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5 থেকে 11 বছর বয়স্ক 

েকরোনোভোইরোস থরোগ 2019 (থেোভভড-19) প্রভিকরোকে ফোইজোর-বোকয়োনকেে 

থেোভভড-19 ভযোেভসন এবং ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 

ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট (মূে ও অভমক্রন BA.4/BA.5) সম্বকে গ্রহীিো ও 

থেয়োরভগভোরকের জনয িেযপত্র, যো বযবহোর েরো হকব থসসেে থেোকের জনয, যোরো 

5 থেকে 11 বছর বয়স্ক 

 

 

আপনোর ভিশুকে অফোর েরো হকয়কছ ফোইজোর/ বোকয়োএনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন1  বো 

ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট (মূে ও অভমক্রন BA.4/BA.5)2, এরপর 

থেকে ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট ভহকসকব উকেখ েরো হকব, যো 

SARS-CoV-2-এর েোরকে সৃষ্ট েকরোনোভোইরোস থরোগ 2019 (থেোভভড-19) প্রভিকরোকে েোজ েরকব। 

 

গ্রহীিো ও পভরচয যোেোরীকের জনয এই ভযোেভসকনর িেয সম্পভেযি িেযপত্রটে 5 থেকে 11 বছর 

বয়স্ক বযক্তিকের জনয বহোকরর জনয অনুকমোভেি ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন3,4 

এবং ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট-এর িেযপত্র ভনকয় তিভর। 

 

ভনম্নভেভখি থেকত্র প্রেোন েরোর জনয, ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন যিুরোকের 

ফুড অযোন্ড ড্রোগ অযোডভমভনকেিন (FDA) থেকে জরুভর বযবহোকরর অনুকমোেন (EUA) গ্রহে 

েকরকছ: 

• 5 বছর থেকে 11 বছর বয়সী বযক্তিকেরকে এেটে 2-থডোকজর প্রোেভমে ভসভরজ ভেকি। 

• 5 বছর থেকে 11 বছর বয়সী থেোেজন, যোরো ভনভেযষ্ট েরকনর থরোগপ্রভিকরোে েমিো েম 

বকে ভনে যোভরি হকয়কছন, িোকের জনয এেটে িৃিীয় প্রোেভমে ভসভরজ থডোজ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসনটে, যো একটে মশনোিযোশেন্ট িযোকধসন, শুিু মূে SARS-CoV-2-এর স্পোইক করোটেন এনশকোি 

কশর। 

2 ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট মূে SARS-CoV-2 এবং অধমক্রন BA.4/BA.5 SARS-CoV-2-এর 

স্পোইক করোটেন এনশকোি কশর। 

3 আপনোর ধ শুর ব স 4 বছর হশেও এই তথ্যপত্রটে পোশবন। যধি পরবতী 11 সপ্তোশহ আপনোর ধ শুর ব স 5 বছর হ  এবং তোশির রোথ্ধমক 

ধসধরজ শুরু নো কশর, তশব আপনোর ধ শু কযশকোশনো একটে গ্রহণ করশত পোশর: (1) 5 বছর কথ্শক 11 বছর ব সী ধ শুশির জনয অনুশমোধিত 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর 2-কিোশজর একটে রোথ্ধমক ধসধরজ; বো 6 মোস কথ্শক 4 বছর ব সী ধ শুশির জনয 1 ও 2 

কিোশজর জনয অনুশমোধিত ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর 3-কিোশজর একটে রোথ্ধমক ধসধরজ এবং 6 মোস কথ্শক 4 বছর ব সী 

ধ শুশির কিোশজর জনয বযবহোর করশত অনুশমোধিত ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট 

3. অনুগ্রহ কশর আপনোর করোিোইিোশরর সোশথ্ ধবকল্পগুশেো ধনশ  আশেোচনো করুন। 

4 আপনোর ধ শুর ব স 12 বছর হশেও আপধন এই তথ্যপত্রটে কপশত পোশরন। রোথ্ধমক ধবিোশনর িুটে কিোশজর মশিয কযসকে ধ শু 11 বছর 

কথ্শক 12 বছশর পিোপ পণ কশর, তোরো রোথ্ধমক ধসধরশজর কযশকোশনো কিোশজর জনয কযশকোশনো একটে গ্রহণ করশত পোশর: (1) 5 কথ্শক 11 বছর 

