প্রাপক এবং সেবাপ্রদানকারীদদর জনয তথ্য পত্র
18 বছর বা তার সবশী বয়স্ক বযক্তিদদর সেদত্র কদরানাভাইরাে সরাগ 2019 (সকাক্তভড-19) প্রক্ততদরাধ
করার উদেদশয জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধদকর আপতকালীন বযবহাদরর অনুদ াদন (EUA)
SARS-CoV-2 এর কারণে হওয়া কণরানাভাইরাস ররাগ 2019 (রকাভভড-19) প্রভিণরাধ করার জনয আপনাণক
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক রেওয়া হণে। এই িথ্য পত্রটিণি এমন িথ্য রেওয়া আণে যা আপনাণক জযানণসন
রকাভভড-19 প্রভিণেধক রনওয়ার ঝুঁ ভক এবং সভবধাগুভি সম্পণকে বঝণি সাহাযয করণব, রযটা আপনাণক রেওয়া
হণি পাণর কারে বিে মাণন রকাভভড-19 এর ভবশ্ববযাপী অভিমারী চিণে ।
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক আপনাণক হয়ি রকাভভড-19 এর সংক্রমে রথ্ণক প্রভিণরাধ করণি পাণর।
রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করার জনয ইউনাইণটড রেটস খােয এবং ওেধ প্রশাসন (FDA) দ্বারা অনণমাভেি
রকাণনা প্রভিণেধক উপিব্ধ নয়।
রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর সম্পণকে িথ্যগুভির জনয এই িথ্য পত্রটি পড়ন। যভে আপনার রকাণনা প্রশ্ন রথ্ণক
থ্াণক িাহণি প্রভিণেধক প্রোনকারীর সণে কথ্া বিন। জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক গ্রহে করা আপনার
পেন্দ।
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক মাংসণপশী বা মাসণি একটি াত্র সডাদজ রেওয়া হয়।
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক হয়ি সবাইণক সরক্ষাপ্রোন করণি পারণব না।
এই িথ্য পত্রটি আপণডট করা হণি পাণর। সাম্প্রভিকিম িথ্য পণত্রর জনয, অনগ্রহকণর এখাণন রেখন www.janssencovid19vaccine.com
এই প্রক্ততদেধকটি গ্রহণকরার আদগ আপনার ক্তক ক্তক জানা প্রদয়াজন
সকাক্তভড-19 ক্তক ?
রকাভভড-19 ররাগটি SARS-CoV-2 নামক কণরানাভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ফণি ঘণট। এই ধরণের
কণরানাভাইরাস আণগ রেখা যায় ভন। ভাইরাস দ্বারা সংক্রাভমি অনয রকান বযভির সণে সংস্পণশের মাধযণম
আপনার রকাভভড-19 হণি পাণর। এটি মূিি একটি শ্বাসযণের অসস্থিা যা অনযানয অেগুভিণকও প্রভাভবি
করণি পাণর। রকাভভড-19-এ আক্রান্ত বযভিণের ভবভভন্ন ধরণের িক্ষে রেখা রগণে যা হািকা িক্ষে রথ্ণক শুরু
কণর গুরুির অসস্থিা পযেন্ত। ভাইরাস রথ্ণক আক্রান্ত হওয়ার 2 রথ্ণক 14 ভেন পণর িক্ষেগুভি রেখা ভেণি
পাণর। সাধারে িক্ষেগুভির মণধয অন্তভে ি থ্াকণি পাণর: জ্বর বা শীি অনভব; কাভশ; ভনিঃশ্বাণসর েবেিিা;
ক্লাভন্ত; রপশী বা শরীণরর বযথ্া; মাথ্াবযথ্া; নিন কণর স্বাে বা গন্ধ না পাওয়া; গিা বযথ্া; কনণজশন বা সভেে ;
বভম বভম ভাব বা বভম; ডায়ভরয়া বা পািিা পায়খানা।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক ক্তক?
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক একটি অননণমাভেি প্রভিণেধক যা হয়ি রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করণি পাণর।
রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করার মি রকাণনা FDA-অনণমাভেি প্রভিণেধক রনই।
এফভডএ, আপৎকািীন বযবহাণরর অনণমােন (EUA)-এর অধীণন 18 বের বা িার রবশী বয়স্ক বযভিণের
রক্ষণত্র রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করার উণেণশয জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর আপৎকািীন বযবহাণরর
অনণমােন ভেণয়ণে।

