
১। কর�োনো টিকো কক কন�োপদ?

 টিকা বিশেষজ্ঞশের মশে বিরাম ইনস্টিটিউশের তেবর অক্সশ�ার্ড -অ্াস্টাশেশনকার টিকা যশেষ্ট  বনরাপে। েশি টিকা 
ননওযার পশর কারও কারও নষেশরে নানা ধরশনর োরীবরক িমি্া নেখা বেশে পাশর। নযমন : টিকা নেওযার োযগায 
�ুশে যাওযা, িামান্ জ্বর হওযা, িবম িবম ভাি, মাো ও েরীর ি্াো। এিি িমি্া েুশযকবেন োকশে পাশর। 
এশষেশরে যা করণীয :

 
 • টিকা ননওযার পশর নয নকাশনা োরীবরক িমি্া নেখা বেশে বনধ্ডাবরে স্াস্্শকন্দ্র/স্াস্্কমীমী /বিবকৎিশকর িশগে  

 দ্রুে নযাগাশযাগ করুন।
 • টিকা ননওযার পশর টিকাোন নকশন্দ্র ৩০ বমবনে অশপষো করুন।
 • টিকা ননওযার পশরও স্াস্্বিবধ নমশন স্াভাবিক েীিনযাপন করুন।

২।  বর্তমোরন ববশ কর়েকটি টিকো প্রচকির আরে। বোংিোরদরশ বেটি বদও়েো হরছে বেটি বকোনটি? অক্সর�োর্ত -
অ্োস্টোরেরনকো, �োইেো� নোকক মরোন্তো? 

 কশরানাভাইরাি প্রবেশরাশধ িাংোশেশে িরকার ভারশের বিরাম ইন্সটিটিউশে উৎপাবেে অক্সশ�ার্ড -
অ্াস্টাশেশনকার তেবর টিকা নেওযার পবরকল্পনা বনশযশে। 

৩।  অক্সর�োরর্ত � অ্োস্টোরেরনকোই েকদ আনো হর়ে থোরক, ররব রো ে�োেক� েুক্ত�োে্ বথরক নো এরন ভো�র বথরক 
আনো হরিো বকন?

 টিকা তেবরর নষেশরে বিশবের ননেৃস্ানীয নেে ভারে। োশের েযটি িড় আকাশরর টিকা উৎপােন কারখানা রশযশে 
রশযশে, নযখান নেশক পৃবেিীর ৬০ েোংে টিকা উৎপাবেে হয। অক্সশ�ার্ড -অ্াস্টাশেশনকার টিকা তেবর করশে 
ভারশের বিরাম ইনস্টিটিউে, যারা পৃবেিীর িিিাইশে িড় ভ্াকবিন উৎপােনকারী প্রবেষ্ান। বিরাম ইনস্টিটিউে 
প্রবেমাশি পাাি নকাটি টিকা উৎপােন করশে।

 অক্সশ�ার্ড -অ্াস্টাশেশনকার টিক ভারশের বিরাম ইন্সটিটিউশে শুধু উৎপাবেে হশছে। এই টিকা ভারে আবিষ্ার 
কশরবন। নেখা নগশে, �াইোর এিং মরান্ডািহ নয টিকাগুশো এখন বিশবে রশযশে, োর মশধ্ অক্সশ�ার্ড -
অ্াস্টাশেশনকার টিকার পাবে্ড প্রবেবরিযা িিিাইশে কম।

৪।  বোংিোরদশ েোডো আ� বকোন বকোন বদরশ এই টিকো প্রর়েোগ ক�ো হর়েরে? বেখোরন ে�িরো� হো� বকমন? 

 এই টিকা িাংোশেে োড়া যুক্তরাে্, যুক্তরাষ্ট্র, ব্াবেে এিং েবষেণ আবরিকায প্রশযাগ করা হশযশে। নিিি নেশে  
টিকার  ি�েোর হার ৬২-৯০ েোংশের মশধ্।   

৫।  ে�কোক� টিকো� পোশোপোকশ কম্মী রদ� েন্ ব্্োক কক আিোদোভোরব টিকো বকনো� ব্বস্ো ক�রব?

 িরকাবর টিকার পাোপাবে  ব্্াক োর কমীমী শের েন্ বনেস্ উশে্াশগ টিকা নকনার েন্ িরকাশরর কাশে আশিেন 
কশরশে। বিষযটি মন্ত্রণােশযর অনুশমােশনর অশপষোয রশযশে। 

কর�োনো� টিকো কনর়ে 
আপনো� ের প্রশ্ন



৬।  ভ্োককেন বনও়েো� বষেররে কো�ো অগ্োকিকো� পোরবন? 

