 জন অংশগ্রহেকাে়ীে মরিয 18 টি নক্ষরে 

লক্ষে পসেিরফূি হরযসছল। এটি 100% কায চকাসেো সনরদচশ করে। 

57. Comirnaty ভ্যাকসিন সক একটি প্িাি প্নওয়ার পর িুরক্ষ্া রদান করনত পানর? 

নয িমস্ত নোগ়্ীো Comirnatyে দুটি নিাজ ননযসন, োরদে নক্ষরে ভ্যাকসিরনে কায চকাসেো 

এখরনা গ্রব্ষোিািয। িারসেক েথয অনুযায়ী একটি নিারজে পে ভ্যাকসিরনে িামসগ্রক 

কায চকাসেো 82%। প্রথম নিারজে পরে এব্ং সিে়ীয নিারজে আরগ্ ভ্যাকসিরনে কায চকাসেো 

52% নদখারে, এমন েথযও েরযরছ। 

58. Comirnaty ভ্যাকসিননর রথম প্িাি প্নওয়ার পর গ্রহীতা সক অনয প্কান 

ভ্যাকসিননর সিতীয় প্িাি সননত পারনবন? 

জনিািােেরক পোমশ চ নদওযা হয নয িম্ভব্ হরল একই সিসেরজে িীকাে উভ্য নিাজ িমূ্পে চ 

কেরে। ব্যসেক্রম়ী পসেসস্থসেরে নযখারন টিকাপ্রাপক একই িেরনে টিকা িাো সিসেজটি িম্পন্ন 

কেরে অক্ষম (নযমন: প্রথম নিারজে পরে অযানাসফলযাক্সিরিে কােরে; অথব্া টিকাটিে 

অপ্রেযলোে কােরে), নিই িকল নক্ষরে COVID-19 এে অনয টিকাকেরেে কথা নকি ব্ুরঝ 

সব্রব্র্না কো নযরে পারে। 

যারদে অযানাসফলযাক্সিি আরছ এব্ং সিে়ীয নিারজে জনয অনয ব্র্যাে গ্রহে কেরে হরব্, 

অনুগ্রহ করে আপনাে উপসস্থে িাক্তাে ব্া পাসেব্াসেক িাক্তারেে কাছ নথরক প্রািসেক 

িাক্তারেে িাটিচসফরকশন নলিাে (সিে়ীয নিারজে জনয অনয ব্র্যাে পাওযাে কােে িহ) প্রাপ্ত 

কুন এব্ং টিকা নদওযাে স্থারন উপসস্থে হন। স্বাস্থযরিব্া নপশাদােো ব্যক্সক্তগ্ে পসেসস্থসেে 

উপে সভ্সি করে টিকা নদওযাে ব্যব্স্থা কেরব্ন। 

59. Comirnaty ভ্যাকসিন সক তীব্র্ COVID-19 িংক্রমনের প্ক্ষ্নত্র কায ণকর? 

সিসনকাল ট্রাযারল প্রাপ্ত পূরব্ চে েথয অনুযায়ী, COVID-19-এ আক্রান্ত হরলও ভ্যাকসিন 

আপনারক গুুেে অিুস্থোে হাে নথরক েক্ষা করে, েরব্ এই েথযটি সনক্সিে কোে জনয 

আরো সিসনকাল ট্রাযারলে েথয প্ররযাজন। 

60. Comirnaty ভ্যাকসিন সক প্ভ্সরনয়নন্টর সবুনি কায ণকর? 

অনুগ্রহ করে প্রশ্ন 17 পডুন। 

গুেমান 

61. হংকং-এ িরবরাহ করা Comirnaty ভ্যাকসিন প্কাথায় ততসর হয়? হংকং-এ 

িরবরাহ করা ভ্যাকসিননর গুেমান সকভ্ানব যাচাই করা যানব? 

