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COVID-19 ভ্যাকসিনেশে কর্ মিূচীর সিষনে        

                                                                                    23 র্াচম 2022 

কর্ মিূচীর িার্সিক সচত্র 

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জনয এবং ধীরর ধীরর সমারজর সাধারণ কাজকম ম চালু করার জনয, 

সরকার সমস্ত হংকং বাসীরের জনয ক্ষবনামূরলয  অঞ্চল ক্ষিক্ষিক COVID-19 িযাকক্ষসরনশন 

কম মসূচী(“প্রাগ্রাম”) শুরু কররে।  

 

স্থাে 

সরকার ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত স্থ্ানগুক্ষলরত িযাকক্ষসরনশন পক্ষররেবা প্েওয়ার কথা িাবরে। 

িযাকক্ষসরনশরনর স্থ্ান এখারন খুুঁজনু: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-

19?lg=en 

 

1. কসর্উসেটিভ্যাকসিনেশেনিন্টার(CVC) (িুসকিংকরনেহনি, একই সিনের টিসকি 

ছাডা ) 

সরকার হংকং-এর ক্ষবক্ষিন্ন প্জলায় CVC স্থ্াপন করর যা জনসাধারণরক টিকা প্েওয়ার 

পক্ষররেবা রোন করর, যার মরধয ররয়রে 12 বা তার প্বক্ষশ বয়রসর বযক্তিরের জনয BioNTech 

িযাকক্ষসন এবং 3 বা তার প্বক্ষশ বয়রসর বযক্তিরের জনয Sinovac িযাকক্ষসন। একটি CVC প্ত 

সাধারণত শুধুমাত্র এক ধররনর িযাকক্ষসন প্েওয়া হরব। 

জনসাধাররণর প্যাগ্য সেসযরা টিকা প্েওয়ার জনয টিকা ক্ষনব মাচন কররত পাররন এবং 24-

ঘন্টার মাধযরম তারের টিকা প্েওয়ার সময় এবং স্থ্ান সংরিণ কররত পাররনঅনলাইন বুক্ষকং 

ক্ষসরেম- এ ।70 বের বা তার প্বক্ষশ বয়সী বয়স্ক বযক্তিরের সারথ থাকা সব মাক্ষধক েুজন 

পক্ষরচয মাকারীও টিকা গ্রহণ কররত পাররন এবং তারের রথম এবং ক্ষিতীয় প্ াজ একই সমরয় 

বুক্ষকং কররত পাররন। ররয়াজরন, প্লারকরা প্পাে অক্ষিস বা তারের বসবাসকারী পাবক্ষলক 

হাউক্তজং এরেরির এরেি মযারনজরমন্ট অক্ষিস প্থরক অনলাইন বুক্ষকং করার জনয সহায়তা 

চাইরত পাররন। 

CVC-এর তাক্ষলকা 

1A. পপ-আপ কসর্উসেটি ভ্যাকসিনেশে সিন্টার (PCVC)(বুক্ষকং আবশযক, একই ক্ষেরনর 

টিক্ষকি োডা ) 

PCVC-এর তাক্ষলকা 

  

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
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2. সশশুনির কসর্উসেটি টিকা সকন্দ্র (CCVC)(বুক্ষকং ররয়াজন, একই ক্ষেরনর টিক্ষকি প্নই) 

সরকার 5 প্থরক 11 বের বয়সী ক্ষশশুরের জনয BioNTech িযাকক্ষসন গ্রহরণর জনয CCVC 

প্সি করর৷ CCVC োডাও, 5 প্থরক 11 বের বয়সী ক্ষশশুরা অনযানয স্থ্ারন BioNTech িযাকক্ষসন 

গ্রহণ কররত পারর না। 

24-ঘন্টা অনলাইন বুক্ষকং ক্ষসরেরমর মাধযরম বাবা-মা/অক্ষিিাবকরা CCVC-প্ত টিকা গ্রহরণর 

