
COVID-19 আমাদের দেখিদ়েদে দে, প্াণী দেদে 
মানুদের মদ্যে ভাইরাস স্ানান্তখরত হও়োর ঝুখঁে এেখি 
মারাত্বে হুমখে উপস্াপন েদর। এোডাও, পরবখততিদত 
এখি েিন বা দোো়ে হদব তা বলার দোন উপা়ে 
দনই। েখেও COVID-19 এিন জুদনাখসদসর সবদেদ়ে 
পখরখেত উোহরণ, পূবতিবততিী প্াণী ভাইরাস ো মানুদের 
মাদঝ স্ানান্তখরত হদ়েদে দসদষেদরেও মারাত্মে পখরণখত 
পখরলখষেত হদ়েদে।

১৯৯৮ সাদল, মালদ়েখি়ো়ে িূের িামারীদের সংক্রমদণর 
পর  প্েম খনপাহ ভাইরাস (NiV) িনাক্ত হদ়েখেল। 
েখেও িূেদরর মদ্যে দরাগখি হালোভাদব হদত পাদর, 
তদব ভাইরাসখি  মানুদে স্ানান্তখরত হদল এখি অদনে 
দবখি খবপজ্জনে হ়ে। মানুদের প্ােখমে লষেণগুখলর 
মদ্যে রদ়েদে জ্বর, মাোবযেো, োখি এবং শ্াসেষ্ট, 
তারপদর মখতিষ্ক ফুদল োও়ো ো দোমাদত খনদ়ে ো়ে। 
েযো খপরব্াইি ইনখটিখিউদির এেজন ভযোেখসদনালখজটি 
ডঃ দরদবো (দবো) মযোেখলন বদলদেন, “িূেদরর 
মদ্যে খনখেতিষ্ট লষেদণর অভাব NiV খনণতি়ে েরা েখিন 
েদর দতাদল, তাই এখি দ্রুত েখডদ়ে পডদত পাদর। েখে 
এেজন মানুে NiV দ্ারা সংক্রখমত হ়ে, তদব মৃতুযের 
সম্াবনা ৪৫% দেদে ৭৫% পেতিন্ত হদত পাদর।” েখেও 
NiV এর মূল প্ােুভতিাব ১৯৯৯ সাল এর মদ্যে খেল, এই 
খবপদের আিংো এিনও েদল ো়েখন।

খনপাহ ভাইরাস সংক্রমণ খেভাদব সীখমত েরা ো়ে?
েখষেণ-পূবতি এখি়ো, আখরিো এবং অদ্রেখল়োর স্ানী়ে 
বনযে  ফল িাও়ো বােুড দেদে NiV  িূেদরর োদে 
েদল ো়ে। মালদ়েখি়ো, বাংলাদেি, ভারত, খসঙ্াপুর এবং 
োইলযোদডে বনযে বােুদডর মদ্যে NiV সনাক্ত েরা হদ়েদে। 
প্দফসর সাইমন গ্াহাম বদলন, “েিন িূেদররা বনযে  
ফল িাও়ো বােুদডর সংস্পদিতি আদস, তিন বােুদডর 
প্স্াব, মল বা লালার মা্যেদম তাদের মদ্যে NiV 
সংক্রমণ হও়োর সম্াবনা োদে। িূের েিন সংক্রখমত 
হ়ে, তিন তারা ভাইরাদসর সংিযোদে বৃখধি েরদত পাদর। 
এখি এই প্াণীদের সংস্পদিতি োো মানুেদের সংক্রখমত 
েরদত পাদর।”

১৯৯৮ সাদলর NiV প্ােুভতিাব দরাদ্র জনযে, মালদ়েখি়ো়ে 

এে খমখল়েদনরও দবখি িূের জবাই েরা হদ়েখেল এবং 
আজ পেতিন্ত, ঐ দেদির অদনে অংদি এিনও িূের 
পালন খনখেধি। প্ােুভতিাবখি মালদ়েখি়োর অেতিনীখতর জনযে 
খবধ্ংসী পখরণখতর োরণ হদ়েখেল োরণ সরোরদে 
তাদের োেখর এবং গবাখে পশু হারাদনা িামারীদের 
ষেখতপূরণ খহসাদব ৫০০ খমখল়েন মাখেতিন ডলাদরর দবখি 
খেদত হদ়েখেল।

