
 

(Bengali version) 

5 থেকে 11 বছর বয়সী শিশুকের জন্য Comirnaty ভ্যােশসন্ বযবহাকরর সম্পূরে থন্াট 

 

16 ফেব্রুয়ারী 2022 ফেকে, 5 ফেকে 11 ব্ছর ব্যসী শিশুর়া 10 ম়াইকর়াগ্র়াম (mcg) 

Comirnaty ভ্য়ােশসন* এর ফ ়াজ ফেকে ে়াকর। COVID-19 সংরমকের শব্শ্বব্য়ােী 

মহ়াম়ারীর স়াকে, গুুের অসুস্থে়া এব্ং মৃেয যর হ়ার ে়ার্ যেরভ়্াকব্ েম়াকে COVID-19 ফর়াগ 

ফেকে শিশুকের রক্ষ়া ের়ার জনয টিে়া অেযন্ত গুুত্বেূে য। 

 

Comirnaty ভ্য়ােশসন শেকয প্র়ােশমে টিে়া ফেওয়ার জনয েুটি ফ ়াজ প্রকয়াজন # । স্থ়ানীয 

শব্কিষজ্ঞকের সুে়াশরি অনুস়াকর, েুটি ফ ়াকজর মকযয ব্যব্য়ান েমেকক্ষ 8 সপ্ত়াকহর ব্যব্য়াকন 

হওয়া উশিে # । স্থ়ানীয শব্কিষজ্ঞর়া শিশুকের মযয-উুর অগ্রভ়্াকগ ইনট্র়াম়াসেুল়ারশল 

Comirnaty গ্রহে ের়ার ের়ামি য শেকযকছন, র্শেও উেকরর ব়্াহয কে ইনকজেিন ফেওয়ার জনয 

ে়াকের েছন্দকে সম্ম়ান ের়া হকব্। 

 

Comirnaty  টিে়া ফেওয়ার েকর ম়াকয়াে়া য়াইটিস (হৃেশেকের ফেিীর প্রে়াহ) এব্ং 

ফেশরে়া য়াইটিস (হ়াকিযর ব়্াইকরর আস্তরকের প্রে়াহ) খুব্ শব্রল ফক্ষকে শরকে়ািয ের়া হকযকছ। 

ফেসগুশল প্র়ােশমেভ়্াকব্ টিে়া ফেওয়ার ের েুই সপ্ত়াকহর মকযয ঘকিকছ, শিেীয টিে়া ফেওয়ার 

েকর প্র়াযই এব্ং অল্পব্যসী েুুষকের মকযয প্র়াযিই ঘকিকছ। ম়াকয়াে়া য়াইটিস এব্ং 

ফেশরে়া য়াইটিকসর লক্ষেগুশলর শব্ষকয আেন়ার সেেয হওয়া উশিে, ফর্মন শ্ব়াসেষ্ট, যড়েড় 

এব্ং বু্কে ব্যে়া, এব্ং এইগুশল ঘিকল অশব্লকে শিশেেরস়ার ের়ামি য শনন। Comirnaty  টিে়া 

ফেওয়ার ের এে সপ্ত়াকহর জনয শিশুকের েক ়ার ব্য়ায়াম এড়়াকন়া উশিে। 

 

5-11 ব্ছর ব্যসী শিশু র়্ার়া 10 mcg Comirnaty ভ্য়ােশসকনর ফ ়াজ ফেকযকছ এব্ং ে়াকের শিেীয 

ব়্া েৃেীয ফ ়াজ ফেওয়ার সময 12 ব্ছর ব্যকস েশরেে হকব্ (শেন্তু এখনও 13 ব্ছর ব্যকস 

ফে ৌঁছ়াযশন), ে়াকের জনয এেই ফ ়াজ গ্রহে ের়া উশিে শিেীয ব়্া েৃেীয ফ ়াজ (ফর্মন 10 mcg 

ফ ়াজ)। র়্াইকহ়াে, ে়ার়া ে়াকের শিেীয ব়্া েৃেীয ফ ়াকজর জনয প্র়াপ্তব্যস্ককের ফ ়াজ (অে য়াৎ 30 

mcg এর ফ ়াজ) গ্রহে েরকে ে়াকর। 

 

* ভ্য়ােশসন সরব্র়াহ স়াকেকক্ষ, টিে়া প্রে়াকনর স্থ়ানগুশল Comirnaty ভ্য়ােশসকনর 

10 mcg ফেশ য়াটট্রে েমু যকলিন ব়্া Comirnaty ভ্য়ােশসকনর এেটি প্র়াপ্তব্যস্ক 

ফ ়াকজর এে েৃেীয়াংি প্রে়ান েরকব্। 

 

