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COVID-19 টীকাকরণের সম্মতি  

সংস্কেণ   2 আগস্ট 2022 

 

র াট:   

COVID-19 টটকা রেওযাে জ য সম্মতি ফর্ ম: 

 এই সম্মতি ফর্ মগ্রহণকােী ব্যক্তিদেে জ য প্রদ াজয CoronaVac (Sinovac) ব্যক্তি12 বছর বা িার 

ববতি বয়সী Comirnaty (BioNTech) 

 একটট তিন্ন সম্মতি ফর্ মপ্রাপ্ত তিশুদেে জ য প্রদ াজযComirnaty (BioNTech) এর িগ্াাংি ব াজ, 

5 বেণক 11 বছণরর র্ণযে বয়সী তিশু এবাং 11 বছণর বেওয়া প্রের্ ব াজ তেণয় সণবর্াত্র 12 

বছর বয়সী তিশু সহ; অনুগ্রহ কণর পডুন: 

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

nation_ENG.pdf 
 

অ ুগ্রহ কদে সম্পূণ ম ব্ড় হাদিে  ীল ব্া কাদলা কাতলদি এই ফর্ মটট রু্দ্রণ করু  এব্ং পূেণ করু  এব্ং ব্াদে      তিতিি করু  

এব্ং উপ ুি তহসাদব্ * রু্ছু । 

 

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

 

অাংি 1.  িোকতসন গ্রহীিার বেক্তিগি িেে (পতেতিতিপদে র ভাদব্ রেওযা আদছ) 

  

হংকং আইতি কািম  ং:  

         (   ) 

                                                      HKIC তিি:   A   C    R   U 

                                       ইসুয িাতেখ: _____/_____/_______ (তে /র্াস/ব্ছে) 

ব্া      অ যা য পতেিযপে:  

িকুদর্দেে ধে : __________________ 

িকুদর্ে  ম্বে: __________________ 

 

 ার্:             ,           

(ইংোক্তজ)  (পেতব্)    ( ার্) 

                     

(তি া)           (পেতব্)                       ( ার্) 

জন্মিাতেখ: __________/__________/__________ (তে /র্াস/ব্ছে) তলঙ্গ: _________ 

র াগাদ াগ  ম্বে:  _____________________ (রর্াব্াইল)  

 

অাংি 2:  COVID-19 টীকা বেওয়ার সম্মতি 

□ আতর্ (a) COVID-19 ভযাকতসদ ি  রপ্রাগ্রাদর্ে (অংি 3-এ তব্স্তাতেি রেখু ) অধীদ  আর্াণক / আর্ার তিশুণক / আর্ার 

িত্ত্বাবযাণন োকা বেক্তিণক * COVID-19 ভযাকতস  রেওযাে সম্মতি তেক্তি; এব্ং (b) স্বাস্থ্য েপ্তে এব্ং সেকাদেে সহদ াগী সংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠা গুতলদক(হংকং তব্শ্বতব্েযালয-সহ) হাসপািাল কিৃমপক্ষ এব্ং সংতিষ্ট প্রাইদভট স্বাস্থ্য পতেদেব্াে প্রতিষ্ঠা  ও রপিাোে 

স্বাস্থ্যকর্ীদেে  দ্বাো  তিব্দ্ধ আর্ার/  আর্ার তিশুর/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা বেক্তির * তিত কাল িদিযে প্রাতপ্ত ও ব্যব্হাদেে 

অ ুর্তি তেক্তি  াদি স্বাস্থ্য েপ্তে COVID-19 টীকাকেদণে সুেক্ষা ও তিত কাল ঘট াগুতল ক্রর্াগি প মদব্ক্ষণ কেদি পাদে এব্ং 

এই উদেদিযে জ য  িেেূ সম্ভব্ িিেেূই এই িিযগুতল ব্যব্হাে কেদি পােদব্। 

দ্রষ্টবে: টটকা বেওয়ার প্রতিটট ব াণজর জনে একটট সম্মতি ফর্ ম প্রণয়াজন। 
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অাংি 3: COVID-19 টীকাকরণের সম্পতকমি তবষয় 

