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১) ভিকভিবন 

ভকদবৰ কো  কবৰ ?

ভেব়েবে, ভেভি়েো প্ৰকৃি ক’ৰ’ণো িোইৰোি আ োৰ শৰীৰি প্ৰবেশ কবৰ, 

শৰীৰৰ পুভৈি অৰ্থোৎ ভৰোগ প্ৰভিবৰোধ প্ৰণোৈীব়ে ই়েোক ভিনোক্ত কবৰ আৰু 

 োভিৈ কবৰ। এই ধৰবণ, ভিকভিবন আ োক েুৰভিি কভৰ ৰোবে।

ভেবনকক অপৰোধীৰ ফব ো 

েকবৈো ঠোইবি  ৈবগোেো ে়ে, 

েোবি পুভৈিবক ধভৰ আন 

েকবৈোবে ভিওঁবৈোকক ভিনোক্ত 

কভৰ  পোবৰ।

ই আৰিীক অপৰোধীব োৰ নিুন 

এবৈকোকৈ অেোৰ ৈবগ ৈবগ, 

ভিওঁবৈোবক ভকোবনোধৰণৰ অপৰোধ 

কৰোৰ আগবিই ভিওঁবৈোকক ভেবকোবনো 

ঠোইবি ধভৰ কৈ েেো়ে কবৰ । 

ভেভি়েো আভ  

ক'ভিড ভিকভিন 

ৈওঁ

ই আ োৰ শৰীৰক ই়েোৰ ভ ৰুবে িোৈদবৰ প্ৰস্তুি 

কভৰ কৈ আ োৰ শৰীৰি আগিী়েোকক এক

ভনভি়ে প্ৰকোৰৰ ক’ৰ’ণো িোইৰোি প্ৰবেশ কৰোই

ভদব়ে ।



ক'ভিডৰ লেবি 

েংক্ৰভ ি ভেোেোি  োধো 

ভদ  পোবৰ ।

২)  ই ভক়ে ক'ভিড-19 ভিকভিন ৈ'  ৈোবগ? 

ই গুৰুিৰ ক’ভিড ভেোেোৰ েম্ভোেনো হ্ৰোে 

কবৰ।

েভদ  হু েংেযক  োনুবে টিকোকৰণ কৰো়ে, ভিবন্ত  োনুেৰ ভৰোগ 

প্ৰভিবৰোভধ ি িো জোকি  োভি েো়ে। েোবি িোইৰোি েংক্ৰ ণ  ন্ধ 

ে়ে। 

ই িোইৰোিৰ আকৃভি েৈভন ভেোেোৰ 

েম্ভোেনো হ্ৰোে কবৰ, অৰ্থোৎ নিুন 

ভ উব ন্ট েৃভিি  োধো ভদব়ে আৰু ভ োৰ 

কোৰবণ নিুন আৰু অভধক ভিকভিনৰ

প্ৰব়েোজন ক োই ভিোবৈ।

 ই আনকৈ ক’ভিড ভনভ ়েপোও।



৩) িোৰিি উপৈব্ধ ক’ভিড-১৯ ভিকভিনব োৰ েুৰভিি নে়ে কোৰণ ভেইব োৰ েৰবেদোকক 

প্ৰস্তুি কৰো লেভিৈ।

এইব ো েঁিো ভে আগৰ ভিকভিনব োৰ পৰীিো কভৰ কৈ আৰু আৰম্ভ কভৰ কৈ কব ও ৮  িৰ 

ে ়ে ৈোভগভিৈ। ক’ভিডৰ ভ ৰুবে ভিকভিনব োৰ ভকিু োন পদবিপ  োদ ভদ এ িৰৰ ভিিৰবি

প্ৰস্তুি কৰো লেবি, ভকন্তু আভ  আ োৰ ভ জ্ঞোনীেকৈক লৈ ভগৌৰেোভিি ে’  ৈোবগ ভে ভ শ্বজুভৰ 

