
 

 

 

Mae Brechu yn achub 
bywydau  

টিকা জীবন বাাঁ চায় 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ককাভিড-১৯ 

       টিকাদান  
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এই ভনদদে ভিকা ককাভিড-১৯ এর টিকা সম্পদকে  

বর্েনা করদে, কক পাওয়ার উপযুক্ত এবং 

কদরানািাইরাস কেদক রক্ষা কপদত কার টিকা 

নীদত হদব।  

 

ভবষয়বস্তু 

 
 ককাভিড-১৯ বা কদরানািাইরাস ভক? 

 আভি ককান টিকা পাব? 

 ককাভিড-১৯ এর টিকা কার কার পাওয়া উভচত? 

 আভি গিে বতী, আভি ভক টিকা কপদত পাভর? 

 আভি বুদকর দুি খাওয়ায়, আিার ভক করা উভচত?  

 টিকা ভনদত পারদব না কক কক? 

 টিকা ভক আিাদক রক্ষা করদব? 

 টিকার ভক ককান পার্শ্ে -প্রভতভিয়া আদে? 

 টিকা কেদক ভক ককাভিড-১৯ এ আিান্ত হদত পাভর? 

 এখন আিার ভক করা উভচত? 

 আিার ভক করা উভচত যভদ আভি িাল কবাি না কভর টিকার ভদন? 

 টিকা কদয়ার পদর, আভি ভক ককাভিড-১৯ েড়াদত পাভর?  

 আদরা তেয  

    

    
 

  



 

 

 

ককাভিড-১৯ বা কদরানা 

িাইরাস ভক? 

ক োভিড-১৯ এ টি নতুন  র োনো িোই োরে   ো রে হয়, যো SARS-CoV-2 

নোরে পভ ভিত। এটি প্রথরে েনোক্ত   ো হয় ২০১৯ েোরে।  

এটি েংক্রোে  এবং এ   ো রে েো োত্ন  শ্বোেযরে  ক োগ হয়।  

অরন  েোনুষ এরত েংক্রভেত হরত পোর  যোরে  ক োন উপেগগ কেখো নোও 
ভেরত পোর  বো শুধুেোত্র হোে ো উপেগগ হরত পোর । এটি েোধো েত  োভি, জ্ব , 
েোথো বযথো ভেরয় শুরু হয় এবং েুরখ  স্বোে বো গন্ধ নষ্ট হরয় যোয়।  

ভ ছু েোনুষ খুব দুবগে কবোধ  র ন, কপিী বযথো  র , গেো বযথো  র , পোতেো 
পোয়খোনো ও বভে হয়, জ্ব  ও ভবভ্রোভি হয়। অল্প ভ ছু েোনুরষ  এ পর  গুরুত  ক োগ 
হয়, যো   ো রে হোেপোতোরে কযরত হরত পোর  বো ভনভব  পযগরবক্ষরে িভতগ  হরত 
পোর ।  

েোেভি িোরব ১০০ জরন  েরধয ১ জরন ও  ে কেো  ক োভিড-১৯ এ েো ো 
কযরত পোর , ভ ন্তু এটি ১০ জরন ১ জরন   োছো োভছ যোরে  বয়ে ৭৫ বছর   
কবিী। ক োভিড-১৯ এ  ক োন ভিভ ৎেো কনই যভেও ভ ছু নতুন প ীভক্ষত ভিভ ৎেো 
কব  হরয়রছ যো জটিেতো  ক্ষভত হওয়ো  েোরত পোর ।  

 

আভি ককান টিকা পাব? 

