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ক োভিড-19 এর টি ো পোওয়ো যোচ্ছে এবং সংক্রোম  করোচ্ছের হোত কেচ্ছ  ভিচ্ছেচ্ছ  
সুরভিত রোখো আপিোর অভি োর 

 
ক োভিড-19 এর টি ো ইউকের সবোর েিয ভবিো মূচ্ছযয প্রদোি  রো হয়।এচ্ছত অন্তিুুক্ত রচ্ছয়চ্ছে স য মোইগ্র্যোন্ট। 

 
ইউকেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ োকের কোভিড-19 এর টিো ভনকেকে। এটি ভনরাপে এবং একে কোন প্রাণী বা 
ক্ষভেোরে উপাোন কনই। কোভিড-19 এর দ্বারা মৃেুু বা মারাত্মে অসুস্থো প্রভেকরাকে টিো প্রোন সকববাত্তম 
এেটি উপাে। 

ক োভিড-19 এর টি ো পোওয়োর েিয আপিোর এ েি ভেভপ বো এিএইচএস িম্বর েো োর দর োর কিই। 

আপিোর যভদ এ টি এিএইচএস িম্বর িো েোচ্ছ  োহকল টিো কপকে আপভন আপনার স্থানীে ভিভপ সািব াভরর 
সাকে ক াগাক াগ েরকে পাকরন বা এেটি কোভিড-19 টিো ওোে ইন কসন্টার বা পপ ইন কসন্টাকর ক কে 
পাকরন। 

আপিোর যভদ এ টি এিএইচএস িম্বর েোচ্ছ  োহকল আপনার টিো গ্রহকণর ডাে পড়কল কসটি কনওোর িনু 
আমরা আপনাকে উৎসাহ িানাকবা। 
 
আপনার ভনকির িনু এবং আপনার সাকে বসবাসোরী কলােিকনর িনু সবকেকে িাকলা কোনটি কস বুাপাকর 
ভসদ্ধান্ত ভনকে সাহাক ুর িনু আমরা আপনাকে কোভিড-19 এর টিোর বুাপাকর েেু প্রোন েরকবা এবং 
আপভন এ বুাপাকর স্বাস্থু েমীকের োকে িানকে োইকে পাকরন। 

 
কোভিড-19 এর টিো কনওোর িনু আপনাকে  খিও বোিয  রো হচ্ছব িো এবং একে আপনার এসাইলাম বা ভরভিউভি 
স্ট্ুাটাকসর উপর ক োচ্ছিো প্রিোব পড়চ্ছব িো। 
 
কোভিড-19 এর কটস্ট্, ভেভেৎসা বা টিোর িনু ক োচ্ছিো ইভমচ্ছগ্র্শি কচ   রো হয় িো। 

কোভিড-19 এর ভবরুকদ্ধ সকববাচ্চ সুরক্ষা কপকে সাোরণে আপনাকে কোভিড-19 এর দটুি টি ো গ্র্হণ 
 রচ্ছত হচ্ছব। 
 
আপভি টি ো গ্র্হচ্ছণর পর টিোর েকেুর বুাপাকর আপনাকে এেটি োডব  কেওো হকব, আপভন  ভে পাকরন 
োহকল আপনার ভদ্বেীে টিো গ্রহকণর সমে এই োডব টি সাকে ভনকে আসকবন। আপনাকে োডব টি কেওো না হকল 
অনুগ্রহ পূববে এেটি কেকে ভনন। 

কোভিড-19 এর টিোর বুাপাকর আরও েেু আপভন ইংকরভি বা অনু িাষাকে পাকবন: 

 



• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding 

• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 
 

আভম ভ  এ েি ভেভপর সোচ্ছে ভিবন্ধি  রচ্ছত পোভর? 
 
ইউকেকে বসবাসোরী কয ক উ এেিন ভিভপর সাকে ভনবন্ধন েরকে পাকরন। স্বাস্থু পভরে বা সংক্রান্ত 
কসবা কপকে আপনার ভিভপ আপনাকে সাহা ু েরকে পাকরন। 

আপনার োকে আপনার ঠিোনার প্রমাণ বা আইভড োওো হকে পাকর। 
 
আপিোর  োচ্ছে যভদ ঠি োিোর প্রমোণ বো আইভড িো েোচ্ছ  োহকল োকেরকে বলুন ক  আপনার এগুকলা কনই। 
এর পকরও আপভন এেিন ভিভপর সাকে ভনবন্ধন েরকে পারকবন। 

আপিোর যভদ ঠি োিোর ক োি প্রমোণ এবং আইভড েোচ্ছ  োহকল সম্ভব হকল কসটি ভেন। 

আপনার বুাপাকর এবং আপনার স্বাস্থু সংক্রান্ত ক সব েেু আপনার ডাক্তাকরর োকে রকেকে কসটি কেোপিীয়।  
 
আপভন ভনবন্ধন েরার সমে এই ভেঠিটি আপনার ভিভপকে কেখাকে পাকরন  ভে আপভন মকন েকরন 
কসটি োকি আসকব। 

এেিন ভিভপকে খুুঁকি কপকে বা ভিভপর সাকে ভনবন্ধন েরকে আরও সাহাক ুর িনু আপনার হাউভিং 
ওোেব াকরর সাকে েো বলুন বা 0300 311 2233 নম্বকর কটভলকিান েরুন।আপভন আকরাও েেু কপকে 
পাকরন এখাকন NHS website এবং GP access cards. 

শুকিচ্ছাকন্ত 
 

 
 
Dr Nikki Kanani 
Deputy SRO, COVID-19 Vaccination  
Deployment Programme 
Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 

 
 
 
 
This letter is translated into Bengali. 
This letter is also available in English and translated into Arabic, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese, 
Czech, Estonian, Farsi, Greek, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romanian, Romani, 
Russian, Spanish, Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