Fosun Pharma প্রদি েথয অনুযায়ী হংকং-এে জনয Comirnaty ভ্যাকসিনগুসল জাম চাসন তেসে 

হরব্। 

ভ্যাকসিন সনম চাোরক অব্শযই ফাম চাসিউটিকাল ইিরপকশন নকা-অপারেশন সস্কম (PIC/S) 

গুি মযানুফযাকর্াসেং প্রযাকটিি (GMP) েযাোিচগুসল নমরন র্লরে হরব্ব্া, িমমারনে। 

আমদাসনকৃে ভ্যাকসিনগুসলে একটি িাটিচসফরকি অফ আযানালাইসিি েরযরছ যা িংসেষ্ট 

শেচাব্ল়ী নমরন র্লাে প্রমাে। 

62. Comirnaty ভ্যাকসিন িংরক্ষ্নের িনয কনিার রনয়ািনীয়তা রনয়নে। তারা 

কারা? 
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টিকা সশশুরদে দৃটষ্ট ও নাগ্ারলে ব্াইরে োখরে হরব্। 

িঞ্চযস্থান, এিপাযাসে ,ব্যব্হাে এব্ং হযােসলং িম্পরকচ সননসলসখে েথয স্বাস্থযরিব্া 

নপশাদােরদে জনয উক্সেষ্ট। 

 নমযাদ নশষ হওযাে োসেরখে পরে এই ওষুিটি ব্যব্হাে কেরব্ন না যা EXP-এে পরে 

শক্ত কাগ্জ এব্ং নলরব্রল উরিখ েরযরছ। নমযাদ নশষ হওযাে োসেখটি নিই মারিে 

নশষ সদনটিরক নব্াঝায। 

 অসে-সনন োপমাোে সিজারে -90 °C নথরক -60 °C োপমাোয িংেক্ষে কুন। 

 নখালা না হওযা সভ্যালগুসল 2 িপ্তাহ পয চন্ত একক িমরযে জনয -25 °C নথরক -15 °C 

োপমাোয িংেক্ষে এব্ং পসেব্হন কো নযরে পারে;মুসদ্রে নমযাদ নশষ হওযাে 

োসেখ (EXP) অসেক্রম কেরব্ না। 

 আরলা নথরক েক্ষা কোে জনয মূল পযারকরজ িংেক্ষে কুন। 

 -90 °C নথরক -60 °C োপমাোয সহমাসযে অব্স্থায িংেক্ষে কো হরল, ভ্যাকসিরনে 

195-সশসশে পযাকগুসল 2 °C নথরক 8 °C োপমাোয 3 ঘন্টাে জনয গ্লারনা নযরে 

পারে ব্া পথৃক সশসশগুসল ঘরেে োপমাোয (30 °নি পয চন্ত) গ্লারনা নযরে পারে 30 

সমসনরিে জনয। 

 একব্াে সশসশ নট্র নথরক সশসশ িোরনা হরল, এটি ব্যব্হারেে জনয গ্লারে হরব্। 

 গ্লারনাে পরে, টিকাটি পােলা করে অসব্লরম্ব ব্যব্হাে কো উসর্ে। যাইরহাক, 

ব্যব্হারেে স্থাসযরত্বে নিিা প্রমাে করেরছ নয একব্াে সিজাে নথরক িোরনা হরল, 2 °C 

নথরক 8 °C োপমাোয 1 মাি (31 সদন) পয চন্ত অসব্ক্সেন্ন ভ্যাকসিন িংেক্ষে কো 

নযরে পারে; মুসদ্রে নমযাদ নশষ হওযাে োসেখ (EXP) অসেক্রম কেরব্ না। 2 °C নথরক 

8 °C োপমাোয 1 মারিে নশলফ-লাইরফে মরিয, পসেব্হরনে জনয 12 ঘন্টা পয চন্ত 

ব্যব্হাে কো নযরে পারে। 

 ব্যব্হারেে আরগ্, না নখালা ভ্যাকসিন 30 সিসগ্র নিলসিযাি োপমাোয 2 ঘন্টা পয চন্ত 

