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6 বছর বা তা ববশি বয়সী ব াকজনের জেয 

গ্রহীতা ও পশরচর্যাকারীনের জেয ভ্যাকশসনের তথ্য সম্পশকয ত তথ্যপত্র 

কনরাোভ্াইরাস বরাগ 2019 (বকাশভ্ড-19) প্রশতনরানে, স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 

ভ্যাকশসে এবং মডােযা, বাইভ্যান ন্ট (মূ  ও অশমক্রে BA.4/BA.5) সম্বনে 

 

 

SARS-CoV-2-এর কারনে সৃষ্ট কনরাোভ্াইরাস বরাগ 2019 (বকাশভ্ড-19) প্রশতনরানে আপোনক স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, 

mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে বা মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট (মূ  ও অশমক্রে BA.4/BA.5)-এর বর্নকানো একটি 

অফার করা হনে, বর্গুন া এর পর বথ্নক মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট শহনসনব উনেখ করা হনয়নছ। 

 

গ্রহীতা ও পশরচর্য াকারীনের জেয এই ভ্যাকশসনের তথ্য সম্পশকয ত তথ্যপত্রটিনত 6 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজনের জেয বযবহার সম্পশকয ত 

অেুনমাশেত মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে এবং অেুনমাশেত মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট-এর তথ্যপত্র থ্াকার পািাপাশি 12 বছর 

বা তার ববশি বয়সী ব াকজনের বযবহানরর জেয FDA-এর  াইনসন্সপ্রাপ্ত ভ্যাকশসে স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA) সম্পশকয ত 

তথ্যও রনয়নছ।1 

 

FDA-এর অেুনমাশেত স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA) এবং 12 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজনের বেনত্র জরুশর বযবহানরর 

অেুমশতর (EUA) জেয অেুনমাশেত মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসেগুন া অে বে  কনর বযবহার করা র্ানব র্খে তানের শেনেয িোব ী র্থ্ার্থ্ভ্ানব 

বযবহার করা হনব।2 

 

স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA) হন া ModernaTX, Inc. কতৃয ক প্রস্তুতকৃত একটি FDA-অেুনমাশেত বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে। 

এটি 18 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজনের বেনত্র বকাশভ্ড-19 প্রশতনরানের জেয দুই-বডানজর শসশরজ শহনসনব অেুনমােে করা হনয়নছ। এটি EUA-

এর অেীনে শেম্নশ শখত বেত্রগুন ার জেযও অেুনমােে করা হনয়নছ: 

• 12 বছর বথ্নক 17 বছর বয়সী বযশিনেরনক একটি দুই-বডানজর প্রাথ্শমক শসশরজ শেনত; এবং 

• 12 বছর বা তদূর্ধ্য  বয়সী র্ারা শেশেয ষ্ট েরনের বরাগপ্রশতনরাে েমতা কম বন  শেেযাশরত হনয়নছে তানের জেয একটি তৃতীয় প্রাথ্শমক 

শসশরজ বডাজ শেনত। 

 

 

1আপনোর সন্তোশনর বয়স 5 বছর হশেও আপধন ভ্যোকধসশনর তথ্য সম্বধেত এই তথ্যপত্রটি পপশত পোশরন। ধ শুরো যোরো প্রোইমোধর ধসধরশের পিোেদু'টির মোশে 5 পথ্শক 6 বছর বয়শস পপ ৌঁছোশব, তোরো (1) 6 মোস পথ্শক 5 বছর বয়সীশের েনয অনুশমোধেত মিোননো পকোধভ্ি -19 

ভ্যোকধসন অথ্বো (2) 6 বছর পথ্শক 11 বছর বয়সীশের েনয অনুশমোধেত মিোননো পকোধভ্ি -19 ভ্যোকধসন পপশত পোশর। 

 

প্রোথ্ধমক ধসধরশের দুটি পিোশের মশিয পযসকে ধ শু 11 বছর পথ্শক 12 বছশর পেোপনণ কশর, তোরো প্রোথ্ধমক ধসধরশের পযশকোশনো পিোশের েনয পযশকোশনো একটি গ্রহণ করশত পোশর: (1) 6 পথ্শক 11 বছর বয়সী ধ শুর বযবহোশরর েনয অনুশমোধেত মিোননো 

পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন; অথ্বো (2) 12 বছর ও তোর পবধ  বয়সী ধ শুর েনয অনুশমোধেত মিোননো (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA); বো (3) স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA)। 

 

2 FDA-অনুশমোধেত স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) এবং EUA-অনুশমোধেত মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশনর একটি িরন (েোে ধছধপ এবং হোেকো নীে রশের প্রোশন্তর পেশবেযুক্ত পবোতশে সরবরোহ করো হয়) ধনরোপত্তো বো কোযনকোধরতোর 

