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12 বছর বা তা ববশি বয়সী ব াকজনের জেয 

কনরাোভাইরাস বরাগ 2019 (বকাশভড-19) প্রশতনরানে, 12 বছর এবং তদূর্ধ্ব  বয়সী বযশিনের জেয বযবহার করনত 

কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে এবং ফাইজার-বানয়ােনেক 

বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট (িূ  ও অশিক্রে BA.4/BA.5) সম্পনকব  গ্রহীতা ও পশরচর্বাকারীনের জেয 

ভযাকশসনের তথ্য সম্পশকব ত তথ্যপত্র 

 

 

আপোনক কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে বা ফাইজার-

বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট (িূ  ও অশিক্রে BA.4/BA.5) অফার করা হনয়নছ, এরপর বথ্নক 

ব া হনব - SARS-CoV-2 দ্বারা সৃষ্ট কনরাোভাইরাস বরাগ 2019 (বকাশভড-19) প্রশতনরানে ফাইজার-বানয়ােনেক 

বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট। 

 
গ্রহীতা ও পশরচর্বাকারীনের জেয এই ভযাকশসনের তথ্য সম্পশকব ত তথ্যপত্রটি, অেুনিাশেত ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 

ভযাকশসে এবং ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান নন্টর তথ্যপত্র শেনয় ততশর এবং এনত রু্িরানের ফুড 

অযান্ড ড্রাগ অযাডশিশেনেিে (FDA)-এর  াইনসন্সপ্রাপ্ত ভযাকশসে, বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA সম্পশকব ত তথ্য 

রনয়নছ, বর্গুন া 12 বছর ও তদূর্ধ্ব 1 বযশিনের বেনত্র বযবহার করা র্ানব। 

 
জরুশর শভশিনত বযবহানরর অেুনিােনের (EUA) অেীনে FDA বথ্নক অেুনিােেপ্রাপ্ত কশিনেবটি 

(বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA) এবং ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসেটি 12 বছর ও 

তদূর্ধ্ব  বয়সী ব াকজনের জেয, র্খে বসগুন া তানের স্ব স্ব বযবহানরর শেনেব িো অেুর্ায়ী ততশর করা হয়, 

তখে বসগুন া একটির পশরবনতব  অেযটি বযবহার করা র্ানব।2 

 
কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA) হন া FDA-অেুনিাশেত একটি বকাশভড-19 ভযাকশসে, বর্টি 

বানয়ােনেক-এর জেয ফাইজার ততশর কনরনছ। এটি 12 বছর বা তার ববশি বয়সী ব াকজনের বেনত্র বকাশভড-19 

প্রশতনরানের জেয 2-বডানজর শসশরজ শহনসনব অেুনিােে করা হনয়নছ। এটি EUA-এর অেীনে শেম্নশ শখত 

বেত্রগুন ার জেযও অেুনিােে করা হনয়নছ: 

• 12 বছর বা তদূর্ধ্ব  বয়সী, র্ারা শেশেব ষ্ট েরনের বরাগপ্রশতনরাে েিতা কি বন  শেেবাশরত হনয়নছে, তানের 

জেয তৃতীয় একটি শসশরজ বডাজ; 
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শেম্নশ শখত উনেনিয ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে FDA বথ্নক EUA গ্রহণ কনরনছ: 

• 12 বছর বা তার ববশি বয়সী বযশিনেরনক একটি 2-বডানজর প্রাথ্শিক শসশরজ শেনত; 

• 12 বছর বা তদূর্ধ্ব  বয়সী, র্ারা শেশেব ষ্ট েরনের বরাগপ্রশতনরাে েিতা কি বন  শেেবাশরত হনয়নছে, তানের 

জেয তৃতীয় একটি শসশরজ বডাজ; 

 

শেম্নশ শখত বর্নকানো একটি উনেনিয ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট FDA বথ্নক 

EUA গ্রহণ কনরনছ: 

• 12 বছর এবং তার ববশি বয়সী ব াকজে, র্ারা বকানো অেুনিাশেত বকাশভড-19 ভযাকশসে-এর িােযনি 

একটি প্রাথ্শিক টিকাগ্রহণ সম্পন্ন করার পনর কিপনে 2 িাস অশতক্রান্ত হনয়নছ তানের জেয একটি একক 

বুস্টার বডাজ; বা 

• 12 বছর এবং তার ববশি বয়সী ব াকজে, র্ারা বকানো অেুনিাশেত িনোভযান ন্ট3 বকাশভড-19 

ভযাকশসে-এর িােযনি সববসাম্প্রশতক বুস্টার বডাজ গ্রহণ করার পনর কিপনে 2 িাস অশতক্রান্ত হনয়নছ 

