
জ্ঞান
১. মঞানুষের মষ্যে ননপঞাহ ভঞাইরঞাষের (NIV) লক্ষণগুনল কী কী?
২. ১৯৯৮ েঞাষল েংঘনিত NIV প্ঞাদুভ্ঞাষের প্ভঞােগুনল কী কী নিল?

্ঞারণঞা
৩. ভঞাইরঞাষের নেরুষধে লডঞাই করঞার জনযে শরীষরর ররঞাগ প্নতষরঞা্ েযেেস্ঞা রকঞান 
পধেনত েযেেহঞার কষর?
৪. রেকঞা এেং েঞাইমন রকঞান নতননি ভযেঞাকনেন পরীক্ষঞা করষিন? নকভঞাষে তঞারঞা NIV 
প্নতষরঞাষ্ নিকঞাগুষলঞার কঞার্কঞানরতঞার তুলনঞা করষেন?

প্ষ়ঞাগ
৫. নকভঞাষে একনি েফল নিকঞা ভনেেযেষতর NIV প্ঞাদুভ্ঞাষের নেস্ঞার েীনমত করষত 
েযেেহঞার করঞা ররষত পঞাষর?
৬. গষেেকরঞা নকভঞাষে মূলযেঞা়ন করষত পঞাষরন রর একনি নিকঞা প্চঞারঞানভরঞান েফল 
হষ়ষি নকনঞা?

নেষলেেণ
৭. এমন কী কী প্মঞাণ আষি রর রেকঞা এেং েঞাইমষনর প্স্ঞানেত নতননি নিকঞা  
কঞার্কর?
৮. রনদ তঞাষদর নিকঞাগুনল কঞার্কর নঞা হ়, তঞাহষল তঞাষদর ফলঞাফলগুনলর পঞার্কযে নক 
হষে?

েমন্ব়
৯. একনি নতুন আনেষ্কৃ ত জুষনঞানিক ভঞাইরঞাষের নেস্ঞার েীনমত করঞার জনযে কঞাজ 
করঞার েম় ভযেঞাকনেষনঞালনজস্টরঞা রকঞান পদষক্ষপগুনল নেষেচনঞা করষত পঞাষরন?

মূলযেঞা়ন
১০. প্ঞাণীষদর উপর নিকঞা পরীক্ষঞা করঞার পষক্ষ এেং নেপষক্ষ নননতক রুনতিগুনল নক 
নক? আপনন কতিঞা েম্মত হন রর মঞানুষের উপর পরীক্ষঞা শুরু করঞার আষগ নিকঞাগুনল 
অেশযেই প্ঞাণীষদর উপর পরীক্ষঞা করঞা উনচত?  

আল�োচ্য বিষয়সমহূ

• দযেঞা নপরব্ঞাইি ইননস্টনিউি সু্ল পনরদশ্ন এেং নেজ্ঞান উৎেে েহ 
অষনক প্চঞার কঞার্ক্রম অফঞার কষর: 

www.pirbright.ac.uk/science-society

• এই ননেন্ধনি ননপঞাহ ভঞাইরঞাে েম্পষক্ আরও তরযে প্দঞান কষর: 
WWW.understandinganimalresearch.org.uk/news/
research-medical-benefits/the-nipah-virus-a-rare-

butdeadly-disease

• ভযেঞাকনেন রমকঞাে্ প্ষজষটে নিকঞা এেং ররঞাগ প্নতষরঞা্ েযেেস্ঞা 
েম্পষক্ সু্লগুনলর জনযে পঞাঠদঞান পনরকল্পনঞা রষ়ষি: 

www.vaccinemakers.org/lessons

আরও জোনলে/েথ্যসতূ্র

ডঃ ররলিকো ম্যোকব�ন এিং 

প্রলেসর সোইমন গ্োহোম 

এর সোলথ ভ্যোকবসলনো�বজ 

সম্পবককি ে আল�োচনো

আপনঞার ক্ঞাষের জনযে একনি রপ্ষজষটেশন নতনর করুন
নকভঞাষে রেকঞা এেং েঞাইমষনর নিকঞাগুনল ভনেেযেষত দনক্ষণ-পূে্ 
এনশ়ঞা় NIV এর প্ঞাদুভ্ঞাে েীনমত করষত েযেেহঞার করঞা ররষত 
পঞাষর। নেষেচনঞা করষত ভুলষেন নঞা: 

• ভঞাইরঞাে এেং নিকঞাগুষলঞার নেজ্ঞাননক পিভূনম
• ভঞাইরঞাষের নেরুষধে নিকঞার কঞার্কঞানরতঞার প্মঞাণ
• প্চঞারঞানভরঞান রঞা শূকরষদর নিকঞা নদষত েযেেহঞার করঞা ররষত পঞাষর
• স্ঞানী় েম্প্রদঞাষ়র জনযে শূকর নিকঞাদঞাষনর েুনে্ঞা এেং 
অেুনে্ঞােমূহ

আপনন রনদ একনি দষল কঞাজ কষরন, তঞাহষল আপনঞাষদর প্ষতযেষকই 
নিকঞা নতনরর প্নক্র়ঞার নেনভন্ন ্ঞাষপর রূপষরখঞা নদষত পঞাষরন। একনি 
নিকঞা নতনরর নেনভন্ন ্ঞাষপর করঞা ননষজষক মষন কনরষ় নদষত রেকঞা 
এেং েঞাইমষনর ননেন্ধনি পডুন।

কোরকিক�ো্প

তঞাষদর ননেন্ধ এেং কঞার্কলঞাপ েম্পনক্ত তরযে জঞানষত চীনঞা এেং েঞাংলঞা েংস্রষণর 
জনযে রেকঞা এেং েঞাইমষনর নফউচঞারঞাম ওষ়েষপষজ রঞান: 

www.futurumcareers.com/how-can-vaccinating-pigs-protect-people


