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সাম্প্রতিক প্রায়শই জিজ্ঞাতসি প্রশ্ন (দরকারী তিঙ্ক সহ) 
 
(A) প্রায়শই জিজ্ঞাতসি প্রশ্ন                                                                                   (Bengali) 

 

COVID-19 টাকা  
1 আমি মি মিনািূল্যে 

অমিমিক্ত ভ্োিমিন 

িুস্টাল্িি জনে য াগ্ে? 

মনম্নমযমিি অগ্রামিিাি যগ্াষ্ঠীি অন্তগ্ গি নাগ্মিিিা,  মি িািা প্রাথমিি য াজগুময িম্পন্ন িল্ি থাল্ি িল্ি িািা গ্রহণ 

িিল্ি পাল্ি 

 এিটি অমিমিক্ত ভ্োিমিন িুস্টাি িিপল্ে 180 মিন (6 িাি) পল্ি িাল্িি যেষ য াজ িা COVID-19 িংক্রিণ 

পুনরুদ্ধাল্িি (য িা পল্ি) 2023 িাল্য মিনািূল্যে, িািা অিীল্ি  িগুময ভ্োিমিন য াজ গ্রহণ িল্িল্ে িা মনমি গল্েল্ষ। 

 

• 50 িেি িা িাি যিমে িয়িী িেক্তক্তিা (আিামিি পমিচ গা িাম়িল্ি িিিািিািী িয়স্কল্িি িহ)*; 

• অন্তমন গমহি িহনেীযিা িহ 18 যথল্ি 49 িেি িয়িী িেক্তক্ত; 

• 6 িাি িা িাি যিমে িয়ল্িি িেক্তক্ত এিং ইমিউল্নািল্রািাইক্তজং অিস্থাি িাল্থ*; 

• গ্ভ্গিিী িমহযা;  এিং 

• স্বাস্থেিিী 

 

*50 িেি িা িাি যিমে িয়ল্িি িেক্তক্তল্িি জনে, অথিা 6 িাি িা িাি যিমে িয়ল্িি িেক্তক্তল্িি জনে  াল্িি 

ইমিউল্নািল্রািাইক্তজং অিস্থা িল্য়ল্ে,  মি িাল্িি পূল্ি গ যিাল্না িংক্রিণ না থাল্ি এিং প্রাথমিি মিনটি য াজ 

িম্পূণ গ িল্ি থাল্ি, িাহল্য িাল্িি 3য় য াজ মিনািূল্যে যিওয়াি 90 মিন পি পিিিী য াজ গ্রহণ িিাি পিািে গ যিওয়া 

হয়। 

 

6 িাি িা িাি যিমে িয়িী নাগ্মিিল্িি জনে এিং উপল্ি উমিমিি যিাল্না অগ্রামিিাি যগ্াষ্ঠীি অন্তভ্ভ গক্ত নয়, িািা 

এিনও িিিামি COVID-19 টিিািান িি গিূমচি অিীল্ন মিনািূল্যে প্রথি 3 টি য াজ COVID-19 টিিা যপল্ি পাল্ি  মি 

িাল্িি পূল্ি গ যিাল্না িংক্রিণ না থাল্ি। 

 

2023 িাল্য এিটি অমিমিক্ত িুস্টাি যেষ য াজ িা COVID-19 িংক্রিণ পুনরুদ্ধাল্িি িিপল্ে 180 মিন (6 িাি) পল্ি 

মিল্িমচি হল্ি পাল্ি (য টি পল্ি হয়) 6 িাি যথল্ি 17 িেি িয়িী মেশু এিং মিল্োি-মিল্োিীল্িি িিিমিম টিি িা 18 

যথল্ি 49 িেি িয়িী িুস্থ প্রাপ্তিয়স্কল্িি জনে। মিল্েষজ্ঞল্িি দ্বািা িুপামিেিৃি িেক্তক্তগ্ি পেল্েি উপি মভ্মি িল্ি 

 মি িািা প্রাথমিি য াজ িম্পন্ন িল্ি থাল্ি। িাল্িি মনজস্ব িিল্চ প্রাইল্ভ্ি িাল্িগল্ি ভ্োিমিন আনল্ি হল্ি। 

 

