
 

 

েকািভড-19 -এর িটকা 
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson 
 

আপেডটকৃত মাচর্  17, 2021 

েকািভড-19-হওয়ার কারণজিনত ঝঁুিক  

েকািভড-19 হল একিট ভাইরাসঘিটত সং�মণ েযিট �ধানত ফুসফুসেক আ�া� কের৷ সকল বয়েসর মানুষই 
সং�ািমত হেত পােরন৷ িকছু বয্ি�র জনয্, তাঁরা েকাথায় থােকন, কাজ কেরন, েসই কারেণ েকািভড-19-এর 
�ারা আ�া� হওয়া ঝঁুিক অিধক৷ একিট �া�য্িভিত্তক অব�াসহ বয়� �া�বয়� বয্ি�রা েকািভড-19-এর �ারা 
তী�তরভােব অসু� হেয় পড়ার অিধক স�াবনায�ু হন৷ 
   

এমন িক সামানয্ অসু�তাসহ, িকছু মানুেষর সং�মণিট চেল যাওয়ার পেরও বহ মাস যাবত উপসগর্গিল থাকেত 
পাের৷ েকািভড-19-এর সং�মণ ফুসফুস, হৃদয� অথবা মি�ে�র �িতর কারণ হেত পাের৷ দীঘর্-েময়াদী 
উপসগর্গিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হেত পাের �াি�, িনঃ�ােসর ��-ৈদঘর্য্তা, মনঃসংেযােগর ে�ে� অসুিবধা, েপিশর 
য�ণা, এবং অনয্ানয্ উপসগর্গিল৷ 

েযেহতু েকােরানা ভাইরাসিট, েযিট েকািভড-19-এর কারণ ঘটায়, নতুন �কারগিলেত পিরবিতর্ ত হওয়া �চিলত 
রােখ, এিট আরও সহেজ সং�মণ ছড়ােত পাের, এবং আরও গরতর অস�ুতার কারণ ঘটােত পাের৷ অ�ািরওেত 
বতর্ মােন িভ� �কারগিল িবদয্মান রেয়েছ৷ জন �া�য্িভিত্তক পদে�পগিল, েযমন শারীিরক দরূ� বজায় রাখা, 
এবং িটকাগিল আপনার এই �কারগিলর েথেক র�া করেব৷  

িকভােব িটকাগিল কাজ কের 

েকািভড-19-এর িটকাগিল অয্াি�বিডগিল ৈতির করার জনয্, েযিট আমােদর েকািভড-19-এর সং�মণ েথেক 
র�া কের, আমােদর শরীরেক আমােদর েরাগ �িতেরাধ বয্ব�ােক বিধর্ত করার জনয্ িনেদর্শ �দান কের৷ 
েকািভড-19-এর িটকাগিল, বয়�েদর অ�ভুর্ � কের, 16 েথেক 18 বছর এবং তার েথেক অিধক বয়সী বয্ি�েদর 
জনয্ বয্বহৃত হয়৷ কানাডায় বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত িটকাগিলর মেধয্ িতনিটর দিুট-েডােজর �েয়াজন হয়৷ 
জয্ানেসন (জনসন অয্া� জনসন)-এর িটকার শধমুা� একিট েডােজর �েয়াজন হয়৷ িটকািটেত, েকািভড-19-এর  
কারণ সৃি� করা ভাইরাসিট থােক না, এবং তাই এিট আমােদর সং�ািমত করেত পাের না৷ 

