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এখনই বুক 
করুন

৫ থেয়ক ১১ বছর বেসী গিশুয়ের 
জন্য COVID-19-এর টিকা 

LET’S DO THIS

৫ থেয়ক ১১ বছর বেসী গিশুয়ের COVID-19-এর টিকা থেো উগিৎ থকন?

COVID-19 একটি ভাইরাস যা মারাত্মক অসুস্থতা অথবা মৃত্যু ঘটাতত পাতর, এছাড়াও দীঘ্ঘ-মময়াদী শারীররক সমসযুা ততরী 
করতত পাতর। এটি খুব সহতে মানুতের মাতে ছরড়তয় পতড় এবং কখনও কখনও মকান উপসর্ঘ থাতক না, যার ফতে ভাইরাসটি 
অনযু মোতকর কাতছ ছরড়তয় মদয়ার আতর আপনার েনযু বুতে উঠা দরুূহ ময আপরন সংক্ররমত।  

যরদও রশশুতদর মাতে COVID-19 এর সংক্রমতনর মাত্া বড়তদর ত্েনায় কম, তারপতরও রশশুতদরতক টিকাদাতনর পতষে 
অতনক দঢ়ৃ কারন সমূহ রতয়তছ, মযমনঃ   

• টিকা শরীতরর মরার প্ররততরাধ ষেমতাতক সাহাযযু কতর। রশশুতদরতক টিকাদাতনর মাধযুতম আপরন তাতদরতক COVID-19 
মথতক সৃষ্ট মারাত্মক অসুস্থতা এবং সম্াবযু দীঘ্ঘ-মময়াদী শারীররক সমসযুা মথতক প্ররততরাধ করতত পাতরন।  

• এছাড়াও ভাইরাতসর ছড়াতনার মাত্া হ্াতসর মাধযুতম টিকাদান বনু্-বান্ব, পররবার-পররেন এবং সমাে ও এর  অন্তভ্্ঘ ক্ত 
সকে বয়সী েঁুরকপূর্ঘ মানুেতক রষো কতর।    

• টিকাদান রশশুতদরতক স্কু তে এবং সামারেক কম্ঘকাতডে অংশগ্রহর করতত সাহাযযু কতর। এই সামারেক কম্ঘকাডেগুতো 
রশশুতদর রশষোগ্রহর এবং মবতড় উঠার েনযু গুরুত্বপূর্ঘ।   

রবশ্বেতুড় েষেষ্  েষে রশশুতদরতক ইরতমতধযু রনরাপত্ার সাতথ COVID-19 এর টিকাদান করা হতয়তছ। প্রমার পাওয়া মরতছ ময 
টিকাদান COVID-19 মথতক সৃষ্ট মারাত্মক অসুস্থতা মথতক রশশুতদরতক চমৎকারভাতব প্ররততরাধ কতর, এছাড়াও এই টিকাদান 
আপনার পররবারতক রনরাপদ এবং ভাে রাখতত সাহাযযু কতর। 

গিশুরা গক বড়য়ের মত একই ধরয়নর টিকা পায়ব? 

না। ৫ মথতক ১১ বছর বয়সী রশশুতদর েনযু রবতশে ধরতনর অনুতমারদত টিকা (বা ভারসিন) হে Pfizer (Comirnaty) রশশু 
ভারসিন, যা ৮ সপ্াতহর বযুবধাতন দটুি ম�াে মদয়া হয়। 

১২ বছর বয়সী এবং এর ঊর্্ঘতদর ময ভারসিন মদয়া হয় তার এক-তৃতীয়াংশ Pfizer ভারসিতনর ম�াে মদয়া হয় ৫ মথতক ১১ 
বছর বয়সী রশশুতদরতক। অল্প মাত্ার ম�াে এই বয়তসর রশশুতদরতক মদয়া হয় কারন এতত কতর তারা ১২ বছর বয়সী এবং এর 
ঊর্্ঘতদর মতই সমমাতনর উচ্চ মাত্ার প্ররতরষো অে্ঘন করতত পাতর।    

বড়য়ের মত গিশুয়েরও গক একই ধরয়নর পার্শ্ব-প্রগতগরিো হে? 

