
 
আমাদের প্রদনাত্তর বাাংলায় পড়ুন  

(To read our Q&A in Bengali) 

 

প্রশ্নোত্তর: ক োভিড-১৯ (COVID-19)টী ো 
 

আপদেট: মম ২০, ২০২১ 
 
ইউনাইদটে মেটস ফুে অ্যান্ড ড্রাগ অ্যােমমমনদেশন (FDA/এফমেএ) ফাইজার-
বাদয়াএনদটক, মোননা এবাং জনসন অ্যান্ড জনসন দ্বারা তৈমর মকামিে-১৯(COVID-19)-
এর টীকার জনয জরুরী বযবহাদরর/ ইমারদজমি ইউজ অ্থারাইদজশন(EUA/ইইউএ)জামর 
কদরদে। এই মৈনটি টীকাই এখন মামকন ন যুক্তরাদে মবৈরণ করা হদে।  
 
মবমনমফট ফান্ড টীকাগুমল সম্পদকন  মজজ্ঞামসৈ সাধারণ প্রন এবাং উত্তদরর এই ৈামলকা তৈমর 
কদরদে। 
 
টী োর ক োগ্যতো, প্রোপ্যতো, এবং ভবতরণ 
  
১ প্রঃ  ুক্তরোশ্ে ক োন ক োন টী ো প্োওযো  োয? 
উঃ ফাইজার এবাং মোননা টীকা বৈন মাদন মামকন ন যকু্তরাদে মবৈরণ করা হদে।অ্মৈ সম্প্রমৈ, 
জনসন অ্যান্ড জনসন দ্বারা তৈমর ৈৃৈীয় একটি টীকা শমনবার, ২৭দশ মফব্রুয়ামরদৈ স্বীকৃমৈ 
পায়।  
 
২ প্রঃ ক োভিড-১৯ (COVID-19) টী ো ক োন বযশ্ের জনয ভনরোপ্দ বশ্ে ভবশ্বচনো  রো 
হয? 
উঃ বৈন মাদন ফাইজাদরর টীকাটি ১২ বের বা ৈার মবশী বয়সী বযমক্তদের জনয মনরাপে বদল 
মবদবচনা করা হদে। মোননার টীকা এবাং জনসন অ্যান্ড জনসদনর টীকা ১৮ বের বা ৈার 
মবশী বয়সী বযমক্তদের জনয মনরাপে বদল মবদবচনা করা হদে। 
 
৩ প্রঃ বতত মোশ্ন  োর টী ো প্োওযোর ক োগ্যতো আশ্ে? 
উঃ মসন্টার ফর মেমজজ কদরাল এন্ড মপ্রদিনশন (মসমেমস)এই টীকা মকিাদব মবৈরণ করা 
যায় মস মবষদয় বাধযৈামলূক নয় এমন সুপামরশ প্রকাশ কদরদে। পমরদশদষ, প্রমৈটি মেদটর 
এই চূড়ান্ত মসদ্ধান্ত মনওয়ার ক্ষমৈা আদে ময কাদক এই টীকা গ্রহদণ অ্গ্রামধকার মেওয়া হদব।  
 
মনউ ইয়দকন  টীকা পাওয়ার মযাগযৈা কার আদে ৈার সবদচদয় হালনাগাে ৈামলকার জনয 
এখোশ্ন ভি   রুন এবাং মনউ জামসনর জনয, এখোশ্ন ভি   রুন। 
 



৪ প্রঃ ইউভনযশ্নর েদেযরো  খন ক োভিড-১৯(COVID-19) টী ো প্োওযোর আশো  রশ্ত 
প্োশ্র? 
উঃ আমাদের স্বাস্থ্য মকন্দ্রগুমলদৈ টিকাগুমল সহদজই উপলব্ধ। মকানও বযমক্ত যমে টিকা গ্রহদণর 
জনয বুমকাং করদৈ ইেকু হন ৈারা এখন মসটি করদৈ সক্ষম।   
 