িটকার উপকািরতা 

েকািভড-19-এর সকল িটকাগিলেকই মানুষেক েকািভড-19-এর কারণজিনত তী� অসু�তার েথেক র�া করেত 
েদখা েগেছ৷ িটকাকরেণর পের, অনা�ময্তািভিত্তক �িতি�য়া গেড় েতালার জনয্ আমােদর শরীেরর  দইু স�াহ 
সমেয়র �েয়াজন হয়৷ সকল িটকাগিলই, েযমন হৃদয� অথবা ফুসফুেসর সমসয্া, ডায়ােবিটস অথবা উ� 
র�চােপর মত �া�য্ িবষয়ক অব�াগিলসহ বয্ি�েদর জনয্ িনরাপদ৷ িটকািট, �-অনা�ময্তার অব�া, অথবা 
অসু�তা অথবা িচিকৎসার কারেণ দবুর্ল েরাগ �িতেরাধ বয্ব�াসহ বয্ি�েদর জনয্ও িনরাপদ, তেব এই অব�াযু� 
বয্ি�েদর ে�ে� িটকািট কাজ নাও করেত পাের৷ 
 

িটকাকরেণর পেরও আপনার েকািভড-19-এর আ�া� হওয়ার একিট সামানয্ স�াবনা থােক৷ বতর্ মােন, কত সময় 
পযর্� িটকার সুর�া �ায়ী হেব েসই িবষেয় েকানও তথয্ নাই৷ ভিবষয্েত একিট বু�ার েডােজর জনয্ সুপািরশ 
করা হেত পাের৷ 

Bengali

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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িটকার উপাদান/অয্ালািজর্  

িটকািটেত থােক িলিপড, স�, সুগার এবং বাফারগিল৷ িটকাগিলেত িডম, িজেলিটন, লয্ােট�, সংর�ণকারক 
উপাদান, অয্াি�বােয়ািটকগিল অথবা অয্ালুিমিনয়াম থােক না৷ েকািভড-19-এর িটকার �িত অয্ালািজর্ র ঘটনা 
িবরল৷ িটকাগিল িনরাপদ, এমনিক যিদও আপনার খাদয্, ওষুধ অথবা পিরেবশিভিত্তক অয্ালািজর্ ও থােক৷ �থেম 
আপনার িচিকৎসেকর সে� কথা বলুন, যিদ আপনার পিলইথাইিলন �াইকল, ে�ােমথামাইন অথবা পিলসরেবট-এর 
�িত তী� অয্ালািজর্  থােক৷ 

পা�র্ �িতি�য়া এবং ঝঁুিক 

িটকা েনওয়া �েতয্ক 10 জন বয্ি�র মেধয্ �ায় একজেনর পা�র্�িতি�য়াগিল থাকেত পাের - অিধকাংশই সামানয্ 
েথেক মাঝাির, এবং কেয়ক িদেনর মেধয্ চেল যায়৷ সাধারণ পা�র্�িতি�য়াগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হয় ইে�কশেনর 
�ানিটেত লালভাব, য�ণা, চুলকািন অথবা েফালা, �র, মাথার য�ণা, �াি� েবাধ করা, েপিশর য�ণা, গাঁেট 
বয্থা, শীত লাগা, বিমবিমভাব এবং/অথবা বিম হওয়া৷ 
 

পা�র্�িতি�য়াগিল সাধারণত এক েথেক িতন িদন পযর্� �ায়ী হয়, এবং সাধারণত-এর অথর্ হল েয আমােদর 
শরীর িটকািটর �িত একিট অনা�ময্তািভিত্তক �িতি�য়া ৈতির করেছ৷ িবরল ে��গিলেত, গরতর 
অয্ালািজর্ িভিত্তক �িতি�য়াগিল (অয্ানাফাইলয্াি�স) ঘটেত পাের৷ অয্ালািজর্ িভিত্তক �িতি�য়াগিলর িচিকৎসা করা 
েযেত পাের এবং েসগিল সাধারণত সামিয়ক হয়৷ যিদ আপনার িনঃ�ােসর ে�ে� সমসয্া হয় অথবা আমবাত 
অথবা মুখম�ল এবং গলা েফােল, তাহেল িচিকৎসািভিত্তক সহায়তা �হণ করন৷ যিদ আপনার িটকার ে�ে� 
একিট �িতি�য়া থােক, তাহেল আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীেক বলনু এবং তাঁরা সরকাির �া�য্ বয্ব�ার 
িনকট উপসগর্গিল জানােবন৷ সরকাির �া�য্ বয্ব�া, িটকািটর িনরাপত্তা িনি�ত করার উে�েশয্, �িতেবদনকৃত 
পা�র্�িতি�য়াগিলেক অনুসরণ কের৷  

