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টিকা দেওযা প্রতির াধ 

এবং সামাজিক 

নৈতিকিা  একটি কাি। 

ভ্যাকসিন ককাসভ্ড-১৯ এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় এিং দরাদ্ধের 
গুরুতর রূদ্ধের বিকাশ দরাধ কদ্ধর, জীিন িাাঁচায়। আেনার বনদ্ধজর এিং 
অনযদ্ধের স্বাস্থ্য বনবিত করার জনয টিকা দনওয়া একটি োবয়দ্ধের কাজ। 
সবিবিত োবয়দ্ধের একটি ননবতক ও ননবতক োবয়ে। 
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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 কদ্ধরানভাইরাস, COVID-19 এর জনয োয়ী, একটি দরাটিন 
িযিহার কদ্ধর (যাদ্ধক 'স্পাইক' িিা হয়) যা তার খাম দেদ্ধক দির হদ্ধয় 
মানুদ্ধের দকাদ্ধে রদ্ধিশ কদ্ধর, দযখাদ্ধন এটি েুনরুত্োেন কদ্ধর। িতত মাদ্ধন 
উেিব্ধ ভযাকবসনগুবি স্পাইক দরাটিনদ্ধক ব্লক করদ্ধত সক্ষম একটি ইবমউন 
বসদ্ধেম রবতবিয়া রদ্ধরাবচত করার জনয নতবর করা হদ্ধয়দ্ধে, এইভাদ্ধি 
ভাইরাসটিদ্ধক দকাদ্ধে সংিবমত হদ্ধত িাধা দেয়। এই ভযাকবসনগুবি 
মানিদ্ধেদ্ধহর বকেু দকাদ্ধে SARS-CoV-2 কদ্ধরানভাইরাস নয়, িরং অল্প 
সমদ্ধয়র জনয স্পাইক দরাটিন নতবরর জনয রদ্ধয়াজনীয় দজদ্ধনটিক তেয রিতত ন 
কদ্ধর। এই দরাটিদ্ধনর উেবস্থ্বত অযাবিিবি নতবর কদ্ধর এর বিরুদ্ধে রবতবিয়া 
করদ্ধত ইবমউন বসদ্ধেমদ্ধক উদ্দীবেত করদ্ধি যা স্পাইক দরাটিদ্ধনর সাদ্ধে আিে 
হওয়ার মাধযদ্ধম ভাইরাসদ্ধক দকাদ্ধে রদ্ধিশ এিং সংিাবমত হদ্ধত িাধা দেদ্ধি। 
বিদ্ধেশী স্পাইক দরাটিদ্ধনর উেবস্থ্বত টি-বিদ্ধফাসাইটগুবিদ্ধক সবিয় করদ্ধি যা 
অযাবিিবি নতবর কদ্ধর এিং ভাইরাস-সংিবমত দকােগুবিদ্ধক হতযা কদ্ধর  । 

ক োভিড -19  ভিনরোধী িযো ভিে ভ  করোনের  োরণ 

হনে পোনর? 

না, কারণ এই টিকাগুবি সবিয় ভাইরাস িযিহার কদ্ধর না। টিকা দেওয়ার 
সাদ্ধে সাদ্ধে, শরীর এমন তেয োয় যা ভাইরাদ্ধসর সাদ্ধে িডাই করদ্ধত সাহাযয 
কদ্ধর। mRNA ভযাকবসনটি গ্রহণকারী িযবির বকেু বেন ের স্বাভাবিকভাদ্ধিই 
হ্রাস োয়। ভযাকবসন তাই ভাইরাস ধারণ কদ্ধর না, বকন্তু এর মাত্র একটি 
দোট অংশ। 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