কব ও ৮  ো ভিকভিন েুৰভিি আৰু  ুেযিঃ কোেথকৰী  ুভৈ ধৰো পভৰবি আৰু ই়েোক ভকই ো 

েোজোৰ ভৈোকক ভদ়েো লেবি। এইব ো এ ো ভ পদজনক ভকন্তু েোেেী পদবিপ আভিৈ ভেব়ে 

আ োক েেো়ে কভৰবি।

এভি়েোকৈবক েকবৈো ভিকভিন ইভি বধয ভদশৰ  ৃেৎ অংশৰ জনেংেযোৰ ওপৰি পৰীিো কৰো

লেবি – ঠিক িোৰিৰ ক’ভিভিনৰ দবৰ, আৰু এ়েো স্বীকোৰ কভৰ ৈোভগ ভে ভেইব োৰ আশো

কৰোিকক  হুি েুৰভিিআৰু অভধক কোেথকৰী লেবি।

ভিকভিনৰ ভ ষব়ে িুেো  োিভৰি ভ শ্বোে নকভৰ । িোৰিি উপৈব্ধ েকবৈো 

ভিকভিন েুৰভিি।



৪) ভিকভিনব োৰ িোইৰোিৰ নিুন প্ৰকোৰব োৰৰ ভ পৰীবি কোেথকৰী নে়ে।

এভি়েোকৈবক, ভিকভিনব োৰ িোৰিি ভদেো ভপোেো িোইৰোিৰ 

ভ ভিিোগ নিুন প্ৰকোৰৰ ভ ৰুবে কোেথকৰী। েভদ ভপিকৈ প্ৰব়েোজন 

ে়ে, এ ো নিুন প্ৰকোৰৰ িোইৰোিৰ ৈগি ভ োকোভ ৈো কভৰ কৈ 

আ োৰ  োব  এ ো েৰু পভৰেিথ নৰ লেবি এক  ুিোৰ পোভৈ উপৈব্ধ 

ে' । এবক োবৰ ভিকভিন ভনোবৈোেোিকক,  িথ  োন উপৈব্ধ

ভিকভিন ভৈোেো আৰু প্ৰব়েোজনী়ে েোেধোনিো ে ূে অেৈম্বন 

কৰোব ো এবক োবৰ েুৰভিি ।



৫)  ই ভকোনব ো ভিকভিন গ্ৰেণ কৰো উভিি – ক’ভিভশ্বল্ড

 ো ক’ভিভিন ভন ফোইজোৰ ভিকভিন িোৰিকৈ অেোৰ

অবপিো কভৰ ?

প্ৰো়ে েকবৈো ভিকভিবন টিকোকৰণ কৰো ভৈোকেকৈৰ ৭৫ ৰ পৰো ৯৫% ভৈোকৰ  ৃিুয আৰু গুৰুিৰ ক’ভিড

অেস্থোৰ প্ৰভিবৰোধ কবৰ। এেন ভদশৰ জনেংেযোক টিকোকৰণ কভৰ কৈ ভে োবন ভ ভি ে ়ে ৈোবগ,

িোইৰোিব ো ভ ়েভপ ৰ্কোৰ ৈগবি নিুন নিুন প্ৰকোৰৰ েৃভিৰ েম্ভোেনোও ভে োবন  ৃভে পো়ে।

েভদ আভ েকবৈোবে ভিকভিন ৈওঁ ভিবন্ত জীেনব ো ভেোনকোবৈ আগৰ ে ়েব োৰকৈ ঘূভৰ আভে পোবৰ।

ভকন্তু েভদ আভ েকবৈোবে ভিকভিনব োৰ ভেোনকোবৈ ৈ’ ৈোবগ, আ োৰ  োজি ভেইব োৰ েেজবি

উপৈব্ধ কৰো কৈ িৰকোৰক ভেঁিো ভদ ৈোভগ । প্ৰৰ্ব উপৈব্ধ ভিকভিন গ্ৰেণ কৰোব ো এ ো িোৈ

ভিকভিনৰ  োব অবপিো কৰোিকক  হুি িোৈ ধোৰণো, ভে ভকইজন োন অভিভৰক্ত ভৈোকক ৰিো কভৰ 

পোবৰ। আভ েভদ িৰ্োভপও ভনভিি ে’ ভ িোবৰো, আভ েদোব়ে ভপিি আন এ ো ভিকভিন ৈ’ পোবৰোঁ,

েোিি ৰ্কো িৰোই এ োৰ  ূৈয ভজোবপোেোৰ  োজি ৰ্কো দু ো িৰোইিকক েদো়ে ভ ভি!



৬) ভিকভিনৰ  োব  োনুেৰ  ৃিুয লে আবি।

২০২১ৰ ২৫ ভ ' লৈবক, ৭৮ ভকোটি ভিকভিন পোভৈ ভদ়েো 

লেভিৈ আৰু প্ৰভি ৈোে পোভৈি এজনিককও ক  ভৈোকৰ 

 ৃিুয ভেোেোৰ িৰ্য ভদেো লগবি। ভকেৈ ভকই ো োন 

 ৃিুযৰবে ভিকভিনব োৰৰ লেবি এক েংক পূণথ েম্পকথ  

ভদেো লগবি।

ভ ভিিোগ ভিত্ৰি,  ৃিুয ভেোেো ভৰোগীেকৈ ইভি বধয আন 

ভৰোগি িুভগ আভিৈ। ভিকভিনব োবে ভিওঁবৈোকৰ  ৃিুয 

ঘ োইবি  ুভৈ ভকোবনো প্ৰ োণ নোই। ভিকভিনৰ পৰো  ৃিুয 

ভেোেোৰ েম্ভোেনো আ োৰ ৰোস্তোি দুিকী়েো  োেন িৈোবৈ 

ভেোেো  ৃিুযৰ েম্ভোেনোিকক এক ভ ভৈ়েন গুণ ক !!



