
 COVID-19 ভ্যাক্সিন ক্নয়ে প্রচক্িত 
ক্িথগুয়িযার আসি বযাস্তবতযা।
COVID-19 ভ্যাক্সিন সম্পর ক্ে  প্রচুর তথ্ ররেরে। এর অরন্গুর�যাই অসত্। 
প্র্ৃত তথ্ জযাননু এবং সুস্থ থযাকুন।

ক্িথ: COVID-19 ভ্যাক্সিন ক্নরযাপদ নে কযারণ সসগুয়িযা খুব তক্িঘক্ি কয়র ততক্র করযা হয়েয়ে।
বযাস্তবতযা: এই ভ্যাক্সিন তবজ্যাক্নকভযায়ব ক্নরযাপদ এবং কযার্যকর প্রিযাক্ণত হয়েয়ে। 
COVID-19 ভ্যাক্সিন খযাদ্ ও ঔষধ প্রশযাসরনর (Food and Drug Administration, FDA) ্যাে থথর্ 
অনরু�যাদন পযাওেযার জন্ ক্লিক্ন্্যা� ট্যােযা� এবং ক্নরযাপত্যা পরকেরবক্ষরের �ধ্ ক্দরে ক্িরেরে। Pfizer (ফযাইজযার) 
ভ্যাক্সিরনর ক্লিক্ন্্যা� ট্যােযার� অংশ থনন 40,000 এর অক্ধ্ �যানষু, এবং 30,000 এর অক্ধ্ অংশ থনন 
Moderna (�ডযানকেযা) এর ট্যােযার�।

ক্িথ: COVID-19 ভ্যাক্সিন তীব্র পযার্্য প্রক্তক্রিেযা এবং অ্যািযাক্ ্্য ্ক্নত প্রক্তক্রিেযা সকৃ্টি কয়র।
বযাস্তবতযা: এই ভ্যাক্সিয়নর কযারয়ণ অন্যান্ ভ্যাক্সিয়নর িত হযািকযা পযার্্যপ্রক্তক্রিেযা সকৃ্টি হয়ত পযায়র।
সবরচরে সযাধযারে পযার্কেপ্রক্তক্রিেযা হ� লিযাক্তি, �যাথযা ব্থযা, ইনরজ্শন 
গ্রহরের স্থযারনর চযারপযারশ ব্থযা বযা �যা�রচ ভযাব, এবং থপশী বযা জরেরটে 
ব্থযা। এসরবর �ত পযার্কে প্রক্তক্রিেযাগুক্� অপ্রীক্ত্র হর�ও এগুর�যা হ� 
ক্নদশকেন থর আপনযার থদহ ক্নরজর্ COVID-19 সৃক্টি্যারী ভযাইরযাস 
থথর্ রক্ষযা ্ররত ্যাজ ্ররে। রযারদর এই ভ্যাক্সিরনর থ্যারনযা 
উপযাদযারনর প্রক্ত তীব্র অ্যা�যাক্জকে জক্নত প্রক্তক্রিেযা আরে তযারদর এই 
ভ্যাক্সিন নযা থনওেযা উক্চৎ।

ক্িথ: COVID-19-এ আরিযান্ত হয়ি আিযার খুব সবক্ি অসসু্থ হয়ে পিযার 
ঝঁুক্ক সনই, তযাই আিযার এই ভ্যাক্সিয়নর প্রয়েযা্ন সনই।
বযাস্তবতযা: আপনযার ঝঁুক্কর িযাত্যা রযাই সহযাক নযা সকন, আপক্ন এখনও 
এই ভযাইরযায়স সংরিক্িত হয়ত পযায়রন এবং এটি েক্িয়ে ক্দয়ত পযায়রন। 
এ্বযার এটি ব্যাপ্ভযারব সু�ভ হর�, রত থবক্শ সম্ভব উপরুক্ত 
প্রযাপ্তবেস্করদর এই ভ্যাক্সিন থদওেযা হর� তযা আ�যারদর ্ক্�উক্নটির্ এই 
ভযাইরযাস থথর্ রক্ষযা ্ররত সযাহযার্ ্ররব — এটযার্ ব�যা হে হযাডকে  
ইক্�উক্নটি। 

ক্িথ: ভ্যাক্সিনটি সথয়ক আিযার COVID-19 হয়ত পযায়র।
বযাস্তবতযা: ভ্যাক্সিনটি সথয়ক আপনযার COVID-19 হয়ব নযা।
অনরু�যাক্দত COVID-19 ভ্যাক্সিরনর থ্যারনযাটিই জীক্বত ভযাইরযাস 
ব্বহযার ্রর নযা। ভ্যাক্সিরন এ�ন ক্্েু থনই রযা COVID-19 সৃক্টি 
্ররত পযারর। Pfizer এবং Moderna-এর ভ্যাক্সিন mRNA ব্বহযার 
্রর, রযা বযাতকে যাবযাহ্ রযাইরবযাক্নউক্লি্ এক্সডর্ থবযাঝযাে। mRNA 
আ�যারদর থ্যাষগুর�যার্ থশখযাে থর ক্্ভযারব এ্টি থপ্রযাটিন ততক্র ্ররত 
হে রযা আ�যারদর শরীরর থরযাি প্রক্তররযাধ ক্ষ�তযা সৃক্টি ্রর। ঐ ইক্�উন 
থরসপন্স বযা থরযাি প্রক্তররযাধী প্রক্তক্রিেযা রযা অ্যাক্টেবক্ড উৎপযাদন ্রর, 
থসটি আস� ভযাইরযাস আ�যারদর শরীরর প্ররবশ ্রর� আ�যারদরর্ 
সংরিক্�ত হওেযা থথর্ রক্ষযা ্রর।