ব সী ধ শুর বযবহোশরর জনয অনুশমোধিত ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন; অথ্বো (2) 12 বছর বো তোর কবধ  ব সী ধ শুর জনয 

অনুশমোধিত কধমশন পটে (ককোধিি-19 িযোকধসন, mRNA) বো ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন। 
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ভনম্নভেভখি থযকেোকনো এেটে উকেকিয ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট 

FDA থেকে EUA গ্রহে েকরকছ: 

• েমপকে 5 থেকে 11 বছর বয়সী ভিশুর জনয এেটে ভসকেে বুস্টোর থডোজ 

থযকেোকনো অনকুমোভেি থেোভভড-19 ভযোেভসকনর মোেযকম প্রোেভমে টেেোেোন সম্পন্ন েরোর 

2 মোস পকর; বো 

• থযকেোকনো অনকুমোভেি মকনোভযোকেন্ট5 থেোভভড-19 ভযোেভসকনর মোেযকম 5 থেকে 11 

বছর বয়সী ভিশুকের সব যসোম্প্রভিে বুস্টোর থডোজ গ্রহকের েমপকে 2 মোস পকর 

এেটে এেে বুস্টোর থডোজ। 

 
 

এই তথ্যপত্রটেশত এমন তথ্য থ্োকশব যোর ফশে আপধন ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এবং 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট-এর ঝুুঁ ধক ও সুধবিোধি কবোঝশত সক্ষম হশবন, 

কযগুশেো আপধন বতপমোশন চেমোন ককোধিি-19 অধতমোরীর কোরশণ গ্রহণ করশত পোশরন। ককোনও রশ্ন 

থ্োকশে আপনোর ধ শুর িযোকধসন সরবরোহকোরীর সশে কথ্ো বেুন। 

 

এই তথ্যপত্রটে পধরমোজপন করো হশত পোশর। সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কপশত, অনগু্রহ কশর www.cvdvaccine.com 

কিখনু। 

 

আপনোর ভিশু এই ভযোেভসনগুকেোর থেোকনো এেটে থনওয়োর আকগ আপনোর েী েী জোনো েরেোর 

 

COVID-19 েী? 

COVID-19 করোগটে SARS-CoV-2 নোমক কশরোনোিোইরোস দ্বোরো হ । এই িোইরোশস আক্রোন্ত ককোনও বযক্তির 

সংস্পশ প এশে আপধন COVID-19-এ আক্রোন্ত হশত পোশরন। এটে রিোনত একটে শ্বোসযশের করোগ যো অনযোনয 

অেশক রিোধবত করশত পোশর। COVID-19-এ আক্রোন্ত বযক্তিশির ধবধিন্ন িরশনর উপসশগ পর ধবষ  ধরশপোেপ 

করো হশ শছ, যোর মশিয মৃিু উপসগ প কথ্শক শুরু কশর তীব্র অনসু্থতোজধনত মতৃয যও অন্তিয পি রশ শছ। িোইরোশস 

আক্রোন্ত হও োর 2 কথ্শক 14 ধিন পশর েক্ষণগুধে কিখো ধিশত পোশর। এই সব েক্ষশণর মশিয থ্োকশত পোশর: 

জ্বর বো ঠোণ্ডো েোগো; কোধ ; ধনিঃশ্বোস-রশ্বোশসর িবু পেতো; ক্লোধন্ত; কপ ী বো  রীশর বযথ্ো; মোথ্োবযথ্ো; নতযন কশর স্বোি 

বো গন্ধ নো-পোও ো; গেো বযথ্ো; সধিপ বসো বো সধিপ পডো; বধম বধম িোব বো বধম হও ো; িো ধর ো। 

 

ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন এবং ফোইজোর-বোকয়োনকেে 

থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট একে অপকরর সোকে েীভোকব সম্পভেযি? 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর মশতো কশরই ততধর, তশব SARS-CoV-2-এর অধমক্রন রজোধত 

কতৃপক সষৃ্ট ককোধিি-19 রধতশরোশি সোহোযয করশত এশত একটে অধমক্রন উপোিোনও থ্োশক। 

 

EUA-র আরও তশথ্যর জনয এই তথ্যপশত্রর ক ষ অংশ  “ইমোরকজক্তি ইউজ অকেোরোইকজিন (EUA) 

েী?” কিখুন। 
 
 
 
 
 
 
 

5 মশনোিযোশেন্ট বেশত কযশকোশনো অনুশমোধিত ককোধিি-19 িযোকধসনশক কবোঝো , যোশত শুিুমোত্র মূে SARS-CoV-2-এর স্পোইক করোটেন থ্োশক বো 

এনশকোি করো হ । 

http://www.cvdvaccine.com/
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আপনোর ভিশু এই ভযোেভসনগুকেোর থেোকনো এেটে থনওয়োর পকূব য আপনোকে আপনোর ভিশুর 

ভযোেভসন প্রেোনেোরীর েোকছ েী উকেখ েরো উভচি? 