ফাণ্ডস-এর কমীরা সমিয়িাদব সেসযদের সাদথ মযাগাদযাগ করদেন ৈাদের টিকাকরদণর জনয 
সময়সূচী মনধনারণ করদৈ। . উপরন্তু সময়সূচী মনধনারণ কদর আপনার টিকা মনওয়া বুমকাং 
করদৈ আপমন মকামিে-১৯ হটলাইদন কল করদৈ পাদরন COVID-19 HOTLINE 1-833-
FUNDS-RU (1-833-386-3778, ext. 8913)। আপমন যমে ইমৈমদধয না কদর থাদকন, 
আমরা আপনাদক পরামশন মেমে ময ইউমনয়ন মথদক মটক্সদটর মাধযদম ৈথয জানার জনয 
ৈাদের ওদয়বসাইদট সাইন আপ করুন: 
https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts 
  
৫ প্রঃ েবোর জনয ভ  প্ তোপ্ত েংখযোর টী ো থো শ্ব? 
উঃ হযাাঁ, মকন্তু অ্মবলদে পাওয়া যাদব না। বৈন মাদন আমরা সবদচদয় বড় মযই চযাদলদের 
সম্মুখীন হমে ৈা হদে টীকার অ্িাব। বাইদেন প্রশাসন কাযনালদয়র োময়ত্ব গ্রহদণর পর 
মথদকই টীকা উৎপােন বমৃদ্ধ এবাং মবৈরণ উন্নমৈ করার পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। মপ্রমসদেন্ট 
বাইদেন ম াষণা কদরদেন ময ২০২১ সাদলর মম মাদস যুক্তরাদের সকল আদমমরকান 
প্রাপ্তবয়স্কদের জনয পযনাপ্ত টীকা সরবরাহ করা যাদব, ৈদব এই টীকা মবৈরণ করদৈ আরও 
মবমশ সময় লাগদৈ পাদর।  
 
৬ প্রঃ এই টী োর দোম  ত হশ্ব? 
উঃ এটা মবনামূদলযর হদব। মফোদরল সরকার করোৈাদের টাকা মেদয়ই টীকা মকদনদে। টীকা 
প্রোনকারীরা কাউদক টীকা মেওয়ার জনয একটি প্রশাসমনক মফ চাজন  করদৈ পাদরন।  
  
৭ প্রঃ স্বোস্থ্যশ্ ন্দ্রগুশ্েোশ্ত ভ  এই টী ো প্োওযো  োশ্ব?  
উঃ হযাাঁ, অ্বদশদষ পাওয়া যাদব। আমাদের স্বাস্থ্যদকন্দ্রগুমল টীকা মবৈরদণর সাইট মহসাদব 
স্বীকৃমৈ মপদয়দে এবাং এখন পযনন্ত, খুব অ্ল্প পমরমাণ টীকা মপদয়দে। মনউ ইয়কন  মসটির 
মেপাটন দমন্ট অ্ফ মহল্থ আমাদের স্বাস্থ্য মকন্দ্রগুমলদৈ মবৈরণ মনয়ন্ত্রণ কদর এবাং আমরা ৈাদের 
সাদথ একদে কাজ করমে মবশী টীকার সরবরাহ পাওয়ার জনয। বৈন মাদন, টীকার অ্িাবই 
মহাল আমাদের সবদচদয় বড় চযাদলে। 
 
৮ প্রঃ ভ িোশ্ব জোনশ্বো আভম  খন টী ো ভনশ্ত প্োরশ্বো? 
উঃ মযদহৈু এই িাণ্ডার মনউ ইয়কন  মসটি মেপাটন দমন্ট অ্ফ মহল্থ মথদক টীকাগুমল আয়ত্ব 
করদে, ৈাই স্বাস্থ্য মবিাগ দ্বারা প্রমৈমিৈ মরাগ-সম্পমকন ৈ অ্গ্রামধকার অ্নুযায়ী কখন এবাং 
মকাথায় টীকা প্রোদনর জনয মরদপাটন  করদৈ হদব মস মবষদয় কমীরা সেসযদের সাদথ 
মযাগাদযাগ করদব।এখন পযনন্ত, আমরা খুবই কম সাংখযক টীকা সরবরাহ মপদয়মে।  
 

https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts


েয়া কদর টীকা পাবার জনয একটি অ্যপয়ন্টদমন্ট করদৈ স্বাস্থ্য মকন্দ্রগুদলাদৈ মফান  রশ্বন 
নো। যখন আপনার অ্যপয়ন্টদমদন্টর সময় হদব ৈখন মহল্থ মসন্টাদরর কমীরা আপনার সাদথ 
মযাগাদযাগ করদব। আপমন যমে ইমৈমদধয না কদর থাদকন, আমরা সুপামরশ করমে ময 
আপমন ইউমনয়ন মথদক মটক্সট দ্বারা সৈকন ৈা পাওয়ার জনয ৈাদের ওদয়বসাইদট সাইন আপ 
করুন: https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts 
 
