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Ministry of Health 

আপনার ক াভিড-১৯ টী ার 
অ্যাপয়েন্টযেন্ট সম্পয  আপনার যা যা 
জানা দর ার

ে

সংস্করণ ২.০(Version 2.0) মার্ ২৯, ২০২১ চ

দ্রষ্টব্য: এই ডকুমমন্টটি পূমব্চর ডকুমমন্টগুলির একটি আপমডট করা সংলমশ্রণ - 
"আপনার ককালিড-১৯ টীকার অ্যাপম়েন্টমমমন্টর আমে আপনার যা যা জানা দরকার" 
এব্ং "মক়োর শীমটর পমর িযাকলসন"।

এই লনমদলশকাটি ককব্িমাত্র প্রাথলমক তথযই প্রদান করমে। এই ডকুমমন্টটি লর্লকৎসার 
পরামশচ, করাে লনণচ়ে ব্া লর্লকৎসার জনয ব্া আইলন পরামশ প্রদান করার উমেমশয ন়ে।

চ
চ

আপনায  ক াভিড-১৯ টী া পাও়োর কযাগ্য ভিসাযে শনাক্ত  রা িয়েযে। আপনার 
আসন্ন টী া অ্যাপয়েন্টযেযন্ট  ী প্রত্যাশা  রা যা়ে ত্া জানযত্ দ়ো  যর এই 
ডকুযেন্টটি পড়ুন।

ক াভিড-১৯ টি া রযের জনয প্রস্তুভত্

আোর অ্যাপয়েন্টযেযন্ট আোর সাযে  ী আনযত্ িযে? 
• আপনার কেিথ কাড/অ্ন্টালরও কেিথ ইনসযযমরন্স প্ল্যান(OHIP/ওএইর্আইলপ)কাড।

যলদ আপনার কামে OHIP/ওএইর্আইলপ কাড না থামক তমব্ সরকার দ্বারা জালর
করা ফমটাসে সনাক্তকরমণর অ্নয একটি কাড আনযন কযমন ড্রাইলিং িাইমসন্স,

পাসমপাট, স্ট্যাটাস কাড ব্া অ্নযানয প্রমিনলশ়োি কেিথ কাড। আপনার ককানও
OHIP/ওএইর্আইলপ কাড না থাকমিও আপলন টীকা কপমত পারমব্ন।

চ চ
চ
চ

চ চ চ
চ

• আপনার টিকাকরমণর করকডচ , যলদ থামক, আপনার ককালিড-১৯ টীকার ট্র্যাক রাখার
জনয।

• প্রম়োজন েমি, একটি অ্যািালজ ফমচচ
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• আপনার যলদ ককানও সো়েক লডিাইমসর প্রম়োজন েমত পামর (মযমন, স্কটার,

হুইিমর়্োর, কব্মতর িাঠি) এব্ং অ্নযানয লজলনস যা আপনামক সম়ে অ্লতব্ালেত
করমত সো়েতা করতএ পামর (মযমন, কসি কফান, ব্ই)।

য

• পড়ার জনয র্শমা এব্ং/অ্থব্া শ্রব্মণর সো়েতার যন্ত্র, যলদ প্রম়োজন ে়ে।
• আপনার মাস্ক
• একজন সো়েক ব্যলক্ত, যলদ প্রম়োজন ে়ে(মযমন, কদািাষী, টিকা কদও়োর সম়ে

আপনামক সাোযয করার জনয ককউ)।

আোর অ্যাপয়েন্টযেযন্টর জনয প্রস্তুত্ িও়োর জনয আোর  ী  রা 
দর ার? 
• িযাকলসন ইনফরমমশান শীট-টি পড়যন এব্ং আপনার স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীর সামথ

ফমিা আপ করুন যলদ আপনার লর্লকৎসার ককান ইলতোস সম্পমক ব্া এিালজ
সম্পমক ককানও প্রশ্ন থামক।

