
Pfizer-এর COVID-19 বসু্টার শট
প্টায়শই জিজ্টাসটা করটা প্শ্নগুজি

Pfizer-এর COVID-19 বসু্টার শট ঐ সকল 
য�টাগ্য ব্যক্তিদের জন্য সুপটাক্রশ করটা হয় �টারটা 
ছয় মটাস বটা তটারও আদগ Pfizer COVID-19 
টিকটার ক্বিতীয় য�টাজ ক্নদয়ক্ছদলন এবং 65 
বছর ও তটার অক্িক বয়স্ক ব্যক্তি সহ, �টারটা 
COVID-19-এর সংস্পদশশে চদল আসটার বটা 
COVID-19-এ অসুস্থ হদয় পড়টার বটাড়ক্ত 
ঝঁুক্কদত রদয়দছন। Pfizer-এর ক্বিতীয় য�টাদজর 
ছয় মটাস বটা তটারও পদর বসু্টার শট যেওয়টা 
উক্চত।

বসু্টার শট জক?
বসু্টার শট হল ঐসব যলটাকদের জন্য টিকটার একটি 
অক্তক্রতি য�টাজ �টারটা টিকটা যেদক সুরক্টা ততক্র কদরক্ছদলন 
ক্কন্তু এ সুরক্টা সমদয়র সটাদে সটাদে হয়দতটা হ্টাস যপদয়দছ 
(এদক বদল যরটাগ প্রক্তদরটাি ক্মতটা হ্টাস পটাওয়টা)।

বসু্টার শট কটারটা পেতে েটাতরন?
Pfizer টিকটার ক্বিতীয় য�টাজ প্রটাপ্ত ক্নম্নক্লক্িত গ্রুপগুক্ল 
ক্বিতীয় য�টাদজর ছয় মটাস পদর Pfizer-এর বসু্টার শট 
পটাওয়টার য�টাগ্য হদবন:

 + 65 বছর বটা তটার যবক্শ বয়সী যলটাদকরটা
 + �টারটা নটাক্সশেংদহটাম বটা অন্যটান্য েীরশেদময়টােী �দনের 
ফ্যটাক্সক্লটিদত বটাস কদরন

 + গুরুতর COVID-19 এর ঝঁুক্ক বটাক্ড়দয় যতটাদল এমন 
অন্তক্নশেক্হত যমক্�দকল অবস্থটা আদছ এমন 18 যেদক 64 
বছর বয়সী যলটাদকরটা

 + চটাকরীর (উেটাহরণস্বরূপ, স্বটাস্থ্যদসবটা কমমী বটা ক্শক্দকরটা) 

কটারদণ অেবটা েটাকটার ক্কংবটা রন রন আসটা �টাওয়টা 
করটার জটায়গটার (উেটাহরণস্বরূপ, গৃহহীনদের আশ্রয় 
যকন্দ্র) কটারদণ COVID-19-এর সংস্পদশশে চদল আসটার 
বটাড়ক্ত ঝঁুক্কদত েটাকটা 18 যেদক 64 বছর বয়সী 
যলটাদকরটা

বসু্টার শট পকন সেুটাজরশ করটা হয়?
COVID-19 জক্নত গুরুতর অসুস্থতটা, হটাসপটাতটাদল ভক্তশে  
এবং মতুৃ্য প্রক্তদরটাদি Pfizer টিকটা এিনও িুব কটা�শেকর। 
তদব, ক্কছু গদবষণটায় যেিটা যগদছ য� সংক্রমদণর ক্বরুদধে 
Pfizer টিকটার সুরক্টা প্রটায় ছয় মটাস পর যেদক হ্টাস যপদত 
শুরু করদত পটাদর। বসু্টার শট COVID-19 এর সংস্পদশশে 
আসটা বটা গুরুতর COVID-19 জক্নত অসুস্থতটার অক্তক্রতি 
ঝঁুক্কদত েটাকটা ব্যক্তিদের বটাড়ক্ত সুরক্টা প্রেটান করদত পটাদর, 
ক্বদশষত আমটাদের সম্প্রেটায়গুক্লদত ছক্ড়দয় পড়টা য�ল্টা 
ভ্যটাক্রদয়দটের উপক্স্থক্তর কটারদণ।