পকোশনো উশেগ প্রকো  নো কশরই 12 বছর ও তদূর্ধ্ন  বয়সী বযধক্তশের েনয প্রোথ্ধমক ধসধরশের েনয একটির পধরবশতন  অনযটি বযবহোর করো যোশব। 
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শেম্নশ শখত উনেনিয মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে FDA বথ্নক EUA গ্রহে কনরনছ: 

• 6 বছর বা তার ববশি বয়সী বযশিনেরনক একটি দুই-বডানজর প্রাথ্শমক শসশরজ শেনত; 

• 6 বছর বা তদূর্ধ্য  বয়সী, র্ারা শেশেয ষ্ট েরনের বরাগপ্রশতনরাে েমতা কম বন  শেেযাশরত হনয়নছে, তানের জেয তৃতীয় একটি শসশরজ বডাজ; 

 

শেম্নশ শখত উনেনিয মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট FDA বথ্নক EUA গ্রহে কনরনছ: 

• 6 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজে, র্ারা বকানো অেুনমাশেত  বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে-এর মােযনম একটি প্রাথ্শমক টিকাগ্রহে সম্পন্ন 

করার পনর কমপনে 2 মাস অশতক্রান্ত হনয়নছ তানের জেয একটি একক বুস্টার বডাজ; বা 

• 6 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজে, র্ারা বকানো অেুনমাশেত মনোভ্যান ন্ট3 বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে-এর মােযনম সবযনিষ বুস্টার 

বডাজ গ্রহে করার পনর কমপনে 2 মাস অশতক্রান্ত হনয়নছ তানের জেয একটি একক বুস্টার বডাজ। 

 

ভ্যোকধসশনর তথ্য সম্পধকন ত এই তথ্যপত্রটিশত এমন তথ্য থ্োকশব যোর ফশে আপধন স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন 

এবং মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট-এর েুৌঁ ধক ও সুধবিোধে পবোেশত সক্ষম হশবন, পযগুশেো আপধন বো আপনোর ধ শু বতন মোশন চেমোন পকোধভ্ি-19 

অধতমোরীর কোরশণ গ্রহণ করশত পোশরন। আপনোর পকোনও প্রশ্ন থ্োকশে ধযধন আপনোশক ভ্যোকধসন ধেশেন তোৌঁ র সশে কথ্ো বেুন। 

 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন ও মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট সকেশক সুরধক্ষত 

নোও রোখশত পোশর। 

 

এই তথ্যপত্রটি পধরমোেন ন করো হশত পোশর। সবনশ ষ তথ্যপশত্রর েনয, অনুগ্রহ কশর www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 

ধভ্ধেট করুন। 

 
আপশে বা আপোর শিশু এই ভ্যাকশসে বেওয়ার আনগ আপোর কী কী জাো েরকার 

 

COVID-19 কী? 

COVID-19 পরোগটি SARS-CoV-2 নোমক কশরোনোভ্োইরোস েোরো হয়। এই িরশনর কশরোনোভ্োইরোস আশগ পেখো যোয়ধন। এই ভ্োইরোশস আক্রোন্ত পকোনও বযধক্তর 

সংস্পশ ন এশে আপধন COVID-19-এ আক্রোন্ত হশত পোশরন। এটি প্রিোনত একটি শ্বোসযশের পরোগ যো অনযোনয অেশক প্রভ্োধবত করশত পোশর। পকোধভ্ি-19-এ 

আক্রোন্ত বযধক্তশের ধবধভ্ন্ন িরশনর উপসশগনর ধবষয় ধরশপোটন  করো হশয়শছ, যোর মশিয মৃদু উপসগন পথ্শক শুরু কশর তীব্র অনুস্থতোও অন্তভু্ন ক্ত রশয়শছ। ভ্োইরোশস আক্রোন্ত 

হওয়োর 2 পথ্শক 14 ধেন পশর েক্ষণগুশেো পেখো ধেশত পোশর। এই সব েক্ষশণর মশিয থ্োকশত পোশর: জ্বর বো ঠোণ্ডো েোগো; কোধ ; ধনিঃশ্বোস-প্রশ্বোশসর দুবনেতো; ক্লোধন্ত; 

পপ ী বো  রীশর বযথ্ো; মোথ্োবযথ্ো; নতুন কশর স্বোে বো গন্ধ নো-পোওয়ো; গেো বযথ্ো; সধেন  বসো বো সধেন  পডো; বধম বধম ভ্োব বো বধম হওয়ো; িোয়ধরয়ো। 

 

স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে ও মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট শকভ্ানব সম্পকয রু্ি? 

