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Bengali version 

COVID-19 ভ্যাকসিনগুসির িুরক্ষার নজরদারী   

 

স্বাস্থ্য দপ্তর COVID-19 টীকাকরণের জন্য একটট ফার্ মাণকাভিজজণেন্স পদ্ধভির ব্যব্স্থ্া কণরণে, যাণি হংকং-এ 

পপশাদার স্বাস্থ্যকর্ী ও ফার্ মাভিউটটকাে ইন্ডাভি পেণক ব্যব্হৃি COVID-19 িযাকভিন্গুভের িণে িম্পভকমি 

অ্যাডিাি ম ইণিন্টি ্ফণোভ ং ইর্যযন্াইণজশন্(“AEFI”) িম্বণে ভরণপাটম গ্রহে করা হণব্। পরাগ প্রভিণরাধ ও ভন্ ন্ত্রে 

(িযাকভিন্ ব্যব্হার) পরগুণেশন্ (চ্যাপ. 599K)-এর প্রণ াজণন্ িংভিষ্ট িযাকভিন্ গ্রহণের পর গ্রহীিার র্ণধয ঘটা 

পকান্ প্রভিকূে প্রিাব্ পয মণব্ক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য ভন্ ার্ক  এক্সপাটম কভর্টট অ্ন্ ভিভন্কাে ইণিন্টি ্অ্যাণিিণর্ন্ট 

ফণোভ ং COVID-19 ইর্যযন্াইণজশন্ (এক্সপাটম কভর্টট)-পক ভন্যযক্ত কণরণে যারা AEFI এব্ং হংকং-এ ব্যব্হৃি COVID-

19 িযাকভিন্গুভের র্ণধয িম্ভাব্য িম্পণকমর উপর স্বাধীন্ রূ্েযা ন্ করণব্ ও িরকারণক িযরক্ষা-িংক্রান্ত ভব্ষণ  

ভব্ণশষজ্ঞিযেি র্িার্ি পদণব্।  

স্বাস্থ্য দপ্তর COVID-19 িযাকভিন্গুভের িণে িম্পভকমি অ্যাডিাি ম ইণিন্টি ্অ্ফ পেশাে ইন্টাণরস্ট(AESI)-এর 

জন্য িজক্র  ন্জরদারী পপ্রাগ্রার্ চ্াোণন্ার জন্য হংকং ভব্শ্বভব্দযােণ র িণে িজিভেি হণ ণে। 

 

COVID-19 ভ্যাকসিনগুসির িুরক্ষার নজরদারী 

 

স্বাস্থ্য দপ্তর িজক্র  ন্জরদারীর ব্যব্স্থ্া কণর ও উপভস্থ্ি ভন্জি  ন্জরদারীণক উন্নি কণর COVID-19 

িযাকভিণন্শণন্র পরব্িী িম্ভাব্য প্রভিকূে ঘটন্াগুভে ঘভন্ষ্ঠিাণব্ পয মণব্ক্ষে করণে। 

 

কিত মত্ব আণব্দন্কারীর দ্বারা স্থ্ান্ী  টীকাকরে পরব্িী প্রভিকূে ঘটন্াগুভে(AEFI) জান্াণন্ার প্রণ াজন্ী িা োড়াও 

স্বাস্থ্য দপ্তর ভব্ভিন্ন পদশ ও অ্ঞ্চণের ড্রাগ পরগুণেটভর অ্েভরটট ও ভব্শ্ব স্বাস্থ্য িংস্থ্া (WHO)-এর দ্বারা প্রচ্াভরি 

িযাকভিন্গুভের িযরক্ষা ও কায মকাভরিার রূ্েযা ন্গুভের উপর েক্ষয পরণেণে।  

 

িযাকভিণন্শণন্র প্রিযাভশি পাশ্ব ম প্রভিজক্র াগুভের িাভেকাযযক্ত িযাকভিণন্শন্ িেযিূচ্ী প্রকাশ এব্ং প্রণ াজন্ 

হণে পপশাদার স্বাস্থ্যকর্ীণদর িাহাযয গ্রহে োড়াও স্বাস্থ্য দপ্তর WHO-এর দ্বারা ভন্ণদমভশি COVID-19 িযাকভিন্গুভে 

িযরক্ষা ন্জরদারী পকৌশেগুভের ব্যব্হার কণরণে যাণি উপভস্থ্ি ভন্জি  ন্জরদারীণক উন্নি করা যা  ও িজক্র  