ইউর  কত, আে ো িোে েোরন  ক োভিড-১৯ এ  টি ো বযবহো    ব যো ভন োপত্তো ও 
 োযগ োভ তো প্রেোন   রব। বযবহোর   অনুেভত কেয়ো  আরগ েব ওষুরধ , টি ো েহ, 
ভন োপত্তো ও  োযগ োভ তো  েোরন  প ীক্ষো   ো হয়।  

প্ররতয টি টি ো হোজো  হোজো  েোনুরষ  উপর  ভবভিন্ন কেরি প ীক্ষো   ো হরয়রছ এবং 
তো ভন োপে ও  োযগ   ভহরেরব কেখো ভগরয়রছ। আপনোর  এ টি টি ো কেয়ো হরব 
অবিয এটি ভনিগ     রব ক োনটি উপভিত আরছ। এই টি োগুরেো  হয়রতো ইউর  
কত ভবপেরন  জনয পুর োপুভ  অনুেভত (েোইরেন্স) কনই ভ ন্তু এ টি ভন োপে এবং 
 োযগ   পযগোরেোিনো  পর  স্বোধীন ঔষধ এবং স্বোিযরেবো  পেয ভনয়ে  েংিো 
(MHRA) দ্বো ো অনুরেোেন প্রোেোন   ো হরব।  

MHRA শুধুেোত্র কেই েব টি ো  অনুরেোেন কেয় ইউর  কত ে ব োহ   ো  
জরনয যভে তো ভন োপত্তো, িোে গুরে  ও   োযগ  ীতো অজগ ন   রত পোর । 

বতগ েোরন কয টি ো পোওয়ো যোরে তো  দুটি আেোেো কডোজ ভনরত যভে অরন  
েেরয়  জনয েু ক্ষো কপরত িোয়।  

 

  



 

 

 

ককাভিড-১৯ টিকা কার 

কনয়া উভচত? 

টি ো ও টি োেোরন  কযৌথ  ভেটি (JCVI), এ টি স্বোধীন ভবরিষজ্ঞ েে, েুপোভ ি 
 র রছন কয এনএইিএে কযন এই টি ো গুরেো তোরে র  প্রেোন  র ন যো ো এই 
ক োগটি কত আক্রোি হওয়ো  ি ে ঝুুঁ ভ   েরধয আরছন এবং গুরুত  জটিেতোয় 
িুগরছন। এ  েরধয  রয়রছন বৃদ্ধ বযভক্ত ো এবং প্রথে েোভ   স্বোিয  েী এবং 
েোেোভজ  ক য়ো   েী ো। যখন আর ো টি ো  বযবিো হরব, তখন অনযোনয ঝুুঁ ভ পূেগ 
েোনুষর  টি ো প্রেোন   ো হরব যত তোড়োতোভড় েম্ভব। 

 র োনো িোই োে কয ক োন বযভক্তর  প্রিোভবত   রত পোর । যভে আপভন এ জন বয়স্ক 
বযভক্ত কহোন এবং আপনো  েীর্গ েেরয়  স্বোরিয  েেেযো আরছ, তোহরে ক োভিড-১৯ 
আপনো  জরনয খুব গুরুত  হরত পোর  এবং ক োন কক্ষরত্র েবগনোিো হরত পোর ।  

 

আপনাদক যভদ টিকা টি ভনদত বলা হয় তখন আপনার উভচত হদব কনয়া যভদ 

আপভনিঃ  

• এ জন বযভক্ত ভযভন বৃদ্ধ বযভক্ত  জনয ক য়ো  কহোরে বোে   রছন বো 
 োজ   রছন। 

• এ জন প্রথে েোভ   স্বোিয  েী  

• এ জন প্রথে েোভ   েোেোভজ  ক য়ো   েী  

• এ জন আঞ্চভে  ক য়ো ো  ভযভন বযভক্তগত কেবো ভেরয় থোর ন  

• যোরে  বয়ে ৬৫ বছ  বো কবিী  

• ভিভন যোভে প্রিন্ড অেু ভক্ষত েরে  অিিুগ ক্ত  

প্ররতয  বযভক্ত যো ো ভিভন যোভে প্রিন্ড  ে অেু ভক্ষত েরে  তো ো ক োভিড-১৯ 
টি ো  জনয উপযুক্ত হরবন।  খন আপনোর  কেয়ো হরব তো ভনিগ     রব 
আপনো  েেেযো  প্রবেতো  তটুকু। আপনো  ডোক্তো  আপনোর  উপরেি ভেরত 
পোর  আপভন উপযুক্ত ভ নো।  