 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) এবং মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন এশক অপশরর পধরবশতন  বযবহোর করো যোশব।4 মিোননো পকোধভ্ি -19 ভ্যোকধসন, 

বোইভ্যোশেন্ট ততধর করো হশয়শছ ও স্পোইকভ্যোক্স ও মিোননো পকোধভ্ি -19 ভ্যোকধসন এর মত কশরই, ধকন্তু এশত একটি অধমক্রন যো অধমক্রন ভ্যোধরয়োন্ট SARS-CoV-2 

এর কোরশণ সৃষ্ট পকোধভ্ি -19 প্রধতশরোশি সোহোযয কশর। 

 

EUA-র আরও তশথ্যর েনয এই তথ্যপশত্রর প ষ অংশ  “ইমারনজশন্স ইউজ অনথ্ারাইনজিে (EUA) কী?” পেখুন। 

 

আপশে বা আপোর শিশু এই ভ্যাকশসেগুন ার বকানো একটি বেওয়ার পূনবয আপোনক আপোর ভ্যাকশসে প্রোেকারীর কানছ কী উনেখ করা উশচত? 

আপনোর ভ্যোকধসন প্রেোনকোরীশক আপনোর বো আপনোর ধ শুর সকে িরশণর স্বোস্থযগত সমসযো সম্পশকন  বেুন, যোর মশিয রশয়শছ আপনোর বো আপনোর ধ শুর: 

• পকোশনো অযোেোধেন  আশছ ধক নো 

• মোশয়োকোিন োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর পপ ীশত যেণো) অথ্বো পপধরকোিন োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর বোইশরর আস্তরশণ যেণো) হশয় থ্োশক 

• জ্বর আশছ ধক নো 

• রক্তক্ষরশণর সমসযো আশছ ধক নো অথ্বো রক্ত পোতেো হয় ধক নো 

 
3 মশনোভ্যোশেন্ট বেশত পযশকোশনো অনুশমোধেত পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসনশক পবোেোয়, যোশত শুিুমোত্র মূে SARS-CoV-2-এর স্পোইক পপ্রোটিন থ্োশক বো এনশকোি করো হয়। 
4 FDA-অনুশমোধেত স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) এবং EUA-অনুশমোধেত মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশনর একটি িরন (েোে ধছধপ এবং হোেকো নীে রশের প্রোশন্তর পেশবেযুক্ত পবোতশে 

সরবরোহ করো হয়) ধনরোপত্তো বো কোযনকোধরতোর পকোশনো উশেগ প্রকো  নো কশরই 12 বছর ও তদূর্ধ্ন  বয়সী বযধক্তশের েনয প্রোথ্ধমক ধসধরশের েনয একটির পধরবশতন  অনযটি বযবহোর করো যোশব।  

 

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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• পরোগ প্রধতশরোি ক্ষমতো দুবনে ধক নো অথ্বো এমন পকোনও ঔষি বযবহোর কশরন ধক নো যোর প্রভ্োব আপনোর বো আপনোর ধ শুর পরোগ প্রধতশরোি ক্ষমতোর 

উপর পশড 

• আপধন গভ্ন বতী ধক নো অথ্বো সন্তোন িোরশণর পধরকল্পনো করশছন ধক নো 

• বুশকর দুি খোওয়োন ধক নো 

• অনয COVID-19 ভ্যোকধসন ধনশয়শছন ধক নো 

• কখনও পকোনও ইনশেক ন পনওয়োর পর অজ্ঞোন হশয় ধগশয়শছন ধক নো 
 

কার স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে ও মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট গ্রহে করা 

উশচতেয়? 

আপধন বো আপনোর ধ শুর এই ভ্যোকধসনগুশেোর পকোশনোটি পনওয়ো উধচত নয়, যধে আপধন বো আপনোর ধ শুর: 

• স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) বো মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন-এর পূবনবতী পিোে গ্রহণ করোর পর তীব্র অযোেোধেন ক প্রধতধক্রয়ো 

হশয় থ্োশক 

• এই ভ্যোকধসনগুশেোশত থ্োকো পযশকোশনো উপোেোশনর পক্ষশত্র তীব্র অযোেোধেন ক প্রধতধক্রয়ো পথ্শক থ্োশক 

 

এই ভ্যাকশসেগুন ার উপাোেগুন া কী কী? 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন এবং মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট-এ ধনম্নধেধখত 

উপোেোনগুশেো থ্োশক: পমশসঞ্জোর রোইশবোধনউধক্লক এধসি (mRNA), ধেধপি (SM-102, পধেইধথ্ধেন গ্লোইকে [PEG] 2000 িোইধমধরশটোইে ধগ্লসোরে 

[DMG], পকোশেশটোরে এবং 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), পরোশমথ্োমোইন, পরোশমথ্োমোইন 

হোইশরোশক্লোরোইি, এধসটিক এধসি, পসোধিয়োম এধসশটট রোইহোইশরট এবং সুশক্রোে। 

 

এই ভ্যাকশসেগুন া শকভ্ানব বেওয়া হয়? 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন বো মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট মোংসশপধ শত ইনশেক শনর 

মোিযশম আপনোশক বো আপনোর ধ শুশক পেওয়ো হশব। 

 