ন্জরদারীর ব্যব্স্থ্া করা যা । ন্জরদারীর ব্যব্স্থ্ার র্ণধয রণ ণে: 

 

(i) একটট ভন্ণব্ভদি COVID-19 িযাকভিন্ অ্যাডিাি ম ইণিন্ট অ্ন্োইন্ ভরণপাটটমং ব্যব্স্থ্া গঠন্ করা হণ ণে যা 

পপশাদার স্বাস্থ্যকর্ী এব্ং ঔষধ ইন্ডাভি পেণক COVID-19 িযাকভিন্গুভের AEFI ভরণপাটম গ্রহে করণব্; 

 

(ii) AEFI-এর িম্ভাব্য গুরুির ব্া অ্প্রিযাভশি ঘটন্াগুভে ভরণপাটম করার জন্য উৎিাহ ভদণ  পপশাদার স্বাস্থ্যকর্ী ও 

িংভিষ্ট িংস্থ্াগুভেণক ভচ্টঠ পদও া হণ ণে; এব্ং 

 

(iii) িজক্র  ন্জরদারীর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর হংকং ভব্শ্বভব্দযােণ র ফার্ মাণকােজজ ও ফাণর্ মভি ভব্িাণগর িণে িজিভেি 

হণ ণে অ্েরাইজড্ িযাকভিণন্র িম্ভাব্য প্রভিকূে প্রিাব্ িম্বণে িেয িংগ্রহ, ভব্ণশষ কণর পাব্ভেক ও প্রাইণিট 

স্বাস্থ্য িংস্থ্াগুভে পেণক দযে মি ব্া গুরুির অ্যাডিাি ম ইণিন্টি্ অ্ফ পেশাে ইন্টাণরস্ট(AESI) (পযর্ন্ গাইণেন্ ব্ার 

ভিন্ণড্রার্, অ্যাভকউট পডণিভর্ণন্ণটড এন্ণিফযাণোর্াণ োইটটি) এব্ং ির্িযাগুভের রূ্েযা ন্ করার জন্য। একই 

িণে, ভন্ব্ মাভচ্ি েক্ষয পগাটষ্ঠর র্ণধয ভব্ভিন্ন অ্েরাইজড্ COVID-19 িযাকভিণন্র ির্স্ত িম্ভাব্য প্রভিকূে 

প্রিাব্গুভের পব্াধগর্য পয মণব্ক্ষে করা হণব্। 

 

উপণরাক্ত ন্জরদারী ব্যব্স্থ্াগুভের িণে স্বাস্থ্য দপ্তর COVID-19 িযাকভিণন্শণন্র িণে িম্পভকমি িম্ভাব্য ভিভন্কাে 

ঘটন্ার(AEFI এব্ং AESI-িহ) ধারাব্াভহক ন্জরদারীর জন্য এব্ং অ্েরাইজড্ িযাকভিন্গুভের িযরক্ষা পয মণব্ক্ষণের 

উপর উপণদশ প্রদাণন্র জন্য এক্সপাটম কভর্টট অ্ন্ ভিভন্কাে ইণিন্টি্ অ্যাণিিণর্ন্ট ফণোভ ং COVID-19 

ইর্যযন্াইণজশন্ (এক্সপাটম কভর্টট) গঠন্ কণরণে। এক্সপাটম কভর্টট ঝযুঁ ভক পযাগাণযাগ পভরকল্পন্া গণড় িুণেণে যা 

ভব্ব্তি ভিভন্কাে ঘটন্াগুভের ন্জরদারী, পন্াটটভফণকশন্ ও ধারাব্াভহক পয মণব্ক্ষে জাভর রােণব্। ধারাব্াভহক 

জক্র াগুভেরর র্ণধয রণ ণে পপশাদার স্বাস্থ্যকর্ীণদর কাণে িংভিষ্ট িযাকভিণন্র িযরক্ষাভব্ষ ক িাব্ধান্ব্ােী 

পাঠাণন্া, পপ্রাডাক্ট পেণব্ে ও পপ্রাডাক্ট ইন্ফরণর্শণন্র উপর আপণডট, এব্ং িযাকভিন্ িরব্রাহকারীণক 