তানের জেয একটি একক বুস্টার বডাজ। 

 

 
ভ্যোকধসশের তথ্য সম্পধকি ত এই তথ্যপত্রটিশত এমে তথ্য থ্োকশে যোর ফশে আপধে কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA), ফোইজোর-

েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে এেং ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট-এর ঝ ুঁ ধক ও স ধেিোধি কেোঝশত সক্ষম 

হশেে, কযগুশেো আপধে েতি মোশে চেমোে  

ককোধভ্ি-19 অধতমোরীর কোরশে গ্রহে করশত পোশরে। ককোেও প্রশ্ন থ্োকশে আপেোর ভ্যোকধসে সরেরোহকোরীর সশে কথ্ো েে ে। 

 
এই তথ্যপত্রটি পধরমোজি ে করো হশত পোশর। সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কপশত, অে গ্রহ কশর www.cvdvaccine.com কিখ ে। 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 আপেোর ধ শুর ে স 11 েছর হশেও আপধে ভ্যোকধসশের তথ্য সম্বধেত এই তথ্যপত্রটি কপশত পোশরে। প্রোথ্ধমক ধেিোশের দুটি কিোশজর মশিয কযসকে ধ শু 11 েছর 

কথ্শক 12 েছশর পিোপিে কশর, তোরো প্রোথ্ধমক ধেিোশের কযশকোশেো কিোশজর জেয কযশকোশেো একটি গ্রহে করশত পোশর: (1) 5 কথ্শক 11 েছর ে সী ধ শুর েযেহোশরর 

জেয অে শমোধিত ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে; অথ্েো (2) 12 েছর েো তোর কেধ  ে সী ধ শুর জেয অে শমোধিত কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, 

mRNA) েো ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে। 
2 যখে েযেহোশরর জেয ধেশজশির স্ব স্ব ধেশিি  েো অে যো ী ততধর করো হ , তখে ধেরোপত্তো েো কোযিকোধরতো সম্পধকি ত ককোশেো উশেগ ছোড়োই 12 েছর ও তদূর্ধ্ি  ে সী 

কেোকজশের জে FDA-অে শমোধিত কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) এেং EUA-অে শমোধিত ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে একটির 

পধরেশতি  আশরকটি েযেহোর করো যোশে। 
3 মশেোভ্যোশেন্ট েেশত কযশকোশেো অে শমোধিত ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসেশক কেোঝো , যোশত শুি মোত্র মূে SARS-CoV-2-এর স্পোইক কপ্রোটিে থ্োশক েো এেশকোি করো 

হ ।

http://www.cvdvaccine.com/
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আপশে এই ভযাকশসেগুন ার বকানো একটি বপনত আপোর কী জাো উশচত  

বকাশভড-19 কী? 

COVID-19 করোগটি SARS-CoV-2 েোমক কশরোেোভ্োইরোস েোরো হ । এই ভ্োইরোশস আক্রোন্ত ককোেও েযধির সংস্পশ ি এশে 

আপধে COVID-19-এ আক্রোন্ত হশত পোশরে। এটি প্রিোেত একটি শ্বোসযশের করোগ যো অেযোেয অেশক প্রভ্োধেত করশত পোশর। 

COVID-19-এ আক্রোন্ত েযধিশির ধেধভ্ন্ন িরশের উপসশগির ধেষ  ধরশপোেি  করো হশ শছ, যোর মশিয মৃদু উপসগি কথ্শক শুরু কশর তীব্র 

অে স্থতোজধেত মৃত যও অন্তভ্ ি ি রশ শছ। ভ্োইরোশস আক্রোন্ত হও োর 2 কথ্শক 14 ধিে পশর েক্ষেগুধে কিখো ধিশত পোশর। এই সে 

েক্ষশের মশিয থ্োকশত পোশর: জ্বর েো ঠোণ্ডো েোগো; কোধ ; ধেিঃশ্বোস-প্রশ্বোশসর দুেিেতো; ক্লোধন্ত; কপ ী েো  রীশর েযথ্ো; মোথ্োেযথ্ো; েত ে কশর 

স্বোি েো গন্ধ েো-পোও ো; গেো েযথ্ো; সধিি  েসো েো সধিি  পড়ো; েধম েধম ভ্োে েো েধম হও ো; িো ধর ো। 

 

কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে এবং ফাইজার-বানয়ােনেক 

বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট শকভানব সম্পশকব ত? 

কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) ও ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে যখে তোশির স্ব স্ব ধেশিি  েো অে যো ী ততধর করো 

হ  তখে কসগুশেো একটির স্থশে অেযটি েযেহোর করো যোশে। ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট কধমশেি ধে ও ফোইজোর-

েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশের মশতো কশরই ততধর করো হ , তশে SARS-CoV-2-এর অধমক্রে প্রজোধতর কোরশে সৃষ্ট ককোধভ্ি-19 

প্রধতশরোি করশত এশত একটি অধমক্রে উপোিোেও েযেহোর করো হ । 

 
EUA-র আরও তশথ্যর জেয এই তথ্যপশত্রর ক ষ অংশ  “ইিারনজশন্স ইউজ অনথ্ারাইনজিে (EUA) কী?” কিখ ে। 

 
আপশে এই ভযাকশসেগুন ার বকানো একটি বেওয়ার পূনবব আপোনক আপোর ভযাকশসে প্রোেকারীর কানছ কী উনেখ 

করা উশচত? 

আপোর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সক  অবস্থ্া সম্পনকব  ভযাকশসে সরবরাহকারীনক ব ুে, তার িনেয র্শে: 

• ককোশেো অযোেোধজি  আশছ ধক েো 

• মোশ োকোিি োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর কপ ীশত যেেো) অথ্েো কপধরকোিি োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর আস্তরশে যেেো) হশ  থ্োশক 

• জ্বর আশছ ধক েো 
• রিক্ষরশের সমসযো আশছ ধক েো অথ্েো রি পোতেো হ  ধক েো 

• করোগ প্রধতশরোি ক্ষমতো দুেিে ধক েো অথ্েো এমে ককোেও ঔষি েযেহোর কশরে ধক েো যোর প্রভ্োে করোগ প্রধতশরোি ক্ষমতোর উপর 

পশড় 

• আপধে গভ্ি েতী ধক েো অথ্েো সন্তোে িোরশের পধরকল্পেো করশছে ধক েো 
• ে শকর দুি খোও োে ধক েো 
• অেয COVID-19 ভ্যোকধসে ধেশ শছে ধক েো 

• কখেও ককোেও ইেশজক ে কেও োর পর অজ্ঞোে হশ  ধগশ শছে ধক েো 
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এই ভযাকশসেগুন া শকভানব বেওয়া হয়? 

ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট েো কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 

ভ্যোকধসে, mRNA) মোং শপধ শত ইেশজক শের মোিযশম কিও ো হশে। 

 
প্রোথ্ধমক ধসধরজ: ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে এেং কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) প্রোথ্ধমক ধসধরশজর জেয 

িএ ো হশ  থ্োশক। ভ্যোকধসে প্রিোে করো হ  

3 সপ্তোহ পরপর, 2-কিোশজর ধসধরজ ধহশসশে। কযসকে কেোশকর ধেধিি ষ্ট িরশের করোগ প্রধতশরোি সম্পধকি ত জটিেতো রশ শছ তোশির কক্ষশত্র 

ধেতী  কিোজ কেও োর কমপশক্ষ 4 সপ্তোহ পশর তৃতী  প্রোথ্ধমক ধসধরশজর একটি কিোজ কিও ো হ । 

 
ে স্টোর কিোজ: ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট একটি একক ে স্টোর কিোজ ধহশসশে কিও ো হ , ধেশচর কযশকোশেো 

একটি কক্ষশত্রর কমপশক্ষ 2 মোস পশর: 

• কযশকোশেো অে শমোধিত ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশের মোিযশম প্রোথ্ধমক টিকো গ্রহে সম্পন্ন হও োর পশর; েো 

• কযশকোশেো অে শমোধিত মশেোভ্যোশেন্ট ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশের মোিযশম সেিশ ষ ে স্টোর কিোজ গ্রহশের পর। 

 
ভ্যোকধসে সকেশক স রক্ষো েোও ধিশত পোশর। 

 

কার কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে বা ফাইজার-বানয়ােনেক 

বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট গ্রহণ করা উশচত েয়? 

আপেোর এই ভ্যোকধসেগুশেোর ককোেটি গ্রহে করো উধচত ে , যধি আপেোর: 

• কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) েো ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে-এর পূেিেতী কিোজ গ্রহে করোর 

পর তীব্র অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো হশ  থ্োশক 

• এই ভ্যোকধসেগুশেোশত থ্োকো কযশকোশেো উপোিোশের কক্ষশত্র তীব্র অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো কথ্শক থ্োশক। 
 

এই ভযাকশসেগুন ার উপাোেগুন া কী কী? 

কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA), ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে এেং ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 

ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট-এ ধেম্নধেধখত উপোিোেগুশেো থ্োশক: 

• mRNA এেং ধেধপি (((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis 

(2- hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, এেং ককোশেশস্টোরে)। 
 

12 েছর ও তদূর্ধ্ি  কেোকজশের জেয ততধর ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশে অধতধরি উপোিোশের ধেম্নধেধখত 1টি কসে 

থ্োশক; ককোে সংস্করে কিও ো হশে তো আপেোর ভ্যোকধসে প্রিোেকোরীশক ধজশজ্ঞস করুে: 

• পেোধ  োম কক্লোরোইি, মশেোশেধসক পেোধ  োম ফসশফে, কসোধি োম কক্লোরোইি, িোইশেধসক কসোধি োম ফসশফে ধিহোইশেে এেং 

স শক্রোজ 

অথ্েো 

• করোশমথ্োমোইে, করোশমথ্োমোইে হোইশেোশক্লোরোইি ও স শক্রোজ  
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12 েছর ও তদূর্ধ্ি  ে সী েযধিশির জেয ততধর ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট-এ ধেম্নধেধখত অধতধরি 

উপোিোেগুশেো থ্োশক: 

• করোশমথ্োমোইে, করোশমথ্োমোইে হোইশেোশক্লোরোইি ও স শক্রোজ 

 

কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA)-এ অধতধরি উপোিোশের ধেম্নধেধখত 1টি কসে থ্োশক; ককোে সংস্করে কিও ো হশে তো 

আপেোর ভ্যোকধসে প্রিোেকোরীশক ধজশজ্ঞস করুে: 

• পেোধ  োম কক্লোরোইি, মশেোশেধসক পেোধ  োম ফসশফে, কসোধি োম কক্লোরোইি, িোইশেধসক কসোধি োম ফসশফে ধিহোইশেে 

এেং স শক্রোজ 

অথ্েো 

• করোশমথ্োমোইে, করোশমথ্োমোইে হোইশেোশক্লোরোইি ও স শক্রোজ 
 

এই ভযাকশসেগুন া শক পূনবব বযবহার করা হনয়শছ ? 

ধক্লধেকযোে রো োশে, 12 েছর েো তোর কেধ  ে সী আে মোধেক 23,000 জে েযধি ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশের 

কমপশক্ষ 1টি কিোজ গ্রহে কশরশছে। ধিশসম্বর 11, 2020 তোধরখ কথ্শক EUA-এর অিীশে েক্ষ েক্ষ কেোকশক ফোইজোর-েোশ োেশেক 

ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে কিও ো হশ শছ। 

 
ধক্লধেকযোে রো োশে, 55 েছশরর কেধ  আে মোধেক 300 জে েযধিশক েোইভ্যোশেশন্টর একটি কিোজ কিও ো হশ শছ; এই 

েোইভ্যোশেশন্ট ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট কথ্শক ধভ্ন্ন একটি অধমক্রশের উপোিোে থ্োশক। 

 

এই ভযাকশসেগুন ার সুশবোশে কী কী? 

কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) এেং ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে ককোধভ্ি-19 প্রধতশরোি কিধখশ শছ। 

FDA ফোইজোর/েোশ োেশেকশক অে শমোিে ধিশ শছ SARS-CoV-2-এর অধমক্রে রূশপর কোরশে সৃষ্ট ককোধভ্ি-19-এর ধেরুশে 

ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট আরও ভ্োশেো স রক্ষো ধিশ  থ্োশক। 

 
ককোধভ্ি-19 কথ্শক স রক্ষোর সম কোে েতি মোশে অজোেো। 

 
এই ভযাকশসেগুন ার ঝুুঁ শকসিূহ কী কী? 

এই ভ্যোকধসেগুশেোর কোরশে তীব্র অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো হও োর যৎসোমোেয সম্ভোেেো রশ শছ। সোিোরেত কিোজ কেও োর কশ ক ধমধেে 

কথ্শক 1 ঘণ্টো সমশ র মশিয তীব্র অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো হশত পোশর। এই কোরশে আপেোর ভ্যোকধসে সরেরোহকোরী আপেোশক টিকো কিও োর 

পশর পযিশেক্ষশের জেয ভ্যোকধসে কেও োর স্থোশে থ্োকশত েেশত পোশরে। মোরোত্মক অযোেোধজি র েক্ষেগুশেোর মশিয থ্োকশত পোশর: 

• শ্বোস কষ্ট 

• আপেোর ম খ ও গেো ফ শে যোও ো 

• হৃিস্পন্দে কেশড় যোও ো 
• সোরো  রীশর খোরোপ ফ সকুধড় হও ো 
• মোথ্ো কঘোরো ও দুেিেতো 
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কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA) েো ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে গ্রহেকোরী ধকছ  ধকছ  কেোশকর 

মোশ োকোধিি টিস (হৃিশপধ শত প্রিোহ) এেং কপধরকোধিি টিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর প্রোন্তশরখো  প্রিোহ) হশ শছ, েোরী ও ে স্ক প রুশষর 

