ক োভিড-19 িযো ভিন োদের ওপর পরীক্ষো
রো হদ়েভিল?
14 এপ্রিল, 2021

ক োনও টি ো ব্যব্হোরেে জনয অনুর োদিত হওযোে আরে, এটি

োর্ য ে এব্ং দনেোপি দ নো তো দনশ্চিত

দব্শোল সংখ্য

দিদন োল ট্রোযোল্স ব্লো হয। কর্ দব্জ্ঞোনীেো ক োদিড-19 টি ো

পেীক্ষো

জনসোধোেরেেওপে পেীক্ষো

েো হয।এগুদলর

রেদিরলন, তোরিে েরব্ষেোয ব্ে যও জোদতেতিোরব্ দব্দিন্ন জনরেোষ্ঠী সহ দব্স্তৃত ব্যশ্চিব্েরয

েোে জনয এটি এ টি
অন্তিভ ি
য

েো হরযদিল।

বিবিন্ন পটিূ বির িযবিির্গের উপর িযাকবিনগুবি পরীক্ষা ককনকরা হর়্েবিি?
এটি গুরুত্বপূে যকর্ টি োে পেীক্ষোস ূহ এ ন জনরেোষ্ঠীে কেচ্ছোরসব্ রিে অন্তিূ ি
য
ক োদিড-19 টি ো পেীক্ষো
ব্োধোে

রে র্োেো টি োটি গ্রহে

েরব্।কর্ দব্জ্ঞোনীেো

রেদিরলন তোেো জোনরতন কর্ েোস্থ্যরসব্ো, আয, দশক্ষো, চো ু েী এব্ং দনেোপি আব্োসরনে সুদব্ধোে কক্ষরে

োেেগুদলে িরুে অরেতোঙ্গ ব্যশ্চিব্ে যক োদিড-19 কের

তোরিে পেীক্ষোযঅরেতোঙ্গ ব্যশ্চিরিে অন্তিভ ি
য

অসুস্থ্ হওযোে এব্ং োেো র্োওযোে ঝু ুঁ দ রতেরযরিন।তোই তোেো

েোে জনয ইচ্ছো ৃ ত প্ররচষ্টো চোদলরযরিন।এটি প্ররতয র

ক োদিড-19 কের

সুেদক্ষত হওযোে সুরর্োে কিরব্।

িযাকবিন পরীক্ষার জনিংখ্যা কতটু কু বিবিত্র বিি?
দব্জ্ঞোনীেো ব্হভ ব্ে যও জোদতেত পিিূ দ হরত আসো হোজোে হোজোে ব্যোশ্চিব্রেেওপরে
য
ক োদিড-19 টি ো (ব্তয োরন
অনুর োদিত) পেীক্ষো

রেরিন। এই ি টি কিখ্োয জনসংখ্যো

স্ব-সনাক্তকরা বর্ ণবা জাতিগি
পটভূ তি*

মিাডানা ণ
ভযাকতসন

োনোডোয

ত দব্দচে দিল।

ফাইজারবায াএনযটক
ভযাকতসন

জনসন এযান্ড
জনসনভযাকতসন

অ্যাস্ট্রাযজযনকা
ভযাকতসন

মেিাঙ্গ

79%

83%

62%

79%

কৃষ্ণবর্বা
ণ আফতরকান
আযিতরকান

10%

9%

17%

8%

এতি

5%

4%

4%

4%

স্বযেিজাি (ইন্ডাইযজনাস)
(“আযিতরকান ইন্ডন্ড ান” বা
”আলাস্কান মনটটভ”)