# • শেে়াম়াে়া / অশভ্ভ়্াব্ে ব্যক্তিগে ঝুুঁ শে এব্ং সুশব্য়া শব্কব্িন়া ের়ার েকর অব্শহে 

সম্মশেকে ে়াকের প্রেম ফ ়াজ ফেকে 21 শেকনর মকযয শিেীয ফ ়াজটি অগ্রসর ের়ার 

জনয ব্যক্তিগে প্রকয়াজকন শিশু এব্ং শেকি়ার-শেকি়ারীকের ব্যব্স্থ়া েরকে ে়াকরন। 

 



 

• ইশমউকন়ােকর়াম়াইজ  শিশুকের জনয, প্রেম েুটি ফ ়াজ এর মকযয ব্যব্য়ান 

েমেকক্ষ 21 শেন, েৃেীয ফ ়াজটি শিেীয ফ ়াকজর 28 শেন ের এব্ং িেয ে য ফ ়াজটি 

ফেওয়া হকব্ েৃেীয ফ ়াজ েকর 90 শেন। 

• েকূব্ য COVID-19 সংরমকের শিশুকের জনয, অনুগ্রহ েকর ফেখুন 

"েূকব্ য COVID-19 সংরমকে আর়ান্ত ব্যক্তিকের জনয COVID-19 টিে়া ফেওয়ার 

েেযেে"। 



 

থেশিয়াট্রিে ফর্মকুেিন্ Comirnaty 

ভ্যােশসন্ এর সম্ভাবয োর্শ্পু্রশিক্রিয়া 

সমস্ত ভ্য়ােশসকনর মে, Comirnaty ে়াশ্ব য প্রশেক্তরয়া সটৃষ্ট েরকে ে়াকর, র্শেও সব়্াই ফসগুশল 

ে়ায ন়া। 

 

খমব সাধারণ োর্শ্ ু প্রশিক্রিয়া: 
10 জকন্র র্কধয 1 জকন্র থবশি প্রভ্াশবি 

হকি োকর 

• ইনকজেিন স়াইি: ব্যে়া, ফে়াল়া, ল়ালভ়্াব্ 

• ক্ল়াশন্ত 

• ম়াে়াব্যে়া 

• ফেিী ব্যে়া 

•  ়ান্ড়া 

• সংকর়্াকগ ব্যে়া 

•  ়াযশরয়া 

• জ্বর 

এই ে়াশ্ব য প্রশেক্তরয়াগুশলর মকযয শেছয  

প্র়াপ্তব্যস্ককের েয লন়ায 12 ফেকে 15 ব্ছর ব্যসী 

শেকি়ার-শেকি়ারীকের মকযয শেছয ি়া ফব্শি ঘন 

ঘন ফেখ়া র়্ায। 

 

সাধারণ োর্শ্ ু প্রশিক্রিয়া: 

10 জকন্র র্কধয 1 জন্কে প্রভ্াশবি েরকি 

োকর 

• ব্শম ব্শম ভ়্াব্ 

• ব্শম 

 

অস্বাভ্াশবে োর্শ্ ু প্রশিক্রিয়া: 
100 জকন্র র্কধয 1 জন্কে প্রভ্াশবি েরকি 

োকর 

• ব্শয যে শলম্ফ ফন়া  

(ব্ুস্ট়ার ফ ়াজ েকর আরও ঘন ঘন 

েশরলশক্ষে) 

• অসুস্থ ফব়্ায 

• ব়্াহয কে ব্যে়া 

• অশনদ্র়া 

• ইনকজেিন স়াইকি িয লে়াশন 

• এল়াক্তজয প্রশেক্তরয়া ফর্মন েুসেুশড় ব়্া 

িয লে়াশন 

• েুব্ যল ফব়্ায ের়া ব়্া িক্তির অভ়্াব্/ঘুম 

• কু্ষয়া হ্র়াস 

• অেয়াশযে ঘ়াম়া 

• র়াকের ঘ়াম 

শবরে োর্শ্ ু প্রশিক্রিয়া: 
1,000 জকন্র র্কধয 1 জন্কে প্রভ্াশবি েরকি 

োকর 

• স়ামশযে এেে়াকশ্ব যর মুখ ঝুকল র়্াওয়া 

• অয়াল়াক্তজযর প্রশেক্তরয়া ফর্মন 

আমব়্াে ব়্া মুখ েুকল র়্াওয়া 
 

খমব শবরে োর্শ্ ু প্রশিক্রিয়া: 
10,000 জকন্র র্কধয 1 জন্কে প্রভ্াশবি েরকি 

োকর 

• হৃেশেকন্ডর ফেিীর প্রে়াহ (ম়াকয়াে়া য়াইটিস) 

