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�টকা িনন। 10:18 AM

আপনার �াট�েফান িনন। 

ব�বহার করা �� ক�ন। 

V-safe কী? 
V-safe েট�ট বাত� �া এবং ওেয়ব সােভ/জিরেপর মাধ�েম �কীয় এবং েগাপনীয় 
�া�� পরী�া সরবরাহ কের যােত আপিন বা আপনার উপর িনভ�রশীল েকউ 
েকািভড-১৯ �টকা পাওয়ার পের েকমন েবাধ করেছন তা �ত ও সহেজই CDC-র 
সােথ েশয়ার করেত পােরন। নাম তািলকাভ� � করেত মা� কেয়ক িমিনট সময় 
লােগ এবং v-safe -এ আপনার অংশ�হণ �েত�েকর জন� েকািভড-১৯ �টকার 
সুর�া পয �েব�ণ করেত আমােদরেক সাহায� কের। 

V-safe-এ রেয়েছঃ 
• আপনার উপর িনভ�রশীলেদরেক তািলকাভ� � ক�ন এবং তােদর পে� েচক-ইন 

স�� ক�ন 

• �থম, ি�তীয়, অিতির� এবং বু�ার েডােজর পের আপিন েকমন েবাধ করেছন তা 
িলখুন এবং িরেপাট� ক�ন 

�টকাদান পরবত��া�� 
পরী�ক 

আপনার �াট�েফােনর 
�াউজার েথেক সাইন আপ 

ক�নvsafe.cdc.gov�ঠকানায় 

আিম িকভােব তািলকাভ� � করেত পাির এবং 
এ�ট িকভােব কাজ কের? 
আপিন আপনার �াট�েফান ব�বহার কের এবং vsafe.cdc.gov-এ িগেয় 
েকািভড-১৯ �টকার েযেকােনা েডােজর পর v-safe -এ নাম তািলকাভ� � করেত 
পােরন। 

�িত�ট �টকা েদওয়ার পের �থম স�ােহ, v-safe আপনােক �িতিদন আপিন 
েকমন েবাধ করেছন তা জানেত েচেয় এক�ট েট�ট বাত�া পাঠােব। এরপর, 
আপিন মােঝমেধ� েচক-ইন পােবন, যা আপিন েযেকােনা সময় ব� করেত 
পােরন। আপনার উ�েরর উপর িনভ�র কের, CDC েথেক েকউ আেরা তেথ�র 
জন� কল করেত পাের। v-safe -এ আপনার ব���গত তথ� সুরি�ত থােক তাই 
এ�ট িনরাপদ ও েগাপনীয়*। 

আিম িকভােব আমার উপর িনভ�রশীলেদরেক 
তািলকাভ� � করেত পাির? 
আপিন v-safe-এ �টকা েদওয়ার েযাগ� এমন েযেকােনা পিরবােরর সদস� (বা ব�ু )েক v-safe-এর ব�াপাের েকােনা সাহায�
তািলকাভ� � করেত পােরন। ১৬ বছেরর কম বয়সী িশ�েদর অবশ�ই মা-বাবা অথবা �েয়াজন? 
অিভভাবেকর v-safe অ�াকাউ� ব�বহার কের তািলকাভ� � করেত হেব। আপিন আপনার 800-CDC-INFO (800-232-4636) ন�ের
িবদ�মান অ�াকাউে� একজন িনভ�রশীলেক যু� করেত পােরন অথবা যিদ আপনার আেগ কল ক�ন
েথেক না থােক তাহেল এক�ট নত� ন অ�াকাউ� ৈতির করেত পােরন। একজন TTY 888-232-6348
িনভ� �রশীলেক তািলকাভ� করার জন� অ�াকাউ� ৈতির করেত আপনােক িনেজর �টকা ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদন েখালা 
েদওয়ার তথ� অথবা িনেজর জন� �া�� পরী�া স�� করার �েয়াজন েনই। www.cdc.gov/vsafe-এ িভ�জট ক�ন 

ধােপ ধােপ িনেদ�শাবলী �েয়াজন? িভ�জট ক�ন: www.cdc.gov/vsafe 

*v-safe CDC, FDA এবং অন�ান� েফডােরল এেজ�� কতৃ�ক পিরচািলত িবদ�মান তথ� িসে�ম ব�বহার কের। এই িসে�ম�েলা তথ� েগাপন 

রাখার জন� কেঠার িনরাপ�া ব�ব�া ব�বহার কের। এই ব�ব�া�েলা, �েযাজ� ে�ে�, িন�িলিখত েফডােরল আইন েমেন চেল, েগাপনীয়তা 
আইন ১৯৭৪ সহ; �া�� বীমা বহনেযাগ�তা ও জবাবিদিহতা আইন ১৯৯৬ (HIPAA); েফডােরল তথ� িনরাপ�া ব�ব�াপনা আইন এবং তেথ�র 

�াধীনতা আইেনর সােথ সাম�স�পূণ � �মানদ� কাযকর করা হেয়েছ। 
CS324195-A 12/22/2021 

আপনার ব�বা�বএবং CDC-র 
সােথ েশয়ার ক�ন েযআপিন 

v-safe ব�বহার করেছন! 
েসলিফেপা� ক�ন এবং 

#BeSafeVSafeহ�াশট�াগব�বহার 
ক�ন 

10:18 AM 

www.cdc.gov/vsafe
www.cdc.gov/vsafe-�
https://vsafe.cdc.gov-�
https://���vsafe.cdc.gov�������



