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বাবা-মা’র নাম ____________________________________      জ� তািরখ:  
_________________   

 
েরাগ িনয়�ণ ও সুর�া েক�সমূহ (Centers for Disease Control and Protection, CDC) 
কতৃ�ক �কািশত:  

 

COVID-19 �টকা পেণ�র িবিনময়েযাগ�তা  

উে�খ করা হেল বত�মােন FDA-অনুেমািদত েযেকােনা COVID-19 �টকা ব�বহার করা েযেত পাের; ACIP 
েকােনা পণ� পছ��ম �কাশ কের না। তেব, COVID-19 �টকা িবিনময়েযাগ� নয়। িম�-পণ� িসিরেজর 
সুর�া এবং কায �করতা মূল�ায়ন করা হয়িন। িসিরেজর উভয় েডােজর ে�ে� একই পণ� ব�বহার করা 
উিচত। 

�থম েডােজর জন� �হণকৃত mRNA �টকা পণ� িনধ �ারণ করা না েগেল বা আর পাওয়া না েগেল েসই 
ব�িত�মী পিরি�িতেত mRNA COVID-19 �টকার িসিরজ স�� করার লে�� উভয় েডােজর মেধ� 
নূ�নতম 28 িদেনর ব�বধােন েকােনা িবদ�মান mRNA COVID-19 �টকা �হণ করা েযেত পাের। একই 
mRNA �টকা পণ� সামিয়কভােব পাওয়া না েগেল েস পিরি�িতেত অন� পণ� ব�বহার কের িম� িসিরজ 
�হেণর েচেয় একই �টকা পণ� �হেণর জন� ি�তীয় েডাজ (6 স�াহ পয ��) িবলি�ত করা ভােলা। এই 
পিরি�িতেত (বা অজাে�ই) িভ�-িভ� mRNA COVID-19 �টকা পেণ�র দু'�ট েডাজ �হণ করা হেল এই 
মুহূেত � েকােনা পেণ�র অিতির� েডাজ �হণ না করার সুপািরশ করা হে�। mRNA �টকার ি�তীয় েডাজ 
�হেণর পর এসব ব��� �টকা �হেণর ≥2 স�াহ পের COVID-19 এর িবপরীেত স�ূণ ��েপ �টকা �হীতা 
িহসােব িবেবিচত হন। 
েকােনা mRNA COVID-19 �টকা �িত��ত হওয়ার পর Janssen COVID-19 �টকার সুর�া এবং কায �করতা। 
তেব, সীিমত, ব�িত�মী পিরি�িতেত েরাগী mRNA COVID-19 �টকার �থম েডাজ �হণ করেল এবং 
একই বা িভ� mRNA COVID-19 �টকার (েযমন, �িত��য়ার (contraindication) কারেণ) মাধ�েম িসিরজ 
স�� করেত অ�ম হেল mRNA COVID-19 �টকার েডাজ �হেণর নূ�নতম 28 িদেনর ব�বধােন Janssen 
COVID-19 �টকার একক েডাজ িবেবচনা করা েযেত পাের। mRNA COVID-19 �টকার এক�ট েডােজর 
পের Janssen COVID-19 �টকা �হণকারী েরাগীরা িম� �টকার িসিরজ নয় - ৈবধ, একক-েডাজ Janssen 
�টকা �হণ কেরেছন বেল িবেবিচত হেবন — এবং Janssen �টকার একক েডাজ �হেণর ≥2 স�াহ পের 
COVID-19 এর িবপরীেত স�ূণ ��েপ �টকা �হীতা িহসােব িবেবিচত হন। 
 
 

• �থম েডাজ (েযমন- Pfizer-BioNTech, Moderna) িহসােব আমার িব�াস মেত 
সিত�কার এবং স�ঠকভােব েকান COVID-19 �টকা পণ� আিম (বা উপের উে�িখত 
েরাগী) �হণ কেরিছ/কেরেছ েস স�েক� আিম ি�িনক কম�েদর জািনেয়িছ।  
 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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• আমার িব�াস মেত সিত�কার এবং স�ঠকভােব েকান COVID-19 �টকা পণ� আিম (বা 
উপের উে�িখত েরাগী) �হণ কেরিছ/কেরেছ েস স�েক� আিম ি�িনক কম�েদর 
জািনেয়িছ। 

 
• আিম বুঝেত পারিছ েয ভাম �� �া�� িবভাগ এবং এই �টকাদান ি�িনক আমার (বা 

উপের উে�িখত েরাগীর) আেগ �হণকৃত �থম েডাজ (েযমন- Pfizer-BioNTech, 
Moderna) এর যথাথ �তা যাচাই করেত অ�ম। 

• আিম COVID-19 �টকা পেণ�র িবিনময়েযাগ�তা স�েক� ি�তীয় েডােজ �হণকৃত 
�টকার ধরন পিরবত�েনর িববরণ স�িলত েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক�সমূহ (CDC) 
েথেক �া� উপেরর উপকরণ�েলা পেড়িছ।   
 

• আিম বুঝেত পারিছ েয, দু'�ট িভ� ধরেনর COVID-19 �টকা �হেণর সুর�া এবং 
কায �করতা (েযমন- �থম েডাজ িহসােব Moderna এবং ি�তীয় েডাজ িহসােব Pfizer-
BioNTech �হণ) স�েক� সমী�া করা হয়িন এবং তা িনধ �ারণ করা হয়িন। 

 
 

 
 েরাগীর �া�র: ____________________________________________________________ 
 
স�িত ফরম �া�েরর তািরখ: 
___________________________________________________ 
 
বাবা-মা / আইিন অিভভাবেকর �া�র* (েরাগীর বয়স 18 বছেরর কম হেল)  
___________________________ 
*নাবালক রাে�র েহফাজেত থাকেল অনুেমািদত �িতিনিধর �া�র �েয়াজন। 
 
বাবা-মা / আইিন অিভভাবেকর নাম (অনু�হ কের পুেরা নাম িলখুন): 
______________________________________ 
 
বাবা-মা / আইিন অিভভাবেকর িনয়িমত েফান ন�র**: ___________________________ 
**বাবা-মা / আইিন অিভভাবক ি�িনেক উপি�ত না হেল। 
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