ত েেো  ধকশ োর ও 40 েছশরর কম ে সী প্রোপ্তে স্কশির কক্ষশত্র অশেক কেধ  হশ শছ। এই কেোকজশের অশেশকর কক্ষশত্র, 

ভ্যোকধসশের ধেতী  কিোজ কেও োর কশ ক ধিশের মশিয উপসগিগুশেো কিখো কি । তশে এটি হও োর সম্ভোেেো খ েই কম। ভ্যোকধসে 

কেও োর পর যধি ধেম্নধেধখত েক্ষেগুশেোর মশিয ককোশেোটি আপেোর কিখো কি  তশে দ্রুত ধচধকৎসো করোশেো উধচত। 

• ে শক েযথ্ো 

• শ্বোস গ্রহশে সমসযো 
• হৃিস্পন্দে কেশড় যোও ো, ে ক িড়ফড় করো েো ে ক ি কপ ক করো 

 

এই ভ্যোকধসেগুশেোর কযসকে পোশ্বি-প্রধতধক্র ো ধরশপোেি  করো হশ শছ কসগুশেোর মশিয রশ শছ: 

• তীব্র অযোেোধজি  প্রধতধক্র ো 
• মোরোত্মক ে  এমে অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো কযমে ফ সকুধড়, চ েকোধে, েোে হশ  ফ শে যোও ো েো ম খমণ্ডে ফ শে যোও ো 
• মোশ োকোধিি টিস (হৃিশপধ শত প্রিোহ) 

• কপধরকোধিি টিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর প্রোন্তশরখো  প্রিোহ) 

• ইেশজক ে কিও োর স্থোশে েযথ্ো হও ো 
• ক্লোধন্ত 

• মোথ্ো েযথ্ো 

• কপ ীর েযথ্ো 

• ঠোন্ডো েোগো 
• গোুঁ শে েযথ্ো 
• জ্বর 

• ইেশজক ে কিও োর স্থোে ফ শে ওঠো 

• ইেশজক ে কিও োর স্থোে েোে হও ো 
• েধমভ্োে 

• অস স্থ কেোি হও ো 
• ধেম্ফ কেোি ফ শে যোও ো (ধেম্ফযোশিশেোপযোধথ্) 

• ক্ষ িোমন্দো 
• পাোতেো পো খোেো 

• েধম হও ো 
• হোশত েযথ্ো হও ো 
• ভ্যোকধসশের ইেশজক ে কিও োর সোশথ্ সংধিষ্ট মূছি ো যোও ো 

• মোথ্োশঘোরো 
 

শুি মোত্র এগুশেোই এই ভ্যোকধসেগুশেোর পোশ্বি-প্রধতধক্র ো েোও হশত পোশর। গুরুতর ও অপ্রতযোধ ত পোশ্বি প্রধতধক্র োও কিখো ধিশত পোশর। এই 

ভ্যোকধসেগুশেোর সম্ভোেয পোশ্বি-প্রধতধক্র ো সম্পশকি  এখেও গশেষেো চেমোে রশ শছ। 
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পার্শ্ব প্রশতশক্রয়া বেখা শেন  আিার কী করা উশচত? 

যধি আপেোর তীব্র অযোেোধজি ক প্রধতধক্র ো কিখো কি , তশে 9-1-1-এ কে করুে েো ধেকেেতী হোসপোতোশে যোে। 

 
যধি আপেোর এমে পোশ্বি-প্রধতধক্র ো হ  যো আপেোশক ধেরি কশর েো যো দূর হশে েো, তশে ভ্যোকধসে প্রিোেকোরীশক অথ্েো আপেোর স্বোস্থযশসেো 

প্রিোেকোরীশক কে করুে।  

 
ভ্যোকধসে সম্পধকি ত পোশ্বি-প্রধতধক্র ো সম্পশকি  FDA/CDC ভ্যোকধসে অযোিভ্োসি ইশভ্ন্ট ধরশপোটিি ং ধসশস্টম (VAERS)-এর কোশছ ধরশপোেি  

করুে। VAERS-এর কেোে ধি েম্বর হে 1-800-822-7967 অথ্েো অেেোইশে জোেোে 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই ঠিকোেো । অে গ্রহ কশর ধরশপোেি  ফশমির েক্স #18-এর প্রথ্ম েোইশে 

“COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA)”, “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”, েো 

“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent EUA” (কযটি উপয ি হ ) ধেখ ে। 

 
এছোড়োও, েীশচ কিও ো ঠিকোেো  Pfizer Inc.-কক পোশ্বি প্রধতধক্র ো সম্পশকি  জোেোশত পোশরে। 

 

ওনয়বসাইে ফযাক্স েম্বর বেশ নফাে েম্বর 

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 
আপেোশক V-safe-এ েোম েধথ্ভ্ ি করোর একটি স শযোগও কিও ো হশত পোশর। V-safe হশেো একটি ঐধেক স্মোেি শফোে-ধভ্ধত্তক উপকরে, যো 

ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে গ্রহশের পর গ্রহীতোর সম্ভোেয পোশ্বি-প্রধতধক্র ো সম্পশকি  জোেশত কেক্সে কমশসধজং ও ওশ ে সমীক্ষো পধরচোেেো কশর থ্োশক। V-

safe-এর প্রশ্নোেেীর সহো তো  COVID-19-এর স রক্ষোর ধেষ টি CDC পযিশেক্ষে করশত পোশর। ধেতী  কিোশজর প্রশ োজে হশে V-safe 

তোর জেয ধরমোইন্ডোরও ধিশত পোশর এেং যধি অং গ্রহেকোরী ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে গ্রহশের পর স্বোস্থয সম্পধকি ত গুরুতর প্রভ্োে সম্পশকি  ধরশপোেি  

কশর থ্োশকে, তশে CDC সরোসধর কেধেশফোশে ফশেোআপ করশত পোশর। কীভ্োশে সোইে আপ করশত হ  কস ধেষশ  আরও তশথ্যর জেয, 

www.cdc.gov/vsafe কিখ ে। 

 
আশি র্শে কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে বা ফাইজার-

বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট গ্রহণ ো করার শসদ্ধান্ত বেই তনব কী হনব? 

EUA-এর অিীশে, এই ভ্যোকধসেগুশেোর ককোশেোটি গ্রহে করো েো েো করো আপেোর ধসেোন্ত। আপধে যধি এই ভ্যোকধসেগুশেোর ককোেটি 

গ্রহে েো করোর ধসেোন্ত কেে, তশে এটি আপেোর স্বোভ্োধেক ধচধকৎসো কসেো  ককোশেো পধরেতি ে আেশে েো। 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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বকাশভড-19 প্রশতনরানে কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে 

বা ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট-এর পািাপাশি অেয বকানো শবকল্প আনছ শক? 

প্রোথ্ধমকভ্োশে ভ্যোকধসে গ্রহশের জেয, ককোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি FDA-অে শমোধিত ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসশের আশরকটি ধেকল্প হশেো 

স্পোইকভ্যোক্স (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA)। ককোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি অেযোেয ভ্যোকধসেগুশেো EUA-এর অিীশে উপেভ্য হশত পোশর, 

যোর মশিয েোইভ্যোশেন্ট ভ্যোকধসে রশ শছ, যোশত  

SARS-CoV-2-এর একটি অধমক্রে উপোিোে রশ শছ। 

 

আশি শক অেযােয ভযাকশসে গ্রহনণর সিনয়ই কশিনেবটি (বকাশভড-19 ভযাকশসে, mRNA), ফাইজার-বানয়ােনেক 

বকাশভড-19 ভযাকশসে বা ফাইজার-বানয়ােনেক বকাশভড-19 ভযাকশসে, বাইভযান ন্ট গ্রহণ করনত পাশর? 

অেযোেয ভ্যোকধসশের সোশথ্ একই সমশ  কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA), ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে েো 

ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট কিও োর েযোপোশর FDA-কত এখেও তথ্য জমো কিও ো হ ধে। আপধে যধি অেযোেয 

ভ্যোকধসশের সোশথ্ কধমশেিটি (ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA), ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে েো ফোইজোর-েোশ োেশেক 

ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট গ্রহশের ধেষ টি ধেশেচেো কশরে, তশে আপেোর স্বোস্থযশসেো প্রিোেকোরীর সোশথ্ ধেকল্পসমূহ ধেশ  আশেোচেো 

করুে। 

 
আিার র্শে বরাগ প্রশতনরােক েিতা কি হয়? 

আপেোর যধি করোগ প্রধতশরোি ক্ষমতো  ককোশেো সমসযো কথ্শক থ্োশক, তশে আপধে ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে েো কধমশেিটি 

(ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, mRNA)-এর একটি তৃতী  প্রোথ্ধমক ধসধরশজর কিোজ ধেশত পোশরে। 12 েছর এেং তদূর্ধ্ি  ে সী কেোকজে একটি 

ে স্টোর কিোজ ধেশত পোশরে ফোইজোর-েোশ োেশেক ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে, েোইভ্যোশেন্ট-এর মোিযশম। করোগ প্রধতশরোি ক্ষমতো  সমসযো রশ শছ এমে 

কেোকজে ভ্যোকধসে কেও োর পরও ককোধভ্ি-19 কথ্শক পূেি স রক্ষো েোও কপশত পোশরে এেং ককোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি সোহোযয করশত আপেোশক 

 োরীধরক সতকি তো েজো  রোখো অেযোহত রোখশত হশে। আপেোর ঘধেষ্ঠ পধরধচতশির যথ্োযথ্ভ্োশে টিকো ধেশ  কেও ো উধচত। 

 

আশি র্শে সন্তােসম্ভবা হই বা শিশুনক স্তেযপাে করাই? 