অাংি 4 ব াষো ও সই 

A. 18 বছর বা িার ববতি বয়সী িোকতসন গ্রহীিার দ্বারা পূরেীয় 

 

 

 

COVID-19 িোকতসণনিণনর যরন ও ব াণজর পর্ মায় (সটিক ব্াদে “” তিি তে ) 

Type and Dose Sequence of COVID-19 vaccination (Put a “” in the most appropriate box) 

 Comirnaty– mRNA টটকা  (BNT162b2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 

 

 CoronaVac – ত ক্তিয ভযাকতস   (Vero Cell) 

(Sinovac) 

 

 1র্ রিাজ  2য রিাজ  3য রিাজ  4ি ম রিাজ 
 অ যা য, অ ুগ্রহ কদে উদেখ 

করু  _______________ রিাজ 

 

আতর্ অাংি 3-এ উতিতিি  COVID-19 টীকাকরণের িেেসূচীণি বেওয়া িেেগুতি পণডতছ ও বুণেতছ, র্ার র্ণযে  

COVID-19  িোকতসণনিন বকান বেণত্র বনওয়া র্াণব না (এবাং সম্ভাবে প্রতিকূি  টনা) িাও অন্তিভ মি, িোকতসন 

বপ্রা াক্টটট বরাগ প্রতিণরায ও তনয়ন্ত্রে (িোকতসণনর বেবহার) বরগুণিিন (Cap. 599K)-এর অযীণন COVID-19 

সাংক্রর্ে বরািার তবণিষ উণেণিে অেরাইজ  তকন্তু ফার্ মাতস অোন্ড পয়জনস্ অত মনোণের (Cap. 138) অযীণন 

নতেিভি নয়, এবাং আতর্ অাংি 3-এ উতিতিি  COVID-19 িোকতসনগুতি গ্রহে করণি  রাক্তজ  আতছ। আতর্ প্রশ্ন 

করার সুণর্াগ বপণয়তছ এবাং আর্ার সর্স্ত প্রণশ্নর িাণিা িাণব উত্তর বেওয়া হণয়ণছ। আতর্ সম্মতি পণত্রর অযীণন 

এবাং বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি(গুতি)-র অযীণন আর্ার োতয়ত্ব ও কিমবে সম্পূে ম িাণব বুণেতছ। 

 

নীণচ সই কণর আতর্ তনক্তিি করতছ বর্, (a) COVID-19 িোকতসণনিন বপ্রাগ্রাণর্র (অাংি 3-এ তবস্তাতরি বেিুন) 

অযীণন  COVID-19 িোকতসন তনণি; এবাং (b) স্বাস্থ্ে েপ্তর এবাং সরকাণরর সহণর্াগী সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুতিণক(হাংকাং 

তবশ্বতবেোিয়-সহ) হাসপািাি কিৃমপে এবাং সাংতিষ্ট প্রাইণিট স্বাস্থ্ে পতরণষবার প্রতিষ্ঠান ও বপিাোর স্বাস্থ্েকর্ীণের  

দ্বারা আর্ার তিতনকাি িণেের প্রাতপ্ত ও বেবহার, র্াণি স্বাস্থ্ে েপ্তর COVID-19 টীকাকরণের সুরো ও তিতনকাি 

 টনাগুতি ক্রর্াগি পর্ মণবেে করণি পাণর এবাং এই উণেণিের জনে র্িেরূ সম্ভব িিেরূই এই িেেগুতি বেবহার 

করণি পারণব, এ তবষণয় আর্ার সম্মতি আণছ। 

 

এই ফণর্ ম আর্ার বেওয়া িেেগুতি সটিক। 

 

আতর্ “বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি”-বি উতিতিি উণেণিের জনে সরকারণক ফণর্ ম বেওয়া আর্ার 

