
এই লিফলিটটি ক�োলিড-19 
টি�ো, ক� লিলে পোরলেি এেং 
�লরোিোিোইরোস কেল� সুরলষিে 
েো�োর জি্য �োর এই টি�ো কিেোর 
দর�োর রলেলে কসই সম্পল�কে   
ে্যোখ্যো �লর।

 প্রাপ্তবয়স্কদের  
 জন্য গরাইড 

 ক�রাভিড-19 এর টি�রােরান 

নিজেজে রক্ষা েরুি।

ক�োলিড-19 এর টি�োদোি
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নিষয়িস্তু
কেষানিড-19 িষা েজরষািষািষাইরষাস েী?

টিেষার প্রেষারজিদ সম্পজেকে

কেষানিড-19 টিেষা েষাজদর নিজে হজি?

আনি নে কেষানিড-19 সংক্রিজের উচ্চের 
ঝঁুনেজে রজয়নি?

েষারষা টিেষা নিজে পষারজিি িষা? 

টিেষা নে আিষাজে সরুক্ষা কদজি? 

টিেষার নে পষার্কেপ্রনেনক্রয়ষা থষােজি?

আিষার নে টিেষা কথজে কেষানিড-19  
হজে পষাজর? 

এরপজর আনি েী েরি?

আিষার পরিেতী অ্ষাপজয়ন্টজিজন্টর 
সিয় আনি িষাল িষা থষােজল 
আিষার েী েরষা উনিে?

আনি টিেষা কিওয়ষার 
পজরও নে আিষার েষাি 
কথজে কেষানিড-19 
েষাজরষা েষাজি িড়ষাজে 
পষাজর?
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ক�োলিড-19 েো �লরোিোিোইরোস �ী?
কেষানিড-19 এেটি িেুি েজরষািষািষাইরষাস দ্ষারষা সষৃ্ট, 
যষা সষারস-কেষাি-2 (SARS-CoV-2) িষাজি পনরনিে। 
2019 এর কেষনদজে এটি প্রথি সিষাক্ত হজয়নিল। 
এটি খিুই সংক্রষািে এিং এর েষারজে গুরুের 
র্ষাসেষ্টেনিে করষাগ হজে পষাজর। 

সংক্রনিে অজিে কলষাজের িজ্্ কেষাজিষা উপসগকে 
িষাও থষােজে পষাজর িষা কেিল হষালেষা উপসগকে থষােজে 
পষাজর। এগুজলষা সষা্ষারেে েষানে, জ্বর, িষাথষাি্থষা এিং 
স্ষাদজিষা্ িষা ঘ্ষােেনক্ত হষানরজয় যষাওয়ষা নদজয় শুরু হয়। 

নেিু কলষাজের খিু ক্ষানতি কিষা্ হজি, কপেী ি্থষা 
েরজি, ডষায়নরয়ষা এিং িনি হজি, জ্বর এিং নিভ্ষানতি 
হজি। এরপজর অল্প সংখ্ে কলষাজের গুরুের করষাগ 
হয় যষার েষারজে হষাসপষােষাজল যষাওয়ষা িষা নিনিড় 
পনরিযকেষাজে িনেকে  হওয়ষা লষাগজে পষাজর। 

সোমভরি�িোবে সংক্রভমত 100 জবনর মব্যে 1 
জবনরও �ম ক�ো� ক�োভিড-19 এর �োরবে 
মোরো যোবে, তবে 75 েছবররও কেভি েয়বসর 
মব্যে এটি েৃভধি কেবয় 10 জবনর মব্যে 1 জবন 
দা োভ়িবয়বছ। 

কেষানিড-19 এর কেষাজিষা নিরষািয় কিই 
যনদও নেিু নেিু িেুি পরীনক্ে নিনেৎসষা 
েটিলেষার ঝঁুনেজে েিষাজে সহষায়েষা েজর। 