COVID-19 
ভ্যাক্সিয়নর পয়ষে 

সবযাই হযাত তুিুন।
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ক্িথ: COVID-19 ভ্যাক্সিন আিযার DNA বযা 
ক্্নগত ক্বন্যাস পক্রবত্য ন কয়র সেিয়ত পযায়র।
বযাস্তবতযা: এই ভ্যাক্সিন সকযায়নযা ব্ক্তির DNA বযা 
ক্্নগত ক্বন্যাস পক্রবত্য ন করয়ত পযায়র নযা। 
এই ভ্যাক্সিরনর mRNA ্খরনযাই আপনযার থজরনটি্ 
উপযাদযারন থ্যারনযাভযারবই প্রভযাব থফর� নযা বযা এর 
সযারথ ক্�থক্্রিেযা ্রর নযা। 1-2 সপ্তযাহ পর শরীর 
থথর্ এই mRNA থবক্ররে রযাে। 

ক্িথ: ভ্যাক্সিয়ন mRNA-এর ব্বহযার একটি নতুন 
প্ররকু্তি সর ক্বষয়ে আিরযা খুব কিই ্যাক্ন।
বযাস্তবতযা: ক্বজ্যানীরযা কয়েক দিক ধয়র ভ্যাক্সিয়ন 
mRNA-এর ব্বহযার ক্নয়ে গয়বষণযা করয়েন। 

ক্িথ: আিযার ইক্তপয়ূব্য COVID-19 হয়েক্েি, 
কযায়্ই আিযার ভ্যাক্সিয়নর প্রয়েযা্ন সনই। 
বযাস্তবতযা: আপনযার COVID-19 হয়ে থযাকয়িও 
আপনযার এই ভ্যাক্সিন সনওেযা উক্চৎ। 
ক্বরশষজ্ঞরযা জযারনন নযা থর সংরি�রের �যাধ্র� প্রযাপ্ত 
অ্যাক্টেবক্ড পুনরযাে সংরি�ে থথর্ রক্ষযা ্ররত 
পযারর ক্্নযা। আপনযার উপসিকেস�হূ চর� থির� এবং 
আপনযার জন্ সুপযাক্রশ্ৃত ক্বক্ছিন্ন থযা্যার স�েসী�যা 
থশষ হরে থির� আপক্ন এই ভ্যাক্সিন থপরত পযাররন।  

ক্িথ: এই ভ্যাক্সিন িযানুয়ষর িরীয়র ট্্যাক্কং 
িযাইয়রিযাক্চপ স্থযাপন কয়র। 
বযাস্তবতযা: ভ্যাক্সিনটিয়ত সকযায়নযা ট্্যাক্কং ক্িভযাইস 
সনই।
এই ভ্যাক্সিরন থ্যারনযা �যাইররিযাক্চপ অথবযা ট্্যাক্্ং 
ক্ডভযাইস থনই। ভ্যাক্সিরন �যাইররিযাক্চপ থযা্যা সম্পর ক্ে  
ক্�থ্যা দযাক্ব ক্নরে এই ক্�থ ইটেযাররনরট শুরু হে।

ক্িথ: রক্দ আিযার ক্িয়ির প্রক্ত অ্যািযাক্ ্্য  থযায়ক, 
তযাহয়ি আক্ি COVID-19 ভ্যাক্সিন ক্নয়ত পযারয়বযা 
নযা। 
বযাস্তবতযা: COVID-19 ভ্যাক্সিয়ন ক্িি সনই। 

ক্িথ: COVID-19 ভ্যাক্সিন ভ্রূয়ণর টিসু্  ক্দয়ে ততক্র 
করযা হে। 
বযাস্তবতযা: এই ভ্যাক্সিয়ন ভ্রূয়ণর টিসু্  থযায়ক নযা।
ভ্যাক্সিরনর উপযাদযানগুক্�র �রধ্ ররেরে mRNA, 
থনযানযাপযাক্ন, অ্যা�যাইনস (amines) এবং ক্চক্ন। 

ক্িথ: আক্ি একবযার COVID-19 ভ্যাক্সিন সপয়ে 
সগয়ি আিযার আর িযাস্ক পরযার দরকযার সনই।
বযাস্তবতযা: ভ্যাক্সিন সনওেযার পরও আপনযার িযাস্ক 
পরযা এবং সযািযাক্্ক দরূত্ব অনিুীিন অব্যাহত 
রযাখযা উক্চৎ।
এই ভ্যাক্সিন থপর�ও আপনযার COVID-19-এর 
স্� সুরক্ষযা ক্নরদকেশনযা থ�রন চ�যা উক্চত। ভ্যাক্সিন 
আপনযার্ COVID-19-এর ্যাররে অসুস্থ হওেযার 
হযাত থথর্ সুরক্ষযা থদে, ক্্ন্তু ক্বরশষজ্ঞরযা জযারনন 
নযা থর আপক্ন এখনও ভযাইরযাসটি বহন ্ররত এবং 
তযা অন্রদর �রধ্ েক়্িরে ক্দরত পযাররন ক্্নযা।

আপনযার রক্দ সকযায়নযা প্রশ্ন থযায়ক তযাহয়ি আপনযার স্যাস্থ্ সসবযা 
প্রদযানকযারীর সযায়থ কথযা বিুন। COVID-19 ভ্যাক্সিন সম্পয়ক্য  
nychealthandhospitals.org/covidvaccine ওয়েবসযাইট সথয়ক 
আয়রযা ্যাননু।