বেক্তিগি িেে বেবহাণরর সম্মতি তেক্তি। আতর্ জাতন বর্ সরকার িেে র্াচাই ও িোকতসণনিণনর বেবস্থ্ার জনে 

আর্ার সণে বর্াগাণর্াগ করণি পাণর। 

 

স্মাটম আইণ তিটট কা ম বহাল্ডারণের জনে: আতর্ “বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি”-বি উতিতিি 

উণেণিে সরকাণরর বেবহাণরর জনে স্বাস্থ্ে পতরণষবা প্রোিা/ পাবতিক অতফসারণের আর্ার স্মাটম আইত  কাণ মর 

তচণপ রতেি বেক্তিগি িেে পডার [হাংকাং আইত  কা ম নম্বর, নার্ (ইাংরাক্তজ ও তচনায়), জন্মিাতরি এবাং হাংকাং 

আইত  কা ম ইসুের িাতরণি সীতর্ি] অনুর্তি তেক্তি। 

 

হাংকাং তবণিষ প্রিাসতনক বেণত্রর আইন অনুর্ায়ী এই সম্মতিপত্র কার্ মকরী হণব এবাং আতর্  হাংকাং তবণিষ 

প্রিাসতনক বেণত্রর তবচারবেবস্থ্ার প্রতি অনুগি োকণবা। 

 

 

ভযাকতস  গ্রহীিাে সই (ত েক্ষেদেে জ য আঙুদলে ছাপ#):  

 

িাতেখ: 
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অতিতরি িেে র্তে িোকতসন প্রাপণকর বয়স 6 র্াস এবাং 3  বছণরর কর্ হয়: আতর্ বুক্তে বর্ 6 র্াস এবাং 3 

বছণরর কর্ বয়সী তিশুণের উপর CoronaVac (Sinovac) িোকতসণনর বেবহার বরাগ প্রতিণরায ও তনয়ন্ত্রে 

(টটকা বেবহার) বরগুণিিন (Cap.599K) -র অযীণন অনুণর্াতেি Coronavac অনুণর্াতেি পোণকজ সতন্নণবণি 

িাতিকািভি নর্। এটট একটট অফ-বিণবি বেবহার র্া তপ্রণিনিন অোন্ড কণরাি অফ ত ক্তজজ (টটকা বেবহার) 

বরগুণিিন (Cap.599K) এর অযীণন সরকারী বপ্রাগ্রাণর্ অনুণর্াতেি, তবণিষজ্ঞণের পোণনি/কতর্টট(গুতি) এর 

পরার্ণি মর তিতত্তণি সরকার বিমর্ান এবাং প্রিোতিি র্হার্ারী পতরতস্থ্তি পর্ মাণিাচনা কণর, বসইসাণে প্রাসতেক 

কার্ মকাতরিা এবাং সুরো ব টা উপিব্ধ। বর্ বেক্তি আর্ার তিশু / ওয়াণ ম টটকা বেওয়ার জনে বপ্রসক্রাইব কণরন, 

তবিরে কণরন বা োয়বদ্ধ োণকন* তিতন সরকাতর কর্ মসূতচণি সরকাণরর তনণেমিনা অনুর্ায়ী কাজ কণরন 

 

নীণচ সই কণর আতর্ তনক্তিি করতছ বর্, (a) COVID-19 িোকতসণনিন বপ্রাগ্রাণর্র (অাংি 3-এ তবস্তাতরি বেিুন) 

অযীণন আর্ার সন্তান/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা বেক্তিণক*  COVID-19 িোকতসন তেণি; এবাং (b) স্বাস্থ্ে েপ্তর 

এবাং সরকাণরর সহণর্াগী সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুতিণক(হাংকাং তবশ্বতবেোিয়-সহ) হাসপািাি কিৃমপে এবাং সাংতিষ্ট 

