
 আপনার 

যে সকল যলোকজন যকবলই 
তোদের যকোভিড-19 ভিকো 
ভনদেদেন তোদের জন্য তথ্য

 আররা জানুন এখারন nhs.uk/CovidVaccine 

 ননওয়ার পরর কী  
 প্রত্াশা কররেন 

 নকাভিড-19 -  
 এর ভিকা 
ননওয়ার পরর কী  
প্রত্াশা কররেন

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
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ভেষয়েস্তু

পোর্শ্বপ্রভতভরিেোগুদলো কী কী?

আমোর ভক ভিকো যথদক যকোভিড-19 হদত পোদর? 

কখন আভম দেনভদিন কোজকদমশ্ব ভিদর যেদত পোরব?

এরপদর আভম কী করব?

আমোর পরবততী অ্যোপদেন্টদমদন্টর সমে আভম িোল নো 
থোকদল আমোর কী করো উভিত? 

ভিকো ভক আমোদক সুরক্ো যেদব? 

ভিকো যনওেোর পদর আভম কী করদত পোভর?

কররানািাইরাস ইরয়র�া কারডডে র মাধ্রম নখাঁজ করর 
সম্াে্ পার্ডেপ্রভতভরিয়া সহ, আপনার ভিকা সম্পরকডে  ভেশদ 

জানরত অনুগ্রহ করর পর্্র তথ্ সংরিান্ত ভ�ফর�িভি 
পড়ুন।

একই ওরয়েসাইরি ো ইরয়র�া কাডডে  অ্াপ ডাউনর�াড 
করর আপভন সরদেহজনক পার্ডেপ্রভতভরিয়ার ে্াপাররও 

ভররপািডে কররত পাররন।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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নকাভিড-19 এর জভি�তার সেরেরয় ঝঁুভকরত থাকা 
ন�াকজনরক নকাভিড-19 ভিকা ননওয়ার জন্ ে�া হরয়রে। 

আপভন আপনোর ভিকো যনওেোর পদর কী আশো করদবন এই 
ভলিদলিভি আপনোদক যসই সম্পদকশ্ব  বদল। আপনোর ভিকোর 
ভবিতীে যডোজ যনওেোর েরকোর হদল, ভনভচিত করুন যে আপভন 
আপনোর পরবততী অ্যোপদেন্টদমদন্টর ব্যবস্ো কদরদেন।

একভি স্োধীন ভবদশষজ্ঞ েল এনএইিএস-যক সুপোভরশ কদরদে যে 
সংরিমদে আরিোন্ত হওেোর সদবশ্বোচ্চ ঝঁুভকদত রদেদে এবং সংরিমে 
হদল গুরুতর জভিলতোে িুগদবন তোদেরদক যেন প্রথদম এই 
ভিকোগুদলো যেওেো হে। 

যেদহতু এখন আরও ভিকো পোওেো েোদছে, তোই আমরো ঝঁুভকর 
রিমোনুসোদর সকল প্রোপ্তবেস্কদের সুরক্ো যেওেোর জন্য বলভে।

 পার্ডেপ্রভতভরিয়াগুর�া কী কী? 
সকল ওষুদধর মতই, ভিকোর কোরদে পোর্শ্ব প্রভতভরিেো হদত পোদর। 
এগুদলোর যবভশর িোগই মোঝোভর ধরদের আর স্ল্প সমদের জন্য, 
আর সবোরই এগুদলো হদব নো। প্রথম যডোজ যনওেোর পদর েভে 
আপনোর মদধ্য উপসগশ্ব যেখোও যেে, তোরপদরও আপনোদক ভবিতীে 
যডোজভি ভনদত হদব। েভেও আপভন প্রথম যডোজ যথদক ভকেুিো 
সুরক্ো যপদত পোদরন, তথোভপ সম্পপূেশ্ব প্রস্োভবত যকোসশ্বভি আপনোদক 
িোইরোদসর ভবরুদধে সবদিদে িোদলো সুরক্ো যেদব।

সুরক্া এেং কারডেকাভরতার উপর েড় েড় 
সমীক্ার ভেশদ পরডোর�ােনা অনুসারর, দ্া 
নমভডভসনস অ্ান্ড নহ�থরকয়ার নপ্রাডাক্ট 
নরগুর�িভর অ্ারজভসি (এমএইেআরএ) এখন 
রুক্তরারজ্ ে্েহাররর জন্ ভেভিন্ন ধরর্র 
নকাভিড-19 ি্াকভসন অনুরমাদন করররে। 
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প্রথম ো ভবিতীয় ভদরনর খুে সাধার্ পার্ডে প্রভতভরিয়াগুর�ার মরধ্ 
ররয়রে:

 ●  বোহুর যে জোেগোভিদত আপভন ইনদজকশন যনদবন যসখোনিোে 
ব্যথো করো, িোরী িোরী লোগো এবং িনিন করো