টি�োর প্র�োরলিদ সম্পল�কে
যুক্তরষাজে্, দইু ্রজের কেষানিড-19 টিেষা 
অিুজিষাদি পষাওয়ষার পজর ি্িহৃে হজি। কসরষা 
সুরক্ষা প্রদষাজির েি্ েষাজদর দইুটি কডষাজের 
প্রজয়ষােি হজি।
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ক�োলিড-19 টি�ো �োলদর লিলে হলে?
এেটি স্ষা্ীি নিজেষজ্ঞ দল, দ্ষা েজয়ন্ট েনিটি অি 
ি্ষানসিজিেি অ্ষান্ড ইিিুষাইজেেি (কেনসনিআই)
এিএইিএস-কে সপুষানরে েজরজি কয সংক্রিজে 
আক্রষাতি হওয়ষার সজিকেষাচ্চ ঝঁুনেজে রজয়জি এিং 
সংক্রিে হজল গুরুের েটিলেষায় িুগজিি এিি 
সেল কলষােজদর কযি প্রথজি এই টিেষা কদওয়ষা হয়।

এজে অতিিুকে ক্ত রজয়জি প্রিীে প্রষাপ্তিয়স্ক, সম্ুখ 
সষানরর স্ষাস্্ এিং কসষাে্ষাল কেয়ষার ওয়ষােকে ষার, কেয়ষার 
কহষাজির িষানসন্ষা এিং স্ষাফ, এিং যষাজদর সনুিনদকে ষ্ট 
েষারীনরে সিস্ষা রজয়জি। যখি আরও টিেষা উপলব্ধ 
হজি, েখি ঝঁুনেজে থষােষা অি্ কলষােেিজদরজে যে 
েষাড়ষােষানড় সম্ভি টিেষা কদওয়ষার েি্ িলষা হজি।

আলি ল� ক�োলিড-19 সংক্রিলের 
উচ্চের ঝঁুল�লে রলেলে?
েজরষািষািষাইরষাস কয েষাউজে আক্রষাতি েরজে পষাজর। 
আপনি যনদ এেেি প্রিীে প্রষাপ্তিয়স্ক হি এিং 
আপিষার যনদ কেষািও দীরকেস্ষায়ী স্ষাস্্ সম্পনেকে ে 
সিস্ষা থষাজে, কসজক্জরে কেষানিড-19 খিুই িষারষাত্মে 
এিং কেষাজিষা কেষাজিষা কক্জরে েীিিিষােে হজে পষাজর। 

আপিোল� ক�োলিড-19 টি�ো লিলে হলে যলদ 
আপলি:
 • এেেি প্রষাপ্ত িয়স্ক হি নযনি প্রিীেজদর েি্ 
কেয়ষার কহষাজি িসিষাস েজরি িষা েষাে েজরি 

 • সম্ুখ সষানরর কহলথজেয়ষার ওয়ষােকে ষার
 • সম্ুখ সষানরর কসষাে্ষাল কেয়ষার ওয়ষােকে ষার 
 • প্রিীেজদর কদখষাজেষািষা েরষার েি্ কডষানিনসনলয়ষানর 
কেয়ষাজর েষাে েরজিি এিি এেেি কেয়ষারষার

 • িয়স 65 িির অথিষা কিেী
 • অজপক্ষােৃে েি িয়সী প্রষাপ্ত িয়স্ক যষার দীরকেস্ষায়ী 
েষারীনরে সিস্ষা রজয়জি (পরিেতী পষৃ্ষা কদখিু) 
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এই টি�ো কসই স�ি প্রোপ্ত েেস্কলদরল�ও কদেোর 
জি্য েিো হলে যোলদর লিলে উললেলখে শোরীলর� 
সিস্যো রলেলে কযিি:

 • রজক্তর ে্ষান্ষার (কযিি নলউজেনিয়ষা, নলজ্ষািষা িষা 
িষাজয়জলষািষা)

 • ডষায়ষাজিটিস
 • নডজিিনেয়ষা
 • হৃদনপজডের সিস্ষা
 • িুজের সিস্ষা িষা র্ষাস নিজে অসনুি্ষা, যষার িজ্্ 
অতিিুকে ক্ত রজয়জি ব্রঙ্ষাইটিস, এন্জসিষা িষা িষারষাত্মে 
হঁষাপষানি

 • নেডনি'র (িৃজকের) করষাগ
 • নলিষাজরর (যেৃজের) করষাগ
 • করষাগ িষা নিনেৎসষার েষারজে করষাগ প্রনেজরষা্ ক্িেষা 
েজি যষাওয়ষা (কযিি এইিআইনি সংক্রিে, 
কস্রজয়ড েষােীয় ওষু্ , কেজিষাজথরষানপ িষা 
করনডওজথরষানপ)

 • নরউজিটিে আরথ্ষাইটিস, লজুপষাস িষা কসষানরয়ষানসস
 • অঙ্গ প্রনেস্ষানপে হজয়জি
 • কট্ষাে িষা ট্ষািনসজয়ন্ট ইসজেনিে অ্ষাটষাে (ক্েস্ষায়ী 
ইসজেনিে আক্রিে) (টিআইএ) হজয়জি

 • নিউজরষালনেে্ষাল িষা িষাংসজপনে ক্য় হজয় যষাওয়ষার 
িে েষারীনরে সিস্ষা

 • গুরুের িষা সসু্পষ্ট লষানিকেং নডজেনিনলটি
 • আপিষার প্ীহষাজে সিস্ষা, উদষাহরেস্রূপ, নসেল 
কসল করষাগ, িষা যনদ আপিষার প্ীহষা সরষাজিষা হজয় থষাজে

 • ওেি িষারষাত্মেিষাজি কিনে (40 িষা েষার কিজয় কিনে 
নিএিআই)

 • িষািনসেিষাজি গুরুের অসসু্

কসই সেল কলষােেি যষারষা নিনেৎসষাগেিষাজি অে্তি 
দিুকেল কলষােজদর গ্রুজপ রজয়জিি েষারষা কেষানিড-19 টিেষা 
কিিষার কযষাগ্ হজিি। আপিষাজে টিেষা কদওয়ষার েি্ 
িলষা হজি নেিষা েষা আপিষার েষারীনরে অিস্ষার েীব্রেষার 
উপর নিিকে র েরজে পষাজর। আপনি কযষাগ্ নেিষা কসই 
ি্ষাপষাজর আপিষার নেনপ পরষািেকে নদজে পষারজিি।
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�োরো টি�ো লিলে পোরলেি িো? 
টিেষাজে কেষাজিষা েীিতি অগকেষানিেি থষাজে িষা, েষাই কয 
সি কলষােজদর ইনিউি নসজস্জি নডেঅডকে ষার রজয়জি 
এটি েষাজদর েি্ নিরষাপদ। এইসি কলষােেি টিেষার 
প্রনে কেিি িষাজলষািষাজি সষাড়ষা িষাও নদজে পষাজর। খিু 
অল্প সংখ্ে কলষােেি যষারষা কেষানিড-19 এর ঝঁুনেজে 
রজয়জিি েষারষা টিেষা নিজে পষারজিি িষা – এখষাজি েষারষাই 
অতিিুকে ক্ত হজিি যষাজদর িষারষাত্মে অ্ষালষানেকে রজয়জি। 

কয সি িষারীরষা সতিষাি ্ষারেক্ি িয়জস রজয়জিি, 
যষারষা গিকে িেী, গিকে ্ষারজের পনরেল্পিষা েরজিি িষা 
নেশুজে িুজের দু্  খষাওয়ষাজছেি েষারষা নিস্ষানরে েথ্ 
www.nhs.uk/covidvaccination কথজে পড়জে 
পষারজিি।

টি�ো ল� আিোল� সরুষিো কদলে? 
কেষানিড-19 টিেষা আপিষার কেষানিড-19 অসসু্েষায় 
কিষাগষার সম্ভষািিষা েনিজয় কদজি। টিেষা কথজে 
প্রনেরক্ষা তেনরজে আপিষার েরীজরর হয়ে এে িষা 
দইু সপ্তষাহ সিয় লষাগজে পষাজর।

টি�োটি �োয্য�রী েব� প্রতীয়মোন হবছে 
আর 20,000 এর উেবর ক�ো�জবনর 
মব্যে �রো সমীক্োয় ভনরোেত্ো সংক্রোন্ত 
ক�োবনো উববেগ কদখো কদয়ভন। 

সেল ওষজু্র িেই, কেষাজিষা টিেষাই 
সম্পপূেকেরূজপ েষাযকেেরী িয় – নেিু 
নেিু কলষাজের টিেষা কিওয়ষা 
সে্ত জবেও কেষানিড-19 হজে 
পষাজর, েজি এটি অজপক্ষােৃে 
েি িষারষাত্মে হজি।

http://www.nhs.uk/covidvaccination
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টি�োর ল� পোর্কেপ্রলেলক্রেো েো�লে?
সেল ওষজু্র িেই, টিেষার েষারজে পষার্কেপ্রনেনক্রয়ষা 
হজে পষাজর। এগুজলষার কিনের িষাগই িষাঝষানর ্রজের 
আর স্ল্প সিজয়র েি্, আর সিষারই এগুজলষা হজি 
িষা। প্রথি কডষাে কিওয়ষার পজর যনদ আপিষার 
িজ্্ উপসগকে কদখষাও কদয়, েষারপজরও আপিষাজে 
নদ্েীয় কডষােটি নিজে হজি। যনদও আপনি প্রথি 
কডষাে কথজে নেিুটষা সরুক্ষা কপজে পষাজরি, েথষানপ 
নদ্েীয় কডষােটি আপিষাজে িষাইরষাজসর নিরুজধে 
দীরকেেষালি্ষাপী সরুক্ষা কদজি।

খুে সোধোরে পোর্কেপ্রলেলক্রেোর িলধ্য অন্তি্কে ক্ত 
রলেলে:

 • িষাহুর কয েষায়গষাটিজে আপনি ইিজেেেি কিজিি 
কসখষািটষায় ি্থষা েরষা, িষারী িষারী লষাগষা এিং 
টিটি েরষা। এটি টিেষা কিিষার পরিেতী 1-2 নদি 
সিজিজয় খষারষাপ থষােষার প্রিেেষা থষাজে

 • ক্ষানতি কিষা্ েরষা
 • িষাথষা ি্থষা
 • সষা্ষারে ি্থষা, িষা িষাঝষানর ্রজের ফ্লু জয়র িে উপসগকে

যনদও দইু িষা নেি নদি জ্বর জ্বর কিষা্ েরষাটষা সষা্ষারে, 
েজি কিনে জ্বর থষােষাটষা অস্ষািষানিে এিং আপিষার 

কেষানিড-19 িষা অি্ কেষাি সংক্রিে 
থষােষাজে নিজদকেে েজর। িষাজলষা কিষা্ 
েরষার েি্ আপনি নিশ্ষাি কিজিি 
এিং প্ষারষানসটষািজলর (প্ষাজেজট 
উজলেনখে পরষািেকে কিজি িলিু) 
স্ষািষানিে কডষাে গ্রহে েরজিি। 

টিেষা পরিেতী উপসগকেগুজলষা 
সষা্ষারেে এে সপ্তষাজহর েি টিজে 
থষাজে। যনদ আপিষার উপসগকেগুজলষা 

আরও খষারষাপ হজে শুরু েজর 
িষা আপনি উনদ্গ্ন হজয় পজড়ি, 
েজি এিএইিএস 111 এ েল 
েরুি।
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আপনি যনদ কেষাজিষা ডষাক্তষার িষা িষাজসকের েষাি কথজে 
পরষািেকে কিি, েজি নিনচিে েরজিি কয আপনি 
েষাজদরজে আপিষার টিেষা কিওয়ষার ি্ষাপষারটি 
িজলি (সম্ভি হজল টিেষা কিওয়ষার েষাডকে টি কদখষাি) 
যষাজে েষারষা আপিষাজে সঠিেিষাজি িপূল্ষায়ি েরজে 
পষাজরি। 

ইজয়জলষা েষাডকে  নস্কজির আওেষায় আপনিও টিেষা 
এিং ওষুজ্র সজন্হিপূলে পষার্কেপ্রনেনক্রয়ষার 
ি্ষাপষাজর নরজপষাটকে েরজে পষাজরি। পৃষ্ষা 11 কদখুি।
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টিেষা কথজে আপিষার কেষানিড-19 হজে 
পষারজি িষা নেন্তু আপিষার টিেষা কিওয়ষার 
অ্ষাপজয়ন্টজিন্ট িষা পষাওয়ষা পযকেতি আপিষার 
কেষানিড-19 হওয়ষা সে্ত জবেও উপসগকে রজয়জি 
এটি উপলনব্ধ িষা েরষার সম্ভষািিষা রজয়জি। 

কেষানিড-19 এর সিজিজয় গুরুবেপপূেকে 
উপসগকেগুজলষা হল নিজির কয কেষাি এেটির 
সম্প্রনে শুরু হওয়ষা:

 • িেুিিষাজি হওয়ষা এেটষািষা েষানে
 • েীব্র জ্বর
 • আপিষার স্ষাদ িষা গজধের স্ষািষানিে অিুিূনে 
কলষাপ পষাওয়ষা িষা পনরিনেকে ে হওয়ষা

আপিষার িজ্্ উপজরর উপসগকেগুজলষা থষােজল, 
িষাসষায় অিস্ষাি েরুি এিং পরীক্ষা েরষাজিষার 
ি্িস্ষা েরুি।

উপসজগকের ি্ষাপষাজর আরও েষািজে হজল 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
COVID-19/symptoms নিনেট েরুি

আিোর ল� টি�ো কেল� ক�োলিড-19 
হলে পোলর? 

আলি আিোর ফ্লু লের টি�ো লিলেলে, 
আিোল� ল� ক�োলিড-19 এর টি�োও 
লিলে হলে? 
ফ্লু জয়র টিেষা আপিষাজে কেষানিড-19 কথজে সুরক্ষা 
কদয় িষা। কযজহেু আপনি দইুটি টিেষা কিিষার েি্ই 
কযষাগ্ েষাই আপিষাজে দইুটিই নিজে হজি, নেন্তু 
সষা্ষারেে েিপজক্ এে সপ্তষাজহর নিরনেজে।

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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এরপলর আলি �ী �রে?
আপনি প্রথি কডষােটি কিওয়ষার পজর আপিষাজে 
নদ্েীয় কডষাে কিিষার পনরেল্পিষা েরজে হজি। আপিষার 
েষাজি এেটি করেডকে  েষাডকে  থষােষা উনিে এিং আপিষার 
পরিেতী অ্ষাপজয়ন্টজিন্টজন্টর আগষািী 3 এিং 12 
সপ্তষাজহর িজ্্ হওয়ষা উনিে।
আপিষাজে সিজিজয় িষাজলষা সরুক্ষা কদিষার েি্ 
টিেষার উিয় কডষাে কিয়ষাটষা গুরুবেপপূেকে।

আিোর পরেেতী অ্যোপলেন্টলিলন্টর সিে 
আলি িোি িো েো�লি আিোর �ী �রো 
উলেে?
যনদ আপনি অসসু্ থষাজেি, কসজক্জরে আপিষার টিেষা 
কিওয়ষার েি্ সসু্ িষা হজয় উঠষা পযকেতি অজপক্ষা েরষাই 
িষাজলষা, নেন্তু আপিষাজে এটি যে েষাড়ষােষানড় সম্ভি 
কিওয়ষার েি্ কিষ্টষা েরজে হজি। আপনি যনদ কসলফ-
আইজসষাজলেজি থষাজেি, কেষানিড-19 পরীক্ষা েরষার 
েি্ অজপক্ষা েরজে থষাজেি িষা আপনি ঠিে িষা 
িষাজলষা আজিি নেিষা কসই ি্ষাপষাজর যনদ নিনচিে িষা হি 
কসজক্জরে আপনি টিেষার অ্ষাপজয়ন্টজিজন্ট যষাজিি িষা।  

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

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

Enjoy life. Protect yourself.

আপিষার েষাডকে  নিরষাপজদ রষাখিু এিং আপিষার 
নদ্েীয় কডষাে নিজে আপিষার পরিেতী 
অ্ষাপজয়ন্টজিন্টটি ঠিে রষাখষা নিনচিে েরুি।
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আলি টি�ো কিওেোর পলরও ল� আিোর 
�োে কেল� ক�োলিড-19 �োলরো �োলে 
েড়োলে পোলর?
টিেষার েষারজে আপিষার কেষানিড-19 ইিজফেেি হজে 
পষাজর িষা, আর দইুটি কডষাে আপিষার িষারষাত্মে রেি 
অসসু্ হওয়ষার সম্ভষািিষা েনিজয় কদয়। আিরষা এখিও 
েষানি িষা এটি আপিষার িষাইরষাজস আক্রষাতি হওয়ষা িষা 
িনড়জয় কদওয়ষাজে িধে েরজি নেিষা। েষাই, আপিষার 
আজেপষাজের সিষাইজে রক্ষা েরজে আপিষার স্ষািীয় 
এলষােষার নিজদকেেিষা কিজি িলষা গুরুবেপপূেকে। 

আপিষার নিজেজে এিং আপিষার পনরিষার, িধুে এিং 
সহেিতীজদর রক্ষা েরজে আপিষাজে এখিও যষা েরজে 
হজি:

 • সষািষানেে দপূরবে িেষায় রষাখষা অিুেীলি েরষা
 • িজুখ আিরেী পরষা
 • সষাি্ষািেষার সষাজথ এিং রি রি আপিষার হষাে  
্ুজয় কফলষা 

 • িেকে িষাি নিজদকেেিষা কিজি িলিু  
www.gov.uk/coronavirus

�লরোিোিোইরোস ইলেলিো �োলডকে র িোধ্যলি কখঁোজ 
�লর সম্োে্য পোর্কেপ্রলেলক্রেো সহ, আপিোর টি�ো 
সম্পল�কে  লেশদ জোিলে অিগু্রহ �লর পলে্যর েে্য 
সংক্রোন্ত লিফলিটটি পড়ুি।

এ�ই ওলেেসোইলট েো ইলেলিো �োডকে  অ্যোপ 
ডোউিলিোড �লর আপলি সলদেহজি� 
পোর্কেপ্রলেলক্রেোর ে্যোপোলরও লরলপোটকে �রলে পোলরি।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

http://www.gov.uk/coronavirus
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk


িষাে িষা িুখ কথজে নিঃর্ষাস কির হিষার সিজয় 
কফঁষাটষার িষা্্জি কেষানিড-19 িড়ষায়, নিজেষ 
েজর েথষা িলষার িষা েষানে কদিষার সিজয়। 
সংক্রনিে িস্তু িষা পৃষ্েজলর সংস্পজেকে আসষার 
পজর আপিষার কিষাখ, িষাে 
এিং িুখ স্পেকে েরষার 
িষা্্জিও এটি হজে 
পষাজর।

িলি রোখলেি

© ক্রষাউি েনপরষাইট 2020 
COV2020351V2BN 22M 1p DEC (APS) 2020  
Public Health England gateway number: 2020451

আপনি কযখষাি কথজে এই নিিষািপূজল্র আরও নলফজলট অডকে ষার েরজে 
পষারজিি www.healthpublications.gov.uk

টিেষাদষাি, সিজিজয় দিুকেলজদর রক্ষা 
েরজে সহষায়েষা েজর।

আপিষার যনদ কেষানিড-19 এর উপর আরও েজথ্র 
প্রজয়ষােি হজয় েজি অিুগ্রহ েজর নিনেট েরুি: 
www.nhs.uk/covidvaccination

http://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/