প্রাইণিট স্বাস্থ্ে পতরণষবার প্রতিষ্ঠান ও বপিাোর স্বাস্থ্েকর্ীণের  দ্বারা আর্ার সন্তান/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা 

বেক্তির* তিতনকাি িণেের প্রাতপ্ত ও বেবহাণর, র্াণি স্বাস্থ্ে েপ্তর COVID-19 টীকাকরণের সুরো ও তিতনকাি 

 টনাগুতি ক্রর্াগি পর্ মণবেে করণি পাণর এবাং এই উণেণিের জনে র্িেরূ সম্ভব িিেরূই এই িেেগুতি 

বেবহার করণি পারণব, এ তবষণয় আর্ার সম্মতি আণছ। 

 

এই ফণর্ ম আর্ার বেওয়া িেেগুতি সটিক। 

 

আতর্ “বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি”-বি উতিতিি উণেণিের জনে সরকারণক ফণর্ ম বেওয়া 

আর্ার সন্তান/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা বেক্তির*  বেক্তিগি িেে বেবহাণরর সম্মতি তেক্তি। আতর্ জাতন বর্ 

সরকার িেে র্াচাই ও িোকতসণনিণনর বেবস্থ্ার জনে আর্ার সণে বর্াগাণর্াগ করণি পাণর। 

 

স্মাটম আইণ তিটট কা ম বহাল্ডারণের জনে: আতর্ “বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি”-বি উতিতিি 

উণেণিে সরকাণরর বেবহাণরর জনে স্বাস্থ্ে পতরণষবা প্রোিা/ পাবতিক অতফসারণের আর্ার/ আর্ার সন্তান/ 

আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা বেক্তির* স্মাটম আইত  কাণ মর তচণপ রতেি আর্ার/ আর্ার সন্তান/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন 

োকা বেক্তির* বেক্তিগি িেে পডার [হাংকাং আইত  কা ম নম্বর, নার্ (ইাংরাক্তজ ও তচনায়), জন্মিাতরি এবাং হাংকাং 

আইত  কা ম ইসুের িাতরণি সীতর্ি] অনুর্তি তেক্তি। 

 

হাংকাং তবণিষ প্রিাসতনক বেণত্রর আইন অনুর্ায়ী এই সম্মতিপত্র কার্ মকরী হণব এবাং আতর্  হাংকাং তবণিষ 

প্রিাসতনক বেণত্রর তবচারবেবস্থ্ার প্রতি অনুগি োকণবা। 

 

র্া-ব্াব্া / অতভভাব্দকে* সই:  

র্া-ব্াব্া / অতভভাব্দকে*  ার্ (ইংোক্তজদি):   

সম্পকম:  

HKID / অ যা য আইদিতেটট িকুদর্ে -  

অতভভাব্দকে  তিে প্রকাে এব্ং  তি  ং / অতভভাব্ক * : 
 

র াগাদ াদগে  ম্বে:  

িাতেখ:   

 

B. 18 বছণরর কর্ বয়সী / র্ানতসকিাণব অের্ িোকতসন গ্রহীিাণের বেণত্র র্া-বাবা/ অতিিাবণকর দ্বারা 

পূরেীয় 
 

 

আতর্ অাংি 3-এ উতিতিি  COVID-19 টীকাকরণের িেেসূচীণি বেওয়া িেেগুতি পণডতছ ও বুণেতছ, র্ার র্ণযে  

COVID-19  িোকতসণনিন বকান বেণত্র বনওয়া র্াণব না (এবাং সম্ভাবে প্রতিকূি  টনা) িাও অন্তিভ মি, িোকতসন 

বপ্রা াক্টটট বরাগ প্রতিণরায ও তনয়ন্ত্রে (িোকতসণনর বেবহার) বরগুণিিন (Cap. 599K)-এর অযীণন COVID-19 

সাংক্রর্ে বরািার তবণিষ উণেণিে অেরাইজ  তকন্তু ফার্ মাতস অোন্ড পয়জনস্ অত মনোণের (Cap. 138) অযীণন 

