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কভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে কেন টিো কেওযা হয? 

 

 যখন ক োনও ব্যক্তিক  কভিড-১৯ এর বব্রুকে টি ো কেওযো হয, তখন তার 

শভরর  ভোইরোসটির বিরুদ্ধে লডাই েরার জন্য প্রভতরক্ষামূলক প্রস্তুভত 

ননয়। এটি আপনার ভনজেজক ভোইরোসজবনত ঝ ুঁ ব  এব্ং জটিলতো কেক  রক্ষা 

কজর আপনাজক এবং আপনোর বিযজনকের স রক্ষো করজত  সহোযতো  কর। 

ভন্রাপদ 

 

কভিড-১৯  এর  বব্রুকে ততভর টিকাগুবলনক  োনোডোয ব্যব্হৃত অনযোনয টিকার 

মকতো এ ই গুণমোন এব্ং ভনরাপত্তার পরীক্ষোর মজযে ভিজয় অবেসই উত্তীর্ ণ হজত হয়। 

এসব টিকা গুজলাজক স্বাস্থ্ে কানাডা কতত ণক অনুজমাভিত হজত হয়।  

কান্াডা এবং কুইববক এ পাওয়ার উপব াগী টিকা সমূহ 
 

টিকাগুবল ফ্রী এবং সবার েনে উনু্মক্ত। 

ইিাভনংকাজল প্রজিয় টিকাগুবল নহাল : 

১। ফাইোর-বাইওএনজিক 

২। মডারানা 

 

বয়স্ক এব্ং স্বোস্থ্যকসব্ো  মীকের টি ো কেওযোর কক্ষকে অগ্রোবি োর কেওযো 

হয। তোরপকর অগ্রোবি োর িল অন সোকর অনয কলো কেরনক টি ো কেওযো 

হজব। বিশুকের এব্ং গভভব্তী মবহলোকের টি ো কেওযোর ভবষয়টি 

পরব্তীনত গকব্ষণোর ফলাফজলর উপর বনি ভোরন করা  হকব্। 

কার্যকারিতা 

সমস্ত টিকাগুবল কভিড-১৯  এর  বব্রুকে ৮০% এর কব্বি  োয ভ র। এগুজলা বয়স্কজির েনেও  এভক 

িাজব  োয ভ র। 

 

এপবয়ন্টবমন্ট করবে: 

কল করুন 514-644-4545 বা ভিভসি করুন www.quebec.ca/covidvaccine 

কভিড-১৯ এর ভবরুবে টিকা 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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টিকার ৫ টি ধাপ সমূহ  
 
 
 
 

এই কমুনইটি ভিভত্তক  সংস্থ্া গুজলা আপনোক  আপনোর অযোপকযন্টকমন্ট 

এইকমুন্ইটি ভিভিক সংস্থা গুব া 

আপনাদ্ধে আপন্ার অ্যাপদ্ধযন্টদ্ধেদ্ধন্ট করবে এবং অ্যাপদ্ধযন্টদ্ধেদ্ধন্টর 

সেয আপনার সাদ্ধে থেবক সহাযতা েরথে প্রস্তুে আবে।  
ভসটি-বজরা োঁ নিভলজফান সংস্থ্া  

কত-ভি-ননে 514-340-1072 COVID Plan  

নতর-িাম-ি-গ্রাস 

514-487-1311 

 

NDG Senior Citizens’ Council কত নসন্ট-লুক 

মজেয়াল ওজয়স্ট 

হাম্পজেড 

ওজয়স্ট মাউন্ট ভপিার- 

মাকভিল ভমলিন-পাকণ 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 The Yellow Door 

উত্রমন্ত 
514-312-6522 COVID-19 Help Hub 

514-271-8869 SARPAD 

পাকণ-এক্সজিন্সান 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  COVID-19 Help Hub 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

1-800-363-3399 Résidence Soleil 

ভিল মন্ত-রয়াল  514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

অনোনে সম্পি 1-800-363-3399 Résidence Soleil 

 

-১- 

একটি 

এপজয়ন্টজমন্ট

ভনন 

 

 -২- 

নেক-ইন এবং 

নরজেজেশান 

করান  
 

-৩- 

একেন নপশািার 

স্বাস্থ্যকমী ভিজয় 

মূলোয়ন করান 

-৪- 

টিকা ভনন  

-৫- 

১৫ ভমভনি 

অজপক্ষা করুন 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

