
COVID-19 টিকাগুলি লিরাপদ এবং কার্যকর। অি্য টিকার জি্য বহু দশককর গকবষণা ববজ্ালিককদর COVID-19 এর টিকাগুলি দ্রুত বতলর করকত লদকেকে। গকবষকরা 
তারপকর টিকাগুলি ললিলিকাি ট্াোি িাকে অধ্যেকি টিকাগুলি পরীক্া ককরি, ককাি লিরাপত্ার পরীক্া বাদ িা লদকে। প্রলতটি টিকা কবশ ককেকটি ললিলিকাি ট্াোকির 
পর্যাকের েকধ্য লদকে রাে।

ললিলিকাি ট্াোিগুলি োরককিি ফুড অ্যান্ড ড্াগ অ্যাডলেলিক্রেকেশকির (U.S. Food and Drug Administration, FDA) এবং একটি লিরাপত্া পর্যকবক্কণর কবাকড্য র দ্ারা 
লিকেভাকব পর্যকবক্ণ করা হে, এই কবাড্য টি একটি স্বতন্ত্র কগাষ্ঠি রারা অংশগ্রহণকারীকদর লিরাপত্া এবং তার সাকে সংগৃহীত তকে্যর লিভ্্য িতার ও সম্্ণ্যতার লদকক িজর রাকে। 
লিরাপত্া পর্যকবক্কণর কবাড্য গুলি একটি অধ্যেি োোকত বা বন্ধ করার সুপালরশ করকত পাকরি রলদ তারা লিরাপত্া সম্কক্য  উদলবঘ্ন কবাধ ককরি।

টিকা তৈরি

• কর ভাইরাস বা ব্যাকটেলরোর 
লবরুকধে তারা সুরলক্ত 
োককত চাি একটি টিকার 
োধ্যকে, ববজ্ালিকরা 
কসগুলি লিকে গকবষণা ককরি।

• টিকাগুলি বতলর করা হে 
এবং গকবষণাগাকর এবং 
পশুকদর উপর পরীক্া করা 
হে।

• একটি টিকা লিরাপদ বকি 
েকি হকি এবং একটি 
অিাক্রে্যতার প্রলতলক্রো 
বতলর করকি, কসটি কফজ 
ওোি ললিলিকাি ট্াোকি 
লিকে রাওো হকত পাকর। 
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COVID-19 টিকা তৈরি এবং পর্ববক্ষণ

• টিকাটি 20 থথবক 100 জি 
মািুবেি একটি কোে কগাষ্ঠির 
উপর পরীক্া করা হে।

• গকবষকরা টিকাটি এগুলির 
জি্য পরীক্া ককরি:
√ লিরাপদ লকিা
√ একটি অিাক্রে্যতার 

প্রলতলক্রো বতলর ককর লকিা
√ পার্্য প্রলতলক্রোর কারণ হে 

লকিা
• টিকাটি লিরাপদ বকি েকি হকি 

এবং একটি অিাক্রে্যতার 
প্রলতলক্রো বতলর করকি, কসটি 
পকরর পর্যাকে লিকে রাওো হে।

• টিকাটি হাজাি হাজাি মািুবেি 
উপর পরীক্া করা হে।

• লকেু অংশগ্রহণকারী টিকাটি 
পাি এবং অি্যরা প্্যাকসকবা পাি 
(একটি লিরাপদ পদাে্য রার ককাি 
সলক্রে উপাদাি োকক িা)।

• গকবষকরা পরীক্া ককর কদকেি:
√ কর অংশগ্রহণকারীরা টিকাটি 

কপকেকেি এবং রারা প্্যাকসকবা 
কপকেকেি, তাকদর েকধ্য তুিিা 
ককরি (উদাহরণস্বরুপ, প্রকত্যক 
কগাষ্ঠিকত কতজি ব্যলতির 
কসই করাগটি হে রার লবরুকধে 
সুরক্ার জি্য টিকাটি বতলর 
করা হকেকে) 

√ টিকাটি লিরাপদ ও কার্যকর 
লকিা

• টিকাটি লবলভন্ন বেকসর, 
শারীলরক স্বাস্্য, এবং জালত 
এবং জালতেতার কবয়কব�া 
ব্যরতিি উপর পরীক্া করা হে। 

• গকবষকরা পরীক্া ককর কদকেি:
√ টিকাটি ককাি গুরুতর পার্্য 

প্রলতলক্রো আকে লকিা।
√ অংশগ্রহণকারীর 

অিাক্রে্যতার লসকটেে 
টিকাটির প্রলত প্রলতলক্রো 
কদোে লকিা

√ লবলভন্ন কডাজ আকরা লিরাপদ 
বা আকরা কার্যকর লকিা

• টিকাটি লিরাপদ বকি েকি হকি 
এবং রারা টিকাটি পাি তাকদর 
েকধ্য একটি অিাক্রে্যতার 
প্রলতলক্রো বতলর করকি, কসটি 
পকরর পর্যাকে লিকে রাওো হে।

Bengali



টিকাি কৈৃত্ব  
প্রদাি বা অিুবমাদি

লিে্যাতা FDA-র কাকে জরুলরকািীি 
ব্যবহাকরর কতৃত্ব প্রদাকির (emergency 
use authorization, EUA) বা 
অিুকোদকির (িাইকসন্স প্রদাি) জি্য টিকাটি 
জো লদকত পাকরি। 