EUA সম্পভকে ি আরও িণথ্যর জনয, এই িথ্য পণত্রর রশণে "আপৎকালীন বযবহাদরর অনুদ াদন (EUA) ক্তক?"ভবভাগটি রেখন।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক সনওয়ার আদগ আপনার প্রক্ততদেধক প্রদানকারীদক ক্তক ক্তক উদেখ করা
প্রদয়াজন?
প্রভিণেধক প্রোনকারীণক আপনার ভচভকৎসাগি সমস্ত অবস্থার কথ্া বিন, যার মণধয রণয়ণে যভে আপনারিঃ
•
•
•
•
•
•
•

রকাণনা অযািাভজে থ্াণক,
জ্বর থ্াণক,
রিক্ষরণের অসস্থিা রণয়ণে বা রি পািিা করার ওেধ চিণে,
ররাগপ্রভিণরাধক্ষমিা রনই (ইভমউণনাকণম্প্রামাইজড) বা এমন রকানও ওেধ খাণেন যা আপনার
ররাগপ্রভিণরাধক্ষমিাণক প্রভাভবি কণর,
গভে বিী বা গভে বিী হওয়ার পভরকল্পনা করণেন,
স্তনোনকারী,
অনয রকাণনা রকাভভড-19 প্রভিণেধক গ্রহে কণরণেন।

কাদদর জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক সনওয়া উক্তিৎ?
এফভডএ (FDA) 18 বের বা িার রচণয় রবশী বয়স্ক বযভিণের জনয জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর
আপৎকািীন বযবহাণরর অনণমােন ভেণয়ণে।
কাদদর জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক সনওয়া উক্তিৎ নয়?
আপনার জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক রনওয়া উভচৎ নয় যভে আপনারিঃ
•

এই প্রভিণেধণকর রকানও একটি উপাোণন মারাত্মক অযািাভজের প্রভিভক্রয়া হয়।

জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধদকর উপাদানগুক্তল ক্তক ক্তক?
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর মণধয এই উপাোনগুভি রণয়ণেিঃ ভরকমভবনযান্ট, ররভিণকশন-অক্ষম
অযাণডণনাভাইরাস টাইপ 26 যা SARS-CoV-2 স্পাইক রপ্রাটিন প্রেশেন কণর, সাইভিক অযাভসড মণনাহাইণেট,
িাইণসাভডয়াম সাইণিট ডাইহাইণেট, ইথ্ানি, 2-হাইেভিণপ্রাপাইি- β-সাইণক্লাণডিভিন (HBCD), পভিসরণবট80, রসাভডয়াম রক্লারাইড
ক্তকভাদব জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক সদওয়া হয়?
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক আপনাণক মাংশণপশী বা মাসণি ইণেকশণনর মাধযণম রেওয়া হণব।
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর সময়সূচী হি একটি াত্র সডাজ।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক ক্তক আদগ বযবহৃত হদয়দছ?
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক একটি অননণমাভেি প্রভিণেধক। বিে মাণন চিণে এমন একটি ভক্লভনকযাি
িায়াণি, 18 বের বা িার রবশী বয়স্ক 21,895 জন বযভিণের জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক গ্রহে
কণরণেন।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধদকর েুক্তবধাগুক্তল ক্তক ক্তক?

বিে মাণন চিণি থ্াকা ভক্লভনকযাি িায়াণি, একটিমাত্র রডাণজ রেওয়ার পরবিী সমণয় জযানণসন রকাভভড-19
প্রভিণেধক রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করণে এমন
রেখা ভগণয়ণে। রকাভভড-19 এর ভবরুণে সরক্ষা রেওয়ার
সময়সীমা বিে মাণন অজ্ঞাি।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক এর ঝুঁু ক্তকগুক্তল ক্তক ক্তক?
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর রয রয পাশ্বেপ্রভিভক্রয়ার ভববরে রেওয়া হণয়ণে িার মণধয রণয়ণেিঃ
•
•

ইণেকশন রেওয়ার স্থাণন প্রভিভক্রয়ািঃ বযাথ্া, ত্বণকর িািণচ ভাব এবং ফণি ওঠা।
সাধারে পাশ্বেপ্রভিভক্রয়াগুভিিঃ মাথ্াবযাথ্া, খব ক্লাভন্তর অনভূ ভি, রপশী বা মাসণি বযাথ্া, বভম বভম ভাব,
এবং জ্বর।