টী োর ভনরোপ্ত্তো 
  
৯ প্রঃ এই টী োগুশ্েো ভ  ভনরোপ্দ? 
উঃ এখন পযনন্ত, মৈনটি টীকাই খুব মনরাপে বদল প্রমামণৈ হদয়দে। অ্ৈযন্ত মবরল মক্ষদে, 
বযমক্তদের ৈীব্র এলামজন  প্রমৈমিয়া হদয়দে। মসমেমস বলদে ময মামকন ন যুক্তরাদে মোননা বা 
ফাইজার টীকা মেওয়া প্রমৈ ১০ লক্ষ মানুদষর মদধয এই  টনা  দটদে মাে ২-৫ জদনর। ময 
সব বযমক্তদের খােয এবাং ওষুদধর ৈীব্র এলামজন র ইমৈহাস আদে ৈারা টীকা মনওয়ার আদগ 
ৈাদের োক্তাদরর সাদথ পরামশন করদৈ চাইদৈ পাদরন। 
  
১০ প্রঃ আমরো ক ন এই টী োশ্  ভনরোপ্দ বশ্ে ভবশ্বোে  রব? 
উঃ এফমেএ মসই একই মনয়মন্ত্রৈ মানেণ্ড বযবহার করদে যা ৈারা েশদকর পর েশক ধদর 
টীকার মনরাপত্তা মলূযায়দনর জনয বযবহার কদর এদসদে। এই সাংকদটর সময় একটি টীকা 
তৈমরর প্রমিয়াটি ত্বরামিৈ করা হদয়মেল ইমাদজন মি ইউজ অ্থরাইদজশন(ই ইউ 
এ/EUA)বযবহার কদর, মকন্তু এই প্রমিয়ার মকান পেদক্ষপ এদকবাদরই এমড়দয় যাওয়া হয়মন। 
উপরন্তু, েইুটি মফোদরল উপদেষ্টা মবােন , এফমেএ এবাং মসমেমস, মনউ ইয়কন  মথদক একটি 
পৃথক উপদেষ্টা মবােন  সহ ফামনামসউটিকযাল মকাম্পামনগুমলর অ্নুসন্ধান পযনাদলাচনা এবাং বদ্ধমূল 
কদরদে। 
  
১১ প্রঃ ভচভ ৎেো গ্শ্বষণোয মোভ ত ন  ুক্তরোশ্ের বণতবোশ্দর ইভতহোে ভবশ্বচনো  শ্র, ব্ল্যো  
এবং ব্রোউন জনগ্ণ ক ন এই টী োশ্  ভনরোপ্দ বশ্ে ভবশ্বোে  রশ্ব? 
উঃ মামকন ন যুক্তরাদে বহু বেদরর জামৈগৈ তবষময মচমকৎসা উদেযাগদক জজন মরৈ কদরদে এবাং 
মচমকৎসা অ্ধযয়দনর মবশ্বাসদযাগযৈাদক মমলন কদরদে। টীকার প্রমৈ আস্থ্ার অ্িাব একটি 
মবাধগময প্রমৈমিয়া, মকন্তু এই টীকার মপেদন অ্বলমেৈ মবজ্ঞান যুমক্তসঙ্গৈ এবাং ফাইজার, 
মোননা, এবাং জনসন এন্ড জনসন সবাই মবমিন্ন গদবষণা করার জনয সমম্মমলৈিাদব প্রদচষ্টা 
কদরদে। এই টীকা জামৈ বা মলঙ্গ মনমবনদশদষ মকামিে-১৯(COVID-19) মথদক গুরুৈর 
অ্সুস্থ্ৈা এবাং মৈুৃয প্রমৈদরাদধ অ্ৈযন্ত কাযনকর এবাং মনরাপে মহদসদব প্রমামণৈ হদয়দে।  
  