আপনোর ভযোেভসন প্রেোনেোরীকে আপনোর ভিশুর সেে েরকের স্বোস্থ্যগি সমসযো সম্পকেয বেুন, 

যোর মকেয রকয়কছ আপনোর ভিশুর: 

• ককোশনো অযোেোক্তজপ আশছ ধক নো 

• মোশ োকোিপোইটেস (হৃৎধপশণ্ডর কপ ীশত যেণো) অথ্বো কপধরকোিপোইটেস (হৃৎধপশণ্ডর 

বোইশরর আস্তরশণ যেণো) হশ  থ্োশক 

• জ্বর আশছ ধক নো 

• রিক্ষরশণর সমসযো থ্োশক অথ্বো রি পোতেো হ  

• করোগ রধতশরোি ক্ষমতো িুব পে থ্োশক অথ্বো এমন ককোনও ওষুি বযবহোর কশরন যোর রিোব 

আপনোর ধ শুর করোগ রধতশরোি ক্ষমতোর উপর পশড 

• গিপবতী ধক নো 

• বুশকর িুি খোও ো  ধক নো 

• অনয COVID-19 িযোকধসন ধনশ শছ ধক নো 

• কখনও ককোশনো ইনশজক ন কনও োর পর অজ্ঞোন হশ  ধগশ ধছে ধক নো 

 

এই ভযোেভসনগুকেো ভেভোকব থেওয়ো হয়? 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন বো ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট 

আপনোর ধ শুর মোং শপধ শত ইনশজক শনর মোিযশম কিও ো হশব। 

 

রোথ্ধমক ধসধরজ: ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন রোথ্ধমক ধসধরশজর জনয কিও ো হশ  থ্োশক। 

িযোকধসনটে একটে 2-কিোশজর ধসধরজ ধহশসশব 3 সপ্তোহ পশর কিও ো হ । কযসকে কেোশকর ধনধিপষ্ট িরশনর করোগ 

রধতশরোি সম্পধকপত জটেেতো রশ শছ তোশির কক্ষশত্র ধদ্বতী  কিোজ কনও োর কমপশক্ষ 28 ধিন পশর তৃতী  

রোথ্ধমক ধসধরশজর একটে কিোজ কিও ো হ । 

 

বুস্টোর কিোজ: 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট একটে একক বুস্টোর কিোজ ধহশসশব কিও ো হ , 

ধনশচর কযশকোশনো একটে কক্ষশত্রর কমপশক্ষ 2 মোস পশর: 

• কযশকোশনো অনুশমোধিত ককোধিি-19 িযোকধসশনর মোিযশম রোথ্ধমক টেকো গ্রহণ সম্পন্ন হও োর 

পশর; বো 

• কযশকোশনো অনুশমোধিত মশনোিযোশেন্ট ককোধিি-19 িযোকধসশনর মোিযশম সব পশ ষ বুস্টোর 

কিোজ গ্রহশণর পর। 

 

িযোকধসন সকেশক সরুক্ষো নোও ধিশত পোশর। 

 

েোর ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন বো ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 

ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট গ্রহে েরো উভচি নয়? 

আপনোর ধ শুর এই িযোকধসনগুশেোর ককোশনোটে কনও ো উধচত ন , যধি আপনোর ধ শুর: 

• ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন-এর পূব পবতী কিোজ গ্রহণ করোর পর তীব্র 

অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো হশ  থ্োশক। 

• এই িযোকধসনগুশেোশত থ্োকো কযশকোশনো উপোিোশনর কক্ষশত্র তীব্র অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো কথ্শক থ্োশক। 

 

এই ভযোেভসনগুকেোর উপোেোনগুকেো েী েী? 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এবং ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, 

বোইিযোশেশন্ট ধনম্নধেধখত উপোিোন থ্োশক: mRNA, lipids (((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, 
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এবং ককোশেশস্টরে), করোশমথ্োমোইন, করোশমথ্োমোইন হোইশরোশক্লোরোইি, সুশক্রোজ, এবং কসোধি োম কক্লোরোইি। 
 

এই ভযোেভসনগুকেো ভে পকূব য বযবহোর েরো হকয়ভছে? 