৭)  ই ভিকভিন ভনোবৈোেোৰ পৰো কোবৰো এবকো িভি ভেোেো নোই। গভিবক, আবপোনোবৈোবক ভ োক 

ভিকভিন ৈʼ কৈ ভজোৰ ভক়ে কভৰবি?

আ োৰ  োজৰ ভকিুেংেযবক েভদ ভিকভিন নৈও,ঁ িোৰ ফৈি িইৰোিৰ 

েংক্ৰ ণৰ েোৰ  ৃভে ভেোেোৰ ৈগবি আ োৰ পৰো আনৰ শৰীৰকৈ এই ভৰোগ 

ভ ়েপোৰ আশংকো  ৃভে পো । ভিকভিন ভনোবৈোেোব োবে ে োজৰ প্ৰভি আ োৰ 

দোভ়েত্বেীনিোক েূিো । িোবৰোপভৰ, আভ  এই কো কৰোব ো অভি স্বোৰ্থপৰিোৰ 

ভনদশথন েʼ , ভক়েবনো আ োৰ এই দোভ়েত্বজ্ঞোনেীনিোৰ পৰো েকবৈোিকক 

ভ ভি ভ পদৰ েমু্মেীন েʼ  ভেইেকৈ ভৈোক ভেব়ে আ োৰ ৈগি আ োইিকক 

ভ ভি ে ়ে অভি োভেি কবৰ- েোধোৰণবি ভে়েো ে়ে আ োৰ ঘৰৰ  ৃে ভপিৃ-

 োিৃ আৰু ভশশুেকৈ!

এক কৰ্োি কʼ কৈ েʼভৈ, আভ ভিকভিন ভৈোেোৰ পৰো ভ ৰি ৰ্োভক

ভনভিিিোবে আনৰ অপকোৰ েোধন কভৰ আবিোঁ।

দ্বোভ়েত্বশীৈ েওঁক। আনকৈ েংক্ৰ ণ ভৰোধ কভৰ ৰ  োব  টিকোকৰণ কৰোওঁক।



৮) েভদ  ই ক'ভিড-১৯ৰ দ্বোৰো এ োৰ আক্ৰোন্ত লে  োভি লগবিোঁ ভিবন্ত  ই 

ভিকভিন ভৈোেোৰ প্ৰব়েোজন নোই।

এ োৰ ক’ভিড-১৯ ভেোেোৰ ভপিি আবপোনোৰ শৰীৰি ৰ্কো

এভি ʼডীব োৰ ৩  োেৰ ভিিৰি হ্ৰোে ভেোেো আৰম্ভ ে়ে। ৬ 

 োেৰ ভপিি আপুভন পুনৰ ক’ভিডআক্ৰোন্ত ভেোেোৰ 

িোবৈ োন েম্ভোেনো আবি। ভদ্বিী়ে োৰৰ  োব  ক’ভিড 

আক্ৰোন্ত ভেোেোৰ ভপিি  ৃিুয ভেোেো ভৈোকৰ পেথোপ্ত ঘ নো 

ভদেো লগবি।

ভেব়েবে, ভকেৈ  োত্ৰ আপুভন আগবি এ োৰ ক'ভিড-১৯ৰ 

দ্বোৰো আক্ৰোন্ত লেভিৈ  োব ই আপুভন েুৰভিি নে়ে । 

অনুগ্ৰে কভৰ ক'ভিড ধৰো পৰোৰ এ োেৰ ভপিি ভেবকোবনো 

ে ়েবি ভনজবক টিকোকৰণ কৰোওঁক।

দুঃভেি আপুভন এভি়েোও ভিকভিনব ো ৈ'  

ৈোভগ 



৯) ব্লোড্ ভৰ্নোৰ্  যেেোৰ কভৰ ৰ্কো ভৈোকেকবৈ ভকোভিড্ 

ভিকভিন গ্ৰেণ কভৰ  নোৈোবগ।

এ়েো েঁিো নে়ে। ক’ভিড-১৯ ভিকভিনব ো ভিজ পোিৈ কৰো দৰে  ো

এভিবকোেোগুবৈন্ট লৈ ৰ্কো ভৈোকেকৈৰ  োব েুৰভিি। আপুভন গ্ৰেণ

কভৰ ৈগো এক োত্ৰ েোেধোনিো ে’ৈ, আপুভন ভজ গ্ৰেণ কৰোৰ ভপিি,

ভ জী ভদ়েো স্থোন ভেভন দীঘৈী়েো ে ়েৰ  োব ভেঁিো ভদ ৰোভে ৈোভগ ,

ধৰক প্ৰো়ে পোঁি ভ ভন !