১২ প্রন: ব্ল্যো , েযোটিশ্নো এবং এভশযোন মোনুষ ভ  টী োর গ্শ্বষণোয অন্তিুত ক্ত ভেে? 
উঃ হযাাঁ। ফাইজার টীকার গদবষণায়, ৩৭,৭০৬ অ্াংশগ্রহণকারীদের মদধয ২৮% মহস্পামনক বা 
লযাটিদনা, ৯.৩% ব্ল্যাক বা আমিকান আদমমরকান, ৪.৩% এমশয়ান, এবাং প্রায় ৮০% মেল 
সাো মলাক। মোননার গদবষণায়, ৩০,০০০ অ্াংশগ্রহণকারীদের মদধয ২০% মহস্পামনক বা 
লযাটিদনা এবাং ১০% মেল ব্ল্যাক বা আমিকান আদমমরকান। জনসন অ্যান্ড জনসদনর 

https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts


গদবষণায়, ৩৯,৩২১ অ্াংশগ্রহণকারীদের মদধয ৪৫.৩% মহস্পামনক বা লযাটিদনা, ১৯.৪% মেল 
ব্ল্যাক, ৯.৫% আদমমরকান ইমন্ডয়ান বা আলাস্কা আমেবাসী, ৩.৩% এমশয়ান, .২% মেল 
মনটিি হাওয়াইয়ান বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুদের মলাদকরা, এবাং ৫.৬% মেল মমশ্র জামৈর 
মলাদকরা। 
  
১৩ প্রন: ভবভিন্ন বণতবোদী কগ্োষ্ঠীর উপ্র প্োশ্বতপ্রভতভিযো এবং  ো ত োভরতোর মশ্যয ক োন 
প্োথত য ভেে ভ ? 
উঃ না। জামৈ বা মলদঙ্গর উপর মিমত্ত কদর টীকার পাশ্বনপ্রমৈমিয়া বা কাযনকামরৈার মদধয 
মকান পাথনকয মেল না। 
  
১৪ প্রন: কতমন ক োন ভবশ্শষ বযোভযগ্রস্ত বযভক্ত বো ভনভদত ষ্ট ক োন ওষুয খোন এমন বযভক্ত আশ্ে 
ভ ,  োশ্দর এই টী োটি কনওযো উভচৎ নয?  
উঃ সামমগ্রকিাদব, ওষধু বযবহার বা মনমেনষ্ট মচমকৎসা অ্বস্থ্ার অ্মিদত্বর কারদণ এই টীকা 
মনদয় মকান সমসযা হয়মন। মকন্তু, যাদের টীকার মকান উপাোদন ৈীব্র এলামজন  মথদক থাদক 
ৈাদের এই টীকা মনওয়া উমচৈ নয়। 
 

১৪.১ প্রন: এমআরএনএ (mRNA)টী োর উপ্োদোনগুশ্েো ভ  ভ ?  
     উঃ এমআরএনএ(mRNA)টিকার একমাে সমিয় উপাোন হল বাৈন াবাহক  
     মরদবামনউমিক এমসে(এমআরএনএ)। এই টীকায় মলমপে (বা চমবন যকু্ত অ্ণু) আদে  
     যা এমআরএনএ-দক (mRNA) রক্ষা কদর যখন এটি মকাদষ প্রদবশ কদর, আর  
     আদে লবন যা আপনার শরীদরর অ্ম্লৈার িারসাময বজায় রাখদৈ সাহাযয কদর,   
     এবাং আদে মচমন যা অ্ণুগুমলদক মহমাময়ৈ করার সময় ৈাদের আকৃমৈ বজায় রাখদৈ  
     সাহাযয কদর। 

 
১৪.২ প্রন: জনেন অযোন্ড জনেন টী োর উপ্োদোনগুশ্েো ভ ?  
উঃ জনসন অ্যান্ড জনসন টীকাদৈ পমরবমৈন ৈ অ্যাদেদনািাইরাস টাইপ 26 অ্ন্তিুন ক্ত 
আদে। এই টীকায় পমরবমৈন ৈ িাইরাসদক মস্থ্মৈশীল রাখদৈ সাহাযয করার জনয 
সাইমিক এমসে ও বযবহার করা হয়।  