ভখবেযেদতর NiV প্ােুভতিাদবর হুমখে েূর েরদত 
ভাইরাদসর খবরুদধি োেতিের খিো প্দ়োজন। দেদহতু বনযে 
বােুডদেরদে খিো দেও়ো সম্ব হদব না, তাই দবো, 
সাইমন এবং তাদের সহেমতিীরা িূেদরর মদ্যে NiV এর 
খবতিার দরা্ েরার জনযে এেখি খিো ততখর েরদেন।

এেখি খনপাহ ভাইরাস খিো খেভাদব োজ েরদব?
সংক্রমণ দেদে খনদজদে রষো েরার জনযে, িরীদরর 
দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্াদে অবিযেই ভাইরাস সনাক্ত 
েরদত এবং ধ্ংস েরদত খিিদত হদব। েিন 
NiV এেখি দোেদে সংক্রখমত েদর, তিন এখি 
গ্াইদোদপ্াখিন (G) এবং খফউিন দপ্াখিন (F) নাদম 
েুখি দপ্াখিন বযেবহার েদর। ভযোেখসদনালখজটিরা এই 
দপ্াখিনগুখলদে খিোগুখলদত অন্তভুতিক্ত েরদত পাদরন 
োদত NiV িরীদর প্দবদির আদগ এর খবরুদধি লডাই 
েরদত দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্াদে ‘খিষো দে়ে’।

NiV-এর জনযে েোেে G বা F দপ্াখিনগুখলর প্খতখলখপ 
ততরী েদর, এেখি সফল খিো দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্ার 
েুখি গুরুত্বপূণতি উপাোনদে সখক্র়ে েরদব - অযোখটিবখড 
নাদম Y-আেৃখতর দপ্াখিন এবং খি দসল নাদম দশ্ত 
রক্তেখণো। দবো বদলদেন, “খি দসলগুখল শু্ু 
ভাইরাস-সংক্রখমত দোেগুখলদে ধ্ংস েরদতই ন়ে, 
দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্ার অনযোনযে দোেগুখলদে আরও 
ভাল প্খতখক্র়ো দেিাদত সাহােযে েরার দষেদরেও ভূখমো 
রাদি।” অযোখটিবখডগুখল NiV G এবং F দপ্াখিদনর সাদে 
আবধি হদত পাদর,  ো ভাইরাসদে দোদে সংক্রাখমত 
হদত বা্া দে়ে।” তিন খিোখি দোেদে দিিাদব 
খেভাদব প্েৃত ভাইরাসদে িনাক্ত ও ধ্ংস েরদত হ়ে, 
এখি দ্ারা সংক্রখমত না হদ়ে।

এেজন ভযোেখসদনালখজদটির/খিো 
খবদিেদঞের মত েো বলুন

অযোখপ্লিখফদেিন /প্সারণ - এেখি ভাইরাস েিন 
এেখি খনখেতিষ্ট প্জাখতদে সংক্রাখমত েদর অতযেন্ত 
দ্রুত খনদজদে প্খতখলখপ েরদত পাদর

অযোখটিবখড - এেখি দপ্াখিন ো দোেদে 
সংক্রমণোরী ভাইরাস প্খতদরা্ েরদত িরীদরর 
দরাগপ্খতদরা্ বযেবস্া দ্ারা বযেবহৃত

HOST/দহাটি - এেখি জীব োর মদ্যে এেখি 
ভাইরাস বসবাস েদর

দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্া – জীদবর  খনদজদেরদে 
দরাগ দেদে রষো েরদত বযেবহৃত এেখি জখিল 
তজখবে প্খক্র়ো। 

পযোদোদজন/জীবানূ - এেখি অনুজীব ো দরাগ সৃখষ্ট 
েদর

খি দসল - দশ্ত রক্তেখণো ো সংক্রখমত 
দোেগুখলদে ধ্ংস েদর

খিো - অণু বা েুবতিল পযোদোদজন দ্ারা ততরী এেখি 
পোেতি, ো ভখবেযেদত আরও োেতিেরভাদব প্েৃত 
সংক্রমণ প্খতদরা্ বা খন়েন্ত্রণ েরদত িরীদরর 
দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্াদে উদ্ীখপত েদর

ভাইরাস - এেখি আণুবীষেখণে োিাদমা ো জীবন্ত 
দোদে আক্রমণ েদর খনদজদে প্খতখলখপ েদর, 
সা্ারণত দহাদটির ষেখত েদর

জুদনাখিে দরাগ - এেখি সংক্রামে দরাগ ো প্াণী 
দেদে মানুদের মদ্যে আদস

দোখভড-19 সহ অদনে দরাদগর প্ােুভতিাব ভাইরাদসর োরদণ ঘদি োদে ো প্াণী দেদে মানুদের মদ্যে 

