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COVID-19 ভ্ািকিন – ইকিউয়নািয়প্ািাইজড  
ব্কতিয়ের জন্ তৃতী� ডডাজ
প্রায়শই জিজ্রাসরা কররা প্শ্নগুজি

COVID-19 এর িন্য তৃতীয় ড�রাি ডকন?
তৃতীয় ড�োজ COVID-19-এর বিরুদ্ধে িোড়বত সরুক্ো প্রদোন 
কদ্র। আগস্ট 16, 2021 পর্যন্ত, তৃতীয় ড�োজ শুধুমোত্র বকছু 
শোরীবরক গুরুতর অিস্োর ি্যবতিদ্দর জন্য সপুোবরশ করো হয় িো 
রোরো তোদ্দর ডরোগ প্রবতদ্রোধ ি্যোিস্োদ্ক দিু্যল কদ্র ডেদ্ল এমন 
বিবকৎসো গ্রহণ কদ্র তোদ্দর জন্য। এর কোরণ হল তোদ্দর টিকোর 
প্রবত রদ্েষ্ট শবতিশোলী প্রবতবরিয়ো েোদ্কনো, অন্যদ্দর ডরভোদ্ি 
মোত্র দটুি মোত্রোয় হদ্য় রোয়, এিং ডসজন্য অবতবরতি শদ্ের 
প্রদ্য়োজন পদ্ড়।

ডক COVID-19 এর জিরুদ্ধে তৃতীয় ভ্যরাকজসন ড�রাদ্ির 
িন্য ড�রাগ্য?
ডরোগ্য হওয়োর জন্য আপনোদ্ক অিশ্যই বনম্নবলবিত বতনটি 
মোনদণ্ড পরূণ করদ্ত হদ্ি:

 + আপনোর িয়স 12 িছর িো তোর ডিবশ।
 + আপবন কমপদ্ক্ 28 বদন আদ্গ Pfizer িো Moderna 

ভ্যোকবসদ্নর দটুি ড�োজ ডপদ্য়দ্ছন।
 + আপনোদ্ক মোঝোবর ডেদ্ক গুরুতর ভোদ্ি ইবমউদ্নোকদ্প্োমোই-

জ� বহসোদ্ি বিদ্িিনো করো হদ্ছে।

"ইজিউদ্নরাকদ্প্রািরাইি�" িরাদ্ন কী?
ইবমউদ্নোকদ্প্োমোইজ� ি্যবতিরো এমন ি্যবতি রোদ্দর এমন 
ডকোনও ডরোগ আদ্ছ িো এমন ডকোনও ওষধু িোদ্ছেন রো তোদ্দর 
ডরোগ প্রবতদ্রোধ ক্মতোদ্ক দিু্যল কদ্র বদদ্ছে এিং তোদ্দর জন্য 
সংরিমদ্ণর বিরুদ্ধে লড়োই করো কঠিন কদ্র ডতোলদ্ছ। এই 
ডলোদ্করো COVID-19 ডেদ্ক গুরুতর অসসু্তোর জন্য উচ্চ 
ঝঁুবকদ্ত রদ্য়দ্ছ।
মোঝোবর ডেদ্ক গুরুতর ইবমউদ্নোকদ্প্োমোইজ� ি্যবতিদ্দর 
অন্তভ্্য তি রোরো:

 + রোরো িত্য মোদ্ন ক্যোন্োদ্রর বিবকৎসো গ্রহণ করদ্ছন, ডরমন 
ডকদ্মোদ্েরোবপ

 + রোরো িত্য মোদ্ন উচ্চ মোত্রোর কটি্যদ্কোদ্স্টরদ্য়� (>20mg 
ডপ্র�বনদ্সোন িো অনুরূপ) অেিো এমন ওষধু গ্রহণ করদ্ছন রো 
তোদ্দর ডরোগ প্রবতদ্রোধ ক্মতো দিু্যল কদ্র ডদয়