 
১৫ প্রন: এইচআইভি আিোন্ত করোগ্ীশ্দর জনয ক োভিড-১৯(COVID-19) টী ো কনওযো ভ  
ভনরোপ্দ?  
উঃ মবখযাৈ এইচআইমি গদবষকসহ তবজ্ঞামনক সম্প্রোয় মবশ্বাস কদর ময মকামিে-১৯ 
(COVID-19) টীকা এইচআইমি আিান্ত মরাগীদের জনয মনরাপে। ফাইজার টীকার 
গদবষণায় এইচআইমি আিান্ত মরাগীদের ৈামলকািুক্ত করা হদয়মেল এবাং টীকার প্রমৈ ৈাদের 
প্রমৈমিয়ার মকান পাথনকয খুাঁদজ পাওয়া যায়মন বা মকান অ্মৈমরক্ত পাশ্বনপ্রমৈমিয়া-ও মেল 
না।  
 
১৬ প্রন: গ্িত বতী মভহেোশ্দর ক োভিড-১৯(COVID-19) টী ো কনওযো ভ  ভনরোপ্দ?  



উঃ গিন বৈী মমহলাদের জনয মকামিে-১৯(COVID-19) টীকার মনরাপত্তা সম্পদকন  মরাগ 
সেন্ধনীয় অ্পযনাপ্ত ৈথয রদয়দে। মকন্তু, গদবষণায় মেখা মগদে ময গিন বৈী মমহলাদের 
মকামিে-১৯(COVID-19) মরাদগ গুরুৈর অ্সসু্থ্ হওয়ার এবাং মারা যাওয়ার সম্ভাবনা 
অ্দনক মবমশ। এবাং মযদহৈু এই টীকায় মকান জীবন্ত িাইরাস অ্ন্তিুন ক্ত মনই এবাং এটি 
শরীদরর মধয ধুদকই দ্রুৈ মবমরদয় যায়, ৈাই মসমেমস এবাং আদমমরকান কদলজ অ্ফ 
অ্বদেমিমশয়ান এবাং স্ত্রীদরাগ মবদশষজ্ঞরা সুপামরশ কদরদেন ময গিন বৈী মমহলাদের অ্সুস্থ্ 
হওয়ার িমবধনমান ঝুাঁ মকর কারদণ ৈাদের এই টীকা পাওয়ার অ্মধকার আদে।  
 
গিন বৈী মমহলাদের এবাং গিন রৈ অ্জাৈ মশশুর জনয টিকার মনরাপত্তা সম্পদকন  তবজ্ঞামনক 
সম্প্রোয় আদরা ৈথয মপদৈ কাযনরৈ রদয়দে। বৈন মাদন মবদশষ কদর গিন বৈী মমহলাদের উপর 
মরাগসেন্ধীয় গদবষণা চলদে। উপরন্তু, ১০,০০০ গিন বৈী মমহলা মামকন ন যুক্তরাদে 
এমআরএনএ (mRNA)-র মকান একটি টীকা ইমৈমদধয মনদয়দেন এবাং প্রাথমমক টীকা 
গদবষণার সময় মথদকও মবশ কদয়কজন অ্াংশগ্রহণকারী গিন বৈী হদয়দেন এবাং মসখাদন মকান 
জটিলৈা বা গিন পাদৈর ঝুাঁ মক বৃমদ্ধ মেখা যায়মন। আপমন যমে গিন বৈী হদয় থাদকন, ৈাহদল 
মকান উদদ্বদগর বযাপাদর আপনার োক্তাদরর সদঙ্গ পরামশন করার জনয আমরা আপনাদক 
সুপামরশ করমে।  
 
১৭ প্রন: এমআরএনএ(mRNA)টী ো (ফোইজোর এবং মডোনতো) ভ  বন্ধ্যোশ্ের  োরণ হশ্ত 
প্োশ্র? 
উঃ এই মুহূদৈন , এমআরএনএ(mRNA) টীকা ময বন্ধযাত্ব  টাদৈ পাদর এমন মকান প্রমাণ মনই। 
আপমন যমে গিন বৈী হদয় থাদকন, ৈাহদল মকান উদদ্বদগর বযাপাদর আমরা আপনাদক আপনার 
োক্তাদরর সদঙ্গ পরামশন করার জনয সুপামরশ করমে।  
 
টী োগুশ্েো ভ িোশ্ব  োজ  শ্র? 
  