0.8%

0.5%

8%

4%

মেিজ(মনটটভ) হাওাই ান বা
মপতসতফক আইযলন্ডার

0.2%

0.2%

0.3%

--

বহুজািী

2%

2%

45%

--

তহসপযাতনক/লযাটটনএক্স

21%

28%

45%

22%

অ্নযানয

2%

--

5%

--

0.9%

0.6%

3%

--

অ্প্রতিযবতেি/জানা মনই
*এগুদল দিল বব্জ্ঞোদন

েরব্ষেোয ব্যব্হৃত পদেিোষোস ূহ।দ িভ অংশগ্রহীতো এ োদধ

জোদতেত ব্ো ব্েেত
য পিিূ দ দিরয দচদিত হরযরিন।

ক োডোনো য িযো দসন-এে েরব্ষেোটি োদ যন র্ুিেোরে পদেচোদলত হরযদিল এব্ং ফোইজোে-ব্োরযোএনরি

িযো দসন-এে েরব্ষেোটি

োদ যন র্ুিেোে, আরজযদিনো, ব্রোশ্চজল, জো োদন,
য িদক্ষে আদি ো এব্ং তভ েরে পদেচোদলত হরযদিল।
জনসন এযোন্ড জনসন েরব্ষেোটি োদ যন র্ুিেোে, ব্রোশ্চজল, িদক্ষে আদি োে পোশোপোদশ লোদতন আর দে োে আেও পোুঁচটি কিরশ
(আরজযদিনো, দচদল,

লদিযো, কপরু এব্ং ক শ্চির ো) হরযদিল।

িাতকণন যুক্তরাষ্ট্র, মপরু এবং তিতলর ৮৮টট মকযে অ্নুটিি মযৌথ গযবষর্া অ্যাস্ট্রাযজযনকা ভযাকতসযনর তবযেষর্ হয যে ৷

কাগুবি বক বিবিন্ন জাবতগত িা ির্ে গতর্গাষ্ঠীর্ত একইিার্ি কাজ কর্রবিি?
হযোুঁ।পেীক্ষোগুদল কিদখ্রযদিল কর্ িী োস ূহ ক োদিড -19 অসুস্থ্তো কের

েক্ষো

দিল। ওগুদল দব্দিন্ন ব্ে যও জোদতেত পিিূ দ ে ব্যশ্চিব্রেেয রধয স োনিোরব্

েরত

োর্ য ে

োর্ য ে দিল।

14 এপ্রিল অব্দধ, চীন, ক শ্চির ো, ব্োংলোরিশ এব্ং িদক্ষে আদি ো সহ সোেো দব্রেে ব্যশ্চিব্ে য
দব্দিন্ন ধেরেে ক োদিড-19 িযো দসরনে 825 দ দলযন কডোজ কপরযরি।

আ েো আশো

দে আপদন এই ব্ুরলটিন উপ োেী রন

ব্যোপ িোরব্ দব্তেন

এটি

েোে জনয আ ন্ত্রে জোনোশ্চচ্ছ, ক োনও অদডও ব্ো দিদডও কে ডয

দলদপ দহসোরব্ এটি ব্যব্হোে
রুন।অনুগ্রহ

রেন!আ েো আপনোর

রুন ব্ো অনযরিে সোরে ব্িন

রে উৎসটিেেী ৃ দত কিযো দনশ্চিত

ওদসএএসআই, টিএআইদব্ইউ

েরত

েোে জনয আেও িোষোয অনুব্োি

েরব্ন: উইর ন্স

রলজ হোস্পিিযোল,

দ উদনটি কহলে কসিোে এব্ং কেরফউজী 613।

14 এপ্রিল 2021 পর্ন্ত
য সঠিক

এই বুললটিলের তথ্য কাোডীয় প্রিপ্রকৎসকরা ববধ কলরলেে: মেব রপ্রিদ এেপ্রড,
সহকারী অধযাপক, ইউপ্রেভাপ্রসটি
ি অফ িরলটা;মভলেসা মরড্ডিি, এেপ্রড,
িভাষক, ইউপ্রেভাপ্রসটি
ি অফ িরলটা;এবং আইজ্যাক আই মবাল াি, এেপ্রড,
সহল া ী অধযাপক, ইউপ্রেভাপ্রসটি
ি অফ িরলটা