 োেীয নকাবভর-১৯ টিকাোন ও কম্ডপবরকল্পনা অনুিাশর অগ্াবধকারবভবতিক োবেকা অনুযাযী িিাইশক টিকা 
নেওযা হশি। এর মশধ্ আশে: ১. িরকাবর স্াস্্কমীমী  ২. নিিরকাবর স্াস্্কমীমী  ৩. িীর মুবক্তশযাদ্া ও িীরাগেনা 
৪. আইনেৃঙ্খো রষোকারী িাবহনীর িেি্ ৫. প্রবেরষোকাশে বনশযাবেে িাবহনীর িেি্ ৬. রাষ্ট্র পবরিােনায 
অপবরহায্ড কম্ডকে্ড া ৭. বনি্ডাবিে েনপ্রবেবনবধ ৮. গণমাধ্মকমীমী , ৯. বিটি করশপাশরেন ও নপৌরিভার কমীমী  ১০. 
ধমীমী য প্রবেবনবধ, ১১. মরশেহ িৎকারকাশে বনশযাবেে ি্বক্ত ১২. েরুবর নিিায বনশযাবেে ি্বক্ত ১৩. ননৌ-নরে-
বিমানিন্দশর কম্ডরে ি্বক্ত ১৪. মন্ত্রণােয নেশক উপশেো পয্ডায পয্ডন্ত িরকাবর কায্ডােশয বনশযাবেে কম্ডকে্ড া-
কম্ডিারী এিং ১৫. ি্াংশকর কম্ডকে্ড া-কম্ডিারী।

 িরকার বনশির েক অনুিাশর নমাে িারটি ধাশপ নেশের ৮০ েোংে মানুষশক কশরানার টিকা নেওযার পবরকল্পনা 
কশরশে।

ধাপ পর্ব জনসংখ্া (শতকরা হারর) জনসংখ্া (সংখ্ায়)

প্রেম ১(এ) ৩% ৫,১৮৪,২৮২

প্রেম ১(বি) ৭% ১২,০৯৬,৬৫৭

ববিেীয ২ ১১-২০% ১৭,২৮০,৯৩৮

েৃেীয ৩ ২১-৪০% ৩৪,৫৬১,৮৭৭

িেুে্ড ৪ ৪১-৮০% ৬৯,১২৩,৭৫৪

সর্বর�াট ১৩৮,২৪৭,৫০৮

জাতীয় পর্বারয় প্রথ� পরর্ব COVID-19 ভ্াকসসন ররাদ্দ পসরকল্পনা

ষাে িেশরর নিবে িযিী মানুষ ১.২ নকাটি

নিিরকাবর পয্ডাশযর স্াস্্ নিিাোনকারী ৭ োখ

পুবেে ৫.৫ োখ

িরকাবর স্াস্্ নিিাোনকারী ৪.৫ োখ

িাংোশেে নিনািাবহনীর িম্খুিাবরর িেি্ ৩ োখ

িীর মুবক্তশযাদ্া ২.১০ োখ

স্াস্্ ি্িস্াপনা ও িহাযো কমীমী ১.৫ োখ

েনপ্রবেবনবধ ৭০ হাোর

গণমাধ্মকমীমী ৫০ হাোর

বিবভে িাে্ড ন, নেো প্রোিক এিং মন্ত্রণােশযর কম্ডকে্ড া ৫ হাোর

৭।  কোরদ� টিকো বদও়েো েোরব নো?

 বনিন্ধন কশরনবন িা অগ্াবধকারবভবতিক োবেকায অন্তভু্ড ক্ত হনবন, এমন নকাশনা ি্বক্তশক নকাবভর-১৯ এর টিকা 
নেওযা হশি না। ১৮ িেশরর বনশি, অন্ততঃিতিা ও বেশুশক েুগ্ধ োনকারী মা এিং অিুস্ ও হািপাোশে ভরেতি হওযা 
ি্বক্তশক আপােে টিকা নেওযা যাশি না। িুস্ হশে পরিেীমী  িমশয বিবকৎিশকর পরামে্ড অনুযাযী বনধ্ডাবরে 
টিকাোন নকন্দ্র নেশক টিকা বনশে অনুশরাধ করা হশি। ি্বক্তর ইছোর বিরুশদ্ টিকা নেওযা হশি না।

৮।  একেনরক কর বরোে টিকো কনরর হরব?

 একেন মানুষশক ২ নরাে টিকা বনশে হশি। প্রেম নরাে ননওযার ২৮ বেন পশর ববিেীয নরাে বনশে হশি।



৯।  টিকো বনও়েো� প� ক্ ি�রন� পোর্্তপ্রকরকরি়েো বদখো বদরব? 

 অন্ িি ওষুধ বকংিা টিকার মশো এই টিকারও বকেু পাবে্ডপ্রবেবরিযা রশযশে। েশি নিবেরভাগ নষেশরে নিগুশো 
খুিই মৃেু হশয োশক, নযমন : টিকার স্াশন ি্ো, ন�াো, োেশি ভাি, মাংিশপবে ও অবস্িবন্ধশে ি্ো, েুি্ডেো, 
িবম িবম ভাি, জ্বর, ক্াবন্ত ইে্াবে। বক্বনক্াে ট্াযাে নেশক প্রাপ্ত েে্ানুযাযী এখন পয্ডন্ত মারাত্মক নকাশনা 
পাবে্ডপ্রবেবরিযা িম্পশক্ড  োনা যাযবন। েশি টিকা ননওযার পশর নযশকাশনা িমি্া হশে অিে্ই দ্রুে বনকেস্ 
হািপাোশে বগশয বিবকৎিশকর পরামে্ড বনশে হশি।

১০।  কশশুরদ� কক টিকো বনও়েো িোগরব?

