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6 মাস থেকে 5 বছর বয়সীকের জন্য 

প্রাপে ও থসবাোরীকের জন্য তেযপত্র 

েকরান্াভাইরাস থরাগ 2019 (থোভভড-19) প্রভতকরাকে মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ 

এবং মডান্ না, বাইভযাকেন্ট (মূে ও অভমক্রন্ BA.4/BA.5) এর জরুরী বযবহাকরর 

অন্ুকমােন্ 
 

 

SARS-CoV-2-এর োরকে সৃষ্ট েকরান্াভাইরাস থরাগ 2019 (থোভভড-19) প্রভতকরাকে আপন্ার 

সন্তান্কে মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ বা মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট (মূে ও 

অভমক্রন্ BA.4/BA.5)-এর থেকোকন্া এেটি থেয়া হকে, থেগুকো এর পর থেকে মডান্ না 

থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট ভহকসকব উকেখ েরা হকয়কছ। 

 

গ্রহীতা ও পভরচে নাোরীকের জন্য এই ভযােভসকন্র তেয সম্পভেনত তেযপত্রটি 6 মাস থেকে 5 

বছর বয়সী ভিশুকের বযবহাকরর জন্য অন্কুমাভেত মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্ ও মডান্ না 

থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট জন্য তেযপত্র ভন্কয় গটিত।1 

 

ভন্ম্নভেভখত উকেকিয মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ FDA থেকে জরুরী বযবহাকরর অন্কুমােন্ 

(EUA) গ্রহে েকরকছ: 

• 6 মাস থেকে 5 বছর বয়সী বযক্তিকেরকে এেটি েইু-থডাকজর প্রােভমে ভসভরজ ভেকত; এবং 

• 6 মাস থেকে 5 বছর বয়সী থোেজন্, োরা ভন্ভেনষ্ট েরকন্র থরাগপ্রভতকরাে ক্ষমতা 

েম বকে ভন্ে নাভরত হকয়কছন্, তাকের জন্য এেটি তৃতীয় প্রােভমে ভসভরজ থডাজ। 

 

মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট 6 মাস থেকে 5 বছর বয়সীকের জন্য মডান্ না 

থোভভড -19 ভযােভসন্ এর প্রােভমে থডাজ থেবার অন্তত 2 মাস পর এেে বুস্টার থডাজ থেবার 

জন্য FDA থেকে জরুরী বযবহাকরর অন্ুকমােন্ (EUA) থপকয়কছ। 

 

মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্ ও মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট 6 মাস থেকে 5 

বছর বয়সীকের জন্য FDA এর জন্য অন্কুমাভেত ন্য়। 

 

এই তথ্যপত্রটিশত এমন তথ্য থ্োকশে যোর ফশে আপধন মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি -

19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট -এর ঝ ুঁ ধক ও স ধেিোধি ে ঝশত সক্ষম হশেন, কযগুশেো আপনোর সন্তোন েতনমোশন 

চেমোন ককোধিি-19 অধতমোরীর কোরশে গ্রহে করশত পোশরন। ককোশনো প্রশ্ন থ্োকশে আপনোর সন্তোশনর 

িযোকধসন সরেরোহকোরীর সশে কথ্ো েে ন। 

 

মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট সকেশক স রধক্ষত নোও 

রোখশত পোশর। 

 
 

1 আপনোর সন্তোশনর েয়স 6 েছর হশেও আপধন িযোকধসশনর তথ্য সম্বধেত এই তথ্যপত্রটি কপশত পোশরন। ধ শুরো যোরো 

প্রোইমোধর ধসধরশের কিোেি 'টির মোশঝ 5 কথ্শক 6 েছর েয়শস কপ ৌঁছোশে, তোরো (1) 6 মোস কথ্শক 5 েছর েয়সীশির েনয 

অন শমোধিত মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন অথ্েো (2) 6 েছর কথ্শক 11 েছর েয়সীশির েনয অন শমোধিত মিোন নো 

ককোধিি -19 িযোকধসন কপশত পোশর।  
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এই তথ্যপত্রটি পধরমোেনন করো হশত পোশর। সে নশ ষ তথ্যপশত্রর েনয, অন গ্রহ কশর 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua ধিজেি করুন। 

এই ভযােভসন্টি পাওয়ার আকগ 'COVID-19 সম্পকেন আপন্ার ো জান্া েরোর? 