চ চ
চ

• আপনার লন়েলমত ওষযধ লনন এব্ং যথারীলত আপনার খাব্ার খান। টিকা কদও়োর
সম়ে অ্জ্ঞান কব্াধ করা করাধ করমত লিলনমক আসার আমে আপনার লকে খাও়োর
আমে তা লনলিত করুন। আপনার লন়েলমত ওষযধ খান এব্ং যথারীলত আপনার
খাব্ার দাব্ার খান। টীকা কদও়োর সম়ে অ্জ্ঞান কব্াধ করা করাধ করমত লিলনমক
আসার আমেই আপলন লকে খাব্ার কখমত িিমব্ না।

য

য য
• একটি লিমিিািা টপ ব্া একটি টি-শাট পরমব্ন যামত স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারী

টিকাকরমণর জনয আপনার উপমরর ব্াহুমত সেমজই কপ ৌঁেমত পামর।
চ

• ককানও সযেন্ধযযক্ত লজলনস পরমব্ন/িাোমব্ন না।
• আপনার যভদ ক াভিড-১৯ এর লক্ষে োয  ত্যে আপনার ভিভনয  কোযেই

উপভিত্ িও়ো উভিত্ ন়ে। ভিভনয   ল  রুন এেং ত্াযদর ভনযদশােলী অ্ন়ুসরে
 রুন।

ে

• লিলনমক লিড় এড়ামত আপনার অ্যাপম়েন্টমমমন্টর ১০ লমলনমটর কব্লশ আমে
কপ ৌঁোমব্ন না।

• আপনার অ্যাপম়েন্টমমমন্টর আমে আপনামক ব্াইমর অ্মপক্ষা করমত েমত পামর।
আব্োও়ো অ্নযযা়েী দ়ো কমর কপাশাক পরমব্ন।

যখন আভে আোর অ্যাপয়েন্টযেযন্ট কপ ৌঁোে ত্খন আভে  ী প্রত্যাশা 
 রযত্ পাভর? 

ককালিড-১৯ এর লব্স্তার করাধ করমত স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীরা টিকা কদও়োর সম়ে খযব্ 
সতক থাকমেন। লিলনমকর কমীরা আপনার লিলসমটর সম়ে আপনার স্বাস্থ্য এব্ং সযরক্ষা চ

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html


3 | P a g e

লনলিত করমত সমস্ত সতকতা অ্ব্িম্বন করমব্ন। লিলনমক শারীলরক দরত্ব রাখা, োত 
সযালনটাইমজশন করা, মাস্ক পরা-এইসব্ জনস্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্ার লন়েম র্ািয থাকমব্। সমস্ত 
স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারী, করােী, অ্নযানয কমী এব্ং লিলসটারমদর লিলনমকর সমস্ত জনস্বাস্থ্য 
ব্যব্স্থ্ার লন়েম অ্নযসরণ করমত েমব্। অ্নযগ্রে কমর লিলনমকর মমধয িাোমনা ককানও 
লর্হ্ন ব্া লনমদশাব্িী পড়যন এব্ং তা অ্নযসরণ করুন। 

চ ূ

চ

• আপনার অ্যাপম়েন্টমমন্ট কনফাম করমত আপনামক আপনার ওএইর্আইলপ(OHIP)ব্া
স্ট্যাটাস কাড (যলদ ককানও ওএইর্আইলপ(OHIP)কাড না থামক তােমি সরকার দ্বারা 
প্রদত্ব কযমকানও ফমটা আইলড) প্রদান করমত ব্িা েমব্।

চ
চ চ

• লিলনমক প্রমব্শ করার আমে আপনার ককালিড-১৯-এর িক্ষণ ব্া উপসেচ সম্পলকত
কম়েকটি প্রমশ্নর উত্তর লদমত ব্িা েমব্ এটা কদখার জনয কয আপনার কসই
িক্ষণগুলি রম়েমে লকনা।

