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COVID-19 ভ্যাকসিন ও ভ্যাকসিননশন প্রাগ্রাম  

রায়শই জিজ্ঞাসিত রশ্নাবলী (3) 

23 মার্চ 2022 অনুযায়ী 

িূচীপত্র 

টীকাকরণ কম চসূর়্ী ও স্থান 

82. COVID-19 টীকাকরণ কর্ মসূচী কী? 

83. সাধারণ মানুষ কক ভ্যাককসননর ধরন বেনে কননে পানরন? 

84. ককমউকনটট ভ্যাককসননশন বসন্টার ক়ীভ্ানে কাজ কনর? 

85. ককমউকনটট টটকাদান বকন্দ্র এেং হাসপাোনের COVID-19 টটকা বকনন্দ্রর জনয গুরুের 

আেহাওযার জনয কেনশষ েযেস্থা ক়ী হনে? 

86. অ-হংকং োকসন্দারা কক টটকা বদওযার জনয বযাগ্য? 

87. অনোইন েুককং কসনেম দ্বারা কক ধরননর পকরর্য নকি গ্রহণ করা হনে? হংকংনযর 

োকসন্দানদর জনয ককভ্ানে করজানভ্চশন করা যায যারা অনযানয পকরর্যপত্র ধারণ কনর? 

88. আকম হংকং-এ কিনর আসার জনয বকাযানরন্টাইন েযেস্থা বিনক অেযাহকে বপনযকে (বযমন 

Return2hk কিনমর অধ়ীনন) ককন্তু এখনও একাকধক োধযোমূেক পর়ীক্ষার প্রনযাজন়ীযো পূরণ 

করনে পারকে না। আকম কক টটকা গ্রহনণর জনয সরাসকর ককমউকনটট টটকাদান বকনন্দ্র বযনে পাকর? 

89. যকদ আকম একটট োধযোমূেক পর়ীক্ষার প্রনযাজননর মধয কদনয যাচ্ছি োহনে কক আমার টটকা 

বনওযা উকর্ে? 

ভ্যাককসননশন পরেেী প্রশ্ন 

90. যকদ আমার মনন হয বয আকম COVID-19 টীকাকরণণর পার্শ্ ম প্রতিক্রিয়া অনুভব করতি 

িাহণে আর্ার তক করা উতচি? 

91. COVID-19 ভযাকতসন তক আর্াণক COVID-19 ররাণে আিান্ত করণব? 

92. COVID-19 টীকাকরণণর পর ভাইরাে পরীক্ষায় আতর্ তক COVID-19 পক্রিটটভ আসণবা? 

93. আকম বয ভ্যাককসননশননর পর সুরকক্ষে আকে ো ক়ীভ্ানে জাননো? এর জনয কক বকান 

পর়ীক্ষা করনে হনে? 

94. যতি প্রথর্ ভযাকতসণনর র াি রনওয়ার পর আর্ার একটট গুরুির প্রতিকূে প্রতিক্রিয়া হণয় 

থাণক িাহণে আতর্ তক তিিীয় র াি তনণি পারব? 

95. একটট COVID-19 ভ্যাককসন পাওযার পনর কক আমানক রক্তদান বিনক কেরে রাখা হনে? 

টটকা বরকর্চ 

96. "ইনেক্ট্রকনক ভ্যাককসননশন বরকর্চ" কক? 

97. আকম বয ভ্যাককসনগুকে বপনযকে োর েযার্/েট নম্বর ককভ্ানে রচক করে? 

98. আকম কক সরকানরর কানে আমার অ-স্থান়ীয টটকাকরণ বরকর্চ ব াষণা করনে পাকর? 

99. আকম হংকং এর োকসন্দা। আকম কক ভ্রমনণর উনেনশয আমার পাসনপানটচ িাকা নাম এেং 

পাসনপাটচ নম্বনর আমার COVID-19 ভ্যাককসননশন বরকনর্চ েযচ্ছক্তগ্ে কেেরণ পকরেেচন করার 

জনয আনেদন করনে পাকর? 

100. যকদ আকম টটকাদাননর বরকনর্চ োকেকাভু্ক্ত েনিয (বযমন জন্ম োকরখ ো কেঙ্গ) বকাননা 

েররুটট খুুঁনজ পাই, আকম ক়ী করনে পাকর? 
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101. বকন আমার টটকাদাননর বরকর্চ কানো এেং সাদা রনে োপা হনযকেে, ককন্তু অনয 

বোনকনদর টটকাদাননর বরকর্চগুকে রনে আনে? বকন আমার কাগ্নজর টটকা বরকনর্চর ন়ীনর্ োম 

কদনক বকান বরিানরন্স নম্বর (বরি) বনই? 

102. টটকাদান বরকনর্চ QR বকানর্র েযেহার ক়ী? 

103. কদ্বে়ীয ো েৃে়ীয বর্াজ টটকা প্রাকির পর বকন আমার টটকার বরকর্চ সটিকভ্ানে 

"LeaveHomeSafe" বমাোইে অযানপ বদখাননা যানে না? 

104. হংকং-এ েৃে়ীয বর্াজ বনওযার সময যকদ আকম হংকংনযর োইনর প্রিম এেং কদ্বে়ীয বর্াজ 

গ্রহণ ককর েনে আকম একই সমনয ক়ীভ্ানে টটকা বদওযার বরকর্চ প্রদশ চন করনে পাকর? 

COVID-19 ভ্যাককসন সম্পনকচ আরও প্রশ্ন 

105. হংকং-এ সরেরাহ করা COVID-19 ভযাকতসনগুতে তক হাোে বা হাোে-স্বীকৃি? 

106. COVID-19 ভ্যাককসন সংগ্রনহর জনয সরকানরর ন়ীকে ক়ী? 

107. COVID-19 ভ্যাককসন কয ধরননর? 

108. সরকার ক়ীভ্ানে কনচ্ছিে কনর বয জনসাধারনণর দ্বারা প্রাি ভ্যাককসনগুকে কনরাপদ এেং 

কায চকর? 

109. COVID-19 ভ্যাককসননর কনযন্ত্রণ ও ন়ীকরক্ষণ ক়ীভ্ানে করা হয? 

110. COVID-19 ভযাকতসণনর অযার্ভ্াস চ ইনভ্ন্টসর িনোকযং ইমুযনাইনজশন-এর জনয 

ইননর্মকনটট িান্ড (AEFI Fund) কী? 

111. গুরুের প্রকেকূে  টনায আক্রান্ত েযচ্ছক্তরা AEFI ফান্ড রথণক তক নেি অথ ম পাণবন? 

112. AEFI ফাণন্ডর সব মাতিক প্রণিয় অথ ম কি? এই অথ ম কীভাণব রিাো হণব? 

113. AEFI ফাণন্ডর রের্ ির্া রিওয়ার রকান সর্য়সীর্া আণি?114. বকান দাে়ীদার যকদ AEFI 

ফান্ড রথণক অথ ম রপণয় থাণক, িাহণে রস তক ভযাকতসন তনর্ মািার তবরুণে িার ক্ষতির িনয 

আইতন পিণক্ষপ তনণি পাণর? 

115. COVID-19 ভযাকতসণনশন কর্ মসূচী তবষণয় অনয রকান প্রশ্ন থাকণে কী করণবা? 

অনযানয জনস্বাস্থয কেষযক পদনক্ষপ 

116. COVID-19 ভযাকতসন উপেব্ধ হওয়ার পর এখন তক আর র্াস্ক পরা বা সার্াক্রিক িরূত্ব 

বিায় রাখার প্রণয়ািন আণি? 

117. বপশাদার কর্ককৎসকনদর মনধয যা ুঁরা ভ্যাককসন কননযনেন ো ুঁনদর এখননা কক সম্পূণ চ 

পানস চানাে বপ্রানটকিভ্ ইকুযইপনমন্ট(PPE) দরকার পড়নে? 

118. যানদর টটকা বদওযা হনযনে ককন্তু পরেেীনে সংক্রামক েযচ্ছক্তর সংস্পনশ চ এনসনে োনদর 

জনয কক কেদযমান েযেস্থা বযমন বটকেং ো বকাযানরন্টাইননর প্রনযাজন হনে? 

119. ভ্যাককসননশন ো ইমুযকনটটর প্রমাণ কক পয চটননর জনয েযেহার করা যানে?  

120. উপেব্ধ COVID-19 ভ্যাককসনগুকে কক ভ্যাকরযযান্টগুকের দ্বারা সংক্রমণ প্রকেনরাধ করনে 

কায চকর হনে? 

121. মদযপান কক আমানদর প্রকেনরাধ ক্ষমো ককমনয বদয?  

ভ্যাককসননর কেষনয ভু্ে ধারণা ও প্রকৃে েিয 

COVID-19 ভ্যাককসন কেষনয ভু্ে ধারণা ভ্াো 

122. COVID-19 ভ্যাককসন দ্রেু তেকর ও পর়ীক্ষা হনযনে েনে এগুকে কক সুরকক্ষে নয? 
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123. COVID-19-এর mRNA টটকাগুকে কক মানুনষর DNA েদনে বদনে? 

124. অননক মানুনষর COVID-19 হণয় বসনর বগ্নে, োহনে আমানদর ভ্যাককসন বনওযার 

প্রনযাজন আনে? 

125. COVID-19 ভ্যাককসন মাইনক্রাকর্প ট্র্যাককং ো মানুনষর মচ্ছিনে ককেু ভ্নর কদনয োনদর 

কনযন্ত্রণ করনে পানর? 

126. Comirnaty (BioNTech) ভ্যাককসন প্রদাননর পর মেুৃযহার সাধারনণর বর্নয বেনড় বগ্নে? 

127. Comirnaty(BioNTech) ভ্যাককসননর কায চকাকরো বদখাননার বকান কিকনকাে োকর্ বর্টা 

বনই? 

128. Comirnaty (BioNTech) ভযাকতসন গ্রহণণর সণে সণেই কাি শুরু কণর? 

129. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ভযাকতসন বযবহাণরর পর িুব মে বেৃ র্ানুষণির 

অপ্রিভাতশি র্িৃয যহার বকৃ্রের প্রর্াণ পাওয়া রেণি? 

130. Sinovac COVID-19 ভ্যাককসন কক েযেহানরর সনঙ্গ সনঙ্গই কাজ শুরু করে? 

131. COVID-19 টটকা তক আর্াণক COVID-19 আিান্ত করণি পাণর? 

132. প্রে়ীণনদর COVID-19 টটকা বদওযার বেকশ প্রনযাজন বনই? 

133. দ়ী চস্থায়ী বরানগ্ আক্রান্ত েযচ্ছক্তনদর COVID-19 টটকা বদওযার বেকশ প্রনযাজন বনই? 

134. COVID-19 টটকা COVID-19 সংক্রমনণর বর্নয বেকশ ক্ষকেকর? 

135. Comirnaty ভ্যাককসনন কক বিনরামযাগ্ননটটক ো ধােে পদাি চ ো গ্রাকিন অক্সাইর্ িানক? 

ভ্যাককসনগুকেনক বোঝা: েিয ও ভ্রান্ত ধারণা 

136. প্রাকৃকেক প্রকেনরাধ ক্ষমো ভ্যাককসন-প্রদত্ত প্রকেনরানধর বর্নয বেকশ স্বাস্থযকর? 

