
Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা বকছু জানা দরকার:

এক নজরে তথ্যসমূহ :

টিকা জীবন 
বাচঁায়।

Covid-19 টিকা 
কঠরোতম 
ননোপত্া নননেখ 
পূেণ করেরে।

টিকা আপনাে 
গ�ািা সমাজরক
েক্া করে।

Covid-19 টিকা 
গে �র্ভধােণ 
ক্নতগ্রস্ত করে 
তাে গকানও 
প্রমাণ গনই।

সাো নবরবে নবপুল 
প্রয়ারসে মাধ্যরম 
Covid-19 টিকা 
ততনে হরয়রে।

Covid-19 টিকাে 
উপাদারনে 
তানলকায় গকানও 
মানব বা পশু পণ্য 
অথবা নিম গনই।

আপনারক, আপনাে নপ্রয়জনরদে এবং 
আপনাে চােপারেে মানুষরদে েক্া 
কোে জন্য টিকা থারক।

Bengali



Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা বকছু জানা দরকার:

!  নির্ভরয�োগ্য, নিশ্বসয�োগ্য উৎস থেযে তে্য সংগ্রহ েরযিি।

!  থসই উৎসগুনির এেটি ি্যোঙ্ক গঠি েরযিি: ি্যোশোিোি থহিে্ 
সোনর্ভযসস (NHS)-এর ওযেিসোইিগুনি, নিশ্ব স্োস্্য সংগঠি (WHO), 
এিং নরিটিশ থরড ক্রস (আমরো এেটি নিরযেক্ষ সংগঠি এিং 
তযে্যর মোধ্যযম মোিুষযের সক্ষম েরোর জি্য প্রনতশ্রুত)।

!  সমে নিযে �ত্নসহেোযর েয়ে Covid-19 টিেো অিুধোিি েরযিি। 
নেছুর জি্য �নে িো়েনত �ত্ন এিং নিযিচিো িোযগ, তো হি আেিোর 
স্োস্্য। 

!  আেনি থসোশ্যোি নমনডেো িো WhatsApp গ্রুে চ্যোযি �নে নেছু েয়েি 
এিং থসই নিষযে আেনি নিশ্চিন্ত িো েোেযি, 
নিযজ তোর গযিষণো েরযিি।

!  আমোযের েেযক্ষে অি্যযের 
গুরুতররোযি প্ররোনিত েযর।

মরন োখরবন:



Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা বকছু জানা দরকার:

টিকা:

 - প্রনত িছর UK এিং সোরো নিযশ্ব টিেো 3 নমনিেি 
ে� ্ভন্ত জীিি িোচঁোে। 

 - টিেোর েরুি জিিসন্ত, থেোনিও এিং টিযিিোযসর 
মত অসুযের অনস্ত্ব আর থিই িো েুিই নিরি।

 - আমরো টিেো নিযি, আমরো অি্য এেজিযেও 
রক্ষো েরনছ ন�নি আমোযের থেযে থিনশ অরনক্ষত, 
�োরো নিযজরো হেত টিেো নিযত েোরযিি িো  
(থ�মি �োরো অসুস্ িো �োযের থরোগ প্রনতযরোধ 
েরোর ক্ষমতো েুি ্ভি)।

Covid-19 টিকাে ননোপত্া:

 - এই টিেোর নিরোেত্ো, গুণমোি িো েো� ্ভেোনরতো 
নিষেে থেোিও সযদেহ েোেযি িক্ষ্য িক্ষ্য 
মোিুযষর জি্য থেোিওরোযি এই টিেো  
অিুযমোনেত হত িো।

 - এই েযঠোর নিনরেগুনি নস্র েযরযছ ওষুধ এিং 
স্োস্্যযসিো েণ্যগুনির নিেোমে সংস্ো, �োরো 
নিশ্চিত েযর UK থ� ওষুধগুনি ি্যিহোর েরো  
হে থসগুনি নিরোেে। 

 - Oxford/AstraZeneca টিেোটি 11,000-এর  
থিনশ মোিুযষর উের েরীক্ষো েরো হযেযছ।  
Pfizer/BioNTech টিেোটি 43,500 জি  
মোিুযষর উের েরীক্ষো েরো হযেযছ।

উৎসসমূহ
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA

EgKs3PD_BwE 
নিশ্ব স্োস্্য সংগঠি (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
UK – https://www.gov.uk/coronavirus 
স্কিি্যোন্ড – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
ওযেিস্ – https://gov.wales/coronavirus 
িে্ভোি আেোরি্যোন্ড – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 

Covid-19 টিকাে নবকাে:

 - প্রশ্ক্রেোর থেোিও অংশ িোে থেওেো হে নি।

 - নতিটি অিেোযির জি্য টিেোর নিেোশ দ্রুত 
হযেযছ: নিেুি অে ্ভ থ�োগোি, অনধে রসে,  
এিং িহু সংে্যে গযিষে। Covid-19 টিেো 
নিেোযশর প্রশ্ক্রেোে নতিটি অিেোিই নছি। 

 - আর থেোযিো টিেোর জি্য এই ে� ্ভোযের নিশ্বি্যোেী 
মেত নছি িো।

 - নিযশ্বর থেিি এেটি অগ্রিনত্ভতো নছি - এই 
মোরোত্মে রোইরোস ছ়েোযিো িন্ধ েরো - তোই 
নিশ্বি্যোেী সরেোরগুনি আরও থিনশ অে ্ভ থ�োগোে।

Covid-19 টিকা কীরারব কাজ করে:
 - এই টিেো আেিোর শরীযরর থরোগ প্রনতযরোধ 

তন্ত্রযে অ্যোনটিিনড সটৃটি েরোর জি্য সংযেত 
েোঠোে �ো রোইরোযসর থমোেোনিিো েযর।

 - এই টিেো আেিোর DNA েনরিত্ভি েযর িো।

 - এই টিেো থ� গর্ভধোরণ ক্ষনতগ্রস্ত েযর তোর 
থেোিও প্রমোণ থিই।

Covid-19 টিকাে উপাদানগুনল:
 - এই টিেোে থেোযিো মোিি উেোেোি,  

েশুর উেোেোি িো নডম থিই।

নবেরদ গদখা…