চ

• আপনামক আপনার লর্লকৎসার ইলতোস সম্পমক প্রশ্ন লজজ্ঞাসা করা
েমব্(উদােরণস্বরূপ আপনার ককানও ধরমনর অ্যািালজ আমে লক না)

চ
চ

• লিলনমক থাকাকািীন আপনামক একটি মাস্ক পরমত ব্িা েমব্, আপনার োত পলরষ্কার
করমত ব্িা েমব্ এব্ং অ্নযমদর কথমক শারীলরক দরত্ব (কমপমক্ষ ২ লমটার/৬
ফট)ব্জা়ে রাখমত ব্িা েমব্।

ূ
য

• আপনার স্বাস্থ্য ব্া এিালজ প্রলতলি়োর ককানও অ্প্রতযালশত পলরব্তমনর জনয
পযচমব্ক্ষণ করার জনয টীকা পাও়োর পমর আপনামক ১৫-৩০ লমলনট অ্মপক্ষা 
করমত ব্িা েমব্।

চ চ

আোর যভদ অ্যালাভজ োয , ত্ািযল? ে

িযাকলসন লিলনমকর স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারী আপনামক অ্যািালজ সম্পমক লজজ্ঞাসা করমব্। 
পলিইলথলিন গ্লাইকি, ট্র্মমথালমন এব্ং পলিমসামব্চট সে টীকার উপাদানগুলির ব্যাপামর 
আরও জানার জনয ককালিড-১৯ িযাকলসন ইনফরমমশান সীট – এ কর্ক করুন।

চ চ

• যলদ আপনার ককালিড-১৯ টীকা ব্া পূব্চব্তী কডামজর পমর টীকার ককানও উপাদামনর
জনয এিালজ প্রলতলি়ো (অ্যানালফিযালিমসর মমতা গুরুতর প্রলতলি়ো সে)েম়ে
থামক তমব্ টীকা কনও়োর আমে, টীকাটি আপনামক লনরাপমদ কদও়ো যা়ে লকনা তা
জানার জনয, আপনামক অ্ব্শযই একজন অ্যািালজস্ট্/ইলিউমনািলজমস্ট্র সামথ
পরামশচ করমত েমব্।

চ

চ

• যলদ আপনার ৪ ঘন্টার মমধয অ্যািালজ প্রলতলি়ো এব্ং/অ্থব্া অ্যানালফিযালিস েম়ে
থামক যা একটি টীকা ব্া ইনমজকশনমযােয ওষযধ কনও়োর পমর ঘমট লেি, যার মমধয 
ককালিড-১৯ টীকার ককানও উপাদান ব্া িস-লরঅ্যালটং উপাদান লেি না, তােমি 

চ

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
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আপলন ককালিড-১৯ টীকা লনমত পামরন। টীকা পাও়োর পমর আপনামক লিলনমক ৩০ 
লমলনট অ্মপক্ষা করমত ব্িা েমব্।

• যলদ আপনার উমেখমযােয এিালজ প্রলতলি়ো এব্ং/অ্থব্া অ্যানালফিযালিমসর ইলতোস
থামক, কয ককানও খাব্ার, ড্রাে, লব্ষাক্ত দ্রব্য, িযামটি ব্া অ্নযানয অ্যািামজন যা 
ককালিড-১৯ টীকার সামথ সম্পলকত ন়ে, আপলন তােমি ককালিড-১৯ টীকা কপমত 
পামরন। টীকা পাও়োর পমর আপনামক লিলনমক অ্ন্তত ১৫ লমলনমটর জনয অ্মপক্ষা 
করমত ব্িা েমব্।

চ
চ

চ

• আপনার যলদ নাক লদম়ে জি ঝমড়, োৌঁলর্ ে়ে, নাক ও কর্ামখ র্িকালন ে়ে, োৌঁপালন
এব্ং একলজমার মমতা অ্যািালজর সমসযা েম়ে থামক তােমিও আপলন টীকা গ্রেণ 
করমত পামরন। টীকা পাও়োর পমর আপনামক লিলনমক অ্ন্তত ১৫ লমলনমটর জনয 
অ্মপক্ষা করমত ব্িা েমব্।

