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কে সমস্ত ক াকজন ককাভিড-১৯ এর জটি োর জনয ক্ষভের মুকে েড়কে োকর 

োকদরকক প্রথকম টিকা কদয়া হকব।  

ইউকে তে, তেোভিড-১৯ এর দুটি টিেো (ফোইজোর বোইওকেে এবং 
আস্ট্রোকজকেেো দ্বোরো তেভরেৃে) প্রদোে েরো হকব প্রথকে। িোল সুরক্ষো তদয়োর জেয 
প্রকেযেটি টিেোরই দুটি েকর তডোকজর দরেোর হকব।  

এই টিেোগুকলোকে ইউকে তে ভবপণকের জেয পুকরোপুভর অেুেভে (লোইকসন্স) তদয়ো 
হকব েো ভেন্তু অেুকেোদে প্রোদোে েরো হকব এেটি ভেরোপদ এবং েোর্যের 
পর্যোকলোচেোর পকর স্বোধীে ঔষধ এবং স্বোস্থ্যকসবোর পণয ভেয়ন্ত্রে সংস্থ্ো (MHRA) 
দ্বোরো।  

টিেো ও টিেোদোকের তর্ৌথ েভেটি (JCVI), এেটি স্বোধীে ভবকেষজ্ঞ দল, সুপোভরে 
েকরকেে তর্ এেএইচএস তর্ে এই টিেো গুকলো েোকদরকে প্রদোে েকরে র্োরো এই 
তরোগটি তে আক্রোন্ত হওয়োর চরে ঝুুঁ ভের েকধয আকেে এবং গুরুের জটিলেোয় 
িুগকেে বো তেোভিড-১৯ তথকে েোরো র্োকেে, এবং এেএইচএস ও সোেোভজে 
তেয়োর তসবোকে সুরক্ষো ভদকে। এর েকধয রকয়কেে বৃদ্ধ বযভিরো এবং প্রথে সোভরর 
স্বোস্থ্য েেী এবং সোেোভজে তেয়োর েেীরো। র্খে আকরো টিেোর বযবস্থ্ো হকব, েখে 
অেযোেয ঝুুঁ ভেপূণয েোেুষকে টিেো প্রদোে েরো হকব র্ে েোড়োেোভড় সম্ভব।  

আেনাকক েভদ টিকা টি ভনকে ব া হয় েেন আেনার উভচে হকব কনয়া েভদ 

আেভনিঃ  

• এেজে বযভি ভর্ভে বৃদ্ধ বযভির জেয তেয়োর তহোকে বোস েরকেে বো 
েোজ েরকেে। 

• এেজে প্রথে সোভরর স্বোস্থ্য েেী  

• এেজে প্রথে সোভরর সোেোভজে তেয়োর েেী  

• এেজে আঞ্চভলে তেয়োরোর ভর্ভে বযভিগে তসবো ভদকয় থোকেে  

ভনকমাক্ত ক্রম অনুোয়ী টিকা প্রদান করা হকবিঃ  

• র্োকদর বয়স ৮০ বের বো তবেী  

• র্োকদর বয়স ৭৫ বের বো তবেী 

• র্োকদর বয়স ৭০ বের বো তবেী এবং বয়স্ক বযভি র্োকদরকে ভেণযয় েরো 
হকয়কে ভিভেেযোভল প্রচন্ড অসুরভক্ষে বো দুবযল।  

• র্োকদর বয়স ৬৫ বের বো তবেী  

• র্োকদর বয়স ১৬ তথকে ৬৪ বের সোকথ দীর্য তেয়োদী স্বোকস্থ্যর সেসযো রকয়কে 

(পরবেী পৃষ্ঠোয় েোভলেো তদখুে) 
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দীর্ঘ  কময়াদী স্বাস্থ্য সমসযার মকযয রকয়কে কেমনিঃ  

• রকি েযোন্সোর (তর্েে ভলউকেোভেয়ো, ভলকফোেো বো েোকয়কলোেো)  

• ডোকয়কবটিস 
• তেোে হোকটয র সেসযো 
• তেোে বুকে বযথো বো শ্বোকস সেসযো, ব্রঙ্কোইটিস সহ, এভফকসেো বো 

েীব্র হোুঁ পোভে 

• ভেডভের তরোগ 
• র্েৃকের পীড়ো 
• তরোগ প্রভেকরোধ ক্ষেেো েকে র্োওয়ো অসুখ বো ভচভেৎসোর েোরকণ 

(তর্েে এইচআইভি, তেরকয়ড ওষুধ, ভেকেোকথরোপী বো 

তরভডওকথরোপী) 

