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6 মাস থেকে 4 বছর বয়সীকের জন্য 

েকরান্াভাইরাস থরাগ 2019 (থোভভড-19) প্রভিকরাকে, ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ এবং ফাইজার-বাকয়ান্কেে 

থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট (মূে এবং অভমক্রন্ BA.4/BA.5) সম্বকে গ্রহীিা ও থেয়ারভগভারকের জন্য িেযপত্র, যা 

থসসেে বযভিকের জন্য বযবহার েরা যাকব, যাকের বয়স 

6 মাস থেকে 4 বছর পযযন্ত 

 

 

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

ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্1 বা ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট2 অফার 

েরা হকয়কছ। 

 
ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ এবং ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট জরুভর 

ভভভিকি বযবহাকরর অনু্কমােন্ (EUA) থপকয়কছ যুিরাকের ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডভমভন্কেিন্ (FDA) থেকে, থযন্ িা 

ভন্ম্নভেভিি উপাকয় 6 মাস থেকে 4 বছর বয়সী ভিশুকেরকে এেটি 3-থডাকজর প্রােভমে ভসভরজ থেওয়া যায়:3,4
 

থডাজ 1: ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ থডাজ 2: 

ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ 

থডাজ 3: ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট 

 
এই তথ্যপত্রটিশত এমন তথ্য থ্োকশে যোর ফশে আপধন ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এেং ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 

িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট-এর ঝ ুঁ ধক ও স ধেিোধি কেোঝশত সক্ষম হশেন, কযগুশেো আপধন েতত মোশন চেমোন ককোধিি-19 অধতমোরীর কোরশে গ্রহে 

করশত পোশরন। ককোনও প্রশ্ন থ্োকশে আপনোর ধ শুর িযোকধসন সরেরোহকোরীর সশে কথ্ো েে ন। 

 

এই তথ্যপত্রটি পধরমোজত ন করো হশত পোশর। সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কপশত, অন গ্রহ কশর www.cvdvaccine.com কিখ ন। 

 
আপন্ার ভিশু এই ভযােভসন্গুকোর থোকন্া এেটি থন্ওয়ার আকগ আপন্ার েী েী জান্া েরোর 

 
COVID-19 েী? 

COVID-19 করোগটি SARS-CoV-2 নোমক কশরোনোিোইরোস দ্বোরো হ । এই িোইরোশস আক্রোন্ত ককোনও েযধির সংস্পশ ত এশে আপধন 

COVID-19-এ আক্রোন্ত হশত পোশরন। এটি প্রিোনত একটি শ্বোসযশের করোগ যো অনযোনয অেশক প্রিোধেত করশত পোশর। ককোধিি-19-এ আক্রোন্ত 

কেোকজশনর রশ শে ধেধিন্ন িরশের কযসকে উপসশগতর ধেষ  ধরশপোেত  করো হশ শে কসগুশেোর মশিয রশ শে মৃদু উপসগত কথ্শক শুরু কশর মোরোত্মক 

অস স্থতো, যোর কোরশে মৃত যও হশত পোশর। িোইরোশস আক্রোন্ত হও োর 2 কথ্শক 14 ধিন পশর েক্ষেগুশেো কিখো ধিশত পোশর। এই সে েক্ষশের মশিয 

থ্োকশত পোশর: জ্বর েো ঠোণ্ডো েোগো; কোধ ; ধনিঃশ্বোস-প্রশ্বোশসর দুেতেতো; ক্লোধন্ত; কপ ী েো  রীশর েযথ্ো; মোথ্োেযথ্ো; নত ন কশর স্বোি েো গন্ধ নো-পোও ো; গেো 

েযথ্ো; সধিত  েসো েো সধিত  পডো; েধম েধম িোে েো েধম হও ো; িো ধর ো।  

http://www.cvdvaccine.com/
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ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ এবং ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট একে অপকরর সাকে 

েীভাকব সম্পভেয ি? 

ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট িযোকধসনটি ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর মশতো একই 

উপোশ  ততধর করো হশ শে, তশে এশত অধমক্রশনর একটি উপোিোন রশ শে যো SARS-CoV-2-এর অধমক্রন প্রজোধতর কোরশে সৃষ্ট 

ককোধিি-19 প্রধতশরোশি সোহোযয কশর। 

 
EUA-র আরও তশথ্যর জনয এই তথ্যপশত্রর ক ষ অংশ  “ইমারকজভি ইউজ অকোরাইকজিন্ (EUA) েী?” কিখ ন। 

 
আপন্ার ভিশু এই ভযােভসন্গুকোর থোকন্া এেটি থন্ওয়ার পূকবয আপন্াকে আপন্ার ভিশুর ভযােভসন্ প্রোন্োরীর 

োকছ েী উকেি েরা উভিি? 

আপন্ার ভযােভসন্ প্রোন্োরীকে আপন্ার ভিশুর সেে েরকের স্বাস্থ্যগি সমসযা সম্পকেয  বেুন্, যার মকেয রকয়কছ 

আপন্ার ভিশুর: 

• ককোশনো অযোেোধজত  আশে ধক নো 

• মোশ োকোিত োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর কপ ীশত যেেো) অথ্েো কপধরকোিত োইটিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর আস্তরশে যেেো) 

হশ  থ্োশক 

• জ্বর আশে ধক নো 

• রিক্ষরশের সমসযো থ্োশক অথ্েো রি পোতেো হ  

• করোগ প্রধতশরোি ক্ষমতো দুেতে থ্োশক অথ্েো এমন ককোনও ওষ ি েযেহোর কশরন যোর প্রিোে আপনোর ধ শুর করোগ প্রধতশরোি 

ক্ষমতোর উপর পশড 

• অনয COVID-19 িযোকধসন ধনশ  থ্োশক 

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

1 ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, যো একটি মশনোিযোশেন্ট িযোকধসন, শুি মোত্র আসে SARS-CoV-2-এর একটি স্পোইক কপ্রোটিন এনশকোি কশর থ্োশক। 
2 ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট আসে SARS-CoV-2 এেং অধমক্রন BA.4/BA.5 SARS-CoV-2-এর স্পোইক কপ্রোটিনশক এনশকোি 

কশর। 
3 যধি পরেতী 11 সপ্তোশহর মশিয আপনোর ধ শুর ে স 5 েের পূেত হ  এেং তোশির প্রোথ্ধমক ধসধরজ শুরু নো কশর থ্োশক, তশে আপনোর ধ শু কযশকোশনো একটি গ্রহে করশত 

পোশর: (1) 3-কিোশজর একটি প্রোথ্ধমক ধসধরজ, এই তথ্যপশত্র কযিোশে েেতনো করো কসিোশে; েো (2) ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19-এর মোিযশম 2-কিোশজর একটি প্রোথ্ধমক 

ধসধরজ, যো 5 েের কথ্শক 11 েের ে সী ধ শুশির কক্ষশত্র েযেহোশরর জনয অন শমোধিত। অন গ্রহ কশর আপনোর কপ্রোিোইিোশরর সোশথ্ ধেকল্পগুশেো ধনশ  আশেোচনো করুন। 
4 আপনোর ধ শুর ে স যধি 5 েের হ  এেং পূশেত 6 মোস কথ্শক 4 েের ে সী ধ শুশির কক্ষশত্র েযেহোশরর জনয অন শমোধিত ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর 

একটি কিোজ কপশ  থ্োশক তশে আপধন এই তথ্যপত্রটি কপশত পোশরন। আপনোর ধ শু 3-কিোশজর একটি প্রোথ্ধমক ধসধরজ সম্পন্ন করশত পোশর, কযমনটি এই তথ্যপশত্র েেতনো করো 

হশ শে।  
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এই ভযােভসন্গুকো ভেভাকব থেওয়া হয়? 

ফাোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন েো ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট আপনোর ধ শুশক 

ইনশজক শনর মোিযশম মোংসশপধ শত কিও ো হশে। 

 
পূেতোে প্রোথ্ধমক ধসধরশজ 3টি কিোজ রশ শে, যো কমপশক্ষ 11 সপ্তোহ িশর কিও ো হশ  থ্োশক: 

• ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন প্রোথ্ধমক 2 কিোশজর মোিযশম কিও ো হ , যো 3 সপ্তোহ পরপর কিও ো হ । 

• ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট তৃতী  কিোজ ধহশসশে কিও ো হ , যো ধদ্বতী  কিোজ 

কিও োর কমপশক্ষ 8 সপ্তোহ পশর কিও ো হ । 

 
িযোকধসন সকেশক স রক্ষো নোও ধিশত পোশর। 

 

োর ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ বা ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট গ্রহে 

েরা উভিি ন্য়? 