 + একটি অঙ্গ প্রবতস্োপন করো হদ্য়বছল এিং এিন ইবমউদ্নো-
সোদ্প্রবসভ ডেরোবপ বনদ্ছেন

 + গত দইু িছদ্র ডস্টম ডসল প্রবতস্োপন করো হদ্য়বছল
 + মোরোত্মক িো বিবকৎসো করো হয়বন এমন HIV সংরিমণ আদ্ছ
 + মোঝোবর িো গুরুতর ইবমউদ্নোদ্�বেবসদ্য়বন্র আদ্রকটি 

কোরণ আদ্ছ (ডরমন DiGeorge বসদ্ড্োম িো Wiskott-
Aldrich বসদ্ড্োম)

তৃতীয় ড�রাি ডনওয়রা জক জনররাপদ?
িোদ্য ও ওষধু প্রশোসন (Food and Drug Administration, 
FDA), ডরোগ বনয়ন্ত্রন ও প্রবতদ্রোধ ডকন্দ্র (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC), এিং স্োধীন 
বিদ্শষজ্ঞরো বনধ্যোরণ কদ্রদ্ছন ডর তৃতীয় ড�োজ পোওয়োর 
সবুিধোগুবল ডর ডকোনও পবরবিত িো সম্োি্য ঝঁুবকর সম্োিনোদ্ক 
অবতরিম কদ্র।

আিরার তৃতীয় ড�রাি কখন ডনওয়রা উজিত?
আপনোর ববিতীয় ড�োদ্জর কমপদ্ক্ িোর সপ্োহ পদ্র আপনোর 
তৃতীয় ড�োজ ডনওয়ো উবিত। আপনোর ববিতীয় ড�োদ্জর পদ্র 
রতই সময় অবতিোবহত ডহোক নো ডকন আপবন তৃতীয় ড�োজ বনদ্ত 
পোদ্রন।

আজি তৃতীয় ড�রািটি ডকরাথরায় ডপদ্ত পরাজর?
আপবন ডর ডকোনও NYC Health + Hospital-এর 
অিস্োনগুবলর পোশোপোবশ শহদ্রর আদ্শপোদ্শর অন্যোন্য 
ডকন্দ্রগুবলদ্তও আপনোর তৃতীয় ড�োজটি বনদ্ত পোদ্রন। আপবন 
ডরিোদ্ন আপনোর প্রেম দটুি ড�োজ ডপদ্য়দ্ছন ডসই একই সোইদ্ে 
আপনোর তৃতীয় ড�োজটি বনদ্ত হদ্ি এমন ডকোনও কেো ডনই।  
একটি ভ্যোকবসন প্রদোদ্নর স্োন িুঁদ্জ ডপদ্ত বভবজে 
করুন nyc.gov/vaccinefinder অেিো ডেোন করুন 
877-VAX-4-NYC (877-829-4692) নম্বদ্র।

COVID-19 
ভ্ািকিয়নর  
তৃতী� ডডাজ

িলমোন 

https://vaccinefinder.nyc.gov


তৃতীয় ড�রাি ডপদ্ত জক আিরার �রাক্রাদ্রর ডরফরাদ্রি ডপদ্ত 
হদ্ি?
তৃতীয় ড�োজ ডপদ্ত আপনোর �োতিোদ্রর ডরেোদ্রল প্রদ্য়োজন 
ডনই। তদ্ি, আপবন রবদ বনবচিত নো হন ডর আপবন ডরোগ্য বকনো 
িো আপনোর ি্যবতিগত স্োদ্স্্যর ইবতহোদ্সর কোরদ্ণ ডকোনও 
বনবদ্য ষ্ট প্রশ্ন েোকদ্ল, আমরো আপনোদ্ক আপনোর বিবকৎসদ্কর 
সোদ্ে এটি বনদ্য় আদ্লোিনো করোর পরোমশ্য বদবছে। সমস্ত 
ডরোগীদ্দরদ্ক  ভ্যোকবসদ্নশদ্নর সময় বতনটি িোবহদো রোিোই 
করদ্ত িলো হদ্ি রোর মদ্ধ্য রদ্য়দ্ছ তোদ্দর িয়স (>12 িছর 
িয়সী), তোদ্দর পিূ্যিততী ভ্যোকবসদ্নশদ্নর ইবতহোস (28 বদদ্নর 
ও ডিবশ আদ্গ Moderna িো Pfizer-এর দটুি ড�োজ সম্পন্ন), 
এিং তোরো উপদ্রর সংজ্ঞোনুরোয়ী মোঝোবর িো মোরোত্মকভোদ্ি 
ইবমউদ্নোকদ্প্োমোইজ� বকনো।

