
COVID-19  
টিকাসমূহ সম্পরককে   
সত্যিগুর�া
এই টিকা থেরক আপনার COVID-19 হওয়া অসম্ভব।
যে ভাইরাসটি COVID-19 এর কারণ তা েুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত টিকাগুষ্ট�ার  
মষ্ট্্য যেই। এর অর্থ হষ্টছে একটি COVID-19 টিকা আপোষ্টক COVID-19  
এ আক্ান্ত করষ্টত পারষ্টব ো।

COVID-19 টিকাসমূহ আপনার তিএনএ পতরব ক্ে ন 
করর না। 
েকু্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত COVID-19 টিকাগুষ্ট�াষ্টত যেষ্টেটিক উপাদাে রষ্টেষ্টে 
ো আপোর শরীষ্টরর যকাষগুষ্ট�াষ্টক ভাইরাসটির ববরুষ্টধে সরুক্া 
গষ্টে যতা�ার বেষ্টদ্থ শো যদে। তষ্টব, এই উপাদােগুষ্ট�া কখেই আপোর 
বিএেএ-এর সাষ্টর বববক্ো কষ্টর ো। এর অর্থ হষ্টছে টিকাষ্টত রাকা 
যেষ্টেটিক উপাদােগুষ্ট�া আপোর বিএেএ-এর উপর যকাষ্টোভাষ্টবই  
প্রভাব যে�ষ্টত পারষ্টব ো।

আপনার অযিা�ার্জি বা অনযিানযি স্াস্যিগ্ সমসযিা োকর�ও  
টিকা থনওয়া তনরাপদ।
িাোষ্টবটিস, হা াপাবে বা হৃদষ্টরাগ আষ্টে এমে ব্যবক্তরা টিকা বেষ্টত পারষ্টবে। স্াস্্যগত সমস্যা আষ্টে এমে  
অষ্টেক মােুষ COVID-19 েবেত গুরুতর অসুস্তার বর্ধিত ঝুাবকষ্টত আষ্টেে, তাই টিকা যেওো গুরুত্বপূণ্থ। 
একমাত্র যে কারষ্টণ যকউ COVID-19 টিকা বেষ্টত অসমর্থ হষ্টত পাষ্টর যসটি হষ্টছে েবদ তাষ্টদর টিকার যকাষ্টো একটি  
উপাদাষ্টের প্রবত অ্যা�ারেধি রাষ্টক অরবা অে্য যকাষ্টো টিকা বা ইেষ্টেকশষ্টের মা্্যষ্টম প্রষ্টদে ওষুষ্ট্র প্রবত  
গুরুতর অ্যা�ারেধি হওোর ইবতহাস রাষ্টক। এরপষ্টরও তারা টিকা বেষ্টত সক্ম হষ্টত পাষ্টরে বকন্তু যসটি করার আষ্টগ  
তাষ্টদর উবিৎ তাষ্টদর স্াস্্য যসবা প্রদােকারীর সাষ্টর করা ব�া।

আপতন COVID-19 এ আক্ান্ত হর� ও এর ফর� অযিান্টিবতি োকর�ও আপনার উতিৎ টিকা থনওয়া। 
যরাগ বেেন্ত্রণ ও প্রবতষ্টরাষ্ট্র যকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এবং অে্যাে্য ববষ্টশষজ্ঞরা বষ্ট�ে যে 
ইষ্টতামষ্ট্্য আপোর COVID-19 হষ্টে রাকষ্ট�ও টিকা যেওো উবিৎ হষ্টব যেষ্টহতু আপোর আবারও COVID-19 হষ্টত পাষ্টর। COVID-19 
এ পুেরাে আক্ান্ত হওোর সম্াবো কমাষ্টোর �ষ্টক্্য আপোর যরাগ প্রবতষ্টরা্ ক্মতা শবক্তশা�ী কষ্টর যতা�ার েে্য টিকা যেওো একটি 
বেরাপদ উপাে। ভাইরাসটির েতুে, আষ্টরা সংক্ামক ভ্যাবরোন্টসমূহ, যেমে যিল্া ভ্যাবরোষ্টন্টর ববরুষ্টধেও টিকাগুষ্ট�া অষ্টপক্াকৃত 
শবক্তশা�ী সুরক্া প্রদাে করষ্টত পাষ্টর। 

