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আপিন িক িস�া�
িনেয়েছন

আপিন েকন অন্য েলাকেদর েচেয়
েবশী ঝঁুিকর মেধ্য আেছন

আমােদর বলা হে� েয ভয্াকিসন, েকািভড-১৯ মহামারী 
সমা� করার জ� অতয্� গুরু�পণূর্ যিদ পযর্া� েলাকেক 
ভয্াকিসন েদয়া হয়।

েকািভড -১৯ একিট মারা�ক েরাগ, যা বয়�েদর
পাশাপািশ তরুণেদরও জীবন িনেত পাের। এিট অ�েদরেক 
দীঘর্�ায়ী েরােগ েভাগােত পাের ।

বাংলােদশী স�দােয়র েলাকেদর ভাইরাস সং�মেণর
ঝুঁিকর পিরমাণ েবশী হওয়ার কারণ হলঃ

েকািভড-১৯ ভ্যাকিসন

বহু-�জে�র পিরবারগুিল এক সােথ বাস কেরন (তরুণ
এবং বয়� বয্ি�েদর সংিম�ণ যা �বীণেদর মেধঽ
সং�মেণর হার বািেড়য় তুলেত পাের)।

�াহক মুেখামুিখ এবং �ন্টলাইন চাকিরেত  কাজ করার
স�াবনা েবশী েযখােন তােদর সাধারণ মানুেষর সােথ
সং�েশর্ সং�ািমত হওয়ার স�াবনা েবশী।

ঘনবসিতপণূর্ অ�েল থােকন েযখােন ভাইরাসিট আরও
সহেজ ছিড়েয় েযেত পাের।

মসিজদ, িববাহ ও সামািজক সমােবশগুেলােত িনরাপদ 
দুরু� বজায় না রাখা। 



এই ভয্াকিসনগুেলা েয ভােব ৈতির করা হেয়েছ, তােত 
আপিন এই ভয্াকিসনগুেলা  েথেক েকািভড েরাগ পােবন 
না।

যাই েহাক, েকািভ্ড -১৯ েথেক িনেজেক র�া করার 
জ� ভয্াকিসন েনয়াই এখন পযর্� েসরা উপায় - এমনিক 
যিদ আপিন ইিতমেধয্ ভাইরােস আ�া� হেয়ও থােকন ।

ভাল খাওয়া এবং িনেজর য� েনওয়া আপনার সাধারণ 
�াে�য্র পে� ভাল। িভটািমন িড �হণ (যা য�ুরােজয্র 
েবিশরভাগ েলাকেদর এবং আমােদর স�দােয়র 
েলাকেদর মেধয্ অভাব রেয়েছ - এিটও আপনার েরাগ 
�িতেরাধ �মতা বাড়ােনার জ� সাহাযয্ করেত পাের ।

েকািভড -১৯  েথেক িনেজেক র�া
করার আরও ভােলা উপায় িক আেছ

ভ্যাকিসন িক আপনােক
েকািভড েরাগ িদেত পাের



বাংলােদশী িচিকৎসক এবং �া�য্কমর্ীরা স�ত হেয়েছন 
েয েকািভড -১৯ ভয্াকিসন আমােদর জ� িনরাপদ। তারা 
এখনও পযর্� ভয্াকিসন েনয়া �থমেদর মেধয্ রেয়েছন। 
গভর্বতী মিহলােদর আপাতত িনয়িমত ভয্াকিসন সরবরাহ 
করা হেব না। তেব, গভর্বতী মিহলােদর যারা েকািভড-১৯ 
েথেক অসু� এবং জীবন ঝুঁিকপণূর্ তােদর ভয্াকিসন 
েদওয়া েযেত পাের ।

রয়য্াল কেলজ অফ অবে�ি�িসয়া�, �ীেরাগ িবেশষজ্ঞ 
এবং রয়য্াল কেলজ অফ িমডওয়াইভস বেল েয 
ভয্াকিসনগুিল আপনার িডএনএেক �ভািবত করেত পাের 
না বেল ভিবষয্েতর গভর্ধারণ �মতা িনেয় উে�গ হওয়ার 
কারণ েনই।

ভ্যাকিসনগুিল িক বাংলােদশী
মানুেষর জন্য িনরাপদ

ভ্যাকিসন িক আপনার গভর্ ধারণ
�মতা �ভািবত করেত পাের



আরও তেথয্র জ� আমােদর ওেয়বসাইট েদখনু: 
www.banglaha.org.uk

www.banglaha.org.uk/covid-19-advice-1

আমােদর ইউিটউব িভিডওগুেলা েদখনু:
https://youtu.be/JbYm8JHXJKA

এন এইচ এস এর ওেয়বসাইট েদখনু: 
www.nhs.uk/coronavirus

অথবা কল করুন: 119

�াকিন কাউি�ল কেরানাভাইরাস েহ�লাইন: 
েটিলেফান: 020 8356 3111

েসামবার েথেক শু�বার সকাল ৯ টা - ৫ টা পযর্�
testandtrace@hackney.gov.uk

টাওয়ার �ামেলটস কাউি�ল কেরানাভাইরাস েহ�লাইন: 
েটিলেফান: 020 7364 3030

েসামবার েথেক শু�বার সকাল ৯ টা - ৫ টা পযর্� 
www.towerhamlets.gov.uk/coronavirus

মুসলমান আেলমগণ িনি�ত কেরেছন েয 
েকািভড-১৯  ভয্াকিসন হালাল। েসাশয্াল িমিডয়ায় 
েয গুজব ছিড়েয় েদয়া হেয়েছ েয ভয্াকিসনগুিলেত 
েজেলিটন বা অ�া� �াণীর পণয্ থাকেত পাের তা 
সতয্ নয়।

ভ্যাকিসন গুেলা িক
হালাল



This information leaflet is produced by 
the Bangla Covid-19 Advice Project.

Contact: Bashir Uddin, Chief Executive, Bangla Housing Association
100 Morning Lane, London E9 6LH Tel: 020 8985 1124

আমােদর অবশ্যই এেক অপরেক র�া 
কের চলেত হেব

বািড়েত থাকুন এনএইচএসেক  র�া করুন জীবন বাঁচান

ভয্াকিসনিট অ�ািধকার িভি�েত িবিভ� �প েক েদওয়া 
হে�। েট�ট বাতর্া, িচিঠ বা েফান কল �ারা - 
অয্াপেয়ন্টেমন্ট করার জ� আপনার সােথ েযাগােযাগ না 
করা পযর্� আপনার অেপ�া করা উিচত। ভয্াকিসনিট 
সম� �া�বয়�েদর জ� িবনামূেলয্ েদয়া হেব।

আপনার �থম ভয্াকিসেনর পের, এিট েকািভড-১৯ এর 
সােথ লড়াইেয়র জ� ��ত হেত, �িতেরাধ বয্ব�ািট 
সময় েনয় দুই েথেক িতন স�াহ। িতন স�ােহর েশেষ, 
আপিন উে�খেযাগয্ সুর�া পােবন। আপনার ি�তীয় 
ভয্াকিসন েডাজিট আপনার সুর�া স�ণূর্ করেত আরও 
সাহাযয্ করেব ।

তেব ভয্াকিসন েদওয়ার পেরও পযর্া� েলাকেদর 
ভয্াকিসন না েনয়া এবং সং�মেণর হার কম না হওয়া 
পযর্� আমােদর সবাইেক অবশয্ই মা� পরেত হেব এবং 
সামািজক দূর� বজায় রাখেত হেব। জীবন �াভািবক 
অব�ায় িফের েযেত আেরা অেনক মাস লাগেত পাের।
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