ককোধিি-19 SARS-CoV-2 নোমক কশরোনোিোইরোস দ্বোরো হয়। এই িরশনর কশরোনোিোইরোস আশে কিখো যোয়ধন।  

এই িোইরোশস আক্রোন্ত ককোনও েযজির সংস্পশ ন এশে আপধন COVID-19-এ আক্রোন্ত হশত পোশরন। এটি 

প্রিোনত একটি শ্বোসযশের করোে যো অনযোনয অেশক প্রিোধেত করশত পোশর। ককোধিি-19-এ আক্রোন্ত 

েযজিশির ধেধিন্ন িরশনর উপসশে নর ধেষয় ধরশপোিন করো হশয়শছ, যোর মশিয মৃি  উপসে ন কথ্শক শুরু কশর তীব্র 

অন স্থতোও অন্তিভ নি রশয়শছ। িোইরোশস আক্রোন্ত হওয়োর 2 কথ্শক 14 ধিন পশর েক্ষেগুশেো কিখো ধিশত পোশর। 

এই সে েক্ষশের মশিয থ্োকশত পোশর: জ্বর েো ঠোণ্ডো েোেো; কোধ ; ধনিঃশ্বোস-প্রশ্বোশসর ি ে নেতো; ক্লোধন্ত; কপ ী েো 

 রীশর েযথ্ো; মোথ্োেযথ্ো; নতভ ন কশর স্বোি েো েন্ধ নো-পোওয়ো; েেো েযথ্ো; সধিন েসো েো সধিন পডো; েধম েধম িোে েো 

েধম হওয়ো; িোয়ধরয়ো। 

 

মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্ ও মডান্ না থোভভড -19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট েীভাকব 

সম্পভেনত? 

মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট ততধর করো হশয়শছ মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন এর মত 

কশরই, ধকন্তু এশত একটি অধমক্রন যো অধমক্রন িযোধরয়োন্ট SARS-CoV-2 এর কোরশে সৃষ্ট ককোধিি -19 

প্রধতশরোশি সোহোযয কশর। 

 

EUA-র আরও তশথ্যর েনয এই তথ্যপশত্রর ক ষ অংশ  “ইমারকজক্তি ইউজ অকোরাইকজিন্ (EUA) 

েী?” কিখ ন। 

 

আপন্ার সন্তান্ এই ভযােভসন্গুকোর থোকন্া এেটি থন্ওয়ার পকূব ন আপন্াকে আপন্ার ভিশুর 

ভযােভসন্ প্রোন্োরীর োকছ েী উকেখ েরা উভচত? 

আপনোর িযোকধসন প্রিোনকোরীশক আপনোর ধ শুর সকে িরশের স্বোস্থযেত সমসযো সম্পশকন েে ন, যোর 

মশিয রশয়শছ আপনোর ধ শুর: 

• ককোশনো অযোেোজেন আশছ ধক নো 

• মোশয়োকোিনোইটিস (হৃৎধপশণ্ডর কপ ীশত যেেো) অথ্েো কপধরকোিনোইটিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর 

আস্তরশে যেেো) হশয় থ্োশক 

• জ্বর আশছ ধক নো 

• রিক্ষরশের সমসযো থ্োশক অথ্েো রি পোতেো হয় 

• করোে প্রধতশরোি ক্ষমতো ি ে নে থ্োশক অথ্েো এমন ককোনও ওষ ি েযেহোর কশরন যোর প্রিোে আপনোর 

ধ শুর করোে প্রধতশরোি ক্ষমতোর উপর পশড 

• অনয COVID-19 িযোকধসন ধনশয় থ্োশক 

• কখনও ককোশনো ইনশেক ন কনওয়োর পর অজ্ঞোন হশয় ধেশয়ধছে ধক নো 

 

োর মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ ও মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট গ্রহে েরা 

উভচত ন্য়? 

