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টিকা দেওযা প্রতির াধ 

এবং সামাজিক 

নৈতিকিা  একটি কাি। 

ভ্যাকসিন ককাসভ্ড-১৯ এর সিরুদ্ধে িুরক্ষা কেয় এিং করাদ্ধের গুরুতর 
রূদ্ধের সিকাশ করাধ কদ্ধর, জীিন িাাঁচায়। আেনার সনদ্ধজর এিং অনযদ্ধের 
স্বাস্থ্য সনসিত করার জনয টিকা কনওয়া একটি োসয়দ্ধের কাজ। িসিসিত 
োসয়দ্ধের একটি ননসতক ও ননসতক োসয়ে। 
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ক োভিড -19  ভির োধী িযো ভিন  ী  োরে িযিহৃত 

হয়? 
টিকা আপনার ককাভিড -19  কেককগুরুতর অসুস্থ হকে পডার ঝুুঁ ভককমাকে। 

িযাকভসকন িাইরাস োকক না , এটি করাগ সৃটি করকত পাকর না। 

 

 

 

ক োভিড-১৯ িযো ভিনের  োর্ যপ্রণোলী  ী?  

SARS-CoV-2 কদ্ধরানভ্াইরাি, COVID-19 এর জনয োয়ী, একটি করাটিন 
িযিহার কদ্ধর (যাদ্ধক 'স্পাইক' িিা হয়) যা তার খাম কেদ্ধক কির হদ্ধয় 
মানুদ্ধের ককাদ্ধে রদ্ধিশ কদ্ধর, কযখাদ্ধন এটি েুনরুত্োেন কদ্ধর। িতত মাদ্ধন 
উেিব্ধ ভ্যাকসিনগুসি স্পাইক করাটিনদ্ধক ব্লক করদ্ধত িক্ষম একটি ইসমউন 
রসতসিয়া রদ্ধরাসচত করার জনয নতসর করা হদ্ধয়দ্ধে, এইভ্াদ্ধি ভ্াইরািটিদ্ধক 
ককাদ্ধে িংিসমত হদ্ধত িাধা কেয়। এই ভ্যাকসিনগুসি মানিদ্ধেদ্ধহর সকেু ককাদ্ধে 
SARS-CoV-2 কদ্ধরানভ্াইরাি নয়, িরং অল্প িমদ্ধয়র জনয স্পাইক করাটিন 
নতসরর জনয রদ্ধয়াজনীয় কজদ্ধনটিক তেয রিতত ন কদ্ধর। এই সিদ্ধেশী করাটিদ্ধনর 
উেসস্থ্সত অযাসিিসড নতসর কদ্ধর এর সিরুদ্ধে রসতসিয়া করদ্ধত ইসমউন 
সিদ্ধেমদ্ধক উদ্দীসেত করদ্ধি যা স্পাইক করাটিদ্ধনর িাদ্ধে আিে হওয়ার 
মাধযদ্ধম ভ্াইরািদ্ধক ককাদ্ধে রদ্ধিশ এিং িংিাসমত হদ্ধত িাধা কেদ্ধি। সিদ্ধেশী 
স্পাইক করাটিদ্ধনর উেসস্থ্সত টি-সিদ্ধফািাইটগুসিদ্ধক িসিয় করদ্ধি যা 
অযাসিিসড নতসর কদ্ধর এিং ভ্াইরাি-িংিসমত ককােগুসিদ্ধক হতযা কদ্ধর  । 

ক োভিড -19  ভিনরোধী িযো ভিে ভ  করোনের  োরণ 

হনে পোনর? 

না, কারণ এই টিকাগুসি িসিয় ভ্াইরাি িযিহার কদ্ধর না। টিকা কেওয়ার 
িাদ্ধে িাদ্ধে, শরীর এমন তেয োয় যা ভ্াইরাদ্ধির িাদ্ধে িডাই করদ্ধত িাহাযয 
কদ্ধর। mRNA ভ্যাকসিনটি গ্রহণকারী িযসির সকেু সেন ের স্বাভ্াসিকভ্াদ্ধিই 
হ্রাি োয়। ভ্যাকসিন তাই ভ্াইরাি ধারণ কদ্ধর না, সকন্তু এর একটি কোট 
অংশ। 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

COVID19 টিকা তক আমা  DNA পত বিতৈ ক রি পার ?  
 না, COVID-19 ভ্যাকসিন আেনার শরীরদ্ধক COVID-19-

এর সিরুদ্ধে রসতদ্ধরাধী রসতসিয়া নতসর করদ্ধত সনদ্ধেতশ কেওয়ার জনয কমদ্ধিঞ্জার RNA 

(mRNA) এর একটি অংশ িযিহার কদ্ধর। mRNA এিং DNA মদ্ধধয একটি গুরুেেূণত োেতকয 

রদ্ধয়দ্ধে। DNA, যা আমাদ্ধের কজদ্ধনটিক ককাড নতসর কদ্ধর, িড, ডিি স্ট্র্যাদ্ধেড এিং খুি েীর্ত।
 mRNA হি DNA একটি কোট অংদ্ধশর একক আটদ্ধক োকা অনুসিসে, যা রায়শই ককাদ্ধের অ