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

• ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর পূেতেতী কিোশজর পশর তীব্র অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো হশ  থ্োশক 

• এই িযোকধসনগুশেোশত থ্োকো কযশকোশনো উপোিোশনর কক্ষশত্র তীব্র অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো কথ্শক থ্োশক। 

এই ভযােভসন্গুকোর উপাোন্গুকো েী েী? 

ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এেং ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট-এ ধনম্নধেধখত উপোিোনগুশেো 

থ্োশক: mRNA, 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, ও ককোশেশটোরে), করোশমথ্োমোইন, করোশমথ্োমোইন হোইশরোশক্লোরোইি, 

স শক্রোজ, এেং কসোধি োম কক্লোরোইি। 

 

এই ভযােভসন্গুকো ভে পূকবয বযবহার েরা হকয়ভছে? 

6 মোস ও তোর কেধ  ে সী েক্ষ েক্ষ কেোকশক EUA-এর অিীশন ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন কিও ো হশ শে। একটি 

ধক্লধনকযোে রো োশে, আন মোধনক 1,200 জন কেোক, 

যোশির ে স 6 মোস কথ্শক 23 মোস, আন মোধনক 1,800 জন কেোক, যোশির ে স 2 কথ্শক 4 েের এেং আন মোধনক 3,100 জন কেোক, 

যোশির ে স 5 কথ্শক 11 েের ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসশনর কমপশক্ষ 1টি কিোজ কপশ শেন। আশরকটি ধক্লধনকযোে 

রো োশে, 12 েের েো তোর কেধ  ে স্ক প্রো  23,000 েযধি Pfizer-BioNTech COVID-19 িযোকধসশনর অন্তত 1 কিোজ গ্রহে 

কশরশেন। 

 
5 েের ও তোর কেধ  ে সী েক্ষ েক্ষ কেোকশক EUA-এর অিীশন ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কিও ো 

হশ শে। ধক্লধনকযোে রো োশে, 55 েেশরর কেধ  আন মোধনক 300 জন েযধিশক েোইিযোশেশন্টর একটি কিোজ কিও ো হশ শে; এই েোইিযোশেশন্ট 

ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কথ্শক ধিন্ন 1টি অধমক্রশনর উপোিোন থ্োশক।  
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এই ভযােভসন্গুকোর সুভবোভে েী েী? 

ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন ককোধিি-19 প্রধতশরোশি কোযতকোধরতো কিধখশ শে। SARS-CoV-2-এর অধমক্রন রূশপর কোরশে 

সৃষ্ট ককোধিি-19-এর ধেরুশে আরও স রক্ষো ধিশত ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট-কক FDA অন শমোিন ধিশ শে। 

 

ককোধিি-19 কথ্শক স রক্ষোর সম কোে েতত মোশন অজোনো। 

 
এই ভযােভসন্গুকোর ঝুুঁ ভেসমূহ েী েী? 

এই িযোকধসনগুশেোর কোরশে তীব্র অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো হও োর যৎসোমোনয সম্ভোেনো রশ শে। সোিোরেত কিোজ কনও োর কশ ক ধমধনে কথ্শক এক 

ঘণ্টো সমশ র মশিয তীব্র অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো হশত পোশর। এই কোরশে, িযোকধসন কিও োর পর পযতশেক্ষে করোর স ধেিোশথ্ত, আপনোর ধ শুর িযোকধসন 

প্রিোনকোরী আপনোর ধ শুশক িযোকধসন কিও োর স্থোশন থ্োকোর জনয েেশত পোশর। মোরোত্মক অযোেোধজত র েক্ষেগুশেোর মশিয থ্োকশত পোশর: 

• শ্বোস কষ্ট 

• ম খ ও গেো ফ শে যোও ো 
• হৃিস্পন্দন কেশড যোও ো 
• সোরো  রীশর খোরোপ ফ সকুধড হও ো 

• মোথ্ো কঘোরো ও দুেতেতো 
 

ধকে  ধকে  কেোশকর কক্ষশত্র মোশ োকোধিত টিস (হৃিশপধ শত প্রিোহ) এেং কপধরকোধিত টিস (হৃিধপশণ্ডর েোইশরর ত্বশক প্রিোহ), যোরো ফোইজোর-েোশ োনশেক 