িটকাকরণ িবলি�ত করন 

যিদ আপনার একিট �র অথবা েকািভড-19-এর েকানও উপসগর্ থােক, তাহেল িটকা েনওয়ার পূেবর্ আপনার সু� 
েবাধ করা পযর্� অেপ�া করন৷ েকািভড-19-এর িটকাগিল অনয্ানয্ িটকাগিলর সে�ও েদওয়া যােব না৷ যিদ 
আপিন এখনই অনয্ একিট িটকা িনেয় থােকন, তাহেল েকািভড-19-এর িটকা েনওয়ার পূেবর্ 14 িদন অেপ�া 
করন৷   

একজন �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সে� আেলাচনা করন 

িঠকা েনওয়ার আেগ আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারী অথবা অয্ালািজর্  িবেশষে�র সে� কথা বলুন, যিদ: 
• আপিন গভর্ বতী হন, গভর্ বতী হেত পােরন অথবা �নয্পান করান; 
•  

 

• আপনার একিট �-অনা�ময্তার অব�া থােক; অথবা আপিন অস�ুতা অথবা িচিকৎসার কারেণ দবুর্ল েরাগ 
�িতেরাধ বয্ব�াযু� হন; 

• আপনার েকািভড-19-এর �থম েডাজিট েনওয়ার পের চার ঘ�ার মেধয্ একিট অয্ালািজর্ িভিত্তক �িতি�য়া 
হেয় থােক; অথবা 
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• িটকার েযেকােনা উপাদােনর ে�ে� তী� অয্ালািজর্  থােক৷ 

িনেজেক এবং অনয্েদর সুরি�ত রাখা �চিলত রাখুন 

যত�ণ পযর্� না, যারঁা িটকাকরণ করেত ই�কু তাঁেদর জনয্ পযর্া� পিরমাণ িটকা উপল� হে�, তত�ণ 
শারীিরক দরূ� বজায় রাখা, একিট মা� পরা, এবং যিদ আপিন অসু� হন তাহেল বািড়েত থাকা �চিলত রাখািট 
গর�পূণর্৷ �া�য্ পিরচযর্া �দানকারী এবং কম�েদর আবিশয্কভােব পােসর্ানাল ে�ােটকিটভ ইকুইপেম� (PPE) 
পরেত হেব, এমনিক িটকাকরেণর পেরও৷ 

আরও তেথয্র জনয্ 

আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সে� কথা বলুন অথবা toronto.ca/COVID19-এ আমােদর ওেয়বসাইট 
েদখুন৷ 

সং�ান-সূ� 

নয্াশনাল অয্াডভাইসির কিমিট অন ইিমউনাইেজশন৷ েরকেমে�শনস অন িদ ইউজ অফ েকািভড-19 ভয্াকিসন৷ মাচর্  
16, 2021. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-

on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html -এ উপল�৷ 

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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ক�োভিড-19 টি�ো

আমার কেন এই টিো কনওয়া উটিত?

এই টি�ো আপনোক� ক�োভিড-19’এর জন্য হওয়ো অসসু্থতো কেক� রক্ো �কর।

ক�উ-ক�উ ক�োভিড-19’এর ফকে অত্যন্ত অসসু্থ হকত পোকরন, তোঁকের হোসপোতোকের টিক�ৎসোর প্রকয়োজন হয়।

এই টিো কেমন েরর োজ েরর?