আদস। েুক্তরাদজযের েযো খপরব্াইি ইনখটিখিউদি ডঃ দরদবো মযোেখলন এবং প্দফসর সাইমন গ্াহাম খনপাহ 

নামে এেখি খবদিে ভাইরাদসর খবেদ়ে অ্যে়েন েরদেন দেখি ১৯৯৮ সাদল প্ােুভতিাব ঘখিদ়েখেল এবং 

আজও এখি এেখি হুমখে স্বরূপ ৷ তারা োেতিের খিো উদ্াবন এবং পরীষো েদরদেন ো িূেরদে দেও়ো 

হদল মানুদের মদ্যে খনপাহ ভাইরাদসর ভখবেযেৎ প্ােুভতিাব প্খতদরা্ েরদত পারদব।

কিভাবে শিূরবের কিিা প্রোন 
মানষুবি রক্া িরবে পাবর?



ডঃ ররবেিা ম্ািকিন

প্রফেসর সাইমন গ্াহাম

দ্যা পিরব্যাইট ইন্সপটপটউট, যুক্তরযাজ্

ভ্যাকপিন�যালপজ

গফেষণার ক্ষেত্র

শুকনরর মন্্ প�িযাহ ভযাইরযানির পিরুনধে একপট পটকযা তৈপর করযা

অক্সদফাডতি খবশ্খবেযোল়ে, েুক্তরাজযে; অদ্রেখল়োন 
দসটিার ফর খডখজজ খপ্দপ়োরডদনস, 

অদ্রেখল়ো; েুইন্সলযোডে খবশ্খবেযোল়ে, অদ্রেখল়ো; 
ইটিারনযোিনাল দসটিার ফর ডা়েখর়োল খডখজজ 
খরসােতি, বাংলাদেি; দজাদ়েখিস, মাখেতিন েুক্তরাষ্ট্র

এই গদবেণাখি ইউদে এইড ফাখডেং বযেবহার 
েদর স্বাস্যে ও সামাখজে েত্ন খবভাগ (খডপািতিদমটি 
অফ দহলে এডে দসািাল দে়োর)  দ্ারা অেতিা়েন 
েরা হ়ে এবং ইদনাদভি ইউদে দ্ারা পখরোখলত 

হ়ে। এই প্োিনা়ে প্োখিত মতামতগুখল 
দলিদের এবং স্বাস্যে ও সামাখজে েত্ন খবভাগ 

এদষেদরে সংখলিষ্ট  ন়ে৷

গফেষণা প্রকল্প

প্রিল্প অংশীোর

েহকেি

খেভাদব দবো এবং সাইমন খিোগুদলা পরীষো েদরন?
দবো, সাইমন এবং তাদের সহেমতিীরা NiV প্খতদরাদ্ 
সবদেদ়ে োেতিের খিো খন ত্িারণ েরদত খতনখি খভন্ন NiV 
খিো প্ােতিী ততখর ও পরীষো েরদেন। এেখি খিো়ে NiV 
G দপ্াখিন োদে, এেখিদত NiV F দপ্াখিন োদে এবং 
তৃতী়েখি ‘ভযোেখসন দভক্টর’ নাদম পখরখেত এেখি ভাইরাদসর 
েুবতিল রূপ বযেবহার েদর NiV G দপ্াখিন সরবরাহ েদর। 
তারা দে খনখেতিষ্ট ভযোেখসন দভক্টর পরীষো েরদে তা হল 
‘ChAdOx1’, দেখি সম্প্রখত AstraZeneca COVID-19 
খিোর খভখতি খহদসদবও বযেবহৃত হদ়েদে।

খিোগুখল পরীষো েরার জনযে, েলখি প্খতখি খিো প্ােতিীর 
েুখি দডাজ খেদ়ে িূেরদে খিো দে়ে এবং তারপদর তাদের 
শুরু/ততরী েরা প্খতদরা্ ষেমতা খবদলিেণ েরার জনযে 
রদক্তর নমুনা সংগ্হ েদর। দবো এবং সাইমন আখবষ্কার 
েদরদেন দে প্খতখি খিোর খনজস্ব অননযে সুখব্া রদ়েদে। 
েখেও NiV G দপ্াখিদনর অযোখটিবখড প্খতখক্র়োগুখল 
ভাইরাসদে দোদে সংক্রখমত হও়ো দেদে প্খতদরা্ েরার 
জনযে সদবতিাতিম খেল, NiV F দপ্াখিন ভাইরাসখিদে দোে 
দেদে দোদে েখডদ়ে পডা প্খতদরাদ্ সবদেদ়ে োেতিের খেল 
এবং ChAdOx1 দভক্টর খি দসদলর িখক্তিালী প্খতখক্র়ো  
ততরীদে উদ্ীখপত েদরখেল।  (খেরে ১). 