ককোধিি-19 িযোকধসন এেং ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট গ্রহে কশরশেন। এসে কেোশকর কেধ রিোশগর মশিয 

িযোকধসন কিেোর ধকে ধিশনর মশিয েক্ষে কিখো 

ধগশ শে। তশে এটি হও োর সম্ভোেনো খ েই কম। ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন এেং ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 

িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট গ্রহে করোর পশর, ধেশ ষ কশর আপনোর ধ শু কযশকোশনো একটি িযোকধসন পোও োর 2 সপ্তোশহর মশিয যধি 

আপনোর ধ শুর ধনশচর কযশকোশনো একটি উপসগত কিখো কি , তশে আপনোর ধচধকৎসশকর  রেোপন্ন হও ো উধচত: 

• ে শক েযথ্ো 

• শ্বোস গ্রহশের সম  ে শক চোপ অন িে েো শ্বোস গ্রহশে কষ্ট হও ো 
• হৃিস্পন্দন কেশড যোও ো, ে ক িডফড করো েো ে ক ি কপ ক করো 
• মূেত ো যোও ো 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোগত প্রিোহ 

• অস্বোিোধেক ও ক্রমোগতিোশে কম খোেোর গ্রহে 
• অস্বোিোধেক ও ক্রমোগত ক্লোধন্ত েো দুেতেতো 
• ক্রমোগত েধম করো 

• তেশপশে ক্রমোগত েযোথ্ো 
• অস্বোিোধেক ও ক্রমোগত  ীত েোগো, ত্বক ধেেেত হশ  যোও ো 
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এই িযোকধসনগুশেোর কযসকে পোশ্বত-প্রধতধক্র ো ধরশপোেত  করো হশ শে কসগুশেোর মশিয রশ শে: 

• তীব্র অযোেোধজত  প্রধতধক্র ো 
• মোরোত্মক ন  এমন অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো কযমন ফ সকুধড, চ েকোধন, েোে হশ  ফ শে যোও ো েো ম খমণ্ডে ফ শে যোও ো 
• মোশ োকোধিত টিস (হৃিশপধ শত প্রিোহ) 

• কপধরকোধিত টিস (হৃৎধপশণ্ডর েোইশরর প্রোন্তশরখো  প্রিোহ) 

• ইশেক ন কিও োর স্থোশন েযথ্ো/অস্বধস্ত হও ো 

• ক্লোধন্ত 

• মোথ্ো েযথ্ো 
• কপ ীর েযথ্ো 
• ঠোন্ডো েোগো 

• গোুঁ শে েযথ্ো 
• জ্বর 
• ইনশজক ন কিও োর স্থোন ফ শে ওঠো 

• ইনশজক ন কিও োর স্থোন েোে হও ো 

• েধমিোে 
• অস স্থ কেোি হও ো 
• ধেম্ফ কনোি ফ শে যোও ো (ধেম্ফযোশিশনোপযোধথ্) 

• ক্ষ িোমন্দো 

• পোতেো পো খোনো 
• েধম হও ো 
• হোশত েযথ্ো হও ো 

• িযোকধসশনর ইনশজক ন কিও োর সোশথ্ সংধিষ্ট মূেত ো যোও ো 

• মোথ্োশঘোরো 
• ধেরধি কেোি 

 

শুি মোত্র এগুশেোই এই িযোকধসনগুশেোর পোশ্বত-প্রধতধক্র ো নোও হশত পোশর। গুরুতর ও অপ্রতযোধ ত পোশ্বত প্রধতধক্র োও কিখো ধিশত পোশর। এই 

িযোকধসনগুশেোর সম্ভোেয পোশ্বত-প্রধতধক্র ো সম্পশকত  এখনও গশেষেো চেমোন রশ শে। 

পার্শ্য প্রভিভক্রয়া থেিা ভেকে আমার েী েরা উভিি? 