COVID-19 টিিা িংক্রান্ত িুপামিল্েি জনে, অনুগ্রহ িল্ি "আিাি জনে িি য াজ COVID-19 টিিা িুপামিে িিা 

হয়?"-এি ওল্য়িপষৃ্ঠা যিিুন: 
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 www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

 আপমন  মি টিিা যিওয়াি জনে আপনাি উপ কু্তিা িম্পল্িগ অমনক্তিি হন িল্ি আপনাি পামিিামিি  াক্তাল্িি 

িাল্থ আল্যাচনা িিা উমচি এিং টিিা যিওয়াি জনে িল্ি গািি িিয় মনি গািণ িিা উমচি 

2 যিাথায় আমি আিাি 

মনল্জি িিল্চ ভ্োিমিন 

িুস্টাি যপল্ি পামি? আমি 

িি িািা মিল্ি হল্ি? 

যিিিিামি িাজাি মনিমিি COVID-19 ভ্োিমিল্নি (মনজস্ব- িিল্চ ) জনে টিিা প্রিান িিল্ি,  া িিিামি টিিািিণ 

িি গিূমচি িাইল্ি।  ভ্োিমিন প্রস্তুিিািি / িিিিাহিািী স্বািীনভ্াল্ি মনিমিি ভ্োিমিন আিিামন িিল্ি এিং 

যিিিিামি মচমিৎিা িংস্থা িা  াক্তাল্িি িাল্ে যিিিিািী যপ্রাগ্রাি িেিহাল্িি জনে মিক্তক্র িিল্ি পািল্ি । 

 

 ািা মিনািূল্যে COVID-19 টিিািাল্নি জনে িিিাি দ্বািা আওিাভ্ভ ক্ত নয় (হংিংল্য়ি িামিোিা অগ্রামিিাি যগ্াষ্ঠীি 

অন্তভ্ভ গক্ত নয় িা হংিংল্য়ি িামিোল্িি অন্তভ্ভ গক্ত নয়), িািা  মি ভ্োিমিন যপল্ি চান, অনুগ্রহ িল্ি িিিিাল্হি জনে 

এিজন পামিিামিি  াক্তাল্িি িাল্থ পিািে গ িরুন  িেক্তক্তগ্ি িাজাল্ি মনিমিি ভ্োিমিল্নি জনে (টিিা যিওয়াি স্থান 

এিং িিচ িহ) এিং িেক্তক্তগ্ি িুিোি জনে িাল্িি মনজস্ব িিল্চ টিিা গ্রহণ িিাি িথা মিল্িচনা িরুন 

3 সংক্রমণের পর কত 

ড োজ লোগণে? 

উদ্ধোর করো েযক্তিণের জন্য ড োক্তজং সময়সূচী ডেমন্ টিকো এেং সংক্রমণের মণযয েযেযোন্ এেং প্রোপণকর েয়স হিসোণে 

হন্র্ভর কণর। অন্ুগ্রি কণর "পূে ভেতী COVID-19 সংক্রমেেুি েযক্তিণের জন্য COVID-19 টিকো করে সম্পহকভত 

ফ্যোক্টহিি" ডেখুন্: 

www.covidVaccine.gov.hk/হপহ এফ্/ফ্যোক্টিীি_হপ্রয়ণকোহর্  19 ইন্ণফ্কিন্_ইং.হপহ এফ্  

 

 

COVID-19 টিকো করণের সুপোহরণির জন্য, েয়ো কণর ওণয়েণপজটি ডেখুন্ “আমোর জন্য COVID-19 র্যোকহসণন্র কত 

ড োজ সুপোহরি করো িয়”: 

www.covidvaccine.gov.hk/en/সুপোহরিকৃত ড োজ 

 

4 টিকো ডেওয়োর 14 

হেণন্রও কম সমণয়র 

মণযয আহম আক্রোন্ত 

িণয়হি। আহম হক 

র্যোকহসণন্র এক কম 

ড োজ হন্ণত পোহর? 