137. বরাগ্টট ভ্যাককসননর বর্নয কম ক্ষকেকারক? 

138. ভ্যাককসনন ক্ষকেকারক পদাি চ িানক? 

139. ভ্যাককসন আমার প্রকেনরাধ ক্ষমোর ক্ষকেসাধন করনে পানর? 

140. সমি ভ্যাককসননর বক্ষনত্র একোর টীকা কননে সারা জ়ীেননর জনয প্রকেনরাধ ক্ষমো তেকর 

হনয িাকনে? 

141. সমি ভ্যাককসন  নরর উষ্ণোয সংরক্ষণ করা উকর্ে? 

142. হনরক রকম ভ্যাককসন কক সোর জনয উপনযাগ়্ী? 

143. ফ্েু ভযাকতসন তক COVID-19 রুখণি সাহাযয করণি পাণর? 

144. ভ্যাককসন বনওযার পর সং টটে সমি প্রকেকূে  টনাই কক ভ্যাককসননর কারনণ  নট?  
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টীকাকরণ কম চসূর়্ী ও স্থান 

82. COVID-19 টীকাকরণ কম মিূচী কী? 

সরকার সর্স্ত হংকংবাসীণির িনয তবনার্ূণেয COVID-19 ভযাকতসন রিওয়ার েণক্ষয ঝুুঁ তক অনুযায়ী 

িাণপ িাণপ অঞ্চেবযাতপ COVID-19 টীকাকরণ কর্ মসূচী(ণপ্রাগ্রার্) চােু কণরণি। এই রপ্রাগ্রাণর্র 

অিীণন হাসপািাে ও তেতনক, এবং ররতসণ নতশয়াে রকয়ার রহার্ ও কতর্উতনটট ভযাকতসণনশন 

রসন্টার-সহ তবতভন্ন িায়োয় COVID-19 ভযাকতসণনশন উপেব্ধ থাকণব। 

 

83. সাধােণ মানুষ কক ভ্যাককসরনে ধেন বেরে কনরে পারেন? 

সরকার পতরণবশ, পতরতিতি, ভযাকতসন গ্রহীিাণির িরন, ভযাকতসন প্রিাণনর িান ও সর্য় অনুযায়ী 

ভযাকতসণনর উরন টিক করণব। সািারণ র্ানুষ যতি অনয রকান িরণনর ভযাকতসন তনণি চান িাহণে 

িা ুঁণির এর্ন রকান িাণন তেণয় ভযাকতসন তনণয় আসণি হণব রযখাণন রসই ভযাকতসন উপেব্ধ। 

 

84. ককমউকনটি ভ্যাককসরনশন বসন্টাে কীভ্ারে কাজ করে? 

অঞ্চে-েযাপ়ী COVID-19 টটকাদান কম চসূকর্নক সমি চন করার জনয, সরকার কসননাভ্াক এেং পনর 

Comirnaty (BioNTech) এ COVID-19 টটকা পকরর্ােনার জনয 26 বিেররুযাকর, 2021 বিনক শুরু কনর 

কেকভ্ন্ন বজোয ককমউকনটট টটকা বকন্দ্র স্থাপন কনরনে। ধানপ ধানপ ককমউকনটট টটকা বকন্দ্র বখাো হনে। 

হংকংনযর োকসন্দারা োনদর ঝুুঁ ককর কেভ্াগ্ অনুসানর ধানপ ধানপ কেনামূনেয ভ্যাককসন বপনে সক্ষম 

হনেন। 

কীভাণব অযাপণয়ন্টণর্ন্ট রনণবন: তভড় এড়াণনার িনয এবং বযবিাপনা করাণনার িনয সািারণ র্ানুষ 

রপ্রাগ্রাণর্র অযাপণয়ন্টণর্ন্ট ওণয়বসাইণট তেণয় আণে রথণক একটট অযাপণয়ন্টণর্ন্ট টিক কণর রাখণি 

পাণরন। 

টীকাকরণ: ভযাকতসণনশন রসন্টাণর আসার পর কর্ীরা ভযাকতসনসংিান্ত িথয িাতনণয় রিণব এবং 

ভযাকতসন রিওয়ার আণে ভযাকতসণনশণনর উপযুক্ত পতরতিতি যাচাই করণব। ভযাকতসন গ্রহণণর পর , 

একটট ভ্যাককসননশন বরকর্চ বদওযা হনে। ভ্যাককসননর ধরন অনুযায়ী এেং েযচ্ছক্তকেনশনষর বমকর্কাে 

ইকেহাস অনুযায়ী ভ্যাককসন বনওযার পর 15 কমকনট অকি পয চনেক্ষনণ িাকা উকর্ে। 

মন্তেয: একই কদননর টটককনটর েযেস্থা সম্পনকচ, দযা কনর এখানন যান 

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

85. ককমউকনটি টিকাদান বকন্দ্র এেং হাসপাোরেে COVID-19 টিকা বকরন্দ্রে জনয গুরুেে 

আেহাওযাে জনয কেরশষ েযেস্থা কী হরে? 

যখন কানো েটৃির সেকচো / টাইিুন সেকচো সংনকে নং 8 ো োর উপনর েেেৎ িানক, েখন 

ককমউকনটট ভ্যাচ্ছক্সননশন বসন্টার (CVCs) এেং হাসপাোনের COVID-19 টটকা বকনন্দ্র (HCVSs) 

টটকাদান পকরনষো স্থকগ্ে করা হনে। CVCs/HCVS-এর দুনয চাগ্পূণ চ আেহাওযার েযেস্থা সম্পনকচ আরও 

েনিযর জনয প্রাসকঙ্গক প্রাযশই চ্ছজজ্ঞাকসে প্রশ্নােে়ী পড়নে অনুগ্রহ কনর এখানন কিক করুন। দযা 

কনর এখানন যান https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf 

CVCs/HCVS-এর খারাপ আেহাওযার েযেস্থা সম্পনকচ আরও েনিযর জনয প্রাসকঙ্গক প্রাযশই 

চ্ছজজ্ঞাকসে প্রশ্নােে়ী পড়নে। 

86. অ-হংকং োকসন্দাো কক টিকা বদওযাে জনয ব াগ্য? 

অনুগ্রহ কনর https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible বদখুন। 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf


(Bengali version) 

87. অনোইন েুককং কসরেম দ্বাো কক ধেরনে পকেচয নকি গ্রহণ কো হরে? হংকংরযে 

োকসন্দারদে জনয ককভ্ারে কেজারভ্েশন কো  ায  াো অনযানয পকেচযপত্র ধােণ করে? 

েেচমানন, অনোইন েুককং কসনেম শুধুমাত্র পা ুঁর্টট পকরর্য নকি গ্রহণ কনর, বযমন হংকং আইনর্কন্টটট 

কার্চ, হংকং োি চ সাটটচকিনকট, কনসুযোর কপ চস আইনর্কন্টটট কার্চ, একটট পকরর্যপনত্রর জনয 

আনেদননর স্ব়ীকৃকে এেং োনড়র শংসাপনত্রর ধারক৷ হংকং-এর োকসন্দানদর জনয যানদর অনযানয 

পকরর্যপত্র রনযনে, অনুগ্রহ কনর পকরর্য নকিটট CVC-বে আনুন (বেসরকাকর হাসপাোেগুকে েযে়ীে) 

এেং কমীরা োনদর টটকা বদওযার জনয প্রকেকদননর সামানয পকরমাণ বকাটা সংরক্ষণ করনেন। োরা 

টটকা বদওযার জনয েযচ্ছক্তগ্ে কিকননকর মনো অনযানয স্থানগুকেনেও বযনে পানর। 

এোড়াও, হংকংনযর োকসন্দানদর জনয যারা অনযানয পকরর্য নকি ধারণ করনেন, োরা বপাে অকিস 

বিনক অনোইন েুককং করার জনয সহাযো র্াইনে পানরন। 

 

88. আকম হংকং-এ কিরে আসাে জনয বকাযারেন্টাইন েযেস্থা বিরক অেযাহকে বপরযকে 

(ব মন Return2hk কিরমে অধীরন) ককন্তু এখনও একাকধক োধযোমূেক পেীক্ষাে 

প্ররযাজনীযো পূেণ কেরে পােকে না। আকম কক টিকা গ্রহরণে জনয সোসকে ককমউকনটি 

টিকাদান বকরন্দ্র ব রে পাকে? 

ককমউকনটট টটকা বকনন্দ্র যাওযা নাগ্করকনদর পিৃক স্থাননর কভ্চ্ছজটর সংক্রমণ প্রকেনরাধ েযেস্থা বমনন 

র্েনে হনে। োধযোমূেক পর়ীক্ষার কেষয েযচ্ছক্তনদর প্রাসকঙ্গক পর়ীক্ষার সমযস়ীমার আনগ্ একটট 

োধযোমূেক পর়ীক্ষা করা উকর্ে। নাগ্করকরা যকদ বনরেটটভ িোিে বপনয িানক ককন্তু োরপরও 

একাকধক পর়ীক্ষার সানপনক্ষ িানক, েনে পিৃক বকন্দ্রগুকে োনদর কভ্চ্ছজটর সংক্রমণ প্রকেনরানধর 

েযেস্থা অনুযায়ী আপনার টটকা প্রেযাখযান করনে পানর। 

কভ্চ্ছজটর ইননিকশন প্রকেনরাধ েযেস্থার কারনণ যকদ নাগ্করকনদর টটকা বনওযার অনুমকে না বদওযা 

হয, োহনে োনদর টটকা কপকেনয বদওযার পরামশ চ বদওযা হয। 

 

89.  কদ আকম একটি োধযোমূেক পেীক্ষাে প্ররযাজরনে মধয কদরয  াচ্ছি োহরে কক আমাে 

টিকা বনওযা উকচে? 

োধযোমূেক পর়ীক্ষার কেষয েযচ্ছক্তনদর প্রাসকঙ্গক পর়ীক্ষার সমযস়ীমার আনগ্ একটট োধযোমূেক 

পর়ীক্ষা করা উকর্ে। নাগ্করকরা যকদ বনকেোর্ক িোিে বপনয িানক ককন্তু োরপরও একাকধক 

পর়ীক্ষার সানপনক্ষ িানক, েনে পিৃক বকন্দ্রগুকে োনদর কভ্চ্ছজটর সংক্রমণ প্রকেনরানধর েযেস্থা 

অনুযায়ী আপনার টটকা প্রেযাখযান করনে পানর। 

কভ্চ্ছজটর ইননিকশন প্রকেনরাধ েযেস্থার কারনণ যকদ নাগ্করকনদর টটকা বনওযার অনুমকে না বদওযা 

হয, োহনে োনদর টটকা কপকেনয বদওযার পরামশ চ বদওযা হয। 

 

ভ্যাককসননশন পরেেী প্রশ্ন 

90.  কদ আমাে মরন হয ব  আকম COVID-19 টীকাকরনণর পার্শ্ ম রসতজিয়া অনুভ্ব করসি 

তাহনল আমার সক করা উসচত?  