 
 
 
 
 



 

 

 
টীকা তাদদরদকও কদয়া হদব যাদদর বয়স ১৬ বের বা 

কবিী সাদে ভনদচর স্বাস্থ্য সিসযা রদয়দে কযিনিঃ  

•  রক্ত  যোন্সো  (কযেন ভেউর োভেয়ো, ভেরফোেো বো েোরয়রেোেো)  

• ডোরয়রবটিে 

• ক োন হোরটগ   েেেযো 
• ক োন বুর  বযথো বো শ্বোরে েেেযো, ব্রঙ্কোইটিে েহ, এভফরেেো বো 

তীব্র হোুঁ পোভন 

• ভ ডভন  ক োগ 

• য ৃরত  পীড়ো 
• ক োগ প্রভতর োধ ক্ষেতো  রে যোওয়ো অেুখ বো ভিভ ৎেো   ো রে 

(কযেন এইিআইভি, কে রয়ড ওষুধ, ভ রেোরথ োপী বো 

ক ভডওরথ োপী) 

• ক োন অঙ্গ প্রভতিোপন   ো হরয়রছ 

• করো  হরয়রছ বো এ টি ক্ষেিোয়ী ইরস্কভে  আক্রেে হরয়রছ 

(TIA) 
• ক োন স্নোয়ভব  বো কপিী নরষ্ট  অেুখ েৃগী এবং সৃ্মভতভ্রংি েহ।  

• ক োন তীব্র বো গিী  কিখো  অক্ষেতো  
• ডোউন ভেনররোে 

• ক োন প্লীহো  েেেযো, কযেন ভি ে ক োগ, বো প্লীহো ক রট কেেো 

হরয়রছ  

• অভতভ ক্ত ওজরন  অভধ ো ী (BMI ৪০ বো তো  উপর ) 

• তীব্র েোনভে  অেুিতো  

 

এই েব েরে  ভ ছু েোনুষ হয়ত প্রিন্ড  ে অেু ভক্ষত এবং হয়রতো তোরে র  
আরগ টি ো কেয়ো হরত পোর  এ ই গ্রুরপ  অনযোনযরে  কথর ।  

 

 

 
 
 
 



 

 

এ ই েেরয় যোরে  বয়ে ১৬-৬৪ েোরথ েীর্গ কেয়োেী স্বোরিয  েেেযো  রয়রছ 
তোরে  েোরথ টি ো কেয়ো হরবেঃ  

• যো ো এ জন বৃদ্ধ কেো  বো অক্ষে বযভক্ত  প্রধোন যত্ন ো ী যোরে  কেখোশুনো  
ক উ কনই যভে যত্ন ো ী অেুি হরয় যোয়  

• যুব  যুবতী যো ো নোভেগং কহোে বো আবোভে  িোপনোয় থোর ন, 
এবং কেখোন ো   েগিো ী বৃন্দ  

এই গ্রুরপ  পর , ৫০-৬৪ বছ  বয়ে যোরে  তোরে র  টি ো কেয়ো হরব।  

যখন আর ো টি ো পোওয়ো যোরব তখন আে ো আর ো কবিী েোনুষর  টি ো ভেরত পো রবো।  

আভি গিে বতী, আভি ভক টিকা কপদত পাভর?  

ক োভিড-১৯ টি ো গিগ বতীরে  উপর  এখরনো প ীক্ষো   ো হয় ভন, তোই আর ো 
তথয নো পোওয়ো পযগি, যো ো গিগ বতী তোরে  ক  রুটিন  র  টি ো কেয়ো হরব নো।  

