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A
Adverse event (reaction)
Any unexpected or serious effect that 
happens after a vaccine or medicine. 
Something that was not expected to happen.    

তিরুপ ফল (প্রতততরিয়া) 
দিরাকিরা অপ্রতযুরাচশত বরা গুরুতি ফলরাফল �রা টিিরা বরা 
ঔষি গ্রহকণি িরািকণ ঘকট। এিটরা এমি চিেু �রা হওয়রা 
প্রতযুরাচশত িয়।

Adverse event following immunisation (AEFIs)
An unexpected effect that happens after 
vaccination. The vaccine may have not been 
the reason for the problem.

টিকাদান পরিততী তিরূপ ফল (এ ই এফ আই 
সরূহ) 
টিিরা দিয়রাি পি ঘটিত দিরাকিরা অপ্রতযুরাচশত ফলরাফল। 
উতি সমসযুরাি িরািণ টিিরাগ্রহণ িরা-ও হকত পরাকি।

Advisory Committee on Vaccines (ACV)
A group of experts that gives medical and 
scientific advice. The group talks to the 
Australian Government’s Minister for Health 
and the Therapeutic Goods Administration 
(TGA). They give advice on issues about 
vaccine safety and use. 

টিকা সংরিান্ত উপনদষ্া কতরটি (এতসতি) 
চবকশষজ্ঞকদি এিটি দল �রািরা চিচিৎসরা সংক্রান্ত ও 
তবজ্ঞরাচিি উপকদশ প্রদরাি িকিি। এঁিরা অক্রেচলয়রা 
সিিরাকিি স্রাস্যু এবং ঔষি ও চিচিৎসরা-সরামগ্রী প্রশরাসি 
(টিচিএ) মন্তী মকহরাদকয়ি সরাকর পিরামশ্থ িকিি। এঁিরা 
টিিরাি স্িক্রা ও বযুবহরাি সংক্রান্ত চবষকয়ি উপি উপকদশ 
দদি। 

Antibody
When the body gets sick or gets a vaccine, 
the body will make antibodies to protect it 
against that disease.
The body can then recognise the germs when 
that same disease happens again.

অযোতটিিতি 
িরাকিরা শিীি �খি অস্স্ হকয় পকে অরবরা দস টিিরা গ্রহণ 
িকি, শিীিকি উতি দিরােবরালরাই দরকি িক্রা িিরাি িিযু 
শিীি তখি অযুরাচটিবচি িরামি এিটি উপরাদরাি ততিী 
িিকব । উতি এিই দিরাে পিবতমীকত আবরাি হকল শিীি 
এই িীবরাি্গুকলরাকি তখি চিকি চিকত পরাকি।

Antigen
A foreign (external) substance like bacteria, 
viruses, or fungi that cause infection and 
dis-ease if they get inside the body .  The 
immunes system detects them and produces 
antibodies to fight them. 

অযোতটিনজন
এিটি বচহিরােত(বরাইকিি) বস্তু দ�মি বযুরািকটচিয়রা, 
ভরাইিরাস বরা েত্রাি  �রা শিীকিি দভতি প্রকবশ িিকল 
সংক্মি ও দিরাে এি িরািণ হয়। শিীকিি দিরাে প্রচতকিরাি 
বযুবস্রা একদিকি চিচনিত িকি এবং একদি প্রচতকিরাকিি 
িিযু অযুরাচটিবচি ততিী িকি।

Adjuvant 
An adjuvant is an ingredient used in some 
vaccines. It helps our bodies make a stronger 
immune response. The adjuvant works 
together with other parts of the vaccine. They 
have been used in some vaccines for over 70 
years. 

সহায়ক িা অযোিজনুিটি 
অযুরািিক্ভটি বরা সহরায়ি হল এি িিকণি উপরাদরাি �রা 
চিেু চিেু টিিরাকত বযুবহরাি হয়। এটি আমরাকদি শিীিকি 
অচিিতি দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রা ততচিকত সহরায়তরা 
িকি। অযুরািিক্ভটি  টিিরাি অিযুরািযু উপরাদরাকিি সরাকর 
এিক�রাকে িরাি িকি। এগুকলরা দিরাকিরা দিরাকিরা টিিরাকত 
৭০ বেকিিও দবচশ সময় িকি বযুবরূত হকয় আসকে।

Anaphylaxis
A quick and serious allergic reaction. This 
could be a reaction to food or medicine. 
Symptoms can include breathing difficulties, 
loss of consciousness and a drop in blood 
pressure. The person will need urgent medical 
attention and can sometimes die.

অযোনাফাইলযোতসিস 
এিটি তচেৎ ও গুরুতি অযুরালরাচি্থঘটিত প্রচতচক্য়রা। এই 
প্রচতচক্য়রা খরাবরাি বরা ঔষি দরকি হকত পরাকি। উপসকে্থি 
মকিযু িকয়কে শ্রাসিষ্ট, জ্ঞরাি হরািরাকিরা ও িতিিরাপ িকম 
�রাওয়রা। দিরাকিরা বযুচতিি এটি হকল িরুিী চভচত্তকত 
চিচিৎসরাকসবরা চদকত হকব এবং িখকিরা িখকিরা মৃতুযুও 
হকত পরাকি। 
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A Cont’d

Association
A link between one event taking place at the 
same time as another event. The fact that 
they are happening together does not prove 
that one event caused the other event.