ধক্লধনকযোে রো োশে, 5 কথ্শক 11 বছর ব সী আনুমোধনক 3,100 জন বযক্তি ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 

িযোকধসশনর কমপশক্ষ 1টে কিোজ গ্রহণ কশরশছন। ধিশসম্বর 11, 2020 তোধরখ কথ্শক EUA-এর অিীশন েক্ষ 

েক্ষ কেোকশক ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন কিও ো হশ শছ। 

 

ধক্লধনকযোে রো োশে, 55 বছশরর কবধ  আনুমোধনক 300 জন বযক্তিশক বোইিযোশেশন্টর একটে কিোজ কিও ো 

হশ শছ; এই বোইিযোশেশন্ট ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট কথ্শক ধিন্ন 1টে 

অধমক্রশনর উপোিোন থ্োশক। 

 

এই ভযোেভসনগুকেোর সুভবেোভে েী েী? 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন ককোধিি-19 রধতশরোশি কোয পকোধরতো কিধখশ শছ। SARS-CoV-

2-এর অধমক্রন রূশপর কোরশণ সৃষ্ট ককোধিি-19-এর ধবরুশে আরও সরুক্ষো ধিশত ফোইজোর-বোশ োনশেক 

ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট-কক FDA অনুশমোিন ধিশ শছ। 

ককোধিি-19 কথ্শক সরুক্ষোর সম কোে বতপমোশন অজোনো। 

 

এই ভযোেভসনগুকেোর ঝুুঁ ভেসমূহ েী েী? 

এই িযোকধসনগুশেোর কোরশণ তীব্র অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো হও োর যৎসোমোনয সম্ভোবনো রশ শছ। সোিোরণত 

কিোজ কনও োর কশ ক ধমধনে কথ্শক 1 ঘণ্টো সমশ র মশিয তীব্র অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো হশত পোশর। এই 

কোরশণ, িযোকধসন কিও োর পর পয পশবক্ষণ করোর সুধবিোশথ্ প, আপনোর ধ শুর িযোকধসন রিোনকোরী আপনোর 

ধ শুশক িযোকধসন কিও োর স্থোশন থ্োকোর জনয বেশত পোশর। মোরোত্মক অযোেোক্তজপর েক্ষণগুশেোর মশিয থ্োকশত 

পোশর: 

• শ্বোস কষ্ট 

• মুখ ও গেো ফুশে যোও ো 

• হৃিস্পন্দন কবশড যোও ো 

• সোরো  রীশর খোরোপ ফুসকুধড হও ো 

• মোথ্ো কঘোরো ও িবু পেতো 

 

ধকছয  ধকছয  কেোশকর কক্ষশত্র মোশ োকোধিপটেস (হৃিশপধ শত রিোহ) এবং কপধরকোধিপটেস (হৃিধপশণ্ডর 

বোইশরর ত্বশক রিোহ), যোরো ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এবং ফোইজোর-বোশ োনশেক 

ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট 

গ্রহণ কশরশছন। এই কেোকজশনর অশনশকর কক্ষশত্র, িযোকধসশনর ধদ্বতী  কিোজ কনও োর কশ ক ধিশনর মশিয 

উপসগ পগুশেো কিখো কি । তশব এটে হও োর সম্ভোবনো খবুই কম। িযোকধসন কনও োর পর যধি ধনম্নধেধখত 

েক্ষণগুশেোর মশিয ককোশনোটে আপনোর ধ শুর কিখো কি  তশব দ্রুত ধচধকৎসশকর  রণোপন্ন হও ো উধচত: 

• বুশক বযথ্ো 

• শ্বোস গ্রহশণ সমসযো 

• হৃিস্পন্দন কবশড যোও ো, বুক িডফড করো বো বুক িকুপকু করো 

 

এই িযোকধসনগুশেোর কযসকে পোশ্ব প-রধতক্তক্র ো ধরশপোেপ করো হশ শছ কসগুশেোর মশিয রশ শছ: 