 ● ক্োভন্ত যবোধ করো 

 ● মোথোব্যথো, ব্যথো করো এবং শীত শীত লোগো

আপনোর এক বো েইুভেদনর জন্য ঠোণ্ো লোগো ও কোঁপভুনর পদবশ্বর সোদথ 
ফ্লু  জোতীে উপসগশ্বও থোকদত পোদর। তদব, তীব্র জ্বর এভিও ভনদেশ্বশ 
করদত পোদর যে আপনোর যকোভিড-19 বো অন্য যকোনও সংরিমে 
রদেদে (পষৃ্োে 5-এ যেওেো পরোমশশ্ব যেখুন)। িোদলো যবোধ করদত 
সোহোদে্যর জন্য আপভন ভবশ্োম যনদবন এবং প্যোরোভসিোমদলর (প্যোদকদি 
উদলেভখত পরোমশশ্ব যমদন িলনু) স্োিোভবক যডোজ গ্রহে করদবন।

একভি অস্োিোভবক পোর্শ্ব প্রভতভরিেো হল আপনোর যে বোহুদত ভিকো 
ভনদেদেন যসই পোদশর বগদল বো ঘোদ়ের গ্রভথিগুদলোর িুদল েোওেো। 
এভি প্রোে 10 ভেদনর মত স্োেী হদত পোদর, ভকন্তু এভি েভে এরদিদে 
েীঘশ্বস্োেী হে তদব আপনোর ডোক্োদরর সোদথ যেখো করুন। আপনোর 
েভে ভিকো যনওেোর কদেক সপ্তোহ পদর ম্যোদমোগ্রোম করোদনোর কথো 
থোদক, যসদক্দরে আপনোদক ভিকো যনওেোর ব্যোপোরভি উদলেখ করদত 
হদব েখন আপভন উপভস্ত হদবন। 

আমার উপসরডেগুর�া ভনরয় আভম উভবিগ্ন হর� আভম কী কররো?

এই উপসগশ্বগুদলো সোধোরেত এক সপ্তোদহরও কম থোদক। েভে 
আপনোর উপসগশ্বগুদলো আরও খোরোপ হদত শুরু কদর বো আপভন 
উভবিগ্ন হদে পদ়েন, তদব এনএইিএস 111 এ কল করুন। আপভন 
েভে যকোদনো ডোক্োর বো নোদসশ্বর কোে যথদক পরোমশশ্ব যনন, তদব 
ভনভচিত করদবন যে আপভন তোদেরদক আপনোর ভিকো যনওেোর 
ব্যোপোরভি বদলন (ভিকো যনওেোর কোডশ্ব ভি যেখোন) েোদত তোরো 
আপনোদক সভঠকিোদব মপূল্যোেন করদত পোদরন। ইদেদলো কোডশ্ব  ভস্কদমর 
আওতোে আপভন ভিকো এবং ওষুদধর সদদিহজনক পোর্শ্বপ্রভতভরিেোর 
ব্যোপোদরও ভরদপোিশ্ব করদত পোদরন। আপভন কদরোনোিোইরোস ইদেদলো 
কোডশ্ব  অনুসন্োন কদর বো ইদেদলো কোডশ্ব  অ্যোপভি ডোউনদলোড কদর 
অনলোইদন এভি করদত পোদরন। (অনুগ্রহ কদরপৃষ্ো 2যেখুন)। 

সম্প্রভত অত্যন্ত ভবরল শোরীভরক অবস্োর খবর পোওেো যগদে েোদত 
অ্যোস্টোদজদনকো (এদজড) ভিকো যেওেোর পদর রক্ জমোি বোঁধো 
এবং অস্োিোভবক রক্পোত জভ়েত রদেদে। এভি সোবধোনতোর 
সোদথ পেশ্বোদলোিনো করো হদছে তদব এই শোরীভরক অবস্োর ঝঁুভকপপূেশ্ব 
ভনেোমকগুদলো এখনও স্পষ্ট নে। যকোভিড-19 জভনত জভিলতো 
এবং মৃতু্যর উচ্চ ঝঁুভকর কোরদে, ে্যো এমএইিআরএ, ওেোর্শ্ব  যহলথ 
অগশ্বোনোইদজশন এবং ইউদরোভপেোন যমভডভসনস অ্যোদজভসি এই 
ভসধেোদন্ত যপৌঁদেদে যে ভিকো যেওেোর পদক্ িোরসোম্য অদনক যবভশ।
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পার্ডে প্রভতভরিয়াগুর�া প্রভতভি নডারজর নক্ররে ভক আ�াদা 
আ�াদা হয়? 