নতেিভি নয়, এবাং আতর্ অাংি 3-এ উতিতিি  COVID-19 িোকতসনগুতি আর্ার সন্তান/ আর্ার িত্ত্বাবযাণন োকা 

বেক্তির* গ্রহে করায় িার হণয়  সম্মতি  জানাক্তি। আতর্ প্রশ্ন করার সুণর্াগ বপণয়তছ এবাং আর্ার সর্স্ত প্রণশ্নর 

িাণিা িাণব উত্তর বেওয়া হণয়ণছ। আতর্ সম্মতি পণত্রর অযীণন এবাং বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের 

তববৃতি(গুতি)-র অযীণন আর্ার োতয়ত্ব ও কিমবে সম্পূে ম িাণব বুণেতছ। 
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# C.  র্তে িোকতসন গ্রহীিা তনরের হয় িণব সােীর তনম্নতিতিিগুতি সম্পূে ম করা উতচি 

( তে পাটম 4(B) সম্পূণ ম হদয িাদক িদব্ এই অংিটট ব্াে তে ।) 

 

এই িকুদর্েটট আর্াে উপতস্থ্তিদি ভযাকতস  গ্রহীিাদক পদড় বু্ক্তিদয রিা াদ া হদযদছ। ভযাকতস  গ্রহীিাদক প্রশ্ন কোে 

সুদ াগ রেওযা হদযদছ। 

 

সাক্ষীে সই:  

সাক্ষীে  ার্ (ইংোক্তজদি):  

  
হংকং আইতি কািম  ং: 

(শুধু অক্ষে এব্ং প্রির্ তি টট তিক্তজট েেকাে) 
      X X X (X) 

 

অিব্া      অ যা য পতেিয পে 

 তিে ধে : 
 

 তি  ম্বে:  

র াগাদ াদগে রটতলদফা :  িাতেখ:  

 

 

 

স্বাস্থ্েণসবা প্রোনকারীর দ্বারা সম্পন্ন করা হণব  (কতর্উত টট ভযাকতসদ ি  রসোদেে জ য প্রদযাজ ীয  য ) 

To be completed by Healthcare Provider (Not required for Community Vaccination Centre) 

eHS(S) রল দে   ম্বে 

শুযুর্াত্র একটট বিনণেন নম্বর 

( তে গ্রহণদ াগয ) 

eHS(S) Transaction No. 

ONE TRANSACTION NUMBER 

ONLY 

(if applicable) 

T _________-____  _____-_____ 

টটকা রেওযাে িাতেখ  

Date of Vaccination 
 

িািাদেে  ার্ 

Name of Doctor 
 

 

ভাস মদ ে িাতেখ: 2 আগস্ট 2022 

অ ুব্াতেি সংস্কেণ রকব্লর্াে রেফাদেদেে জ য। 

অ ুব্াতেি সংস্কেণ এব্ং ইংদেজী সংস্কেদণে র্দধয তব্দোদধে রক্ষদে ইংদেজী সংস্কেণটট প্রাধা য পাদব্। 

আেও িদিযে জ য, অ ুগ্রহ কদে www.covidvaccine.gov.hk  

 

Version date: 2 August 2022 

Translated version is for reference only.  

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk 
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বেক্তিগি িেে সাংগ্রণহর উণেণিের তববৃতি 

(অনুতেি অাংি বরফাণরণের জনে) 

ব্যক্তিগি িিয প্রো  ইিাধী  তব্েয।  দিষ্ট িিয  া তেদল আপত  ভযাকতসদ ি   া রপদি পাদে । 

 

সাংগ্রণহর কারে 

1. সংগৃহীি ব্যক্তিগি িিয সেকাদেে দ্বাো ত ম্নতলতখি উদেদিয ব্যব্হৃি হদি পাদে: 