জনয ক্ষশশুরের জনয সংরিণ কররত পাররন। ররয়াজরন, প্লারকরা প্যরকান প্পাে অক্ষিস 

(প্মাবাইল প্পাে অক্ষিস বযতীত) বা তারের বসবাসকারী পাবক্ষলক হাউক্তজং এরেরির এরেি 

মযারনজরমন্ট অক্ষিস প্থরক অনলাইন বুক্ষকং করার জনয সহায়তা চাইরত পাররন। 

CCVC-এর তাক্ষলকা 

3. হািপাোল কেত মপনের সেসিমষ্ট সেোনরল আউিনপনশন্টসিসেক (GOPCs)  

COVID-19 টিকা রোনকারী GOPC-এর তাক্ষলকা(বুক্ষকং ররয়াজন) 

4. সেসিমষ্ট প্রাইনভ্ি সিসেক 

সাধারণ মানুে িযাকক্ষসরনশন প্রাগ্রারমর অধীন প্কান রাইরিি ািার বা ক্ষিক্ষনক প্বরে ক্ষনরত 

পাররন, এবং CVC ও পাবক্ষলকক্ষিক্ষনক গুক্ষলর জনয ক্ষনধ মাক্ষরত সরকাক্ষর অনলাইনবুক্ষকং 

ক্ষসরেমগুক্ষলর মধয ক্ষেরয় না ক্ষগ্রয় সরাসক্ষর রাইরিি ািার বা ক্ষিক্ষনকগুক্ষলর সরে 

িযাকক্ষসরনশরনর জনয অযাপরয়ন্টরমন্ট ক্ষনরত পাররন। 

রাইরিি ক্ষিক্ষনরকর তাক্ষলকা 

নন-ক্ষিক্ষনক প্সটিংরয় টিকা রোনকারী  ািাররের তাক্ষলকা 

িযাকক্ষসরনশন িতত মক্ষক ক্ষস্কম (VSS) এর মাধযরম আউিক্ষরচ COVID-19 টিকাোন কায মক্ররমর 

বযবস্থ্া করার ক্ষনরেমক্ষশকা 

প্বসরকারী স্বাস্থ্যরসবা রক্ষতষ্ঠারন BioNTech টিকা প্েওয়ার বযবস্থ্া - পাইলি ক্ষস্কম 

6 ক্ষ রসম্বর 2021 প্থরক, জনসাধাররণর সেসযরা পাইলি ক্ষস্করমর অধীরন নক্ষথিতি প্বসরকাক্ষর 

স্বাস্থ্যরসবা রক্ষতষ্ঠানগুক্ষলরত কক্ষমন মাটি টিকা গ্রহণ কররত পাররবন। 

নক্ষথিতি প্বসরকাক্ষর স্বাস্থ্যরসবা রক্ষতষ্ঠারনর তাক্ষলকা 

5. সরসিনেেসশোলনকোর সহার্ ও োসি মিংনহার্ 

আউিক্ষরচ িযাকক্ষসরনশন পক্ষররেবা বা ক্ষিক্তজটিং প্মক্ষ কাল অক্ষিসাররের িারা িযাকক্ষসরনশন 

প্েওয়া হরব। 

পক্ষরেশ মনকারী প্মক্ষ রকল অক্ষিসাররের তাক্ষলকা 

6. স্বাস্থযিপ্তনরর সেসিমষ্ট সিসেক (DH) 

DH অগ্রাক্ষধকার প্েণীরত এবং DH এর মরনানীত ক্ষিক্ষনকগুক্ষলরত পক্ষররেবা গ্রহণকারী সমস্ত 

িারয়ন্ট / সেসয / প্রাগ্ীরের িযাকক্ষসন সরবরাহ কররব। DH িারয়ন্টরা টিকা গ্রহরণর জনয 

রাসক্ষেক ক্ষিক্ষনরক একটি অযাপরয়ন্টরমন্ট ক্ষনরত সিম হরব। DH ক্ষিক্ষনকগুক্ষলরত টিকাকরণ 

পক্ষররেবার জনয বুক্ষকং জনসাধাররণর জনয প্খালা প্নই৷ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
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7. হািপাোনলর COVID-19 টিকা সিওোর সেশে 

টিকা প্করের তাক্ষলকা 

8. সর্ািাইল ভ্যাকসিনেশে সেশে 

পক্ষররেবার অবস্থ্ান এবং প্েশরনর সময়সূচী 

9. সেলা স্বাস্থয সকন্দ্র (DHCs) 