আপনোর ধ শুর এই িযোকধসনগুশেোর ককোশনোটি কনওয়ো উধচত নয়, যধি আপনোর ধ শুর: 

• মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন-এর পূে নেতী কিোে গ্রহে করোর পর তীব্র অযোেোজেনক প্রধতজক্রয়ো হশয় 

থ্োশক। 

• এই িযোকধসনগুশেোশত থ্োকো কযশকোশনো উপোিোশনর কক্ষশত্র তীব্র অযোেোজেনক প্রধতজক্রয়ো কথ্শক থ্োশক 

 

  

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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এই ভযােভসন্গুকোর উপাোন্গুকো েী? 

মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট এর মশিয ধনশচর 

উপোিোনগুশেো থ্োকশত পোশর: রোইশেোধনউধক্লধয়ক অযোধসি (mRNA), ধেধপি (SM-102, পধেথ্োইধেন 

গ্লোইকে [ধপইজে] 2000 িোইমোইধরস্টশয়ে ধগ্লসোরে [ধিএমজে], ককোশেশস্টরে, ও 1,2-িোই-কস্টরশয়ে-

এসএন-ধগ্লসোশরো-3-ফসশফোশকোেোইন [ধিএসধপধস] করোমোথ্োমোইন, করোমোথ্োমোইন হোইশরোশক্লোরোইি, 

অযোধসটিক এধসি, কসোধিয়োম অযোধসশিি রোই-হোইশরি ও স শক্রোে। 

 

এই ভযােভসন্গুকো ভেভাকব থেওয়া হয়? 

মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট আপনোর সন্তোশনর 

মোং শপধ শত ইনশেক শনর মোিযশম কিওয়ো হশে। 

 

প্রোথ্ধমক ধসধরে: মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসনটি এক মোস পশর 2-কিোশের ধসধরে ধহশসশে কিওয়ো হয়। 

কযসকে কেোশকর ধনধিনষ্ট িরশনর ইজিউশনোকশরোমোইে রশয়শছ তোশির কক্ষশত্র ধদ্বতীয় কিোে কনওয়োর 

কমপশক্ষ 1 মোস পশর তৃতীয় প্রোথ্ধমক ধসধরশের একটি কিোে কিওয়ো হয়। 

 

ে স্টোর কিোে: মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট একটি একক ে স্টোর কিোে ধহসোশে কিয়ো হয় অন্তত 

মিোন নো ককোধিি -19 িযোকধসন প্রোথ্ধমক টিকোিোশনর অন্তত 2 মোস পর কিয়ো হয়। 

 

এই ভযােভসন্গুকো ভে পূকব ন বযবহার েরা হকয়ভছে? 

ধমধেয়শনর উপর মোন ষ যোশির েয়স 6 মোস েো তোর কচশয় কেধ  EUA এর আওতোয় মিোন নো ককোধিি-19 

িযোকধসন কপশয়শছন। একটি ধক্লধনকযোে রোয়োশে, 6 মোস কথ্শক 5 েছর েয়সী আন মোধনক 5,000 েন কেোক 

মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসশনর কমপশক্ষ 1 কিোে গ্রহে কশরশছ। অনয আশরকটি জক্রধনকযোে রোয়োশে, 6 

েছর কথ্শক 11 েছর েয়সী আন মোধনক 4,000 েন এেং 12 েছর েো তোর কচশয় কেধ  েয়সী আন মোধনক 

30,000 েন কমপশক্ষ 1 কিোে মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন গ্রহে কশরশছন। 

 

6 েছর েো তোর কচশয় কেধ  েয়সী ধমধেয়শনর কেধ  কেোক EUA এর আওতোয় মিোন নো ককোধিি-19 

িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট (আসে ও অধমক্রন BA.4/BA.5) কপশয়শছন। ধক্লধনকযোে রোয়োশে, 18 েছর েো তোর 

কেধ  েয়সী আন মোধনক 400 েন েযজিশক েোইিযোশেন্ট িযোকধসশনর একটি কিোে কিওয়ো হশয়শছ; এই 

েোইিযোশেশন্ট মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কথ্শক ধিন্ন একটি অধমক্রশনর উপোিোন থ্োশক। 

 

এই ভযােভসন্গুকোর সুভবোভে েী েী? 

মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন ককোধিি-19 প্রধতশরোি কশর তো কিধখশয়শছ। SARS-CoV-2-এর অধমক্রন 

রূশপর কোরশে সৃষ্ট ককোধিি-19-এর ধেরুশে আরও স রক্ষো ধিশত মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট-

কক FDA অন শমোিন ধিশয়শছ। 

 

ককোধিি-19 কথ্শক স রক্ষোর সময়কোে েতনমোশন অেোনো। 
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এই ভযােভসন্গুকোর ঝুুঁ ভেসমূহ েী েী? 

এই িযোকধসন মোরোত্মক অযোেোজেনর প্রধতজক্রয়ো সৃটষ্ট করশত পোশর, এমন একটি স িরূ সম্ভোেনো রশয়শছ। 

সোিোরেত কিোে কনওয়োর কশয়ক ধমধনি কথ্শক এক ঘণ্টো সমশয়র মশিয তীব্র অযোেোজেনক প্রধতজক্রয়ো হশত 

পোশর। এই কোরশে, িযোকধসন কিওয়োর পর পয নশেক্ষে করোর স ধেিোশথ্ ন, আপনোর ধ শুর িযোকধসন 

প্রিোনকোরী আপনোর ধ শুশক িযোকধসন কিওয়োর স্থোশন থ্োকোর েনয েেশত পোশর। মোরোত্মক অযোেোজেনর 

েক্ষেগুশেোর মশিয থ্োকশত পোশর: 

• শ্বোস কষ্ট 

• আপনোর ম খ ও েেো ফ শে যোওয়ো 

• হৃিস্পন্দন কেশড যোওয়ো 

• সোরো  রীশর খোরোপ ফ সক ধড হওয়ো 

• মোথ্ো কঘোরো ও ি ে নেতো 

 

মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কনওয়োর পর ধকছভ  েযজির 

মোশয়োকোিনোইটিস (হৃৎধপশণ্ডর কপধ শত যেেো) এেং কপধরকোিনোইটিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর আস্তরশে যেেো) কিখো 

ধিশয়শছ। এসে কেোশকর কেধ রিোশের মিয িযোকধসন কিেোর ধকছভ ধিশনর মশিয েক্ষে কিখো ধেশয়শছ। তশে এটি 

হওয়োর সম্ভোেনো খ েই কম। িযোকধসন গ্রহশের পশর যধি আপনোর ধ শুর ধনশচর কযশকোশনো উপসে ন কিখো কিয় 

তশে তৎক্ষেোৎ আপনোর ধচধকৎসশকর  রেোপন্ন হওয়ো উধচত, ধেশ ষ কশর আপনোর ধ শু িযোকধসশনর কিোে 

কনওয়োর পর 2 সপ্তোশহর মশিয: 

• ে শক েযথ্ো 

• শ্বোস গ্রহশের সময় ে শক চোপ অন িে েো শ্বোস গ্রহশে কষ্ট হওয়ো 

• হৃিস্পন্দন কেশড যোওয়ো, ে ক িডফড করো েো ে ক ি কপ ক করো 

• মূছ নো যোওয়ো 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোেত প্রিোহ 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোেতিোশে কম খোেোর গ্রহে 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোেত ক্লোধন্ত েো ি ে নেতো 

• ক্রমোেত েধম করো 

• তেশপশি ক্রমোেত েযোথ্ো 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোেত  ীত েোেো, ত্বক ধেেে ন হশয় যোওয়ো 

 

ধক্লধনকযোে রোয়োশে এই িযোকধসনগুশেোর কযসকে পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো ধরশপোিন করো হশয়শছ কসগুশেোর মশিয 

রশয়শছ: 

• ইশেক ন কিওয়োর স্থোশন প্রধতজক্রয়ো: েযথ্ো, অস্বজস্ত, ইশেক ন কিওয়োর হোশত েো ক ুঁ চধকশত েধসকো 

(ধেম্ফ) ফ শে যোওয়ো, েোেশচ হওয়ো ও কফোেো ( ি) হশয় যোওয়ো 

• সোিোরে পোশ্ব নপ্রধতজক্রয়ো: ক্লোধন্ত, মোথ্ো েযোথ্ো, কপধ  েযোথ্ো,  ীত েোেো, েধম েধম িোে ও েধম হওয়ো, 