ব়্া হ়াকিযর ব়্াইকরর আস্তরকের প্রে়াহ 

(ফেশরে়া য়াইটিস) র়্ার েকল শ্ব়াসেষ্ট, 

যড়েড় ব়্া ব্ুকে ব্যে়া হকে ে়াকর 

 

েশরশিি ন্া 
(উেেব্ধ িেয থেকে অন্মর্ান্ েরা যায় ন্া) 

• গুুের এল়াক্তজয প্রশেক্তরয়া 

• টিে়া ফেওয়া অকের ব্য়ােে ফে়াল়া 

• মুখ েুকল র়্াওয়া 

(ফর্সব্ ফর়াগীকের মকুখর  ়াম য়াকি়ালক্তজে়াল 

শেল়ার আকছ ে়াকের মুকখর ফে়াল়া ফেখ়া 

শেকে ে়াকর) 

• এেটি ত্বকের প্রশেক্তরয়া র়্া ত্বকে ল়াল ে়াগ 

ব়্া েয়াি সটৃষ্ট েকর, র়্া এেটি লক্ষযব্স্তু ব়্া 

"ব্ুল-আই" এর মকে়া ফেখকে হকে ে়াকর 

র়্ার ি়ারে়াকি এেটি গ়াঢ় ল়াল ম়াঝখ়াকন 

েয়াে়াকি ল়াল শরং ে়াকে 

(এশরকেম়া ম়াশিেম য) 

• ত্বকে অস্ব়াভ়্াশব্ে অনুভূ্শে, 

ফর্মন ঝনঝন ব়্া হ়াম়াগুশড় ফেওয়ার 

অনুভূ্শে (েয়াকরকস্থশসয়া) 

• অনুভূ্শে ব়্া সংকব্েনিীলে়া হ্র়াস, 

শব্কিষে ত্বকে (হ়াইকে়াএকস্থশসয়া) 

 

 



 
এর উোোন্ 

থেশিয়াট্রিে ফর্মকুেিন্ Comirnaty ভ্যােশসন্ 

Comirnatyএর েবূ্ যব্েী ফ ়াজ ব়্া সক্তরয েে়াে য ব়্া এই ওষুকযর অনয়ানয উে়াে়ানগুশলর মকযয ফর্ 

ফে়াকন়াটি সহ আেন়ার অয়াল়াক্তজয ে়ােকল অনগু্রহ েকর টিে়া গ্রহে েরকব্ন ন়া: 

(( 4 -হ়াইকর়াক্তিশব্উটিল)অয়াকজকনশ কযল)শব্স(ফহকিন- 6,1 -শ আইএল)শব্স( 2 -

ফহি়াইলক ে়াকন়াকযি) (ALC-0315 ) / 2 -[(েশলশেন গ্ল়াইেল)- 2000 ]-N,N-

 ়াইট্র়াক শসকলকসি়াম়াই  (ALC-0159) ) / 

1,2 -শ শস্টয়ারযল-এসএন-- 3- শগ্লকসকর়ােসকে়াকে়াশলন (DSPC) / 

ফে়াকলকস্টরল / ফট্র়াকমি়ামল / ফট্র়াকমি়ামল হ়াইকর়াকক্ল়ার়াই  / সকুর়াজ / ইনকজেিকনর জনয জল 

 
সংস্করকের ে়াশরখ: 2 নকভ্ের 2022 

 

অনুবাদিত সংস্করণ শুধুমাত্র ররফারররের জনয।সংস্কররণরতাদরখ: 2 নকভ্ের 2022। 

অনূদিতসংস্করণএবংইংররজজসংস্করণএর মরধযঅদমলরেরত্র, ইংররজজসংস্করণপ্রাধানয। 

Kwun Tong রেন্দ্র, হংদিস্টনসংস্থাগুদলদ্বারা, 

রিশীয়সংখযালঘরুিরজনরসবাবযবহাররতারিররেন্দ্রীভূতরেদলরফানবযাখযাপ্রিারনরজনযসহায়তােরর।অনুগ্রহেরর

পডুন: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

Translated version is for reference only. Version date: 2 November 2022.   

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone 

interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm

