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Bengali (Sylheti) 

ক োভিড-19 এর টি ো ও বুস্টোর সম্পভ িত তথ্য  
কিছু প্রচকিত িল্পিাকিনী 

 ল্প োভিনী: আমোর টি ো কনওযোর দর োর কনই  োরণ আমোর ইভতমধ্যযই ক োভিড িধ্য ভিধ্যধ্ে।  

জবাব: এিটি সাম্প্রকতি গববষণায় দেখা কগবয়বছ দে োরা দিাকিড-19 প্রকতবরাবে দিাবনা টিিা পানকন তারা কতন মাস 

পবরই আবাবরা দিাকিবড আক্রান্ত িবয় দেবত পাবরন। মবন রাখববন, আপকন খুব িাবিা দবাে িরবিও এবং দিাবনা 

উপসগ গ না দেখা কেবিও, আপকন না দজবনই িাইরাস বিন িরবত এবং অনযবের মবেয তা ছক়িবয় কেবত পাবরন।  

 ল্প োভিনী: ক োভিড-19 –এ আক্রোন্ত িওযোর মোযযধ্ম করোি প্রভতধ্রোয ক্ষমতো জন্মোধ্নো অভয  স্বোিোভব  

জবাব: আমরা জাকন না দিাকিড-19 –এ আক্রান্ত িওয়ার মােযবম জন্মাবনা দরাগ প্রকতবরাে ক্ষমতা িতকেন থািবব বা এিা িতিা শক্তিশািী। 

আমরা ো জাকন তা িবিা, আপকন েকে আপনার টিিা না দনওয়ার কসদ্ধান্ত দনন, তািবি আপকন বারবার দিাকিড-19 –এ আক্রান্ত িবত 

পাবরন। আপকন েকে দিাকিড-19 –এ আক্রান্ত িওয়ার জনয অবপক্ষা িবরন, তািবি আপকন গুরুতর অসুস্থ িবয় প়িা, িাবজ দেবত না 

পারা এবং িাসপাতাবি িকতগ িওয়ার সম্ভাবনার ঝুুঁ কিবত আবছন। টিিা দনওয়ার মােযবম, আপকন এিটি কনয়কিত উপাবয় দরাগ প্রকতবরাে 

ক্ষমতা িাি িবরন এবং সববচবয় গুরুত্বপূণ গ বযাপার িবিা, সময়টি আপকন দববছ দনন।  
 

 

 ল্প োভিনী: আভম ইভতমধ্যযই টি োর দটুি কডোজই ভনধ্যভে, আমোর বুস্টোধ্রর প্রধ্যোজন কনই। 

জবাব: আপনার টিিার প্রথম েুটি দডাজ দথবি আপকন দে সুরক্ষা দপবয়বছন, দিাকিড-19 টিিার এিটি 

বুস্টার দডাজ তা বাক়িবয় তুিবত সািােয িবর।  

এটি আপনাবি দিাকিড-19 -এ আক্রান্ত িবি গুরুতর অসুস্থ িবয় প়িা দথবি েীর্ গবময়ােী সুরক্ষা কেবত 

সািােয িবর। 

 ল্প োভিনী: আভম শুধ্নভে বুস্টোর কথ্ধ্  বোধ্জ যরধ্ণর পোর্শ্ ি-প্রভতক্রক্রযো িধ্ত পোধ্র, এবং আভম উৎসধ্বর 

সমযিোধ্ত অসুস্থ িধ্ত চোই নো 

জবাব: সিজ উত্তরটি িবিা দে, এখনই টিিা দনওয়া এবং গুরুতর অসুস্থ িবয় প়িার ঝুুঁ কি িকমবয় আনা অবনি িাবিা। কিছু িািিা পার্শ্ গ-

প্রকতক্তক্রয়া িওয়া স্বািাকবি, এবং আপকন অল্প সমবয়র জনয অসুস্থ দবাে িরবত পাবরন। সাোরণ পার্শ্ গ-প্রকতক্তক্রয়াগুবিার মবেয মাথাবযথা, জ্বর 

এবং বাহুবত কিছু অবশ েরবণর বযথা অন্তিুগি থািবত পাবর, তবব সাোরণত দসগুবিা িািিা িয় এবং সবার এগুবিা িয় না।  

 

 ল্প োভিনী: টি ো কনওযোর পধ্রও যভদ ক োধ্ ধ্দর ক োভিড-19 িওযোর সম্ভোবনো থ্োধ্ , তোিধ্  টি ো কনওযোর 

ক োধ্নো মোধ্ন কনই।  

জবাব: টিিা দনওয়া দিাকিড-19 –এ আক্রান্ত িবি অসুস্থ িবয় প়িা প্রকতবরাে িরবত সািােয িরবত পাবর। দিাকিড-19 –

এ আক্রান্ত অবনবিরই সামানয অসুস্থতা থািবিও, অনযানযরা গুরুতর অসসু্থ িবয় প়িবত পাবর, অথবা এমনকি মারাও 

দেবত পাবর। দিাকিড-19 আপনার উপর দিমন প্রিাব দেিবব তা আবগ দথবি জানার দিাবনা উপায় দনই, এমনকি 

আপকন গুরুতর জটিিতার বা়িকত ঝুুঁ কিবত না থািবিও।  

 

দিাকিড-19 এর টিিাগুবিা আপনার শরীরবি, িীিাবব দিাকিড-19 –এ িাে গত আক্রান্ত না িবয় এবং অসুস্থ না িবয় পব়ি 

িীিাবব দসটিবি কচকিত িবর দসটির সাবথ ি়িাই িরবত িয়, তা প্রকশক্ষণ দেওয়ার মােযবম আপনাবি রক্ষা িরবত 

সািােয িবর। 

 

দিাকিড-19 এর টিিা সম্পবিগ আবরা তবথযর জনয, িীিাবব বিু িরববন এবং স্থানীয় ওয়াি-ইন দসন্টাবরর কবশে কববরণ 

সি জানবত কিক্তজি িরুন  www.sneevaccine.org.uk  

 
 

দিাকিড-19 এর টিিা সম্পবিগ আবরা তবথযর জনয, অনুগ্রি িবর কিক্তজি িরুন www.sneevaccine,org.uk  

 

আপকন েকে আপনার কবি, আপনার চািকর বা বাক়ি কনবয় উকিগ্ন থাবিন, তািবি দসামবার দথবি শুক্রবার সিাি 9 িা দথবি সন্ধ্যা 5 িা পে গন্ত 0800 

068 3131 নম্বধ্র সোধ্ ো  অযোডিোইস অযোন্ড সোধ্পোিি সোভিিস -এ কবনামূবিয িি িরুন। 
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