প্রোথ্ধমক ধসধরে: স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) এবং মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন 1 মোস পশর দুই-পিোশের ধসধরে ধহশসশব পেওয়ো হয়। পযসকে 

পেোশকর ধনধেন ষ্ট িরশনর পরোগ প্রধতশরোি সম্পধকন ত েটিেতো রশয়শছ তোশের পক্ষশত্র ধেতীয় পিোে পনওয়োর কমপশক্ষ 1 মোস পশর তৃতীয় প্রোথ্ধমক ধসধরশের একটি পিোে পেওয়ো হয়। 

 

বুটোর পিোে: মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট একটি একক বুটোর পিোে ধহশসশব পেওয়ো হয়, ধনশচর পযশকোশনো একটি পক্ষশত্রর কমপশক্ষ 2 মোস পশর: 

• পযশকোশনো অনুশমোধেত পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশনর মোিযশম প্রোথ্ধমক টিকো গ্রহণ সম্পন্ন হওয়োর পশর; বো 

• পযশকোশনো অনুশমোধেত মশনোভ্যোশেন্ট পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশনর মোিযশম সবনশ ষ বুটোর পিোে গ্রহশণর পর। 

 

এই ভ্যাকশসেগুন া শক পূনবয বযবহার করা হনয়শছ ? 

18 ধিশসম্বর 2020 তোধরখ পথ্শক, EUA-এর অিীশন 18 বছর ও তোর পবধ  বয়সী েক্ষ েক্ষ পেোক মিোননো COVID-19 ভ্যোকধসন গ্রহণ কশরশছন। ধক্লধনকযোে 

রোয়োশে, 12 বছর ও তোর পবধ  বয়সী আনুমোধনক 30,000 েন পেোক, 6 বছর পথ্শক 11 বছর বয়সী 4,000 েন ধ শু এবং 6 মোস পথ্শক 5 বছর বয়সী 5,000 

েন ধ শু মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশনর কমপশক্ষ 1টি পিোে গ্রহণ কশরশছ। 

 

ধক্লধনকযোে রোয়োশে, 18 বছর বো তোর পবধ  বয়সী আনুমোধনক 400 েন বযধক্তশক বোইভ্যোশেন্ট ভ্যোকধসশনর একটি পিোে পেওয়ো হশয়শছ; এই বোইভ্যোশেশন্ট মিোননো 

পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট পথ্শক ধভ্ন্ন একটি অধমক্রশনর উপোেোন থ্োশক। 

 

এই ভ্যাকশসেগুন ার সুশবোশে কী কী? 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) এবং মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন পকোধভ্ি-19 প্রধতশরোি করোর সক্ষমতো পেধখশয়শছ। SARS-CoV-2-এর 

অধমক্রন রূশপর কোরশণ সৃষ্ট পকোধভ্ি-19-এর ধবরুশে আরও সুরক্ষো ধেশত মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট-পক FDA অনুশমোেন ধেশয়শছ। 

 

পকোধভ্ি-19 পথ্শক সুরক্ষোর সময়কোে বতন মোশন অেোনো। 

 

এই ভ্যাকশসেগুন ার ঝুুঁ শকসমূহ কী কী? 

এই ভ্যোকধসনগুশেোর কোরশণ তীব্র অযোেোধেন ক প্রধতধক্রয়ো হওয়োর যৎসোমোনয সম্ভোবনো রশয়শছ। সোিোরণত পিোে পনওয়োর কশয়ক ধমধনট পথ্শক এক ঘণ্টো সমশয়র মশিয 

তীব্র অযোেোধেন ক প্রধতধক্রয়ো হশত পোশর। এই কোরশণ, ভ্যোকধসন পেওয়োর পর পযনশবক্ষণ করোর সুধবিোশথ্ন, আপনোর ও আপনোর ধ শুর ভ্যোকধসন প্রেোনকোরী আপনোশক ও 
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আপনোর ধ শুশক ভ্যোকধসন পেওয়োর স্থোশন থ্োকোর েনয বেশত পোশর। মোরোত্মক অযোেোধেন র েক্ষণগুশেোর মশিয থ্োকশত পোশর: 

• শ্বোস কষ্ট 

• আপনোর মুখ ও গেো ফুশে যোওয়ো 

• হৃেস্পন্দন পবশড যোওয়ো 

• সোরো  রীশর খোরোপ ফুসকুধড হওয়ো 

• মোথ্ো পঘোরো ও দুবনেতো 

 

স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA) বো মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন গ্রহণকোরী ধকছু ধকছু পেোশকর মোশয়োকোধিন টিস (হৃেশপধ শত প্রেোহ) এবং 

পপধরকোধিন টিস (হৃৎধপশণ্ডর বোইশরর প্রোন্তশরখোয় প্রেোহ) হশয়শছ, নোরী ও বয়স্ক পুরুশষর তুেনোয় 40 বছশরর কম বয়সী প্রোপ্তবয়স্ক পুরুষশের পক্ষশত্র অশনক পবধ  হশয়শছ। 