আপতন ্রুণ ও সুস্ারস্যির অতিকারী হর�ও আপনার টিকা থনওয়া উতিৎ। 
তরুণ ও এমবেষ্টত স্াস্্যবাে মােুষরাও COVID-19 এ অত্যন্ত অসুস্ হষ্টে পষ্টেষ্টে ও মারা যগষ্টে। COVID-19 এর অব্কতর সংক্ামক 
ভ্যাবরোন্টগুষ্ট�ার কারষ্টণ অল্পবেস্ক ব্যবক্তরা অব্ক পবরমাষ্টণ COVID-19 এ আক্ান্ত ও হাসপাতাষ্ট� ভরতধি হষ্টছে। COVID-19 হওোর পর 
দীর্থ-যমোদী স্াস্্য সমস্যাও যদখা বদষ্টত পাষ্টর, যেমে শ্াসকষ্ট, যপবশ ও অবস্সবধিষ্টত ব্যরা, মারাব্যরা এবং ক্াবন্ত। তাোো, টিকা বেষ্ট� তা 
আপোর পবরবার ও বধুিষ্টদর সুরবক্ত রাখষ্টত সহােতা কষ্টর কারণ োরা টিকা বেষ্টেষ্টেে তাষ্টদর কাে যরষ্টক ভাইরাসটি েোষ্টোর সম্াবো কম।

আমরা সম্প্রদায়বযিাপী অনাক্মযি্া অ ক্ে ন করর্ পাতরতন।
েখে একটি েেষ্টগাষ্ঠীষ্টত যকাষ্টো সংক্ামক যরাষ্টগর ববপরীষ্টত েষ্টরষ্ট সংখ্যক মােুষ যরাগ প্রবতষ্টরা্ ক্মতা অে্থ ে করার েষ্ট� যসই যরাগ 
আর েবেষ্টে পেষ্টত পাষ্টর ো তখে তাষ্টক সম্প্রদােব্যাপী অোক্ম্যতা বষ্ট�। বেউ ইেক্থ  বসটি ও অে্যাে্য োেগাে এখেও COVID-19 
সংক্মণ ি�মাে রষ্টেষ্টে। ববষ্টশষজ্ঞরা একমত হষ্টেষ্টেে যে আমরা সম্প্রদােব্যাপী অোক্ম্যতা অে্থ ে করষ্টত পাবরবে। টিকা যেওোর যোগ্য 
এমে সবার উবিৎ টিকা বেষ্টে বেষ্টেষ্টদর ও অে্যষ্টদর রক্া করা। 

Bengali



COVID-19 টিকা সম্পষ্টক্থ  আষ্টরা োেষ্টত, আপোর স্াস্্য যসবা প্রদােকারীর সাষ্টর করা ব�ুে,  
311 েম্বষ্টর যোে করুে, অরবা nyc.gov/covidvaccine বভবেট করুে।

পরিরথিরি যেমন হবে যেই অনুোয়ী NYC স্াথিথ্য দপ্তি িাি েুপারিশগুরি 
পরিেি্ত ন কিবি পাবি। 8.25.21

আপতন ভতবষযির্ সন্তান তনর্ িাইর� টিকা থনওয়া তনরাপদ।
COVID-19 এর সাষ্টর উব্থরতার সমস্যার সম্পক্থ  ববষষ্টে দাবীগুষ্ট�ার সপষ্টক্ যকাষ্টো ববজ্ঞাবেক প্রমাণ যেই। CDC এবং  
অে্যাে্য ববষ্টশষজ্ঞরা বষ্ট�ে যে সন্তাে বেষ্টত িাে এমে ব্যবক্তষ্টদর েে্য COVID-19 টিকা যেওো বেরাপদ। োরা বত্থ মাষ্টে  
গভ্থ ্ারষ্টণর যিষ্টা করষ্টেে অরবা োরা ভববষ্যষ্টত করার পবরকল্পো করষ্টেে তাষ্টদর টিকা যেওো উবিত। 

তভটাতমন বা প্াকৃত্ক তিতকৎসাসমূহ থে COVID-19 এর তবরুরধে সুরক্া থদয় ্ার থকারনা  
প্মাণ থনই।
COVID-19 এ আক্ান্ত হওোর ঝুাবক কমাষ্টত ও আক্ান্ত হষ্ট� গুরুতর অসুস্তা এবং মৃতু্য এোষ্টত টিকাই হষ্টছে সষ্টব্থাত্তম  
উপাে। অে্যাে্য প্রমাবণত সুরক্াগুষ্ট�া হষ্টছে যকব� মুষ্টখর আবরণ, শারীবরক দরুত্ব, হাষ্টতর পবরছেন্নতা এবং পবরষ্টবশগত  
সাব্ােতা, যেমে উন্নততর বােু ি�াি�। 