সোযোরের্োণে, COVID-19 সংক্রমে ডেণক ডসণর ওঠো েযক্তিণের সোযোরে জন্গণের ডচণয় এক কম ড োজ প্রণয়োজন্। 

টিকোর কোে ভকোহরতো সে ভোহযক করণত এেং টিকো ডেওয়োর পণর ডরোগ প্রহতণরোয ক্ষমতো েোডোণন্োর জন্য, একটি ড োজ এেং 

COVID-19 সংক্রমেপণে ভর মণযয ন্ূযন্তম 14 হেণন্র েযেযোন্ প্রণয়োজন্।  

 

েোণের ড োজ এেং সংক্রমণের মণযয 14 হেণন্র কম েযেযোন্ এই সংক্রমণের পণে ভর সণেও র্যোকহসণন্র এক কম ড োজ 

গ্রিে করো উহচত ন্য়। টিকো ডরক ভ এখন্ও সংক্রমণের আণগ এেং পণর প্রোপ্ত র্যোকহসন্ ড োজ ডেখোণে। 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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5 আহম েুইেোর আক্রোন্ত 

িণয়হি। আহম হক 

র্যোকহসণন্র েুটি কম 

ড োজ হন্ণত পোহর? 

প্রোেহমক ড োণজর জন্য, েোরো একোহযক COVID-19 সংক্রমে ডেণক ডসণর উণঠণিন্ তোণের অসংক্রোহমত েযক্তিণের 

ডচণয় ডকেল মোত্র একটি কম ড োজ ডন্ওয়ো উহচত। অহতহরি েুস্টোণরর ডক্ষণত্র ড োণজর েযেযোন্ ডিষ ড োজ েো COVID-

19 সংক্রমে পুন্রুদ্ধোণরর (ডেটি পণর িয়) কমপণক্ষ িয় মোস িণে। 

 

সুস্থ িণয় ওঠো েযক্তিণের জন্য টিকোকরণের হেেরণের জন্য, অন্ুগ্রি কণর "পূে ভেতী COVID-19 সংক্রমেেুি েযক্তিণের 

জন্য COVID-19 টিকোকরেসম্পহকভত ফ্যোক্টহিি" ডেখুন্: 

www.covidVaccine.gov.hk/হপহ এফ্/ফ্যোক্টিীি_হপ্রয়ণকোহর্  19 ইন্ণফ্কিন্_ইং.হপহ এফ্  

 

 

 

অন্তর্মখুী ভ্রর্ণকারীরা 

 

6 আমি যপ ৌঁোল্নাি পি 5 

মিল্নি িল্িে হংিং যেল়্ি 

য ল্ি পামি? 

অন্তিু গিী ভ্রিণিািী হল্ি িিল্য় হংিং যেল়্ি য ল্ি িািা যিওয়া হল্ি না স্ব-প গল্িেল্ণি িিয়িাল্য হংিং যেল়্ি য ল্ি 

িািা যিওয়া হল্ি না। 

 

সরকোর সমস্ত অর্যন্তরীে েযক্তিণক িংকং-এ ডপ ৌঁিোণন্োর পর আগমণন্র হেন্ (অে ভোৎ হেন্ 0) এেং 5 তম হেণন্র মণযয 

স্ব-হেন্যস্ত RAT হকিগুহল েযেিোর কণর দেহন্ক দ্রুত অযোহিণজন্ পরীক্ষো (RATs) করোর সুপোহরি কণর৷ ভ্রমেকোরীরো 

ডস্বচ্ছোয় তোণের RAT ফ্লোফ্ল এেং স্বোণস্থযর অেস্থো ইণলক্ট্রহন্ক COVID-19 মহন্িহরং অযোন্ড সোহর্ভলযোন্স হসণস্টম 

(eCMSS) এর মোযযণম হরণপোিভ করণত পোণর। 

 

 

(B) নেটওয়াক ুহটিাইে 
 

প্রস্তামিি ভ্োিমিন য াজ এিং মিিমি: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

eHRSS (ইল্যিট্রমনি যহযথ যিি গ যেয়ামিং মিল্স্টি) 

এি িাল্থ মনিমিি যিিিিািী  াক্তািল্িি িামযিা  ািা 

COVID-19 যিি পমিচাযনাি জনে COVID-19 

অোমিভ্াইিায যপল্য়ল্েন: 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf 
 

ডিষ আপণ ি: 12.5.2023 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
http://www.chp.gov.hk/ecmss
http://www.chp.gov.hk/ecmss
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