এই পেোকেশনর অশনশকর পক্ষশত্র, ভ্যোকধসশনর ধেতীয় পিোে পনওয়োর কশয়ক ধেশনর মশিয উপসগনগুশেো পেখো পেয়। তশব এটি হওয়োর সম্ভোবনো খুবই কম। ভ্যোকধসন 

পনওয়োর পর যধে ধনম্নধেধখত েক্ষণগুশেোর মশিয পকোশনোটি আপনোর বো আপনোর ধ শুর পেখো পেয় তশব দ্রুত ধচধকৎসশকর  রণোপন্ন হওয়ো উধচত: 

• বুশক বযথ্ো 

• শ্বোস গ্রহশণ সমসযো 

• হৃেস্পন্দন পবশড যোওয়ো, বুক িডফড করো বো বুক িুকপুক করো 

 

ধক্লধনকযোে রোয়োশে এই ভ্যোকধসনগুশেোর পযসকে পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো ধরশপোটন  করো হশয়শছ পসগুশেোর মশিয রশয়শছ: 

• ইনশেক ন পেওয়োর স্থোশন প্রধতধক্রয়ো: বযথ্ো, ক্লোধন্ত, ইনশেক ন পেওয়োর হোশত েধসকো সধন্ধ (ধেম্ফ পনোি) ফুশে ওঠো, ফুশে  ক্ত হশয় যোওয়ো এবং 

েোেশচ হওয়ো 

• সোিোরণ পোশ্বন প্রধতধক্রয়ো: ক্লোধন্ত, মোথ্োবযথ্ো, পপধ শত বযথ্ো, গোৌঁ শট বযথ্ো, ঠোন্ডো েোগো, গো গুেোশনো ও বধম হওয়ো এবং জ্বর ও ফুসকুধড হওয়ো 

 

অনুশমোেন-পরবতী বযবহোশরর পক্ষশত্র পযসকে পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো ধরশপোটন  করো হশয়শছ পসগুশেোর মশিয রশয়শছ: 

• তীব্র অযোেোধেন  প্রধতধক্রয়ো 

• আটিন কোধরয়ো (চুল্কোধনযুক্ত ফুসকুধড/জ্বোেো) 

• মোশয়োকোধিন টিস (হৃেশপধ শত প্রেোহ) 

• পপধরকোধিন টিস (হৃৎধপশণ্ডর বোইশরর প্রোন্তশরখোয় প্রেোহ) 

• ভ্যোকধসশনর ইনশেক ন পেওয়োর সোশথ্ সংধিষ্ট মূছন ো যোওয়ো 
 

শুিুমোত্র এগুশেোই এই ভ্যোকধসনগুশেোর পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো নোও হশত পোশর। গুরুতর ও অপ্রতযোধ ত পোশ্বন প্রধতধক্রয়োও পেখো ধেশত পোশর। এই ভ্যোকধসনগুশেোর সম্ভোবয 

পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো সম্পশকন  এখনও গশবষণো চেমোন রশয়শছ। 

 

পার্শ্য প্রশতশক্রয়া বেখা শেন  আমার কী করা উশচত? 

যধে আপনোর বো আপনোর ধ শুর তীব্র অযোেোধেন ক প্রধতধক্রয়ো পেখো পেয়, তশব 9-1-1-এ কে করুন বো ধনকটবতী হোসপোতোশে যোন। 
 

যধে আপনোর/আপনোর ধ শুর এমন পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো হয় যো সমসযো কশর থ্োশক বো দূর হশে নো, তশব ভ্যোকধসন প্রেোনকোরীশক অথ্বো আপনোর বো আপনোর ধ শুর 

স্বোস্থযশসবো প্রেোনকোরীশক কে করুন। 

 

ভ্যোকধসন সম্পধকন ত পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো সম্পশকন  FDA/CDC ভ্যাকশসে অযাডভ্াসয ইনভ্ন্ট শরনপাটিয ং শসনস্টম (VAERS)-এর কোশছ ধরশপোটন  করুন। 

VAERS-এর পটোে ধি নম্বর হে 1-800-822-7967 অথ্বো অনেোইশন েোনোন https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই ঠিকোনোয়। অনুগ্রহ 

কশর ধরশপোটন  ফশমনর প্রথ্ম েোইশনর বক্স #18-এ “SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA)”, বো “Moderna COVID-19 Vaccine, 

Bivalent EUA”-এর মশিয পযশকোশনো একটি অন্তভু্ন ক্ত করুন। 

 

এর সশে, ModernaTX, Inc ঠিকোনোয় 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) নম্বশর পোশ্বন প্রধতধক্রয়ো সম্পশকন  েোনোশত পোশরন। 

 