েরেষ্ঠ পতরমাণ সম্পদ, থিষ্া ও পারস্পতরক সহায়্ার মািযিরমই তবজ্ানীরা এ্ দ্রু্ টিকা  
উৎপাদন করর্ সক্ম হরয়রেন।  
কষ্টেক ববব�েে ি�ার খরি করা হষ্টেষ্টে এবং সারা ববশ্ েষু্টে শত শত ববজ্ঞােী টিকাসমূহ উৎপাদষ্টে বের�সভাষ্টব কাে কষ্টরষ্টেে। এর েষ্ট� 
টিকাগুষ্ট�ার উৎপাদে ও পরীক্া আ�াদা আ�াদা পে্থাষ্টের বদষ্ট� একই সাষ্টর করা সম্ব হষ্টেষ্টে। ববজ্ঞাবেকরা অে্যাে্য কষ্টরাোভাইরাষ্টসর 
েে্য টিকার গষ্টবষণা সষ্টমত অে্যাে্য টিকা সংক্ান্ত বহু বেষ্টরর গষ্টবষণাষ্টক বভবত্ত বহসাষ্টব ব্যবহার করষ্টত সক্ম হষ্টেষ্টেে। 
আমরা ভাগ্যবাে যে COVID-19 যক টিকার সাহাষ্টে্য প্রবতষ্টরা্ করা োে। অে্যাে্য স্াস্্যগত সমস্যাগুষ্ট�া, যেমে HIV এবং 
যববশরভাগ ক্যান্াষ্টরর েে্য টিকা বতবর করা অষ্টেক যববশ কঠিে বষ্ট� প্রমাবণত হষ্টেষ্টে। প্রবতটি সংক্মণই আ�াদা,  
তাই টিকা বতবরর সমেগুষ্ট�ার মষ্ট্্য তু�ো করা সম্ব েে।  

খাদযি ও ওষুি প্শাসন (Food and Drug Administration, FDA) টিকাগুর�ারক তনরাপদ বর�  
রায় তদরয়রে। 
COVID-19 টিকাসমূহ অে্যাে্য সব টিকার মত একই ্াপগুষ্ট�া অেুসরণ কষ্টর বতবর করা হষ্টেষ্টে। এগুষ্ট�াষ্টক �্যাবষ্টরটবরষ্টত  
বতবর করা হষ্টেষ্টে এবং তারপর বক্বেক্যা� ট্াো� োমক গষ্টবষণা িা�াষ্টো হষ্টেষ্টে। বক্বেক্যা� ট্াো�গুষ্ট�াষ্টক FDA,  
অে্যাে্য সরকারী সংস্া ও স্া্ীে ববষ্টশষজ্ঞরা বেববেভাষ্টব পে্থষ্টবক্ণ ও পে্থাষ্ট�ািো কষ্টরষ্টেে। প্রবতটি COVID-19 টিকাষ্টক  
বববভন্ন ব�ঙ্গ, বেস, োবত ও যগাষ্ঠীর হাোর হাোর যস্ছোষ্টসবীর উপর পরীক্া করা হষ্টেষ্টে। টিকা যেওোর সুবব্াগুষ্ট�া যে যকাষ্টো  
ঝুাবকর িাইষ্টত যববশ এটি প্রমাণসাষ্টপষ্টক্ যোরাষ্ট�াভাষ্টব বেবচিত করার পর FDA টিকাগুষ্ট�াষ্টক প্রারবমকভাষ্টব েরুরী ব্যবহার  
অেুষ্টমাদে (emergency use authorization, EUA) বদষ্টেবে� আগস্ট, 2021 এ FDA Pfizer/BioNTech টিকাষ্টক সম্পূণ্থভাষ্টব 
অেুষ্টমাবদত (�াইষ্টসন্প্রাপ্ত) কষ্টর।

টিকাগুর�ার গুরু্র পার্কে প্ত্তক্য়া সমূহ অ্যিন্ত তবর�। 
যকাটি যকাটি যিাে টিকা বেরাপষ্টদ প্রদাে করা হষ্টেষ্টে, এবং গুরুতর পাশ্্থ প্রবতবক্ো সমূহ অত্যন্ত ববর� যক্ষ্টত্র রটষ্টত যদখা  
যগষ্টে। স্াস্্য যসবা প্রদােকারী ও সা্ারণ মােুষরা টিকাদাষ্টের পর স্াস্্যগত সমস্যার করা টিকােবেত প্রবতকূ� পবরবস্বত  
বরষ্টপাটি্থ ং বসষ্টস্টম (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) এর মা্্যষ্টম বরষ্টপাট্থ  করষ্টত পারষ্টবে।  
VAERS স্াস্্যগত সমস্যাগুষ্ট�ার ্রণ োিাই কষ্টর, োষ্টক বেরাপত্তা সংষ্টকতও ব�া হে। VAERS েবদ যকাষ্টো বেরাপত্তা সংষ্টকত  
পাে, তাহষ্ট� ববষ্টশষজ্ঞরা তদন্ত কষ্টর যদখষ্টত পাষ্টরে যে স্াস্্যগত সমস্যাগুষ্ট�ার সাষ্টর একটি টিকার যকাষ্টো সংষ্টোগ আষ্টে বকো। VAERS 
এ সক� েমাকৃত বরষ্টপাট্থ  রাষ্টক, রটোগুষ্ট�ার সাষ্টর টিকার সম্পক্থ  রাকার সম্াবো োই যহাক ো যকে। এই কারষ্টণ, শু্ুমাত্র VAERS 
বরষ্টপাট্থ গুষ্ট�া ব্যবহার কষ্টর একটি টিকার বেরাপত্তা োিাই করা হে ো। 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page
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