টি ো ও টি োেোরন  কযৌথ  ভেটি (JCVI), স্বী ৃভত ভেরয়রছন টি োেোরন  
উপ োভ তো েম্পর গ  ভবরিষ  র  ভ ছু গিগ বতীরে  জনয গুরুত্বপূেগ। যো ো েংক্রেরে  
অরন  ঝুুঁ ভ   েরধয  রয়রছন বো যো ো ভিভন যোে অবিোয় আরছন যো তোরে র  
অরন  ঝুুঁ ভ   কিত  কেরে ক োভিড-১৯ এ  জটিেতোয়। এরক্ষরত্র, আপনো  
ডোক্তো  বো কেভব ো  েোরথ টি ো  বযোপোর   থো বেো উভিত, এবং আপভন হয়রতো 
অনুিব   রত পোর ন কয এটো িোে হরব টি ো ভনরত যোওয়ো।  

 

যভে আপভন গিগ বতী কহোন, আপনো  উভিত হরব নো টি ো কনয়ো  যভে নো আপভন 
অরন  ঝুুঁ ভ   েরধয থোর ন। আপনো  বোচ্চো জন্ম হওয়ো  পর  আপভন টি ো ভনরত 
পো রবন। যভে আপভন প্রথে কডোজ ভনরয় থোর ন এবং তো পর  গিগ বতী হরয় কহোন, 
তোহরে আপনো  উভিত হরব কেভ   র  বোচ্চো জরন্ম  পর  ভদ্বতীয় কডোজ কনয়ো, যভে 
নো আপভন অরন  ঝুুঁ ভ   েরধয থোর ন।  

 

ক োন প্রেোে কনই কয ক োভিড-১৯ এ  টি ো কনয়ো  পর  বোচ্চো কনয়ো যোরব নো।  

 



 

 

 

আভি বুদকর দুি খাওয়াভি, আিার ভক 

করা উভচত? 

বুর   দুধ খোওয়োরনো  বো কয ভিশু দুধ খোরে তোরে  ভন োপত্তো  কক্ষরত্র ক োভিড-১৯ 
টি ো  ক োন তথয কনই। 

তবুও, ক োভিড-১৯ টি ো বুর   দুধ খোওয়ো ভিশুরে  জনয ঝুুঁ ভ   বরে েরন   ো হয় নো, 

এবং বুর   দুরধ  উপ ো ীতো েবোই জোরন। এই  ো রে, JCVI উপরেি ভেরয়রছন কয 
বুর   দুধ খোওয়োরনো  েেয় টি ো কেয়ো যোরব। যভে আপভন বুর   দুধ খোওয়োন, তোহরে 
আপভন হয়রতো ভেদ্ধোি ভনরত পোর ন বোচ্চো দুধ খোওয়ো ছোড়োন কেয়ো  পর  টি ো কনয়ো ।  

 

টিকা ভনদত পারদবন না ককান ককান বযভক্ত? 

অল্প ভ ছু কেো  ক োভিড-১৯ এ  টি ো ভনরত পো রবন নো। তো ো হরেন কয েেস্ত 

েোনুরষ  টি ো  ক োন অংরি  জনয অযোেোভজগ   প্রভতভক্রয়ো হরয়রছ বো আরগ  কডোজ 

কনয়ো  পর  এেনটি হরয়রছ। আপনো  ডোক্তো  বো কেভব ো  েোরথ  থো বেুন যভে তীব্র 

অযোেোভজগ   প্রভতভক্রয়ো হরয়রছ,  ো ে আপনো  জরনয ভব ল্প টি ো  আরয়োজন   ো হরত 

পোর ।  

 

আপভন যভে বতগ েোরন এ টি জ্ব  ভনরয় অেুি থোর ন বো গত ২৮ ভেরন  েরধয 
ক োভিড-১৯ এ  প ীক্ষোয় পরজটিি হরয়রছন তোহরে আপনো  উভিত হরব পর  
টি ো ভনরত এ টি েোক্ষোৎ ো  ভেভপবদ্ধ   ো।  

 

 টিকা ভক আিাদক রক্ষা করদব? 