আপনোশক v-safe-এ োম েশথ্ভু্ি করার একটি সুনর্াগও বেওয়া হনত পানর। V-safe হশেো একটি ঐধেক স্মোটন শফোন-ধভ্ধত্তক উপকরণ, যো পকোধভ্ি-19 

ভ্যোকধসন গ্রহশণর পর গ্রহীতোর সম্ভোবয পোশ্বন-প্রধতধক্রয়ো সম্পশকন  েোনশত পটক্সট পমশসধেং ও ওশয়ব সমীক্ষো পধরচোেনো কশর থ্োশক। V-safe-এর প্রশ্নোবেীর সহোয়তোয় 

পকোধভ্ি-19-এর সুরক্ষোর ধবষয়টি CDC পযনশবক্ষণ করশত পোশর। প্রশয়োেন পডশে পিোে পনওয়োর কথ্ো মশন কধরশয় পেওয়োর কোেও কশর V-safe। পকোধভ্ি-19 

ভ্যোকধসন পনওয়োর পর গ্রহীতোরো যধে স্বোস্থয সম্পধকন ত পকোশনো উশেখশযোগয প্রভ্োশবর বযোপোশর েোনোন, তোহশে CDC সবনেো পটধেশফোশন পখোৌঁ েখবর চোধেশয় যোয়। 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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কীভ্োশব সোইন আপ করশত হয় পস ধবষশয় আরও তশথ্যর েনয,  www.cdc.gov/vsafe পেখুন। 

 

র্শে আশম আমার জেয বা আমার শিশুর জেয স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে ও মডােযা 

বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট গ্রহে ো করার শসদ্ধান্ত বেই তনব কী হনব? 

EUA-এর অিীশন, ভ্যোকধসন পনওয়োর প্রস্তোব গ্রহণ বো প্রতযোখযোন করোর একটি সুশযোগ রশয়শছ। যধে আপধন বো আপনোর ধ শুর েনয এই ভ্যোকধসনগুশেোর পকোশনোটি নো 

পনওয়োর ধসেোন্ত পনন, তশব এশত আপনোর টযোন্ডোিন  ধচধকৎসো পসবোয় পকোশনো পধরবতন ন হশব নো। 

 

বকাশভ্ড-19 প্রশতনরানে স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে বা মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, 

বাইভ্যান ন্ট-এর পািাপাশি অেয বকানো শবকল্প আনছ শক? 

12 বছর বো তোর পবধ  বয়সী পেোকশের েনয, COVID-19 পথ্শক বোৌঁ চোর আশরকটি পছন্দ হশেো পকোধমননযোটি (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), যো একটি 

FDA-অনুশমোধেত পকোধভ্ি-19 

ভ্যোকধসন। 6 বছর এবং তোর পবধ  বয়সী পেোকেশনর েনয, পকোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি আর ধকছু ভ্যোকধসন EUA-এর অিীশন উপেভ্য হশত পোশর, যোর মশিয 

বোইভ্যোশেন্ট ভ্যোকধসন রশয়শছ, যোশত SARS-CoV-2-এর একটি অধমক্রন উপোেোন রশয়শছ। 

 

আশম বা আমার শিশু শক অেয ভ্যাকশসনের সানথ্ স্পাইকভ্যাক্স (বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, mRNA), মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে বা মডােযা 

বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে, বাইভ্যান ন্ট একই সময় শেনত পারনবা? 

অনয ভ্যোকধসশনর সোশথ্ একই সোশথ্ স্পোইকভ্যোক্স (পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন বো মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, 

বোইভ্যোশেন্ট প্রেোশনর তথ্য এখনও FDA-এর কোশছ পপ  করো হয়ধন। যধে আপধন ধনশের েনয বো আপনোর ধ শুর েনয অনয ভ্যোকধসশনর সোশথ্ স্পোইকভ্যোক্স 

(পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA), মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন বো মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট পনওয়োর ধবষশয় ধচন্তোভ্োবনো কশরন, তশব 

আপনোর বো আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসবো প্রেোনকোরীর সোশথ্ ধবকল্পগুশেো ধনশয় আশেোচনো করুন। 

 

র্শে আশম বা আমার শিশুর বরাগ প্রশতনরাে েমতায় সমসযা থ্ানক তনব কী হনব? 

যধে আপনোর বো আপনোর ধ শুর পরোগ প্রধতশরোি ক্ষমতোয় পকোশনো সমসযো পথ্শক থ্োশক, তশব আপধন বো আপনোর ধ শু মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন বো স্পোইকভ্যোক্স 

(পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, mRNA)-এর একটি তৃতীয় প্রোথ্ধমক ধসধরশের পিোে ধনশত পোশরন। 

6 বছর এবং তদূর্ধ্ন  বয়সী পেোকেন মিোননো পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন, বোইভ্যোশেন্ট-এর একটি বুটোর পিোে ধনশত পোশরন। পরোগ প্রধতশরোি ক্ষমতোয় সমসযো রশয়শছ এমন 

পেোকেনশক গৃহীত ভ্যোকধসন পকোধভ্ি-19 পথ্শক পূণন সুরক্ষো নোও ধেশত পোশর; তোই পকোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি সোহোযয করশত আপনোশক বো আপনোর ধ শুশক  োরীধরক 

সতকন তো বেোয় রোখো অবযোহত রোখশত হশব। আপনোর ঘধনষ্ঠ পধরধচতশের যথ্োযথ্ভ্োশব টিকো ধনশয় পনওয়ো উধচত। 

 

গভ্য াবস্থা বা বুনকর দুে খাওয়ানোর বযাপানর কী হনব? 