য
চ

অ্যািালজ যক্ত ব্যলক্তমদর জনয আরও লব্শদিামব্ সযপালরমশর জনয, অ্নযগ্রে কমর লব্মশষ 
ধরমনর জনসংখযার টীকাকরমণর সযপালরশগুলির লনমদলশকা ডকুমমন্টটি কদখযন। 

চ য
চ

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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যভদ আোর অ্নযানয শারীভর  করাগ্ োয , ত্ািযল?

আপলন যলদ েিব্তী েন, স্তনযপান করান, একটি অ্মটাইলমউন করাে থামক, অ্থব্া করাে 
ব্া লর্কৎসার কারমণ ইলিউমনাকমরামাইজড েন, তােমি টীকাকরমণর আমে আপনামক 
আপনার স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীর সামথ কথা ব্িমত েমত পামর। আরও তমথযর জনয 
লব্মশষ ধরমনর জনসংখযার টীকাকরমণর সযপালরশগুলির সামথ পরামশ করুন। আপনার 
লর্লকৎসা ও শারীলরক অ্ব্স্থ্ার উপর লিলত্ত কমর এই টীকাটি আপনার জনয সঠিক লকনা 
কস সম্পমক আপনার স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীর সামথ কথা ব্িা উলর্ত। 

চ

চ

চ

আভে যভদ রক্ত পাত্লা  রার ওষ়ুধ ভনই, ত্ািযল?

যলদ আপনার রক্তপামতর সমসযা থামক, সেমজই কািলশমট পমর, অ্থব্া রক্ত পাতিা 
করার ওষযধ ব্যব্োর কমরন (মযমন ও়োরফালরন ব্া কেপালরন) আপলন িযাকলসন গ্রেণ 
করমত পামরন। 

যভদ আযগ্ এ োর টী া পাও়োর সে়ে আভে অ্জ্ঞান িয়ে কগ্ভেলাে ো 
আোর স ৌঁযির ি়ে োয , ত্যে  ী িযে?

আপলন যলদ অ্জ্ঞান েম়ে লেম়ে থামকন, অ্থব্া পূব্ব্তী টিকা পাও়োর সম়ে ব্া 
লর্লকৎসার সম়ে মাথা ঘযমর থামক, অ্থব্া যলদ আপনার ইনমজকশন সম্পমক অ্সম্ভব্ 
ি়ে থামক, তাও আপনার টীকা কনও়ো উলর্ত। লিলনমকর স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীমক ব্িযন 
যামত আপনার জনয উপযযক্ত সো়েতা প্রদান করমত পামর। আপলন সো়েতার জনয 
একজন ব্যলক্তমক আপনার সামথ আনমত পামরন।

চ
চ

ক াভিড-১৯ টী া পাও়োর পযরর 
যত্নসি ার 

টী া গ্রিযের ঠি  পযর আোর  ী  রা উভিত্? 

• টীকা কনও়োর পমর, আপনার ১৫ কথমক ৩০ লমলনট লিলনমক থাকা উলর্ত। আপনার
ককানও এিালজ প্রলতলি়ো যামত না ে়ে কসটা লনলিত করার জনয। অ্যািালজর
প্রলতলি়ো সর্রার্র ঘমট না। টীকা প্রদানকারী কমীরা এিালজ প্রলতলি়োর লর্লকৎসা
করমত জামনন। আপলন যলদ ত্বমকর উপর ফসকুলড় কদমখন, আপনার মযখ ব্া মখ
ফমি যা়ে, শ্বাস প্রশ্বামসর সমসযা এব্ং/অ্থব্া অ্সযস্থ্ কব্াধ কমরন তমব্ কমীমদর
জানান।