সহন�াগ 
দিরাকিরা এিটি ঘটিরা সংঘটকিি এিই সমকয় অিযু 
আকিি ঘটিরা ঘটকিি সংক�রাে। এিই সমকয় ঘটকে বকল 
এটরা প্রমরাচণত হয় িরা দ� এিটি ঘটিরা অিযু ঘটিরাি িিযু 
িরািি। 

Asymptomatic
Someone with no sign of infection. 

লক্ষণহীন
এমি এিিি �রাি মকিযু সংক্মকণি দিরাকিরা লক্ণ দিই।

Attenuated vaccine
Live vaccines use a less strong (or attenuated) 
form of the germ that causes a disease. These 
vaccines are like the natural infection that they 
help prevent.  They create a strong and long-
lasting immune response. 

ক্ষতয়ত টিকা 
িীবন্ত টিিরাগুকলরা দিরােসৃষ্টিিরািী িীবরাি্ি অল্পশচতিি 
(বরা ক্চয়ত) প্রিরাি বযুবহরাি িকি ততিী িিরা হয়। এই 
টিিরাগুকলরা স্রাভরাচবি সংক্মকণি মতি �রা প্রচতকিরাি 
ক্মতরা ততিীকত সহরায়তরা িকি। এই টিিরাগুকলরা শচতিশরালী 
ও দীঘ্থকময়রাদী দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রা ততিী িকি। 

Australian Technical Advisory Group on 
Immunisation (ATAGI)
A group of experts that helps the Government 
to make decisions on the use of vaccines in 
Australia. 

অন্রেতলয়ার টিকা সংরিান্ত প্র�ুততিগত তিনেষজ্ঞ দল 
(এ টি এ তজ আই)  
এিটি চবকশষজ্ঞ দল �রািরা অক্রেচলয়রায়  টিিরাসম্হ 
বযুবহরাকিি িিযু সিিরািকি চসদ্রান্ত চিকত সহরায়তরা িকি। 

Australian Immunisation Register
An electronic register that contains 
information on all vaccines given to all 
Australians. 

অন্রেতলয়ান টিকা তনিন্ধন   
সিল অক্রেচলয়রাি িরােচিিকদি টিিরাদরাি সংক্রান্ত সিল 
তকরযুি এিটি চিচিটরাল চিবন্ধি।
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B
Batch assessment
A process of checking that the vaccines 
used in Australia are of high quality. The 
Therapeutic Goods Administration will do 
these checks.

িযোচ িা চালাননর রূলযোয়ন 
অক্রেচলয়রায় বযুবহৃত টিিরাসমূকহি উচ্চমরাি চিচচিত িিরাি 
এিটি মূলযুরায়ি পদ্চত । ঔষি ও চিচিৎসরা-সরামগ্রী 
প্রশরাসি চবভরাে এসিল �রািরাই-বরােরাই িকি ররাকি। 

Boost (Booster injection)
An additional vaccine after the first one, given 
to either build up better immunity or to make 
sure the immunity lasts longer.

গুণিধ্মক রাত্রা িা িুষ্ (িুষ্ার ইনজেকেন) 
প্ররম টিিরাি দিরাকিি পিবতমী আি এিটি অচতচিতি 
টিিরাি দিরাি �রা দদয়রা হয় অচিিতি ভরাকলরা 
দিরােপ্রচতকিরাি বযুবস্রা ততিী িিকত অরবরা �রাকত এ দিরাে 
প্রচতকিরাি বযুবস্রা দীঘ্থকময়রাদী হয়। 
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C
Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI)
An international organisation that will help 
many countries gain access to COVID-19 
vaccines.  It will help governments, including 
lower income countries, to access safe and 
effective vaccines for 20% of their population. 

রহারারী প্রস্ততত ইননানিেন-এর যজাট 
(তসইতপআই) 
এিটি আন্তি্থরাচতি সংস্রা �রা অকিি দদশকি  
COVID-19-এি টিিরাসমূহ দপকত সহয়তরা িিকব। এটি 
চিম্ন আকয়ি দদশসহ চবচভন্ন দদকশি সিিরািগুকলরাকি 
তরাকদি ২০% িিকেরাষ্ঠীি িিযু চিিরাপদ ও িরা�্থিিী টিিরা 
লরাকভ সহরায়তরা িিকব।

Cell culture
Using cells grown in liquid to make vaccine 
ingredients. 

যকাষ কষ্মণ িা যকাষ চাষ 
তিল মরািযুকম তবজ্ঞরাচিি উপরাকয় িন্রাকিরা দিরাষ সমূহকি  
টিিরাি উপরাদরাি ততিীকত বযুবহরাি িিরা। 

Clinical Trial
A type of research study. People either receive 
a new vaccine or are in the control group. The 
control group may receive a different vaccine 
or a placebo, meaning a simple substance 
with no effects on the body. Participants 
usually do not know which group they are in.  
Scientists test the safety and benefits of new 
vaccines. 

তলিতনকাল পরীক্ষা-তনরীক্ষা িা ট্ায়াল 
এি িিকণি েকবষণরা। একত অংশগ্রহণিরািীিরা হয় এিটি 
িতুি টিিরা গ্রহণ িকি অরবরা তরািরা এিটি চিকিরাি দকল 
ররাকি। চিকিরাি দলটি হয় চভন্ন এিটি টিিরা দিয় অরবরা 
তরািরা প্রাচসকবরা দিয় -�রাি অর্থ হল সরাদরামরাটরা দিরাকিরা 
অক্চতিরািি বস্তু �রা শিীকি দিরাকিরা চক্য়রা বরা প্রচতচক্য়রা 
ততিী িকি িরা। অংশগ্রহণিরািীিরা সরািরািণত িরাকি 
িরা তরািরা দিরাি দকল িকয়কে। চবজ্ঞরািীিরা িতুি টিিরাি 
চিিরাপত্তরা ও উপিরাি পিীক্রা িকিি।

Cold chain 
Shipping and storing vaccines at the correct 
temperature.