ভযাকতসণনর িথযসূচীণি পার্শ্ ম প্রতিক্রিয়া তবষয়ক িথয পাওয়া যাণব। 

Sinovac টটকা 



(Bengali version) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf 

BioNTech টটকা 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

সািারণ ভাণব, COVID-19 ভ্যাককসননর সাধারণ পার্শ্ চ প্রকেচ্ছক্রযাগুকে মদৃু এেং ক্ষণস্থায়ী। বকউ বকউ 

বেকশ ে়ীব্র   ককন্তু সাধারণে দুে চভ্ প্রকেকূে প্রভ্াে অনুভ্ে করনে পানরন। ভ্যাককসন গ্রহনণর পর 

আপনানক পয চনেক্ষণ অঞ্চনে 15 কমকনট অকি িাকনে হনে। 

ইনেকশননর জাযগ্ায েযিা এেং কি কম করার জনয বসখানন পকরোর  িান্ডা  কভ্নজ কাপড় জকড়নয 

রাখনে পানরন। ধ়ীনর ধ়ীনর হানের েযাযাম করুন। হােকা জ্বনরর কষট কমাননার জনয যনিি েরে 

গ্রহণ করুন। 

কর্ককৎসক ো অনযানয বপশাদার কর্ককৎসাকমীর(নযমন বর্কন্টে  িাম চাকসে  নাস চ ও র্াইকনজ 

বমকর্কসন অভ্যাসকার়ী) সাহাযয গ্রহণ করুন যকদ: 

 ইনেকশন বনওযার 24  ন্টা পর যকদ ইনেকশননর জাযগ্ায েযিা ো োেনর্ ভ্াে োনড়; ো 

 ককেু কদন পনরও আপনার পার্শ্ চ প্রকেচ্ছক্রযা কম না হয ; ো 

 আপকন যকদ আপনার পার্শ্ চ প্রকেচ্ছক্রযা কননয কর্কন্তে হন 

যকদ আপকন কর্ককৎসনকর পরামশ চ বনন  োহনে আপনার কর্ককৎসকনক অেশযই আপনার 

ভ্যাককসননশননর েিয জানানেন এেং আপনার ভ্যাককসননশন বরকর্চ কার্চ উপেব্ধ িাকনে 

বদখানেন। ো ুঁরা আপনানক উপনদশ বদনেন  আপনার পকরকস্থকের যিাযি মূেযাযন কনর স্বাস্থয দিনর 

জানানেন যকদ বকান গুরুত্বপূণ চ টীকাকরণ-পরেেী প্রকেকূে  টনা পাওযা যায। 

 

91. COVID-19 ভ্যাকসিন সক আমানক COVID-19 প্রানে আিান্ত করনব? 

Sinovac, Comirnaty (BioNTech) ভযাকতসনগুতেণি িীবন্ত ভাইরাস থাণক না যা COVID-19 বরানগ্র 

কারণ হনে পানর। এই ভ্যাককসনগুকে আপনানক COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত করনে না। 

অনুগ্রহ কনর সনর্েন বহান বয ভ্যাককসন গ্রহনণর পনরও প্রকেনরাধ ক্ষমো তেকর হনে ককেু সময 

োনগ্। োর মানন ভ্যাককসন গ্রহনণর আনগ্ ো পনর বকান েযচ্ছক্ত COVID-19 ভ্াইরানসর দ্বারা আক্রান্ত 

হনয অসুস্থ হনে পানর। োর কারণ ভ্যাককসনটট প্রকেনরাধ ক্ষমো তেকরর জনয যনিি সময পাযকন। 

 

92. COVID-19 টীকাকরনণর পর ভ্াইরাল পরীক্ষায় আসম সক COVID-19 পজিটটভ্ আিনবা? 

Sinovac, Comirnaty (BioNTech)  ভযাকতসনগুতে রপতশর তভিণর রিওয়া হয় এবং এটট COVID-19-এর 

িনয  আপনার তনউণেতয়ক অযাতস  বা র্শ্াসযণের রথণক সংেহৃীি নরু্নার অযাতন্টণিন রটস্টণক 

প্রভাতবি করণব এর্ন সম্ভাবনা খুব কর্। 

যকদ আপনার শর়ীর একটট প্রকেনরাধ ক্ষমো গ্নয বোনে(ভ্যাককসননশননর েক্ষয) োহনে আপকন ককেু 

অযাকন্টনজন পর়ীক্ষায পচ্ছজটটভ্ আসনে পানরন। আপনার আনগ্ কখননা সংক্রমণ হনযকেে ককনা ো 

আনগ্ ভ্যাককসন কননযকেনেন ককনা এেং ভ্াইরানসর কেরুনে আপনার ককেুটা সুরক্ষা রনযনে ককনা ো 

অযাকন্টেকর্ বটনে বদখা যায। 

 

93. আকম ব  ভ্যাককসরনশরনে পে সুেকক্ষে আকে ো কীভ্ারে জানরো? এে জনয কক বকান 

পেীক্ষা কেরে হরে? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf


(Bengali version) 

সাধারণ ভ্ানে েেনে বগ্নে  COVID-19 ভযাকতসন গ্রহণণর আণে বা পণর COVID-19-এর েযাবণরটতর 

রটতস্টং(PCR ো বসনরােচ্ছজ) দরকার বনই। যকদ আপনার মনধয COVID-19-এর েক্ষণ বদখা যায  

োহনে কর্ককৎসনকর পরামশ চ কনন এেং দরকার হনে পর়ীক্ষা করান।  

 

94. যসি রথম ভ্যাকসিননর প্ াি প্নওয়ার পর আমার একটট গুরুতর রসতকূল রসতজিয়া 

হনয় থানক তাহনল আসম সক সিতীয় প্ াি সননত পারব?  

িনস্বাণিযর তবষয়টট র্াথায় ররণখ যতি রকান বযক্রক্তর ভযাকতসণনর প্রথর্ র াি রনওয়ার পর িাুঁণক 

গুরুির প্রতিকূে ঘটনার িনয হাসপািাণে ভতিম করণি হয়, রসণক্ষণে কতর্উতনটট ভযাকতসণনশন 

রসন্টারগুতেণি বা হাসপািাে কিৃমপণক্ষর রিনাণরে আউট-রপণশন্ট তেতনকগুতেণি িাুঁর তিিীয় 

র াণির অযাণপাণয়ন্টণর্ন্ট বাতিে হণয় যাণব যাণি সংতিষ্ট বযক্রক্ত তিিীয় র াি রনওয়ার অনোইন 

অযাপণয়ন্টণর্ন্ট করার আণে িাুঁর তচতকৎসণকর সণে পরার্শ ম করণি পাণরন। 

আপনার যকদ োৎক্ষকণকভ্ানে (1  ন্টার মনধয) পূনে চর COVID-19 টটকা ো 1 বেণ়ীর বেকশ ওষুনধ 

গুরুের অযাোচ্ছজচর প্রকেচ্ছক্রযার ইকেহাস িানক, ো পূনে চর COVID-19 টটকাদানন অযাোচ্ছজচর প্রকেচ্ছক্রযা 

যা স্ব-স়ীমােে নয ো বমৌকখক দ্বারা সমাধান হযকন অযাকন্ট-অযাোচ্ছজচ ওষুধ, আপনার র্াক্তানরর সানি 

পরামশ চ করুন। 

 

95. একটি COVID-19 ভ্যাককসন পাওযাে পরে কক আমারক েক্তদান বিরক কেেে োখা হরে? 

প্রাসকঙ্গক রক্তদাো স্ক্র়ীকনং ন়ীকের জনয অনুগ্রহ কনর 

https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en-এ যান। 

 

টটকা বরকর্চ 

96. "ইরেক্ট্রকনক ভ্যাককসরনশন বেকর্ে" কক? 

সরকার একটট ওনযেসাইট তেকর কনরনে (www.evt.gov.hk) োনদর স্মাটচ বমাোইে বিানন বোনরজ 

এেং কর্সনে সহজ করার জনয বরকনর্চর ইনেকট্র্কনক সংিরণ কহসানে োনদর কনজস্ব COVID-19 

টটকা বরকর্চ এেং পর়ীক্ষার বরকর্চ সে চজন়ীনভ্ানে র্াউননোর্ করার সুকেধানি চ। যখন একজননক 

"COVID-19 ভ্যাককসননশন বপ্রাগ্রাম" এর অধ়ীনন টটকা বদওযা হয, েখন কেকন "iAM Smart" এর 

মাধযনম পকরর্য যার্াই করার পর সরাসকর ওনযেসাইট বিনক "ইনেক্ট্রকনক ভ্যাককসননশন বরকর্চ" 

র্াউননোর্ করনে পানরন। 

মন্তেয: "সরকার আপনর্ট COVID-19 টটকাকরণ বরকর্চ" সংক্রান্ত েযেস্থা সম্পনকচ, অনুগ্রহ কনর 

প্রাসকঙ্গক বপ্রস করকেজ রিখুন  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.html 

 

97. আকম ব  ভ্যাককসনগুকে বপরযকে োে েযাচ/েি নম্বে ককভ্ারে প্চক কেে? 

আপনার টটকা বরকনর্চ ভ্যাককসননর েযার্/েট নম্বর পাওযা যায। 

 

98. আকম কক সেকারেে কারে আমাে অ-স্থানীয টিকাকেণ বেকর্ে ব াষণা কেরে পাকে? 

হযা ুঁ, দযা কনর যান https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf অ-স্থান়ীয 

COVID-19 টটকাকরণ বরকর্চ ব াষণার েযেস্থা সম্পনকচ আরও েনিযর জনয প্রাসকঙ্গক FAQs পড়নে। 

https://www.evt.gov.hk/index-en.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf


(Bengali version) 

 

99. আকম হংকং এে োকসন্দা। আকম কক ভ্রমরণে উরেরশয আমাে পাসরপারিে িাকা নাম এেং 

পাসরপািে নম্বরে আমাে COVID-19 ভ্যাককসরনশন বেকরর্ে েযচ্ছক্তগ্ে কেেেণ পকেেেেন কোে 

জনয আরেদন কেরে পাকে? 

