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প্রিয় কম্যুপ্রিটি গগোপ্রিগণ, 

গকোপ্রিড-19 প্রিয়য় কম্যুপ্রিটি বোর্ত ো চোরপোয়ে গপ ৌঁছোয়িোয় সোহোয্ু করো এবং সযরপ্রির্ থোকয়র্ আম্োয়ের সব কম্যুপ্রিটিগুপ্রিয়র্ িয়য়োজিীয় 

িধোি সংয়য্োগকোরী হয়য় ওঠোর জিু আপিোয়ের ধিুবোে। 

গকোপ্রিড টিকোয়ক প্রিয়র হওয়ো কোজ এবং ম্ুোিয়চস্টোয়রর ম্োিযষয়ের জিু এর ম্োয়িটো ঠিক প্রক র্োর একটি সোরোংে আপিোয়ের গেওয়োর 

জিুই প্রিম্নপ্রিপ্রির্ গিোটগুপ্রির পপ্ররকল্পিো করো হয়য়য়ছ।  

এছোড়ো ম্ুোিয়চস্টোয়র আম্োয়ের কোয়ি আসো প্রকছয  িশ্ন বো উয়েয়গর আম্োয়ের জি স্বোয়যুর পপ্ররচোিক, গডপ্রিড গরগোি এর গেওয়ো 

উত্তরগুপ্রিও এয়র্ রয়য়য়ছ। এই উত্তরগুপ্রি িপ্রর্য়বেী এিোকোর অিযেীিয়ি আপিোয়ের সোয়থ গেিো হওয়ো ম্োিযষয়ের সোয়থ কথোবোর্ত ো করোর 

সম্য় িম্পট প্রহয়সয়ব গিিো হয়য়য়ছ। 

এটি ম্য়ি রোিোও গুরুত্বপূণত গয্ টিকোটি িোইরোয়সর প্রবস্তোর বন্ধ করোয় সোহোয্ু করয়র্ একটি 3-উপোয়য়র অংে-য্োর ম্য়ধু রয়য়য়ছ পরীিো 

এবং স্বোযুপ্রবপ্রধ, সোম্োপ্রজক দূরত্বযোপি ও ম্যি ঢোকো প্রিয়য় গকোপ্রিড-এর িধোি প্রিয়ম্গুপ্রি। 

 

ব্যাকগ্রাউন্ড: 

8 প্রডয়সম্বর, ম্ঙ্গিবোর গথয়ক NHS সোরো ইংিুোন্ড জযয়ড় 50 টি হোসপোর্োি গকয়ে কয়রোিোিোইরোয়সর প্রবরুয়ে গরোগীয়ের টিকোেোি শুরু 

কয়রয়ছ। 

80 বছর বো র্োর গবপ্রে বয়স্ক ম্োিযষ ও র্োর পোেোপোপ্রে গকয়োর গহোয়ম্র কম্ীরো, উচ্চ ঝযৌঁ প্রকয়র্ থোকো NHS কম্ীয়ের সোয়থ িথয়ম্ 

গকোপ্রিড-19 এর টিকো পোয়বি।  

 
অিুোিু অগ্রোপ্রধকোরমূ্িক েিগুপ্রি এরপয়র বয়স ও সম্ভোবু ঝযৌঁ প্রকর ক্রয়ম্ টিকো গপয়র্ থোকয়ব। 

 

এই িবরটি িযবই সম্োদৃর্ গকিিো টিকোটি কয়রোিোিোইরোয়সর গথয়ক সবয়চয়য় দুবতি ম্োিযষয়ের রিো করোর সবয়চয়য় গসরো উপোয় হয়ব এবং 

এর হোজোর হোজোর জীবিয়ক রিোর করোর সম্ভোবিো রয়য়য়ছ। 

ম্যানচেস্টাচে হাসপাতালগুলল ঠেচল টিকাদান 

 