চ চ
চ

য য
য

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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• যলদ লিলনমকর লিতমর অ্মপক্ষা কমরন তমব্ আপনার মাস্কটি পমর থাকমব্ন আর 
অ্নযমদর কথমক কমপমক্ষ ২ লমটার/৬ ফট দমর থাকমত িিমব্ন না।   য ূ য

• লিলনক োড়ার আমে আপনার োত পলরষ্কার করমত অ্যািমকােি দ্বারা ততলর োত 
কধা়োর দ্রব্য ব্যব্োর করুন। 

• টীকা কদও়োর পমর (স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীর পরামশ অ্নযযা়েী) ব্া আপলন যলদ 
অ্সযস্থ্ কব্াধ কমরন, কমপমক্ষ ১৫ কথমক ৩০ লমলনমটর জনয ককানও যানব্ােন ব্া 
অ্নযানয ধরমণর পলরব্েন র্ািামব্ন না।  

চ

• যলদ ককউ আপনামক লিলনক কথমক তিমত আমস, ১৫ লমলনমটর অ্মপক্ষার সম়ে 
কশষ েও়োর পমরই তার আপনামক লপক আপ করা উলর্ত। আপনার সো়েতাকারী 
ব্যলক্ত ব্া ড্রাইিামরর লিলনক কমীমদর লনমদশ অ্নযসরণ করা উলর্ত, কয আপনার 
সামথ ককাথা়ে কদখা করমত েমব্/মকাথা কথমক আপনামক লপক আপ করমব্।  

য

চ

আগ্ােী  য়ে  ভদযন আোর  ী প্রত্যাশা  রা উভিত্?    
• টীকা কনও়ো কথমক আপনার লকে পাশ্বচ প্রলতলি়ো েমত পামর। কম়েক লদমনর মমধযই 

কসগুমিা র্মি যাও়ো উলর্ত।  

য

• সাধারণ প্রতযালশত পাশ্ব প্রলতলি়োগুলির মমধয রম়েমে: ব্যথা, িািিাি িাব্ ব্া কফািা 
কযখামন সূৌঁই  কফাটামনা েম়েলেি। একটি ঠাণ্ডা, সযাৌঁতমসৌঁমত কাপড় কযখামন টীকা 
কদও়ো েম়েলেি কসখামন লদমি তা ব্যথা উপশমম সো়েতা করমত পামর।  

চ

• অ্নযানয িক্ষণগুলির মমধয অ্ন্তিক্ত থাকমত পামর: িালন্ত, মাথাব্যথা, মাংসমপশীমত 
ব্যথা, শীত শীত িাো, োৌঁমট ব্যথা এব্ং জ্বর। যলদ প্রম়োজন ে়ে, ব্যথা ব্া জ্বমরর ওষযধ 
(মযমন অ্যালসটালমমনামফন ব্া আইব্যমপ্রামফন) লনমি ব্যথা ব্া জ্বমর সো়েতা করমত 
পামর। 

যচ

• টীকা গ্রেমণর পমর গুরুতর পাশ্বচ প্রলতলি়ো খযব্ই লব্রি। লকন্ত যলদ, টীকা গ্রেমণর 
লতন লদমনর মমধয লনম্নলিলখত ককানও লব্রূপ প্রলতলি়ো কদখা কদ়ে, তাৎক্ষলণক 
লর্লকৎসা গ্রেণ করুন ব্া গুরুতর অ্সযস্থ্ কব্াধ করমি 911 নম্বমর কি করুনঃ   

o আমব্ামতর মত র্মচমরাে(hives)ে়ে 

o মযখমণ্ডি ব্া মযখেহ্বর ফমি যা়ে  য
o শ্বাস-প্রশ্বাস লনমত কষ্ট ে়ে 

o োম়ের রঙ খযব্ ফযাকামশ েম়ে যা়ে এব্ং প্রর্ণ্ড তন্দ্রািাব্  

o খযব্ কব্শী জ্বর (over 40°C/৪০°কসলন্টমগ্রড-এর কব্লশ) 

o শরীমর লখর্লন ব্া তড়কা িামে (convulsions or seizures) ৌঁ য
o অ্নযানয গুরুতর িক্ষণ (মযমন, লঝ লঝ ধরা ব্া শরীমর অ্ব্শতা) ৌঁ ৌঁ