হংকং-এর োকসন্দানদর জনয হংকং-এ COVID-19 টটকার বরকর্চ হংকং আইনর্কন্টটট কানর্চর 

বরকনর্চর উপর কভ্কত্ত কনর। ভ্যাককসননশন বরকনর্চর েযচ্ছক্তগ্ে কেেরণ হংকং আইনর্কন্টটট কানর্চর 

সানি বমোনে হনে। সুেরাং, এটট বরকনর্চর জনয পাসনপাটচ েিয েযেহার করনে পকরেেচন করনে 

অক্ষম। 

ভ্যাককসন গ্রহ়ীোর জন্ম োকরখ এেং কেঙ্গ সম্পককচে েিয, বসইসানি বয েযচ্ছক্তটট প্রাি টটকাটট প্রস্তুে 

কনরনে ো 29 বসনেম্বর বিনক HKSAR সরকার কেৃ চক জাকর করা COVID-19 টটকার বরকনর্চ বযাগ্ 

করা হনযনে, যা ভ্রমণ পূরনণর েনক্ষয। কনযম (টটকাকরনণর প্রনযাজন়ীযো সহ) যা ককেু কেনদশ়ী 

এখকেযার দ্বারা সাধারণভ্ানে গ্হৃ়ীে হনি। প্রাসকঙ্গক আপনর্ট কাগ্জ এেং ইনেকট্র্কনক বরকর্চ 

উভ্য বক্ষনত্রই প্রনযাজয। সরকার ইকেমনধযই টটকা বনওযা েযচ্ছক্তনদর আপনর্ট বরকর্চ সরেরাহ করার 

েযেস্থা কনরনে, যানে জনসাধারনণর ভ্রমনণর প্রনযাজনগুকে সহজের হয। কেিাকরে জানার জনয, 

অনুগ্রহ কনর পড়ুন: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records 

জনসাধারনণর সদসয যারা হংকংনযর োইনরর জাযগ্াগুকেনে ভ্রমণ করনে র্ান োনদর গ্ন্তনেযর 

প্রনেনশর বকাযানরন্টাইন কনযমগুকে, ভ্যাককসননশন প্রনযাজন়ীযো সহ, প্রস্থান করার আনগ্ পর়ীক্ষা 

করা উকর্ে এেং গ্ন্তনেযর সরকানরর সে চনশষ ব াষণাটট প্রাধানয পানে। 

 

100.  কদ আকম টিকাদারনে বেকরর্ে োকেকাভু্ক্ত েরিয (ব মন জন্ম োকেখ ো কেঙ্গ) বকারনা 

েররুটি খুুঁরজ পাই, আকম কী কেরে পাকে? 

টটকাপ্রাি েযচ্ছক্তরা ইনমে পািানে পানরন vacs@dh.gov.hk সাহাযয র্াইনে অনুগ্রহ কনর আপনার 

ইনমনে বপপার ভ্যাককসননশন বরকনর্চর ন়ীনর্ োম কদনক বরিানরন্স নম্বর (বরি) প্রদান করুন। যকদ 

আপনার কাগ্নজর টটকাদাননর বরকনর্চ বকাননা বরিানরন্স নম্বর মুকদ্রে না হয ো আপকন যকদ অনয 

পেকেনে অনুসন্ধান পেন্দ কনরন, োহনে আপকন আপনার টটকাদান পকরনষো প্রদানকার়ীর (বযমন 

ককমউকনটট ভ্যাচ্ছক্সননশন বসন্টার ো প্রাসকঙ্গক কিকনক) বিনক সহাযো র্াইনে পানরন। 

 

101. বকন আমাে টিকাদারনে বেকর্ে কারো এেং সাদা েরে োপা হরযকেে, ককন্তু অনয 

বোরকরদে টিকাদারনে বেকর্েগুকে েরে আরে? বকন আমাে কাগ্রজে টিকা বেকরর্েে নীরচ 

োম কদরক বকান বেিারেন্স নম্বে (বেি) বনই? 

বযনহেু কেকভ্ন্ন টটকা বদওযার স্থানগুকেনে কেকভ্ন্ন কম্পম্পউটার কসনেম এেং সরোম বসটআপ রনযনে, 

োই ককেু টটকা বদওযার স্থানগুকে কানো এেং সাদা রনে টটকা বদওযার বরকর্চ সরেরাহ কনর এেং 

োনদর মনধয ককেু বরিানরন্স নম্বর িানক না। যাইনহাক, এটট টটকা বরকনর্চর সটিকো এেং 

সম্পূণ চোনক প্রভ্াকেে করনে না। ভ্যাককসন গ্রহ়ীোরা বরকর্চ রাখনে আর্শ্ি হনে পানরন। 

ভ্যাককসননশন বরকনর্চর বরিানরন্স নম্বর অযানক্সস করনে, ভ্যাককসন গ্রহ়ীোরা "LeaveHomeSafe" 

অযাপ েযেহার করনে পানরন - "ইনেক্ট্রকনক ভ্যাককসননশন এেং বটকেং বরকর্চ" িাংশন টটকা বরকনর্চ 

QR বকার্ িযান করনে। 

 

102. টিকাদান বেকরর্ে QR বকারর্ে েযেহাে কী? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records
mailto:vacs@dh.gov.hk


(Bengali version) 

একটট যার্াইনযাগ্য QR বকার্ টটকাকরণ বরকনর্চর কেকভ্ন্ন সংিরনণ প্রদান করা হয 

(কাগ্জ/ইনেকট্র্কনক টটকা বরকর্চ ো স্ব-ব াকষে অ-স্থান়ীয টটকা বরকর্চ সহ)। িনসািারণণর সিসযরা 

QR রকা  স্কযান করণি "LeaveHomeSafe  "বমাোইে অযাপ েযেহার করনে পানরন যানে প্রনযাজনন 

সহনজ পুনরুোনরর জনয বমাোইে অযানপ োনদর টটকা বরকর্চ এেং সম্পককচে QR বকার্ সংরক্ষণ 

করা যায। QR বরকর্চ এেং সম্পককচেটটকা  

QR বকার্ িযান করার জনয খাদয ও পান়ীয প্রাঙ্গণ এেং কনধ চাকরে প্রাঙ্গনণর কমীনদর সুকেধানি চ সরকার 

QR CODE VERIFIATION SCANNER বমাোইে অযাপ র্ােু কনরনে। QR বকার্ কর্চ্ছজটাে স্বাক্ষর প্রযুচ্ছক্ত 

গ্রহণ কনর যানে QR বকানর্ িাকা বর্টা বটম্পার-পররুি হয। QR CODE VERIFIATION SCANNER 

বমাোইে অযাপ সম্পনকচ কেশদ কেেরনণর জনয, অনুগ্রহ কনর খাদয ও পকরনেশগ্ে স্বাস্থযকেকধ কেভ্ানগ্র 

ওনযেসাইনট যান। 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html 

 

103. কদ্বেীয ো েৃেীয বর্াজ টিকা প্রাকিে পে বকন আমাে টিকাে বেকর্ে সটিকভ্ারে 

"LeaveHomeSafe" বমাোইে অযারপ বদখারনা  ারে না? 

হংকং-এ টটকাদাননর প্রকেটট বর্াজ পাওযার পর, একটট যার্াইনযাগ্য QR বকার্ সহ একটট কাগ্নজর 

টটকা বদওযার বরকর্চ সরেরাহ করা হনে, যানে হংকং-এ COVID-19 টটকাদান কম চসূকর্র অধ়ীনন 

পকরর্াকেে আপনার আপনর্ট করা ভ্যাককসননর েিয রনযনে। 

আপকন যকদ সংকিি ইনেকট্র্কনক ভ্যাককসননশন বরকর্চ সঞ্চয করার জনয “LeaveHomeSafe” 

বমাোইে অযাপ েযেহার কনরন, োহনে অনুগ্রহ কনর বমাোইে অযাপটটনক সে েরশষ সংিেরণ 

আপনগ্রর্ করুন (শুধুমাত্র 2.1.5 সংিরনণর পর বিনক কেনটট বর্াজ টটকা বরকর্চ বদখাননা সমি চন) 

এেং আপনার সে েরশষ কাগ্নজ QR বকার্ িযান করুন। টটকা বরকর্চ। অনুগ্রহ কনর মনন রাখনেন বয 

আপনার ভ্যাককসননশন বরকর্চ িযান করনে "COVID-19 ইনেকট্র্কনক বটকেং বরকর্চ" িাংশননর 

পকরেনেচ "COVID-19 ইনেকট্র্কনক ভ্যাচ্ছক্সননশন বরকর্চ" িাংশন েযেহার করা উকর্ে। 

 

104. হংকং-এ েৃেীয বর্াজ বনওযাে সময  কদ আকম হংকংরযে োইরে প্রিম এেং কদ্বেীয 

বর্াজ গ্রহণ ককে েরে আকম একই সমরয কীভ্ারে টিকা বদওযাে বেকর্ে প্রদশ েন কেরে 

পাকে? 

আপকন যকদ হংকংনযর োইনর টটকা বপনয িানকন, োহনে আপকন কেনামূনেয সরকানরর কানে 

আপনার অ-স্থান়ীয টটকাকরনণর বরকর্চ ব াষণা করনে পানরন। ব াকষে অ-স্থান়ীয টটকা বরকর্চ 

োরপর ইনেকট্র্কনক আকানর স্থান়ীয টটকা বরকনর্চর সানি একসানি প্রদকশ চে হনে পানর। কেিাকরে 

জানার জনয, ব্রাউজ করুন https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf । 

eHealth ো "iAM Smart"-এর সানি কনেন্ধননর পনর, আপকন স্থান়ীয এেং অ-স্থান়ীয উভ্য টটকাকরণ 

বরকনর্চর QR বকার্ র্াউননোর্ করনে সংকিি বমাোইে অযাপ েযেহার করনে পানরন। eHealth ো 

"iAM Smart" সম্পককচে েনিযর জনয, অনুগ্রহ কনর 

বদখুনhttps://www.ehealth.gov.hk/en/index.htmlএেংhttps://www.iamsmart.gov.hk/en/যিাক্র

বম 

এোড়াও আপকন 18টট মননান়ীে হংকং বপাে অকিনস আপনার অ-স্থান়ীয টটকাকরনণর বরকর্চ 

ব াষণা করনে পানরন এেং কেনামূনেয কমীনদর সহাযোয স্থান়ীয টটকাদান বরকনর্চর সানি মুকদ্রে 

ইনেকট্র্কনক টটকাকরণ বরকর্চ বপনে পানরন। মননান়ীে বপাে অকিনসর জনয, অনুগ্রহ কনর 

পড়ুনhttps://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
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pdf. টিকানা এেং বখাোর সমনযর জনয, অনুগ্রহ কনর 

পড়ুনhttps://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html 

অনুগ্রহ কনর মনন রাখনেন বয স্বাস্থয কেভ্াগ্ দ্বারা জাকর করা কাগ্নজর টটকা বরকর্চ এেং এর QR 

বকার্ শুধুমাত্র হংকং-এ পকরর্াকেে টটকাদাননর বরকর্চ প্রদশ চন করনে ককন্তু বস্বিানসে়ী ব াষণার 

মাধযনম কনেকন্ধে আপনার অ-স্থান়ীয টটকাদান বরকর্চ নয। 

 

COVID-19 ভ্যাককসন সম্পনকচ আরও প্রশ্ন 

105. হংকং-এ সেেোহ কো COVID-19 ভ্যাকসিনগুসল সক হালাল বা হালাল-স্বীকৃত? 