COVID-19 টিকা রোনকারী DHCগুক্ষলর তাক্ষলকা(বুক্ষকং ররয়াজন) 

10. আউিসরচ টিকা সিিা 

 

যারা টিকািহনের েেয সযাগ্য। 

হিংকিংনের িাসিন্দা 

15 প্িবররুয়ারী 2022 প্থরক SinoVac িযাকক্ষসন গ্রহরণর নূযনতম বয়স 3-এ নাক্ষমরয় আনা 

হরয়রে; BioNTech িযাকক্ষসন গ্রহরণর জনয নূযনতম বয়স 26 প্িবররুয়াক্ষর 2022 প্থরক 5-এ 

নাক্ষমরয় আনা হরয়রে 

প্যাগ্য বযক্তিগ্ণরের পরামশ ম প্েওয়া হরে প্য ক্ষনধ মাক্ষরত ওরয়বসাইরি অনলাইন বুক্ষকং -এর 

কম মসূক্ষচরত অংশগ্রহণ প্নওসময় বা পক্ষরসংখযানগ্ত উরেরশয টিকা য়া রাইরিি ক্ষিক্ষনকগুক্ষলর 

সারথ অযাপরয়ন্টরমন্ট করার সময় তারা প্যন ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত গ্ররুপগুক্ষলর মরধয একটি প্বরে 

প্নন। 

1. স্বাস্থ্যসংক্রান্তকারজক্ষনযিুবযক্তিরাএবংঅক্ষতমারী-

ক্ষবররাধীকারজঅংশগ্রহণকারীবযক্তিরা; 

2. বদৃ্ধ/রক্ষতবন্ধীমানুেরেরররক্ষসর নক্ষশয়ালরকয়াররহারমরবাক্ষসন্দা ও কমী, 

এবংবদৃ্ধ/রক্ষতবন্ধীমানুেরেরকক্ষমউক্ষনটিরকয়ারসাক্ষিমসইউক্ষনরিরকমী; 

3. জরুক্ষরজনপক্ষররেবারোনকারীবযক্তিরা(সরকারী পক্ষররেবা টিকাোররের কম মচারী সহ;  

4. সীমারন্তরপক্ষরবহরনক্ষনযুিবযক্তিরাবাকররালপরয়ন্টবাবন্দররকাজকররনএমনবযক্তিরা 

5. খােয ও পানীয়রােন, বাজার, সুপারমারকমি, প্োকান ও 

কুযক্ষরয়াররর(প্িকঅযাওরয়িু র ক্ষলিাক্ষর-সহ) কমীরা 

6. স্থ্ানীয়গ্ণপক্ষরবহনবযবস্থ্াপক্ষরচালনাকারীকমী 

(প্যমনিযাক্তি/বাস/পাবক্ষলকলাইিবাসড্রাইিার, প্েনকযাপরিন ও প্েশনকমী) 

7. প্রক্তজো ম ক্ষনম মাণ কমী ও অনযানয প্রক্ষসর ন্ট সাইরির কমী 

8. রপাটিমপক্ষরচালনকমী (প্যমনক্ষসক্ষকউক্ষরটিগ্া ম, সািাইকমী ও 

রপাটিমপক্ষরচালনঅক্ষিসকমী) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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9. ক্ষশিক ও ক্ষবেযালরয়রকমী (প্যমনক্ষকন্ডারগ্ারিমন, রাথক্ষমক ও মাধযক্ষমকক্ষবেযালয় ও 

ক্ষবশ্বক্ষবেযালরয়রক্ষশিক ও সহায়ককমী; ক্ষবরশেক্ষবেযালরবরকমী; এবংসু্কলবাস ও 

সু্কলরাইরিিলাইিবারসরচালক ও কমী) 

10. পয মিনক্ষশরেরকমী 

11. প্রাগ্রক্ষতররাধ ও ক্ষনয়ন্ত্রণ (ররয়াজন ও ক্ষনরেমশ) (বযবসা ও রােন) প্রগুরলশন (চযাপ. 