• তীব্র অযোেোক্তজপ রধতক্তক্র ো 

• মোরোত্মক ন  এমন অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো কযমন ফুসকুধড, চযেকোধন, েোে হশ  ফুশে যোও ো বো 

মুখমণ্ডে ফুশে যোও ো 

• মোশ োকোধিপটেস (হৃিশপধ শত রিোহ) 

• কপধরকোধিপটেস (হৃৎধপশণ্ডর বোইশরর রোন্তশরখো  রিোহ) 
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• ইনশজক ন কিও োর স্থোশন বযথ্ো হও ো 

• ক্লোধন্ত 

• মোথ্ো বযথ্ো 

• কপ ীর বযথ্ো 

• ঠোন্ডো েোগো 

• গোুঁশে বযথ্ো 

• জ্বর 

• ইনশজক ন কিও োর স্থোন ফুশে ওঠো 

• ইনশজক ন কিও োর স্থোন েোে হও ো 

• বধমিোব 

• অসসু্থ কবোি হও ো 

• ধেম্ফ কনোি ফুশে যোও ো (ধেম্ফযোশিশনোপযোধথ্) 

• কু্ষিোমন্দো 

• পোতেো পো খোনো 

• বধম হও ো 

• হোশত বযথ্ো হও ো 

• িযোকধসশনর ইনশজক ন কিও োর সোশথ্ সংধিষ্ট মূছ পো যোও ো 

• মোথ্োশঘোরো 

 

শুিুমোত্র এগুশেোই এই িযোকধসনগুশেোর পোশ্ব প-রধতক্তক্র ো নোও হশত পোশর। গুরুতর ও অরতযোধ ত পোশ্ব প 

রধতক্তক্র োও কিখো ধিশত পোশর। এই িযোকধসনগুশেোর সম্ভোবয পোশ্ব প-রধতক্তক্র ো সম্পশকপ এখনও গশবষণো 

চেমোন রশ শছ। 

 

পোর্শ্ য প্রভিক্তক্রয়ো থেখো ভেকে আমোর েী েরো উভচি? 

যধি আপনোর ধ শুর তীব্র অযোেোক্তজপক রধতক্তক্র ো কিখো কি , তশব 9-1-1-এ কে করুন বো ধনকেবতী 

হোসপোতোশে যোন। 

 

যধি আপনোর ধ শুর এমন পোশ্ব প-রধতক্তক্র ো হ  যো িরূ হশে নো, তশব িযোকধসন রিোনকোরীশক অথ্বো 

আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসবো রিোনকোরীশক কে করুন।  

 

িযোকধসন সম্পধকপত পোশ্ব প-রধতক্তক্র ো সম্পশকপ FDA/CDC িযোকধসন অযোিিোস প ইশিন্ট ধরশপোটেপং ধসশস্টম 

(VAERS)-এর কোশছ ধরশপোেপ করুন। VAERS-এর কেোে ধি নম্বর হে 1-800-822-7967 অথ্বো অনেোইশন 

জোনোন https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই টঠকোনো । অনগু্রহ কশর ধরশপোেপ ফশম পর বক্স #18-এর 

রথ্ম েোইশন “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”, বো “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, 

Bivalent EUA” ধেখুন। 

 

এছোডোও, নীশচ কিও ো টঠকোনো  Pfizer Inc.-কক পোশ্ব প রধতক্তক্র ো সম্পশকপ জোনোশত পোশরন। 

 

ওকয়বসোইে ফযোক্স নম্বর থেভেকফোন নম্বর 

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

 

আপনোশক V-safe-এ নোম নধথ্িযি করোর একটে সুশযোগও কিও ো হশত পোশর। V-safe হশেো একটে 

ঐক্তেক স্মোেপশফোন-ধিধিক েযে, যো কেক্সে কমশসক্তজং এবং ওশ ব সমীক্ষো বযবহোর কশর 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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িযোকধসন কনও ো কেোকজন ককোধিি-19 টেকো কনও োর পর ককোশনো সম্ভোবয পোশ্ব পরধতক্তক্র ো কিখো  ধক নো তো 

পরীক্ষো কশর। V-safe-এর রশ্নোবেীর সহো তো  COVID-19-এর সরুক্ষোর ধবষ টে CDC নজর করশত পোশর। 