Sinovac-এর প্রিত্ত িথয অনুযায়ী হংকং-এ প্রিত্ত CoronaVac ভযাকতসনগুতে হাোে-স্বীকৃি। 

Fosun Pharma/BioNTech প্রিত্ত িথয অনুযায়ী হংকং-এ প্রিত্ত Comirnaty ভযাকতসনগুতের িনয 

এখনও রকান হাোে শংসাপে রনই। 

106. COVID-19 ভ্যাককসন সংগ্ররহে জনয সেকারেে নীকে কী? 

রসণেম্বর 2020-ণি সরকার রঘাষণা কণরতিে রয িারা সর্গ্র হংকংবাসীণক COVID-19 রথণক রক্ষাণথ ম 

ভযাকতসন পাওয়ার িনয একটট “তি-র্ুখী” নীতি গ্রহণ করণব। সরকার একতিণক তবর্শ্ স্বািয 

সংিা(WHO)-এর COVAX রফতসতেটটণি রযােিান কণরতিে, আবার অনয তিণক দ্রিু ভযাকতসন 

পাওয়ার িনয একক ভাণব তবতভন্ন ভযাকতসন তনর্ মািাণির সণে আোর্ িণয়র চয ক্রক্তও কণরতিে। 

ভযাকতসনগুতে তবকাণশর প্রক্রিয়ার র্ণিয থাকা সণেও এবং িানীয় তনয়েক কিৃ মপণক্ষর সম্পূণ ম স্বীকৃতি 

না পাওয়া সণেও আোর্ িণয়র চয ক্রক্ত স্বাক্ষণরর কারণ হে যাণি হংকং-এর নােতরকণির র্ণিয সাফেয 

োণভর রবতশ সম্ভাবনাযুক্ত আোর্ ভযাকতসনগুতে পাওয়া যায়। 

107. COVID-19 ভ্যাককসন কয ধেরনে? 

COVID-19 ভযাকতসন র্ূেি চারটট আোিা প্রযুক্রক্ত বযবহার কণর তিতর করা হণে, যার র্ণিয তনক্রিয়, 

ভাইরাে রভক্টর, তনউণেতয়ক অযাতস  এবং রপ্রাটটন সাতবউতনট এই প্ল্যাটফর্ মগুতে রণয়ণি। সরকার 

স্বািয িপ্তণরর অিীণন িণয়ন্ট সাণয়তন্টতফক কতর্টট অন এর্াক্রিমং অযান্ড িনুটটক ত ক্রিণিস এবং িয 

সাতয়তন্টতফক কতর্টট অন ভযাকতসন তপ্রণভণন্টবে ত ক্রিণিস(কতর্টটর সিসযণির িাতেকা রসন্টার ফর 

রহে্ থ রপ্রাণটকশণনর ওণয়বসাইট: www.chp.gov.hk/en/static/24002.html -এ পাওয়া যাণব)-এর 

সণে এবং রফি 3 তেতনকাে ট্রায়াণে যাওয়া উপণরাক্ত প্রযুক্রক্তর ভযাকতসনগুতের অতির্ারী-তবণরািী 

প্রণচষ্টার উপর চারিন সরকাতর তবণশষণের সণে পরার্শ ম কণরণি। তবণশষেরা র্ণন কণরন প্রতিটট 

প্রযুক্রক্ত প্ল্যাটফণর্ মর তনিস্ব গুণ রণয়ণি। তবণশষেরা এটাও বুণঝণিন রয সরকাণরর উতচি তবতভন্ন 

প্রযুক্রক্ত প্ল্যাটফণর্ মর তবতভন্ন ভযাকতসন তবতভন্ন তনর্ মািার কাি রথণক সংগ্রহ করা। সরকাণরর হংকং-এর 

িনসংকযার তিগুণ পতরর্াণ ভযাকতসন সংগ্রহ করা উতচি যাণি ঝুুঁ তকর পতরর্াণ বুণঝ যথাযথ সরবরাহ 

বিায় রাখা যায়। 

 

108. সেকাে কীভ্ারে কনচ্ছিে করে ব  জনসাধােরণে দ্বাো প্রাি ভ্যাককসনগুকে কনোপদ 

এেং কা েকে? 

ভযাকতসণনর সুরক্ষা, কায মকাতরিা ও গুণর্ান সুতনক্রিি করার িনয সর্স্ত ভযাকতসনণক রফি ৩ 

তেতনকাে ট্রায়াে ও হংকং-এর বাইণর ড্রাে ররগুণেটতর অথতরটটর সম্মতি(আপিকােীন বযবহার-সহ) 

এবং ররাে প্রতিণরাি 3 তনয়েণ(ভযাকতসন বযবহার) ররগুণেশন(Cap. 599K ) অনুযায়ী খািয ও স্বািয 

সতচব িারা COVID-19 ভযাকতসনটট সরকাণরর িারা পতরচাতেি টীকাকরণ কর্ মসূচীণি আপিকােীন 

পতরতিতিণি হংকং-এ বযবহাণরর িনয স্বীকৃি করা-সহ  যথাযথ প্রক্রিয়ার র্িয তিণয় রযণি হণব। 

রযণহিয  তবর্শ্ িণুড় ভযাকতসন প্রতিণযাতেিা চরণর্, প্রথর্ তিণক ভযাকতসন সরবরাহ কর্ থাকণব। 

সরকার একতিণক ভযাকতসন তনর্ মািাণির সণে আোর্ িণয়র চয ক্রক্তর র্ািযণর্ িাণির সণে রবাঝাপড়া 

করণব যাণি িারা দ্রিু হংকং-এ ভযাকতসন র তেভাতর রিয়; অনযতিণক সািারণ র্ানুষ যাণি দ্রিু 

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html
http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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ভযাকতসন রপণি পাণর িার িনয টীকাকরণ কর্ মসূচীর যাবিীয় বযবিা করার িনয তবণশষেণির সাণথ 

সাম্প্রতিক তবোতনক প্রর্াণ ও তেতনকাে িথয তনণব পরার্শ ম করণি থাকণব। 

 

109. COVID-19 ভ্যাককসরনে কনযন্ত্রণ ও নীকেক্ষণ কীভ্ারে কো হয? 

সরকার ররাে প্রতিণরাি ও তনয়েণ (ভযাকতসন বযবহার) ররগুণেশন(Cap. 599K ) (ণরগুণেশন) িাতর 

কণরণি। ররগুণেশন অনুযায়ী, খািয ও স্বািয সতচব(ণসণিটাতর) তবণশষ বযবহাণরর িনয COVID-19 

ভযাকতসণনর স্বীকৃতি তিণি পাণরন এণক্ষণে যা সরকাণরর পতরচাতেি টীকাকরণ কর্ মসূচীর িনয রিওয়া 

হণব। একটট ভযাকতসণনর স্বীকৃতির আণে রসণিটাতরণক ভযাকতসণনর সুরক্ষা, কায মকাতরিা ও গুণর্ান 

তনণয় পরার্শ মিািাণির পযাণনণের সণে আণোচনা করণি হণব। অনযানয প্রণয়ািণনর র্ণিয, 

ভযাকতসনগুতেণক হংকং-এর বাইণরর রকান ড্রাে ররগুণেটতর অথতরটট বা তবর্শ্ স্বািয সংিার িারা 

বযবহাণরর স্বীকৃতি রপণি হণব। ররগুণেশণনর আণরা বো হণয়ণি রয খািয ও স্বািয সতচবণক অবশযই 

ভযাকতসন প্রিাণনর ফণে গ্রহীিাণির র্ণিয সৃষ্ট রকান প্রতিকূে পতরতিতির পয মণবক্ষণণর বযবিা করণি 

হণব। 

েহৃীি ওষুণির(ভযাকতসন-সহ) প্রতিকূে প্রতিক্রিয়ার তরণপাটম ঘতনষ্ঠ ভাণব পয মণবক্ষণ করার িনয স্বািয 

িপ্তণরর (DH) একটট প্রতিটষ্ঠি বযবিা আণি। DH একটট ফার্ মাণকাতভক্রিণেন্স তসণস্টর্ রণয়ণি, এবং 

ফার্ মাতসউটটকযাে রট্র  ও রপশািার স্বািযকর্ীণির অযা ভাস ম ইণভন্টস্ ফণোতয়ং ইর্ুযনাইণিশণন 

প্রিত্ত তরণপাটম অনুযায়ী(গুরুির প্রতিকূে ঘটনার রক্ষণে) ক্ষতির পতরর্াণ র্ূেযায়ন কণর। তরণপাটমগুতে 

তবণিষণ কণর রিখা হণব রয এগুতে ভযাকতসণনশণনর সণে সম্পতকমি তকনা। DH উন্নি রিশগুতের 

ঔষি তনয়েণ সংিা ও তবচার তবভাণের িারা প্রিত্ত সাম্প্রতিক সুরক্ষা ও কায মকাতরিা র্ূেযায়ন এবং তবর্শ্ 

স্বািয সংিার তনণিমণশর উপর নির রাণখ। ভযাকতসণনর ঝুুঁ তক যতি িার সুফণের রচণয় রবতশ হয়, 

িাহণে DH পরার্শ মিািা পযাণনণে উপযুক্ত িথয তবণবচনার িনয রিওয়া ও ভযাকতসণনর স্বীকৃতি িয ণে 

রনওয়া-সহ প্রণয়ািনীয় পিণক্ষপ গ্রহণ করণি পাণর। ভযাকতসণনর স্বীকৃতি িয ণে রনওয়ার পরার্শ মটট 

খািয ও স্বাি সতচণবর কাণি যাণব। COVID-19 ভযাকতসণনর প্রতিকূে প্রভাব তবণবচনা কণর DH 

ররগুণেশন অনুযায়ী পয মণবক্ষণ করণব ও পূণব মর বযবিা অনুযায়ী তনয়েণ িাতর রাখণব। 

 

110. COVID-19 ভ্যাকসিননর অযার্ভ্াস ে ইরভ্ন্টসর িরোকযং ইমুযনাইরজশন-এে জনয 

ইনরর্মকনটি িান্ড (AEFI Fund) কী? 

AEFI ফান্ড উপযুক্ত বযক্রক্তণির অথ মননতিক সাহাযয রিওয়া িনয যা ুঁণির COVID-19 ভ্যাককসননর সনঙ্গ 

সম্পককচে অপ্রেযাকশে গুরুের প্রকেকূে  টনায (SAE  ) (মেুৃয ও গুরুের আ াে-সহ) বভ্াগ্ার প্রমাণ 

রনযনে। তবস্তাতরি িানণি এই রপি রিখুন https://www.covid.gov.hk/en/AEFI_Fund। 

 

111. গুরুেে প্রকেকূে  িনায আক্রান্ত েযচ্ছক্তো AEFI ফান্ড প্থনক সক নেি অথ ম পানবন?  

স্বািয িফিণরর প্ল্যাটফণর্ মর র্ািযণর্ সকে এস এ ই-গুতে( SAEs) তচতকৎসাবযবিার সণে যুক্ত 

বযক্রক্তণির িানাণনা উতচি 

(https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html) । 

SAE-উি্ভূি রকাণনা প্রতিণবিন পাওয়ার পর, তেতনকাে ইণভন্টস র্ূেযায়ণনর তবণশষে কতর্টট 

COVID-19 অনাির্যিাসংিান্ত কায মকাতরিার র্ূেযায়ন পতরচােনা করণব 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3)। ক্ষতিগ্রস্ত বযক্রক্ত িহতবণের অিীণন ইণভণন্টর 

সাণথ সংতিষ্ট স্তণর ক্ষতিপূরণপ্রাতপ্তর রযােয হণবন যতি নীণচর িুটট শিম পূরণ করা হয়— 

1. SAE-এর একটট বরচ্ছজোর্চ কর্ককৎসনকর দ্বারা প্রমাণপত্র িানক; এেং 

2. কেনশষজ্ঞ ককমটটর মূেযাযণ যকদ এ কেষয অস্ব়ীকার করনে না পানর বয সংকিি  টনা 

সরকানরর COVID-19 ভযাকতসণনশন কর্ মসূচীর অিীণন প্রিত্ত ভযাকতসন গ্রহণণর সাণথ 

সম্পতকমি নয়। 

https://www.covidটিকা.gov.hk/en/AEFI_Fund
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3


(Bengali version) 

 

112. AEFI ফানন্ডর িব মাসিক রনিয় অথ ম কত? এই অথ ম কীভ্ানব প্তালা হনব?  

গুরুের আ ানের  টনাগুকেনে প্রনদয ক্ষকেপূরনণর রাকশ এমেকযজ কমনপনন্সশন অকর্চনযান্স(Cap. 