• অ্যাস্ট্রামজমনকা/মকালিলশল্ড টীকাটি িযাকলসন-ইনলডউসড কপ্রামরামম্বাটিক ইলমউন 
করামম্বাসাইমটামপলন়ো(VIPIT) নামম পলরলর্ত একটি খযব্ লব্রি পাশ্বচ প্রলতলি়োর সামথ 

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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যযক্ত। আপলন যলদ এই টীকাটি গ্রেমণর পমর লনম্নলিলখত ককানও িক্ষণ কদমখন তমব্ 
অ্লব্িমম্ব লর্লকৎসা গ্রেণ করুন: 

o শ্বাসকষ্ট 

o ব্যমক ব্যথা 
o োত ব্া পা ফমি যা়ে ব্া ঠাণ্ডা েম়ে যা়ে য
o কপমট ব্যথা যার উপশম ে়ে না 
o প্রর্ণ্ড ব্া কব্শী মাথাব্যথা ব্া ঝাপসা দলষ্ট ৃ
o একালধক কোট কোট কািলশমট দাে, িাি ব্া কব্গুলন দাে ব্া র্ামড়ার নীমর্ 

রমক্তর কফাস্কা 

• আপলন যলদ টীকা গ্রেমণর পমর ককানও প্রলতলি়োর সম্পমক উলদ্বগ্ন েন, তমব্ 
আপনার স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারীর সামথ কযাোমযাে করুন। আপলন প্রশ্ন লজজ্ঞাসা 
করমত ব্া লব্রূপ পাশ্বচ প্রলতলি়োর ব্যাপামর লরমপাট করমত আপনার স্থ্ানী়ে জনস্বাস্থ্য 
ইউলনমটর সামথও কযাোমযাে করমত পামরন। 

চ

চ

টী া পাও়োর পযর েযন রাখার েযত্া ভজভনসগুভল 

• এ টি োস্ক পরা িাভলয়ে যান, অ্নযযদর কেয   েপযক্ষ ২ ভেোর দযর োকুন এেং 

আপনার পভরোযরর োইযর অ্নযযদর সাযে কযাগ্াযযাগ্ সীভেত্ রাখ়ুন/এভডয়ে িল়ুন। 

 

• আপনার ককালিড-১৯ টীকার ককানও কডামজর পমর এখন কথমক কমপমক্ষ ২৮ লদন 

পযচন্ত অ্নয ককানও টীকা গ্রেণ করমব্ন না(যলদ না আপনার স্বাস্থ্যমসব্া প্রদানকারী 
দ্বারা কসটি প্রম়োজনী়ে ব্মি লব্মব্লর্ত ে়ে)।  

• আপলন যলদ একটি কডাজ পাও়োর ২৮ লদমনর মমধযই েিব্তী েও়োর পলরকল্পনা 

কমরন, তােমি কস ব্যাপামর আপনার প্রাথলমক ডাক্তামরর সামথ কথা ব্িা উলর্ত। 

চ

• এই কােজটি (ব্া অ্নযানয টিকাকরমণর করকড) এব্ং আপনার আজমক পাও়ো 
টীকার োপা ককালিড-১৯ টিকাকরমণর রলসদ একটি লনরাপদ স্থ্ামন রাখযন এব্ং 
টিকাকরণ লিলনমকর লনমদশ অ্নযযা়েী ককালিড-১৯ টিকাকরমণর জনয ফমিা-আমপর 
সম়ে সমে লনম়ে আসমব্ন (মযমন আপনার লদ্বতী়ে কডামজর জনয, ককান টীকা 
পমরমে তার উপর লনির কমর)।  

চ

চ

চ

 

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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