খব সামানয সম্ভাবনা আণে রয জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক মারাত্মক অযািাভজের প্রভিভক্রয়ার কারে হণি
পাণর। মারাত্মক অযািাভজের প্রভিভক্রয়া সাধারেি জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর একটি রডাজ গ্রহে করার
কণয়ক ভমভনট রথ্ণক এক ঘণ্টার মণধয হণয় থ্াণক। এই কারণে, আপনার প্রভিণেধক প্রোনকারী হয়ি আপনাণক
টীকাকরণের পর পরীক্ষণের জনয রযখাণন আপভন প্রভিণেধক গ্রহে করণবন রসখাণন থ্াকণি বিণি পাণরন। মারাত্মক
অযািাভজের প্রভিভক্রয়ার িক্ষেগুভির মণধয অন্তভূে ি থ্াকণি পাণরিঃ
•
•
•
•
•

শ্বাসকষ্ট,
মখ এবং গিা ফণি যাওয়া,
দ্রুি হৃেস্পন্দন,
আপনার সারা শরীণর বাণজ র্
যাশ বা ফসকুভড়,
মাথ্াণঘারা এবং েূবেিিা।

এইগুভি হয়ি জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর সমস্ত সম্ভাবয পাশ্বেপ্রভিভক্রয়া নয়। গুরুির এবং অপ্রিযাভশি
প্রভাবগুভিও হয়ি ঘটণি পাণর। জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর এণখাণনা ভক্লভনকযাি িায়াণি অধযয়ন করা
হণে।
পার্শ্ব প্রক্ততক্তিয়াগুক্তলর বযাপাদর আ ার ক্তক করা উক্তিৎ?
আপভন যভে মারাত্মক অযািাভজের প্রভিভক্রয়া অনভব কণরন, 9-1-1-এ কি করুন, অথ্বা সবণচণয় কাণের
হাসপািাণি যান।
যভে আপনার রকানও পাশ্বেপ্রভিভক্রয়া থ্াণক যা আপনার অস্বভস্তর কারে হয় বা না চণি যায় িাহণি প্রভিণেধক
প্রোনকারী অথ্বা আপনার স্বাস্থযণসবা প্রোনকারীণক কি করুন।
প্রভিণেধণকর পাশ্বেপ্রভিভক্রয়াগুভি FDA/CDC প্রক্ততদেধক প্রক্ততকূল ঘটনা ক্তরদপাটিবং ক্তেদে (VAERS) – এ ক্তরদপাটব
করুন।
VAERS
রটাি-ভি
(শুল্ক-মি)
নম্বর
হি
1-800-822-7967
অথ্বা
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এখাণন আপভন অনিাইন ভরণপাটে করণি পাণরন। অনগ্রহকণর ভরণপাটে
ফণমে #18 নং বাণি প্রথ্ম িাইণন “জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক EUA”্অন্তভূে ি করুন।
এোড়াও, আপভন জযানণসন বাণয়াণটক, ইনণক ভনণচ রেওয়া রযাগাণযাগ িণথ্যর মাধযণম পাশ্বেপ্রভিভক্রয়াগুভি
ভরণপাটে করণি পাণরন।
ই-স ল
JNJvaccineAE@its.jnj.com

ফ্যাক্স নম্বর
215-293-9955

সটক্তলদফ্ান নম্বরগুক্তল
US রটাি ভি: 1-800-565-4008
US রটাি: (908) 455-9922

আপনাণক v-safe এ নভথ্ভূ ি করার একটি ভবকল্পও রেওয়া হণি পাণর। V-safe একটি নিন ঐভেক
স্মাটেণফান-ভনভে র টি যা রটিট রমণসভজং এবং ওণয়ব সাণভে বযবহার কণর টীকাকরে হণয়ণে এমন বযভিণের
ভচভিি কণর রকাভভড-19 টীকাকরণের পর সম্ভাবয পাশ্বেপ্রভিভক্রয়াগুভি শনাি কণর। V-Safe এমন প্রশ্ন ভজণজ্ঞস
কণর যা CDC রক রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর ভনরাপত্তার উপর নজর রাখণি সাহাযয কণর। এোড়াও V-safe,
CDC দ্বারা সরাসভর রটভিণফাণনর মাধযণম ফণিা-আপ উপিব্ধ কণর যভে অংশগ্রহেকারী রকাভভড-19 টীকাকরণের
পর উণেখণযাগয স্বাস্থয সংক্রান্ত প্রভাব ভরণপাটে কণর। ভকভাণব সাইন আপ করণবন এই সম্পণকে আণরা িথ্য
জানার জনয, এখাণন রেখন www.cdc.gov/vsafe
যক্তদ আক্ত

জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক না ক্তনদত ক্তেদ্ধান্ত ক্তনই তাহদল ক্তক হদব?

জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক রনণবন ভক রনণবন না রসটা আপনার পেন্দ। যভে আপভন না ভনণি ভসোন্ত
রনন, এটা আপনার েযান্ডাডে বা আেশে ভচভকৎসাগি রসবা রনওয়াণি রকানও পভরবিে ন করণব না।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক না সনওয়া ছাড়া সকাক্তভড-19 প্রক্ততদরাধ করার আদরা সকানও ক্তবকল্প আদছ
ক্তক?
বিে মাণন, রকাভভড-19 এর প্রভিণরাধ করার জনয অনয রকানও FDA অনণমাভেি ভবকল্প প্রভিণেধক উপিব্ধ নয়।
আপৎকািীন বযবহার অনণমােণনর অধীণন রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করার জনয অনযানয প্রভিণেধক উপিব্ধ থ্াকণি
পাণর।
আক্ত

ক্তক জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধদকর েদে অনয সকানও প্রক্ততদেধক গ্রহণ করদত পাক্তর?

জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর সণে অনয রকানও প্রভিণেধকগুভি বযবহাণরর সম্পণকে রকানও িথ্য রনই।
যক্তদ আক্ত

গভববতী হই বা স্তনযদান কদর থ্াক্তক তাহদল ক্তক হদব?

যভে আপভন গভে বিী থ্াণকন বা স্তনযোন কণরন, আপনার ভচভকৎসাণসবা প্রোনকারীর সণে আপনার ভবকল্পগুভি
ভনণয় আণিাচনা করুন।
জযানদেন সকাক্তভড-19 প্রক্ততদেধক ক্তক আ াদক সকাক্তভড-19 ক্তদদত পাদর?
না। জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর মণধয SARS-CoV-2 রনই এবং আপনাণক রকাভভড-19 ভেণি পাণর
না।
আপনার টীকাকরদণর কাডব সরদখ ক্তদন
যখন আপভন জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক গ্রহে করণবন, িখন আপনাণক একটি টীকাকরে কাডে রেওয়া
হণব যাণি প্রভিণেধণকর নাম এবং রকান িাভরণখ আপভন প্রভিণেধক গ্রহে কণরণেন এই িথ্যগুভি রেওয়া থ্াকণব।

অক্ততক্তরি তথ্য
আপনার যভে রকানও প্রশ্ন থ্াণক অথ্বা জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধক িথ্য পণত্রর সাম্প্রভিকিম সংস্করে
রেখণি চান, আপনার ভডভাইণস ভনণচ রেওয়া QR রকাড স্কযান করুন, ওণয়বসাইট রেখন অথ্বা ভনণচ রেওয়া

রটভিণফান নম্বণর কি করুন।
QR সকাড

ক্তকভাদব আক্ত
•

•
•

তথ্য পত্র ওদয়বোইট

সটক্তলদফ্ান নম্বরগুক্তল

www.janssencovid19vaccine.com.

US রটাি ভি: 1-800-565-4008
US রটাি: (908) 455-9922

আদরা জানদত পাক্তর?

প্রভিণেধক প্রোনকারীণক ভজণজ্ঞস করুন।
CDC-রি রেখন এখাণন https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

FDA-রি রেখন এখাণন https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal- regulatory-and-policy-framework/emergency-useauthorization.

আপনার স্থানীয় অথ্বা রেটস পাবভিক রহিথ্ ভডপাটেণমণন্টর

(জন স্বাস্থয ভবভাগ) সণে রযাগণযাগ করুন।

আ ার টীকাকরণ েম্পক্তকবত তথ্য সকাথ্ায় সরকডব করা হদব?
প্রভিণেধক প্রোনকারী হয়ি আপনার টীকাকরণের িথ্য আপনার রাজয/স্থানীয় আইনগি অভধকাণরর এিাকার
প্রভিণেধক প্রোন িথ্য ভসণেম (IIS) অথ্বা অনয ভনণেে ভশি ভসণেণম অন্তভূে ি করণি পাণরন। IIS সম্পভকে ি
আণরা িণথ্যর জনয এখাণন রেখন https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html

আঘাতজক্তনত ক্তবপদ-প্রক্ততদরাধ ূলক েক্ততপূরণ ক ব েূিী ক্তক?
আঘািজভনি ভবপে-প্রভিণরাধমূিক ক্ষভিপূরে কমেসূচী (CICP) একটি রফডাণরি কমেসচ
ূ ী যা হয়ি ভনভেে ষ্ট বযভির
ভচভকৎসাগি এবং অনয ভনভেে ষ্ট খরচ বহন করণি সাহাযয কণর, যারা ভনভেে ষ্ট ওেধ বা প্রভিণেধক দ্বারা গুরুির
ভাণব আহি হণয়ণে, যার মণধয এই প্রভিণেধকটিও রণয়ণে। সাধারেি, CICP এর কাণে প্রভিণেধক গ্রহেকরার
ভেন রথ্ণক এক (1) বেণরর মণধয োবীটি অবশযই জমা ভেণি হণব। এই কমেসূচীর ভবেণয় আণরা জানণি হণি,
এখাণন রেখন www.hrsa.gov/cicp অথ্বা 1-855-266-2427 এই নম্বণর কি করুন।