ম্ুোিয়চস্টোয়র বোসরর্ আম্োয়ের ম্র্ ম্োিযষয়ের জিু, অথতোৎ স্টকয়পোটত -এ ইপ্রর্ম্য়ধু বপ্রহপ্রবতিোগীয় গরোগী প্রহয়সয়ব সুোিয় োডত  রয়য়ি 

হোসপোর্োি বো গস্টপ্রপং প্রহি হোসপোর্োি য্োওয়ো 80 বছর বো র্োর গবপ্রে বয়সী গরোগীরো, এবং হোসপোর্োয়ি থোকোর পয়র বোসোয় প্র য়র 



য্োওয়োর জিু ছোড়ো পোয়েি য্োরো, র্োরোই সবতিথম্ গকোপ্রিড-19 টিকো পোয়বি।  য্োরো টিকো পোয়বি র্োয়ের িোয় 21 প্রেি পয়র একটি 

প্রের্ীয় বযস্টোয়রর ইয়েকেি গেওয়ো হয়ব।  

  

টিকোেোি কম্তসূপ্রচর অগ্রগপ্রর্র সোয়থ সোয়থ ক্রম্ে আরও গবপ্রে সংিুক হোসপোর্োি টিকো গেওয়ো শুরু করয়ব।  এর ম্য়ধু রয়য়য়ছ 

ম্ুোিয়চস্টোর রয়ুোি ইি োম্তোপ্রর। 

ম্যানচেস্টাচে কম্য যলনটিচত টিকাদান 

টিকোেোয়ির িথম্ পয্তোয়য়র অংে প্রহয়সয়ব েহরটিয়ক বিো হয় কম্যুপ্রিটি-প্রিপ্রত্তক টিকোেোয়ির একটি এিোকো সিোক্ত করয়র্, গয্িোয়ি 80 বো 

র্োর গবপ্রে বয়য়সর ম্োিযষয়ের সংিুো গবপ্রে, ও গসইসোয়থ প্রকিোয়ব এটি GP গগোিীগুপ্রির (িোথপ্রম্ক পপ্ররচয্তো গিটওয়োকত ) েোরো পপ্ররচোপ্রির্ 

হয়র্ পোয়র র্োর সোয়থ য্যক্ত অিুোিু কোরণগুপ্রিও রয়য়য়ছ। 

16ই প্রডয়সম্বর বযধবোর গথয়ক শুরু করোর জিু িথম্ এিোকো প্রহয়সয়ব ওয়োইয়েিে(Wythenshawe)গক গবয়ছ গিওয়ো হয়য়য়ছ - এবং 

এরপয়র আরও অয়িক এিোকোয় ক্রম্ে শুরু হয়ব। 

ওয়োইয়েিেয়য়র জিু িস্তোপ্রবর্ যোিটি হি উডহোউস পোকত  িোই স্টোইি গসন্টোর। 

টিকোেোয়ির জিু গয্োগু বুপ্রক্তয়ের র্োয়ের GP এই সম্পয়কত  র্োয়ের গয্সব র্থু িয়য়োজি গসই সবগুপ্রির সোয়থ র্োয়ের সোয়থ গয্োগোয়য্োগ 

করয়বি। বুপ্রক্তটি কিি 80 বছয়র পয়ড়য়ছি, ও গসইসোয়থ অিু গকোয়িো প্রচপ্রকৎসো সংক্রোন্ত প্রবয়বচিোর উপর গয্োগুর্ো প্রিিত র করয়ব। 

একবোর কোউয়ক টিকোেোয়ির জিু ডোকো হয়ি, প্রর্প্রি িথম্ গডোজ পোওয়োর পয়র 21 পর আবোর প্রের্ীয় গডোজটি পোয়বি। 

প্রকিোয়ব আম্রো গকোপ্রিড-এর প্রবরুয়ে িড়োই করব র্োর জিু এটি সপ্রর্ুই একটি গুরুত্বপূণত পেয়িপ, প্রকন্তু আম্রো গসইসোয়থ এটোও বযপ্রঝ 

গয্ ম্োিযয়ষর ম্য়ি িয় থোকয়র্ পোয়র, র্োই গডপ্রিড গরগোি প্রিম্নপ্রিপ্রির্ গসই িশ্নগুপ্রির উত্তর প্রেয়য়য়ছি গয্গুপ্রি কম্যুপ্রিটি গগোিীগুপ্রির 

ম্োধুয়ম্ আম্োয়ের কোয়ছ পোঠোয়িো হয়য়য়ছ: 

 

টিকাটি অলত দ্রুত ততেী কো হচেচে - লকভাচব্ আম্ো জানব্ ঠে এটি লনোপদ?  