খতন সপ্াহ পদর, েলখি িূেরগুখলদে আসল NiV দে়ে। 
এখি দবো এবং সাইমনদে প্খতখি খিো দ্ারা প্েতি সুরষো 
তুলনা েরার সুদোগ দে়ে। “খতনখি খিো প্ােতিীর মদ্যে দরাগ 
প্খতদরা্ প্খতখক্র়োর পােতিেযে োো সদ্বেও, খতনখি খিোই 
তুলনামূলে উচ্চ তিদরর সুরষো প্োন েদরদে,” সাইমন 
বযোিযো েদরন (খেরে ২).

এই ফলাফলগুখল অখবশ্াসযেভাদব আিাপ্ে, এবং গদবেেরা 
এিন খবদবেনা েরদত পাদরন দে খেভাদব ভখবেযেদতর NiV 
প্ােুভতিাব প্খতদরা্ ও খন়েন্ত্রদণ খিো বযেবহার েরা দেদত 
পাদর। এর মদ্যে জরুখর ‘খরং ভযোেখসদনিন’ প্োরাখভোন 
অন্তভুতিক্ত োেদত পাদর, দেিাদন প্ােুভতিাদবর আদিপাদির 
িূেরদে খিো দেও়ো বা িূের প্জাখতর রুখিন খিোেরণ 
োদত প্ােুভতিাবই না ঘদি।

দোন েযোদলঞ্জগুখল এরপরও োখিদ়ে উিদত হদব?
েখেও দবো, সাইমন এবং তাদের সহেমতিীরা তাদের 
খিোগুখল োেতিের দেখিদ়েদেন, খিো প্োরাখভোন এিনও 
োলাদনা োদব না। এেখি খিো প্োদরর সাফলযে খন ত্িারদণর 
জনযে, গদবেেদের সাব্াদন িূেদরর রদক্ত ভাইরাসদে 
খনখ্রি়েোরী অযোখটিবখডগুখল পেতিদবষেণ েরদত হদব। 
বততিমাদন, োইদহাে, িূের দেগুখল এেখি খিো দেদে এই 
অযোখটিবখডগুখল অজতিন েদরখেল এবং দেগুখল আসল ভাইরাস 
দ্ারা সংক্রখমত হদ়েখেল তাদের মদ্যে পােতিেযে বলার দোন 
উপা়ে দনই।

“েখে না এেখি নতুন ডা়োগনখটিে পরীষো ততখর েরা 
হ়ে ো সংক্রখমত এবং খিো দেও়ো প্াণীর মদ্যে পােতিেযে 
েরদত পাদর, শুেদরর জনযে এেখি NiV খিো রুখিন খিো 
দেও়োর জনযে বযেবহার েরা োদব না, োরণ এখি ভাইরাদসর 
জনযে নজরোখরদত হতিদষেপ েরদব,” দবো বযোিযো েদরন। 
অতএব, েলখি এিন এই পরীষোর নেিার খেদে 
মদনাখনদবি েদরদে।

এই পরীষো সফল হদল, েলখি স্ানী়ে সরোর এবং খিো 
খন়েন্ত্রেদের সাদে আদলােনা শুরু েরদত পাদর দে খেভাদব 
িূের প্জাখতদত খিোখি োলু েরা দেদত পাদর। পখরদিদে, 

এই প্দেষ্টাগুখল ভযোেখসদনালখজটিদের খবতৃিত োদজর 
এেখি গুরুত্বপূণতি অংি। বনযে প্াণী প্জাখতর অনযোনযে অদনে 
ভাইরাদস জুদনাখসদসর সম্াবনা রদ়েদে। দোনখি সফলভাদব 
মানুেদে সংক্রাখমত েরদত পাদর তা জানদত অদনে দেখর 
হদ়ে দেদত পাদর, তাই এই পখরখস্খতর জনযে প্স্তুত হদত 
ভযোেখসদনালখজটিদের ভখবেযেত প্জদমের োজ অতযেন্ত 
গুরুত্বপূণতি হদব।