এই টি�ো আমোকের শরীরক� অ্যোন্টিবটড ততকর �রকত বকে। আমরো ক�োভিড-19’এর সংস্পকশশে আসোর পর যোকত অসসু্থ 
হকয় নো-পট়ি কস-কক্করে এই অ্যোন্টিবটডগুকেো আমোকের রক্ো �কর েোক�। এই টি�োর মক্্য িোইরোসিো কনই, তোই এই 
টি�ো টনকে আপনোর ক�োভিড-19 হকব নো।

এই টিো কে সরুক্ষিত?

হোঁ। এই টি�ো সরুক্ক্ত ক� নো তো পরীক্ো �কর কেখো হকয়কে এবং �োনোডোয় এিো ব্যবহোর �রোর অনকুমোেন কেকয়কে 
কহে্ে �োনোডো। যোঁকের ডোয়কবটিস, উচ্চ রক্তিোপ, হৃেকরোগ ও অ্যোজমো আকে তোঁকের জন্যও এই টি�ো সরুক্ক্ত।

আমার অ্যলারজজি  হয়। আকম কে এই টিো টনরত পাকর?

ক�োভিড-19 টি�োয় টডম, ক্জকেটিন, টপ্রজোকিশে টিি বো অ্যোন্টিবটড কনই। নোসশে আপনোক� এই টি�ো কেওয়োর আকগ 
আপনোর সকগে এই টি�োর মক্্য েো�ো উপোেোনগুকেোক� টনকয় আকেোিনো �কর টনকয় কেখকবন কয এিো আপনোক� 
কেওয়ো সরুক্ক্ত হকব ক� নো। 

আমার ইততমর্্য কোতিড-19 হরয় কেরে। আমার কে এই টিো কনওয়ার প্ররয়াজন আরে?

হোঁ। ক�োভিড-19 হওয়োর ফকে আপনোর এই করোকগর কবরুকধে প্রভতকরো্ ক্মতো গক়ি উঠকেও তো েীরশেকেন আপনোক� 
রক্ো �রকত পোরকব নো। তোই আপনোর কফর ক�োভিড-19 আক্োন্ত হওয়োর আশঙ্ো হকয়কে। তোই সরুক্ক্ত েো�োর জন্য 
এই টি�ো টনকয় টনকেই িোে হয়।

এর কোনও পার্জি প্রততটরিয়া আরে কে?

কযখোকন এই টি�োর ইকজে�শন কেওয়ো হকব কস জোয়গোিো ব্যেো �রকত পোকর বো েোে হকয় কযকত পোকর। এ েো়িো 
মোেোব্যেো, জ্বর ও কপকশর ব্যেো হকত পোকর। কবকশর িোগ পোর্শে প্রভতটক্য়োই �কয়� কেকনর মক্্য ক�কি যোকব। আপটন 
টি�ো কনওয়োর পর আপনোর মক্্য ক�োনও প্রভতটক্য়ো কেখো পোওয়ো যোকছে ক� নো কস-কেক� এ�জন নোসশে কখয়োে 
রোখকবন। 

মকন ক�োনও প্রশ্ন আকে ক�? আমোকের 416-338-7600-এ কফোন �রুন। 

Bengali



একজন চিককৎসক, নাস্স বা ফার্সাসসস্টের সাস্ে 
কো বলনু।

ভ্াকসসনগুলল আরাস্ের সংক্ররণ থেস্ক রক্া 
করস্ে সহায়ো কস্র।

থকাসভড-19 ভ্াকসসন

ভ্াকসসনগুলল চনরাপে।

ভ্াকসসন সসু্ির রাধ্স্র থেওয়া হয়, 2চি 
থডাস্জ।

ভ্াকসসন থনওয়ার পস্র আপনার ককছু হালকা 
প্রসেচক্রয়া হস্ে পাস্র। 

বকর বকর ভাব/বকর রাো ব্ো/শরীস্র ব্ো

জ্বর/ঠান্া লাগা

একসাস্ে সরুলক্ে।

Bengali



 
 
 
 
 
 

ক োভিড-19 টি ো ম্পর্ ে  লোর্ োর্ধ্ে ব্যভির্ের  হ- হ 
জোনর্ে র্ব্   

আমোর ক ন টি ো কনওয়ো উভিে? 