নযানয অংদ্ধশ সনদ্ধেতশািিী োঠাদ্ধনার জনয রকাশ করা হয়। সডএনএ আমাদ্ধের ককাদ্ধের িুরসক্ষত 

ককদ্ধে িসিত োদ্ধক - সনউসিয়াি। 
mRNA শরীর দ্বারা দ্রুত কভ্দ্ধে যায়। এটি কখনই সনউসিয়াদ্ধি রদ্ধিশ কদ্ধর না এিং আমাদ্ধের 

কজদ্ধনটিক ককাড েসরিতত ন করার জনয ককাদ্ধনাভ্াদ্ধিই আমাদ্ধের সডএনএদ্ধক রভ্াসিত িা একসি

ত করদ্ধত োদ্ধর না।  

 

টি ো কেওয়ো ভ  লোি, যভে টি ো িরেও এটি আমোর  

এ ইিোরি িংক্রভমত  র ? 

িযাকভসন, এমনভক ডােল কডাকেও িাইরাকসর ভেরুকে পুকরাপুভর রক্ষা ককর না, যার 

সংক্রামক ক্ষমতাকক আরও আক্রমণাত্মক রূকপর কক্ষকে কমাকাকেলা করা আরও 

কটিন ককর কতালা যাে। 

এর অে থ এই নে কয টিকা কায থকর নে। গকেষণাে কেখা কগকে কয যারা িযাকভসন 

কপকেকেন তারা সংক্রামন কেকক িালিাকে সুরভক্ষত, এেং যভে তারা সংক্রাভমত হে 

তকে তারা করাকগর একটি গুরুতর রূপ ততভর ককর না। 

. 

 

এই িযো ভিেগুভল দ্রুে উপলব্ধ  রোর জেয ভ  ভিভে ো

ল ট্রোযোল িংভিপ্ত  রো হনযভিল?  

 কয অধযয়নগুসি COVID19 ভ্যাকসিনগুসির সিকাদ্ধশর সেদ্ধক েসরচাসিত কদ্ধরসেি কিগুসি ককানও ও
েুদ্ধধর সিকাদ্ধশর জনয রদ্ধয়াজনীয় কাযতকাসরতা এিং িুরক্ষা যাচাইকরদ্ধণর ককানও েযতায়দ্ধক এসডদ্ধয় যা
য়সন; সিেরীদ্ধত, এই েদ্ধিেণায় অদ্ধনক িড িংখযক কস্বচ্ছাদ্ধিিকদ্ধের অংশগ্রহণ কেখা কেদ্ধে, যা অনযানয 

ভ্যাকসিদ্ধনর উন্নয়দ্ধনর অনুরূে েদ্ধিেণার তুিনায় রায় েশ গুণ কিসশ। দ্রুত সিকাশ এিং অনুদ্ধমােন ন
তুন রযুসির কারদ্ধণ, খুি দ্রুত উেিব্ধ সিশাি িংস্থ্ান এিং সনয়ন্ত্রক িংস্থ্াগুসির দ্বারা  নতুন মূিযায়ন 

রসিয়ার কারদ্ধণ, যা ফিাফিগুসি রাপ্ত হওয়ার িময় মূিযায়ন কদ্ধরসেি।  

টি ো ভ  ভন োপে? 

 
হযা ুঁ, পরীক্ষামূলক পয থাকে পভরচাভলত গকেষণার উপর ভিভি ককর সুরক্ষা করাফাইকলর 

সােধাকন মূলযােকনর পকরই টিকা অনুকমাভেত হে। কয ককানও কক্ষকে, অনুকমােকনর 

পকরও সুরক্ষা করাফাইল ক্রমাগত পয থকেক্ষণ করা হে। ইতালীে কমভডভসন একেন্সি 

ককাভিড -19 িযাকভসকনর ফাম থাককাভিভগকলকির উপর পয থােক্রভমক রভতকেেন রকাশ 

ককর। 

এই ধরনের িযো ভিে দ্বোরো প্রিভেযে িুরিো  েিণ স্থোযী

 হয?  

 িুরক্ষার িময়কাি এখনও সনসিতভ্াদ্ধি িংজ্ঞাসয়ত করা হয়সন, কারণ এখনও অিসধ েযতদ্ধিক্ষদ্ধণর িম

য়কাি অেতযা কদ্ধয়ক মাি হদ্ধয়দ্ধে। যাইদ্ধহাক, অনযানয ধরদ্ধণর কদ্ধরানভ্াইরাি িম্পসকত ত কডটা েরামশত

 কেয় কয এটি কমেদ্ধক্ষ ৯-১২ মাি হওয়া উসচত।  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 মুদ্ধখ মাস্ক েরুন             হাত ধুদ্ধয় সনন     িামাসজক েরূে অনুশীিন করুন 

                               

মুদ্ধখ মাস্ক েরুন 

নাক এিং মুখ ঢদ্ধক রাখুন  . 

