
আমরা      কীভােব      এত      �ত      �কািভড-19      �কা  
�পলাম ?   

�ফ��য়ারী      ২৩ ,     ২০২১   

  

�কািভড-19      মহামারী      �র�      হওয়ার      এক      বছেররও      কম      সমেয়র      মেধ� ,     �বশ      কেয়ক�      �কা     ইিতমেধ�   

�তরী      করা      হেয়েছ      এবং      ব�বহােরর      জন�      অনুমিত      �দান      করা      হেয়েছ।      কীভােব      এত      তাড়াতািড়      এটা   

ঘেটিছল      এই      ব� েল�েন      ব�াখ�া      করা      হেয়েছ।      এই      ব� েল�েনর      তথ��েলা      িচিকৎসক      এবং      গেবষকরা   

যাচাই      কেরেছন।   

  

  

১ .     িব�ানীগণ ,     সরকারসমূহ      এবং      আ�জ� ািতক      সং�াসমূহ      এক      মহামারীর   
জন�      ��িত      িনি�েলন।   
●    িবিভ�      �দেশর      িব�ানীগণ,      সরকারসমূহ      এবং      আ�জ� ািতক      সং�াসমূহ      ব�      বছর      ধের      এক�      মহামারীর   

�ত�াশা      কের      আসিছল      এবং      ি��িলত      ভােব      �কা�িল      �ত     �তরী    �ি�য়া�   কাজ   চািলেয়   যাি�ল ।   
●   �কািভড-19      স�ূণ�      নত� ন      ধরেণর      ভাইরাস      নয়।      এ�      অন�ান�      কেরানাভাইরােসর       মত ,     �যমন     SARS     ভাইরােস ,   
�যটা      ব�াপকভােব      পরী�া      করা      হেয়িছল।     
●    কানাডায়      �য      দুই�      �কা     (ফাইজার- BioNTech    এবং     মডান�া)     পাওয়া      যাে�      তা     mRNA    �য� ি�      ব�বহার      কের   
উৎপাদন      করা      হেয়িছল      এবং      �যটা      িক     না      অন�ান�      সং�ামক      �রাগ�িলর      উপর      পির�া      করা      হেয়িছল।      তাই   
�কািভড-19      ভাইরাস      শনা�      হওয়ার      পরই,     mRNA    �য� ি�      খ�ব      �ত      ব�বহার      করা      �গেছ।   

২ .    �েত�েকই      একই      সমেয়      দ�তার      সােথ      কাজ      করিছল।   

●   ভাইরাস      �থেক      �জেন�ক      উপাদান�িল      খ�ব      �ত      সনা�      করা      হেয়িছল      এবং      সবার      জন�      উ�ু�      করা   
হেয়িছল।   
●   �কািভড-19      �কা      গেবষণার      জন�      িব�ব�ািপ      অিধক      অথ�তহিবেলর      ব�ব�া      করা      হেয়িছল।   
●   একই      সমেয়      িবিভ�      �কে�      পরী�া      এবং      গেবষণা      চলিছল।   
●   �কা      �তিরর      কােজ      জিড়ত      গেবষকগণ      দ�তার      সােথ      তােদর      তথ�      সং�হ      ও      িবতরেনর      জন�   �বদু�িতন      প�িত   
ব�বহার      কেরেছন।   

  

৩ .    অেনেকই     পরী�ার(�ট�ং-এর)জন�     ���ায়     এেসেছন।   
িবপুল      সংখ�ক      মানুেষর      ওপর      পরী�া      করা      না      হওয়া      পয��     �কা�িল      অনুেমািদত     হেত      পাের   না।      এ�িলেক   
"ি�িনকাল   �ায়াল্"      বলা      হয়।      �কািভড-19     ি�িনকাল   �ায়�াল�িলর   জন�   �চ� র   জনসমথ�ন    িছল    এবং      হাজার   

হাজার     সব    background    এর     মানুষ     �স�ায়   পরী�ায়   অংশ   �হেন      এিগেয়      এেসিছল ।    সুতরাং   �কািভড-19   �কা�িল   
িবকােশর   জন�   ি�িনকাল   �ায়াল�িলর   আয়তন   এই   জাতীয়   �ায়ােলর   জন�   যা   �বিশ��সূচক   তার     ত� লনায়   অেনক   বড়   
িছল।   

  

  



  

  

৪.   অিথক      সং�মেণর   হার   �কা   পরী�ায়   (�ট�ং-এ)   সহায়তা   কের   ।   
●     অিধক      সংখ�ক   �কািভড-19     এর   সং�মেণর     হার     সহেজই      �মাণ     করেত     সাহায�     কেরেছ     �য     �কা�িল     কিভড-19     এর   
িবর�ে�      কাজ      করেব ।      খ�ব   অ�   সমেয়র   মেধ�ই,      যারা      �কা      �া�      হেয়েছ      তােদর     ত� লনায়     অেনক     �বশী   কিভড-19   

জিনত     অসু�তার      সংখ�া   �দখা      �গেছ      যারা      �কা      �া�    হয়িন ।   এ�   �মাণ   কেরেছ   �য   এই   �কা�িল   কায�কর     িছল।   
●   �ায়শই,   গেবষকরা   কায�কর   এক�   �কা   �তির   করার   আেগ   তােদর     �বশ   কেয়কবার     �চ�া   করেত   হয়।      তেব   �থম   
�কািভড-19   �কা�িল      পরী�ার   সময়   ভাল   কাজ   কেরিছল।   

  

৫.   পুনঃমূল�ায়ন   এবং   িনয়�ণ   �ি�য়া   খ�ব   শী�ই   �র�   হেয়িছল।   

অতীেত,   সরকার   এবং   অন�ান�   িনয়�ক   সং�া�িল   গেবষণা   এবং   পরী�া   �শষ   হওয়ার   পেরই   তােদর   �কা   
পুনঃমূল�ায়ন   �ি�য়া   �র�   কেরিছল।   তেব      এবার   তারা   গেবষণার   �িত�   পয�ােয়র   সমেয়ই   গেবষণা   তথ�      �য   
পয�ােলাচনা   কেরেছন,   যা   পয�ােলাচনা   �ি�য়া�েক   আরও   দ�   কের   ত� েলেছ।      �কানও   সুর�া      পদে�প   এড়ােনা   হয়িন।   
�শাসিনক   �ি�য়া�িল      ও      গেবষণা   �ি�য়ায়�িল      একই      সােথ   স�ািদত   হেয়িছল,   যা   িকনা     �চ� র   পিরমােণর   সময়   
বঁািচেয়     িদেয়েছ।     

  

আমরা   এক   বছেরর   মেধ�   �কািভড-19     �কা     �তির   এবং   িবতরণ   করেত   �পের   খ�ব   ভাগ�বান।   এ�      �জেন   আ�াস      হয়     �য   
�কািভড-১৯     �কার      �তিরর      সময়      �কান      রকেমর      িনরাপ�া      �ি�য়া      বাদ      পের      নাই।     

  

কানাডায়   �কা�িল   কীভােব   অণুেমািদত      হেয়িছল   �স   স�েক�    আরও   
তেথ�র   জন�,   �হ�থ   কানাডার     ওেয়বসাইেট   �দখ�ন :   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/pre 

vention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html    ( ইংেরজ�)   
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/preventi 

on-risques/covid-19-vaccins-traitements.html    ( ফরািস)   
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