যধে আপধন বো আপনোর ধ শু সন্তোনসম্ভবো হন/হয় বো স্তনযপোন করোন/করোয়, তশব আপনোর স্বোস্থযশসবো সরবরোহকোরীর সশে ধবকল্পগুশেো ধনশয় আশেোচনো করুন। 

 

এই ভ্যাকশসেগুন ার কারনে শক আমার বা আমার শিশুর বকাশভ্ড-19 হনব? 

নো। এই ভ্যোকধসনগুশেোশত SARS-CoV-2 থ্োশক নো এবং আপনোর বো আপনোর ধ শুর পকোধভ্ি-19 সৃধষ্ট করশত পোশর নো। 

 

ভ্যাকশসে কাডয  সনে রাখুে 

যখন আপধন বো আপনোর ধ শু প্রথ্ম পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন পোশবন, তখন আপধন একটি ভ্যোকধসন কোিন  পোশবন। আবোর আসোর সময় কোিন টি আনশত ভু্েশবন নো। 

 
অশতশরি তথ্য 

আপনোর পকোনও প্রশ্ন থ্োকশে ওশয়বসোইট পেখুন অথ্বো ধনশচ পেওয়ো পটধেশফোন নম্বশর পফোন করুন। অধত সোম্প্রধতক তথ্যপত্র পেখোর েনয অনুগ্রহ 

কশর ধনশচ পেওয়ো QR পকোিটি স্কযোন করুন। 

মডােযা বকাশভ্ড-19 ভ্যাকশসে ওনয়বসাইট বটশ নফাে েম্বর 

http://www.cdc.gov/vsafe
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www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 

 

 

1-866-MODERNA (1-

866-663-3762) 

 

আশম শকভ্ানব আরও জােনত পারব? 

• ভ্যোকধসন প্রেোনকোরীশক ধেজ্ঞোসো করুন 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ঠিকোনোয় CDC-পত যোন। 

• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-  regulatory-and-policy-

framework/emergency-use-authorization ঠিকোনোয় FDA ধভ্ধেট করুন 

• আপনোর পটট বো স্থোনীয় স্বোস্থয অধিেপ্তশরর সশে পযোগোশযোগ করুন 

 

ভ্যাকশসে বেওয়ার তথ্য বকাথ্ায় েশথ্ভু্ি করা হনব? 

ভ্যোকধসন সরবরোহকোরী আপনোর পটট/স্থোনীয় আইনী অধিশক্ষশত্রর টিকোেোন তথ্য বযবস্থো বো Immunization Information System (IIS) বো অনযোনয 

মশনোনীত বযবস্থোয় আপনোর বো আপনোর ধ শুর ভ্যোকধসন পেওয়োর তথ্য নধথ্ভু্ক্ত করশত পোশর। IISs সম্পশকন  আরও তশথ্যর েনয 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html ধভ্ধেট করুন। 

 

বকাশভ্ড-19-এর এই ভ্যাকশসেগুন া বপনত আমার উপর শক ভ্যাকশসে প্রোে শফ আনরাপ করা হনব? 

নো। এই মুহূশতন , টিকো সরবরোহকোরী আপনোশক ভ্যোকধসন পিোে পেওয়োর েনয পকোশনো অথ্ন ধনশত পোরশবন নো এবং পকবেমোত্র COVID-19 টিকো গ্রহণ করোর েনয 

আপনোর কোছ পথ্শক ভ্যোকধসন পেওয়োর খরচ বো অনয পকোশনো খরচ পনওয়ো যোশব নো। তশব, ভ্যোকধসন প্রেোনকোরীগণ ভ্যোকধসন গ্রহণকোরীর েনয পকোধভ্ি-19 ভ্যোকধসন 

প্রেোশনর ধফ অন্তভু্ন ক্ত কশর এমন পকোশনো পপ্রোগ্রোম বো প্ল্যোশনর কোছ পথ্শক উপযুক্ত বযয়-পধরশ োি করোর েনয অনুশরোি করশত পোশর (পবসরকোধর ধবমো, পমধিশকয়োর, 

পমধিশকইি, ধবমো-ধবহীন গ্রহীতোশের েনয HRSA পকোধভ্ি-19 অধবমোকৃত পপ্রোগ্রোম)। 

 

সনেহজেক জাশ য়াশতর ঘটোর বযাপানর আশম বকাথ্ায় জাোনত পাশর? 