আপ্রম্ জোপ্রি অয়িয়কই এই িশ্নটি প্রজজ্ঞোসো করয়র্ চোি এবং গসটো িযবই স্বোিোপ্রবক।  

আর, হুোৌঁ  টিকোটি অপ্রর্ দ্রুর্ সমূ্পণত করো হয়য়য়ছ-র্য়ব র্োর কোরণ আম্রো ম্হোম্োরীর ম্য়ধু আপ্রছ আর আম্োয়ের প্রবজ্ঞোি ম্িস্ক বুপ্রক্ত, য্োরো 

এর প্রিম্তোয়ণ প্রিয়বপ্রের্ প্রছয়িি, র্োয়ের কোয়ছ র্োই এটি অগ্রোপ্রধকোয়রর প্রছি।  

টিকোটিয়ক বহু ম্োস ধয়র কয়ঠোরিোয়ব পরীিো করো হয়য়য়ছ এবং গকবিম্োত্র য্থোয্থ কয়ঠোর প্রিরোপত্তোর অিযয়ম্োেি গপয়ি র্য়বই বুবহোর 

করো হয়ব। এর ম্য়ধু রয়য়য়ছ অিু সব ওষযধ ও য্য়ের ম্র্ই, সরকোপ্রর UK প্রিয়োম্ক, MHRA-এর গথয়ক অিযয়ম্োেি।  

আপ্রম্ গর্ো এটো গিবই আর আেো করপ্রছ আম্োর পপ্ররবোরও এটো পোয়ব।  

  

এটি লক আপনাে DNA এে পলেব্তত ন ঘটাে?  

িো, একেম্ই িো। গকোপ্রিড টিকোর মূ্ি উপোেোি আম্োয়ের প্রিয়জয়ের গজয়িটিক উপোেোয়ির ধোয়রকোয়ছও য্োয় িো আর এটো বো আম্োয়ের 

পপ্ররবর্ত ি করোর গকোয়িো িম্র্োই এর গিই।  

 
এে ম্চযয ম্ানযষ ব্া জীব্জন্তুে সাম্গ্রী আচে ব্চল কানাঘয চসা ঠ ানা োচে 

িো, এর ম্য়ধু ম্োিযষ বো জীবজন্তুর সোম্গ্রী (অথতোৎ গকোয়িো শুকর-সংক্রোন্ত প্রজপ্রিসও) গিই। 

 

 



 আলম্ শুচনলে ফ্লয চেে ইচেক চনে ঠেচক আপনাে ফ্লয  হচত পাচে - তাহচল লক এই টিকা ঠেচক আপনাে ঠকালভড ও হচত 

পাচে?  

িথয়ম্ ফ্লয য়য়র কথো বিো য্োক: আম্োয়ের গেয়ে বুবহোর করো ফ্লয য়য়র টিকোয় জীবন্ত িোইরোস গিই র্োই এটি গথয়ক - কোয়রোরই ফ্লয  হয়র্ 

পোয়র িো - বো ফ্লয  প্রেয়র্ পোয়র িো।  

একটি ফ্লয য়য়র টিকো গিওয়োর পয়র গিোয়কর িোপ্রিকটো অসযয িোয়গ কোরণ টিকোেোয়ির পয়র র্োয়ের প্রিয়জয়ের গরোগিপ্রর্য়রোধক বুবযোটি 

কোজ করো শুরু কয়র। ম্োয়ঝম্য়ধু, টিকোেোয়ির একই সম্য়য় কোয়রো সপ্রেত  হয়ি র্োরো ম্য়ি কয়রি এটো টিকোর কোরয়ণ, প্রকন্তু আসয়ি র্ো িো- 

এটো সমূ্পণত কোকর্োিীয়।  

গকোপ্রিড টিকোয় আসি িোইরোসটি গিই, র্োই েোরীপ্ররকিোয়ব এর গথয়ক গরোগটির সংক্রম্ণ হওয়ো অসম্ভব।  

  

আম্াে ইলতম্চযয ঠকালভড হচে োকচল - টিকাটি লক আম্াে উপে কাজ কেচব্?  