যকাল্ড যচইন 
চিচদ্থ ষ্ট সঠিি তরাপমরাত্রায় টিিরা স্রািরান্তি এবং সংিক্ণ।

Combination vaccine
Combination vaccines take two or more 
vaccines that could be given individually and 
put them into one shot.

সংতরতরিত টিকা 
আলরাদরাভরাকব দদয়রা �রায় এমি দই্ বরা তকতরাচিি টিিরাি 
সমন্বকয় সংচমচরিত টিিরা ততিী িিরা হয় �রা এিবরাকি বরা 
এি শকট দদয়রা �রায়।

Convalescent plasma
Plasma is the liquid part of blood. It is 
collected from a person after they have had 
an infection. The liquid contains antibodies 
against the germ. Sometimes this plasma 
can be given to other people to prevent them 
getting sick or to help them get better.     

রিনর স্াস্যেপুনরুদ্ারকারী প্াজরা
িকতিি তিল অংশ হল প্রািমরা। দিরাকিরা বযুচতিি 
সংক্মণ হবরাি পি তরাি শিীি হকত এটি সংগ্রহ িিরা 
হয়। এই তিকল দিরােিীবরাি্ি চবরুকদ্ অযুরাচটিবচি ততিী 
ররাকি।মরাকে মরাকে এই প্রািমরা অিযু বযুচতিকি দদয়রা হয় 
তরাকদি অস্স্ হওয়রা হকত িক্রা িিকত অরবরা স্স্ হকত।

Conjugate vaccine
The joining together of two compounds 
(usually a protein and polysaccharide) to 
increase a vaccine’s effectiveness.

অনুিন্ধী টিকা 
দট্ি উপরাদরাকিি চমরিণ (সিিরািি এিটি দপ্ররাটিি ও 
পচলসযুরািরািরাইি) টিিরাি িরা�্থিরাচিতরা বরােরাকিরাি 
উকদেকশযু।
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C Cont’d

Control group
A group of people who do not receive the 
vaccine or drug being tested. Instead, they 
may get the normal intervention (drug, 
vaccine, or treatment), a placebo or nothing. 
The aim of the trial is to compare what 
happens in each group. The results must be 
different enough between the two groups to 
prove that the difference has not just occurred 
by chance.  
A placebo is a ‘dummy’ treatment, such as a 
sugar pill, that looks the same. 

তননরাধ দল 
এি দল দলরাি �রািরা পিীক্রাি িরাকি বযুবহৃত টিিরা বরা 
ঔষি গ্রহণ িকি িরা। এি পচিবকত্থ , তরািরা স্রাভরাচবি 
দিরাকিরা বযুবস্রা দপকয় ররাকি(ঔষি, টিিরা, চিচিৎসরা), 
অরবরা প্রাচসকবরা অরবরা চিেুই দিয় িরা। এই েকবষণরাি 
উকদেশযু হকছে প্রচতটি দকলি পিীক্রাি ফল তুলিরা 
িিরা। দই্ দকলি মকিযু পিীক্রাি ফকলি বযুবিরাি �করষ্ট 
দবশী হকত হকব এটরা প্রমরাণ িিরাি িিযু দ� এই বযুবিরাি 
ভরােযুক্কম হকয় �রায়চি।
প্রাচসকবরা হল এিিিকণি ‘সরািরাকিরা’ বরা িৃচত্ম চিচিৎসরা 
দ�মি চিচিি দরািরা, দ�টরা দদখকত এিদম আসল ঔষকিি 
মতি হয়।

Contraindication
An illness (or health condition) that increases 
the risk for a serious adverse health 
consequence. 

প্রততলক্ষণ 
এমি এি অস্স্তরা (বরা স্রাকস্যুি অবস্রা) �রা গুরুতি 
চবরূপ স্রাকস্যুি পচিণচতি েঁ্চি বরােরায়।

COVAX
An international partnership that aims to 
support the development and delivery of the 
COVID-19 vaccines fairly around the world.

যকািযোসি 
এিটি আন্তি্থরাচতি অংচশদরাচিত্ব �রাি লক্যু COVID-19 
এি টিিরাসমূহ চিিকপক্ভরাকব সরািরা পৃচরবীবযুরাপী 
উৎপরাদকি ও সিবিরাকহ সহরায়তরা প্রদরাি।
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D
Deltoid
A muscle in the upper arm where vaccine is 
given.

যিল্টনয়ি 
উি্থবরাহুি এিটি মরাংশকপশী দ�খরাকি টিিরা দদয়রা হয়

Dose
An amount of a medicine or drug taken.

যিাজ 
ঔষি  দসবকিি মরাত্রা বরা পচিমরাপ

Dosing error
When medicines are given in the wrong 
amount, at the wrong time point or to the 
wrong person.

িুল যিাজ 
�খি ভুল মরাত্রায়, ভুল সমকয় অরবরা ভুল বযুচতিকি ঔষি 
দদয়রা হয় 
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E
Efficacy 
How well a vaccine works during a research 
study.

কা�্মকারীতা 
েকবষণরাি সময় এিটি টিিরা িতটরা ভরাকলরাভরাকব িরাি 
িকি 

Effectiveness 
How well a vaccine works in the real world.