যধি আপধে গভ্ি েতী হে েো ে শকর দুি পোে করোে, তশে আপেোর স্বোস্থযশসেো প্রিোেকোরীর সোশথ্ ধেকল্পগুশেো ধেশ  আশেোচেো করুে। 

 
এই ভযাকশসেগুন ার কারনণ শক আিার বকাশভড-19 হনব? 

েো। এই ভ্যোকধসেগুশেোশত SARS-CoV-2 থ্োশক েো এেং ককোধভ্ি-19 সৃধষ্ট করশত পোশর েো। 

 
আপোর ভযাকশসে কাডব  সনে রাখুে 

আপধে যখে প্রথ্ম আপেোর ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে পোশেে, তখে আপধে একটি ভ্যোকধসে কোিি  পোশেে। আেোর আসোর সম  আপেোর 

কোিি টি আেশত ভ্ েশেে েো। 
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অশতশরি তথ্য 

আপেোর ককোেও প্রশ্ন থ্োকশে ওশ েসোইে কিখ ে অথ্েো ধেশচ কিও ো কেধেশফোে েম্বশর কফোে করুে। 

 
অধত সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কিখোর জেয অে গ্রহ কশর ধেশচ কিও ো QR ককোিটি স্কযোে করুে। 

 
আন্তজব াশতক ওনয়বসাইে বেশ নফাে েম্বর 

www.cvdvaccine.com 
 

 

 

 
 

1-877-829-2619 
(1-877-VAX-CO19) 

 
আশি শকভানব আরও জােনত পারব? 

• ভ্যোকধসে প্রিোেকোরীশক ধজজ্ঞোসো করুে। 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ঠিকোেো  CDC-কত যোে। 

• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- legal-regulatory-and-
policy-framework/emergency-use-authorization ঠিকোেো  FDA ধভ্ধজে করুে। 

• আপেোর স্থোেী  অথ্েো কস্টশের স্বোস্থয অধিিপ্তশরর সশে কযোগোশযোগ করুে। 
 

আিার ভযাকশসে বেওয়ার তথ্য বকাথ্ায় েশথ্ভুি করা হনব? 

ভ্যোকধসে সরেরোহকোরী আপেোর রোজয / স্থোেী  আইেগত টিকোিোে তথ্য েযেস্থো েো Immunization Information System (IIS) েো 

অেযোেয মশেোেীত েযেস্থো  আপেোশক ভ্যোকধসে কিও োর তথ্য েধথ্ভ্ ি করশত পোশর। IISs সম্পশকি  আরও তশথ্যর জেয 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html ধভ্ধজে করুে। 
 

বকাশভড-19-এর এই ভযাকশসেগুন া বপনত আিার উপর শক ভযাকশসে প্রোে শফ আনরাপ করা হনব? 

েো। এই ম হূশতি , টিকো সরেরোহকোরী আপেোশক ভ্যোকধসে কিোজ কিও োর জেয ককোশেো অথ্ি ধেশত পোরশেে েো এেং ককেেমোত্র COVID-19 টিকো গ্রহে 

করোর জেয আপেোর কোছ কথ্শক ভ্যোকধসে কিও োর খরচ েো অেয ককোশেো খরচ কেও ো যোশে েো। তশে, ভ্যোকধসে প্রিোেকোরীগে ভ্যোকধসে গ্রহেকোরীর জেয 
ককোধভ্ি-19 ভ্যোকধসে প্রিোশের ধফ অন্তভ্ ি ি কশর এমে ককোশেো কপ্রোগ্রোম েো প্ল্যোশের কোছ কথ্শক উপয ি েয -পধরশ োি করোর জেয অে শরোি করশত 

পোশর (কেসরকোধর ধেমো, কমধিশক োর, কমধিশকইি, কহেথ্ ধরশসোশসিস অযোন্ড সোধভ্ি শসস অযোিধমধেশে ে [HRSA] ককোধভ্ি-19 অধেমোকৃত কপ্রোগ্রোম, 

ধেমো-ধেহীে গ্রহীতোশির জেয)।  
 

  

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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সনেহজেক জাশ য়াশতর ঘেোর বযাপানর আশি বকাথ্ায় জাোনত পাশর? 