িংেক্ষে কো নযরে পারে। 

 গ্লারনা সশসশগুসল ঘরেে আরলাে পসেসস্থসেরে পসের্ালনা কো নযরে পারে। 

 পােলা কোে পরে, ভ্যাকসিনটি 2 °C নথরক 30 °C োপমাোয িংেক্ষে কুন এব্ং 

পসেব্হন কুন এব্ং 6 ঘন্টাে মরিয ব্যব্হাে কুন। নকারনা অব্যব্হৃে ভ্যাকসিন ব্াদ 

সদন। 

 একব্াে সিজাে নথরক িোরনা এব্ং পােলা হরয নগ্রল, সশসশগুসলরক ব্াসেল কোে 

নেযন োসেখ এব্ং িময সদরয সর্সহ্নে কো উসর্ে। 

 একব্াে গ্লারনা হরল, ভ্যাকসিন পুনোয সহমাসযে কো যারব্ না। 

 আপসন যসদ পােলা ব্া সব্ব্ে চোয কো লক্ষয করেন েরব্ এই ভ্যাকসিনটি ব্যব্হাে 

কেরব্ন না। 

 ব্জচয জল ব্া ঘরেে ব্জচয-এে িারথ নকারনা ওষুি নফরল নদরব্ন না। আপনাে 

ফাম চাসিেরক ক্সজজ্ঞািা কুন নয ওষুিগুসল আপসন আে ব্যব্হাে করেন না ক়ীভ্ারব্ 

নফরল নদরব্ন। এই ব্যব্স্থাগুসল পসেরব্শ েক্ষা কেরে িাহাযয কেরব্। 

63. Comirnaty ভ্যাকসিননর কনিার িংরক্ষ্নের রনয়ািনীয়তার প্রসক্ষ্নত, 

রশািননর আনগ্ কীভ্ানব এর গুেমান বিায় রাখা প্যনত পানর? 

সব্মানব্ন্দে নথরক গুদাম পয চন্ত 
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হংকং-এ নপৌৌঁছারনাে পে, ইউরোপ়ীয সনম চাোে িাো প্রকাসশে োরদে আিল পযারকরজ 

ভ্যাকসিনগুসল িোিসে গুদারম নপৌৌঁরছ নদওযা হরব্। পযারকজটি একটি োপ়ীয িােক যারে 

শুকরনা ব্েফ থারক যারে এে সভ্েরেে োপমাো ব্জায থারক। পসেব্হন র্লাকাল়ীন প্রসেটি 

পযারকরজে সভ্েরেে োপমাো লগ্ কোে জনয একটি োপমাো লগ্ােও স্থাপন কো হরব্। 

গুদারম নোরেজ 

গুদারম নপৌৌঁছারনাে পরে, পযারকজটি নখালা হরব্ এব্ং ভ্যাকসিনগুসলরক অসে-সনন 

োপমাোে সিজারে স্থানান্তসেে কো হরব্ যা োরদে প্ররযাজন়ীয নোরেজ োপমাোয 

(নযমন -90℃ নথরক -60℃) ভ্যাকসিনগুসল ব্জায োখাে জনয তব্ি। গুদামঘরেে দাসযত্বশ়ীল 

ব্যক্সক্ত ভ্যাকসিরনে ব্যার্টি ব্যব্হারেে জনয নছরড নদরব্ন শুিুমাে যসদ োপমাো লগ্াে নথরক 

পাওযা নিিা সনক্সিে কেরে পে়ীক্ষা কো হয নয ভ্যাকসিনগুসল প্রস্তুেকােক নথরক গুদাম 

পয চন্ত পুরো যাোে িময প্ররযাজন়ীয নোরেজ োপমাোয োখা হরযরছ। 

োপমাো পয চরব্ক্ষে 

তব্ি স্থান়ীয এব্ং দেূব্েী অযালাম চ সিরেম প্রসেটি অসে-সনন োপমাো সিজারে ইনেল কো 

হরব্। নকারনা োপমাো ভ্রমরেে নক্ষরে, অযালাম চ সিরেম গুদাম –এে দাসযরত্ব থাকা ব্যক্সক্তরদে 