282) অনুযায়ী কেকভ্ন্ন িনর বদওযা হনে। 

োকেকাভু্ক্ত গুরুের প্রকেকূে  টনার িনে সং টটে মেুৃযর জনয প্রনদয রাকশ 

মৃত বযজির বয়ি 

(ভ্যাকসিননশননর প্শষ প্ ানির সিন) 

অথ ম রাসশ 

(বযজিসপিু) 

40-এর নীণচ $2,500,000 

40 বা িার রবতশ $2,000,000 

 

োকেকাভু্ক্ত গুরুের প্রকেকূে  টনার িনে আহে েযচ্ছক্তনদর প্রনদয অি চরাকশ 

আহত বযজির বয়ি 

(ভ্যাকসিননশননর প্শষ প্ ানির সিন) 

অনথ মর িনব মাচ্চ রাসশ 

(বযজিসপিু) 

40-এর নীণচ $3,000,000 

40 বা িার রবতশ $2,500,000 

 

113. AEFI ফানন্ডর প্েম িমা প্িওয়ার প্কান িময়িীমা আনি?  

ভ্যাককসননশননর বশষ বর্াজ বনওযার দুই েেনরর মনধয AEFI ফাণন্ডর রের্ ির্া তিণি হণব। 

 

114. বকান দােীদাে  কদ AEFI ফান্ড প্থনক অথ ম প্পনয় থানক, তাহনল প্ি সক ভ্যাকসিন 

সনম মাতার সবরুনে তার ক্ষসতর িনয আইসন পিনক্ষপ সননত পানর?  

িান্ড বিনক অি চ গ্রহণ বকান েযচ্ছক্তর ভ্যাককসন কনম চাোর কেরুনে আইকন পদনক্ষপ গ্রহনণর 

অকধকারনক প্রভ্াকেে করনে না। একজন দাে়ীদার ো ুঁর শার়ীকরক আ ানের জনয দায়ী বয বকান 

েযচ্ছক্তর কেরুনে পদনক্ষপ কননেই পানরন। যাই বহাক  একজন দাে়ীদার দুই োর ক্ষকেপুরণ কননে 

পারনেন না। যকদ দাে়ীদার আদােনে কননদচশ অনুযায়ী ক্ষকেপূরণ পান োহনে এর আনগ্ কেকন AEFI 

ফান্ড রথণক রয ক্ষতিপূরণ রপণয়ণিন িা আিােণির পুরস্কার রথণক রকণট রনওয়া হণব। 

 

115. COVID-19 ভ্যাকসিননশন কম মিূচী সবষনয় অনয প্কান রশ্ন থাকনল কী করনবা?  

ককেু জানার িাকনে 3142 2366 এই হটোইনন বিান করুন। 



(Bengali version) 

 

অনযানয জনস্বাস্থয কেষযক পদনক্ষপ 

116. COVID-19 ভ্যাকসিন উপলব্ধ হওয়ার পর এখন সক আর মাস্ক পরা বা িামাজিক িরূত্ব 

বিায় রাখার রনয়ািন আনি?  

হযা ুঁ। ভ্াইরাস সংক্রমনণর ঝুুঁ কক কমাননার জনয এখননা সামাচ্ছজক দরূত্ব  হাে পকরোর রাখা এেং 

জনসমনক্ষ মাি পরার মনো নন-িাম চাকসউটটকযাে ইন্টারনভ্নশন(NPI)-এর প্রণয়ািন আণি। 

ভ্যাককসনটট অসুস্থ মানুনষর সংখযা ককমনয বদনে। অননক বদশ নেুনভ্ানে স্ব়ীকৃে COVID-19 

ভ্যাককসন কদনয েযাপক টটকাদান কম চসূকর্ শুরু কনরনে। ইসরানযনে প্রকাকশে একটট সম়ীক্ষায বদখা 

বগ্নে বয BNT162b2 দ্বারা গ্ণ টটকাদান কম চসূকর্ টটকাদানকার়ীনদর মনধয েক্ষণ়ীয সংক্রমণ, 

হাসপাোনে ভ্কেচ এেং গুরুের সংক্রমনণর  টনা কমানে সক্ষম হনযনে। 

যাইণহাক, তবোতনক েণবষণা রথণক পয মাপ্ত িথয পাওয়া যায় না রয টটকার টিক কিখাতন পতরর্াপ 

সংির্ণ িতড়ণয় পড়ার ক্ষর্িা হ্রাস কণর। সর্ণয়র সাণথ সাণথ, েণটটকাকরণণর  প্রভাব সম্পতকমি 

আরও িথয রবতরণয় আসণি পাণর। 

অনয কদনক  হাে বধাযা  মাি পরা ও সামাচ্ছজক দরূনত্বর মনো পদনক্ষপ সংক্রমণ কমাননার জনয 

প্রমাকণে পদনক্ষপ। 

োই এই সমনয, এনকপআই এেং টটকাকরনণর সংকমেণ ভ্াইরানসর কেরুনে সনে চাত্তম সুরক্ষা প্রদান 

করনে। 

 

117. বপশাদাে কচককৎসকরদে মরধয  াুঁো ভ্যাককসন কনরযরেন োুঁরদে এখরনা কক সম্পূণ ে 

পারস োনাে বপ্রারিকিভ্ ইকুযইপরমন্ট(PPE) দেকাে পড়রে? 

বপশাদার পযারানমকর্কনদর তদকনক কভ্কত্তনে গুরুের অসুস্থ বরাগ়্ীনদর সংস্পনশ চ আসনে হনে পানর, 

যানদর বেকশরভ্াগ্ই ভ্াইরাস দ্বারা সংক্রাকমে। বপশাদার স্বাস্থযকমীনদরও দুে চে ইকমউন কসনেম 

বরাগ়্ীনদর সংস্পনশ চ আসনে হয। 

েেচমান সমনয COVID-19 ভ্যাককসননর দ্বারা COVID-19 ভ্াইরাস সংক্রমণ প্রকেনরানধর সক্ষমোর 

কেষযটট গ্নেষণার অধ়ীন। 

সুেরাং  বপশাদার স্বাস্থযকমীনদর এখননা PPE, সুস্বািয অভযাস-সহ তেতনকাে পতরতিতিণি প্রণযািয 

সংির্ণ প্রতিণরািক তনয়র্গুতে রর্ণন চেণি হণব। 

 

118.  ারদে টিকা বদওযা হরযরে ককন্তু পেেেীরে সংক্রামক েযচ্ছক্তে সংস্পরশ ে এরসরে 

োরদে জনয কক কেদযমান েযেস্থা ব মন বিকেং ো বকাযারেন্টাইরনে প্ররযাজন হরে? 

টটকা বদওযার পর কশকিেকরনণর েযেস্থা বদখুন 

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

 

119. ভ্যাককসরনশন ো ইমুযকনটিে প্রমাণ কক প েিরনে জনয েযেহাে কো  ারে?  

এই কেষযটট কননয কের্শ্ জনুড় কেেকচ র্েনে। 

বযনহেু কের্শ্জনুড় পকরকস্থকে পকরেেচন হনি, নেুন এেং আরও সংক্রামক  (নভ্করনযন্ট) পাশাপাকশ 

কেকভ্ন্ন বদনশ ভ্যাককসননশন েচৃ্ছে পানি, হংকং সরকার নেুন তেজ্ঞাকনক েিয এেং জনস্বাস্থয পরামশ চ 

অনুযায়ী অগ্রগ্কে পয চনেক্ষণ করনে।  
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120. উপেব্ধ COVID-19 ভ্যাককসনগুকে কক ভ্যাকেযযান্টগুকেে দ্বাো সংক্রমণ প্রকেরোধ 

কেরে কা েকে হরে? 

COVID-19 ভযাতরয়যান্টগুতে িারা আেি নিযন চযাণেঞ্জ এবং সংির্ণ প্রতিণরাণি ভযাকতসণনশণনর 

প্রভাব তনণয় তকিয  প্রারতম্ভক িথয আণি। 

আগ্ে যাত্র়ীনদর জনয হংকং-এ একটট কড়া বটকেং ও বকাযানরন্টাইননর কেকধ আনে।  

নন-ফার্ মাতসউটটকযাে ইন্টারণভনশন(NPIs)-এর সণে ভযাকতসণনশণনর তর্তেি প্রণয়াে ভাইরাণসর 

তবরুণে সব মাতিক সুরক্ষা প্রিান করণব। সংির্ণণর ঝুুঁ তক কর্াণনার িনয হাি রিাওয়া, র্াস্ক পরা ও 

সার্াক্রিক িরূত্ব বিায় রাখা-সহ NPI-এর িনস্বািয তবতিগুতে রর্ণন চো আবশযক। 

যানদর টটকা বদওযা হযকন বসইসানি যানদর টটকা বদওযা হনযনে োনদর NPI অনুসরণ করা উকর্ে। 

এনকপআই-এর বযনকাননা পকরেেচন পয চনেক্ষণ করা উকর্ে, এেং ভ্যাককসন গ্রহণ েচৃ্ছের সানি সানি 

পুনকে চনের্না করা বযনে পানর। 

 

121. মদযপান কক আমারদে প্রকেরোধ ক্ষমো ককমরয বদয?  