599F) -এরঅধীনক্ষশক্ষ উল ররােরনরকমী (প্যমনক্ষিিরনসরসন্টার ও 

ক্ষবউটিপাল মারররকমী) 

12. গ্হৃসহায়করা 

13. ইক্ষতমরধয িযাকক্ষসরনর রথম প্ াজ রাপ্ত বযক্তিএর সারথ )প্ের( 

14. অনযরা )বযক্তিগ্ণ যারা উপররাি প্কানও েরলর সারথ অন্তিত মি নন( 

অ-হিংকিং িাসিন্দারা 

1. হংকং এবং মযাকাও প্থরক ভ্রমরণর জনয বক্ষহগ্ মমন-ররবশ পারক্ষমিধারী যারা হংকং-এ 

েশ মনাথী ক্ষহসারব থাকার অনুমক্ষত প্পরয়রেন এবং তারের থাকার সীমার মরধয বক্ষধ মত 

সীমার মরধয টিকা প্েওয়ার েুটি প্ াজ সমূ্পণ ম কররত পাররন তারা প্য প্কানও প্পাে 

অক্ষিস প্থরক সহায়তা চাইরত পাররন (প্মাবাইল োডা) প্পাে অক্ষিস) অক্ষিরসর 

সময়, তারের থাকার সীমার মরধয CVC-প্ত টিকা প্েওয়ার েুটি প্ াজ সমূ্পণ ম করার 

জনয অযাপরয়ন্টরমন্ট ক্ষনরত হরব। 

2. জাক্ষতসংরঘর শরণাথী ক্ষবেয়ক হাইকক্ষমশনার কতৃ মক স্বীকৃত নন-ক্ষরিুলরমন্ট োক্ষবোর 

এবং শরণাথীরা, আন্তজমাক্ষতক সমাজরসবা হংকং শাখার মাধযরম, তারের টিকা গ্রহরণর 

অক্ষিরায় ক্ষনরেমশ কররত পারর। সরকার ক্ষনধ মাক্ষরত CVC-প্ত এই প্গ্াষ্ঠীরক টিকা প্েওয়ার 

পক্ষরকেনা কররে৷ ইন্টারনযাশনাল প্সাশযাল সাক্ষিমস হংকং শাখার অনুসন্ধারনর 

হিলাইন হল 6511 8566 (Kwun Tong অক্ষিস); 6511 7786 (Prince Edward অক্ষিস) 

এবং 6515 9466 (Tuen Mun অক্ষিস)। 

3. হংকং-এ অবস্থ্ানকারী অনযানয েশ মনাথীরা (অবশযই ববধ ভ্রমণ নক্ষথর ধারক হরত হরব 

যারা আইরনর অনুমক্ষত অনুসারর হংকং-এ থাকার অনুমক্ষতরাপ্ত, এবং তারের বক্ষধ মত 

থাকার সীমার মরধয েুটি প্ াজ টিকা সমূ্পণ ম কররত পারর) তারের ভ্রমরণর নক্ষথ এবং 

লযাক্তন্ডং ক্ষিপ বা প্ে প্লরবরলর এিরিনশন (অনযানয ক্ষিক্তজিররের জনয ররযাজয 

থাকার সময় ররযাজয) ইক্ষমরগ্রশন ক্ষ পািমরমন্ট অক্ষিস চলাকালীন প্যরকারনা প্পাে 

অক্ষিরস (প্মাবাইল প্পাে অক্ষিস বযতীত) জাক্ষর করর এবং কমীরা তারের থাকার 

সীমার মরধয CVC-প্ত টিকা প্েওয়ার েুই প্ াজ সমূ্পণ ম করার জনয অযাপরয়ন্টরমন্ট 

কররত তারের সহায়তা কররব।  

ভ্যাকসিনেশে সরকেম 

িযাকক্ষসরনশরনর পর আপক্ষন কাগ্রজ িযাকক্ষসরনশন প্রক মপারবন। এোডা "iAM Smart" বা 

“eHealth” প্মাবাইল অযারপর মাধযরম আপনার ইরলকেক্ষনক িযাকক্ষসরনশন প্রক ম 

 াউনরলা  কররত পাররন। 

সাম্প্রক্ষতক তরথযর জনয ওরয়বসাইি প্েখুন:  https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

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

