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COVID টিকা – টিকা নেওয়া

কীভাবে টিকা
নেওযা যাবে?

নকাথায টিকা নেওযা যাবে?

আপরে টিকা নকন্দ্রবা একটি ন াবাইল দললি নেলক
টিকা রেলেপালিে।

আপোি রেকিস্থ টিকা নকলন্দ্রি জেয
সাইেআপকরুে

• ন াে নেলক 0800009110 কলগুরল রি

@ • অেলাইলে sante.fr

• আপরেআপোি রিরকৎসক  া মারসস্টবা িাউেহল নেলকেেয
নপলেপালিে।

কায যকরতথয

প্রলেযলক রবো ূললয টিকা পালবে।

টিকাি ো টি রললে িােুে (আপরে
একই টিকাি টি ইেলজকশে
নপলয়লেেো রেশ্চিেকিলে)।

আপোি সা াশ্চজক সুিক্ষা কার্ম (কালিম
রিলিল) সালে িােুে। কার্ম ো োকললও
আপোলক টিকা নদওয়া নেলে পালি।

• 

• 

• 



টিকারআবে
টিকা নেওয়াি অযাপলয়ন্টল লন্ট নপশাদািিা
রেশ্চিেকিলবে নে টিকাটিআপোি পলক্ষসটিক।

োিাআপোি প্রলেি উত্তি নদলবে এবংআপোলক
শ্চজজ্ঞাসা কিলবে নেআপরে টিকা নেওয়াি রবষলয়
সম্মে হলেে রকো: আপরে সম্মে হলে বা
প্রেযােযাে কিলে পালিে।

টিকা
সমূ্প র্ মরূলপ সুিরক্ষে োকলে আপোি
অবশযইকলয়কসপ্তালহি বযবধালে দুটি
ইলেকশে রেলেহলব।

টিকা নেওযার পবর
টিকাটিি েুব ক পার্শ্ মপ্ররেশ্চিয়া িলয়লে। েলব বা
রদলেিজেয আপরেআপোি হালে বযো অেুিব

কিলেপালিে  াোবযো বা জ্বি হলে পালি।

আপোি েরদআিওপ্রে
োলক েলব একজে স্বাস্থযলসবা নপশাদাি
স াজক ী িাউে হলে শ্চজজ্ঞাসা করুে
অেবা: 

এ োে।

টিকা নপলে, কল করুে:
0 800 009 110
কলগুরল রি

অেবা নদেুে

নোগালোগ

টিকার আবে 

টিকা নেওয়াি অযাপলয়ন্টল লন্ট নপশাদািিা 
রেশ্চিে কিলবে নে টিকাটি আপোি পলক্ষ সটিক।

োিা আপোি প্রলেি উত্তি নদলবে এবংআপোলক 
শ্চজজ্ঞাসা কিলবে নে আপরে টিকা নেওয়াি রবষলয় 
সম্মে হলেে রকো: আপরে সম্মে হলে বা 
প্রেযােযাে কিলে পালিে।

টিকা 
 সমূ্প র্ মরূলপ সুিরক্ষে োকলে আপোি 
অবশযই কলয়ক সপ্তালহি বযবধালে দুটি 
ইলেকশে রেলে হলব।

টিকা নেওযার পবর 
টিকাটিি েুব ক  পার্শ্ মপ্ররেশ্চিয়া িলয়লে। েলব বা 
রদলেি জেয আপরে আপোি হালে বযো অেুিব 

কিলে পালিে  াোবযো বা জ্বি হলে পালি।

আপোি েরদ আিও প্রে
োলক েলব একজে স্বাস্থযলসবা নপশাদাি
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 এ োে।
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নোগালোগ
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টিকা নেওয়াি অযাপলয়ন্টল লন্ট নপশাদািিা 
রেশ্চিে কিলবে নে টিকাটি আপোি পলক্ষ সটিক।

োিা আপোি প্রলেি উত্তি নদলবে এবংআপোলক 
শ্চজজ্ঞাসা কিলবে নে আপরে টিকা নেওয়াি রবষলয় 
সম্মে হলেে রকো: আপরে সম্মে হলে বা 
প্রেযােযাে কিলে পালিে।
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 সমূ্প র্ মরূলপ সুিরক্ষে োকলে আপোি 
অবশযই কলয়ক সপ্তালহি বযবধালে দুটি 
ইলেকশে রেলে হলব।
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টিকাটিি েুব ক  পার্শ্ মপ্ররেশ্চিয়া িলয়লে। েলব বা 
রদলেি জেয আপরে আপোি হালে বযো অেুিব 
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 এ োে।

টিকা নপলে, কল করুে: 
0 800 009 110 
কলগুরল রি

অেবা নদেুে
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নোগালোগ
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