রশ োজন পডশে ধদ্বতী  কিোজ কনও োর কথ্ো মশন কধরশ  কিও োর কোজও কশর V-safe। COVID-19 

িযোকধসন কনও োর পর গ্রহীতোরো যধি স্বোস্থয সম্পধকপত ককোনও উশেখশযোগয রিোশবর বযোপোশর জোনোন, 

তোহশে V-safeএর মোিযশম CDC সব পিো কেধেশফোশন কখো ুঁজখবর চোধেশ  যো । কীিোশব সোইন আপ করশত 

হ  কস ধবষশ  আরও তশথ্যর জনয,  www.cdc.gov/vsafe কিখনু। 

 

আভম যভে আমোর ভিশুকে ফোইজোর-বোকয়োনকেে 

থেোভভড-19 ভযোেভসন বো ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট নো থেওয়োকনোর 

ভসদ্ধোন্ত থনই িকব েী হকব? 

EUA-এর অিীশন, এই িযোকধসনগুশেোর কযশকোশনো কনও োর রস্তোব গ্রহণ বো রতযোখযোন করোর একটে সুশযোগ 

রশ শছ। আপধন যধি আপনোর ধ শুশক এই িযোকধসনগুশেোর ককোনটে নো কিও োশনোর ধসেোন্ত কনন, তশব এটে 

আপনোর ধ শুর স্বোিোধবক ধচধকৎসো কসবো  ককোশনো পধরবতপন আনশব নো। 

 

থেোভভড-19 প্রভিকরোকে ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন বো ফোইজোর-বোকয়োনকেে 

থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট-এর পোিোপোভি অনয থেোকনো ভবেল্প আকছ ভে? 

ককোধিি-19 রধতশরোশি অনযোনয িযোকধসনগুশেো EUA-এর অিীশন উপেিয হশত পোশর, যোর মশিয 

বোইিযোশেন্ট িযোকধসন রশ শছ, যোশত SARS-CoV-2-এর একটে অধমক্রন উপোিোন রশ শছ। 

 

আমোর ভিশু ভে অনযোনয ভযোেভসন গ্রহকের সমকয়ই ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 

ভযোেভসন বো ফোইজোর-বোকয়োনকেে থেোভভড-19 ভযোেভসন, বোইভযোকেন্ট গ্রহে েরকি পোরকব? 

অনযোনয িযোকধসশনর সোশথ্ একই সমশ  ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন বো ফোইজোর-

বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট কিও োর বযোপোশর FDA-কত এখনও তথ্য জমো কিও ো 

হ ধন। আপনোর ধ শুর কক্ষশত্র আপধন যধি 

ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন বো ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট 

কিও োশনোর ধবষ টে ধবশবচনো কশরন, তশব আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসবো রিোনকোরীর সোশথ্ ধবকল্পসমূহ ধনশ  

আশেোচনো করুন। 

 

যভে আমোর ভিশুর থরোগ প্রভিকরোে েমিোয় সমসযো েোকে িকব েী হকব? 

যধি আপনোর ধ শুর করোগ রধতশরোি ক্ষমতো  ককোশনো সমসযো থ্োশক, তশব আপনোর ধ শুশক ফোইজোর-

বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন-এর একটে তৃতী  রোথ্ধমক ধসধরশজর কিোজ গ্রহশণর সুশযোগ কিও ো হশত 

পোশর। 

5 কথ্শক 11 বছর ব সী কেোকজন ফোইজোর-বোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, বোইিযোশেন্ট-এর 

একটে বুস্টোর কিোজ ধনশত পোশরন। করোগ রধতশরোি ক্ষমতো  সমসযো রশ শছ এমন কেোকজন 

িযোকধসন কনও োর পরও ককোধিি-19 কথ্শক পণূ প সরুক্ষো নোও কপশত পোশরন এবং 

ককোধিি-19 রধতশরোশি সোহোযয করশত আপনোর ধ শুশক  োরীধরক সতকপতো বজো  রোখো অবযোহত রোখশত 

হশব। এছোডোও, আপনোর ধ শুর ঘধনষ্ঠ পধরধচতশির যথ্োযথ্িোশব টেকো ধনশ  কনও ো উধচত। 

 

গভযোবস্থ্ো বো বুকের েেু খোওয়োকনোর বযোপোকর েী হকব? 