খেরে 2: খতনখি খিোই িূেরদে 
NiV-এর খবরুদধি রষো েদর। 
খিোখবহীন িূেদরর পািাপাখি, আমরা 
পরীষোমূলেভাদব আমাদের খতনখি খিো 
খেদ়ে সংক্রখমত িূেরদে খিো খেদ়েখে।

তারপদর আমরা নাে দেদে দসা়েযোব 
খনদ়েখেলাম দসিাদন দোনও ভাইরাস 
পাও়ো ো়ে খেনা তা দেিদত। খিো 
দেও়ো িূের দেদে িুব নূযেনতম 
পখরমাদণ ভাইরাস িনাক্ত েরা খগদ়েদে, 
তদব দে িূেরগুখলদে খিো দেও়ো 
হ়েখন তাদের মদ্যে প্েুর ভাইরাস 
পাও়ো দগদে। এখি পরামিতি দে়ে দে 
খিো দেও়ো িূেরগুখল NiV েডাদত 
পাদর না।

NiV খিো প্ােতিীগুদলা িূেরদের মদ্যে খবখভন্ন প্খতদরা্ ষেমতা প্দরাখেত েদর। ে) ChAdOx1 NiV G (সবুজ) উৎপাখেত
সবতিদরেষ্ঠ খি দসল প্খতখক্র়ো। ি) NiV G (লাল) অযোখটিবখড প্খতখক্র়ো ততখর েদরদে ো দোদের সংক্রমণ দরা্ েরদত 
সদবতিাতিম সষেম। গ) NiV F (নীল) দোদের মদ্যে NiV এর খবতিার সীখমত েরার জনযে দসরা অযোখটিবখড প্খতখক্র়ো ততখর 
েদরদে (খফউিন)।



ভ্ািকিবনািকিবে এিকি ি্াকরযার অববেষণ িরুন

• এেজন ভযোেখসদনালখজটি খহসাদব, আপখন এেখি ফামতিাখসউখিেযোল দোম্াখন বা এেখি 
গদবেণা প্খতষ্ঠাদন োজ েরদত পাদরন। পযোদোদজদনর মাইদক্রাবাদ়োলখজেযোল তেন্ত দেদে শুরু 
েদর নতুন খিো খডজাইন ও পরীষো েরা, বাজাদর এেখি খিো দবর েরা এবং জনসা্ারদণর 
বযেবহাদরর জনযে খিো খবোদির দেদোদনা বা সব পেতিাদ়ের জনযে আপখন অবোন রািদত পাদরন।

• েযো খপরব্াইি ইনখটিখিউি (www.pirbright.ac.uk), দেিাদন দবো এবং সাইমন োজ 
েদরন, দসিাদন অদনে ভযোেখসদনালখজটি রদ়েদেন োরা ভাইরাল দরাগ প্খতদরা্ ও খন়েন্ত্রদণ 

োজ েরদেন।

• খব্খিি দসাসাইখি ফর ইখমউদনালখজদত েযোখর়োর সম্দেতি প্েুর তেযে রদ়েদে (www.
immunology.org/careers) এবং খিো উেোপদনর জনযে এেখি প্োর োলাদছে (www.

immunology.org/celebrate-vaccines)।

• খবদশ্র িীেতিস্ানী়ে ভযোেখসদনালখজটি প্দফসর রখবন িযোিে নযোোর-এর জনযে 'খেভাদব খিো 
খবোদি োেখর দপদত হ়ে' খিদরানাদম এেখি খনবন্ধ খলদিদেন: www.nature.com/articles/

d41586-021-03057-6

ভযোেখসদনালখজটিরা খিোেরণ প্খক্র়োর সমতি ্াদপ 
অবোন রাদিন, প্খতদরা্ বযেবস্া়ে খিোর প্খতখক্র়ো 
তেন্ত েরা দেদে শুরু েদর বততিমান খবদশ্ তাদের 
সরবরাহ েরার জনযে প্দ়োজনী়ে দেৌিল এবং 
প্েুখক্তর খবোি পেতিন্ত। পখচিম আখরিো েিন ২০১৪ 
সাদল ইদবালা ভাইরাদসর প্ােুভতিাদবর দ্ারা আক্রান্ত 
হদ়েখেল, তিন খবশ্ বুঝদত দপদরখেল দে আমরা 
জুদনাখিে দরাদগর বড আোদরর প্ােুভতিাদবর জনযে 
েতিা েম প্স্তুত খেলাম৷

