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প্রিয় নর্ থ ওযয়লযের বাপ্রেন্দা, 

 

আপনার ক াভিড-19 টি া (িযা ভিননশন) বু   রুন 

 

েকল িাপ্তবয়স্ক বযক্তিযেরযক ককাপ্রিড-19 টিকা তর্া িযাকপ্রেন কনওয়ার েুয াগ কেয়া হযব 

এইমযম থ ফার্স্থ প্রমপ্রনর্স্াযরর ক াষণার পরবতীযত, কবিপ্রে কযাডওয়ালাড্র প্রবশ্বপ্রবেযালয় স্বাস্থ্য কবাডথ 

(Betsi Cadwaladr University Health Board) 18 বছযরর কবপ্রি বয়েী িযতযকযক তাযের 

িযাকপ্রেন বুক করার জনয আমন্ত্রণ জানাযে। আপপ্রন  প্রে ইপ্রতমযযয আপনার ির্ম বা প্রিতীয় 

টিকা বুক কযর অর্বা গ্রহণ কযর র্াযকন তযব েয়া কযর এই প্রিটিটি উযপক্ষা করুন। 

টিকা তর্া িযাকপ্রেন কনওয়াই হযে এই িাইরাে কর্যক আমাযেরযক েুরক্ষা করার এবং 

আমাযের জীবনযক স্বািাপ্রবক অবস্থ্ায় প্রফপ্ররযয় আনযত েহায়তা করার েযব থাত্তম উপায়। 

উোহরণস্বরূপ: 

 হপ্রলযডেমূহ, ক যক্ষযে কেিগুযলা আপনাযক একর্া ক্তজজ্ঞাো করার েম্ভাবনা রযয়যছ ক  

আপপ্রন আপনার টিকা (িযাকপ্রেন) প্রনযয়যছন প্রকনা; 

 ক্রীডা ইযিন্ট তর্া আযয়াজনগুপ্রল এবং বাযাপ্রনযষযযর আওয়ািুি ক্তক্রয়াকলাপগুযলা 

স্বািাপ্রবক পপ্ররপ্রস্থ্প্রতযত প্রফযর আো; 

 প্রিয়জনযের পূণ থ মাোর প্রববাহ অনুষ্ঠান এবং অযযযটিক্তক্রয়ার অনুমপ্রত; 

 েম্প্রপ্রত পুনরুদ্ধারকৃত স্বাযীনতা উপযিাগ করা িাপ্রলযয়  ান এবং আরও লকডাউন 

এপ্রডযয় িলুন। 

 

আপপ্রন  প্রে আযগ আপনার এযপাযয়ন্টযমন্ট প্রমে কযর র্াযকন, প্রনযজযক িতযাহার কযর প্রনযয় 

র্াযকন এবং এখন আপনার প্রেদ্ধায পপ্ররবতথন কযর র্াযকন, অর্বা জানযতন না ক  আপপ্রন 

এখনও এটি কপযত পাযরন, তাহযল েয়া কযর আপনার জনয েুপ্রবযাজনক েমযয় এবং প্রেযন 

একটি এযপাযয়ন্টযমন্ট বকু করার জনয  প্রনযে িেত্ত পদ্ধপ্রতগুপ্রলর মযযয একটি বযবহার করুন: 

 

এই প্রকউআর ককাডটি 

(QR code) স্কযান করুন  

এই ইউআরএলটি প্রিক্তজি 

করুন 

আমাযের বুপ্রকং কেন্টাযর কল 

করুন 

 

 
 

 

 

https://cutt.ly/--Vaccination 

 

 
03000 840004 

 

কোম- শুক্রবারঃ েকাল 8 িা 

– েন্ধ্যা 6 িা 

িপ্রন এবং রপ্রববারঃ েকাল 9 

িা – েুপুর 1 িা  

 
 

 প্রে আপনার এমন বনু্ধ্ অর্বা আত্মীয় র্াযক  ারা নর্ থ ওযয়লযের মযযয বাে কযরন এবং 

 াযের এখনও টিকা কেওয়া হয়প্রন অর্বা এখযনা তর্য পানপ্রন, তাহযল েয়া কযর প্রনপ্রি থযায় তাযের 

োযর্ এই তর্য িাগ কযর প্রনন  াযত তারা এই অফার তর্া েুয াগটিও প্রনযত পাযরন। টিকাকরণ 

https://cutt.ly/--Vaccination


কম থেূপ্রি (িযাকপ্রেযনিন কিাগ্রাম) েম্পযকথ আরও তর্য পাওয়া  াযব এই োইযি: COVID-19 

Vaccination Information - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales) 

 

আপনাযক যনযবাে 

 

প্রবপ্রেইউএইিপ্রব িযাকপ্রেযনিন েল 

https://bcuhb.nhs.wales/covid-19/covid-19-vaccination-information/
https://bcuhb.nhs.wales/covid-19/covid-19-vaccination-information/

