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5-11 বয়সীদের জন্য আপত্কালীন্ বযবহাদরর অন্দু ােদন্র সহায়য়কা 

29শে অক্টাবর, 2021 Pfizer এবাং BioNTech 5-11 বছর বয়সীক্ের উপক্র COVID-19 টীকার জন্য ফুড অযান্ড ড্রাগ 

অযাডমিমন্ক্েেক্ন্র শেক্ক আপত্কালীন্ বযবহাক্রর অন্ুক্িােন্ বা ইিাক্জে মি ইউজ অক্োরাইক্জেন্ (EUA) শপক্য়ক্ছ এবাং শসন্টাসে ফর মডমজজ 

কক্রাল মডক্রটর এর বযবহার মন্মিত কক্রক্ছ। 

● এটি আিাক্ের ভ্যাকমসক্ন্র ইক্যযইটি কাক্জর শেক্ে এক বৃহত িাইলফলক হক্য় োকক্লও শরাগীক্ের শকবলিাে 25%-এর শবমে ইমিত 

মেক্য়ক্ছ তারা তাক্ের 5-11 বছর বয়সী বাচ্চাক্ের “এই িুহূক্তে ” টীকাকরণ করাক্ব। 15ই ন্ক্ভ্ম্বর তামরক্ের মহসাব অন্ুসাক্র 12 

বছক্রর কি বয়্সী 3.64 মিমলয়ক্ন্রও শবমে বাচ্চা COVID-19 টীকার একটি িাো শপক্য়ক্ছ। (উত্স: CDC) 

● কক্ ার পরীো এবাং পর্োক্লাচন্ার পক্র FDA 5-11 বছর বয়্সী বাচ্চাক্ের জন্য Pfizer-BioNTech-এর টীকার বযবহারক্ক 

অন্ুক্িােন্ কক্রক্ছ এবাং CDC-এর বযবহাক্রর সুপামরে কক্রক্ছ। পরীোর অভূ্তপূবে ফলাফক্লর মভ্মিক্ত FDA এবাং CDC টীকাটি 

মন্রাপে এবাং কার্েকর বক্ল শ াষণা কক্রক্ছ।  

● আজক্কর তামরে অন্ুসাক্র কক্য়কে মিমলয়ন্ িাো প্রাপ্তবয়স্ক এবাং মকক্োর-মকক্োরীক্ের শেওয়ার পক্র Pfizer টীকাটি শকান্ও েী ে-

স্থায়ী পার্শ্ে প্রমতমিয়ার শকান্ও  টন্া প্রেেেন্ কক্রমন্। আিরা জামন্ এটি মন্রাপে এবাং প্রাপ্তবয়স্কক্ের জন্য কার্েকর - এবাং আিরা 

এটি বাচ্চাক্ের পক্েও মন্রাপে হক্ব শজক্ন্ আর্শ্স্ত হক্ত পামর। (উত্স: CDC) 

প্রায়শই য়জজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী 

● কীভ্াক্ব এবাং শকাোয় আমি আিার বাচ্চাটিক্ক টীকাকরণ করাক্বা? 

○ টীকাটি বহু মেশু মচমকত্সক এবাং ফযামিমল প্রযাকটিস মিমন্কস, স্থান্ীয় স্বাস্থয মবভ্াগ, কমিউমন্টি স্বাস্থয শকন্দ্র, 

ফাক্িেমস, সু্কল-মভ্মিক স্বাস্থয শকক্ন্দ্র উপলব্ধ হক্ব। মকছু এলাকায় গ্রািীণ স্বাস্থয মিমন্ক, শন্টিভ্ হাওয়াইয়ান্ 

স্বাস্থয শকন্দ্র এবাং শফক্ডরামলটি শর্াগয স্বাস্থয শকক্ন্দ্রর উপলব্ধতা োকক্ত পাক্র। মকছু সু্কক্ল পমরবারগুমলর জন্যও 

টীকা উপলব্ধ োকক্ত পাক্র। আিরা প্রক্তযকক্ক ধৈর্েেীল োকক্ত উত্সামহত করমছ কারণ সরবরাহকারীরা 

স্বাক্েের প্রবাহ পমরচালন্া করক্ত মসক্েিগুমল শসট আপ করক্ছ। আপমন্ মন্য়মিত শিমডকযাল সরবরহাকারী, 

Vaccines.gov, স্থান্ীয় স্বাস্থয মবভ্াক্গর সাক্ে পরীো কক্র শকাোয় শর্ক্ত পাক্রন্ তা শেেুন্।  

● বাছাক্ের জন্য টীকা ও প্রাপ্তবয়স্কক্ের জন্য টীকার িক্ৈয পােেকয কী? 

