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 ফু্ল এর টিকা কী? ফু্ল এর টিকা: 
 
 

• নিরাপদ ও কার্যকরী  
• আপিাকক ফু্ল এবং এর জটিলতা থেকক রক্ষা ককর  
• এটি ককরািাভাইরাকের টিকা িয়  
• নিনিকযাল অবস্থা অেবা বয়কের উপর নভনি ককর নকছু 

থছাট গ্রুকপর জিয নবিামূকলয, তকব েককলই এটি নিকত 

পাকর  
• র্নদ আপনি উপরু্ক্ত হি, তাহকল আপিার এটি 

গ্রহণ করা গুরুত্বপূণয 
 

কারা ভবন্ামূন্ডল্য ফু্ল এর টিকা পপন্ডত পান্ডর?* থর্ থকউ: 
 

৫০ বা তার ববশি বয়সী এমি থকাকিা স্বাস্থয অবস্থা আকছ র্ার 

ফকল ফু্ল হবার ঝুুঁ নক থবকে থর্কত পাকর 

থর্মি অযাজমা, অনতনরক্ত ওজি, 

ডায়াকবটিে, ও হৃদকরাগ 
 

গভয বতী 
 

থকয়ার থহাকম োককি 

 

বয়স্ক বা প্রশতবন্ধী বযক্তির প্রধান 

পশরচর্ যাকারী আপশন অসুস্থ হলে শতশন 

ঝুুঁ শকলত পড়লত পালরন 

২ ও ৩ বছর 

বয়েী নিশু  
 

প্রাথশিক শবদ্যােলয়র শিশু এবং িাধযশিক 

সু্কলের ৭ বলষ যর শিক্ষাথী (৩১লি আগস্ট 

২০০৯ এর পূলব য জন্ম) 

২ - ১৭ বছর বয়সী বর্ বকউ র্ার 

দ্ীর্ যলিয়াদ্ী স্বাস্থয সিসযা বর্িন অযাজিা, 

ডায়লবটিস, দু্ব যে বরাগ প্রশতলরাধ বযবস্থা, 

হৃদ্লরাগ, এবং শিখলন অসুশবধা আলছ 

কাকরািাভাইরাকের (নিনডং কযাটাগনর) 

উচ্চ ঝুুঁ নককত রকয়কছ  

এমি কাকরা োকে বেবাে ককরি 

 

* র্নদ আপনি এই গ্রুকপর মকযয িা পকেি, তাহকল আপনি ফাকমযনে থেকক অেয প্রদাকির মাযযকম 

নিকত পারকবি। এটির দাম িযূিতম ৮ ইউকরা, তকব আপিার ফাকমযনেকত লভয যরি এবং ব্র্যাকের 

উপর নভনি ককর আকরা থবনি দামী হকত পাকর।  



আপভন্ ফু্ল এর টিকা পকাথ্ায় পান্ডবন্?  
 

• আপিার GP োজয ানরকত  
• থেবাটি প্রদাি করকছ এমি ফাকমযনেকত  
• থর্াগয নিশুকদর জিয সু্ককল  
• আপিার নমডওয়াইকফনর পনরকেবাকত র্নদ আপনি গভয বতী হি 

 

আপভন্ ভকিান্ডব ফু্ল এর টিকা পপন্ডত পান্ডরন্? 
 

 

আপনি র্নদ ফু্ল এর টিকার জিয থর্াগয হি তাহকল NHS আপিাকক ফু্ল এর 

টিকা নিকত আিন্ত্রণ জানালত থমইল, SMS বা থফাকির মাযযকম আপিার োকে 

থর্াগাকর্াগ করকত পাকর। 
 

 

র্নদ আপনি থকাকিা GP* এর কাকছ নিবনিত হি তাহকল আপনি েরােনর তার 

োকে থর্াগাকর্াগ করকত পাকরি এবং ফু্ল এর টিকা থপকত পাকরি নকিা 

নজজ্ঞাো করকত পাকরি। প্রকতযককর একজি GP এর কাকছ নিবিি করা 

গুরুত্বপূণয। 
 

 

আপনি আপিার ফামযানেস্টকক ফু্ল এর টিকা েম্পককয  নজজ্ঞাো করকত পাকরি 

র্নদ নতনি আপিার অবস্থা অেবা আপিার নিনকৎোর ইনতহাে জাকিি। র্নদ 

ফামযানেস্ট আপিার অবস্থা বা নিনকৎোর ইনতহাকের োকে পনরনিত িা হি তাহকল 

নতনি আপিার কাকছ  আপিার উপর্ুক্ততার প্রমাণ িাইকবি। 
 

 

সু্ককল থর্াগয নিশুকদর জিয, সু্কল বাবা-মা বা অনভভাবককদর োকে থর্াগাকর্াগ করকব 

এবং তাকদর েম্মনত ফকমযর পািাপানি টিকা থদওয়ার তানরখ ও েময় েম্পককয  

প্রকয়াজিীয় তেয থপ্ররণ করকব। নিশুকদর ভযাকনেি থদওয়ার জিয তাকদর বাবা-মা 

বা অনভভাবককদর েম্মনত ফরমটিকত স্বাক্ষর করকত হকব। 
 

 

েকল টিকা েরবরাহকারী আপিার ফু্ল এর টিকা প্রানি নিরাপদ করার জিয কক ার 

নিকদয নিকা অিুেরণ করকব। 
 
* র্ুক্তরাকজয বেবােকারী প্রকতযককর তাকদর অনভবােকির অবস্থা অথবা ID বা ঠিকািার প্রমাণ থদখাকত পারার েক্ষমতা নিনবযকিকে 

একজি GP'র কাকছ নিবিকির অনযকার রকয়কছ। র্নদ আপিার থকাকিা GP'র কাকছ নিবিি করকত োহাকর্যর প্রকয়াজি হয়, তাহলে ডক্ট 

অব দ্যা ওয়ার্ল্য এর নি থহল্পলাইকি 0808 1647 686 - থোমবার থেকক শুক্রবার েকাল ১০ টা থেকক থবলা ১২ টার মকযয কল করুি। 
 

ফু্ল এর টিকা ভক হাল্াল্? 
 

নবনভন্ন যরকণর ফু্ল এর টিকা পাওয়া র্ায় নকছু ইিকজকিিকর্াগয এবং অিযগুকলা থে। 
বযনক্তকদর থেটিই থদওয়া হয়া থর্টি তাকদর বয়ে বা ঝুুঁ নকর নভনিকত েুপানরিকৃত। ২ বছর 

বয়েী নিশুকদর থেকক শুরু ককর ৭ বছর বয়ে পর্যন্ত নিশুকদর থর্ ফু্ল এর টিকা 
থদওয়া হকব তাকত িূককরর নজকলটিি রকয়কছ। তকব, যমীয় বা আযযানিক নবশ্বাকের নভনিকত 

র্নদ আপিার আপনি োকক তাহকল আপনি একটি আলাদা টিকা িাইকত পাকরি।  
আপিার ভাোয় ফু্ল এর টিকা েম্পনকয ত আকরা তকেযর জিয, নভনজট করুি:  
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why 