ক োভিড-১৯ এ  টি ো আপনোর  ক োভিড-১৯ ক োগ কথর   ে কিোগোরব। গরবষেো 
প্রেিগন  র রছ কয কজো েো  েু ক্ষো পোওয়ো যোয় প্রথে কডোজ টি ো কেয়ো  ভতন 
েপ্তোহ প  কথর , ভ ন্তু ভদ্বতীয় কডোজ ে  ো  েীর্গ কেয়োেী েু ক্ষো  জরনয।  

 

টি ো  েরধয ক োন ধ রন  জীভবত প্রোনীেত্বো কনই, এবং তোই কয েব েোনুরষ  ক োগ 
প্রভতর োধ ক্ষেতো  ে তোরে  জনয ভন োপে। এই েব েোনুরষ  জনয টি ো হয়রতো 
কতেন  োজ   রব নো।  

অনযোনয ওষুরধ  েত, ক োন টি ো ১০০ িোগ  োযগ   নয় –টি ো কনয়ো  পর ও ভ ছু 
েোনুষ ক োভিড-১৯ এ আক্রোি হরত পোর , ভ ন্তু এটি কতেন েো োত্ন  হরব নো।  

 



 

 

খুব সািারর্ পার্শ্েপ্রভতভিয়া হলিঃ 

• বযথো অনুিূত হওয়ো, িো ী কবোধ   ো এবং কযখোন ইনরজ িন 

কেয়ো হরয়রছ ঐ হোতটি িো ী েরন হরত পোর  টি ো কেয়ো  

 রয় ভেন পর ও।  

• িোি কবোধ   ো 

• েোথো বযথো   ো 

• এ টু বযথো, বো হোে ো ঠোন্ডো িোরব  উপেগগ হরত পোর ।  

টিকার ককান পার্শ্েপ্রভতভিয়া 

আদে? 

েব ধ রন  ওষুরধ  েত, টি ো ও পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো আরছ। কবিী  িোগ কক্ষরত্র এটি 
েোধো ে এবং অল্প েেরয়  জনয, এবং েবো ই এেটি হরব নো।  

প্রথে কডোজ কনয়ো  পর ও যভে আপনো  উপেগগ কেখো কেয়, তো পর ও 
আপনোর  ভদ্বতীয় কডোজ ভনরত হরব।  

 

 

হোে ো জ্ব  জ্ব  িোব কেখো ভেরত পোর  টি ো কেয়ো  দুই কথর  ভতন ভেন পর  
ভ ন্তু কবিী তোপেোত্রো কেখো িোে েক্ষে নয় এবং এটি ইভঙ্গত   রত পোর  কয 
হয়ত আপনো  ক োভিড-১৯ হরয়রছ বো অনয ক োন েংক্রেে। আপভন েোধো ে 
পযো োভেটোেে ভনরত পোর ন (পযোর রট  কিতর   উপরেি কেরন িেরবন) এবং 
ভবশ্রোে   রবন িোে কবোধ   ো  জরনয। অস্বোিোভব  পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো হরত পোর  
গরে েুরে যোওয়ো।  

 

উপেগগ েেূহ েোধো েত এ  েপ্তোরহ   ে েেয় থোর ।  যভে আপনো  উপেগগগুরেো 
খো োপ হরত থোর  বো যভে আপভন ভিভিত থোর ন, অনেোইরন 

111.wales.nhs.uk কেখুন, এবং যভে ে  ো  হয়  ে   রবন এনএইিএে 
ওরয়েে ১১১ নোম্বোর  বো আপনো  ডোক্তোর   েোরথ  থো বেুন। যভে আপনো  এেো োয় 
১১১ নোম্বো  উপভিত নো থোর ,  ে  রুন ০৮৪৫ ৪৬ ৪৭ নোম্বোর । এনএইিএে ১১১ 
ওরয়েে নোম্বো  আপনো  েযোন্ড েোইন ও কেোবোইে কথর  ভি। ০৮৪৫ ৪৬ ৪৭ নোম্বোর  
 ে   রে ২ কপন্স  র  খ ি হরব প্রভত ভেভনরট েোরথ কটভেরেোন ক োম্পোনী  প্রিভেত 
অভিগেন খ ি।  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