কা�্মকারীতা 
বরাস্তকব এিটি টিিরা িতটরা ভরাকলরাভরাকব িরাি িকি।

Epidemic
A widespread amount or rapid increase of 
an infectious disease in a community at a 
particular time. More cases than normal. 

রহারারী 
এিটি চিচদ্থ ষ্ট সমকয়ি পচিবযুরাচতিকত এিটি সমরাকি এিটি 
সংক্রামি বযুচিি বযুরাপি চবস্ততৃচত বরা দ্রুত বৃচদ্। দিরােীি 
সংখযুরা স্রাভরাচবকিি দিকয় অকিি দবশী। 

Elimination of infection
Zero cases of an infection in a specified 
geographic area (i.e. a country). Example: 
Measles in Australia.

সংরিরণ তনরূ্মল 
এিটি চিচদ্থ ষ্ট দভৌকেরাচলি এলরািরায় (দ�মি, এিটি 
দদকশ) দিরাকিরা সংক্মকণি সংখযুরা শুণযু হওয়রা। উদরাহিণঃ 
অক্রেচলয়রাকত চমকিলস বরা হরাম

Eradication
Zero cases of the germ in the entire world. 
Example: Smallpox.

তনরূ্মল 
সমগ্র পৃচরবীকত দিরাকিরা িীবরাি্ঘটিত সংক্মণ শুকণযু 
দিকম আসরা। উদরাহিণঃ গুটিবসন্ত
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H
Herd immunity
When most people in a community have 
protection against an infection. High levels of 
protection make it more and more difficult for 
the germ to pass from person to person. This 
can successfully stop the spread of disease in 
the community.

হাি্ম  ইরুতনটি
�খি দিরাকিরা সমরাকিি দবশীিভরাে দলরাি এিটি 
সংক্মকণি চবরুকদ্ স্িচক্ত ররাকি। উন্নত স্িক্রা ররািকল 
িীবরাি্গুকলরাি এি বযুচতি হকত অপি বযুচতিকত সংক্চমত 
হওয়রা অকিি িঠিি হকয় পকে। এই অবস্রা এিটি সমরাকি 
এিটি দিরাকেি সংক্মণ েেরাকিরা সফলভরাকব ররামরাকত পরাকি।
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Immune system
The body’s system for identifying and killing 
germs to protect us against infection and 
disease. It involves making antibodies 
that move in the blood, recognize foreign 
substances like bacteria and viruses, and 
attach to them. It signals to the body to get rid 
of the foreign substances.     

(েরীনরর)যরাগ প্রততনরাধ িযেিস্াপনা িা ইতরউন 
তসনটের 
আমরাকদি দিরাে সংক্মণ ও দিরােরাক্রান্ত হওয়রা দরকি 
িক্রা িিরাি িিযু িীবরাি্ শিরাতিিিণ ও চিিকিি 
প্রয়রাকস আমরাকদি শিীকিি চিিস্ বযুবস্রাপিরা। িকতি 
পচিবরাচহত অযুরাচটিবচি ততিী, অিরািরাচখিত বস্তু দ�মি 
বযুকটেচিয়রা ও ভরাইিরাস দিিরা ও একদি সরাকর অযুরাচটিবচিি 
সং�্চতি এগুকলরা সব এি মকিযু পকে। এটি তখি এসিল 
অিরািরাচখিত বস্তু হকত পচিত্রাণ দপকত দদহকি সককেত 
প্রদরাি িকি। 

Immune response
The immune response is how your body 
recognizes and defends itself against bacteria, 
viruses, and substances that appear foreign 
and harmful.

যরাগ প্রততনরাধ সক্ষরতা 
দিরাে প্রচতকিরাি সক্মতরা হল চিভরাকব আপিরাি শিীি 
বযুকটেচিয়রা, ভরাইিরাস এবং ক্চতিি ও অিরািরাচখিত 
বস্তুকি চিিকত পরাকি ও প্রচতহত িকি।

Immunity
Being able to avoid getting sick or avoid 
getting infected when exposed to a germ. 
Your body builds this immunity by either being 
exposed to the gems or by getting a vaccine. 
Your immune system has a “memory”- it can 
remember germs that it has seen previously 
and knows how to attack them.

যরাগ প্রততনরাধ ক্ষরতা 
অস্স্ হকয় পেরা িচহত িিরাি সক্মতরা বরা িীবরাণ্কত 
আক্রান্ত হকল সংক্চমত িরা হওয়রাি সক্মতরা। আপিরাি 
দদহ এই দিরাে প্রচতকিরাি ক্মতরা অি্থি িকি- হয় 
িীবরাণ্কত আক্রান্ত হকয় অরবরা টিিরা গ্রহকণি মরািযুকম। 
আপিরাি দিরাে প্রচতকিরাি ক্মতরাি এিটি “স্ৃচতশচতি” 
িকয়কে- এটি পূকব্থ দদখরা দিরাকিরা িীবরাণ্কি চিিকত পরাকি 
আি িরাকি চিভরাকব তরাকদি আক্মণ িিকত হকব।

Immunisation
The process of developing immunity to an 
infection, usually by getting vaccinated. 

টিকাদান 
এিটি সংক্মকণি িিযু দিরাে প্রচতকিরাি ক্মতরা অি্থকিি 
পদ্চত, সরািরািণতঃ টিিরা গ্রহকণি মরািযুকম তরা হয়।

Inactivated vaccine
A vaccine made from a germ that has been 
killed. The germ is killed either by high heat 
or by chemicals. When this killed germ is 
injected into your body, it helps your immune 
system learn to find the germ, without the risk 
of getting sick.