এই টিকা নিলে আিালক আর ককানিড-19’এ আক্রান্ত লে অ  লে লে িা। ককউ-লকউ 
ককানিড-19’এ জিয অমি অ  লে ল়েি কে, াাোলে িনেি  লে ে।  

টি ো  হিোর্ব্  োজ  র্র? 

এই টিকা আমালের রহরলক অযানিেনড তেনর করলে েলে। আমরা ককানিড-19’এর ংস্পলি আার 
লরও আমালের ককািও অখ লে িা, এই অযানিেনড থাকলে লর। এই টিকালে িাইরাটা কিই, োই 
এই টিকা নিলে আিার ককানিড-19 লে িা। 

লোর্ োর্ধ্ে ক োর্ র্ের জনয ক োভিড-19’এর ক মন টি ো রর্য়র্ে? 

েেি মালি লালটার্ধ্ি কোলকলের জিয কে কলেকটা অিলমানেে টিকা রলেলে। এই টিকা নিলে ককানিড-19’এর 
পলে অ  লে লে িা। এই টিকাগুলো ম্পলকি  অনিক েথয াওো োলে লরর এই ওলেোইলট: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect- yourself-others/covid-19-

vaccines/. 

আভম এই টি ো ভনর্   েভেন রভিে থো ব্? 

এই ম লেি  আমরা ঠিক েেলে ারে িা কে এই টিকা কেনেি েিন্ত আিালক ককানিড-19’এর াে 
কথলক র া করলে। টিকা কিওোর লর র া কলম কেলে েস্টার কেওো কেলে ালর। 

আমোর স্বোর্যযর ক্রভন  ভ ে মযো আর্ে; আভম ভ  টি ো ভনর্ে পোরব্? 

লালটার্ধ্ি কোলকের জিয এেং োাঁলের ডােলেটি, উচ্চ রক্তচা, হৃেলরাে ও প প লর করালের মলো 
ক্রনিক মযা আলে োাঁলের জিযও ককানিড-19’এর ম  টিকাই রন ে। ককািও অ ো ো ওলিত্র 
খাওোর পলে োাঁলের করাে প্রনেলরাি মো েেিে লে কেলে োাঁরা প্রথলম নিলজর নচনকৎলকর লে কথা 
েলে নিলে ালরি।  

আমোর অ্যো োভজে  য়, আভম ভ  টি ো ভনর্ে পোরব্? 

লালটার্ধ্ি কোলকলের কে mRNA টিকা কেওো লে োর মলিয ককািও অযানিোলোটিক, েযালট , নডম, 
প্রানিজ োথি ো রক্তজ োথি কিই। টিকার কে-লকািও িরলির উাোলিই োাঁলের অযাোনজি  ে, 
োাঁলের প্রথলম নিলজর নচনকৎলকর লে কথা েলে নিলে লে। আিালক টিকা কেওোর র 15 
নমনিট কেখা লে কে আিার রহলর ককািও প্রনেনক্রো কেখা কেে নক িা। ককাি টিকাে কহ-কহ 
উাোি আলে োর ম্পিি োনেকা কেখলে াওো োলে লরর এই ওলেোইলট: 

https://www.toronto.ca/home/ covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-

19-vaccines/ covid-19-about-the-vaccines/ 

আমোর ক োভিড-19 র্য়ভে , েো র্েও ভ  আমোর্  টি ো ভনর্ে র্ব্? 