আিরার জক পূদ্িবের ভ্যরাকজসদ্নশদ্নর প্িরাণ জনদ্য় আসদ্ত 
হদ্ি?
আপনোর পিূ্যিততী ভ্যোকবসদ্নশদ্নর তোবরিগুবল সহ আপনোর 
CDC কো�্য  েোকদ্ল আপনোর এটি বনদ্য় আসো উবিত। তদ্ি, 
রবদ আপনোর এটি নো েোদ্ক তিুও আপবন আপনোর তৃতীয় শে 
টি ডপদ্ত পোদ্রন বকন্তু আপনোদ্ক প্রমোণ করদ্ত িলো হদ্ি ডর 
আপনোর  2য় শেটি 28 বদদ্নরও ডিবশ আদ্গ বছল।

তৃতীয় ড�রাি জক জিনরািদূ্ি্য?
হঁ্যো, ডরোগ্য ি্যবতিদ্দর জন্য তৃতীয় ড�োজ বিনোমদূ্ল্য। আপনোর 
রবদ িীমো েোদ্ক তদ্ি এর বিল করো হদ্ত পোদ্র, তদ্ি আপনোদ্ক 
ডকো-ডপদ্মন্ট িো অন্যোন্য বের জন্য িোজ্য করো হদ্ি নো।

আিরাদ্ক জক আিরার তৃতীয় ড�রাদ্ির িন্য অ্যরাপদ্য়ন্টদ্িন্ট 
করদ্ত হদ্ি?
আপবন আপনোর তৃতীয় ড�োজ ডপদ্ত ডর ডকোনও NYC  
Health + Hospitals-এ স্শরীদ্র ডরদ্ত পোদ্রন। অন্যোন্য 
স্োনসমদূ্হর ডক্দ্ত্র, বভবজে করুন nyc.gov/vaccinefinder 
অেিো কল করুন 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) 
নম্বদ্র।

আজি ভ্রিদ্ণ অক্ষি। আজি জক তৃতীয় ড�রািটি ঘদ্র ডপদ্ত 
পরাজর?
12 এিং তদ্দোধ্য িয়সী সকল বনউ ইয়ক্য িোসী 
ঘদ্রই ভ্যোকবসন বনদ্ত পোদ্রন। আপবন ইন-ডহোম 
ভ্যোকবসদ্নশদ্নর জন্য সোইন আপ করদ্ত পোদ্রন 
https://forms.cityofnewyork.us/f/home-এই ঠিকোনোয় 
(Internet Explorer-এর মোধ্যদ্ম প্রদ্িশদ্রোগ্য নয়) িো 
877-VAX-4NYC (877-829-4692) নম্বদ্র ডেোন করোর 
মোধ্যদ্ম।

এটি জক একটি 'িুস্রার' শট?
এটি ভ্যোকবসদ্নর প্রেম এিং ববিতীয় ড�োদ্জর 

ধোরোিোবহকতো বহসোদ্ি বিদ্িবিত হয় রোদ্ত মোরোত্মকভোদ্ি 
ইবমউদ্নোকদ্প্োমোইজ� ি্যবতিদ্দর ভোইরোদ্সর বিরুদ্ধে রতেো 
সম্ি অনোরিম্যতো ততবর করদ্ত সহোয়তো করো রোয় এিং তোই 
এটি ভ্যোকবসদ্নর "প্রোেবমক বসবরজ" এর অংশ বহসোদ্ি বিদ্িবিত 
হয়, রো ডমোে 3 টি শে।

আিরার প্থি দটুির তুিনরায় এই শদ্ট জক আিরাদরা পজরিরাদ্ণ 
ভ্যরাকজসন রদ্য়দ্ে?
নো। তৃতীয় ড�োদ্জ ভ্যোকবসদ্নর পবরমোণ প্রেম এিং ববিতীয় 
ড�োদ্জর মদ্তোই।