Bengali version 

িযাকভিন্ পফরি পন্ও ার জন্য ভন্ণদমশ পদও া ইিযাভদ। যভদ অ্েরাইজড্ িযাকভিণন্র ঝযুঁ ভক িার িযভব্ধার পেণক 

পব্ভশ হ  িাহণে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রণ াজন্ী  পদণক্ষপ পন্ণব্, যার র্ণধয রণ ণে পরাগ প্রভিণরাধ ও ভন্ ন্ত্রে (িযাকভিন্ 

ব্যব্হার) পরগুণেশন্ (চ্যাপ. 599K)-এর অ্ধীণন্ গণড় ওঠা উপণদষ্টা পযাণন্ণের কাণে প্রণ াজন্ী  িেয প্রদান্ যার 

র্াধযণর্ িাুঁরা িংভিষ্ট িযাকভিন্টটর অ্েরাইণজশন্ িুণে পন্ও ার জন্য োদয ও স্বাস্থ্য িভচ্ব্ণক ব্েণব্ন্ ভকন্া িা 

পয মাণোচ্ন্া করণব্ন্। 

 

িরকার COVID-19 িযাকভিন্গুভের টীকাকরে পরব্িী িম্ভাব্য গুরুির ভিভন্কাে ঘটন্াগুভের উপর ন্জর রােণি 

এব্ং জন্িাধারণের স্বাণস্থ্যর িযরক্ষার উপর িাধারে র্ান্যণষর ভচ্ন্তার ভব্ষণ  কো ব্েণি দা ব্দ্ধ। 

 

31 আগস্ট 2021 অ্ভি, হংকং-এ পর্াট 12 113 জন্ COVID-19 িংক্রাভর্ি হণ ণেন্ এব্ং 212 জন্ র্ারা 

পগণেন্। অ্ন্য ভদণক প্রা  7.59 ভর্ভে ন্ COVID-19 িযাকভিন্ পদও া হণ ণে। একই ির্ণ  স্বাস্থ্য দপ্তণরর কাণে 

প্রভিকূে ঘটন্ার 5 579 টট ভরণপাটম এণিণে (পর্াট প্রদত্ত িযাকভিণন্র 0.07 শিাংশ), যার র্ণধয আণে 38 টট র্তিুযর 

ঘটন্া যাণদর র্তিুযর 14 ভদন্ আণগ িযাকভিন্ পদও া হণ ভেে (পর্াট প্রদত্ত িযাকভিণন্র 0.0005 শিাংশ)। 

ভব্ণশষজ্ঞ কভর্টট জাভন্ণ ণে 19 টট ঘটন্ার পক্ষণে COVID-19 িযাকভিন্ গ্রহণের িণে পকান্ িাধারে িম্পকম 

ভেে ন্া এব্ং প্রােভর্ক িাণব্ ভিদ্ধান্ত ভন্ণ ণে পয 19 টট ঘটন্ার িযাকভিন্ গ্রহণের িণে পকান্ িম্পকম ভেে ন্া। 

ভব্ণশষজ্ঞ কভর্টট জাভন্ণ ণে পয এেন্ও অ্ভি পকান্ অ্স্বািাভব্ক ধরন্ পচ্াণে পণড়ভন্ এব্ং িারা পভরভস্থ্ভির উপর 

িীক্ষ্ম ন্জর রােণব্ এব্ং আণরা রূ্েযা ণন্র জন্য িেয িংগ্রহ করণব্। 

 

উপরন্তু, প্রাপ্ত িেয ও পভরিংেযাণন্র ভিভত্তণি িযাকভিণন্শন্ গ্রহীিাণদর র্ণধয র্তিুযর ঝযুঁ ভক ব্াড়া  এর্ন্ পকান্ 

প্রর্াে পাও া যা ভন্।  

 

ভব্ণশষজ্ঞ কভর্টটর দ্বারা গতহীি ঝযুঁ ভক পযাগাণযাগ পভরকল্পন্া অ্ন্যযা ী, প্রাপ্ত ভিভন্কাে ঘটন্াগুভের িারিংণক্ষপ ও 

পভরিংেযান্ িপ্তাণহ দযব্ার প্রকাশ ও আপণডট করা হণব্: 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

 

আরও তথ্য এবং আপডেডের জন্য অন্ুগ্রহ কডর নন্য়নিত নথ্িযাটিক ওডয়বসাইে 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) দেখুন্। 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