মদ একটট কেষাক্ত পদাি চ যা আমানদর শর়ীনরর অঙ্গপ্রেযঙ্গ ও েযেস্থার উপর প্রেযক্ষ ও পনরাক্ষ প্রভ্াে 

বিনে। বেকশ পকরমানণ মদ বখনে ো বরাগ্ প্রকেনরাধ ক্ষমো ককমনয বদয এেং মদযপ েযচ্ছক্তর 

সংক্রমনণর ঝুুঁ কক োকড়নয বদয। গ্নেষণায বদখা বগ্নে  মদযপাননর িনে মদযপাননর িনে 

কনউনমাকনযা-সহ র্শ্াসজকনে সংক্রমনণর ঝুুঁ কক েচৃ্ছে বপনযনে। 

COVID-19-এর কেরুনে এই েড়াইনয সাধারণ মানুষনক স্বাস্থযকর জ়ীেনযাপননর জনয অনুনরাধ করা 

হনি এেং সুস্বাস্থয ও শচ্ছক্তশাে়ী প্রকেনরাধ ক্ষমোর জনয মদযপান বিনক কেরে িাকনে েো হনি। 

 

ভ্যাককসননর কেষনয ভু্ে ধারণা ও প্রকৃে েিয 

COVID-19 ভ্যাককসন কেষনয ভু্ে ধারণা ভ্াো 

122. COVID-19 ভ্যাককসন দ্রেু তেকে ও পেীক্ষা হরযরে েরে এগুকে কক সুেকক্ষে নয? 

COVID-19 পতরতিতিণি একটট িরুতর সর্ািাণনর িরকার তিে। িার র্াণন এই নয় রয রকান সুরক্ষা 

রপ্রাণটাকে বা পরীক্ষা এতড়ণয় যাওয়া হণয়ণি। ভযাকতসণনর তবপুে চাতহিার িনয িার তনর্ মাণ প্রক্রিয়া 

িাড়ািাতড় করা হণেও রকান সংতক্ষপ্ত উপায় গ্রহণ করা হয়তন। প্রযুক্রক্তেি উন্নতির িনয দ্রিু ভযাকতসন 

তিতর সম্ভব হণয়ণি। ভযাকতসণনর সব উপািান, এর্নতক ভযাকতসনটটণকও সম্পূণ ম সুরক্ষা সুতনক্রিি 

কণর িণবই িাড়া হণয়ণি। 

 

123. COVID-19-এে mRNA টিকাগুকে কক মানুরষে DNA েদরে বদরে? 

mRNA টটকাগুকে রকাণষর তনউতেয়াণস প্রণবশ কণর না এবং আর্াণির DNA-ণকও প্রভাতবি কণর না। 

mRNA টটকাগুকে শুিু আর্াণির রকাষণক রশখায় কীভাণব একটট রপ্রাটটন(বা রপ্রাটটণনর অংশ) তিতর 

করণি হণব যা আর্াণির প্রতিণরাি ক্ষর্িা বাড়াণি সাহাযয করণব। আর্াণির রিণহ আসে ভাইরাস 

প্রণবশ করণে এই প্রতিণরাি ক্ষর্িাই আর্াণির রক্ষা করণব। 

 

124. অরনক মানুরষে COVID-19 হনয় বসরে বগ্রে, োহরে আমারদে ভ্যাককসন বনওযাে 

প্ররযাজন আরে? 

COVID-19 একটট র্ারাত্মক ররাে যার ফণে িীব্র অসুিিা সটৃষ্ট হণি পাণর- আর িার সণে িীঘ মিায়ী 

তকিয  প্রভাবও রণয়ণি যা আর্রা এখণনা বুঝণি পারতি না। COVID-19 ভযাকতসন তিতর হণয়ণি যাণি 
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র্িৃয য ও অসুিিার হার কর্াণনা যায়। যতিও তবপুে সংখযক র্ানুষ COVID-19 রথণক র্ুক্রক্ত োভ 

কণরণিন, রকউ রকউ চরর্ অসুিিা বা র্িৃয যর তশকারও হণয়ণিন। আবার অণনণকর ররাে হণয়ও 

েক্ষণ রিখা রিয়তন, এবং েক্ষণ রিখা না তিণেও অনযণির র্ণিয ররােটট িতড়ণয় রিওয়ার সম্ভাবনা 

রথণকই যায়। যখন আপতন ভযাকতসন গ্রহণ কণরন, িখন আপতন শুিু তনণিণকই রক্ষা করণিন না, 

আপতন তনণির পতরবার এবং পাতরপাতর্শ্ মক র্ানুযণির COVID-19 িতনি র্ৃিয য ও অসুিিার হাি 

রথণকও রক্ষা করণিন। 

 

125. COVID-19 ভ্যাককসন মাইরক্রাকচপ ট্র্যাককং ো মানুরষে মচ্ছিরে ককেু ভ্রে কদরয োরদে 

কনযন্ত্রণ কেরে পারে? 

ভযাকতসণনর সর্স্ত উপািান-সহ ভযাকতসনগুতে তনপুণ ভাণব পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। তকিয  তর্থযা 

প্রচার চেণচ রয COVID-19 ভযাকতসনগুতে ইনণিণক্টবে র্াইণিাতচপ বযবহার কণর ৫ক্রি রসেণফান 

টাওয়াণরর র্ািযণর্ র্ানুণষর েতিতবতি েক্ষ রাখণব বা র্ানুণষর শারীতরক ক্রিয়াকোপণকও তনয়েণ 

করণব। এগুতে তর্থযা। এর্ন রকান COVID-19 ভযাকতসন রনই যা র্ানুণষর েতিতবতি েক্ষ রাণখ বা 

বযক্রক্তেি িথয ির্া রাণখ। 

 

126. Comirnaty (BioNTech) ভ্যাককসন প্রদারনে পে মৃেুযহাে সাধােরণে বচরয বেরড় বগ্রে? 

ভযাকতসণনর সুরক্ষা তনণয় তবর্শ্ স্বািয সংিার রলাবাে অযা ভাইিতর কতর্টটর প্রিত্ত তববতৃি অনুযায়ী 

ইউণরাণপ এবং হয  WHO র টাণবণস কতথি র্িৃয যগুতে যাচাই করার পর তির করা হণয়ণি রয এই 

র্িৃয যগুতে প্রিযাতশি তিে, কারণ এরা িুব মে বয়স্ক র্ানুষ তিণেন, যা ুঁণির র্ণিয র্িৃয যর হার রবতশ তিে। 

িুব মে বয়স্ক র্ানুণষরা BioNTech COVID-19 ভযাকতসন রনওয়ার পর র্িৃয যহাণর রকান অস্বাভাতবক বা 

অতিতরক্ত বকৃ্রে েক্ষ করা যায়তন এবং বয়স্কণির পণক্ষ ভযাকতসন রনওয়াও োভিনক র্ণন করা 

হণয়ণি। 

 

127. Comirnaty(BioNTech) ভ্যাককসরনে কা েকাকেো বদখারনাে বকান কিকনকাে োকর্ 

বর্িা বনই? 

একটট েড় কিকনকাে ট্র্াযাে বদখায বয Comirnaty (BioNTech) ভ্যাককসন 16 েের েযস়ীরির মনধয 

COVID-19 প্রকেনরানধ কায চকর কেে। গ্নেষণায েক্ষণ়ীয COVID-19 বক্ষনত্র 95% হ্রাস বদখা রেণি। 

 

128. Comirnaty (BioNTech) ভ্যাকসিন গ্রহনণর িনে িনেই কাি শুরু কনর? 

Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ভযাকতসণনশণনর পর শরীণর অযাতন্টবত  তিতর হণি ও COVID-19 

ভযাকতসণনর তবরুণে সুরক্ষা প্রিান করণি সর্য় োণে।  

 

 

129. Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ভ্যাকসিন বযবহানরর পর িবু মল বৃে মানুষনির 

অরতভ্াসশত মৃতুযহার বৃজের রমাণ পাওয়া প্েনি? 

জানুযাকর  2021 অনুযায়ী কেনদনশর স্বাস্থয কেৃ চপক্ষ এেং কের্শ্ স্বাস্থয সংস্থা বিনক প্রাি েিয ও পরামশ চ 

বিনক Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ভযাকতসন বযবহাণরর পর িুব মে বয়স্ক র্ানুষণির র্ণিয 

র্িৃয যহার বকৃ্রের রকান অপ্রিযাতশি ঘটনার প্রর্াণ পাওয়া যায় না। বয মেুৃযর খের পাওযা বগ্নে ো 

ভ্যাককসন েযেহানরর কারনণই হনযনে এমন বকান প্রমাণ পাওযা যায না। 
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130. Sinovac COVID-19 ভ্যাককসন কক েযেহারেে সরঙ্গ সরঙ্গই কাজ শুরু করে?  

Sinovac COVID-19 ভ্যাককসন দুটট বর্ানজ বদওযা হয। প্রিম বর্াজ ককেুটা সুরক্ষা কদনে পানর এেং 

কদ্বে়ীয বর্াজ ভ্াইরানসর কেরুনে আরও ভ্াে সুরক্ষা প্রদান করনে পানর। 

 

131. COVID-19 টটকা সক আমানক COVID-19 আিান্ত করনত পানর? 

Sinovac এবং Comirnaty (BioNTech) টটকাগুতেণি িীবন্ত ভাইরাস থাণক না যা COVID-19 এর কারণ 

হয়। এর র্াণন হে রয একটট COVID-19 টটকা আপনাণক COVID-19 িারা অসুি করণি পাণর না। 

 

132. প্রেীণরদে COVID-19 টিকা বদওযাে বেকশ প্ররযাজন বনই? 

েযি েযচ্ছক্তনদর COVID-19 টটকা বদওযার জনয বেকশ প্রনযাজন কারণ োরা সংক্রাকমে হনে জটটেো 

এেং মৃেুযর ঝুুঁ কক বেকশ িানক। 

কের্শ্ স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মনে, 60 েের ো োর বেকশ েযস়ী েযচ্ছক্তনদর গুরুের অসুস্থোর ঝুুঁ কক বেকশ। 

মেুৃযর কদনক কননয যাওযা জটটেোর মনধয র্শ্াসযনন্ত্রর েযি চো, ে়ীব্র র্শ্াসযনন্ত্রর কি কসনরাম (ARDS), 

বসপকসস এেং বসপটটক শক, থ্রনম্বাইনম্বাকেজম, মাকিঅগ্ চান বিইকেউর, হাটচ, কেভ্ার ো ককর্কনর 

আ াে সহ অন্তভু্চক্ত িাকনে পানর। 

মাককচন যুক্তরানের বসন্টার ির কর্চ্ছজজ কনরাে অযান্ড কপ্রনভ্নশন (CDC) অনুসানর, েযি 

প্রািেযিনদর COVID-19 বিনক গুরুের অসুস্থ হওযার সম্ভােনা বেকশ। COVID-19 মেুৃযর 81% এর 

বেকশ 65 েেনরর বেকশ েযস়ী েযচ্ছক্তনদর মনধয  নট। 6 বিনক 16 ননভ্ম্বর 2021 পয চন্ত বদখাননা েিয 

অনুসানর, 18-29 েের েযস়ীনদর েুেনায, মেুৃযর হার 65 গুণ, 150 গুণ এেং 370 গুণ বেকশ যিাক্রনম 

65-74 েের, 75-84 েের এেং 85 েের ো োর বেকশ েযনসর বোনকনদর মনধয। 

হংকং-এ, COVID-19-এর বক্ষনত্র মেুৃযর অনুপাে েযনসর সানি েচৃ্ছে পায। 213টট মারাত্মক বক্ষনত্র (30 

ননভ্ম্বর 2021 পয চন্ত), বেকশরভ্াগ্ (93%) 60 েের ো োর বেকশ েযস়ী েযিনদর প্রভ্াকেে কনরনে। 

 

133. দী েস্থাযী বোরগ্ আক্রান্ত েযচ্ছক্তরদে COVID-19 টিকা বদওযাে বেকশ প্ররযাজন বনই? 