সকল যকোভিড-19 ভিকো একই রকম নে - যকোনও যকোনভির প্রথম 
যডোদজ যবভশ পোর্শ্ব প্রভতভরিেো সৃভষ্ট করোর প্রবেতো থোদক, অন্যগুদলোর 
যডোজ েইুদে যবভশ পোর্শ্ব প্রভতভরিেোর সৃভষ্ট কদর। খুব সোধোরে পোর্শ্ব 
প্রভতভরিেোগুদলো একই ধরদের এবং তোরপদরও যকবল এক বো েইু 
ভেন স্োেী হওেোর কথো। 

রভদ আপনার ভিকা ননওয়ার প্রায় 4 ভদন নথরক োর সপ্ারহর 
মরধ্ ভনম্নভ�ভখতগুর�ার নর নকানও একভিরও অভিজ্ঞতা হয় 
নসরক্ররে আপনারক জরুরীভিত্ভতরত ভেভকৎসা পরামশডে ভনরত 
হরে।

 ●  নতুন, তীব্র মোথোব্যথো েো সোধোরে ব্যথোনোশকগুদলোদত কদম 
েোে নো বো আরও খোরোপ হদত থোদক 

 ●  অস্োিোভবক মোথোব্যথো েো শুদে প়েদল বো ঝঁুকদল আরও 
খোরোপ হে বদল মদন হে বো েোর সোদথ থোকদত পোদর  
– ঝোপসো েভৃষ্ট, বভম বভম িোব এবং বভম
– আপনোর কথো বলদত অসুভবধো হওেো  
– েবুশ্বলতো, তন্দোিোদব বো ভখঁিুভন

 ●  নতুন, ব্যোখ্যোহীন ভপন ভেদে যখোঁিো যেওেোর িদল হওেোর মত 
ক্ত বো রক্পোত

 ●  র্োসকষ্ট, বুদক ব্যথো, পো িুদল েোওেো বো অভবরোম যপি ব্যথো
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 আমার ভক ভিকা নথরক নকাভিড-19 হরত 
পারর? 
ভিকো যথদক আপনোর যকোভিড-19 হদত পোরদব নো ভকন্তু আপনোর 
ভিকো যনওেোর অ্যোপদেন্টদমন্ট নো পোওেো পেশ্বন্ত আপনোর যকোভিড-
19 হওেো সত্ত দবেও উপসগশ্ব রদেদে এভি উপলভধি নো করোর সম্োবনো 
রদেদে। 

নকাভিড-19 এর সেরেরয় গুরুত্বপূ ড্ে উপসরডেগুর�া হ� ভনরের নর 
নকান একভির সম্প্রভত শুরু হওয়া:

 ● নতুনিোদব হওেো একিোনো কোভশ

 ● তীব্র জ্বর

 ●  আপনোর স্োে বো গদন্র স্োিোভবক সংদবেনশীলতো কদম েোওেো, 
বো পভরবভতশ্ব ত হওেো (অ্যোদনোসভমেো)।

েভেও ভিকো যেওেোর এক বো েইু ভেদনর মদধ্য জ্বর যেখো ভেদত পোদর, 
তোরপদরও আপনোর মদধ্য েভে যকোভিদডর অন্য যকোদনো উপসগশ্ব 
থোদক বো আপনোর জ্বর যবভশ ভেন স্োেী হে, তদব ঘদর থোকুন এবং 
পরীক্ো করোর ব্যবস্ো করুন।

 কখন আভম দদনভদেন কাজকরমডে ভফরর 
নররত পারে? 
আপভন েতক্ে িোল যবোধ করদবন ততক্ে আপনোর স্োিোভবক 
কোেশ্বকলোপগুদলো পুনরোে শুরু করদত পোরদবন। আপনোর বোহুদত 
েভে ভবদশষিোদব েন্ত্রেো হে, তদব িোরী ভজভনস উঠোদনো কভঠন হদত 
পোদর। েভে আপভন অসুস্ বো খুব ক্োন্ত যবোধ কদরন তদব আপনোদক 
ভবশ্োম ভনদত হদব এবং েন্ত্রপোভত পভরিোলনো বো ড্োইভিং করো এ়েোদত 
হদব। 

 এরপরর আভম কী করে?
এভি আপনোর প্রথম যডোজ হদল, আপনোর পরবততী 
অ্যোপদেন্টদমন্টভি 3 যথদক 12 সপ্তোদহর মদধ্য 
হওেোর জন্য আপনোর একভি যরকডশ্ব  কোডশ্ব  
থোকোর কথো। আপনোদক সবদিদে িোদলো সুরক্ো 
যেবোর জন্য একই ভিকোর উিে যডোজ যনওেোিো 
গুরুবেপপূেশ্ব।
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 আমার পরেততী অ্াপরয়ন্টরমরন্টর আরর 
আভম িা� না থাকর� তখন আভম কী করে? 
েভে আপভন অসুস্ থোদকন, যসদক্দরে আপভন ভিকো যনওেোর জন্য 
সুস্ নো হদে উঠো পেশ্বন্ত অদপক্ো করোই িোদলো। আপভন েভে যসলি-
আইদসোদলশদন থোদকন, যকোভিড-19 পরীক্ো করোর জন্য অদপক্ো 
করদত থোদকন বো 4 সপ্তোদহর মদধ্য ইভতবোিকদকোভিড-19 পরীক্োহদে 
থোদক যসদক্দরে আপভন ভিকোর অ্যোপদেন্টদমদন্ট েোদবন নো। 