হ্্যা। COVID-19 টিকা মনয়ার পর বড়তদর মতন রশশুতদরও সাধারর পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়া হতত পাতর। 

এই পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়াগুতো সাধারনত মৃদ ুমাত্ার হয় এবং এক দইু রদতনর মতধযুই চতে যায়। এগুতো হতত পাতর মযমনঃ   

• মাথা বযুথা 

• জ্বর এবং শীত শীত ভাব

• অবসান্ত / ক্ান্ত ভাব

• মাংসতপশীতত বযুথা এবং বাহুর মযখাতন টিকা মদয়া হতয়তছ মসই স্থানটি শক্ত হতয় ফুতে মরতছ  

অল্প মাত্ার পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়া মদখা মদওয়া স্াভারবক এবং এগুতো এটাই মদখায় ময শরীতরর মরার প্ররততরাধ রসতটেম টিকার 
প্ররত ইরতবাচক সাড়া রদতছে। টিকার ফতে মারাত্মক ধরতরর পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়া হওয়াটা খুবই রবরে, এবং এগুতো ঐ ধরতরর 
উচ্চ মাত্ার পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়া মযগুতো COVID-19 এ আক্রান্ত হতে মদখা মদয়। যরদ পাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়াগুতো চেততই থাতক অথবা 
আপরন উরবিগ্ন হন তাহতে আপনার রেরপর সাতথ কথা বেুন। 

– Bengali
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old


COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Bengali 
© NSW Ministry of Health December 2021

>  nsw.gov.au - এই ওয়েব সাইয়ে গিয়ে আজই আপনার 
COVID-19-এর টিকা বুক করুন 

health.nsw.gov.au 

মারাত্মক পার্শ্ব-প্রগতগরিোর ঝ্ুগক বলয়ত গক এোই বুঝাে থে আমার সন্ায়নর টিকা থেো উগিৎ হয়ব না?

না। অত্রেরেয়াতত বযুবহৃত সকে COVID-19 টিকাগুো রনরাপদ। টিকাগুতো অনুতমাদন এবং বযুবহাতরর পরামশ্ঘ পাওয়ার 
আতর মথরারপউটিক গু�স এ�রমরনসতরেশন (TGA) এবং অত্রেরেয়ান মটকরনকযুাে এ�ভাইসরর গ্রূপ অন ইমুইনাইতেশন 
(ATAGI) বিারা বযুাপকভাতব পরীষো-রনরীষো ও যাচাই-বাছাই করা হতয়তছ।  

আে অবরধ ৫ মথতক ১১ বছর বয়সী ৫০ েতষের অরধক রশশু আতমররকাতত এবং েষে েষে রশশু রবশ্ব-েতুড় রনরাপদভাতব 
COVID-19 এর টিকা রনতয়তছ।   

COVID-19 এর টিকা গক আমার সন্ায়নর বৃগধি, গবকাি অেবা প্রজনন স্ায়থ্্যর উপর প্রভাব থেলয়ব? 

না। রশশুর বৃরধি এবং রবকাতশর উপর COVID-19 এর টিকা প্রভাব মফতে - এমন ধরতরর মকান প্রমার মনই। 

COVID-19 এর দীঘ্ঘ-মময়াদী প্রভাব মানুতের স্াস্থযু ও তার কেযুাতরর উপর দীঘ্ঘস্থায়ী হতত পাতর। ভাইরাতস আক্রান্ত হতে 
মযসকে েটিেতার েঁুরক রতয়তছ মসগুতোর মাত্া টিকার সাধারন মৃদ ুপাশ্ব্ঘ-প্ররতরক্রয়ার মথতক মবশ তীব্র। 

আমার সন্ায়নর গক টিকা থনো উগিৎ হয়ব েগে থস ইগতময়ধ্যই COVID-19 এ আরিান্ হয়ে োয়ক?  