এর বিরুদ্ধে রবতদ্ধরাধী রবতবিয়া নতবর করদ্ধত বনদ্ধেতশ দেওয়ার জনয দমদ্ধসঞ্জার RNA 

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

রদ্ধয়দ্ধে। DNA, যা আমাদ্ধের দজদ্ধনটিক দকাি নতবর কদ্ধর, িড, িিি স্ট্র্যাদ্ধেি এিং খুি েীর্ত।
 mRNA হি DNA একটি দোট অংদ্ধশর একক আটদ্ধক োকা অনুবিবে, যা রায়শই দকাদ্ধের অ

নযানয অংদ্ধশ বনদ্ধেতশািিী োঠাদ্ধনার জনয রকাশ করা হয়। বিএনএ আমাদ্ধের দকাদ্ধের সুরবক্ষত 

দকদ্ধে সবিত োদ্ধক - বনউবিয়াস। 
mRNA শরীর দ্বারা দ্রুত দভদ্ধে যায়। এটি কখনই বনউবিয়াদ্ধস রদ্ধিশ কদ্ধর না এিং আমাদ্ধের 

দজদ্ধনটিক দকাি েবরিতত ন করার জনয দকাদ্ধনাভাদ্ধিই আমাদ্ধের বিএনএদ্ধক রভাবিত িা একবি

ত করদ্ধত োদ্ধর না।  

 

টি ো কেওয়ো ভ  লোি, যভে টি ো িরেও ক োভিড 

আমোর  এ ইিোরি িংক্রভমত  র ?  

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

এর অে থ এই নে কে টিকা কাে থকর নে। গকেষণাে কেখা কগকে কে োরা িযাকভসন 

কপকেকেন তারা সংক্রামন কেকক িালিাকে সুরভক্ষত, এেং েভে 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?  

 দয অধযয়নগুবি COVID19 ভযাকবসনগুবির বিকাদ্ধশর বেদ্ধক েবরচাবিত কদ্ধরবেি দসগুবি দকানও ও
েুদ্ধধর বিকাদ্ধশর জনয রদ্ধয়াজনীয় কাযতকাবরতা এিং সুরক্ষা যাচাইকরদ্ধণর দকানও েযতায়দ্ধক এবডদ্ধয় যা
য়বন; বিেরীদ্ধত, এই েদ্ধিেণায় অদ্ধনক িড সংখযক দস্বচ্ছাদ্ধসিকদ্ধের অংশগ্রহণ দেখা দেদ্ধে, যা অনযানয 

ভযাকবসদ্ধনর উন্নয়দ্ধনর অনুরূে েদ্ধিেণার তুিনায় রায় েশ গুণ দিবশ। দ্রুত বিকাশ এিং অনুদ্ধমােন ন
তুন রযুবির কারদ্ধণ, খুি দ্রুত উেিব্ধ বিশাি সংস্থ্ান এিং বনয়ন্ত্রক সংস্থ্াগুবির দ্বারা  নতুন মূিযায়ন 

রবিয়ার কারদ্ধণ ।  

টি ো ভ  ভন োপে? 

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

সােধাকন মূলযােকনর পকরই টিকা অনুকমাভেত হে। কে ককানও কক্ষকত্র, অনুকমােকনর 

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

ককাভিড -19 িযাকভসকনর ফাম থাককাভিভগকলকির উপর পে থােক্রভমক রভতকেেন রকাশ 

ককর। 

এই ধরনের িযো ভিে দ্বোরো প্রিভেযে িুরিো  েিণ স্থোযী

 হয?  

 সুরক্ষার সময়কাি এখনও বনবিতভাদ্ধি সংজ্ঞাবয়ত করা হয়বন, কারণ এখনও অিবধ েযতদ্ধিক্ষদ্ধণর সম

য়কাি অেতযা কদ্ধয়ক মাস হদ্ধয়দ্ধে। যাইদ্ধহাক, অনযানয ধরদ্ধণর কদ্ধরানভাইরাস সম্পবকত ত দিটা েরামশত

 দেয় দয এটি কমেদ্ধক্ষ ৯ মাস হওয়া উবচত।  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 মুদ্ধখ মাস্ক েরুন             হাত ধুদ্ধয় বনন     সামাবজক েরূে অনুশীিন করুন 

                               

. 