তনত্রিয় টিকা 
দমকি দফলরা হকয়কে এমি এিটি িীবরাণ্ হকত ততিী 
টিিরা। উচ্চতরাপ বরা িরাসরায়চিি প্রকয়রাকে এই িীবরাণ্কি 
দমকি দফলরা হয়। �খি এই মৃত িীবরাণ্ আপিরাি শিীকি 
ইকজেিশকিি মরািযুকম দদয়রা হকব, আপিরাি শিীি একি 
খ্ঁকি পরাওয়রাি িিযু আপিরাি দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রাকি 
চশখকত সরাহরা�যু িিকব, অস্স্ হওয়রাি েঁ্চি েরােরাই।
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Lipid
Lipid is fat that is used to make a protective 
bubble around the mRNA in mRNA vaccines. 
mRNA is a type of small molecule. mRNA is 
very weak and breaks down quickly in the 
body if it is not protected. Once the mRNA 
is transported into the cell, it is broken down 
inside the cell.

তলতপি
চলচপি হকলরা িচব্থ �রা দমকসজেরাি এম আিএিএ 
টিিরাসমূকহি দমকসজেরাি এম আিএিএ-ি িরাচিপরাকশ এিটি 
প্রচতিক্রামূলি ব্দব্দ ততচি িিকত বযুবহৃত হয়। দমকসজেরাি 
এম আিএিএ এি িিকিি দেরাট অণ্। দমকসজেরাি এম 
আিএিএ খ্ব দব্্থল এবং একি স্িচক্ত িরা িিরা হকল 
শিীকি দ্রুত দভকগে �রায়। এিবরাি দমকসজেরাি এম আিএিএ 
দিরাকষি মকিযু স্রািরান্তচিত হকয় দেকল এটি দিরাকষি মকিযু 
দভকে �রায়।
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Messenger RNA (mRNA)
A type of small molecule that your cells use as 
instructions to make protein. mRNA tells your 
cells how to put together a specific protein 
using building blocks (called amino acids). 
You have many millions of mRNA molecules in 
your body at any one time- all being used to 
make proteins.

যরনসজোর আরএনএ (এর আরএনএ) 
এি িিকিি ক্্দ্র অি্ �রা আপিরাি দিরাষ দপ্ররাটিি 
বরা আচমষ ততচিি চিকদ্থশ চহকসকব বযুবহরাি িকি। এম 
আিএিএ আপিরাি দিরাষকি বকল দদয় চিভরাকব 
িতগুকলরা িিশরাি ফলকিি (একদিকি অযুরামরাইকিরা এচসি 
বকল) সরাহরাক�যু এিটি চিচদ্থ ষ্ট আচমষ ততচি িিকত। 
দ�কিরাি চিচদ্থ ষ্ট ক্কণ আপিরাি শিীকি লক্ লক্ এম 
আিএিএ অণ্ উপচস্ত ররাকি - এগুকলরা সবই আচমষ 
ততচিকত বযুবহৃত হয়।

mRNA vaccine
mRNA vaccines teach our cells how to make 
a harmless protein—or even just a piece of 
a protein. This protein activates an immune 
response inside our bodies. That immune 
response, which produces antibodies, is what 
protects us from getting very unwell if the real 
virus enters our bodies.

এর আরএনএ টিকা 
এম আিএিএ টিিরা আমরাকদি দিরাষগুকলরাকি দশখরায় 
চিভরাকব ভরাকলরা আচমষ  উৎপন্ন িিকত হয় অরবরা 
শুি্মরাত্ আচমকষি এি টুিকিরা  অংশ। উৎপন্ন আচমষ 
শিীকিি দভতি দিরােপ্রচতকিরাি বযুবস্রাপিরাকি সচক্য় 
িকি। এটি দসই দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রাপিরা �রা অযুরাচটিবচি 
ততচি িকি - দ�টি আমরাকদি ভীষণ অস্স্ হওয়রা দরকি 
িক্রা িকি �চদ প্রিৃত ভরাইিরাস আমরাকদি শিীকি প্রকবশ 
িকি।

Morbidity
Illness that happens due to a specific infection 
or condition. 

যরাগ 
এিটি চিচদ্থ ষ্ট সংক্মণ বরা অবস্রাি িিযু দ� অস্খ হয়।

Mortality
Deaths that happen due to a specific infection 
or condition. 

রৃতুযে 
এিটি চিচদ্থ ষ্ট সংক্মণ বরা অবস্রাি িিযু দ� মৃতুযু হয়।

Multi-dose vial 
The containers (vials) hold more than one 
dose of a medicine or vaccine in a single vial. 