এম্িপ্রক আপিোর গকোপ্রিড হয়য় থোকয়িও, আর আপপ্রি টিকোেোয়ির জিু গয্োগু হয়ি, এটো প্রিয়ি প্রকন্তু িোিই হয়ব। গকিিো আম্রো 

এিিও জোপ্রি িো অিোক্রম্ুর্ো কর্প্রেি যোয়ী হয়ব। ইয়েকেিটি প্রিয়ি আপিোর কম্যুপ্রিটি য্র্টো েপ্রক্তেোিী হয়র্ পোয়র গসটো হয়য় ওঠো 

প্রিপ্রির্ কয়র।  

  

আম্াচক লক ঠজাে কচে টিকা ঠদওো হচব্?  

িো, গেওয়ো হয়ব িো, এটো আপিোর পছয়ের উপর প্রিিত র করয়ছ। আপপ্রি এটো িো প্রিয়র্ চোইয়ি আপিোয়ক সয়চর্ি থোকয়র্ হয়ব গয্ 

আপিোর িোইরোস সংক্রম্ণ ও গসটো ছপ্রড়য়য় গেওয়োর ঝযৌঁ প্রক আরও গবপ্রে।  

  

আলম্ শুচনলে ঠে টিকাে ট্রাোচল জালতগত সংখ্যালঘয  ব্যাকগ্রাউচন্ডে ম্ানযষচদে অন্তভযত ক্ত কো হে লন - এটা লক সলতয?  

িো, ট্রোয়োয়ি জোপ্রর্গর্ সংিুোিিয বুোকগ্রোউয়ন্ডর ম্োিযষয়ের অন্তিযত ক্ত করো হয়য়প্রছি। টিকো প্রিম্তোর্োরো সম্প্রপ্রর্ আরও গবপ্রে সংিুক 

গস্বেোয়সবীয়ের এপ্রগয়য় আসোর আহ্বোি জোিোি য্োয়র্ গয়বষণোটি দুবতি গগোিীয়ের সোয়থ প্রম্য়ি য্োয় - ঠিক গয্ম্িটি 65 বছয়রর গবপ্রে 

বয়সীয়ের গিয়ত্র িয়ট।  

  

আম্াে লক ফ্লয  আে ঠকালভড টিকা পাওোে ম্াচে ব্যব্যান োখ্া দেকাে? 

আম্রো সকিয়ক য্র্ েীঘ্র সম্ভব ফ্লয য়য়র টিকো গিওয়োর জিুও উৎসোপ্রহর্ করপ্রছ। ফ্লয য়য়র টিকো গুরুত্বপূণত গকিিো আপপ্রি কয়রোিোিোইরোয়সর 

গথয়ক আরও গবপ্রে ঝযৌঁ প্রকয়র্ থোকয়ি, আপিোর ফ্লয য়য়র গথয়ক হওয়ো সম্সুোগুপ্রির ঝযৌঁ প্রকও রয়য়য়ছ। গয়বষণো গেিোয় ম্োিযষ দুটি গরোয়গই 

একসোয়থ িয গয়র্ পোয়র, য্োর পপ্ররণোম্ গুরুর্র গথয়ক সম্ভোবুরূয়প গুরুর্র হয়র্ পোয়র।  

সকিয়ক একটি ফ্লয  এবং এটি গকোপ্রিড টিকোর ম্োয়ঝ অন্তর্ 7 প্রেয়ির বুবধোি রোিয়র্ হয়ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