CDC COVID-19 টিকোেোন পপ্রোগ্রোশমর প্রশয়োেনীয়তোগুধের পয পকোনও সম্ভোবয েঙ্ঘন সম্পশকন  সশচতন বযধক্তশের ইনশস্পক্টর পেনোশরে, আশমধরকো যুক্তরোশের 

স্বোস্থয ও মোনবশসবো ধবভ্োশগ 1-800-HHS-TIPS অথ্বো https://TIPS.HHS.GOV ঠিকোনোর েফতশর েোনোশত উৎসোধহত করো হয়। 

 

আঘানতর েশতপূরে কার্যক্রনমর পাল্টা বযবস্থা কী কী রনয়নছ? 

কোউন্টোরশমেোসন ইনেুধর কশম্পনশস ন পপ্রোগ্রোম (CICP) হশেো একটি পফিোশরে কমনসূচী, যো এই ভ্যোকধসনগুশেো সহ ধকছু ধনধেন ষ্ট ঔষিপত্র বো ভ্যোকধসশনর ফশে 

গুরুতরভ্োশব আহত হওয়ো পেোকেশনর ধচধকৎসো পসবো 

ও অনযোনয সুধনধেন ষ্ট বযয় ধনবনোশহর েনয বযয় পধরশ োশি সোহোযয করশত পোশর। সোিোরণত, ভ্যোকধসন গ্রহশণর তোধরখ পথ্শক এক (1) বছশরর মশিয CICP-এর কোশছ 

একটি েোধব েমো ধেশত হশব। এই পপ্রোগ্রোম সম্পশকন  েোনশত www.hrsa.gov/cicp/ ধভ্ধেট করুন অথ্বো 1-855-266-2427 নম্বশর পফোন করুন। 

 

ইমারনজশন্স ইউজ অনথ্ারাইনজিে (EUA) কী? 

EUA হশেো বতন মোন পকোধভ্ি-19 অধতমোরী প্রোদুভ্ন োশবর মশতো গণ স্বোস্থয সম্পধকন ত েরুধর পধরধস্থধতশত ভ্যোকধসশনর মশতো ধচধকৎসো পশণযর উপেভ্যতো ও বযবহোর 

সহে করোর একটি প্রধক্রয়ো। EUA বযবস্থো স্বোস্থয ও মোনবোধিকোর পধরশষবোর (HHS) সধচশবর একটি পঘোষণোর েোরো সমধথ্নত। এই পঘোষণোয় বেো হশয়শছ, COVID-

19 অধতমোরী চেোকোেীন সমশয় ওষুি এবং তেধবক পণযগুধের েরুধর বযবহোরশক নযোয়সেত করোর েনয পধরধস্থধত ধবেযমোন। েরুধর বযবস্থোর েনয অনুশমোধেত পণয 

FDA েোরো পযনোশেোচনো করো একটি FDA অনুশমোধেত পশণযর মত পযনোশেোচনো পোয় নো। 

 

ধকছু ধনধেন ষ্ট মোনেণ্ড পূরণ হশে FDA একটি EUA ইসুয করশত পোশর, যোর মশিয রশয়শছ, পকোশনো পযনোপ্ত, অনুশমোধেত, উপেভ্য ধবকল্প পনই। এছোডোও, FDA-এর 

ধসেোন্ত সমূ্পণনভ্োশব ধবেযমোন তবজ্ঞোধনক প্রমোশণর উপর ধভ্ধত্ত কশর পনওয়ো হয়, পযখোশন পেখো যোয় পয, পকোধভ্ি-19 অধতমোরীর সময় পকোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি পণযটি 

কোযনকর হশত পোশর এবং পণযটির জ্ঞোত ও সম্ভোবয সুধবিোধে, জ্ঞোত ও সম্ভোবয েুৌঁ ধকসমূহ পথ্শক পবধ  হশত। পকোধভ্ি-19 অধতমোরী চেোকোেীন পণযটি বযবহোশরর অনুমধত 

পেওয়োর েনয এই সবগুশেো মোনেণ্ড পূরণ করশত হশব। 

 

অবসোন বো বোধতে নো করো পযনন্ত, এই পণযটির েরুধর বযবহোরশক নযোযযতো প্রধতপোেন কশর পকোধভ্ি-19 EUA পঘোষণোটি বতন মোশন কোযনকর রশয়শছ (যোর পশর পণযটি 

হয়শতো আর বযবহোর করো নোও হশত পোশর)। 

এই তথ্যপত্রটি পয ইশেকরধনক পমধিকযোে পরকিন /টিকোেোন তথ্য বযবস্থোর েনয ভ্যোকধসন 

গ্রহণকোরীশক প্রেোন করো হশয়শছ তো িোরণ করশত স্কযোন করুন। 

GDTI: 0886983000349 

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp
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