যধি আপনোর ধ শুর তীব্র অযোেোধজত ক প্রধতধক্র ো কিখো কি , তশে 9-1-1-এ কে করুন েো ধনকেেতী হোসপোতোশে যোন। 

 
যধি আপনোর ধ শুর এমন পোশ্বত-প্রধতধক্র ো হ  যো দূর হশে নো, তশে িযোকধসন প্রিোনকোরীশক অথ্েো আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসেো 

প্রিোনকোরীশক কে করুন।  

 
িযোকধসন সম্পধকত ত পোশ্বত-প্রধতধক্র ো সম্পশকত  FDA/CDC িযোকধসন অযোিিোসত ইশিন্ট ধরশপোটিত ং ধসশটম (VAERS)-এর কোশে 

ধরশপোেত  করুন। VAERS-এর কেোে ধি নম্বর হে 1-800-822-7967 অথ্েো অনেোইশন জোনোন 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই ঠিকোনো । অন গ্রহ কশর ধরশপোেত  ফশমতর েক্স #18-এর প্রথ্ম েোইশন 

“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”, েো “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, 

Bivalent EUA” ধেখ ন।  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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এেোডোও, নীশচ কিও ো ঠিকোনো  Pfizer Inc.-কক পোশ্বত প্রধতধক্র ো সম্পশকত  জোনোশত পোশরন। 

 

ওকয়বসাইে ফযাক্স ন্ম্বর থেভেকফান্ ন্ম্বর 

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

 
আপনোশক V-safe-এ নোম নধথ্ি ি করোর একটি স শযোগও কিও ো হশত পোশর। V-safe একটি স্মোেত শফোন-ধিধিক নত ন কস্বেোশসেী 

েযেস্থো যো কেক্সে কমশসজ এেং ওশ শে সমীক্ষোর মোিযশম, COVID-19 িযোকধসন গ্রহেকোরী েযধিশির পোশ্বত প্রধতধক্র ো আশে ধক নো তো 

ধচধিত কশর থ্োশক। V-safe-এর প্রশ্নোেেীর সহো তো  COVID-19-এর স রক্ষোর ধেষ টি CDC নজর করশত পোশর। প্রশ োজন 

পডশে কিোজ কনও োর কথ্ো মশন কধরশ  কিও োর কোজও কশর V-safe। ককোধিি-19 িযোকধসন কনও োর পর গ্রহীতোরো যধি স্বোস্থয 

সম্পধকত ত ককোশনো উশেখশযোগয প্রিোশের েযোপোশর জোনোন, তোহশে CDC সেতিো কেধেশফোশন কখোুঁ জখের চোধেশ  যো । কীিোশে সোইন আপ 

করশত হ  কস ধেষশ  আরও তশথ্যর জনয, কিখ ন www.cdc.gov/vsafe. 

 

আভম যভে আমার ভিশুকে ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ বা ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, 

বাইভযাকেন্ট ন্া থেওয়াকন্ার ভসদ্ধান্ত থন্ই িকব েী হকব? 

EUA-এর অিীশন, এই িযোকধসনগুশেোর কযশকোশনো কনও োর প্রস্তোে গ্রহে েো প্রতযোখযোন করোর একটি স শযোগ রশ শে। আপধন যধি আপনোর 

ধ শুশক এই িযোকধসনগুশেোর ককোনটি নো কিও োশনোর ধসেোন্ত কনন, তশে এটি আপনোর ধ শুর স্বোিোধেক ধচধকৎসো কসেো  ককোশনো পধরেতত ন 

আনশে নো। 

 
থোভভড-19 প্রভিকরাকে ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ বা ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 

ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট-এর পািাপাভি অন্য থোকন্া ভবেল্প আকছ ভে? 

COVID-19 প্রধতশরোশি অনযোনয িযোকধসন EUA-এর অিীশন পোও ো কযশত পোশর। 
 
আমার ভিশু ভে অন্যান্য ভযােভসন্ গ্রহকের সমকয়ই ফাইজার-বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্ বা ফাইজার-

বাকয়ান্কেে থোভভড-19 ভযােভসন্, বাইভযাকেন্ট গ্রহে েরকি পারকব? 

অনযোনয িযোকধসশনর সোশথ্ একই সমশ  ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন েো ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 

িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কিও োর েযোপোশর FDA-কত এখনও তথ্য জমো কিও ো হ ধন। আপনোর ধ শুর কক্ষশত্র আপধন যধি 

ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন েো ফোইজোর-েোশ োনশেক ককোধিি-19 িযোকধসন, েোইিযোশেন্ট কিও োশনোর ধেষ টি 

ধেশেচনো কশরন, তশে আপনোর ধ শুর স্বোস্থযশসেো প্রিোনকোরীর সোশথ্ ধেকল্পসমূহ ধনশ  আশেোচনো করুন। 

http://www.pfizersafetyreporting.com/
http://www.cdc.gov/vsafe
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এই ভযােভসন্গুকোর োরকে ভে আমার ভিশুর থোভভড-19 হকব? 