আনভক  ংশগি ৰক্তিৰণৰ ভ কোৰ ৰ্কো ভৈোকেকৈৰ  োব ও,

ভিকভিনব ো েুৰভিি েভদ ভিওঁবৈোবক টিকোকৰণৰ ৪৮ ঘিো আগবি

ভিওঁবৈোকৰ ভন়ে ী়েো ভিভকৎেোৰ পোভৈ গ্ৰেণ কবৰ। ভকন্তু আপুভন

ভিকভিন গ্ৰেণ কৰোৰ আগবি অনুগ্ৰে কভৰ আবপোনোৰ ভিভকৎেকৰ

পৰো শথ ৈওক।



১০) ভকভি়েো ভিকভিন গ্ৰেণ কৰো উভিি নে়ে? 

 িথ  োন ে ়েি ক’ভিড লে অেুস্থ লে ৰ্কো 

ভৈোক  ো শেযোশো়েী  ো ভিভকৎেোৈ়েি িভিথ  

েʼ ৈগী়েোকক েবৰ্ি অেুস্থ  যভক্ত।

১২  িৰৰ িৈৰ 

ভশশু, 

( িথ  োনকৈবক)

৮০  িৰৰ উেথ গুৰুিৰ 

ভৰোগ ৰ্কো  যভক্ত। 

গিথ েিী  ভেৈো, 

( িথ  োনকৈবক)

ভে  যভক্ত আগবি ক'ভিড  ো আন ভিকভিন 

গ্ৰেণ কৰোৰ ভপিি  ূিথ ো লগভিৈ।



• েভদ আবপোনোৰ গুৰুিৰ এৈোভজথ ক প্ৰভিভক্ৰ়েোৰ ইভিেোে আবি ভে ভিকভিন  ো িোৰ ঔষধৰ 

লেবি জভিি নে়ে, িৰ্োভপও আপুভন ক’ভিড-১৯ ভিকভিন ৈʼ  পোবৰ, ভকন্তু ভিকভিনব ো 

ভৈোেোৰ ভপিি আবপোনোক ৩০ ভ ভন ৰ  োব  ভনৰীিণ কৰো উভিি।

• েভদ আগবি আবপোনোৰ আন ভক ো ভিকভিন  ো ভ ভজৰ দ্বোৰ ভৈোেো ঔষধৰ প্ৰভি িোৎিভণক 

এৈোভজথ ক প্ৰভিভক্ৰ়েো লেবি, আপুভন ক’ভিড-১৯ ভিকভিন ৈ’  পোভৰ  ভন আবপোনোৰ 

ভিভকৎেকক ভেোধক।

• েভদ ক’ভিড-১৯ ভিকভিনৰ প্ৰৰ্  পোভৈব ো ভৈোেোৰ ভপিি আবপোনোৰ িোৎিভণক  ো িীব্ৰ 

এৈোভজথ ক প্ৰভিভক্ৰ়েো ে়ে, ভিবন্ত ভদ্বিী়ে পোভৈব ো নৈʼ ! অেবশয, আপুভন ভিভকৎেকৰ 

পৰো শথ অনুেভৰ আবপোনোৰ ভদ্বিী়ে পোভৈব োৰ  োব  পৃৰ্ক ভিকভিন এ ো ৈ’  পোভি  

পোবৰ। 

১১) েভদ ভ োৰ এৈোভজথ ক প্ৰভিভক্ৰ়েোৰ ইভিেোে ৰ্োবক ভিবন্ত  ই 

ক'ভিড-১৯ ভিকভিন ৈ'  পোবৰোবন?



১২) ভেভি়েো  ই ভ বেনো  ো কিুৰ দবৰ েোদয েো গ্ৰী েোওঁ ভিভি়েো ভ োৰ

িোৈৰ এৈোভজথ আৰু অনযোনয এৈোভজথ ে়ে।  ই ক’ভিড ভিকভিন ৈ' 

পোবৰোবন?

আবপোনোৰ ভকভি়েো ো জীেনৰ প্ৰভি ভ পদজনক এৈোভজথ

লেবি ভনভক, ভেবন অবিিন ভেোেো, ওঁঠ আৰু  ুে ফুভৈ

উঠো,  ো ভেবকোবনো ভ জী ভৈোেোৰ ভপিি নোই ো ভ ৌ োভে

 ো অনয পিংগৰ দ্বোৰো দংভশি ভেোেোৰ ভপিি শ্বোেৰুে

ভেোেো? েভদ নোই ভেোেো, আপুভন অভি েুৰভিিিোবে

ভিকভিনব ো গ্ৰেণ কভৰ পোবৰ।



১৩) েভদ ভ োৰ জ্বৰ নোই ো অনয ভক ো শোৰীভৰক অেুস্থিো ৰ্োবক ভিবন্ত  ই 

ক'ভিড-১৯ ভিকভিন ৈ'  পোবৰোঁ ভন?