তারপর দেদে, খবশ্ স্বাস্যে সংস্া (WHO) দরাগগুখলর 
এেখি তাখলো ততখর েদরদে দেগুখলর জনযে 
জরুখরভাদব গদবেণা এবং খিোর খবোি প্দ়োজন, 
এবং NiV দে এই অগ্াখ্োদরর দরাগগুখলর 
মদ্যে এেখি খহসাদব খেখনিত েরা হদ়েদে৷ "এই 
প্দেষ্টাগুদলার োরদণ, তবঞোখনে সম্প্রো়ে 
COVID-19 মহামারীদত সাডা দেও়োর জনযে 
আরও ভালভাদব প্স্তুত খেল," সাইমন বদলদেন। 
"এে বেদররও েম সমদ়ের মদ্যে সমূ্ণতি নতুন 
ভাইরাদসর খবরুদধি খিো ততখর েরা হদ়েখেল, ো 
খেল এেখি বড অজতিন।"

দেন খিো পশুদের উপর পরীষো েরা হ়ে? 
খিোগুখল বযেবহাদরর জনযে দে  খনরাপে  তা খনখচিত 
েরার জনযে, িূেদরর মদতা প্াণীদের উপর তাদের 
প্ভাব অ্যে়েন েরা প্া়েিই গুরুত্বপূণতি, োদের 
দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্া আমাদের মদতা এেই রেম 
আেরণ েদর। "প্াণীর মদডল বযেবহাদরর দষেদরে 
েোেে এবং পেতিাপ্ খন়েমোনুন এবং তনখতে 
খবদবেনা রদ়েদে," দবো বদলদেন। " আমাদের 
অবিযেই সবদেদ়ে েম সংিযেে প্াণী বযেবহার েদরই 
উদলেিদোগযে ফলাফল দপদত হদব এবং খনখচিত 
েরদত হদব দে আমরা তাদের সম্াবযে দেদোন 
েষ্ট েখমদ়েখে। এেবার েিন খিোখি খনরাপে 
এবং ভাইরাদসর খবরুদধি দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্াদে 
োেতিেরভাদব লডাই েরাদত সষেম বদল প্মাখণত 
হ়ে, তারপদর এখি মানুদের ওপর পরীষো়ে/ট্া়োদল 
দেদত পাদর।

এেখি সা্ারণ োদজর খেদন েী েী েরা হ়ে?
"সমতি খবঞোনীদের মদতা এেজন 
ভযোেখসদনালখজদটির জীবন সবসম়েই িুব 
তবখেরেযেম়ে হ়ে," সাইমন বদলদেন। 
খেেু খেন দডদকে অখতবাখহত হদব,

হ়ে নতুন পরীষো-খনরীষোর পখরেল্পনা েরা, 
অতীদতর পরীষো-খনরীষোর দডিা খবদলিেণ েরা, 
অেবা এোদডখমে জানতিাল পদড সবতিদিে গদবেণার 
সাদে দ্রুতগখতদত এখগদ়ে োও়ো। অনযোনযে খেনগুখল 
লযোদব োিাদত হদব, নমুনা প্খক্র়োেরণ এবং 
খবদলিেণ েরা হদব। প্খতখি খেন এেইভাদব ো়েনা! 

দেন ভযোেখসদনালখজ আপনার দপিা খহদসদব 
খবদবেনা েরা উখেত?
ভযোেখসদনালখজ খবঞোদনর এেখি দ্রুত গখতিীল 
দষেরে। এখি দরাগ এবং জীদবর এেখি খবিাল 
পখরসর খবদবেনা েদর এবং গদবেণার খবখভন্ন 
দষেরে এদত অন্তভুতিক্ত। আর এিনও অদনে োজ 
বাখে আদে। প্খতখন়েত নতুন নতুন খিো প্েুখক্ত 
খবেখিত হদছে এবং দেসব ভাইরাস এিনও 
আখবষৃ্কত হ়েখন তার দেদ়ে দেগুদলা বততিমাদন রদ়েদে 
দসসব ভাইরাসগুখলর জনযে প্স্তুত হও়ো প্দ়োজন 
। "এর মাদন হল সব সম়ে অগ্গামী আখবষ্কারগুখল 
ঘিদে, ো এখিদে গদবেণার এেখি িুব উদতিজনাপূণতি 
দষেরে েদর তুদলদে," দবো বদলদেন।

ভ্ািকিবনািকি িমপবিকে

রেিা  এেং িাইমবনর রিরা পরামশকেিমূহ

01  অ্যেবসা়ে রািুন! এমন সম়ে আসদব েিন আপখন অনুভব েরদবন দে আপনার মুদির উপর 
এেখি েরজা বন্ধ েদর দেও়ো হদ়েদে, খেন্তু মদন রািদবন, এেখি েরজা বন্ধ হও়োর সাদে সাদে 