হ্্যা। COVID-19 এ আক্রান্ত রশশুরা সুস্থ হওয়ার পর তাতদর টিকা মনয়া উরচৎ। এর ফতে তারা পরবততী সংক্রমতরর হাত মথতক 
প্ররতরষো পাতব। 

আমার অনুমগত ছাড়া গক আমার সন্ান টিকা গনয়ত পারয়ব? 

না। ৫ মথতক ১১ বছর বয়সী রশশুতদর েনযু COVID-19-এর টিকা মনয়ার মষেতত্ তাতদর রপতামাতা অথবা আইনত 
অরভভাবতকর অনুমরত প্রতয়ােন। 

টিকার বুরকং এবং গ্রহতরর সময় অনুমরতর প্রতয়ােন হতব। টিকা গ্রহতরর সময় যরদ রপতামাতা অথবা অরভভাবক রশশুর সাতথ 
উপরস্থত থাকতত না পাতরন, তাহতে বুরকং-কাতে অনোইতন অনুমরত মদয়ার সময় তারা অনযু একেন বয়স্ বযুরক্ততক রনব্ঘাচন 
করতত পারতবন রযরন রশশুর সাতথ টিকা গ্রহতরর সময় উপরস্থত থাকতবন।   

টিকা গ্রহতরর রদতন রশশুর সাতথ রযরন থাকতবন ঐ রনব্ঘারচত বযুরক্তর তথযু বুরকং-এর সময় অবশযুই রদতত হতব যাতত কতর তার 
পররচয় রচরনিত করা যায় এবং রতরন ময স্থোরভরেক্ত অনুমরত রদতত সষেম মসই বযুাপাতর যাচাই-বাছাই করা যায়। 

অনুমরতর প্রসতগে আরও ততথযুর েনযু মদখুনঃ Vaccination consent FAQs for parents and guardians (টিকার 
অনুমরতর বযুাপাতর প্রায়শই রেতঞেস করা হয় এমন প্রশ্নসমূহ - রপতামাতা এবং অরভভাবকতদর েনযু)।  

COVID-19-এর টিকা থনো গক গিশুয়ের জন্য বাধ্যতামূলক (থেমন স্কু য়ল োওো এবং থখলাধুলা ইত্যাগে করয়ত)?   

না। COVID-19-এর টিকা মনয়া বাধযুতামূেক নয়, ততব মনয়ার েনযু মোরাতোভাতব উৎসাহ মদয়া হয়। 

স্কু তে যাওয়া অথবা সামারেক মখোধুোতত অংশগ্রহতনর েনযু রশশুতদরতক COVID-19-এর টিকা মনয়ার প্রতয়ােন মনই। 

আমার সন্ান গক বুস্ার টিকা গনয়ত পারয়ব? 

না। প্রাথরমক ভাতব টিকার ময ম�াে মদয়া হয় তা রশশুতদর মতধযু দঢ়ৃ মাত্ার মরার প্ররততরাধক বযুবস্থা ততরী কতর।  

ATAGI মভতব মদখতব ময ভরবেযুতত এই বয়সী রশশুতদর মতধযু বুটোর টিকা রদতত হতব রক না। 

গিশুয়েরয়ক গক স্কু য়ল COVID-19-এর টিকা থেো হয়ব? 

না। আপনার সন্তাতনর COVID-19 এর টিকার েনযু বুরকং করুন এই োয়রাগুতোততঃ আপনার রেরপ, স্থানীয় ফাতম্ঘসী, 
এতবারররেনাে করমউরনটি কতট্াে মহেথ সারভ্ঘ স অথবা একটি রনউ সাউথ ওতয়েস মহেথ ভারসিতনশন রক্রনক।

আগম গকভায়ব বুগকং করব?

রশশুর টিকা গ্রহতরর েনযু যত তাড়াতারড় সম্ব বুরকং করার েনযু রপতামাতাতক উৎসাহ প্রদান করা হয়। 

অনলাইয়ন বুগকং করুন – www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

বুগকং করার জন্য কল করুনঃ বুরকং মহল্প োইনঃ 1800 57 11 55 / মদাভােী সারভ্ঘ স (TIS): 131 450  

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