যাাঁ, নিলে লে। ককানিড-19 ওোর র স্বািানেক কে প্রনেলরাি মো েল়ে ওলে, ো কেননেি 
িা-ও থাকলে ালর। োই কপর ককানিড-19 ওোর আঙ্কা থালক। ককানিড-19’এর উেি থাকা 
ককািও েযনক্ত েনে টিকা নিলে চাি, োলে প্রথলম োাঁলক   লে উেলে লে এেং কস্বচ্ছা-
নিি়েোলর মেটা ার করলে লে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toronto.ca/COVID19 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/
http://toronto.ca/COVID19


 

এই টি ো ভনর্  আভম ভ  অ্য র্ে পোভর? 

এই টিকালে িাইরাটা কিই, োই এটার কথলক আিার ককানিড-19 লে িা। অিযািয টিকা (লেমি 
ফ্ল ট) নিলে কেমি নকে ার্শ্ি প্রনেনক্রো কেখা কেে, ক-রকমই নকে কেখা নেলে ালর এই টিকা 
কিওোর লরও: এমি প্রনেনক্রো ািারিে মাত্র কলেক নেলির জিয থালক। কখোে রাখি:  

• োঁ চ কপাটালিার জাোোটা োেলচ লেলে নক িা, েযাথা করলথ নক িা ো প লে উলেলে নক িা  

• মাথা েযথা লচ্ছ নক িা, ক্লান্ত োেলে নক িা, কনলে েযথা লচ্ছ নক িা, োাঁলট েযথা লচ্ছ নক িা  

• জ্বর, রহর োন্ডা, েনম-েনম িাে, েনম লচ্ছ নক িা 
• েেলের িহলচ েযথা ো প লে োওো অথো েনকা গ্রনি কেল়ে োওো (এটা খে কম-ই ে) 

নিেহে কডালজর র ার্শ্ি প্রনেনক্রো কেখা কেওোর ম্ভােিা কেন থালক। কডাজ কিওোর লর কলেক 
নেি ককলট োওোর লরও প্রনেনক্রো কথলক কেলে আিার নচনকৎলকর লে কথা েলে নিি।  

এই টি ো ভনর্য় আভম ভ  ভনর্জর স্বোিোভব্  জহব্র্ন ভিরর্ে পোরব্ ? 

টিকা কিওোর র আিার রহলর ককানিড-19’এর নেরুলে িাে কলর করাে প্রনেলরাি মো েল়ে 
ওোর জিয েই প্তা মে োেলে ার। েথেে করাে প্রনেলরাি মো (াডি  ইনমউনিটি) েল়ে 
ওোর জিয েিানিক ংখযক কোকলক টিকা কলে লে। কই জিয অলিক কেন ংখযক কোক টিকা 
িা-াওো েিন্ত আমালের জি স্বা য ংক্রান্ত ােিািো অেেম্বি কলর কেলেই লে। কেমি মাস্ক 
রা, ারহনরক েরত্ব েজাে রাখা, অ  লে োন়েলেই থাকা।    

এই টি ো আভম ক োথোয় পোব্? 

টিকার কোোি েিাপ্ত ওোর লে-লে েে ো়োোন়ে ম্ভে আোনকলের টিকা কেওোর জিয 
টরলিার স্বা য নেিাে  একলে নমলে কাজ কলর োলচ্ছ, টরলিা ােনেক কল্থ, ওিানরও কল্থ 
টিম ও াাো, পামিান ও প্রাথনমক স্বা য ককন্দ্রগুলো। টরলিার জিয একটা ইনমউিাইলজি প্ল্যাি 
ে র-নরচানেে ইনমউিাইলজি নক্লনিকগুলো। এর মািযলম ম  আোনকলক টিকা কেওোর মলো 
িািা লোে াওো োলে। টরলিালে টিকা প্রোি কমিনচ ংক্রান্ত েিলল েথয কেওো লে এই 
লরর এই ওলেোইলট: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid- 19-protect-

yourself-others/covid-19-vaccines/ 

আর ভ ে জোনর্ে িোন ভ ? 

নেে জািলে আিার নচনকৎলকর লে কথা েেি ো 
toronto.ca/COVID19 কেখি।  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-
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