
যে সকল যলোকজন তোদের 
প্রথম যকোভিড-19 টিকো 
ভনদেদেন তোদের জন্য তথ্য

 টিকা নেওয়ার পর  
 কী প্রত্াশা করবেে 

 নকাভিড-19 এর টিকাদাে 

নিজেজে রক্ষা েরুি।

যকোভিড-19 এর টিকোেোন
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নিষয়িস্তু
পষার্শ্বপ্রনিনরিয়ষাগুজ�ষা েী েী?

আমষার নে টিেষা থেজে থেষানিড-19 হজি পষাজর? 

আনম নে আমষার টিেষা থিওয়ষার পজর সষাধষারণ 
েষারশ্বে�ষাজপ থেরি থরজি পষানর?

এরপজর আনম েী েরি?

আমষার পরিিতী অ্ষাপজয়ন্টজমজন্টর সময় আনম 
িষা� িষা েষােজ� আমষার েী েরষা উনিি? 

টিেষা নে আমষাজে সুরক্ষা থেজি? 

আনম এখি টিেষা নিজয় থেজ�নি, এখিও নে 
আমষার েষাি থেজে েষারও েষাজি থেষানিড-19 
িড়ষাজি পষাজর?

কদরোনোিোইরোস ইদেদলো কোদডডে র মোধ্যদম য�োোজ 
কদর সম্োব্য পোর্ডেপ্রভতভরিেো সহ, আপনোর টিকো 
সম্পদকডে  ভবশে জোনদত অনগু্রহ কদর পদ্্যর  
তথ্য সংরিোন্ত ভলফদলটটি পড়ুন।

একই ওদেবসোইদট বো ইদেদলো কোডডে  অ্যোপ 
ডোউনদলোড কদর আপভন সদদেহজনক 
পোর্ডেপ্রভতভরিেোর ব্যোপোদরও ভরদপোটডে  
করদত পোদরন।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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যকোভিড-19 এর জটিলতোর সবদেদে ঝুোভকদত 
থোকো যলোকজনদক প্রথদম যকোভিড-19 টিকো 
যনওেোর জন্য বলো হদেদে। 

আপিষাজে থিওয়ষার েি্ ি�ষা টিেষাটি থমনডনসিস 
অ্ষান্ড থহ�েজেয়ষার থপ্রষাডষাক্ট থরগুজ�টনর অ্ষাজেনসি 
(এমএইিআরএ) দ্ষারষা নিরষাপে এিং েষারশ্বের 
নহসষাজি অিুজমষানেি হওয়ষার মজধ্র প্রেমটি। 

আপনি সজিমষাত্র আপিষার প্রেম থডষাে নিজয়জিি 
এিং এখি আপিষাজে পরিিতী অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট 
অংশ থিওয়ষার পনরেল্পিষা েরজি হজি। এই 
ন�েজ�টটি এখি েী েরজি হজি থসই সম্পনেশ্ব ি 
এেটি গষাইড।

যুক্তরোজ্যে, দইু ধরজের ক�োভিড-19 টি�ো 
অনজু�োদন পোওযোর পজর বযেবহৃত হজব। কেরো 
েুরক্ো প্রদোজনর ্নযে তোজদর দইুটি কডোজ্র 
প্রজযো্ন হজব। উিযটিজ�ই ভলিভন�যেোল পরীক্োয 
ভনরোপদ এবং �োয্য�র ভহেোজব কদখোজনো হজযজে। 

এেটি স্ষাধীি নিজশষজ্ঞ ে� এিএইিএস-থে 
সপুষানরশ েজরজি থর সংরিমজণ আরিষান্ত হওয়ষার 
সজিশ্বষাচ্চ ঝঁুনেজি রজয়জি এিং সংরিমণ হজ� গুরুির 
েটি�িষায় িুগজিি িষাজেরজে থরি প্রেজম এই 
টিেষাগুজ�ষা থেওয়ষা হয়। 