েভদ আবপোনোৰ স্বোস্থযৰ েভদ  িথ  োন এবন এক অেস্থো িভৈ আবি েোৰ  োব আপুভন ভিভকৎেোৈ়েৰ

ভ িনোি পভৰ ৰ্োভক ৈোবগ, আপুভন আবপোনোৰ ভিকভিন ভৈোেোি পৈ কভৰ পোবৰ। েভদ

আবপোনোৰ ক’ভিড-১৯ ভিকভিন  ো ই়েোৰ ভকোবনো উপোদোনৰ প্ৰভি এৈোভজথ ক প্ৰভিভক্ৰ়েো ভেোেো

নোই ভিবন্তআন ভকোবনো ভৰোগ ৰ্োভকবৈওআপুভন ক’ভিড-১৯ৰ ভিকভিন ৈ’ পোবৰ।

জ্বৰৰ ভিত্ৰবিো এবকই কৰ্ো – েভদবে আবপোনোৰ ভিভকৎেোৈ়েি িভিথ েʼ ৈগী়েোকক েবৰ্ি জ্বৰ

উঠো নোই, ভিবন্ত আপুভন ভিকভিন ৈ’ পোবৰ। (ই়েোৰ  োব এ ো অভিভৰক্ত ভপৰোভি ো ৈৰ

প্ৰব়েোজন ে’ পোবৰ)।

ভকন্তু প্ৰভিবৰোধী  যেস্থো  ো অব োইভ উন্ ভস্থভি দু থৈ ৰ্কো ভৈোকেকৈৰ ভিত্ৰি ক’ভিড-১৯

ভিকভিনৰ েুৰিোৰ ভ ষব়ে িৰ্য অভি ক ।

েভদ আবপোনোৰ স্বোস্থযৰ এবন ভকোবনো অেস্থো আবি ভিবন্ত আবপোনোৰ ভিভকৎেকক জনো ।



১৪) গিথ েিী  ো স্তনপোন কৰোই ৰ্কো  ভেৈোেকবৈ ক'ভিড-১৯ ভিকভিন ৈʼ  পোভৰ বন? 

 ভেৈোেকৈৰ ঋিুস্ৰোেৰ ে ়েি ভক ে' ?

েভদ আপুভন গিথ েিী  ো স্তনপোন কৰোই আবি ভিবন্ত আপুভন ভনবজ  োিভন কভৰ  পোবৰ ক’ভিড-১৯ ভিকভিন ৈ’  

ভন নোই।

ভশেিী়েোকক িোৰি িৰকোবৰ ভঘোষণো কভৰবি ভে গিথ েিী  ভেৈোই ভিকভিন ভৈোেোব ো েুৰকভিি। 

স্তনপোন কৰোই ৰ্কো অেস্থোি টিকোকৰণ কভৰবৈ  োকৰ পৰো ভেঁিুেোৰ শৰীৰকৈও ভকিু ভৰোগ প্ৰভিবৰোধ ি িো েো  

পোবৰ আৰু এভি়েো এবন  ভেৈোক ভিকভিন গ্ৰেণ কৰোৰ অনু ভি ভদ়েো লেবি।

েভদ আপুভন গিথ েিী  ো স্তনপোন কৰোই ৰ্কো  ভেৈো ভেিোবপ ভিকভিন  ভৈোেোৰ ভিত্ৰি ভিভন্তি লে আবি, ই়েোৰ 

ভ পদোশংকো আৰু গুণোগুণৰ ভ ষব়ে ভনক ি  স্বোস্থয ক ীৰ লেবি কৰ্ো পোিক।

ভিকভিনব ো  ভেৈোেকৈৰ ঋিুস্ৰোেৰ আৰু

গিথ োেস্থোৰ ে ়েি েমূ্পণথৰূবপ েুৰভিি।



• আপুভন ঘৰৰ ভিিৰি েমূ্পণথকক টিকোকৰণ কৰো আন ভৈোকৰ ওিৰকৈ েোওঁক -  ুেো পভৰধোন নকৰোকক  ো শোৰীভৰক

দূৰত্ব  জোই ৰোভে।

• এেন ঘৰৰ টিকোকৰণ ভনোবেোেো ভৈোকেকৈক েোিোৎ কৰক ভকন্তু দুব়েোপিই  োস্ক ভপন্ধোৰ ৈগবি ২ ভ  োৰ দূৰত্ব

 জোই ৰোভে ।

•  োস্ক অভ েবন  োভেৰি একভত্ৰি েওঁক  ো কোেথকৈোপ কৰক, ভেবন ভদৌভৰ ভেোেো  ো ভৰিুবৰিি ভেোেো আভদ। ভকন্তু

জন হুৈ পভৰবেশি, ে'ি  হুবিো ভৈোকআবপোনোৰ অভি ওিৰকৈ আভে পোবৰ িোি নে়ে।

• আপুভন পৰীিো নকৰোকক ভ্ৰ ণি ভেোেো নোই ো ঘূভৰ অেোৰ ভপিি ভকোেোবৰন্টোইন ভনোবেোেো ।

১৫)  ই ক’ভিড-১৯ ভিকভিন ভৈোেোৰ ভপিি  োস্ক ভপন্ধো আৰু অনযোনয ক’ভিড প্ৰ’ ’কৈে ূে 

অনুেৰণ কৰো  ন্ধ কভৰ  পোবৰোবন?