১৮ প্রন: িযো ভেশ্নর  যটি টী োর প্রশ্যোজন হশ্ব? 
উঃ ফাইজাদরর িযাকমসদনর জনয েদুটা টীকা লাগদব, ৩ সপ্তাদহর বযবধাদন। মোননার-ও ২-টা 
টীকার প্রদয়াজন, মকন্তু ৪ সপ্তাদহর বযবধাদন। জনসন অ্যান্ড জনসন িযাকমসদনর শুধুমাে 
একটি টীকার প্রদয়াজন। 
  
১৯ প্রন: ক োভিড-১৯ (COVID-19)-এর টী োগুভে ভ  প্ভরবতত নশ্ োগ্য?  
উঃ এই টীকাগুদলা পমরবৈন নদযাগয বদল জানা মনই। যখন মকান একটি টীকা মনওয়া শুরু 
করদবন, প্রিামবৈ সময়সীমার মদধয মসই একই টীকা মেদয় এটি সম্পন্ন করা গুরুত্বপূণন। 
  
২০ প্রন: টী োর প্োশ্বতপ্রভতভিযোগুভে ভ  ভ ?  
উঃ ইনদজকশদনর জায়গায় বযথা এবাং নরমিাব মহাল সবদচদয় সাধারণ পাশ্বনপ্রমৈমিয়া। িামন্ত, 
জ্বর এবাং মাথা বযথা সহ সাধারণ লক্ষণগুমলও মকেু মানুদষর মদধয মেখা মযদৈ পাদর।  
 



২১ প্রন: টী োগুশ্েো  তটো  ো ত রী?  
উঃ এই টীকাগুদলা অ্ৈযন্ত কাযনকর মহদসদব প্রমামণৈ হদয়দে। ফাইজার এই সাংিমণ মথদক 
৯৫% সুরক্ষা প্রোন কদর এবাং মোননা টীকা (এমআরএনএ-১২৭৩/ mRNA-1273) ৯৪.১% 
কাযনকর। জনসন অ্যান্ড জনসন টীকা মামকন ন যুক্তরাদে মাঝামর মথদক ৈীব্র মকামিে-১৯ 
(COVID-19)দরাদগর প্রমৈদরাদধ ৭২% কাযনকর এবাং মকামিে-১৯ (COVID-19)-এর 
গুরুৈর এবাং প্রাণ াৈী সাংিমদণর প্রমৈদরাদধ ৮৫% কাযনকর। এই প্রসদঙ্গ ৈুলনা কদর বলদৈ 
মগদল, বামষনক ফু্ল টীকা মাে ৪০-৬০% কাযনকর। 
 
২২ প্রন: টী ো কনওযো েশ্েও ভ  আমোর ক োভিড-১৯ (COVID-19) হশ্ত প্োশ্র?  
উঃ যমেও টীকা মনওয়ার পদর মকামিে-১৯(COVID-19)হদৈ পাদর, ৈদব সম্ভাবনা খুবই কম 
এবাং যমে আপমন অ্সুস্থ্ হদয় পদড়ন, ৈাহদল এটি একটি খুব সামানয সাংিমণ হদৈ পাদর এবাং 
আপমন সম্ভবৈ খুব গুরুৈর অ্সুস্থ্ৈা বা হাসপাৈাদল িমৈন  হওয়া মথদক অ্বযাহৈ থাকদবন।  
 
২৩ প্রন: ফোইজোর এবং মডোনতো টী োয এমআরএনএ (mRNA) বযবহৃত টী োর প্র ুভক্তটি 
ভ ?  
উঃ এমআরএনএ(mRNA)প্রযুমক্ত মহাল টীকা তৈমরর নৈুন উপার, যা আমাদের শরীদরর 
মকাষগুদলাদক একটি মনরীহ টুকরা তৈমর করার মনদেনশ মেয় যা িাইরাদসর বাইদরর 
উপমরিাদগর মৈ মেখদৈ হয়(স্পাইক মপ্রাটিন)। এই স্পাইক মপ্রাটিন আমাদের শরীদরর মরাগ 
প্রমৈদরাধ বযবস্থ্াটিদক সজাগ কদর মেয় এবাং এমন্টবমে উৎপােন কদর, যা আমাদের রক্ষা 
করদব যমে আসল িাইরাস আমাদের শরীদর প্রদবশ কদর। এই পদ্ধমৈটি আপনাদক মকামিে-
১৯(COVID-19) মেদয় সাংিামমৈ করদৈ পাদর না। এমআরএনএ(mRNA) প্রযুমক্ত েশ 
বেদররও মবমশ সময় ধদর অ্ধযয়ন করা হদয়দে এবাং ইমৈমদধয কযািার মচমকৎসার জনযও 
এটি বযবহার করা হদে। 
 