খুব  ে, ভ ছু েোনুরষ  অযোেোভজগ   প্রভতভক্রয়ো কেখো ভেরত পোর  টি ো  পর ই। এটি 
হয়রতো এ টি েুেকুভড় বো িুে োভন হরত পোর  অল্প জোয়গোয় বো েো ো ি ীর । এেনভ  
হওয়ো আর ো অস্বোিোভব , ভ ছু টি ো কেয়ো  কপ ই েো োত্ন  পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো হরত 
পোর , যো   ো রে ভনেঃশ্বোে ভনরত  ষ্ট হরত পোর  এবং হয়ত অজ্ঞোন হরয় কযরত 
পোর । এর  আনোভেেোভিে বরে এবং এটি র্টরত পোর  অনযোনয খোবো  এবং ওষুরধ  
েোরথ। এই পোশ্বগপ্রভতভক্রয়োগুরেো হয় নো বেরেই িরে এবং কেভব োরে  কেভনং কেয়ো 
আরছ তো েযোরনজ   ো  জনয। কযেব েোনুরষ  আনোভেেোভি  পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো আরছ 
তোরে  ক  েেে িোরব িোে   ো যোয় এবং েোধো েত  রয়  র্ণ্টো  েরধয িোঙ্গো হরয় 
যোয়। 

আিার ভক টিকা কেদক ককাভিড-১৯ 

হদত পাদর? 

টি ো কথর  আপনো  ক োভিড-১৯ ক োগ হরব নো। ভ ন্তু েম্ভব আপনো  ক োভিড-
১৯ ক োগ হরয়রছ এবং আপভন তো জোনরত পো রবন নো টি ো  পর  েোক্ষোৎ ো  
ছোড়ো। বতগ েোরন  

 

ক োভিড-১৯ এ  েোম্প্রভত  উপেরগগ  েূিনো গুরেো নীরি কেয়ো হেেঃ  

• এ টি নতুন এ টোনো  োভি  

• এ টি উচ্চ তোপেোত্রো 

• েোধো ে স্বোে বো গন্ধ নষ্ট, বো পভ বতগ ন হওয়ো 

• ভ ছু েোনুরষ  গেো বযথো, েোথো বযথো, নো  বন্ধ হরয় যোওয়ো, পোতেো পোয়খোনো, 

বভে বভে িোব এবং বভে   ো 

যভে আপনো  উপর   উপেরগগ  এ টি থোর , তোহরে বোেোয় থোকুন এবং 
এ টি প ীক্ষো  আরয়োজন  রুন।  

উপসদগের বযাপাদর যভদ আপনার আদরা তদেযর দরকার হয় তাহদল ভিভজট 

করুন 111.wales.nhs.uk 

যভদ আপভন ডাক্তার বা নাসেদদর কাে কেদক 

উপদদি ভনদত যান, তাহদল তাদদর কাদে টিকার 

কো উদেখ করদবন (তাদদরদক টিকা কাডে  

কদখাদবন) কযন তারা আপনাদক িালিাদব 

িূলযায়ন করদত পাদরন।  

 



 

 

 

এখন আভি ভক করব?  

 খন এবং ক োথোয় আপভন টি ো পোরবন তো  তথয আপনোর  জোনোরনো হরব। টি ো 
কেয়ো  েোক্ষোৎ োর   ভেন, এেন  োপড় প রবন কযন আপনো  হোরত  ডোনো  
উপর   অংি েহরজ কখোেো যোয়। যভে আপনো  েুুঁইরয় িয় থোর  বো উভদ্বগ্ন 
থোর ন, তোহরে ভযভন টি ো কেন তোর  বেরবন। তো ো এেব কবোরঝ এবং 
আপনোর  েহোয়তো ভেরত পো রবন।  

আপভন প্রথে কডোজ টি ো কনয়ো  পর , আপনোর  ভদ্বতীয় েোক্ষোৎ োর   আরয়োজন 
  রত হরব।  

এটি গুরুত্বপূেগ টি ো  দুইটি কডোজ কনয়ো আপনোর  েীর্গ েেরয়  জনয েু ক্ষোয় 
থো ো  জনয। আপনো   োডগ টি ভন োপরে ক রখ ভেন এবং ভনভিত  রুন প বতী 
েোক্ষোত োর  কযোগেোন  র  ভদ্বতীয় কডোজটি কনয়ো ।  

 

সাক্ষাৎকাদরর ভদন আভি িাল না কবাি 

করদল ভক করা উভচত হদব?  