রাতল্ট-যিাজ িায়াল 
দ�সব িরািি বরা চশচশকত এিরাচিি মরাত্রাি ঔষি বরা টিিরা 
এিটিমরাত্ চশচশকত ররাকি।
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Neutralisation
One way that our immune system can protect 
us from an infection. Our immune system 
makes antibodies that stick all over the surface 
of a virus. When the virus tries to stick onto our 
cells, the antibodies get in the way and stop the 
virus from getting into our cells.  They also help 
other parts of the immune system recognise 
and destroy the virus

তনত্রিয়করণ
দিরাকিরা সংক্মণ হকত আমরাকদি িক্রা িিরাি িিযু দিরাে 
প্রচতকিরাি বযুবস্রাি এিটি পদ্চত। আমরাকদি দিরাে প্রচতকিরাি 
বযুবস্রা অযুরাচটিবচি ততচি িকি �রা ভরাইিরাকসি সরািরা েরাকয় 
দলকে �রায়। �খি ভরাইিরাসটি আমরাকদি দিরাকষি সরাকর দলকে 
ররািরাি দিষ্টরা িকি, অযুরাচটিবচিগুকলরা এচেকয় আকস এবং 
ভরাইিরাসকি দিরাকষি দভতকি প্রকবশ িিকত দদয় িরা। এিরা 
দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রাি অিযুরািযু অংশকিও সরাহরা�যু িকি 
�রাকত িকি ভরাইিরাসকি চিিরা এবং ধ্ংস িিরা �রায়
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Pandemic
Spread of a new disease to every country 
around the world. 

অততরারী 
পৃচরবীি প্রচতটি দদকশ দিরাকিরা িতুি দিরাকেি চবস্তরাি। 

Pathogen
A germ that can cause disease if you are 
infected, such as a virus.

পযোন�ানজন 
এিটি িীবরাণ্ �রাি সংক্মকণ আপিরাি দিরাে হকত পরাকি, 
দ�মি ভরাইিরাস

Peer-review
Independent experts examine other people’s 
research to make sure it is appropriate and 
correct.

পীয়ার-তরতিউ িা সহকরতী দ্ারা প�্মানলাচনা 
স্তন্ত চবকশষজ্ঞেণ �রািরা �ররা�র ও চিভু্থ ল 
চিচচিতিিকণি লকক্যু অিযুরািযুকদি েকবষণরা পিীক্রা িকি 
দদকখি।

Placebo
A substance or treatment that has no effect 
on human beings.

প্াতসনিা (ঔষধ সদেৃ অক্ষততকারক িস্তু �া যরাগীর 
রন রক্ষান�্ম যদয়া হয়)  
এিটি বস্তু বরা চিচিৎসরা �রাি মরািবকদকহ দিরাকিরা প্রভরাব 
দিই।

Polysaccharide vaccine
A vaccine containing long threads of sugar 
molecules, which look like the surface of 
some kinds of bacteria. Polysaccharide 
vaccines are available for pneumococcal 
disease (such as pneumonia).

পতলসযোকারাইি টিকা 
এিটি টীিরা �রাকত দীঘ্থ তন্তুি চিচিি অি্ িকয়কে, 
�রা দদখকত অকিিটরা এি িিকিি বযুরািকটচিয়রাি 
বচহিরাবিকণি মত। পচলসযুরািরািরাইি  টিিরাগুকলরা 
চিউকমরািক্রাল দিরাকেি িিযু  বযুবহরাি িিরা হয় (দ�মি 
চিউকমরাচিয়রা)।

Pre-Clinical Trial
A research study done before a clinical trial. 
The study tests whether a vaccine is safe 
to test on humans. As part of the COVID-19 
trials, animal models included experiments on 
animals including mice and macaques. 

তপ্র-তলিতনকাল পরীক্ষা-তনরীক্ষা  
চলিচিিযুরাল পিীক্রা-চিিীক্রাি পূকব্থ দ� েকবষণরা িিরা 
হয়। দিরাি টিিরা মরািবকদকহি িিযু চিিরাপদ চিিরা তরা এই 
েকবষণরায় পিীক্রা িিরা হয়। COVID-19 টিিরাি পিীক্রা-
চিিীক্রাি অংশ চহকসকব ইঁদি্ ও মযুরািরাি িরাকম দেরাট 
দলিওয়রালরা বরািকিি ওপি িীবিন্তুি মকিল চহকসকব 
পিীক্রা-চিিীক্রা িিরা হয়।

Prime
The first time a vaccine is given.

প্রারম্ভ 
প্ররমবরাি �খি এিটি টিিরা দদয়রা হয়।

Protein subunit vaccine
Include harmless pieces (proteins) of the germ 
instead of the entire germ. Once vaccinated, 
our bodies recognize that the protein should 
not be there and build blood elements called 
T-lymphocytes and antibodies that will 
remember how to fight the germ if we are 
exposed in the future. 

যপ্রাটিন সািইউতনট টিকা 
একত িকয়কে পূণ্থরাগে িীবরাণ্ি স্কল এটিি অক্চতিরািি 
অংশ (দপ্ররাটিি)।এিবরাি টিিরা দদয়রা হকয় দেকল আমরাকদি 
শিীি এই দপ্ররাটিিকি চিকি দিয় দ� এি শিীকি ররািরা 
উচিত িয় এবং তরাি িিযু  িকতিি  উপরাদরাি  এচটিবচি 
এবং টি-চলক্রাসরাইট উৎপন্ন িকি দ�গুকলরা মকি িরাকখ 
ভচবষযুকত আমিরা এই িীবরাণ্দ্রািরা আক্রান্ত হকল চিভরাকব 
এি সরাকর �্দ্ িিরা �রায়।
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Roll out 
The introduction of a new drug or vaccine. 
For the COVID-19 vaccination program this 
includes multiple phases: 1a, 1b, 2a, 2b, 3. 
Priority groups are identified by considering 
current public health and medical evidence 
on who would be most affected if they got 
COVID-19. 