দ়ী চস্থায়ী বরানগ্ আক্রান্ত েযচ্ছক্তনদর COVID-19 টটকা বদওযার জনয বেকশ প্রনযাজন কারণ োরা 

সংক্রাকমে হনে জটটেো এেং মৃেুযর ঝুুঁ কক বেকশ। 

কের্শ্ স্বাস্থয সংস্থার (WHO) মনে, উচ্চ রক্তর্াপ, হাটচ ও িুসিুনসর সমসযা, র্াযানেটটস, সরিূেো ো 

কযান্সানরর মনো অন্তকন চকহে কর্ককৎসা সমসযায আক্রান্ত েযচ্ছক্তনদর গুরুের অসুস্থোর ঝুুঁ কক বেকশ। 

মেুৃযর কদনক পকরর্াকেে জটটেোর মনধয র্শ্াসযনন্ত্রর েযি চো, ে়ীব্র র্শ্াসযনন্ত্রর সমসযা কসননরাম (ARDS), 

বসপকসস এেং বসপটটক শক, থ্রনম্বাইনম্বাকেজম এেং/অিো মাকিঅগ্ চান েযি চো, হৃৎকপণ্ড, কেভ্ার ো 

ককর্কনর আ াে সহ অন্তভু্চক্ত িাকনে পানর। 

মাককচন যুক্তরানের বসন্টার ির কর্চ্ছজজ কনরাে অযান্ড কপ্রনভ্নশন (CDC) অনুসানর, একজন েযচ্ছক্তর 

অন্তকন চকহে কর্ককৎসা অেস্থার সংখযা েচৃ্ছের সানি সানি গুরুের COVID-19 (বযমন হাসপাোনে 

ভ্কেচ/কনকেড় পকরর্য চা/বভ্কন্টনেটর ো মৃেুয প্রনযাজন) এর ঝুুঁ কক বেনড় যায। 

 

134. COVID-19 টিকা COVID-19 সংক্রমরণে বচরয বেকশ ক্ষকেকে? 



(Bengali version) 

COVID-19 একটট প্রাণ াে়ী বরাগ্ যা বকেে প্রাণ াে়ীই নয, এর দ়ী চনমযাদ়ী পকরণকেও হনে পানর। 

টটকা বনওযা COVID-19 পাওযার বর্নয অননক বেকশ কনরাপদ এেং উপকার়ী। 

টটকা কায চকরভ্ানে মানুষনক গুরুের অসুস্থো এেং COVID-19 বিনক মারা যাওযা বিনক রক্ষা কনর। 

Comirnaty এেং CoronacVac COVID-19 উভ্য টটকাই 80% এর উপনর ভ্যাককসননর কায চকাকরো সহ 

COVID-19 সংক্রমণ বিনক গুরুের বরাগ্ এেং মৃেুয বিনক রক্ষা করনে অেযন্ত কায চকর। 

হংকং-এ, 2021 সানের ননভ্ম্বনরর বশষ পয চন্ত COVID-19 টটকাগুকের 9 কমকেযননরও বেকশ বর্াজ 

বদওযা হনযনে৷ Comirnaty এেং CoronaVac পার্শ্ চ প্রকেচ্ছক্রযা সটৃি করনে পানর, ককন্তু সোই বসগুকে 

পায না৷ সাধারণভ্ানে, সাধারণ পার্শ্ চ প্রকেচ্ছক্রযাগুকে সাধারণে হােকা এেং অস্থায়ী হয। বকউ বকউ 

আরও গুরুের, েনে সাধারণভ্ানে কেরে, কেরূপ প্রভ্াে অনুভ্ে করনে পানর। খুে সাধারণ 

পার্শ্ চপ্রকেচ্ছক্রযার উদাহরণ যা 10 জননর মনধয 1 জননর বেকশ প্রভ্াকেে করনে পানর ইননজকশন 

সাইনট েযিা, মািােযিা এেং িাকন্ত অন্তভু্চক্ত। 

135. Comirnaty ভ্যাককসরন কক বিরোমযাগ্রনটিক ো ধােে পদাি ে ো গ্রাকিন অক্সাইর্ 

িারক? 

Comirnaty ভ্যাককসন হে একটট COVID-19 ভ্যাককসন যা বরাগ্ প্রকেনরাধ ও কনযন্ত্রণ (ভ্যাককসননর 

েযেহার) বরগুনেশন (কযাপ. 599K) এর অধ়ীনন অনুনমাকদে যা হংকং-এ জরুকর েযেহানরর জনয 

কনরাপত্তা, কায চকাকরো এেং গুণমাননর মানদণ্ড পূরণ কনরনে। এটা কনচ্ছিে করা হনযনে বয 

Comirnaty ভ্যাককসনন বকান ধােে উপাদান ো গ্রাকিন অক্সাইর্ বনই, অনুগ্রহ কনর বদখুন 

“Comirnaty এর উপাদাননর জনয প্রাযশই চ্ছজজ্ঞাকসে প্রশ্ন 49:”.এোড়াও, DH  ,উন্নে বদশ এেং 

এখকেযানরর ওষুধ কনযন্ত্রক কেৃ চপনক্ষর দ্বারা জাকর করা COVID-19 ভ্যাককসনগুকের সে চনশষ সুরক্ষা 

এেং কায চকাকরো মূেযাযন এেং কের্শ্ স্বাস্থয সংস্থার দ্বারা প্রেকেচে বরিানরন্সগুকে  কনষ্ঠভ্ানে পয চনেক্ষণ 

করনে, এটট জানা যায বয ইউনরাপ়ীয ককমশন এর আনগ্ অনুরূপ উনদ্বগ্গুকের সমাধান কনরনে এই 

জাে়ীয উপাদানগুকে ভ্যাককসন তেকরনে োকেকাভু্ক্ত নয। 

 

ভ্যাককসনগুকেনক বোঝা: েিয ও ভ্রান্ত ধারণা 

136. প্রাকৃকেক প্রকেরোধ ক্ষমো ভ্যাককসন-প্রদত্ত প্রকেরোরধে বচরয বেকশ স্বাস্থযকে? 

ভযাকতসণনশন ররাে প্রতিণরাণির অনযির্ রেষ্ঠ উপায়। ভযাকতসন পাওয়ার রচণয় ভাইরাণস আিান্ত 

হওয়ার ঝুুঁ তক অণনক রবতশ। সার্তগ্রক ভাণব, ভযাকতসন প্রতি বির 2 রথণক 3 তর্তেয়ন িীবন রক্ষা 

করণি পাণর।শরীণরর প্রাকৃতিক প্রতিণরাি ক্ষর্িার সণে রযৌথ ভাণব কাি কণর ভযাকতসনগুতে 

ররাোিান্ত হওয়ার ঝুুঁ তক কতর্ণয় রিব। যখন আর্রা ভযাকতসন তনই, আর্রা শুিু তনণিণির নয়, 

আণশপাণশর র্ানুষণিরণকও রক্ষা কতর। 

 

137. বোগ্টি ভ্যাককসরনে বচরয কম ক্ষকেকােক? 

রয রকান ওষুণির র্ণিাই ভযাকতসণনর তকিয  পার্শ্ ম প্রতিক্রিয়া হণি পাণর। সািারণি এগুতে হােকা ও 

সার্তয়ক, রযর্ন হাি রফাো বা অল্প জ্বর। রবতশ গুরুির পার্শ্ ম প্রতিক্রিয়াও হণি পাণর তকন্তু খুব তবরে। 

র্ণন রাখণবন, আপতন ভযাকতসণনর রচণয় ভযাকতসণনর িারা প্রতিণরািণযােয রকান ররাণে রবতশ 

রক্ষতিগ্রস্ত হণি পাণরন। 

 

138. ভ্যাককসরন ক্ষকেকােক পদাি ে িারক? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1


(Bengali version) 

ভযাকতসনগুতেণক সুরতক্ষি ও কায মকর রাখার িনয িাণি তবতভন্ন উপািান থাণক। িার র্ণিয অণনক 

উপািান বহয  বির িণর বহয  ভযাকতসণনর র াণি বযবহৃি হণয় আসণি। প্রণিযক উপািাণনর তনিস্ব 

কাি রণয়ণি এবং উৎপািন প্রক্রিয়ার সর্য় এগুতের পরীক্ষা করা হয়। ভযাকতসণনর সর্স্ত উপািাণনর 

সুরক্ষা যাচাই করা হয়। 

 

139. ভ্যাককসন আমাে প্রকেরোধ ক্ষমোে ক্ষকেসাধন কেরে পারে? 

র্ানুষ রকান ররাণে আিান্ত হওয়ার আণে িা রথণক িাণির রক্ষার সহি, সুরতক্ষি ও কায মকর উপায় 

হে টীকাকরণ। এর্নতক ভযাকতসন আপনার রিণহর প্রাকৃতিক প্রতিণরাি ক্ষর্িাণক বযবহার কণর 

আপনার শরীণরর প্রতিণরাি বযবিাণক তবণশষ সংির্ণণর তবরুণে প্রতিণরাি েণড় িযেণি সাহাযয 

কণর। 

 

140. সমি ভ্যাককসরনে বক্ষরত্র একোে িীকা কনরে সাো জীেরনে জনয প্রকেরোধ ক্ষমো 

তেকে হরয িাকরে? 

তকিয  ভযাকতসন একটট র াণিই সারা িীবন সুরক্ষা প্রিান কণর। যতিও রবতশর ভাে ভযাকতসণন এণকর 

রবতশ র াি োেণি পাণর(কণয়ক র্াস বযবিাণন তিিীয় বা িৃিীয় র াি)। উপণরাক্ত “র্াতিপে 

র াি”-এর প্রাথতর্ক রকাণস মর সণে তকিয  ভযাকতসণন তনতিমষ্ট সর্ণয়র পর(এক বির বা কণয়ক বির) 

“বুস্টার র াি”-এরও প্রণয়ািন পণড়। 

 

141. সমি ভ্যাককসন  রেে উষ্ণোয সংেক্ষণ কো উকচে? 

ভযাকতসন তনর্ মািাণির তনণিমশ অনুযায়ী রস্টার করা উতচি। 

প্রণিযক ভযাকতসণনর তনিস্ব রস্টাণরি চাতহিা ও আয়ু রণয়ণি যা রেণবণে উতিতখি থাণক। 

 

142. হরেক েকম ভ্যাককসন কক সোে জনয উপর াগ্ী? 

ভ্যাককসন পণযগুকের কনজস্ব ইকঙ্গে িাকনে; এেং কনকদচি েক্ষয জনসংখযা। যারা টটকা বদওযার জনয 

উপযুক্ত, োনদর সমযমনো এেং সমযসূকর্ অনুযায়ী ভ্যাককসন গ্রহণ করা উকর্ে। 

 

143. ফ্লু ভ্যাকসিন সক COVID-19 রুখনত িাহাযয করনত পানর? 

ফ্েু টটকা এবং COVID-19 টটকা এক নয়। ফ্েু টটকা COVID-19 প্রতিণরাি করণব না, তকন্তু িারা একই 

সাণথ ইনফ্েুণয়ঞ্জা এবং COVID-19 হওয়ার ঝুুঁ তক কর্াণব। এটট আপনাণক আরও গুরুির অসুিিা 

রথণক রক্ষা করণি পাণর। 

 

144. ভ্যাককসন বনওযাে পে সং টিে সমি প্রকেকূে  িনাই কক ভ্যাককসরনে কােরণ  রি?  

ভ্যাককসন বনওযার পনরই যখন বকান প্রকেকূে  টনা  নট েখন সকনে ভ্যাককসননকই বদাষানরাপ 

করনে পানর। েনে ভ্যাককসন বনওযার পর ককেু েক্ষণ ো অসুস্থো বদখা কদনে পানর যার সনঙ্গ 

ভ্যাককসননর বকান সম্পকচ বনই। োই েো যায  ভ্যাককসন বনওযার পর সং টটে সমি প্রকেকূে 

 টনাই ভ্যাককসননর কারনণ  নট না। 