(a) COVID-19 ভযাকতস  গ্রহদণে তব্েদয সংতিষ্ট সেকাতে তব্ভাগ ও সংস্থ্াগুতলে সদঙ্গ পতেতস্থ্তি  ািাই; 

(b) সংতিষ্ট সেকাতে আর্লা ব্া তব্ভাগ ও সংস্থ্াদক পেব্িী ভযাকতসদ িদ ে ব্যব্স্থ্া কোে জ য জা াদ া; 

(c) ই-রহল্ি(সাব্তসতিজ) অযাকাউে তিতে, প্রক্তক্রযাকেণ ও েক্ষণাদব্ক্ষদণে জ য, এব্ং COVID-19 ভযাকতসদ ি  

রপ্রাগ্রাদর্ে পতেিাল া ও প মদব্ক্ষদ ে জ য  াে র্দধয েদযদছ ইতর্দগ্রি  েপ্তদে োখা িদিযে তভতিদি তব্েুযতি  

র্াধযদর্  ািাইকেণ তকন্তু এে র্দধযই সীর্াব্দ্ধ  য; 

(d) স্বাস্থ্য েপ্তে ও সেকাদেে সদঙ্গ সং ুি অ যা য সংস্থ্ায পািাদ া(হংকং ইউত ভাতস মটট-সহ)  াদি COVID-19 

ভযাকতসদ ি  রপ্রাগ্রাদর্ে অন্তগ মি COVID-19 টীকাকেদণে সুেক্ষা ও তিত কাল ঘট াগুতলে উপে লাগািাে 

প মদব্ক্ষণ কো  ায 

(e) পতেসংখযা  ও গদব্েণাে কােদণ; এব্ং 

(f) COVID-19 রোগ  সংক্রর্দণে ঘট াে প্রতিদোধ , এে তব্রুদদ্ধ সুেক্ষা , অিব্া ত যন্ত্র  ব্া তব্লম্ব, ক টযাক্ট রেতসং 

সহ; এব্ং 

(g) আই সম্মি অ য রকা  সঙ্গি কােদণ প্রদযাজ  হদি পাদে। 

 

হস্তান্তরকণের বেতে 

2. আপত  র  ব্যক্তিগি িিয রেদব্  িা সেকাদেে কাদছ হস্তান্তে কো হদব্ এব্ং এগুতল সেকাদেে দ্বাো িাে সহদ াগী, 

অ য সংস্থ্া, এব্ং প্রির্ পযাোগ্রাদফ কতিি কােদ  িৃিীয পদক্ষে হাদিও রেওযা হদি পাদে প্রদযাজ  পড়দল। 

 

বেক্তিগি িণেের প্রাতপ্ত 

3. পাদস মা াল রিটা(প্রাইদভতস) অতিম যাে(Cap. 486)-এে রসকি  18 ও 22 এব্ং তপ্রক্তেপল 6, তিতিউল 1 অ ু াযী 

আপ াে ব্যক্তিগি িিয অতধগি কোে ও িাদি পতেব্িম  সাধদ ে অতধকাে েদযদছ। স্বাস্থ্য েপ্তে িিয অতধগি কোে 

অ ুদোদধে উপে একটট তফ োব্ী কেদি পাদে। 

 

ক্তজজ্ঞাসা 

4. প্রেি ব্যক্তিগি িিয তব্েদয, িিয অতধগি কোে অ ুদোধ ব্া সংদিাধ  তব্েদয রকা  ক্তজজ্ঞাসা িাকদল িা  ীদিে 

টিকা ায কেদি হদব্: 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

টিকা া: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

রটতলদফা   ং.: 2125 2045 

 

ভাস মদ ে িাতেখ: 2 আগস্ট 2022 

অ ুব্াতেি সংস্কেণ রকব্লর্াে রেফাদেদেে জ য। 

অ ুব্াতেি সংস্কেণ এব্ং ইংদেজী সংস্কেদণে র্দধয তব্দোদধে রক্ষদে ইংদেজী সংস্কেণটট প্রাধা য পাদব্। 
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