এজি অন্তিুশ্ব ক্ত রজয়জি থেয়ষার থহষাজমর 
প্রিীণ প্রষাপ্তিয়স্ক এিং সমু্খ সষানরর 
থহ�ে এিং থসষাশ্ষা� থেয়ষার 
ওয়ষােশ্ব ষারগণ। রখি আরও টিেষা 
উপ�ব্ধ হজি, িখি ঝঁুনেজি েষােষা 
অি্ থ�ষােেিজেরজে রি 
িষাড়ষািষানড় সম্ভি টিেষা থেওয়ষার 
েি্ ি�ষা হজি।
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পোর্ডেপ্রভতভরিেোগুদলো কী কী?
সে� ওষজুধর মিই, টিেষার েষারজণ পষার্শ্বপ্রনিনরিয়ষা 
হজি পষাজর। এগুজ�ষার থিনশর িষাগই মষাঝষানর ধরজণর 
আর স্ল্প সমজয়র েি্, আর সিষারই এগুজ�ষা হজি 
িষা। প্রেম থডষাে থিওয়ষার পজর রনে আপিষার মজধ্ 
উপসগশ্ব থেখষাও থেয়, িষারপজরও আপিষাজে নদ্িীয় 
থডষােটি নিজি হজি। রনেও আপনি প্রেম থডষাে 
থেজে নেিুটষা সরুক্ষা থপজি পষাজরি, িেষানপ নদ্িীয় 
থডষােটি আপিষাজে িষাইরষাজসর নিরুজধে সিজিজয় 
িষাজ�ষা সরুক্ষা থেজি।

�ুব সোধোর্ পোর্ডেপ্রভতভরিেোর মদধ্য অন্তি্ডে ক্ত 
রদেদে:

 • িষাহুর থর েষায়গষাটিজি আপনি ইিজেেশি থিজিি 
থসখষািটষায় ি্েষা েরষা, িষারী িষারী �ষাগষা এিং 
টিটি েরষা। এটি টিেষা থিিষার পরিিতী 1-2 নেি 
সিজিজয় খষারষাপ েষােষার প্রিণিষা েষাজে 

 • ক্ষানন্ত থিষাধ েরষা
 • মষােষা ি্েষা
 • সষাধষারণ ি্েষা, িষা মষাঝষানর ধরজণর ফ্লু জয়র মি 
উপসগশ্ব

রনেও েইু িষা নিি নেি জ্বর জ্বর থিষাধ েরষাটষা সষাধষারণ, 
িজি থিনশ জ্বর েষােষাটষা অস্ষািষানিে এিং আপিষার 
থেষানিড-19 িষা অি্ থেষাি সংরিমণ েষােষাজে নিজেশ্বশ 
েজর।(পষৃ্ষা 5 এ থেওয়ষা পরষামশশ্ব থেখিু)। এেটি 
নির� পষার্শ্ব প্রনিনরিয়ষা হ� গ্রনথিগুজ�ষার েুজ� রষাওয়ষা। 
িষাজ�ষা থিষাধ েরজি সষাহষাজর্র েি্ আপনি নিশ্ষাম 
থিজিি এিং প্ষারষানসটষামজ�র (প্ষাজেজট উজলেনখি 
পরষামশশ্ব থমজি ি�িু) স্ষািষানিে থডষাে গ্রহণ েরজিি।

এই উপসগশ্বগুজ�ষা সষাধষারণি এে সপ্তষাজহরও েম 
েষাজে। রনে আপিষার উপসগশ্বগুজ�ষা আরও খষারষাপ 
হজি শুরু েজর িষা আপনি উনদ্গ্ন হজয় পজড়ি, িজি 
এিএইিএস 111 এ ে� েরুি। আপনি রনে থেষাজিষা 
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ডষাক্তষার িষা িষাজসশ্বর েষাি থেজে পরষামশশ্ব থিি, িজি 
নিনচিি েরজিি থর আপনি িষাজেরজে আপিষার 
টিেষা থিওয়ষার ি্ষাপষারটি িজ�ি (টিেষা থিওয়ষার 
েষাডশ্ব টি থেখষাি) রষাজি িষারষা আপিষাজে সঠিেিষাজি 
ম�ূ্ষায়ি েরজি পষাজরি। ইজয়জ�ষা েষাডশ্ব  নস্কজমর 
আওিষায় আপনি টিেষা এিং ওষজুধর সজদেহেিে 
পষার্শ্বপ্রনিনরিয়ষার ি্ষাপষাজরও নরজপষাটশ্ব েরজি পষাজরি। 

আপনি েজরষািষািষাইরষাস ইজয়জ�ষা েষাডশ্ব  অিুসন্ষাি 
েজর িষা ইজয়জ�ষা েষাডশ্ব  অ্ষাপটি ডষাউিজ�ষাড েজর 
অি�ষাইজি এটি েরজি পষাজরি।

