ক োভিড-19 টি োয় (িযো ভসন ) ভ আনে?
ক োভিড-19 এর টি োয় ক োন ো প্রোণীর বো বো ভডনের উপোদো ক ই, বো ভ্রূণন োষ বো ভ্রুণন োনষর
উপোদো যু্ ক্ত পদোর্থ ক ই।
তাই ধর্মীয় বা পথ্য অনু সরণ সংক্রান্ত কারণণ ববণেষ কণয়ক ধরণনর র্মাংস খাও্য়া যাণের জনয বনণষধ অথ্বা যারা
বনরাবর্মণ াজী, তাণের জনয এই টিকা উপযু ক্ত।
টিকার উপাোন প্রকাে করা হয় একটি অনু ণর্মােন প্রবক্রয়ার অংে বহসাণব। বনণের ওণয়বসাইণে এ সম্পণকে তথ্য
রণয়ণে:
• ফোইজোর/বোনয়োএ নে এর টি ো:
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-ofpfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
• অক্সনফোডথ-অযোস্ট্রোনজন োর টি ো:
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-ofcovid-19-vaccine-astrazeneca
স নের সরক্ষো ও জীব বোাঁচোন োর স্বোনর্থ এ .এইচ.এস (NHS) স েন টি ো ক য়োর আহ্বো
জো োনে। টি ো ক য়ো বো ো ক য়ো বযভক্তগত ভসদ্ধোনের বযোপোর। তনব সঠি তর্য প্রেোনণর ভিভিনত
আপ োর ভসদ্ধোে ক য়ো আবশ্য । টি ো ক নব ভ ক নব ো কস বযোপোনর ভসদ্ধোে ক য়োর কক্ষনে ভ ননোক্ত
তর্য আপ োন সোহোযয রনত পোনর:
েসেেো নদর জ য পরোেশ্থ
• বে র্মস্্ ্স এন্ড ঈর্মাম্স নযােনযাল এড াইজবর ববাডে (এর্ম.আই.এন.এ.বব) র্মসবজেগুণলার জনয জু ম্মার নার্মাণজর
সারর্মন (খু তবা) পাঠ ততবর কণরণেন। খু তবাগুণলাণত বলা হণয়ণে র্মু সলর্মানণের বকন টিকা বনয়া উবেত।
• বিটিে ইসলাবর্মক অযাণসাবসণয়েন (বব.আই.এর্ম.এ) ফাইজার বাণয়াএনণেণকর টিকা সহ, অক্সণফাডে
অযাণেণজণনকার টিকা বনয়ার সু পাবরে কণরণেন। এ বযাপাণর তারা ববব ন্ন তথ্য প্রকাে কণরণেন যা পড়ণল
বসদ্ধান্ত বনয়ার বেণে আপনাণক সাহাযয করণত পারণব।
• বজবপ ডক্টর আবর্মর খাণনর ব বডও। বতবন বণলণেন টিকায় প্রাণীর বকাণনা উপাোন বনই এবং তা র্মু সলর্মান ও
বহন্দু ণের জনয উপযু ক্ত।

• রেজোন র সেয় ভ আভে টি ো ভ নত পোরব? টি ো ভ নেআেোর করোজো ভ কিনে যোনব?
ইসলাবর্মক আণলর্মগণ স্পষ্ট কণর বণলণেন পু বষ্টর জনয োড়া অনয বকাণনা কারণণ ইনণজকেন বনণল বরাজা
ব ণে যাণব না। সু তরাং বরাজা র্মাণসও আপবন টিকা বনণত পারণবন।
বিটিে ইসলাবর্মক বর্মবডণকল অযাণসাবসণয়েনও অনু ণরাধ কণরণেন র্মু সলর্মানরা বযন বরাজা রাখার জনয টিকা বনণত
বেরী না কণরন।
ভহন্দ ধেথ োবেম্বীনদর জ য পরোেশ্থ
• বনণয়সণডন বেণম্পাল বথ্ণক গুজরাটি াষায় একটি ব বডও ততরী করা হণয়ণে। ব বডওণত তারা কণরানা াইরাস
সম্পণকে তথ্য প্রোন কণরণেন এবং বনবিত কণরণেন বয টিকা বনরাপে ও কাযেকরী।
• বজবপ ডক্টর আবর্মর খাণনর ব বডও। বতবন বণলণেন টিকায় প্রাণীর বকাণনা উপাোন বনই এবং তা র্মু সলর্মান ও
বহন্দু ণের জনয উপযু ক্ত।
ইহুভদ ধনেথ র অ সোরীনদর জ য পরোেশ্থ
• বে কনফাণরন্স অব ইউণরাপীয়ান রাবিজ এই ব বডওটি প্রকাে কণরণেন: অ্ক্সণফাডে-অযাোণজণনকা
যাকবসণনর বযাপাণর আর্মাণের বক্তবয
ভ রোভেষ কিোজীনদর বো ট্টর ভ রোভেষ কিোজীনদর (ভিগো নদর) জ য পরোেশ্থ
• ব বজোবরয়ান বসাসাইটি: বকাব ড-19 এর টিকা সম্পণকে আপনার বক বক জানা উবেত
• ব গান বসাসাইটি: বকাব ড-19 টিকার ব্যাপারে প্রতিতিয়া।