জ্বর, েো ুঁশি েযোথ্ো, প্রিোহ/কোন্নো, ধনদ্রোে তো এেং ক্ষ িো নষ্ট হওয়ো 

 

অন শমোিন-পরেতী েযেহোশরর কক্ষশত্র কযসকে পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো ধরশপোিন করো হশয়শছ কসগুশেোর মশিয রশয়শছ: 

• তীব্র অযোেোজেন প্রধতজক্রয়ো 

• আটিনকোধরয়ো (চভ ল্কোধনয ি ফ সক ধড/জ্বোেো) 

• মোশয়োকোধিনটিস (হৃিশপধ শত প্রিোহ) 

• কপধরকোধিনটিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর প্রোন্তশরখোয় প্রিোহ) 

• িযোকধসশনর ইনশেক ন কিওয়োর সোশথ্ সংধিষ্ট মছূ নো যোওয়ো 
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শুি মোত্র এগুশেোই এই িযোকধসনগুশেোর পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো নোও হশত পোশর। গুরুতর ও অপ্রতযোধ ত পোশ্ব ন 

প্রধতজক্রয়োও কিখো ধিশত পোশর। এই িযোকধসনগুশেোর সম্ভোেয পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো সম্পশকন এখনও েশেষেো 

চেমোন রশয়শছ। 

 

পার্শ্ ন প্রভতক্তক্রয়া থেখা ভেকে আমার েী েরা উভচত? 

যধি আপনোর ধ শুর তীব্র অযোেোজেনক প্রধতজক্রয়ো কিখো কিয়, তশে 9-1-1-এ কে করুন েো ধনকিেতী 

হোসপোতোশে যোন। 

 

যধি আপনোর ধ শুর এমন পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো হয় যো িরূ হশে নো, তশে িযোকধসন প্রিোনকোরীশক অথ্েো 

আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসেো প্রিোনকোরীশক কে করুন।  

 

িযোকধসন সম্পধকনত পোশ্ব ন-প্রধতজক্রয়ো সম্পশকন FDA/CDC ভযােভসন্ অযাডভাস ন ইকভন্ট ভরকপাটিনং 

ভসকস্টম (VAERS)-এর কোশছ ধরশপোিন করুন। VAERS-এর কিোে ধি নম্বর হে 1-800-822-7967 অথ্েো 

অনেোইশন েোনোন https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই টঠকোনোয়। অন গ্রহ কশর ধরশপোিন ফশম নর 

প্রথ্ম েোইশনর েক্স #18-এ মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন েো “মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট 

EUA”-এর মশিয কযশকোশনো একটি অন্তিভ নি করুন। 

 

এর সশে, ModernaTX, Inc টঠকোনোয় 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) নম্বশর পোশ্ব ন প্রধতজক্রয়ো 

সম্পশকন েোনোশত পোশরন। 

 

আপনোশক v-safe-এ ন্াম ন্ভেভুি েরার এেটি সকুোগও থেওয়া হকত পাকর। V-safe হশেো একটি 

ঐজেক স্মোিনশফোন-ধিধিক উপকরে, যো ককোধিি-19 িযোকধসন গ্রহশের পর গ্রহীতোর সম্ভোেয পোশ্ব ন-

প্রধতজক্রয়ো সম্পশকন েোনশত কিক্সি কমশসজেং ও ওশয়ে সমীক্ষো পধরচোেনো কশর থ্োশক। V-safe-এর 

প্রশ্নোেেীর সহোয়তোয় ককোধিি-19-এর স রক্ষোর ধেষয়টি CDC পয নশেক্ষে করশত পোশর। প্রশয়োেন পডশে 

কিোে কনওয়োর কথ্ো মশন কধরশয় কিওয়োর কোেও কশর V-safe। ককোধিি-19 িযোকধসন কনওয়োর পর 

গ্রহীতোরো যধি স্বোস্থয সম্পধকনত ককোশনো উশেখশযোেয প্রিোশের েযোপোশর েোনোন, তোহশে CDC সে নিো 

কিধেশফোশন কখো ুঁেখের চোধেশয় যোয়। কীিোশে সোইন আপ করশত হয় কস ধেষশয় আরও তশথ্যর েনয, 

www.cdc.gov/vsafe কিখ ন। 

 

আভম েভে আমার সন্তান্কে মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ ও মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্, 

বাইভযাকেন্ট ন্া থেবার ভসোন্ত গ্রহে েভর? 