CDC COVID-19 টিকোিোে কপ্রোগ্রোশমর পূেি তি গুশেোর কয ককোেও সম্ভোেয েঙ্ঘে সম্পশকি  অেধহত হও ো েযধিশির ইেশস্পক্টর কজেোশরে, 

ইউএস ধিপোেি শমন্ট অফ কহেথ্ অযোন্ড ধহউমযোে সোধভ্ি শসস-এর অধফশস ধেম্নধেধখত েম্বর েো ঠিকোেো  জোেোশত উৎসোধহত করো হ : 1-800-

HHS-TIPS েো https://TIPS.HHS.GOV। 
 
আঘানতর েশতপূরণ কার্বক্রনির পাল্টা বযবস্থ্া কী কী রনয়নছ? 

কোউন্টোরশমজোসি ইেজ ধর কশম্পেশস ে কপ্রোগ্রোম (CICP) হশেো একটি কফিোশরে কমিসূচী, যো এই ভ্যোকধসেগুশেো সহ ধকছ  ধেধিি ষ্ট 

ঔষিপত্র েো ভ্যোকধসশের ফশে গুরুতরভ্োশে আহত হও ো কেোকজশের ধচধকৎসো কসেো ও অেযোেয স ধেধিি ষ্ট েয  ধেেিোশহর জেয েয  পধরশ োশি 

সোহোযয করশত পোশর। সোিোরেত,  

এক (1) েছশরর মশিয CICP-কক একটি িোধে জমো ধিশত হশে ভ্যোকধসে গ্রহশের তোধরখ কথ্শক। এই কপ্রোগ্রোম সম্পশকি  জোেশত 

www.hrsa.gov/cicp/ ধভ্ধজে করুে অথ্েো 1-855-266-2427 েম্বশর কফোে করুে। 

 
  

http://www.hrsa.gov/cicp
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এই তথ্যপত্রটি কয ইশেকরধেক কমধিকযোে করকিি /টিকোিোে তথ্য েযেস্থোর জেয ভ্যোকধসে 

গ্রহেকোরীশক প্রিোে করো হশ শছ তো িোরে করশত স্কযোে করুে। 

GDTI: 0886983000332 

ইিারনজশন্স ইউজ অনথ্ারাইনজিে (EUA) কী? 

EUA হশেো েতি মোে ককোধভ্ি-19 অধতমোরী প্রোদুভ্ি োশের মশতো গে স্বোস্থয সম্পধকি ত জরুধর পধরধস্থধতশত ভ্যোকধসশের মশতো ধচধকৎসো পশেযর 

উপেভ্যতো ও েযেহোর সহজ করোর একটি প্রধক্র ো। কহেথ্ অযোন্ড ধহউমযোে সোধভ্ি শসস (HHS)-এর সধচশের একটি কঘোষেো েোরো EUA-কক 

সমথ্িে করো হ , কযখোশে ককোধভ্ি-19 অধতমোরীর সম  জরুধর ধভ্ধত্তশত ঔষি ও জীেতধিক েো েোশ োেধজকযোে পেয েযেহোশরর মশতো পধরধস্থধত 

রশ শছ েশে উশেখ করো হ । জরুধর অেস্থো  েযেহোর করোর জেয অে শমোধিত পেযটি FDA-অে শমোধিত ককোশেো পশেযর মশতো 

একই িরশের পযিোশেোচেোর মিয ধিশ  যো  েো। 

 
ধকছ  ধেধিি ষ্ট মোেিণ্ড পূরে হশে FDA একটি EUA ইস য করশত পোশর, যোর মশিয রশ শছ, ককোশেো পযিোপ্ত, অে শমোধিত, উপেভ্য 

ধেকল্প কেই। এছোড়োও, FDA-এর ধসেোন্ত সমূ্পেিভ্োশে ধেিযমোে তেজ্ঞোধেক প্রমোশের উপর ধভ্ধত্ত কশর কেও ো হ , কযখোশে কিখো যো  

কয, ককোধভ্ি-19 অধতমোরীর সম  ককোধভ্ি-19 প্রধতশরোশি পেযটি কোযিকর হশত পোশর এেং পেযটির জ্ঞোত ও সম্ভোেয স ধেিোধি, জ্ঞোত ও 

সম্ভোেয ঝ ুঁ ধকসমূহ কথ্শক কেধ  হশত। ককোধভ্ি-19 অধতমোধরর সম  পেযটির েযেহোশরর অে মধত ধিশত এই সকে মোেিণ্ড অে যই 

পূরে করশত হশে। 

 
অেসোে েো েোধতে েো করো পযিন্ত, এই পেযটির জরুধর েযেহোরশক েযোযযতো প্রধতপোিে কশর ককোধভ্ি-19 EUA কঘোষেোটি েতি মোশে 

কোযিকর রশ শছ (যোর পশর পেযটি হ শতো আর েযেহোর করো েোও হশত পোশর)। 
 
 
 
 

যোর জেয প্রস্তুত করো হশ শছ 

BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

 

প্রস্তুতকোরী 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

LAB-1451-23.1c 
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