
 

 

 

ক োভিড-১৯ িযো ভিন ভি োশের পশে  

 

ভ্যাকসিনগুসি সনরাপদ সকনা তা সনশ্চিত করতত মানব অধ্যয়নগুসি কেইশে ঘতে।  

এফসিএ  সবজ্ঞানীরা  এবং  সিসকৎিকরা  িমস্ত তথ্য  দদতেন।  যসদ  তারা  

সিদ্বান্ত দনয় দয ভ্যাকসিনটে  কাজ  কতর  এবং  সনরাপতদ  ততসর  করা  যায়  ততব  

তারা  এফসিএ  িবার  জনয  ভ্যাকসিন অনুতমাদন  কতর।  

কতরানা ভ্াইরাতির উপর ১৫ বছতরর গতবষনার ফতি দকাসভ্ি-১৯ ভ্যাকসিন ততসর করা হতয়তছ । 

  অতনক প্রাণী এবং মানুতষর উপর, গতবষণায় দদো দগতছ দয ভ্যাকসিন 

কাজ কতরতছ এবং এটে সনরাপদ , এটে বযবহাতরর জনয অনুতমাসদত হতয়সছি 

worked and was safe, it was approved for use. 

ভিভন যোল ট্রোয়োল কেইে ৩ 

ভিভন যোল ট্রোয়োল কেইে ১ 

১০০০  দেচ্ছাতিবী পরীসিত। .   

 সকছু  দিাক  আিি ভ্যাকসিন  পান  

 সকছু দিাকতক ভ্ান করা হয় দয ভ্যাকসিন 

দদয়া হতয়তছ। (দেসিতবা) 

ভ্যাকসিনটে  সনরাপদ  এবং  এটে  কায যকর  

সকনা  তা  সনশ্চিত  করতত  আমরা  এই  দু টে  

গ্রুতপর  তুিনা  কসর।   

তথ্য দথ্তক  www.cdc.gov/vaccines 

অনুশ োভিত িযো ভিন 

এেভডএ ভরভিউ 

োদয ও ওষুধ্ প্রশািন 

(এফসিএ) 

 

 এফসিএ  সনশ্চিত  কতর  দয  আইন  অনুিাতর  

সিসনকাি  ট্রায়ািগুসি  সনরাপদ  সছি  এবং  

িটিকভ্াতব  িম্পন্ন  হতয়সছি  

এফসিএ  পরীিার  ফিাফিগুসি  দদতে  এবং  

ভ্যাকসিনটে  সনরাপদ  সকনা  তা  সনশ্চিত  কতর  

এবং  এটে  কায যকরভ্াতব  কাজ  কতর  

ভিভন যোল ট্রোয়োল কেইে ২ 

 িযাব  দথ্তক  একটে  ভ্যাকসিন  ততসর  শুরু  

হয়  

এটে  প্রথ্তম  প্রাণীতদর  উপর  পরীিা  করা  হয়  

 যসদ  প্রাণীতদর  উপর  সনরাপদ  হয়  ততব  

আমরা  এটে  দিাতকর  উপর  পরীিা  করতত  

পাসর  

১০০+ দেচ্ছাতিবীতদর পরীসিত  

কতেুকু ভ্যাকসিন আমাতদর িুরসিত রাতে? 

আমরা এেন পয যন্ত দয পার্শ্ য প্রসতশ্চিয়াগুসি 

দদতেসছ দিগুসি কী? 

িযো ভিন কডশিলপশ ন্ট 

 

 িুরিা  িবতিতয়  গুরুত্বপূণ য 

দেচ্ছাতিবীতদর  একটে  দছাে  গ্রুতপ  পরীসিত  

 ভ্যাকসিন বযবহার করার জনয িটিক 

পসরমাণটে কী? (দিাজ) 

 ভ্যাকসিন সক এমন সকছু কতর যা আমরা িাই 

না এটে কতর? (িসতকর সদক) 

যসদ দকানও গুরুতর পার্শ্ য প্রসতশ্চিয়া না থ্াতক 

ততব আমরা দফইজ ২ দত দযতত পাসর 
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তুভ  ভ  েোনশত? 

 ভিভন োল এিং ট্রোন্সশলেনোল ভরিোর্চ ইনভিটিউি  

সিসনকাি এবংট্রান্সতিশনাি সরিািয দিন্টার 

৮৭৫ ইসিকে সিে,বাতফাতিা, এন ওয়াই ১৪২০৩ (৭১৬)-৮৮৮-৪৮৫০ctsi@buffalo.edu 

 এই দপ্রাগ্রামটে অযািভ্াশ্চন্সং ট্রান্সতিশনাি িাতয়তন্সতির জাতীয় দকন্দ্র দ্বারা িমসথ্ যত  

 জাতীয় োস্থ্য ইনসিটেউেিতক পুরষ্কার নম্বর ইউএি১টেআর০০১৪১২ এর অধ্ীতন ইউসনভ্াসি যটে অফ বাতফাতিা। িামগ্রীটে 

িম্পূণ যরূতপ দিেকতদর দাসয়ত্ব এবং এটে অগতযা নয় জাতীয় োস্থ্য ইনসিটেউেগুসির িরকারী মতামত উপস্থ্াপন। 

 

িযো ভিন  োে  শর! 

 এগুসি আপনাতক দরাগ দথ্তক সনরাপদ করতত িহায়তা করার জনয 

দদতহর প্রাকৃসতক প্রসতরিার িাতথ্ কাজ কতর 
 

 
সকছু টেকা একটে জীবন্ত বা মতৃ তার বযবহার কতর। দকাসভ্ি-১৯ 

ভ্যাকসিন ভ্াইরাি বযবহার কতর না - এটে দকবি আমাতদর 

জীবাণুর দিই অংশটে বযবহার কতর যা আমাতদর দদহতক ভ্াইরাি 

িনাক্ত করতত এবং িডাই করতত িহায়তা কতর। 
 

 
 দকাসভ্ি-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া আপনাতক ভ্সবষযতত 

দকাসভ্ি দথ্তক িুরসিত রােতব। আমাতদর কসমসনউটের 

৭৫% একবার এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করতি ভ্াইরািটে ছসডতয় 

পডা বন্ধ হতব।  

 

 
 আপসন দকাসভ্ি -১৯ িাসিজ িম্পসকযত তথ্য দপতত পাতরন যা 

ইউসনভ্াসি যটে অফ বাতফতিাতত ঘতে িতিতছ  

এোতন: Research.buffalo.edu/portal/clinicaltrial/ 
 

তথ্য দথ্তক  www.cdc.gov/vaccines 

 

 

প্রশ্ন শ্চজজ্ঞািা ক্রুন আপনার 

দপ্রাভ্াইিার এবং 

ফাম যাসিিতক 
 

            দপতিন্ট ভ্তয়ি দনেওয়াকয দ্বারা আপনার কাতছ সনতয় আিা 

এই িযো ভিশনর পোর্শ্ চ প্রভত্রিযয়োুলভল  ী  ী?? 

 

  ত ঘন ঘন  আ োর এই িযো ভিন  কিওয়োর  প্রশয়োেন?  

 এই িযো ভিশনর উপোিোনুলভল  ী  ী?  

 আভ  ক োেোয় িযো ভিন কপশত পোভর? 

 

 আভ  িযো ভিন ভনশত নো র্োইশল ঝুুঁ ভ ুলভল  ী  ী? 

 

িযো ভিন পোওয়োর পর  কেিি কলোশ র  ক োভিড আশে তোশির 

আশেপোশে েো ো ভ  আপনোর েনয ভনরোপি? 
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