অেবশয, িোৰিি এবন ভকোবনো ভনবদথ শনো জোৰী কৰো ভেোেো নোই, ভেব়েবে অনুগ্ৰে কভৰ স্থোনী়ে প্ৰশোেবন ভনধথোৰণ কৰো ভন়ে ব োৰ অনুেৰণ কৰক, ভক়েবনো  েো োৰী আইন 

এভি়েোও  ৈ ৎ লে আবি আৰু আপুভন আইনী জভৰ নোৰ েনু্মেীন ে’  পোবৰ।

 িথ  োনৰ  োব , টিকোকৰণ কৰো ভৈোকেকবৈ েোেধোনিো অেৈম্বন কৰো অ যোেি ৰোভে  ৈোবগ ভেবন  োস্ক ভপন্ধো আৰু অনযবৈোকৰ লেবি ঘভনষ্ঠ েম্পকথ  (প্ৰো়ে 6 ফু   ো 2

ভ  োৰ ভিিৰি) পভৰেোৰ কৰো।

আপুভন ক’ভিড-১৯ ভিকভিনৰ ভদ্বিী়ে পোভৈ ভৈোেোৰ ২ েপ্তোে ভপিি আবপোনোৰ েমূ্পণথ টিকোকৰণ ভেোেো  ুভৈ গণয কৰো ে়ে। েমূ্পণথ টিকোকৰণৰ ভপিি জীেন 

ভকবনদবৰ েৈভন ে’  পোবৰ  ুভজ কৈ, এইভেভন পিক:- আব ভৰকো েুক্তৰোষ্ট্ৰৰ িৰকোবৰ, ই়েোৰ জনেংেযোৰ 30% েমূ্পণথৰূবপ টিকোকৰণ কৰোৰ ভপিিবে, পৰো শথ 

ভদভিৈ ভে  োস্ক ভনভপন্ধোকক ঘৰৰ  োভেৰ ওবৈোেোব ো েুৰভিি (অৰ্থোৎ গুৰুিৰিোবে ক'ভিডি আক্ৰোন্ত ভেোেোৰ ভ পদোশংকো অভি ক )। ভকন্তু এ়েো ভিভি়েোকৈবে 

ভেভি়েো : 



১৬) ভ োৰ টিকোকৰণ েমূ্পণথ ভেোেোৰ পোিবিো  ই ক'ভিড-১৯ি 

আক্ৰোন্ত েʼ  পোবৰোঁ ভনভক?

েমূ্পণথৰূবপ টিকোকৰণ কৰো ভৈোকৰ ভিিৰবিো ভনবিই ক  

েংেয ভৈোবক এভি়েোও ক’ভিড-১৯ি আক্ৰোন্ত েʼ  পোবৰ 
েভদ ভিওঁবৈোক ক’ভিড-১৯ িোইৰোিৰ েংস্পশথকৈ আবে। 

এইব োৰক ভিকভিন-ভব্ৰকথ্ৰু ঘ নো  ুভৈ ভকোেো ে়ে। ই়েোৰ 

ভিিৰি, ভকিু োন ভৈোবক ভৰোগৰ ভকোবনো ৈিণ অনুিে 

নকভৰ  পোবৰ আৰু আন ভকিু োন ভৈোক ক’ভিড-১৯-ৰ 

ফৈি অেুস্থ ে’  পোবৰ।

অেবশয, টিকোকৰবণ ভৰোগব ো ক  গুৰুিৰ কভৰ  ৈোবগ। 

েভদ আবপোনোক েমূ্পণথ টিকোকৰণ কৰো ে়ে, ক'ভিড-১৯ৰ 

ফৈি ভিভকৎেোৈ়েি িভিথ  ভেোেো আৰু  ৃিুয ভেোেোৰ 

েো ভগ্ৰক ভ পদোশংকো েবৰ্ি ক  ে' । ভেব ো টিকোকৰণ 

ভনোবেোেো ভৈোকৰ ভিত্ৰি অভি  ভ পজ্জনক। 



১৭) "ভ োৰ  োৰ উচ্চ ৰক্তিোপ আবি আৰু ঔষধ গ্ৰেণ কভৰ আবি।" "ভ োৰ ভদউিোৰ ডোব়েব টিি আবি আৰু ভিওঁ প্ৰোব়েই 

ঔষধ ৈ' কৈ পোেবৰ।" "ভ োৰ িনীৰ  োি- ভ ষ আবি আৰু ভিভকৎেো কভৰ আবি।" ভিওঁবৈোবক ভিকভিন ৈ’  পোভৰ বন?