যধি আপনোর ধ শু সন্তোনসম্ভবো হ  বো স্তনযপোন করো , তশব আপনোর স্বোস্থযশসবো সরবরোহকোরীর সশে 

ধবকল্পগুশেো ধনশ  আশেোচনো করুন। 

 

এই ভযোেভসনগুকেোর েোরকে ভে আমোর ভিশুর থেোভভড-19 হকব? 

নো। এই িযোকধসনগুশেোশত SARS-CoV-2 থ্োশক নো এবং আপনোর ধ শুর ককোধিি-19 সৃটষ্ট করশত পোশর নো। 

 

আপনোর ভিশুর ভযোেভসন েোডয সকে রোখুন 

যখন আপনোর ধ শু রথ্ম ককোধিি-19 িযোকধসন পোশবন, তখন আপধন একটে িযোকধসন কোিপ পোশবন। 

আবোর আসোর সম  কোিপটে আনশত িযেশবন নো। 

http://www.cdc.gov/vsafe
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অভিভরি িেয 

আপনোর ককোনও রশ্ন থ্োকশে ওশ বসোইে কিখুন অথ্বো ধনশচ কিও ো কেধেশফোন নম্বশর কফোন করুন। অধত 

সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কিখোর জনয অনগু্রহ কশর ধনশচ কিও ো QR ককোিটে স্ক্যোন করুন। 

আন্তজযোভিে 

ওকয়বসোইে 

থেভেকফোন নম্বর 

www.cvdvaccine.com 

 

 
 

 
 

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

 

আভম ভেভোকব আরও জোনকি পোরব? 

• িযোকধসন রিোনকোরীশক ক্তজজ্ঞোসো করুন। 

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

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

policy-framework/emergency-use-authorization টঠকোনো  FDA ধিক্তজে করুন। 

• আপনোর স্থোনী  অথ্বো কস্টশের স্বোস্থয অধিিপ্তশরর সশে কযোগোশযোগ করুন। 

 

আমোর ভিশুর ভযোেভসন থনওয়োর িেয থেোেোয় নভেভুি েরো হকব? 

িযোকধসন সরবরোহকোরী আপনোর কস্টে/স্থোনী  আইনী অধিশক্ষশত্রর টেকোিোন তথ্য বযবস্থো বো Immunization 

Information System (IIS) বো অনযোনয মশনোনীত বযবস্থো  আপনোর ধ শুর িযোকধসন কিও োর তথ্য নধথ্িযি 

করশত পোশর। IISs সম্পশকপ আরও তশথ্যর জনয https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 

ধিক্তজে করুন। 
 

থেোভভড-19-এর এই ভযোেভসনগুকেো থপকি আমোর উপর ভে ভযোেভসন প্রেোন ভফ আকরোপ 

েরো হকব? 

নো। এই মুহশূতপ, টেকো সরবরোহকোরী আপনোশক িযোকধসন কিোজ কিও োর জনয ককোশনো অথ্ প ধনশত পোরশবন নো 

এবং ককবেমোত্র COVID-19 টেকো গ্রহণ করোর জনয আপনোর কোছ কথ্শক িযোকধসন কিও োর খরচ বো অনয 

ককোশনো খরচ কনও ো যোশব নো। তশব, িযোকধসন রিোনকোরীগণ িযোকধসন গ্রহণকোরীর জনয ককোধিি-19 

িযোকধসন রিোশনর ধফ অন্তিয পি কশর এমন ককোশনো করোগ্রোম বো প্ল্যোশনর কোছ কথ্শক উপযুি বয -পধরশ োি 

করোর জনয অনুশরোি করশত পোশর (কবসরকোধর ধবমো, কমধিশক োর, কমধিশকইি, কহেথ্ ধরশসোশস পস অযোন্ড 

সোধিপশসস অযোিধমধনশে ন [HRSA] ককোধিি-19 অধবমোকৃত করোগ্রোম, 

ধবমো-ধবহীন গ্রহীতোশির জনয)। 

 

সকেহজনে জোভেয়োভির ঘেনোর বযোপোকর আভম থেোেোয় জোনোকি পোভর? 

CDC COVID-19 টেকোিোন করোগ্রোশমর পবূ প তপগুশেোর কয ককোনও সম্ভোবয েঙ্ঘন সম্পশকপ অবধহত হও ো 

বযক্তিশির ইনশস্পক্টর কজনোশরে, ইউএস ধিপোেপশমন্ট অফ কহেথ্ অযোন্ড ধহউমযোন সোধিপশসস-এর অধফশস 

ধনম্নধেধখত নম্বর বো টঠকোনো  জোনোশত উৎসোধহত করো হ : 

1-800-HHS-TIPS বো https://TIPS.HHS.GOV। 

 

আঘোকির েভিপূরে েোয যক্রকমর পোল্টো বযবস্থ্ো েী েী রকয়কছ? 

