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ফাইজার/বােয়াএনেটক এবং মডানা কািভড-19 টকাসমূহ মূলত অিভ –
এ েলার উভয়ই খুবই কাযকর, খুবই িনরাপদ এবং এ েলা ভােলাভােব
গেবষণা করা হেয়েছ।

মডানা এবং ফাইজার/বােয়াএনেটক টকাসমূহ মূলত িভ
কা ানী ারা উৎপািদত একই পণ ।
এ েলা বাতলজাত জেলর দুই ট মাকা বা াে র মতই – একই পণ তেব িভ
ারা মাড়ক বা প ােকটজাত করা হেয়েছ।

টকাসমূহ একইভােব কাজ কের – এ
(mRNA) সং া টকাসমূহ।

কা

ানী

েলার উভয়ই এমআরএনএ

এ েলার উভয়ই আপনার দেহর রাগ- িতেরাধ ব ব ােক কািভড ভাইরাস টেক িচনেত
পারার জন িনেদশনাবলী (“এমআরএনএ”) দান কের যােত ভিবষ েত আপনার দেহ কৃত
ভাইরাস ট েবশ করেল আপিন সং মেণর িব ে লড়াই করেত পােরন। টকাসমূ্হ
ভাইরাস ট ধারণ কের না।

উভয় টকাই কািভড জিনত অসু তার িব ে
কাযকর।

র

া করায় খুবই

বৃহৎ আকােরর ব ািনক গেবষণায়, উভয় টকাই 2 ডােজর পের কািভড জিনত অসু তা
িতেরােধ ায় 95% কাযকর বেল মািণত হেয়েছ।
গেবষণাসমূহ দখায় য একজন টকা- হণকারী ব
সং িমত হেয়েছন এমন িবরল
ে , এ েলা কািভড-স িকত হাসপাতােল ভিত হওয়া বা মৃত উভয় িতেরােধ খুবই
কাযকর।

উভয় টকারই একইরকেমর পা - িত
হালকা এবং সামিয়ক।

য়াসমূহ রেয়েছ, যা

সবেচেয় স াব পা - িত য়াসমূেহর অ গত ইনেজকশেনর ােন কাঁেধ/বা েত ব াথা,
দহ ও মাংসেপিশর ব াথা, শীত শীত লাগা, াি েবাধ করা এবং র র বাধ করা। এইসকল
পা - িত য়াসমূহ সাধারণত ায় এক থেক িতন িদেনর মেধ ভােলা হেয় যায়।
টকা দুই টর এক টও গভাব াসমূহ বা আপনার স ান ধারণ করার স মতার ওপর
নিতবাচক ভাব ফেল না। টকা দুই টর এক টও র জমাট বাধাঁর কারণ নয়।
উভয় টকাই উপেরর বা েত ইনেজকশেনর মাধ েম দান করা হয় – অত
ত এবং খুব
কম অ
সহকাের। এক ট টকা অন আেরক টর চেয় বশী য ণাদায়ক নয়।

যই টকা ট উপলভ তার ওপর িনভর কেরই টকাদান
ি িনকসমূহ এবং ানসমূহ টকাসমূেহর যেকান এক ট পায়।
কানাডায় িত ট টকার সরবরাহসমূহ স াহ থেক স ােহ িভ হেত পাের।

ফাইজার/বােয়াএনেটক এবং মডানা টকাসমূহ সমানভােব
কাযকর। আপনােক য ট দান করা হেব স টই হণ ক ন,
এ ট জেনই য এ েলার উভয়ই আপনােক এবং আপনার
ি য়জনেদর কািভড-19 হেত অসু হওয়া থেক র া করেব।
আমরা আশা কির য আপিন এই বুেল টন ট উপকারী মেন করেবন! আমরা
আপনােক এ ট ব াপকভােব চার, এক ট অিডও বা িভিডও ফাইেলর পাণ্ডিলিপ বা
িহসােব ধারণ বা রকড কের ব বহার বা অন েদর সােথ ব ন করার জন
এ টেক আেরা ভাষায় অনুবাদ করার জন আম ণ জানাই। অনু হ কের উৎস টেক
কৃিত
দান করার ব াপাের িন ত হান: উইেম কেলজ হসিপটাল,
ওিসএএসআই (OCASI), টএআইিবইউ (TAIBU) কিমউিন ট হলথ স ার এবং
িরিফউ জ 613।
7 জুন, 2021 অনুযায়ী স ঠক
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