উচ্চ ৰক্তিোপ  ো ডোব়েব টিি ৰ্কোৰ ফৈি গুৰুিৰ ক’ভিডৰ ভিত্ৰি জটিৈিোৰ আশংকো  ৃভে ে়ে - ভিভকৎেোৈ়েি িভিথ  ভেোেো 

আৰু এবন ভৈোকৰ েংক্ৰ ণ ে'ভৈ  ৃিুযৰ আশংকো  ৃভে ে়ে। অনুগ্ৰে কভৰ এবন ভৈোকেকৈক অভি ভেোনকোবৈ টিকোকৰণ 

কৰোওক। ভক 'ভৰ্ৰোপী,  ো আৰ্থ্থোইটিি, ি'ভৰব়েভিি/ ৈুপোি (এিএৈই)  ো ব্ৰংভকব়েৈ েোপোভন ভৰোগ ে'ি ভিভকৎেবক ভিৰইড 

 ো অনযোনয ইভ উবনোিোবপ্ৰবিিৰ দ্বোৰো ভিভকৎেো কভৰ আবি, ভিকভিন গ্ৰেণ কৰোৰ আগবি ভিওঁবৈোকৰ ভিভকৎেকৰ পৰো শথ 

ভৈোেো উভিি।

ভৰোগীেকবৈ ভিকভিনৰ আগবি  ো ভপিি ঔষধ ভৈোেোব ো  ন্ধ কভৰ  নোৈোবগ। উচ্চ ৰক্তিোপি 

িোৈদবৰ ভন়েভিি ভ .ভপ. আৰু ডোব়েব টিিি িোৈদবৰ ভন়েভিি গ্লুকজৰ স্তবৰ ভৰোগীেকৈক 

গুৰুিৰ ক’ভিডৰ পৰো ৰিো কভৰ  পোবৰ –  নি ৰোভে  ভে ভিকভিনৰ অভন্ত  পোভৈৰ দুেপ্তোেৰ 

ভপিিবে গুৰুিৰ ক’ভিডৰ ভ ৰুবে েমূ্পণথ েুৰিো আৰম্ভ ে়ে, ভেব়েবে আপুভন ভিকভিন গ্ৰেণ 

কভৰ  ৈগো ে’ভৈও আবপোনোৰ ভ .ভপ. আৰু িুগোৰ ভন়েিণি ৰোভে ।



১৮)  ই ভ োৰ প্ৰৰ্  পোভৈৰ  োব  কভিভশ্বল্ড ভিকভিন লৈভিবৈো। এভি়েো  ই ক’ভিভিনক 

ভ োৰ ভদ্বিী়ে পোভৈ ভেিোবপ ৈ'  ভ িোবৰো কোৰণ কভিভশ্বল্ড উপৈব্ধ নে়ে।  ই এবন কভৰ  

পোবৰো ভনভক?

িোভিকিোবে, ভ জ্ঞোনীেকবৈ ক' পোবৰ ভে এবন কৰোব ো

ঠিক আবি। এবন ধৰণৰ অিযোে প্ৰকৃিবি এবক ো

ভিকভিনৰ ভদ্বিী়ে পোভৈ গ্ৰেণ কৰোিকক অভধক

েুৰিো ূৈক ে' পোবৰ।

দৰোিৈবি, এভি়েো এবন ধৰণৰ পৰীিণ িবৈোেো লেবি।

অেবশয,  িথ  োবন এইব ো কৰোব ো উভিি নে়ে ভক়েবনো

ভ ভিি ভিকভিন পোভৈৰ েুৰিো আৰু কোেথকোৰীিো

এভি়েোও পৰীিো কৰো ভেোেো নোই।



১৯)  ই ভনধথোভৰি ে ়েি ভ োৰ ভিকভিনৰ ভদ্বিী়ে পোভৈ গ্ৰেণ কভৰ ভনোেোভৰবৈোঁ।

 ই এভি়েো এইব ো ৈ' পোবৰো ভনভক?