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

 
আপন্ার ভিশুর ভযােভসন্ োডয  সকে রািুন্ 

যখন আপনোর ধ শু প্রথ্ম ককোধিি-19 িযোকধসন পোশেন, তখন আপধন একটি িযোকধসন কোিত  পোশেন। আেোর আসোর সম  কোিত টি 

আনশত ি েশেন নো। 

 
অভিভরি িেয 

আপনোর ককোনও প্রশ্ন থ্োকশে ওশ েসোইে কিখ ন অথ্েো ধনশচ কিও ো কেধেশফোন নম্বশর কফোন করুন।  

অধত সোম্প্রধতক তথ্যপত্র কিখোর জনয অন গ্রহ কশর ধনশচ কিও ো QR ককোিটি স্কযোন করুন। 

আন্তজয াভিে ওকয়বসাইে থেভেকফান্ ন্ম্বর 

www.cvdvaccine.com 
 

 

 

 
 

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

 
আভম ভেভাকব আরও জান্কি পারব? 

• িযোকধসন প্রিোনকোরীশক ধজজ্ঞোসো করুন। 

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

• ঠিকোনো  FDA ধিধজে করুন https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-
authorization. 

• আপনোর স্থোনী  অথ্েো কটশের স্বোস্থয অধিিপ্তশরর সশে কযোগোশযোগ করুন। 
 

আমার ভিশুর ভযােভসন্ থন্ওয়ার িেয থোোয় ন্ভেভুি েরা হকব? 

িযোকধসন সরেরোহকোরী আপনোর কটে/স্থোনী  আইনী অধিশক্ষশত্রর টিকোিোন তথ্য েযেস্থো েো Immunization Information System (IIS) 

েো অনযোনয মশনোনীত েযেস্থো  আপনোর ধ শুর িযোকধসন কিও োর তথ্য নধথ্ি ি করশত পোশর। IISs সম্পশকত  আরও তশথ্যর জনয 

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

http://www.cvdvaccine.com/
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.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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থোভভড-19-এর এই ভযােভসন্গুকো থপকি আমার উপর ভে ভযােভসন্ প্রোন্ ভফ আকরাপ েরা হকব? 

নো। এই ম হূশতত , টিকো সরেরোহকোরী আপনোশক িযোকধসন কিোজ কিও োর জনয ককোশনো অথ্ত ধনশত পোরশেন নো এেং ককেেমোত্র COVID-19 টিকো 

গ্রহে করোর জনয আপনোর কোে কথ্শক িযোকধসন কিও োর খরচ েো অনয ককোশনো খরচ কনও ো যোশে নো। তশে, িযোকধসন প্রিোনকোরীগে িযোকধসন 
গ্রহেকোরীর জনয ককোধিি-19 িযোকধসন প্রিোশনর ধফ অন্তি ত ি কশর এমন ককোশনো কপ্রোগ্রোম েো প্ল্যোশনর কোে কথ্শক উপয ি েয -পধরশ োি করোর জনয 

অন শরোি করশত পোশর (কেসরকোধর ধেমো, কমধিশক োর, কমধিশকইি, কহেথ্ ধরশসোশসতস অযোন্ড সোধিত শসস অযোিধমধনশে ন [HRSA] ককোধিি-19 

অধেমোকৃত কপ্রোগ্রোম, ধেমো-ধেহীন গ্রহীতোশির জনয)। 
 

সকেহজন্ে জাভেয়াভির ঘেন্ার বযাপাকর আভম থোোয় জান্াকি পাভর? 

CDC COVID-19 টিকোিোন কপ্রোগ্রোশমর পূেত তত গুশেোর কয ককোনও সম্ভোেয েঙ্ঘন সম্পশকত  অেধহত হও ো েযধিশির ইনশস্পক্টর 

কজনোশরে, ইউএস ধিপোেত শমন্ট অফ কহেথ্ অযোন্ড ধহউমযোন সোধিত শসস-এর অধফশস ধনম্নধেধখত নম্বর েো ঠিকোনো  জোনোশত উৎসোধহত 

করো হ : 

1-800-HHS-TIPS েো https://TIPS.HHS.GOV। 
 
আঘাকির ক্ষভিপূরে োযযক্রকমর পাল্টা বযবস্থ্া েী েী রকয়কছ? 