িেকচ কেরব্। অসে-সনন োপমাোে সিজােগুসলে পাওযাে ব্যথ চো ব্া যাসন্ত্রক ব্যথ চোে 

নক্ষরেও ব্যাক-আপ পাওযাে এব্ং কসন্টনরজক্সি নোরেজ প্ল্যান পাওযা যায। 

টিকা গ্লারনা 

টিকাদান নকে/িাইি নথরক অিচাে প্রাসপ্তে পে, অসে-সনন োপমাোে সিজাে নথরক 

ভ্যাকসিনগুসল নব্ে করে গুদারমে সভ্েরে একটি তব্ি নকাল্ড-ুরমে মরিয গ্লারনা হরব্, যা 

2℃ নথরক 8℃ োপমাো ব্জায োখাে জনয তব্ি। গ্লারনা ভ্যাকসিনগুসলরক োেপরে োরদে 

গ্লারনা নশলফ-লাইফ (অথ চাৎ সিজাে নথরক অপিােরেে িময নথরক 1 মাি (31 সদন)) 

নলরব্ল কো হরব্, পযারকজ কো হরব্ এব্ং নিসলভ্াসেে জনয প্রস্তুে কো হরব্, এগুসল তব্ি 

নকাল্ডুরমে সভ্েরে কো হরব্। 

ভ্যাকসিন সব্েেে 

গ্লারনা ভ্যাকসিনগুসল োরদে োপমাো ব্জায োখাে জনয কুলযান্ট সদরয পযাক কো তব্ি 

নকাল্ড ব্ারিে মািযরম সব্েেে কো হরব্। নিসলভ্াসেে জনয প্রসেটি নকাল্ড ব্ি নিসলভ্াসে 

প্রক্সক্রযা র্লাকাল়ীন োপমাো নেকিচ কোে জনয একটি োপমাো লগ্াে সদরয িজ্জিে কো 

হরব্। ভ্যাকসিন প্রাসপ্তে পে, ভ্যাকসিরনশন নিন্টাে/িাইরিে কমীো োপমাো লগ্ােরদে কাছ 

নথরক নিিা যার্াই কেরব্ যারে ভ্যাকসিনগুসল ব্যব্হারেে জনয প্রকারশে আরগ্ গুদাম নথরক 

টিকা নকে/িাইরি পসেব্হরেে পুরো প্রক্সক্রযা র্লাকাল়ীন 2℃ নথরক 8℃ পয চন্ত ব্জায োখা 

হরযরছ।  

গ্লারনা ভ্যাকসিরনে নশলফ-লাইফ 1 মাি (31 সদন) যখন 2℃ নথরক 8℃-এ িংেক্ষে কো হয, 

অসে-সনন োপমাোে সিজাে নথরক অপিােরেে িময নথরক গ্েনা কো হয। িমস্ত গ্লারনা 



(Bengali version) 

ভ্যাকসিন গ্লারনাে সিে়ীয সদরনে মরিয টিকা নকে/িাইিগুসলরে নপৌৌঁরছ নদওযা হরব্ যারে 

টিকা নকে/িাইিগুসল ব্যব্হাে কোে জনয কমপরক্ষ 28 সদরনে নশলফ-লাইফ নদয। গ্সলে 

টিকাগুসলরক টিকা নকে/িাইরি নমসিরকল নগ্রি নেসিজারেিে িাো 2℃ নথরক 8℃নে োখা 

হরব্। 

উপরোক্ত করিাে নকাল্ড-নর্ইন সনযন্ত্রে সনক্সিে কেরে পারে নয Comirnaty ভ্যাকসিরনে 

গুেমান নকান পসেি়ীমাে ব্াইরেে নোরেজ োপমাো িাো প্রভ্াসব্ে হরব্ না। 

 