২৪ প্রন: এমআরএনএ(mRNA) টী ো ভ  আমোর ভডএনএ প্ভরবতত ন  রশ্ব?  
উঃ না। যমেও অ্ক্ষরগুমল একই রকম, এমআরএনএ(mRNA)-এর মকান প্রিাব পড়দব না  
আপনার মেএনএ-এর উপর এবাং ফাইজার এবাং মোননা এমআরএনএ(mRNA)-এর টীকা 
আপনার মেএনএ পমরবৈন ন করদৈ পাদর না। এটাও মদন রাখা গুরুত্বপূণন ময এমআরএনএ 
(mRNA) খুবই ক্ষণস্থ্ায়ী, এবাং প্রায় ৭২  ণ্টার পর এর অ্বনমৈ  দট যায়। 
 
২৫ প্রন: জনেন অযোন্ড জনেন টী োর জনয ভ  প্র ুভক্ত বযবহোর  রো হশ্যশ্ে?  
উঃ জনসন অ্যান্ড জনসন টীকা "অ্যাদেদনািাইরাস টাইপ ২৬" নামক একটি মনরীহ ঠাণ্ডার 
িাইরাস বযবহার কদর িাইরাদসর বাইদরর উপমরিাগটি(স্পাইক মপ্রাটিন)মকিাদব সনাক্ত করা 
যায় ৈার জনয আপনার শরীরদক মনদেনশনা প্রোন কদর। এই পদ্ধমৈটি আপনাদক মকামিে-
১৯(COVID-19) মেদয় সাংিামমৈ করদৈ পাদর না। 
 
 
২৬ প্রন: আভম ভ  এই টী োটো গ্রহণ  রো কথশ্  ক োভিড-১৯(COVID-19) কপ্শ্ত প্োভর?  

http://q.how/


উঃ না। মকামিে-১৯(COVID-19)এর মবরুদদ্ধ লড়াই করার জনয মৈন ধরদনর টীকা তৈমর 
করা হদে। মৈনদটর মকানটাই মকামিে-১৯(COVID-19)মেদয় আপনাদক সাংিামমৈ করদব 
না। ফাইজার এবাং মোননা উিয় টীকাই এমআরএনএ(mRNA)টীকা, যা মকামিে-
১৯(COVID-19) িাইরাস বযবহার কদর না। জনসন অ্যান্ড জনসদনর টীকা একটি মনরীহ 
ঠাণ্ডার িাইরাস বযবহার কদর এবাং অ্নয েদুটার মৈ মকামিে-১৯(COVID-19) িাইরাস 
বযবহার কদর না। স্বল্পদময়ােী অ্স্বমিকর মকান মৃে ুপাশ্বনপ্রমৈমিয়ার মাদন মহাল ময মসটা 
আপনার শরীদরর উপর কাজ করদে এবাং অ্যামন্টবমে তৈমর করদে(এটা হওয়াটা আসদল 
িাল)।  
 
২৭ প্রন: টী োর মোযযশ্ম েুরক্ষো  তভদন বজোয থো শ্ব?  
উঃ আমরা এখদনা ৈা জামন না। টীকাগুমলর এবাং ৈাদের েী নদময়ােী কাযনকরীৈার সম্পদকন  
এখদনা আরও অ্দনক মকেু জানার আদে। মযই মলাদকরা পুদরা এক বের ধদর এই মরাগ-
সেন্ধীয় পরদখর জনয িমৈন  হদয়দে, ৈাদের উপর নজর মরদখ আগামী শীৈকাদলর মদধয 
আমরা আদরা জানদৈ পারব।  