কোউন্টোরশমজোর ইনজধুর কম্পযোনশস ন করোগ্রোম (CICP) হশেো কফিোশরশের একটে করোগ্রোম, যো এই 

িযোকধসনগুশেো সহ ককোশনো ঔষি বো িযোকধসশনর মোিযশম গুরুতরিোশব অসুস্থ হশে ধচধকৎসোশসবো ও অনযোনয 

সুধনধিপষ্ট বয  বহন করশত সহো তো 

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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এই তথ্যপত্রটে কয ইশেকরধনক কমধিকযোে করকিপ/টেকোিোন 

তথ্য বযবস্থোর জনয িযোকধসন গ্রহণকোরীশক রিোন করো হশ শছ 

তো িোরণ করশত স্ক্যোন করুন। 

GDTI: 0886983000424 

কশর। সোিোরণত, িযোকধসন গ্রহশণর তোধরখ কথ্শক এক (1) বছশরর মশিয CICP-এর কোশছ একটে িোধব জমো 

ধিশত হশব। এই করোগ্রোম সম্পশকপ জোনশত www.hrsa.gov/cicp/ ধিক্তজে করুন অথ্বো 1-855-266-2427 নম্বশর 

কফোন করুন। 

 

ইমোরকজক্তি ইউজ অকেোরোইকজিন (EUA) েী? 

EUA হশেো বতপমোন ককোধিি-19 অধতমোরী রোিিুপোশবর মশতো গণ স্বোস্থয সম্পধকপত জরুধর পধরধস্থধতশত 

িযোকধসশনর মশতো ধচধকৎসো পশণযর উপেিযতো ও বযবহোর সহজ করোর একটে রক্তক্র ো। কহেথ্ অযোন্ড 

ধহউমযোন সোধিপশসস (HHS)-এর সধচশবর একটে কঘোষণো দ্বোরো EUA-কক সমথ্ পন করো হ , কযখোশন ককোধিি-19 

অধতমোরীর সম  জরুধর ধিধিশত ঔষি ও জীবতক্তিক বো বোশ োেক্তজকযোে পণয বযবহোশরর মশতো পধরধস্থধত 

রশ শছ বশে উশেখ করো হ । জরুধর অবস্থো  বযবহোর করোর জনয অনুশমোধিত পণযটে FDA-অনুশমোধিত 

ককোশনো পশণযর মশতো 

একই িরশণর পয পোশেোচনোর মিয ধিশ  যো  নো। 

 

ধকছয  ধনধিপষ্ট মোনিণ্ড পরূণ হশে FDA একটে EUA ইসুয করশত পোশর, যোর মশিয রশ শছ, ককোশনো পয পোপ্ত, 

অনুশমোধিত, উপেিয ধবকল্প কনই। এছোডোও, FDA-এর ধসেোন্ত সম্পূণ পিোশব ধবিযমোন তবজ্ঞোধনক রমোশণর 

উপর ধিধি কশর কনও ো হ , কযখোশন কিখো যো  কয, ককোধিি-19 অধতমোরীর সম  ককোধিি-19 রধতশরোশি 

পণযটে কোয পকর হশত পোশর এবং পণযটের জ্ঞোত ও সম্ভোবয সুধবিোধি, জ্ঞোত ও সম্ভোবয ঝুুঁ ধকসমূহ কথ্শক কবধ  

হশত। ককোধিি-19 অধতমোধরর সম  পণযটের বযবহোশরর অনমুধত ধিশত এই সকে মোনিণ্ড অব যই 

পূরণ করশত হশব। 

 

অবসোন বো বোধতে নো করো পয পন্ত, এই পণযটের জরুধর বযবহোরশক নযোযযতো রধতপোিন কশর ককোধিি-19 EUA 

কঘোষণোটে বতপমোশন কোয পকর রশ শছ (যোর পশর পণযটে হ শতো আর বযবহোর করো নোও হশত পোশর)। 

 
 
 

 

যোর জনয রস্তুত করো হশ শছ 
BioNTech Manufacturing GmbH  An 
der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

 

রস্তুতকোরী 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 
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