প্ৰোব়ে ভ ভিিোগ ভিকভিবন ৬ ৰ পৰো ১২ েপ্তোেৰ ভপিি ভদ্বিী়ে পোভৈব ো ভদ়েোৰ ে ়েি উন্নি ভৰোগ প্ৰভিবৰোধ ি িো 

প্ৰদোন কবৰ। অেবশয, এই ভ ষব়ে ঔষধ ভন থোিোৰ লেবি পৰীিো কভৰ  ৈোবগ আৰু িৰকোবৰ ভনধথোৰণ কৰো নীভি ভন়ে ব োৰ 

িোৈদবৰ ভনৰীিণ কভৰ ৈ'  ৈোবগ। ই়েোৰ উপভৰও, প্ৰৰ্  পোভৈৰ ি়েৰ পৰো  োৰ  োেৰ ভপিি, ভৰোগ প্ৰভিবৰোধ ি িো

েবৰ্ি হ্ৰোে ে'  পোবৰ আৰু  ুিোৰৰ উপকোভৰিো নোইভক়েো লেও েো  পোবৰ । এবন ভিত্ৰি, ভিকভিনব ো পুনৰ প্ৰৰ্  পোভৈৰ 

পৰো আৰম্ভ কভৰ  গ্ৰেণ কভৰ  ৈোভগ  পোবৰ।



২০) এজন ভ েযোি ভ জ্ঞোনীব়ে লকবি ভে ভিকভিনব ো গ্ৰেণ কভৰবৈ এই কৰ্ো ভনভিি ে'  ভে ভেোনকোবৈ  ো ভদভৰকক ে'ভৈও, 

িোইৰোিব োৰ নিুন প্ৰকোৰব োৰ ওৈোই আভে  আৰু ই ভনভিি কভৰ  ভে আ োইিকক ভ ়েো ধৰণৰ িোইৰোিৰ প্ৰকোৰ এ ো ৩ 

 িৰৰ ভিিৰি ওৈোই আভে  আৰু ভিভি়েো আভ  েকবৈোবে  ৃিুয ুেি পভৰ । ভিবনে’ভৈ  ই ভিকভিনব ো লৈ ভ পদ ভক়ে 

 োভি  ৈোবগ?

এইব ো কৰ্ো েঁিো নে়ে। েভদ  ীজোণুব োবৰ ভিকভিনৰ পৰো ভনজবক  িো কৈ

ই োন দ্ৰুিগভিি পভৰেিথ ন ে' পোবৰ, ভিবন্ত ইেঁবি এক অভি  োৰোত্মক

ভষ্ট্ৰইবনো েৃভি কভৰ পোভৰবৈ ে'়ে ভে ভিকভিন ভৈোেোৰ ভপিবিো েকবৈো

 োনুেক েিযো কভৰ পোবৰ। এইব ো ভেবকোবনো ভিকভিনৰ  োব েঁিো ে' 

ৈোভগভিৈ।

উদোেৰণ স্বৰূবপ,  িবৰ  িবৰ ভকোটি ভশশুক পভৈঅ'  ো েৰু আইৰ ভিকভিন 

ভদ়েো ে়ে আৰু এবন ধৰণৰ ঘ নো ভকভি়েোও ভেোেো নোই।  োনুেজোভি এভি়েোও 

জী়েোই আবি আৰু এই িভেষযি োণীক অস্বীকোৰ কভৰ উন্নভি ৈোি কভৰবি!



১৯৮৫ িনি টিকোকৰণ কোেথেূিী আৰম্ভ ভেোেোৰ পৰো পভৈঅ'ৰ পৰো 

েৰু আই, ভডপবৰ্ভৰ়েো আৰু জোপোনীজ এনবকবফৈোইটিিকৈবক 

প্ৰভিব ো ভিকভিনৰ লেবি এবন উৰো োিভৰ আভেবি। িৰ্োভপও, ভেই 

ভশশুেকৈৰ  হুবি প্ৰোপ্ত ়েস্ক লে েন্তোন জন্ম ভদবি। ভনভিিিোবে, েভদ 

িৰকোবৰ পুৰুষ আৰু  ভেৈোৰ উ থৰিো হ্ৰোে কভৰ  ভ িোবৰ, ভিওঁবৈোবক 

পোনী  ো ভন ে  ো আ ো  ো িোউৈৰ লেবি ভক ো ভ েভৈ কভৰ  পোবৰ 

েোবি ভকোবনও ৈিয নকবৰ। আভজকোভৈ ভেভি়েো ভকোবনো োই  োবৰ 

 োবৰ এই অজুেোিব ো আভন ভদব়ে ভিভি়েো এইব ো  ূেথিো পূণথ ভেন 

ৈোবগ!

২১) এই ভিকভিনব ো ভ োৰ েম্প্ৰদো়েক ধ্বংে কভৰ কৈ েৃভি কৰো লেবি। এইব োবে আ োক  ন্ধযো 

কভৰ িুভৈ  আৰু আভ  েন্তোন জন্ম ভদ  আৰু প্ৰজনন কভৰ  ভনোেোবৰো।



এই  ুেূিথ ি, ক’ৰ’ণো িোইৰোি

ভ ়েবপোেোব ো  ন্ধ কৰোৰ  োব  

টিকোকৰণ লেবি এক োত্ৰ স্থো়েী 

ে োধোন।

অনুগ্ৰে কভৰ ি়ে নে়ে জ্ঞোন 

ভ ়েপোওক।