○ 5-11 বছর বয়সী বাচ্চাক্ের জন্য টীকা হল মকক্োর-মকক্োরী ও প্রাপ্তবয়স্কক্ের শেওয়া শডাক্জর এক তৃতীয়াাংে।  5 শেক্ক 11 

বছর বয়সী বাচ্চাক্ের প্রমতক্রাৈ বযবস্থার জন্য মন্রাপিা এবাং কার্েকামরতার ভ্ারসািয রোয় িাোটি শবক্ছ শন্ওয়া হক্য়ক্ছ।  

টীকাটির িাো ওজন্ মহসাক্ব মস্থর হয় ন্া, প্রমতক্রাৈ বযবস্থার বয়স অন্ুসক্র হয়। (উত্স: CDC) 

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#:~:text=Millions%20of%20people%20have%20received,safety%20of%20COVID%2D19%20vaccines.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#:~:text=Millions%20of%20people%20have%20received,safety%20of%20COVID%2D19%20vaccines.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#:~:text=Millions%20of%20people%20have%20received,safety%20of%20COVID%2D19%20vaccines.
https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
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● COVID-19-এর টীকা মক আিার বাচ্চার প্রজন্ন্ েিতাক্ক প্রভ্ামবত করক্ব? 

○ ন্া। COVID-19-এর টীকা সহ শকান্ও টীকারই পার্শ্ে প্রমতমিয়া মহসাক্ব প্রজন্ন্ েিতার সিসযার শকান্ও প্রিাণ শন্ই।  েয 

আক্িমরকান্ কক্লজ অফ অবক্েমিক্স অযান্ড গাইক্ন্াকলমজ এবাং েয আক্িমরকান্ শসাসাইটি ফর মরক্প্রাডামটভ্ শিমডমসন্ 

(প্রজন্ন্ েিতার মবক্েষজ্ঞ) উভ্য়ই শলাকক্ের COVID-19 টীকা শন্ওয়ার জন্য শজারাক্লা সুপামরে কক্র। (উত্স ACOG) 

● আিার বাচ্চা মক অন্যান্য েক্টর সাক্ে একই সিক্য় COVID-19-এর টীকা শপক্ত পাক্র? 

○ হযাাঁ! CDC এবাং আক্িমরকান্ আকাক্ডমি অফ শপমডয়ামিক্ক্সর অন্ুসাক্র বাচ্চাক্ের মন্য়মিত টীকাকরণ এবাং ফু্লক্য়র েট 

COVID-19 টীকার সাক্ে একই সিক্য় মন্রাপক্ে শেওয়া র্াক্ব।  (উত্স: CDC) 

● বাচ্চাক্ের উপক্র টীকার েী ে শিয়ােী প্রমতমিয়াগুমল কী কী? টীকা শর্ মন্রাপে শস মবষক্য় আমি কীভ্াক্ব মন্মিত হক্ত পামর? 

○ অন্যান্য টীকার িক্তাই এই টীকাটিক্ত হাত ফুক্ল র্াওয়া এবাং জ্বক্রর িক্তা স্বল্প শিয়ােী পার্শ্ে প্রমতমিয়া োকক্ত পাক্র। 

আিরা কক্য়ক ে মিমলয়ন্ বাচ্চাক্ের প্রায় এক বছর ৈক্র টীকা শেওয়ার পক্র শকান্ও েী ে শিয়ােী পার্শ্ে প্রমতমিয়া শেমেমন্ 

এবাং COVID-19 শেক্ক সুরমেত হওয়া ছাড়া আর শকান্ও পার্শ্ে প্রমতমিয়া শেোর প্রতযাো করমছ ন্া। (উত্স: CDC) 

● আিার বাচ্চাক্ক টীকাকরক্ণর সুমবৈাগুমল মক ঝুাঁ মকগুমলক্ক ছামপক্য় র্ায়? 

○ হযাাঁ। আক্িমরকান্ অযাক্সামসক্য়েন্ অফ শপমডয়ামিক্স টীকা মন্ক্ল গুরুতর অযালামজে ক প্রমতমিয়া হয় ন্া এিন্ 

পাাঁচ বছর ও তার শবমে বয়সী সিস্ত বাচ্চার জন্য সুপামরে কক্র। িাক্য়াকাডে াইটিস ন্াক্ি পমরমচত হৃের্ক্ের 

স্ফীমতর অতযন্ত মবরল  টন্ার শেেগুমলক্ত মচমকত্সক এবাং ধবজ্ঞামন্কক্ের এক স্বাৈীন্ পযাক্ন্ল িক্ন্াক্র্াগ 

সহকাক্র শডটা পর্োক্লাচন্া কক্রক্ছ এবাং বাচ্চাক্ের COVID-19-এ আিান্ত হওয়ার ফক্ল ঝুাঁ মকর তুলন্ায় 

COVID-19-এর টীকার সাক্ে সম্পমকে ত ঝুাঁ মকগুমল অক্ন্ক কি তাক্ত সম্মত হক্য়ক্ছ। COVID-19-এ আিান্ত 

হওয়ার সািমগ্রক ঝুাঁ মক টীকার শেক্ক শর্ শকান্ও সম্ভাবয পার্শ্ে প্রমতমিয়ার শচক্য় অক্ন্ক শবমে এই মসদ্ধাক্ন্তও 

সহিত হক্য়ক্ছ। (উত্স: CDC)  

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control 

and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of 

the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 

 

আপন্ার মপ্রয় িান্ুষগুমলক্ক COVID-19 শেক্ক সুরমেত করক্ত মরক্সাসে এবাং তক্েযর এক মবসৃ্তত সম্ভাক্রর জন্য apiahf.org এবাং madetosave.org-এ 

র্ান্। 
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