• তেোে অঙ্গ প্রভেস্থ্োপে েরো হকয়কে 
• তস্ট্রোে হকয়কে বো এেটি ক্ষণস্থ্োয়ী ইকস্কভেে আক্রেণ হকয়কে 

(TIA) 
• তেোে স্নোয়ভবে বো তপেী েকের অসুখ েৃগী এবং সৃ্মভেভ্রংে সহ।  

• তেোে েীব্র বো গিীর তেখোর অক্ষেেো  
• ডোউে ভসেকরোে 
• তেোে প্লীহোর সেসযো, তর্েে ভেেল তরোগ, বো প্লীহো তেকট তফলো 

হকয়কে  

• অভেভরি ওজকের অভধেোরী (BMI ৪০ বো েোর উপকর) 

• েীব্র েোেভসে অসুস্থ্েো  

 

 

 

 

একই সমকয় োকদর বয়স ১৬-৬৪ সাকথ দীর্ঘ  কময়াদী স্বাকস্থ্যর সমসযা রকয়কে 

োকদরককও টিকা কদয়া হকবিঃ  

• র্োরো এেজে বৃদ্ধ তলোে বো অক্ষে বযভির প্রধোে র্ত্নেোরী র্োকদর তদখোশুেোর 
তেউ তেই র্ভদ র্ত্নেোরী অসুস্থ্ হকয় র্োয়  

• রু্বে রু্বেী র্োরো েোভসযং তহোে বো আবোভসে স্থ্োপেোয় থোকেে, 
এবং তসখোেেোর েেযচোরী বৃন্দ 

 

র্খে ২০২১ সোকল আকরো টিেো পোওয়ো র্োকব েখে আেরো আকরো তবেী েোেুষকে টিেো 
ভদকে পোরকবো।  
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আকরা েথয 

আপভে তেোভিড-১৯ সম্পকেয  আকরো জোেকে পোরকবে, েোকদর ভবষয়বস্তু এবং সম্ভোবয পোশ্বযপ্রভেভক্রয়ো 

এখোকে https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov) and 

www.gov.uk/government/collections/mhra-guidance-on- 
coronavirus-covid-19 

আপভে সকন্দহজেে পোশ্বযপ্রভেভক্রয়ো ভরকপোটয  েরকে পোরকবে 

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ বো ইকয়কলো 
েোডয  অযোপ ডোউেকলোড েকর।  

এেএইচএস আপেোর েথয ভেিোকব বযবহোর েকর েো জোেকে, ভিভজট েরুে 

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

এই ভলফকলটি আকরো অডয োর ভদকে, ভিভজট েরুে https://phw.nhs. 

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

আভম উেকরর একটি ক াষ্ঠীর মকযয েভড়, োহক  ককন 

আমাকক অকেক্ষা করকে হকব?  

তেোভিড-১৯ এর টিেো তদয়ো হকব র্খে েো বযবহোকরর অেুকেোদে তদয়ো হকব, এবং 
প্রকেযেটি বযোচ উৎপোদে ও ভবেরণ েরো হকব। েোেুষকে এে এে েকর ডোেো হকব, 
এবং আপেোকে এেটি সোক্ষোৎেোকরর ভচঠি পোঠোকেো হকব র্খে আপেোর সেয় আসকব 
র্ে েোড়োেোভড় র্কথে পভরেোণ টিেো পোওয়ো র্োকব।  

আভম ককাভিড-১৯ এর টিকা ককাথায় োব? 

টিেো ভবভিন্ন জোয়গোয় তদয়ো হকব। তবেীর িোগ েোেুষ েোকদর েোেোেোভে টিেো তেকে 
র্োকবে। ভেেু টিেোর দল েোেুকষর েোকে র্োকবে টিেো তদয়োর জকেয, তর্েে তেয়োর তহোে।  

েভদ এমন হয় কে আমাকক বরাদ্দকৃে কককে োওয়া 

আমার জনয সহজ নয় োহক  ভক হকব? 

দয়োেকর তচেো েরকবে টিেো তেকে ভগকয় টিেো তদয়োর। র্ভদ আপেোকে বরোদ্দেৃে 
টিেো তেকে আপভে েো তর্কে পোকরে েোহকল আপেোকে অকপক্ষো েরকে সহজের 
জোয়গোয় টিেো তদয়োর জকেয।  

আভম ভক ককাভিড-১৯ এর টিকা বযভক্ত ে িাকব বা ককান 

ফাকমঘভসকে ভ কয় অথঘ ভদকয় ভনকে োরব?  

েো, তেোভিড-১৯ এর টিেো শুধুেোত্র এেএইচএস েোধযকে ভবেোেূকলয তদয়ো হকে 
র্োরো পোওয়োর উপরু্ি।  
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