EUA-এর অিীশন, িযোকধসন কনওয়োর প্রস্তোে গ্রহে েো প্রতযোখযোন করোর একটি স শযোে রশয়শছ। আপধন 

যধি আপনোর ধ শুশক এই িযোকধসনগুশেোর ককোশনোটি নো কিওয়োশনোর ধসেোন্ত কনন, তশে এটি আপনোর 

ধ শুর স্বোিোধেক ধচধকৎসো কসেোয় ককোশনো পধরেতনন আনশে নো। 

 

থোভভড-19 প্রভতকরাকেয মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ বা মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্, 

বাইভযাকেন্ট এর পািাপাভি অন্য থোকন্া ভবেল্প আকছ ভে? 

6 মোস কথ্শক 5 েছর েয়সী ধ শুশির েনয, EUA এর আওতোয় ককোধিি -19 কমোকোশেেোয় অনযোনয 

িযোকধসনও পোওয়ো কযশত পোশর। FDA অন শমোধিত ককোধিি -19 টিকোর প্রোথ্ধমক কিোে সম্পন্ন করো 5 

েছর েয়সী ধ শুশির টিকোর েনয, SARS-CoV-2 এর অধমক্রন উপিোন থ্োকো অনযোনয েোইিযোশেন্ট EUA 

এর আওতোয় পোওয়ো কযশত পোশর। 6 মোস কথ্শক 4 েছর েয়সী ধ শুশির েনয যোরো মিোন নো ককোধিি-19 

িযোকধসন এর প্রোথ্ধমক টিকো সম্পন্ন কশরশছ, তোশির েনয EUA এর আওতোয় মিোন নো ককোধিি-19 

িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট একমোত্র প্রোপয িযোকধসন।  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.cdc.gov/vsafe
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আমার ভিশু ভে অন্যান্য ভযােভসন্ গ্রহকের সমকয়ই মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ ও মডান্ না 

থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট, বাইভযাকেন্ট গ্রহে েরকত পারকব? 

অনয িযোকধসশনর মশতো একই সোশথ্ মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন ও মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, 

েোইিযোশেন্ট প্রিোশনর তথ্য এখনও FDA-এর কোশছ কপ  করো হয়ধন। যধি আপধন আপনোর ধ শুর েনয 

অনয িযোকধসশনর সোশথ্ মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন েো মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট 

কনওয়োর ধেষশয় ধচন্তোিোেনো কশরন, তশে আপনোর েো আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসেো প্রিোনকোরীর সোশথ্ 

ধেকল্পগুশেো ধনশয় আশেোচনো করুন। 

 

েভে আমার ভিশুর থরাগ প্রভতকরাে ক্ষমতায় সমসযা োকে তকব েী হকব? 

যধি আপনোর ধ শুর করোে প্রধতশরোি ক্ষমতোয় ককোশনো সমসযো থ্োশক, তশে আপনোর ধ শুশক মিোন নো 

ককোধিি-19 িযোকধসন -এর একটি তৃতীয় প্রোথ্ধমক ধসধরশের কিোে গ্রহশের স শযোে কিওয়ো হশত পোশর। 

করোে প্রধতশরোি ক্ষমতোয় সমসযো রশয়শছ এমন 6 মোস কথ্শক 5 েছর েয়সী ধ শুশির েনয যোরো মিোন নো 

ককোধিি-19 িযোকধসন সম্পন্ন কশরশছ, তোরো মিোন নো ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট এর একক ে স্টোর 

কিোে কপশত পোশর। করোে প্রধতশরোি ক্ষমতোয় সমসযো রশয়শছ এমন কেোকেন িযোকধসন কনওয়োর পরও 

ককোধিি-19 কথ্শক পূে ন স রক্ষো নোও কপশত পোশরন এেং ককোধিি-19 প্রধতশরোশি সোহোযয করশত আপনোশক 

 োরীধরক সতকনতো েেোয় রোখো অেযোহত রোখশত হশে। আপনোর সন্তোশনর ঘধনষ্ঠ পধরধচতশির যথ্োযথ্িোশে 

টিকো ধনশয় কনওয়ো উধচত। 

 

এই ভযােভসন্গুকোর োরকে ভে আমার ভিশুর থোভভড-19 হকব? 