আমোর ভক টিকো যথদক যকোভিড-19 হদত 
পোদর? 
টিেষা থেজে আপিষার থেষানিড-19 হজি পষারজি িষা নেন্তু 
আপিষার টিেষা থিওয়ষার অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট িষা পষাওয়ষা 
পরশ্বন্ত আপিষার থেষানিড-19 হওয়ষা সি্তজবেও উপসগশ্ব 
রজয়জি এটি উপ�নব্ধ িষা েরষার সম্ভষািিষা রজয়জি। 

যকোভিড-19 এর সবদেদে গুরুত্বপূ ড্ে 
উপসরডেগুদলো হল ভনদের যে যকোন একটির 
সম্প্রভত শুরু হওেো:

 • িিুিিষাজি হওয়ষা এেটষািষা েষানশ
 • িীব্র জ্বর
 • আপিষার স্ষাে িষা গজন্র স্ষািষানিে অিুিূনি থ�ষাপ 
পষাওয়ষা িষা পনরিনিশ্ব ি হওয়ষা (অ্ষাজিষাসনময়ষা)

রনেও টিেষা থেওয়ষার এে িষা েইু নেজির মজধ্ 
হষা�েষা জ্বর থেখষা নেজি পষাজর, িষারপজরও আপিষার 
মজধ্ রনে থেষানিজডর অি্ থেষাজিষা উপসগশ্ব েষাজে িষা 
আপিষার জ্বর থিনশ নেি স্ষায়ী হয়, িজি ঘজর েষােুি 
এিং পরীক্ষা েরষার ি্িস্ষা েরুি।

উপেজ ্্যর বযেোপোজর আরও ্োনজত হজল 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/symptoms ভিভ্ট �রুন

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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আভম ভক আমোর টিকো যনওেোর পদর 
সোধোর্ কোেডেকলোদপ যফরত যেদত পোভর?
হঁ্ষা, আপনি রিক্ণ িষা� থিষাধ েরজিি িিক্ণ 
আপিষার স্ষািষানিে েষারশ্বে�ষাপগুজ�ষা পিুরষায় শুরু 
েরজি পষারজিি। আপিষার িষাহুজি রনে নিজশষিষাজি 
রন্ত্রণষা হয়, িজি িষারী নেনিস উঠষাজিষা েঠিি হজি 
পষাজর। রনে আপনি অসসু্ িষা খিু ক্ষান্ত থিষাধ েজরি 
িজি আপিষাজে নিশ্ষাম নিজি হজি এিং রন্ত্রপষানি 
পনরিষা�িষা িষা ড্ষাইনিং েরষা এড়ষাজি হজি। টিেষা 
পরিিতী েইু মষাজসর মজধ্ আপিষার গিশ্ব িিী হওয়ষা 
এনড়জয় ি�জি হজি। অিুগ্রহ েজর নিস্ষানরি িে্ 
এখষাজি পড়ুি: www.nhs.uk/covidvaccination

এরপদর আভম কী করব?
আপিষার নদ্িীয় অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট উপনস্ি হিষার 
পনরেল্পিষা েরুি। আপিষার েষাজি এেটি থরেডশ্ব  েষাডশ্ব  
েষােষা উনিি এিং আপিষার পরিিতী অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট 
আগষামী 3 এিং 12 সপ্তষাজহর মজধ্ হওয়ষা উনিি। 
আপিষাজে সিজিজয় িষাজ�ষা সরুক্ষা থেিষার েি্ এেই 
টিেষার উিয় থডষাে থিয়ষাটষা গুরুবেপণূশ্ব। 

আমোর পরবততী অ্যোপদেন্টদমদন্টর সমে আভম 
িোল নো থোকদল আমোর কী করো উভেত?
রনে আপনি অসসু্ েষাজেি, থসজক্জত্র আপনি টিেষা 
থিওয়ষার েি্ সসু্ িষা হজয় উঠষা পরশ্বন্ত অজপক্ষা েরষাই 
িষাজ�ষা, নেন্তু আপিষাজে এটি রি িষাড়ষািষানড় সম্ভি 
থিওয়ষার েি্ থিষ্ষা েরজি হজি। আপনি রনে থস�ে-
আইজসষাজ�শজি েষাজেি, থেষানিড-19 পরীক্ষা েরষার 
েি্ অজপক্ষা েরজি েষাজেি িষা আপনি ঠিে িষা 
িষাজ�ষা আজিি নেিষা থসই ি্ষাপষাজর রনে নিনচিি িষা হি 
থসজক্জত্র আপনি টিেষার অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট রষাজিি িষা। 

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.