আদরেখি িুদল ো়ে

02   আইনটিাইনদে উধৃিত েরদত, “এিা ন়ে দে আখম এত স্ািতি, শু্ু এিাই দে আখম েীঘতিোল এেখি 
সমসযোর খপেদন দলদগ োখে”

সু্ি রেবিই 
ভ্ািকিবনািকির পে

• “খবঞোদনর প্খত অনুরাগ োো আবিযেে,” 
দবো বদলন৷ এেখি মাখটিখডখসখলিনাখর খবঞোন 
খহসাদব, ভযোেখসদনালখজদত োও়োর দোনও 
খনখেতিষ্ট পে দনই, তদব আপনার খনবতিাখেত পে 

সম্দেতি আপনার উৎসাহী হও়ো উখেত।
• কুেদল, প্াসখঙ্ে খবশ্খবেযোলদ়ের খডখগ্ 
দপ্াগ্াদম প্দবদির জনযে অ্যে়েদনর জনযে 
জীবখবঞোন, রসা়েন এবং গখণত েরোরী 

খবে়ে হদব।

• জীবখবঞোন, তজব রসা়েন, ঔে্, 
দভদিখরনাখর দমখডখসন বা ইখমউদনালখজদত 

স্াতে খডখগ্ সবই ভযোেখসদনালখজদত 
েযোখর়োর গডদত পাদর।

• খেেু ফামতিাখসউখিেযোল দোম্াখন খিষোনখবি 
দপ্াগ্াম অফার েদর, ো আপনাদে োজ 
েরার সম়ে এেজন ভযোেখসদনালখজটি 

খহসাদব প্খিষেদণর অনুমখত দে়ে। েুক্তরাদজযে, 
ফাইজার জাতী়ে খিষোনখবি দপ্াগ্াম সমেতিন 

েদর: www.pfizer.co.uk/careers/
apprenticeships

• খবশ্খবেযোলদ়ের পদর খপএইেখড সম্ন্ন 
েরা আপনাদে ভযোেখসদনালখজদত অগ্গখতর 
অনুমখত দেদব েখে আপখন আরও এোদডখমে 

পদে দেদত োন। ফামতিাখসউখিেযোল 
দোম্াখনদতও োজ েরার সুদোগ রদ়েদে।



রেিা কিভাবে এিিন ভ্ািকিবনািকিস্ট হবযকিবিন?

আখম সবসম়ে খবঞোন এবং প্াণীদের প্খত আেখেতিত 
খেলাম। েিন আখম দোি খেলাম, আখম দভদবখেলাম আখম 
এেজন পশুখেখেৎসে হদত োই, খেন্তু োদজর অখভঞেতা 
দিে েরার পদর আখম আমার মন পখরবততিন েদরখে। আখম 
জানতাম দে আখম খবঞোন এবং প্াণী পেন্দ েখর, তাই 
আখম বাদ়ো-দভদিখরনাখর খবঞোন খডগ্ী অ্যে়েন েরার খসধিান্ত 
খনদ়েখে। 

আমার খপএইেখড সুপারভাইজাররা আমার জনযে খবিাল 
অনুদপ্রণা খেদলন। তারা আমাদে আমার ভযোেখসদনালখজ 
ঞোদনর খভখতি খিখিদ়েদেন, ো আখম আমার দপাটি-ডক্টরাল 
োেখরদত বৃখধি এবং খবোি ঘিাদত সষেম হদ়েখে। আখম 
আমার োেরীর প্খতখি তবখেরেযেম়ে খেনই উপদভাগ েখর। 
আখম সখতযেই সমসযো সমা্ান উপদভাগ েখর, ো আপনাদে 
খবঞোদন প্খতখেন েরদত হদব! খিো ততখর েরার সম়ে দবি 
খেেু েযোদলঞ্জ অখতক্রম েরদত হ়ে। এর মদ্যে রদ়েদে খিোর 
প্ােখমে নেিা, এখি দ্ারা ততরী প্খতদরা্ ষেমতা পরীষো 

েরা, এখি প্খতরষোমূলে খেনা তা দেিা এবং অবদিদে, 
বাজাদর খিো আনার দেষ্টা েরা। এখি অনযোনযে অদনে 
খবঞোনী এবং খন়েন্ত্রে সংস্াগুখলর সাদে সহদোখগতার উপর 
খনভতির েদর।