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

 

আপন্ার ভিশুর ভযােভসন্ োডন সকে রাখনু্ 

যখন আপনোর ধ শু প্রথ্ম ককোধিি-19 িযোকধসন পোশেন, তখন আপধন একটি িযোকধসন কোিন পোশেন। 

আেোর আসোর সময় কোিনটি আনশত িভ েশেন নো। 

 

অভতভরি তেয 

আপনোর ককোনও প্রশ্ন থ্োকশে ওশয়েসোইি কিখ ন অথ্েো ধনশচ কিওয়ো কিধেশফোন নম্বশর কফোন 

করুন। অধত 

সোরধতক তথ্যপত্র কিখোর েনয অন গ্রহ কশর ধনশচ কিওয়ো QR ককোিটি স্ক্যোন করুন। 

মডান্ না থোভভড-19 ভযােভসন্ ওকয়বসাইি থিভেক ান্ ন্ম্বর 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 

 

 

1-866-MODERNA (1-866-663-3762) 
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আভম ভেভাকব আরও জান্কত পারব? 

• িযোকধসন প্রিোনকোরীশক জেজ্ঞোসো করুন 

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

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

policy-framework/emergency-use-authorization টঠকোনোয় FDA ধিজেি করুন 

• আপনোর কস্টি েো স্থোনীয় স্বোস্থয অধিিপ্তশরর সশে কযোেোশযোে করুন 

 

আমার ভিশুর ভযােভসন্ থন্ওয়ার তেয থোোয় ন্ভেভুি েরা হকব? 

িযোকধসন সরেরোহকোরী আপনোর কস্টি/স্থোনীয় আইনী অধিশক্ষশত্রর টিকোিোন তথ্য েযেস্থো েো Immunization 

Information System (IIS) েো অনযোনয মশনোনীত েযেস্থোয় আপনোর ধ শুর িযোকধসন কিওয়োর তথ্য নধথ্িভ ি 

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

ধিজেি করুন। 

 

থোভভড-19-এর এই ভযােভসন্গুকো থপকত আমার উপর ভে ভযােভসন্ প্রোন্ ভ  

আকরাপ েরা হকব? 

নো। এই ম হশূতন, টিকো সরেরোহকোরী আপনোশক িযোকধসন কিোে কিওয়োর েনয ককোশনো অথ্ ন ধনশত 

পোরশেন নো এেং ককেেমোত্র COVID-19 টিকো গ্রহে করোর েনয আপনোর কোছ কথ্শক িযোকধসন কিওয়োর 

খরচ েো অনয ককোশনো খরচ কনওয়ো যোশে নো। তশে, িযোকধসন প্রিোনকোরীেে িযোকধসন গ্রহেকোরীর েনয 

ককোধিি-19 িযোকধসন প্রিোশনর ধফ অন্তিভ নি কশর এমন ককোশনো কপ্রোগ্রোম েো প্ল্যোশনর কোছ কথ্শক উপয ি 

েযয়-পধরশ োি করোর েনয অন শরোি করশত পোশর (কেসরকোধর ধেমো, কমধিশকয়োর, কমধিশকইি, ধেমো-

ধেহীন গ্রহীতোশির েনয HRSA ককোধিি-19 অধেমোকৃত কপ্রোগ্রোম)। 

 

সকেহজন্ে জাভেয়াভতর ঘিন্ার বযাপাকর আভম থোোয় জান্াকত পাভর? 