আপৎকালীন বযবহার অনুদ াদন (EUA) ক্তক?
ইউনাইণটড রেটস FDA জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধকটিণক EUA নামক একটি আপৎকািীন অযাকণসস পেভির
মাধযণম উপিব্ধ কণরণে। EUAটি স্বাস্থয এবং মানব পভরণেবা (HHS) এর সভচণবর (রসণক্রটারীর)রঘােোর দ্বারা
সমভথ্েি রয রকাভভড-19 ভবশ্ববযাপী অভিমারীর সমণয় বাস্তভবক এমন পভরভস্থভি রয ওেধ এবং জীবভবজ্ঞান সংক্রান্ত
পণেযর আপৎকািীন বযবহার যভিযি।
একটি FDA-অনণমাভেি বা সভনভিি করা পেয রয প্রকাণরর পযোণিাচনার মণধয ভেণয় অভিক্রম কণর, জযানণসন
রকাভভড-19 প্রভিণেধক রসরকম কণরভন। FDA হয়ি একটি EUA জারী কণর যখন ভনভেে ষ্ট ভকে মাপকাঠি পূরে
হণয়ণে, যার মণধয অন্তভূে ি রয এর রকানও যণথ্ষ্ট, অনণমাভেি, এবং উপিব্ধ ভবকল্প রনই। এোড়াও, FDA-এর

ভসোন্ত উপিব্ধ ববজ্ঞাভনক সাক্ষযপ্রমাণের সমগ্রিার উপর ভনভে র কণর যাণি রেখা যায় রয পেযটি রকাভভড-19
ভবশ্ববযাপী অভিমারীর সময় রকাভভড-19 প্রভিণরাধ করণি কাযেকরী হণি পাণর এবং পেযটির জ্ঞাি এবং সম্ভাবয
সভবধাগুভি পেযটির জ্ঞাি ঝুঁ ভকগুভির রচণয় অভধকির গুরুত্বপূেে হয়। রকাভভড-19 ভবশ্ববযাপী অভিমারীর সময়
পেযটিণক বযবহার করার অনমভি রেবার জনয এই মাপকাঠিগুভির প্রণিযকটি অবশযই পূরে করণি হণব।
জযানণসন রকাভভড-19 প্রভিণেধণকর জনয EUAটি রকাভভড-19 এর সমণয় এই পেযগুভির যভিপূেে আপৎকািীন
বযবহাণরর রঘােোর সমণয় কাযেকর িাণে, যিক্ষে না সমাপ্ত বা প্রিযাহার করা হণে (যার পর পেযটি হয়ি
আর বযবহৃি হণব না)।
যার দ্বারা উৎপাভেি হণয়ণেিঃ
জযানণসন বাণয়াণটক, ইনক.
জনসন & জনসণনর একটি জযানণসন ফামোভসউটিকযাি রকাম্পাভন
হরশাম, PA 19044, USA

© 2021 জযানণসন ফামোভসউটিকযাি রকাম্পাভন
আণরা িণথ্যর জনয US রটাি ভি: 1-800-565-4008,
www.janssencovid19vaccine.com – এ যান।
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সংণশাভধি : রফব্রুয়ারী/27/2021

FDA এই অনুবাদটি একটি ববস্তৃত আন্তর্জাবতক পাঠকসম্প্রদায়ের র্নয পবরয়েবা বিয়সয়ব
উপবিত কয়রয়ে। আমরা আশা কবর আপবন এই অনুবাদটি প্রয়োর্নীে বয়ে ময়ন করয়বন। যবদও
এয়র্ন্সিটি ইংয়রর্ী সংস্করয়ের প্রবত যতিা ববশ্বস্ত থাকা সম্ভব সসই অনুযােী অনুবাদ করায়নার
সেষ্টা কয়রয়ে, তবুও আমরা স্বীকার করবে সয অনুবাবদত সংস্করেটি ইংয়রর্ী সংস্করয়ের ময়তা
যথাযথ, স্পষ্ট অথবা সম্পূে নাও
জ
িয়ত পায়র। এই নবথটির আনুষ্ঠাবনক বা অবিবসোে সংস্করে িে
ইংয়রর্ী সংস্করে।