টি ো  প  িিরেরয় ঘন ঘন ভিরূপ প্রভতক্রক্রয়ো ভ ? 
 

সে থাভধক পে 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 ো গুরুতর নে, হালকা ো মাঝাভর তীব্রতা ো 

ভেরন্সিকর হকলও ককেক ঘো ো ককেক ভেকনর মকধয সমাধান ককর। 

সমস্ত ওষুকধর মকতা, অযানাভফলযাকটিক শক পে থি অযালান্সেথর রভতন্সক্রোও 

সম্ভে, েভেও খুে ভেরল। এই কারকণ, রভশভক্ষত কমীকের দ্বারা ভনরাপে রসকে 

টিকা কনওো হে এেং টিকা কেওোর পর কমপকক্ষ ১৫ ভমভনি পে থকেক্ষকণর 

সমে োকক। 

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

িযাগাল ঘিনাগুভলর সাকে উকদ্বগেনক রভতন্সক্রোগুভলও ঘিকত পাকর োর 

মকধয রকেকে অজ্ঞান হওোর অনুিূভত কেকক শুরু ককর রকৃত অজ্ঞান হওো, 

োর েনয কমীরা পকড োওো আঘাতগুভল এডাকত সতকথতা অেলম্বন ককর। 

 

. 

যোরে  ইভতমরধয ক োভিড -19  হরয়রে তোরে  ভ  টি ো 

কেওয়ো যোরি? 
হযা ুঁ, ককাভিড -19  িযাকভসকনর কডাে কেওো সম্ভে, োকের ইভতমকধযই SARS-CoV-2 

সংক্রমণ হকেকে। সংক্রমণ দেরক দসর  ওঠা  িৈয আপৈারক অরপক্ষা ক রি হরব 

এবং আপৈা  দকাতিরে  দকারৈা উপসর্ ত দৈই, িাহরে আপতৈ িযাকতসৈ তৈরি 

পার ৈ। 

আভি র্ভি েিযিেী হই িো েিযিেী হওযোর পভর ল্পেো 

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

হযাাঁ, েভত িতী, িুদ্ধকর েধু খাওয়াদ্ধনা, এখন েভত িতী হওয়ার দচষ্টা করদ্ধেন িা ভবিেযদ্ধত েভত িতী হ
দত োদ্ধরন এমন মবহিা সহ ১২ িের িা তার দিবশ িয়সী সকদ্ধির জনয COVID19 টিকা দেওয়া

র েরামশত দেওয়া হয়। আেবন হয়ত আেনার স্বাস্থ্যদ্ধসিা রোনকারীর সাদ্ধে COVID-

19 টিকা দেওয়ার বিেদ্ধয় কদ্ধোেকেন করদ্ধত  োদ্ধরন।  

টি ো কিওযো হনলও ভ  আিোর িোস্ক পরো এিং িোিোজজ

  িরূত্ব অেশুীলে  রো উভিে?  

হযাাঁ, টিকারাপ্ত িযবিদ্ধের সীবমত োিবিক দস্পস েবরেশতন করার সময় িা COVID19 এর কবমউ
বনটি ট্রান্সবমশন আদ্ধে এমন এিাকায় োিবিক ট্রান্সদ্ধোটত  িযিহার করার সময় দেস মাস্ক েরা চা

বিদ্ধয় দযদ্ধত হদ্ধি। ভযাকবসনটি গুরুতর দরাে এিং মৃতুয রবতদ্ধরাদ্ধধ অতযন্ত কাযতকর, বকন্তু টিকারাপ্ত

 িযবিও সংিবমত হদ্ধত োদ্ধর এিং সংিমণ েডাদ্ধত োদ্ধর।  