টি ো  প  িিরেরয় ঘন ঘন ভিরূপ প্রভতক্রক্রয়ো ভ ? 
 

সে থাভধক পয থকেক্ষণ করা রভতকূল রভতন্সক্রো হল ইনকেকশন সাইকি স্থানীে 

রভতন্সক্রো (েযো, কফালা, লালিাে), ক্লাভি, মাোেযো এেং কপশী ো েকেকের েযো। 

জ্বর, েভম েভম িাে ো, খুে কমই, ভলম্ফ কনাডগুভলর কফালাও হকত পাকর। এগুভল 

এমন রভতন্সক্রো যা গুরুতর নে, হালকা ো মাঝাভর তীব্রতা যা ভেরন্সিকর হকলও 

ককেক ঘো ো ককেক ভেকনর মকধয সমাধান ককর। 

সমস্ত ওষুকধর মকতা, অযানাভফলযাকটিক শক পয থি অযালান্সেথর রভতন্সক্রোও সম্ভে, 

যভেও খুে ভেরল। এই কারকণ, রভশভক্ষত কমীকের দ্বারা ভনরাপে রসকে টিকা কনওো 

হে এেং টিকা কেওোর পর কমপকক্ষ ১৫ ভমভনি পয থকেক্ষকণর সমে োকক। 

আকরকটি ভেক যা ভেকেচনাে কনওো হে তা হল, ইনকেকশকনর পকর, িাকসা-িযাগাল 

ঘিনাগুভলর সাকে উকদ্বগেনক রভতন্সক্রোগুভলও ঘিকত পাকর যার মকধয রকেকে 

অজ্ঞান হওোর অনুিূভত কেকক শুরু ককর রকৃত অজ্ঞান হওো, যার েনয কমীরা 

পকড যাওো আঘাতগুভল এডাকত সতকথতা অেলম্বন ককর। 

 

. 

যোরে  ইভতমরধয ক োভিড -19  হরয়রে তোরে  ভ  টি ো 

কেওয়ো যোরি? 
হযা ুঁ, ককাভিড -19  িযাকভসকনর একটি মাে কডাে কেওো সম্ভে, যাকের ইভতমকধযই 

SARS-CoV-2 সংক্রমণ হকেকে, লক্ষণগতিাকে এেং উপসগ থহীনিাকে, যতক্ষণ পয থি 

টিকা কেওো pre মাকসর মকধযই করা হে। সংক্রমণ কেকক এেং কয ককানও কক্ষকে 

আকরাগয লাকির 12 মাস পকর নে। 

আভি র্ভি েিযিেী হই িো েিযিেী হওযোর পভর ল্পেো 

 ভর, আভি ভ  ক োভিড-১৯ টি ো কপনে পোভর?  

হযাাঁ, েভ্ত িতী, িুদ্ধকর েধু খাওয়াদ্ধনা, এখন েভ্ত িতী হওয়ার কচষ্টা করদ্ধেন িা ভ্সিেযদ্ধত েভ্ত িতী হ
কত োদ্ধরন এমন মসহিা িহ ১২ িের িা তার কিসশ িয়িী িকদ্ধির জনয COVID19 টিকা কেওয়া

র েরামশত কেওয়া হয়। আেসন হয়ত আেনার স্বাস্থ্যদ্ধিিা রোনকারীর িাদ্ধে COVID-

19 টিকা কেওয়ার সিেদ্ধয় কদ্ধোেকেন করদ্ধত  োদ্ধরন।  

টি ো কিওযো হনলও ভ  আিোর িোস্ক পরো এিং িোিোজজ

  িরূত্ব অেশুীলে  রো উভিে?  

হযাাঁ, টিকারাপ্ত িযসিদ্ধের িীসমত োিসিক কস্পি েসরেশতন করার িময় িা COVID19 এর কসমউ
সনটি ট্রান্সসমশন আদ্ধে এমন এিাকায় োিসিক ট্রান্সদ্ধোটত  িযিহার করার িময় কফি মাস্ক েরা চা

সিদ্ধয় কযদ্ধত হদ্ধি। ভ্যাকসিনটি গুরুতর করাে এিং মৃতুয রসতদ্ধরাদ্ধধ অতযন্ত কাযতকর সকন্তু টিকা কেও

য়া িযসিরা এখনও িংিসমত হদ্ধত োদ্ধর এিং িংিমণ েডাদ্ধত োদ্ধর।  


