
�মেস�ার আরএনএ (এমআরএনএ) িটকাসমূহ িকভােব কাজ কের?

অিধকাংশ িটকার মেতা, �কািভড-19 িটকা আমােদর অ�াি�বিড �তরী কের যা সং�মেণর সােথ লড়াই করেত সাহায� 
কের। �কািভড-19 িটকা �মেস�ার আরএনএ (এমআরএনএ) ব�বহার কের। এমআরএনএ হল এমন অণু যা আমােদর 
�কাষসমূেহর �সই অংেশ বাত� া বহন কের �যখােন ��ািটন �তরী হয়। এই ��ে� এমআরএনএ �কািভড-19 এ �া� 
��ািটনিট �তরী কের। একবার এই �কািভড-19 ��ািটন �তরী হেল  আপনার শরীর অ�াি�বিড �তরী কের  িকভােব 
এিটেক �মের �ফলেত  হয় তা িশেখ �নয়। ভিবষ�েত আপনার শরীর যিদ কখনও �কািভড-19 এর ��ািটন�িল �দেখ, 
অ�াি�বিড�িল এ�িলেক আ�মণ করেব এবং ভাইরাসিটেক �ত �মের �ফলেব। এই ভােব িটকািট আপনােক সুর�া 
�দান কের।
 
 মেন রাখা �েয়াজন  �য আমােদর শরীর ব�বহােরর পর এমআরএনএেক বজ� ন কের �দয় এবং এিট আমােদর শরীের 
�বশী�ন থােক না। এ ছাড়াও, এমআরএনএিট আমােদর িডএনএেক পিরবত� ন করেত পােরনা।
 
 

�কািভড-19 এর সােথ লড়াই করার জন� দুিট �মেস�ার আরএনএ (এমআরএনএ) িটকা �হলথ কানাডা �ারা অনুেমািদত হেয়েছঃ
ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডান�া। 95% �িতেরাধ �মতার জন� আপনার �েয়াজন দুিট িটকার। অবেশেষ এ�িল সম� কানাডীয়েদর
কােছ �পশ করা হেব। ভিবষ�েত আেরা িবিভ� ধরেণর িটকা আসেব ।
 
এই িবিলপ�িটর উে�শ� িচিকৎসাশা�-স�িক� ত সিঠক তথ� �দওয়া যােত আপিন অবিহত িস�া� িনেত পােরন। এিট িচিকৎসকগণ �ারা
িনরীি�ত। মাচ�  2021 এর পর হেত এিট সা�িতকতম তথ�, এবং �েয়াজন মেতা এই তথ� হালনাগাদ করা হেব।
 

আেরা জানেত হেল �দখুনঃ
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-mrna.html
 

িটকাসমুহ কী উপাদান িদেয় �তরী?
িটকাসমূেহর মেধ� ঔষধ জাতীয় এবং অ-ঔষধ জাতীয় উপাদান রেয়েছ। অ-ঔষধ জাতীয় 
উপাদান�িলর মেধ� রেয়েছ জল/পািন ও শক� রা। এেত �কানও পারদ, �ণ-�কাষ, ফরমাি�হাইড, 
র�জাত �ব�, শকূর, প� �থেক �া� �ব�, বা এলু�িমিনয়াম �নই।
 
 

এমআরএনএ �কািভড-19 িটকাসমূহঃ
িকছু তথ�

 

1. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

2. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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আেরা জানেত হেল �দখুনঃ



আেরা জানেত হেল �দখুনঃ
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/
COVID-19_about_vaccines.pdf

কােদর িটকা �নওয়া উিচৎ নয়?

িন�বিণ �ত �পেক িটকা না �নওয়ার পরামশ� �দওয়া হে�ঃ
আপনার যিদ িটকায় ব�ব�ত �কানও �েব� অ�ালািজ�  থােক
�য �কানও অসু� ব�ি�
িবগত 14 িদেন আপিন যিদ অন� একিট িটকা িনেয় থােকন
ফাইজার-বােয়াএনেটক এর ��ে� 16 বছেরর কম বয়সীরা ও 18 বছেরর কম বয়সীরা মডান�া 
িটকার ��ে�। এেদর গেবষণায় অ�ভু� � করা হয়িন তেব আমরা শী�ই আেরা তথ� পােবা।

�কািভড-19 িটকার সাধারণ পা���িতি�য়াসমূহ অন� �য �কানও িটকার পা���িতি�য়াসমূেহর মেতা (�যমন �ু 
এর িটকা)। অেনেকর সূিচ�েয়াগ বা ইে�কশন �েয়াগ করার �ােন ব�াথা, �াি�, মাথায় ব�াথা, মাংসেপশী/�ি�েত 
ব�াথা, �র, অথবা কাঁপুিন হয়। িকছু ব�ি�বেগ�র িব�প �িতি�য়া বা অ�ালারিজ হেত পাের। এই কারেণ িটকা 
�নওয়ার পর আপনােক অেপ�া করার জায়গায় 15-20 িমিনট অেপ�া করেত হেব। আপনার যিদ �কানও 
িব�প �িতি�য়া বা অ�ালািজ�  হয় বা �কানও িবরল পা���িতি�য়াসমূহ হয়, তাহেল িচিকৎসার সােথ �পশাদার 
�েপ জিড়ত কােরার সােথ কথা বলুন।

এমআরএনএ �কািভড-19 িটকাসমূহঃ
িকছু তথ�

আেরা জানেত হেল �দখুনঃ
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-
19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf

পা���িতি�য়া কী কী?

আপনার �া�� পিরেষবা �দানকারীর সােথ কথা বেল আপিন িটকািট �হণ 

করেত  পােরন  যিদঃ
আপিন অ�ঃস�া হন
আপিন �ন�পান করান
আপনার �িতেরাধ �মতা দুব�ল থােক
আপনার অন� �কানও িটকা, খাদ�, অথবা ওষুেধ মারা�ক অ�ালািজ�  �থেক থােক
আপনার মেন হয় �য �কািভড-19 এর িটকায় ব�ব�ত �কানও উপাদােন আপনার অ�ালািজ�  
থাকেত পাের

আেরা জানেত হেল �দখুনঃ
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/
COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf
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