আিরার একটি দীঘবেস্রায়ী ডররাগ আদ্ে �রা আিরাদ্ক খুি অসসু্ 
হওয়রার উচ্চ ঝঁুজকদ্ত ডফিদ্ি �জদ আজি COVID-19-এ 
আক্রান্ত হই (ড�িন �রায়রাদ্িটিস, হৃদদ্ররাগ, স্থূিতরা, ধূিপরান 
িরা জসওজপজ�)। আিরার জক তৃতীয় ড�রাি ডনওয়রা উজিৎ?
রবদও বকছু দীঘ্যস্োয়ী অিস্ো আপনোদ্ক COVID-19 
সংরিমদ্ণর পদ্র আরও িোরোপ অসসু্তোর জন্য উচ্চ ঝঁুবকদ্ত 
ডেলদ্ত পোদ্র, তদ্ি এই মহুুদ্ত্য  আপনোর তৃতীয় ড�োদ্জর 
প্রদ্য়োজন ডনই। Pfizer িো Moderna ভ্যোকবসদ্নর আপনোর দটুি 
ড�োজ িো Johnson & Johnson-এর Janssen ভ্যোকবসদ্নর 
একটি ড�োজ ডিবশরভোগ প্রোপ্িয়স্কদ্দর জন্য COVID-19-এর 
বিরুদ্ধে পর্যোপ্ সরুক্ো সরিরোহ করদ্ত পোদ্র িদ্ল প্রমোবণত 
হদ্য়দ্ছ।
তদ্ি, বিজ্ঞোনী এিং �োতিোররো COVID-19 এিং ভ্যোকবসন 
সম্পদ্ক্য  আদ্রো জোনদ্ত পোরদ্ল সপুোবরশগুবল পবরিত্য ন হদ্ত 
পোদ্র। এেো সম্ি ডর আপবন আজ ডরোগ্য নো হদ্লও ভবিষ্যদ্ত 
তৃতীয় ড�োদ্জর জন্য ডরোগ্য হদ্ত পোদ্রন।

আজি �জদ Moderna ভ্যরাকজসদ্নর প্থি দটুি ড�রাি পরাই, 
তদ্ি জক আিরার তৃতীয় ড�রাদ্ির িন্য Moderna-ই জনদ্ত 
হদ্ি?
আপনোর তৃতীয় ড�োজ হয় Moderna িো Pfizer হদ্ত পোদ্র। 
এর কোরণ উভয়ই mRNA ভ্যোকবসন এিং একই ভোদ্ি কোজ 
কদ্র। রোইদ্হোক, রবদ আপনোর িয়স 12 ডেদ্ক 17 িছদ্রর 
মদ্ধ্য হয়, 18 িছদ্রর কম িয়সী বশশুদ্দর ডক্দ্ত্র Moderna 
ভ্যোকবসদ্নর জন্য FDA কতৃ্য ক ভ্যোকবসন অনুদ্মোদদ্নর মলুত্বি 
বস্বতর কোরদ্ণ, আপনোদ্ক অিশ্যই Pfizer ভ্যোকবসনই বনদ্ত 
হদ্ি। আপবন রবদ Pfizer ভ্যোকবসদ্নর প্রেম দইু ড�োজ ডপদ্য় 
েোদ্কন, তোহদ্ল আপনোর িয়স বনবি্যদ্শদ্ষ আপবন আপনোর 
তৃতীয় ড�োদ্জর জন্য Pfizer িো Moderna ডপদ্ত পোদ্রন।

আজি Johnson & Johnson-এর Janssen ভ্যরাকজসন 
ডপদ্য়জে। আিরার জক তৃতীয় ড�রাি ডনওয়রা উজিৎ?
এই মহুুদ্ত্য , রোরো ইবমউদ্নোকদ্প্োমোইজ� এিং Johnson & 
Johnson-এর COVID-19 ভ্যোকবসন গ্রহণ কদ্রদ্ছন তোদ্দর 
জন্য একটি অবতবরতি ড�োজ FDA কতৃ্য ক অনুদ্মোবদত নয়। 
আমরো আশো কবর শীঘ্রই অবতবরতি তে্য পোওয়ো রোদ্ি।

#NYCVaxChamp
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