আপনোর কোডডে  
ভনরোপদে রো�ুন  
এবং আপনোর 
ভবিতীে যডোজ ভনদত 
আপনোর পরবততী 
অ্যোপদেন্টদমন্টটি ঠিক 
রো�ো ভনভচিত করুন। 

https://www.nhs.uk/covidvaccination
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টিকো ভক আমোদক সুরক্ো যেদব? 
আপনি থর থেষানিড-19 টিেষা নিজয়জিি িষা আপিষার 
থেষানিড-19 থরষাজগ আরিষান্ত হওয়ষার সম্ভষািিষাজে 
হ্ষাস েরজি থেখষা থগজি। প্রনিটি টিেষা নিনিন্ন থেজশ 
20,000 এরও থিনশ থ�ষােেজির মজধ্ পরীক্ষা েরষা 
হজয়জি এিং নিরষাপে থেখষাজিষা হজয়জি। 
টিেষা থেজে প্রনিরক্ষা তিনরজি আপিষার টিেষার প্রেম 
থডষাে থেজে প্রনিরক্ষা তিনরজি আপিষার শরীজরর 
হয়ি এে িষা েইু সপ্তষাহ সময় �ষাগজি পষাজর। সে� 
ওষজুধর মিই, থেষাজিষা টিেষাই সম্পণূশ্বরূজপ েষারশ্বেরী 
িয়, িষাই সংরিমণ এড়ষাজি আপিষাজে প্রস্ষানিি 
সষািধষািিষাগুজ�ষা থমজি ি�জি হজি। নেিু নেিু 
থ�ষাজের টিেষা থিওয়ষা সি্ত জবেও থেষানিড-19 হজি 
পষাজর, িজি এটি অজপক্ষােৃি েম মষারষাত্মে হজি।

আভম এ�ন টিকো ভনদে যফদলভে, 
এ�নও ভক আমোর কোে যথদক কোরও 
কোদে যকোভিড-19 েড়োদত পোদর?
টিেষার েষারজণ আপিষার থেষানিড-19 ইিজেেশি 
হজি পষাজর িষা, িজি এেটি সম্পূণশ্ব থেষাসশ্ব আপিষার 
মষারষাত্মে রেম অসসু্ হওয়ষার সম্ভষািিষা েনমজয় 
থেয়। আমরষা এখিও েষানি িষা এটি আপিষার 
িষাইরষাজস আরিষান্ত হওয়ষা িষা িনড়জয় থেওয়ষাজে িন্ 
েরজি নেিষা, িজি আমরষা আশষা েনর এটি এই 
ঝঁুনেজে হ্ষাস েরজি। িষাই, আপিষার আজশপষাজশর 
সিষাইজে রক্ষা েরজি আপিষার স্ষািীয় এ�ষােষার 
নিজেশ্বশিষা এখিও থমজি ি�ষা গুরুবেপণূশ্ব। 
আপনোর ভনদজদক এবং আপনোর পভরবোর, 
বনু্ এবং সহকমতীদের রক্ো করদত আপনোদক 
এ�নও েো করদত হদব:
 • সষামষানেে েরূবে িেষায় রষাখষা অিুশী�ি েরষা
 • মজুখ আিরণী পরষা
 • সষািধষািিষার সষাজে এিং ঘি ঘি আপিষার হষাি 
ধুজয় থে�ষা 

 • িিশ্ব মষাি নিজেশ্বশিষা থমজি ি�িু  
www.gov.uk/coronavirus

http://www.gov.uk/coronavirus
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িষাে িষা মুখ থেজে নিঃর্ষাস থির হিষার সমজয় 
থেঁষাটষার মষাধ্জম থেষানিড-19 িড়ষায়, নিজশষ 
েজর েেষা ি�ষার িষা েষানশ থেিষার সমজয়। 
সংরিনমি িস্তু িষা পৃষ্িজ�র সংস্পজশশ্ব আসষার 
পজর আপিষার থিষাখ, িষাে 
এিং মুখ স্পশশ্ব েরষার 
মষাধ্জমও এটি হজি 
পষাজর।

মদন রো�দবন

টিেষােষাি, সিজিজয় েিুশ্ব�জের রক্ষা েরজি 
সহষায়িষা েজর। 

আপিষার রনে থেষানিড-19 এর উপর আরও িজে্র 
প্রজয়ষােি হজয় িজি অিুগ্রহ েজর নিনেট েরুি: 
www.nhs.uk/covidvaccination

http://www.healthpublications.gov.uk
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