কোউন্টোরশমজোসত ইনজ ধর কশম্পনশস ন কপ্রোগ্রোম (CICP) হশেো একটি কফিোশরে কমতসূচী, যো এই িযোকধসনগুশেো সহ ধকে  ধনধিত ষ্ট ঔষিপত্র েো 

িযোকধসশনর ফশে গুরুতরিোশে আহত হও ো কেোকজশনর ধচধকৎসো কসেো ও অনযোনয স ধনধিত ষ্ট েয  ধনেতোশহর জনয েয  পধরশ োশি সোহোযয করশত 

পোশর। সোিোরেত, িযোকধসন গ্রহশের তোধরখ কথ্শক এক (1) েেশরর মশিয CICP-এর কোশে একটি িোধে জমো ধিশত হশে। এই কপ্রোগ্রোম সম্পশকত  

জোনশত www.hrsa.gov/cicp/ ধিধজে করুন অথ্েো 1-855-266-2427 নম্বশর কফোন করুন। 

 
ইমারকজভি ইউজ অকোরাইকজিন্ (EUA) েী? 

EUA হশেো েতত মোন ককোধিি-19 অধতমোরী প্রোদুিত োশের মশতো গে স্বোস্থয সম্পধকত ত জরুধর পধরধস্থধতশত িযোকধসশনর মশতো ধচধকৎসো 

পশেযর উপেিযতো ও েযেহোর সহজ করোর একটি প্রধক্র ো। কহেথ্ অযোন্ড ধহউমযোন সোধিত শসস (HHS)-এর সধচশের একটি কঘোষেো দ্বোরো 

EUA-কক সমথ্তন করো হ , কযখোশন ককোধিি-19 অধতমোরীর সম  জরুধর ধিধিশত ঔষি ও জীেতধিক েো েোশ োেধজকযোে পেয 

েযেহোশরর মশতো পধরধস্থধত রশ শে েশে উশেখ করো হ । জরুধর অেস্থো  েযেহোর করোর জনয অন শমোধিত পেযটি FDA-অন শমোধিত 

ককোশনো পশেযর মশতো 

একই িরশের পযতোশেোচনোর মিয ধিশ  যো  নো। 

 
ধকে  ধনধিত ষ্ট মোনিণ্ড পূরে হশে FDA একটি EUA ইস য করশত পোশর, যোর মশিয রশ শে, ককোশনো পযতোপ্ত, অন শমোধিত, উপেিয ধেকল্প 

কনই। এেোডোও, FDA-এর ধসেোন্ত সমূ্পেতিোশে ধেিযমোন তেজ্ঞোধনক প্রমোশের উপর ধিধি কশর কনও ো হ , কযখোশন কিখো যো  কয, 

ককোধিি-19 অধতমোরীর সম  ককোধিি-19 প্রধতশরোশি পেযটি কোযতকর হশত পোশর এেং পেযটির জ্ঞোত ও সম্ভোেয স ধেিোধি, জ্ঞোত ও 

সম্ভোেয ঝ ুঁ ধকসমূহ কথ্শক কেধ  হশত। ককোধিি-19 অধতমোধরর সম  পেযটির েযেহোশরর অন মধত ধিশত এই সকে মোনিণ্ড অে যই 

পূরে করশত হশে। 

http://www.hrsa.gov/cicp
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এই তথ্যপত্রটি কয ইশেকরধনক কমধিকযোে করকিত /টিকোিোন তথ্য েযেস্থোর জনয 

িযোকধসন গ্রহেকোরীশক প্রিোন করো হশ শে তো িোরে করশত স্কযোন করুন। 

GDTI: 0886983000486 

অেসোন েো েোধতে নো করো পযতন্ত, এই পেযটির জরুধর েযেহোরশক নযোযযতো প্রধতপোিন কশর ককোধিি-19 EUA কঘোষেোটি েতত মোশন 

কোযতকর রশ শে (যোর পশর পেযটি হ শতো আর েযেহোর করো নোও হশত পোশর)। 
 

 

যোর জনয প্রস্তুত করো হশ শে 

BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

 

প্রস্তুতকোরী 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

LAB-1517-3.3c 
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