যরাল আউট 
এিটি িতুি ঔষি বরা টিিরাি সূিিরা। COVID-19 
টিিরাদরাি িম্থসূিীি িিযু একত িকয়কে এিরাচিি 
প�্থরায়ক্মঃ 1a, 1b, 2a, 2b, 3। বত্থ মরাি িিস্রাস্যু এবং 
চিচিৎসরা সংক্রান্ত প্রমরাণরাচদি চভচত্তকত �রািরা COVID-19 
অস্কখ আক্রান্ত হকল সবকিকয় দবচশ ক্চতগ্রস্ত হকব 
তরাকদিকি অগ্ররাচিিরাি চভচত্তি দকল চিচনিত িিরা হয়।

Reactogenicity 
A group of effects that often happen after 
vaccination. It can include pain, redness 
or swelling around where the vaccine was 
injected. A person might feel tired, or hot or 
have a headache. Importantly, these are signs 
that an immune response is working.  

তরঅযোন্ানজতনতসটি 
টিিরাদরাি পিবতমী এিগুছে প্রচতচক্য়রা। একত টিিরা 
প্রদরাকিি স্রাকি বযুররা, লরাল হকয় �রাওয়রা বরা ফ্কল �রাওয়রা। 
বযুচতিচবকশকষ দবূ্থলতরা, েরা-েিম অরবরা মরাররাবযুররা হকত 
পরাকি। গুরুত্বপূণ্থ চবষয় হল, দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রা দ� 
িরাি িিকে এগুকলরা তরািই চিদশ্থি। 

Regulatory body
A government organisation that decides 
which vaccines can be registered in a country 
and legally used in the country.

তনয়ন্ত্রক সংস্া 
এিটি দদকশ দিরাি দিরাি টিিরা চিবচন্ধত এবং 
আইিেতভরাকব বযুবহরাি হকত পরাকি তরাি চিণ্থরায়ি সিিরািী 
সংস্রা।
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SARS-CoV-2
The official name of the virus that causes the 
disease known as COVID-19. It belongs to 
family of viruses called coronaviruses.

সারস-যকাি-২ SARS-CoV-2 
COVID-19 িরাকমি দিরাকেি িরািণ দ� ভরাইিরাস তরাি 
আি্ষ্রাচিি িরাম। এটি িকিরািরাভরাইিরাস পচিবরাকিি এিটি 
ভরাইিরাস।

Spike protein
Coronaviruses have sharp bumps on their 
surface. Those bumps are called spike 
proteins. They help the virus enter a person’s 
cells.

স্াইক যপ্রাটিন 
িকিরািরাভরাইিরাসগুকলরাি বচহিরাবিকণ সূিরাকলরা বস্তু িকয়কে। 
এই সূিরাকলরা প্রবি্থিগুকলরাকি স্রাইি দপ্ররাটিি বকল। 
এইগুকলরা ভরাইিরাসকি মরািবকিরাকষ প্রকবকশ সহরায়তরা িকি।

Serology
Measuring the level of antibodies (immune 
proteins) present in the blood.

যসনরালতজ 
িকতি উপচস্ত অযুরাচটিবচিি (দিরাে প্রচতকিরািি দপ্ররাটিি) 
পচিমরাণ পচিমরাপ িিরা।

Side Effect
Any unwanted or unexpected effects of a 
vaccine.

পাে্ম-প্রতততরিয়া 
টিিরা গ্রহকণি পি দিরাকিরা অ�রাচিত বরা অপ্রতযুরাচশত 
উপসে্থ। 



Glossary of Medical Terminology for Immunisation and Vaccine development - Bengali Page P19

T
Therapeutic Goods Administration (TGA)
The Therapeutic Goods Administration (TGA) 
is responsible for checking vaccines and 
other medicines before they can be used in 
Australia.

য�রাতপউটিক গুিস তনয়ন্ত্রক সংস্া (টিতজএ) 
দরিরাচপউটিি গুিস চিয়ন্তি সংস্রা (টিচিএ) সিল টিিরা 
ও অিযুরািযু ঔষি অক্রেচলয়রায় বযুবহরাকিি পূকব্থই পিীক্রা 
িকি দিয়রাি িিযু দ্রায়বদ্।

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome 
(TTS)
A newly described serious condition. A person 
gets unusual blood clots in the brain or in 
other parts of the body. It is also associated 
with low platelet levels.

য্ান্াসাইনটানপতনয়া তসনন্ানরর (টিটিএস) সান� 
য্ান্াতসস 
এিটি িতুি বচণ্থত গুরুতি অবস্রা। একত দিরােীি মচস্তককে 
বরা শিীকিি অিযুরািযু িরায়েরায় অস্রাভরাচবি িতি িমরাট 
দবকি �রায়। এটি িকতিি দপ্টকলট বরা অি্িচক্িরাি সংখযুরা 
িকম �রাওয়রাি সরাকরও সম্চি্থ ত।

Transmission
The ability of a virus to pass from one person 
to another.

সংরিরন 
এি বযুচতি দরকি অিযু বযুচতিি মকিযু এিটি ভরাইিরাকসি 
আক্মকণি সক্মতরা।
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Vaccine
A type of medicine that supports our immune 
system to fight against certain germs and 
prevent disease. Usually, vaccines are given 
before the person encounters the germ. Each 
vaccine promotes the immune system to 
make antibodies against the germ. 