 টিকা এখনও বক্বনক্াে ট্াযাশে বেশুশের ওপর প্রশযাগ করা হযবন। নিেন্ এখন বেশুশের নেওযা হশছে না। 
বকন্তু ভবিষ্শে বেশুশের টিকা ননওযার প্রশযােন হশে পাশর।

১১।  বকোকভর-১৯ বথরক বের� ওঠো ব্কক্ত কক এই টিকো কনরর পো�রবন?

 নকাবভর-১৯ পরীষোর বরশপাে্ড  ননশগটিভ আিার ২৮ বেন পশর টিকা ননওযা যাশি।

১২।  টিকো বনও়েো� প� ক্ আকম আে্বন কর�োনোভোই�োে বথরক েু�ষেো পোব? নোকক এটি কনরদদিষ্ট েমর়ে� েন্ 
েু�ষেো বদ়ে?

 বিশেষজ্ঞরা িেশেন, টিকা ননওযা মাশনই কশরানাভাইরাি িংরিমণ নেশক বনরাপে োকার গ্ারান্টি নয। োই 
টিকা ননওযার পশরও মাস্ক পরা অি্াহে রাখা, বনযবমে হাে নধাযা এিং িামাবেক েুরত্ব নমশন িোর বিষযগুশো 
িাবেশয নযশে হশি। নযশহেু টিকার কায্ডকাবরো েেভাগ োনা ননই এিং  টিকা মানুশষর েরীশর কেবেন কায্ডকর 
োকশি নিো নকউই বনবচিে নয, নিশষেশরে িংরিমণ এড়াশে িেক্ড  োকাই বনরাপে।

১৩।  ে�কোক� টিকো পোও়েো� েন্ ওর়েবেোইরে বো অ্োরপ কনবন্ধন ক�ো� প্রকরি়েো ক্? 

 কশরানার টিকা বনশে আগ্হীশের বনিন্ধন করশে হশি ‘িুরষো’ নামক ওশযি নপাে্ড াশে (www.surokkha.gov.bd)। 
অ্ান্ড্রশযর িা অ্াপে নলে ন্ার নেশকও িুরষো নমািাইে অ্াপ রাউনশোর কশর বনিন্ধন করা যাশি।

 নিখাশন বগশয ‘বনিন্ধন’ িােশন বক্ক কশর প্রেশম ধরন বনি্ডািন করশে হশি। এরপর োেীয পবরিযপরে 
(এনআইবর) নম্বর, েন্মোবরখ (এনআইবর অনুযাযী) বেশে হশি। যার োেীয পবরিযপরে ননই, বেবন বনিন্ধন 
করশে পারশিন না এিং আপােে কশরানার টিকাও পাশিন না। ১৮ িেশরর কম িযিীরাও বনিন্ধন করশে পারশি 
না।

 েে্গুশো ঠিকমশো বেশে িাংোয ও ইংশরবেশে নাম নেখাশি। এরপর নমািাইে নম্বর বেশে হশি। েীর্ডশমযাবে নরাগ 
িা নকা-মরবিবরটি োকশে নিো িেশে হশি। টিকা গ্হণকারীর নপো এিং নকাবভর-১৯ িংবলিষ্ট নকাশনা কাশের 
িশগে বেবন েবড়ে বক না, োও িেশে হশি।

 িিশেশষ টিকা গ্হণকারীর িে্ডমান ঠিকানা ও নকান নকশন্দ্র টিকা বনশে ইছুেক, নিটি বেশে বনিন্ধন িম্পন্ন হশি। 
বনিন্ধন নেষ হশে বনিন্ধনকারীর নাশম একটি কার্ড  ইিু্ হশি। এই কার্ড  িুবিধামশো োযগা নেশক বনিন্ধনকারী 
বপ্রন্ট করশে পারশিন। টিকা গ্হশণর বেন ওই কার্ড  নকশন্দ্র আনশে হশি। আর নকানবেন টিকা বনশে হশি, ো 
মুশ�াশ�াশন খুশে িাে্ড ার মাধ্শম োবনশয নেওযা হশি।

১৪।  আকম আমো� কেক�়েোি আেো� আগ পে্তন্ত অরপষেো ক�রর �োকে নই, েোকো কদর়ে ককরন টিকো কনরর চোইরি 
রো েম্ভব?

 না িম্ভি নয।

১৫।  এই টিকো কনরর বকোরনো েোকো িোগরব?

 এই টিকা বিনামূশে্ প্রোন করা হশি।