CDC COVID-19 টিকোিোন কপ্রোগ্রোশমর প্রশয়োেনীয়তোগুধের কয ককোনও সম্ভোেয েঙ্ঘন সম্পশকন সশচতন 

েযজিশির ইনশস্পক্টর কেনোশরে, আশমধরকো য িরোশের স্বোস্থয ও মোনেশসেো ধেিোশে 1-800-HHS-TIPS 

অথ্েো https://TIPS.HHS.GOV টঠকোনোর িফতশর েোনোশত উৎসোধহত করো হয়। 

 

আঘাকতর ক্ষভতপূরে োে নক্রকমর পাল্টা বযবস্থা েী েী রকয়কছ? 

কোউন্টোরশমেোস ন ইনে ধর কশম্পনশস ন কপ্রোগ্রোম (CICP) হশেো একটি কফিোশরে কম নসচূী, যো এই 

িযোকধসনগুশেো সহ ধকছভ  ধনধিনষ্ট ঔষিপত্র েো িযোকধসশনর ফশে গুরুতরিোশে আহত হওয়ো কেোকেশনর 

ধচধকৎসো কসেো ও অনযোনয স ধনধিনষ্ট েযয় ধনে নোশহর েনয েযয় পধরশ োশি সোহোযয করশত পোশর। 

সোিোরেত, িযোকধসন গ্রহশের তোধরখ কথ্শক এক (1) েছশরর মশিয CICP-এর কোশছ একটি িোধে 

েমো ধিশত হশে। এই কপ্রোগ্রোম সম্পশকন েোনশত www.hrsa.gov/cicp/ ধিজেি করুন অথ্েো 1-855-

266-2427 নম্বশর কফোন করুন। 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp
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ইমারকজক্তি ইউজ অকোরাইকজিন্ (EUA) েী? 

EUA হশেো েতনমোন ককোধিি-19 অধতমোরী প্রোি িনোশের মশতো েে স্বোস্থয সম্পধকনত েরুধর 

পধরধস্থধতশত িযোকধসশনর মশতো ধচধকৎসো পশেযর উপেিযতো ও েযেহোর সহে করোর একটি 

প্রজক্রয়ো। EUA েযেস্থো স্বোস্থয ও মোনেোধিকোর পধরশষেোর (HHS) সধচশের একটি কঘোষেোর দ্বোরো 

সমধথ্ নত। এই কঘোষেোয় েেো হশয়শছ, COVID-19 অধতমোরী চেোকোেীন সমশয় ওষ ি এেং তেধেক 

পেযগুধের েরুধর েযেহোরশক নযোয়সেত করোর েনয পধরধস্থধত ধেিযমোন। েরুধর েযেস্থোর েনয 

অন শমোধিত পেয FDA দ্বোরো পয নোশেোচনো করো একটি FDA অন শমোধিত পশেযর মত পয নোশেোচনো 

পোয় নো। 

 

ধকছভ  ধনধিনষ্ট মোনিণ্ড পূরে হশে FDA একটি EUA ইস য করশত পোশর, যোর মশিয রশয়শছ, ককোশনো 

পয নোপ্ত, অন শমোধিত, উপেিয ধেকল্প কনই। এছোডোও, FDA-এর ধসেোন্ত সমূ্পে নিোশে ধেিযমোন 

তেজ্ঞোধনক প্রমোশের উপর ধিধি কশর কনওয়ো হয়, কযখোশন কিখো যোয় কয, ককোধিি-19 অধতমোরীর 

সময় ককোধিি-19 প্রধতশরোশি পেযটি কোয নকর হশত পোশর এেং পেযটির জ্ঞোত ও সম্ভোেয স ধেিোধি, 

জ্ঞোত ও সম্ভোেয ঝ ুঁ ধকসমহূ কথ্শক কেধ  হশত। ককোধিি-19 অধতমোরী চেোকোেীন পেযটি েযেহোশরর 

অন মধত কিওয়োর েনয এই সেগুশেো মোনিণ্ড পূরে করশত হশে। 

 

অেসোন েো েোধতে নো করো পয নন্ত, এই পেযটির েরুধর েযেহোরশক নযোযযতো প্রধতপোিন কশর 

ককোধিি-19 EUA কঘোষেোটি েতনমোশন কোয নকর রশয়শছ (যোর পশর পেযটি হয়শতো আর েযেহোর 

করো নোও হশত পোশর)। 
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