টিকা 
এটি এি িিকণি ঔষি �রা আমরাকদি দিরাে প্রচতকিরাি 
বযুবস্রাকি সহরায়তরা িকি  চিচদ্থ ষ্ট িীবরাণ্কি আক্মণ 
িিকত ও দিরাে প্রচতকিরাি িিকত। সিিরািি, দিরাকিরা 
বযুচতিি িীবরাণ্ সংক্মকণি পূকব্থই টিিরা দদয়রা হকয় ররাকি। 
প্রচতটি টিিরা দিরাে প্রচতকিরাি বযুবস্রাকি শচতিশরালী িকি 
উতি িীবরাণ্ি চবরুকদ্ অযুরাচটিবচি ততিীকত।

Vaccination
Giving a vaccine to help the immune system 
develop protection from a specific disease.
Commonly used terms include shot, jab, 
needle, and inoculation.

টিকাদান 
এিটি চিচদ্থ ষ্ট দিরাে হকত স্িক্রাি িিযু শিীকিি দিরাে 
প্রচতকিরাি বযুবস্রাকি সহরায়তরা িিরাি িিযু টিিরাদরাি।
সিিরািি দ� শব্দগুকলরা বযুবহরাি িিরা হয় তরা হল িযুরাব, 
স্ই/চিকিল এবং ইকিরাচিউকলশি।

Vaccine Candidate
A new vaccine that is still being tested and is 
not licensed.

িযোকতসন কযোতডিনিট 
এিটি িতুি টিিরা �রা পিীক্রা-চিিীক্রা প�্থরাকয় িকয়কে 
এবং বযুবহরাকিি িিযু অি্মচত পরায়চি।

Vaccine hesitancy 
When a person is unsure about a vaccine 
and delays or refuses to receive the available 
vaccine.

টিকা গ্রহনণ তদ্ধাগ্রস্ততা 
�খি দিরাকিরা বযুচতি দিরাকিরা টিিরাি বযুরাপরাকি অচিচচিত 
ররাকি এবং চবলম্ব িকি অরবরা সহিলভযু টিিরা চিকত 
অস্ীিৃচত িরািরায়।

Variant (mutation)
Tiny changes in the genetic information inside 
a virus. Variants can occur when a virus 
multiplies or makes copies of itself. 

পতরিত্মন (তরউনটেন) 
ভরাইিরাকসি অভযুন্তকি িীিেত তকরযুি সূক্ষ্ণ পচিবত্থ ি। 
�খি এিটি ভরাইিরাস অসংখযু ভরাইিরাকস চবভতি হয় বরা 
এি প্রচতচলচপ ততিী িকি, তখি ভযুরাচিকয়টি বরা পচিবত্থ ি 
বরা চমউকটশি হকত পরাকি।

Vial
A small container used to hold medicine

তেতে 
এিটি দেরাকটরা চশচশ বরা দবরাতল ঔষি সংিক্কণি িিযু 
বযুবহৃত হয়।

Viral vector vaccine
Contains a modified version of a different 
virus from the one that causes COVID-19. 
Inside the modified virus, there is material 
from the virus that causes COVID-19. This is 
called a “viral vector.” Once the viral vector 
is inside our cells, the genetic material gives 
cells instructions to make a protein that is 
unique to the virus that causes COVID-19. 
Using these instructions, our cells make 
copies of the protein. This prompts our bodies 
to build T-lymphocytes and B-lymphocytes 
that will remember how to fight that virus if we 
are infected in the future.

িায়াল যি্র টিকা 
COVID-19 ভরাইিরাস হকত চভন্ন অপি এিটি ভরাইিরাস 
এি পচিবচত্থ ত বরা সংকশরাচিত সংস্কিণ ররাকি এখরাকি। 
পচিবচত্থ ত ভরাইিরাকসি দভতকি COVID-19 ভরাইিরাকসি 
চিেু অংশ সংক�রাচিত িিরা ররাকি। একি বকল ভরাইিরাল 
দভটেি। �খি এই ভরাইিরাল দভটেি আমরাকদি দিরাকষি 
দভতকি প্রকবশ িকি তখি এি দভতকিি দিকিটিি 
পদরার্থটি দদহকিরাষকি চিকদ্থশ দদয় দসসিল দপ্ররাটিি 
ততচি িিকত �রা COVID-19 ভরাইিরাকসি দক্কত্ই অিিযু। 
এ সিল চিকদ্থশিরা বযুবহরাি িকি আমরাকদি দিরাষ ওই 
দপ্ররাটিকিি হুবহু অি্চলচপ ততচি িকি। এই ঘটিরাি মরািযুকম 
আমরাকদি শিীি টি চলক্রাসরাইট ও চব চলক্রাসরাইট 
ততচি িিকত তৎপি হয় �রা ভচবষযুকতি িিযু মকি িরাখকব 
চিভরাকব ভরাইিরাকসি সরাকর �্দ্ িিকত হকব �চদ আমিরা 
ভচবষযুকত এই ভরাইিরাকস আক্রান্ত হই।
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W
Waning immunity
When your level of immunity gets lower and 
lower with time.

ক্ষীয়রান যরাগ প্রততরক্ষা
�খি আপিরাি দিরাে প্রচতকিরাি ক্মতরা সমকয়ি সরাকর 
সরাকর িকম দ�কত ররাকি।

V Cont’d

Viral shedding
When the virus made inside your body starts 
to be released into your surroundings. At that 
point, it may be spread or passed on to other 
people.  

িাইরাল যেতিং 
�খি আপিরাি শিীকিি দভতি উৎপন্ন ভরাইিরাস আপিরাি 
িরািপরাকশ েচেকয় দ�কত শুরু িকি। এই সমকয় এই 
ভরাইিরাস অিযুরািযু মরাি্কষি মকিযু চবস্তরাি লরাভ িকি বরা 
সিরাসচি েচেকয় �রায়।