আমার েমতিজীবদনর উদলেিদোগযে ঘিনা হল COVID-19 
প্খতদরাদ্র প্খতখক্র়োদত জখডত হও়ো। আখম িূেদরর 
ওপদর অক্সদফাডতি/ AstraZeneca খিো সহ ে়েখি খভন্ন 
খিো প্ােতিীদের প্খতদরা্ ষেমতা মূলযো়েন েরদত এেখি 
েলদে দনতৃত্ব খেদত সাহােযে েদরখে। ভখবেযেদতর জনযে 
আমার উচ্চাোঙ্কা হল অনযোনযে উেী়েমান সংক্রামে 
জুদনাখিে দরাদগর খবরুদধি খিো ততখর েরা।

েিন আখম োজ েখর না, আখম আমার নতুন দোি 
পখরবাদরর সাদে সম়ে োিাদত পেন্দ েখর। আমার এেখি 
৮ মাস ব়েসী দেদল আদে দে দবদড উিদে এবং সব সম়েই 
পখরবখততিত হদছে।

িাইমন কিভাবে এিিন ভ্ািকিবনািকিস্ট হবযকিবিন?

আমার মদ্যে সবতিো প্াণীর প্খত ভালবাসা খেল - আমার 
জীবদনর প্েম খেদের উচ্চাোঙ্কা খেল খেখড়োিানার 
রষেণাদবষেণোরী হও়ো! সমদ়ের সাদে সাদে, এই আদবগ 
খবঞোদন খবেখিত হদ়েদে এবং দভদিখরনাখর খবঞোদন আমার 
েমতিজীবন এই েুখি আগ্হদে খমখলদ়ে খেদ়েদে।

আখম খবশ্খবেযোলদ়ে ইখমউদনালখজ এবং মাইদক্রাবাদ়োলখজ 
অ্যে়েন েদরখে। আখম দরাগ প্খতদরা্ বযেবস্া এবং 
দরাগ সৃখষ্টোরী অণুজীদবর মদ্যে খবেযেমান 'সিস্ত্র সংঘাত' 
দেদি মুগ্ধ হদ়েখেলাম। খেন্তু ো আমাদে সখতযেই আমার 
েমতিজীবদনর জনযে অনুপ্াখণত েদরখেল তা হল দরাগ খন়েন্ত্রদণ 
খেভাদব খিোোন এত বড প্ভাব দফলদত পাদর তা দবাঝা।

আখম আমার োদজর মদ্যে সবদেদ়ে দবখি উপদভাগ েখর 
েলগত োজ। এদত খবখভন্ন বযোেগ্াউদডের/পিভূখমর অদনে 
আেেতিণী়ে দলাদের সাদে জখডত দেদে োজ েরা ো়ে। 
খবঞোন সখতযেই এেখি আন্তজতিাখতে োজ, এবং আমরা 
ইউদরাপ, আদমখরো, এখি়ো এবং অদ্রেখল়োর খবঞোনীদের 
সাদে এেদোদগ োজ েখর।

 নতুন খিো ততখর েরদত আমরা দে বা্ার সমু্িীন হই, তা 
খনভতির েদর আমরা দে দরাগদে লষেযেবস্তু েরখে  তার ওপর 
এবং দসিা খবখভন্ন দষেদরে খবখভন্ন রেম। দোদনা না দোদনা 
ভাদব, আমরা COVID-19 এর দষেদরে ভাগযেবান খেলাম, দে 
খনরাপে এবং োেতিের খিোগুখল এত অল্প সমদ়ের মদ্যে 
দ্রুত ততরী হদ়েখেল। HIV-এর সাদে তুলনা েরুন: প্া়ে 
৪০ বেদরর গদবেণা এবং খবখল়েন ডলার বযে়ে েরার পদরও 
আমাদের এিদনা দোনও খিো দনই। োই দহাে, আিাপ্ে 
অগ্গখত হদছে, এবং আমরা োোোখে োখছে।

আখম দেখন়োর নাইদরাখবদত আন্তজতিাখতে প্াখণসম্ে 
গদবেণা ইনখটিখিউদি ে়েখি েুেতিান্ত বের োজ েদরখে। 
আখম এেখি েদলর অংি খহসাদব োজ েদরখে দেখি ইটি 
দোটি খফভার, এেখি দরাগ ো সাব-সাহারান আখরিো়ে 
প্খত বের েমপদষে এে খমখল়েন গবাখে পশুদে হতযো 
েদর, তার পরবততিী প্জদমের খিো উদ্াবদন অগ্গখত সাখ্ত  
েদরদে।