COVID-19 োহাোরীর েত সঙ্কেকািীি 
অবস্াে FDA টিকাগুলিকক একটি EUA 
েঞ্রু করকত পাকর। একটি জীবি-লবপন্নকারী 
অসুস্তার কক্করে করাকধর জি্য একটি টিকা 
ব্যবহাকরর জি্য অিুকোদি কদে একটি EUA, 
রলদ ককাি টিকা বা ওষুধ উপিব্ধ িা োকক। 
EUA জালর করা সেস্ত টিকা অি্যাি্য সেস্ত 
অিুকোলদত টিকার েকতাই একই ললিলিক্যাি 
ট্াোকির েধ্য লদকে রাে। FDA একটি 
টিকাকক EUA ককবি তেিই প্রদাি ককর 
রেি কডো কদোে কর সম্াব্য িাভগুলি 
জািা এবং সম্াব্য ঝঁুলকগুলি কচকে কবলশ। 
আশা করা হে EUA েঞ্রু করা লিে্যাতারা 
িাইকসকন্সর জি্য আকবদি করকবি অধ্যেকির 
অংশগ্রহণকারীকদর আকরা দীর্য সেে 
পর্যকবক্ণ করার পকর।

অরবিৈ িাখা পর্ববক্ষণ

 

লিরাপত্ার অধ্যেি অব্যাহত রকেকে টিকা ব্যবহাকরর কতৃত্ব প্রদাকির বা অিকুোদকির পকরও। অধ্যেিগুলি 
অত্যন্ত লবরি প্রলতক্ি রেিার জি্য পরীক্া করকত পাকর। রলদ একটি সম্াব্য পার্্য প্রলতলক্রো এবং একটি 
টিকার েকধ্য একটি সম্ক্য  পাওো রাে, জিস্বাস্্য আলধকালরকরা লিধ্যারি ককরি টিকাটির সলুবধাগুলি 
ঝঁুলকর কচকে কবলশ লকিা। কেিও কেিও টিকার সপুালরকশর পলরবত্য ি প্রকোজি হে।
ইলেউিাইকজশি প্র্যাকটিস সম্রককিত উপকদষ্া কলেটি (Advisory Committee on Immunization 
Practices), রা লচলকৎসা ও জিস্বাস্্য লবকশষজ্কদর একটি কগাষ্ঠি, প্রকোজি অিরুােী টিকার সপুালরশ 
করকত বা তা পলরবত্য ি করকত টিকার লিরাপত্া এবং কার্যকালরতা সংক্রান্ত তে্য ব্যবহার ককর। টিকার 
লিরাপত্া পর্যকবক্ণ করার জি্য ব্যবহৃত লকেু লসকটেকের েকধ্য রকেকে:

 √Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS (ভ্যাকরিি অ্যাডভাি ্ইবভন্ট 
রিবপাট্িং রিবটেম), োরককিি রতুিরাক্রের প্রােলেক সতকীকী করণ ব্যবস্া রা টিকা কিওোর পর সম্াব্য 
স্বাস্্য সেস্যার লরকপাে্য  সংগ্রহ ককর। রলদ ককাকিা সম্াব্য সেস্যা পাওো রাে, FDA এবং করাগ লিেন্ত্রণ 
ও প্রলতকরাধ ককন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) তা েলতকে কদেকব।
 √Vaccine Safety Datalink (ভ্যাকরিি থিফটি থডটারলংক), োরককিি রতুিরা্রে জকু়ে আেটি 
পলরচালিত ককোর সংস্ার একটি কিেওোক্য  রার েকধ্য 24 লেলিেকিরও কবলশ োিষু রকেকেি। 
VAERS ব্যবহার ককর পাওো সম্াব্য পার্্যপ্রলতলক্রোগুলি আসকি ককাকিা টিকার কারকণ হে লকিা 
তা কদেকত এটি ব্যবহার করা হে। 
 √Post-Licensure Rapid Immunization Safety Monitoring (লাইবিন্সি পি দ্রুৈ 
টিকাকিবণি রিিাপত্া পরব্বক্ষণ), রা লবরি স্বাস্্য সংক্রান্ত রেিাগুলি েুকঁজ কবর করকত এবং 
পরীক্া করার জি্য স্বাস্্য পলরকল্পিা এবং টিকার করলজস্ট্রি কেকক তে্য পরীক্া করকত পাকর।
 √Clinical Immunization Safety Assessment Project (রলিরিক্যাল ইরমউিাইবজ�ি 
থিফটি অ্যাবিিবমন্ট প্রবজক্ট) টিকার লিরাপত্া সম্কক্য  জািার জি্য অধ্যেি পলরচািিা ককর এবং 
স্বাস্্যকসবা প্রদািকারীকদর সাহার্য ককর রাকদর লিরদকিষ্ করাগীকদর জি্য টিকার লিরাপত্া লিকে প্রশ্ন োকক।

কফকডরাি সরকার COVID-19 টিকাগুলি পর্যকবক্ণ করার জি্য অলতলরতি পদকক্প লিকছে। উদাহরণস্বরুপ, 
CDC লভ-কসফ েুি টিকাপ্রাপ্ত ব্যলতিকদর কেকক প্রাপ্ত পার্্য প্রলতলক্রো সম্কক্য  তে্য প্রদাি ককর। িক্্য িক্্য 
োিুষ লভ-কসকফর সাকে লিবন্ধি ককরকেি এবং তাকদর টিকাকরকণর অলভজ্তা সম্কক্য  তে্য প্রদাি ককরকেি।

আর�ো তর্যে� জনযে, nyc.gov/covidvaccine দেখুন।
পরিরথিরি যেমন হবে যেই অনুোয়ী NYC স্াথিথ্য দপ্তি িাি েুপারিশগুরি পরিেি্ত ন কিবি পাবি।   8.5.21                             

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