আপভন যভে তীব্রিোরব জ্বর  কিোরগন, তোহরে  ে  র  েোক্ষোৎ ো  বোভতে 
  রবন এবং অরপক্ষো   রবন েুি হওয়ো  আগ পযগি টি ো কনয়ো  জনয। যভে 
ভনরজর  কেেে-আয়রেোরেট  র   োরখন বো ক োভিড-১৯ এ  প ীক্ষো বো 
েেোেরে  জনয অরপক্ষো   রছন তোহরে টি ো  েোক্ষোত োর  কযোগ ভেরবন নো।  

 

 
 
 

 



 

 

িদন রাখদবনিঃ 

ক োভিড-১৯ নো  বো েুখ ভেরয় কব  ভনেঃশ্বোরে  েোরথ কব  হওয়ো কছোট কছোট 
ভবনু্দ  েোধযরে ছড়োয়, ভবরিষ  র  যখন  থো ও  োভি হয়। এটি আবো  ক োন 
দূভষত জোয়গো ধর  আপনো  কিোখ, নো  এবং েুখ স্পিগ   রেও আপভন 
আক্রোি হরত পোর ন।  

ভতনটি ভনয়ি 

ওদয়লসদক ভনরাপদদ রাখদত 

 

 

 
আপনো  হাত ধুরবন েুরখ কাপড় পরুন   ২ ভিটার দু রত্ব থোকুন 

 

আভি ভক ককাভিড-১৯ কাউদক ভদদত 

পারব, আভি টিকা কনয়ার পদর?  

টি ো েো োত্ন  িোরব অেুি হওয়ো  েুরযোগ  েোয়। আে ো এখরনো জোভন নো কয এটি ক োগ 
হওয়ো  েোয় বো ছড়োয় ভ নো। তোই, এটি গুরুত্ব পূেগ কয আপভন ক োভিড-১৯ এ  ভনয়ে 
 োনুন কেরন িেুন আপনো  িো পোরি যো ো আরছন তোরে র   ক্ষো  জরনয।  

ভনদজদক এবং আপনার পভরবারদক, বনু্ধদদরদক এবং সহকিীদদরদক রক্ষা 

করদত, আপনাদক যা করা উভচত তা হলিঃ  

• সািাভজক দূরত্ব কিদন চলুন 

• একটি িাস্ক পরুন 

• িালিাদব হাত পভরষ্কার করুন এবং ভনয়ভিত  

• িেভত ভনয়ে  োনুন কেরন িেুনেঃ 

gov.wales/coronavirus 
 

 

 
 
 



 

 

আদরা তদেযর জনয 
 

 
ক োভিড-১৯ টি ো েম্পর গ  আর ো তরথয  জনয, টি োয় ভ ি আরছ এবং েম্ভোবয 
পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো ভ  তো এখোরন পোরবন 

https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019nco
v) and 
www.gov.uk/government/collections/ 
mhra-guidance-on-coronavirus-covid-19 

 
অনেোইরন েরন্দহ ৃত পোশ্বগপ্রভতভক্রয়ো ভ রপোটগ    রত ভিভজট  রুন 

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk বো 
ইরয়রেো অযোপ ডোউনরেোড  র ।  

 
এনএইিএে আপনো  তথয ভ িোরব বযবহো   র  তো জোনরত, ভিভজট  রুন 

www.nhsdirect.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/ 
yourinfoyourrights 

এই ভেেরেটি আর ো অডগ ো  ভেরত, ভিভজট  রুন https://phw.nhs. 

wales/services-and-teams/health-information-
resources/ 
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