 ভিকা ভক আমারক সুরক্া নদরে? 
আপভন যে যকোভিড-19 ভিকো ভনদেদেন তো আপনোর যকোভিড-19 
যরোদগ আরিোন্ত হওেোর সম্োবনোদক হ্োস করদত যেখো যগদে। প্রভতভি 
ভিকো 20,000 এরও যবভশ যলোদকর উপর পরীক্ো করো হদেদে এবং 
অদনকগুদলো ভবভিন্ন যেদশও ব্যবহোর করো হদেদে। 

ভিকা নথরক ভকেুিা প্রভতরক্া দতভর কররত আপনার শরীর হয়ত 
নেশ করয়ক সপ্াহ সময় �াভররয় ভদরত পারর। সকল ওষুদধর 
মতই, যকোদনো ভিকোই সম্পপূেশ্বরূদপ কোেশ্বকরী নে, তোই সংরিমে এ়েোদত 
আপনোদক প্রস্োভবত সোবধোনতোগুদলো যমদন িলদত হদব। ভকেু ভকেু 
যলোদকর ভিকো যনওেো সত্ত দবেও যকোভিড-19 হদত পোদর, তদব এভি 
অদপক্োকৃত কম মোরোত্মক হদব।

 ভিকা ননওয়ার পরর আভম কী কররত পাভর? 
ভিকোর কোরদে আপনোর যকোভিড-19 ইনদিকশন হদত পোদর নো, 
তদব একভি সম্পপূেশ্ব যকোসশ্ব আপনোর মোরোত্মক রকম অসুস্ হওেোর 
সম্োবনো কভমদে যেে। আমরো জোভন নো এভি আপনোর িোইরোস 
েভ়েদে যেওেোর সম্োবনোদক কতিো কভমদে যেদব। তোই বতশ্ব মোন 
জোতীে ভনদেশ্বশনো যমদন িলো জরুরী। 

আপনার কাডডে ভি সুরভক্ত রাখুন। 
এভি আপনার প্রথম নডাজ হর�, 
আপনার পরেততী অ্াপরয়ন্টরমন্টভি 
রাখরত িু�রেন না।

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.
COVID-19 immunisation



 মরন রাখরেন 
নোক বো মুখ যথদক ভনঃর্োস যবর হবোর সমদে যিোঁিোর মোধ্যদম 
যকোভিড-19 ে়েোে, ভবদশষ কদর কথো বলোর বো কোভশ যেবোর 
সমদে। সংরিভমত বস্তু বো পৃষ্তদলর সংস্পদশশ্ব আসোর পদর 
আপনোর যিোখ, নোক এবং মুখ স্পশশ্ব করোর মোধ্যদমও এভি 
হদত পোদর। 

আপনোর েভে যকোভিড-19 এর উপর আরও তদথ্যর 
প্রদেোজন হদে তদব অনুগ্রহ কদর ভিভজি করুন:  
nhs.uk/CoronavirusVaccination
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এই ভলিদলিভি যব্রইল-এ উপলধি রদেদে, ভবএসএল 
ভিভডও ভহসোদব, ব়ে ভপ্রদন্ট, সহজ প়েোর সংস্করে ভহসোদব, 
23 ভিরও যবভশ িোষোে অনুবোে করো হদেদে  
www.healthpublications.gov.uk নথরক অডডে ার 
করার জন্

বো 0300 123 1002 নম্বদর কল করুন

 ভিকাদান, সেরেরয় দেুডে�রদর রক্া 
কররত সহায়তা করর। 

আপনার ভনরজরক এেং আপনার পভরোর, েনু্ এেং 
সহকমতীরদর রক্া কররত আপনারক এখনও অেশ্ই রা 
কররত হরে:

 ● সামাভজক দরূত্ব েজায় রাখা অনুশী�ন করা
 ● মুরখ আের্ী পরা
 ● সােধানতার সারথ এেং ঘন ঘন আপনার হাত ধুরয় নফ�া 
 ● তাজা োতাস প্ররেশ কররত ভদরত জানা�া খুর� রাখরেন
 ●  েতডেমান ভনরদডে শনা নমরন ে�ুন  

www.gov.uk/coronavirus

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

