ডঃ রেবেকা ম্যাকলিন এবং
প্রফেসর সাইমন গ্রাহাম
এর সাথে ভ্যাকসিন�োলজি
সম্পর্কিত আল�োচনা

ূ
আল�োচ্য বিষয়সমহ
জ্ঞান
১. মানু ষের মধ্যে নিপাহ ভাইরাসের (NIV) লক্ষণগুলি কী কী?
২. ১৯৯৮ সালে সংঘটিত NIV প্রাদু র্ভাবের প্রভাবগুলি কী কী ছিল?
ধারণা
৩. ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীরের র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থা ক�োন
পদ্ধতি ব্যবহার করে?
৪. বেকা এবং সাইমন ক�োন তিনটি ভ্যাকসিন পরীক্ষা করছেন? কিভাবে তারা NIV
প্রতির�োধে টিকাগুল�োর কার্যকারিতার তুলনা করবেন?
প্রয়োগ
৫. কিভাবে একটি সফল টিকা ভবিষ্যতের NIV প্রাদু র্ভাবের বিস্তার সীমিত করতে
ব্যবহার করা যেতে পারে?
৬. গবেষকরা কিভাবে মূ ল্যায়ন করতে পারেন যে একটি টিকা প্রচারাভিযান সফল
হয়েছে কিনা?
বিশ্লেষণ
৭. এমন কী কী প্রমাণ আছে যে বেকা এবং সাইমনের প্রস্তাবিত তিনটি টিকা
কার্যকর?
৮. যদি তাদের টিকাগুলি কার্যকর না হয়, তাহলে তাদের ফলাফলগুলির পার্থক্য কি
হবে?
সমন্বয়
৯. একটি নতুন আবিষ্কৃ ত জুন�োটিক ভাইরাসের বিস্তার সীমিত করার জন্য কাজ
করার সময় ভ্যাকসিন�োলজিস্টরা ক�োন পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করতে পারেন?
মূ ল্যায়ন
১০. প্রাণীদের উপর টিকা পরীক্ষা করার পক্ষে এবং বিপক্ষে নৈতিক যু ক্তিগুলি কি
কি? আপনি কতটা সম্মত হন যে মানু ষের উপর পরীক্ষা শুরু করার আগে টিকাগুলি
অবশ্যই প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করা উচিত?
তাদের নিবন্ধ এবং কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য জানতে চীনা এবং বাংলা সংস্করণের
জন্য বেকা এবং সাইমনের ফিউচারাম ওয়েবপেজে যান:
www.futurumcareers.com/how-can-vaccinating-pigs-protect-people

্য লাপ
কারক
আপনার ক্লাসের জন্য একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করুন
কিভাবে বেকা এবং সাইমনের টিকাগুলি ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পূ র্ব
এশিয়ায় NIV এর প্রাদু র্ভাব সীমিত করতে ব্যবহার করা যেতে
পারে। বিবেচনা করতে ভুলবেন না:
• ভাইরাস এবং টিকাগুল�োর বৈজ্ঞানিক পটভূ মি
• ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকার কার্যকারিতার প্রমাণ
• প্রচারাভিযান যা শূ করদের টিকা দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে
• স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য শূ কর টিকাদানের সু বিধা এবং
অসু বিধাসমূ হ
আপনি যদি একটি দলে কাজ করেন, তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেই
টিকা তৈরির প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের রূপরেখা দিতে পারেন। একটি
টিকা তৈরির বিভিন্ন ধাপের কথা নিজেকে মনে করিয়ে দিতে বেকা
এবং সাইমনের নিবন্ধটি পড়ুন।

আরও জানতে/তথ্যসূত্র
• দ্যা পিরব্রাইট ইনস্টিটিউট স্কুল পরিদর্শন এবং বিজ্ঞান উৎসব সহ
অনেক প্রচার কার্যক্রম অফার করে:
www.pirbright.ac.uk/science-society
• এই নিবন্ধটি নিপাহ ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করে:
WWW.understandinganimalresearch.org.uk/news/
research-medical-benefits/the-nipah-virus-a-rarebutdeadly-disease
• ভ্যাকসিন মেকার্স প্রজেক্টে টিকা এবং র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থা
সম্পর্কে স্কুলগুলির জন্য পাঠদান পরিকল্পনা রয়েছে:
www.vaccinemakers.org/lessons