যটারটা Moderna বটা Johnson & Johnson COVID-19 
টিকটা পেতয়তেন েটাতের িন্যও জক বুস্টার উেিব্ধ আতে?
Pfizer-এর বসু্টার শট শুিুমটাত্র যসইসব য�টাগ্য ব্যক্তিদের 
জন্য উপলব্ধ �টারটা Pfizer টিকটার প্রেম েইু য�টাজ 
ক্নদয়ক্ছদলন। �টারটা Moderna বটা Johnson & Johnson 
টিকটা ক্নদয়দছন তটাদের জন্য Pfizer বসু্টার অনদুমটাক্েত নয়।
পকটান পেজিতকি অবস্টাগুজি (পেজিতকি কজডিশন) 
COVID-19 িজনে গুরুের অসসু্েটার ঝঁুজক বটাডটায়?
COVID-19 জক্নত গুরুতর অসুস্থতটার ঝঁুক্ক বটাড়টায় এমন 
যমক্�দকল অবস্থটাসমদূহর মদি্য রদয়দছ �টায়টাদবটিস, হৃেদরটাগ, 
েীরশেস্থটায়ী ক্ক�ক্ন যরটাগ, েীরশেস্থটায়ী ফুসফুদসর যরটাগ, ক্লভটাদরর 
যরটাগ, ক্যটান্টার, ক্�দমনক্শয়টা, এইচআইক্ভ এবং গভশে টাবস্থটা। 
সমূ্ণশে তটাক্লকটার জন্য যেিুন:  

চলমটান �

সবটার িন্য  
টিকটা।

Bengali



cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
preferences/people-with-medical-conditions.html
কটারটা েটাতের কে্মস্তি বটা অন্য পকটান েজরতবতশ COVID-19 
এর সংস্পতশ্ম আসটার বটাডজে ঝঁুজকতে আতেন?
COVID-19 এর সংস্পদশশে আসটার ঝঁুক্ক বটাক্ড়দয় ক্েদত পটাদর 
এমন চটাকক্রসমদূহর মদি্য রদয়দছ স্বটাস্থ্যদসবটা কমমী, ক্শক্ক, 
য�-যকয়টার কমমী, এবং যরদ্টারটাঁ ও মকু্ে যেটাকটাদনর কমমীরটা। 
অন্যটান্য য�সব পক্রদবশ এক্সদপটাজটার বটা সংস্পদশশে আসটার 
ঝঁুক্ক বটাড়টাদত পটাদর তটার মদি্য রদয়দছ গৃহহীনদের আশ্রয় 
যকন্দ্র এবং কটারটাগটার।

আজে জকভটাতব বঝুব পয আেটার বসু্টার শট িটাগতব জক নটা?
আপনটার বসু্টার শট যনওয়টা উক্চত ক্কনটা যস সম্দকশে  
আপনটার �ক্ে যকটানও প্রশ্ন েটাদক তটাহদল আপনটার স্বটাস্থ্যদসবটা 
প্রেটানকটারীর সটাদে কেটা বলনু। আপনটার �ক্ে যকটানও 
স্বটাস্থ্যদসবটা প্রেটানকটারী িুদঁজ যপদত সটাহটাদ�্যর প্রদয়টাজন হয়, 
তটাহদল 311 নম্বদর কল করুন।
যটারটা গভ্ম বেী, বটাচ্টাতক বুতকর েধু খটাওয়টাতছেন বটা গভ্ম বেী 
হওয়টার পেষ্টা করতেন েটারটা জক বুস্টার পেতে েটাতরন?
গভশে বতী এবং সটাম্প্রক্তক সমদয় গভশে বতী হওয়টা ব্যক্তিরটা 
গভশে বতী নয় এমন ব্যক্তিদের তুলনটায় COVID-19 হদত 
গুরুতর অসুস্থতটায় পক্তত হওয়টার উচ্চ ঝঁুক্কদত রদয়দছন। 
গভশে বতীদেরদক COVID-19 এর ক্বরুদধে টিকটা যেওয়টা 
উক্চত। গভশে বতীরটা �ক্ে য�টাগ্যতটার মটানেণ্ড পূরণ কদরন, 
তটাহদল তটাদের একটি বসু্টার গ্রহণ করটা উক্চত।

বসু্টার শট পনওয়টার ঝঁুজকগুজি কী কী?
অদনক যলটাকই �টারটা Pfizer টিকটার েইু য�টাজ ক্নদয়ক্ছদলন 
তটাদের বসু্টার শট যনওয়টার সুক্বিটাগুক্ল য�দকটাদনটা ঝঁুক্কদক 
ছটাক্ড়দয় �টায়। এিন প�শেন্ত, তৃতীয় শট যনওয়টার পর ক্রদপটাটশে  
করটা প্রক্তক্ক্রয়টাগুক্ল প্রেম েটুি য�টাদজর মদতটাই ক্ছল। ক্টাক্ন্ত 
এবং বটাহুদত ব্যেটা ক্ছল সবশেটাক্িক ক্রদপটাটশে কৃত পটার্শেপ্রক্তক্ক্রয়টা। 
যবক্শরভটাগ পটার্শেপ্রক্তক্ক্রয়টাই ক্ছল হটালকটা যেদক মটাঝটাক্র। 
পটার্শেপ্রক্তক্ক্রয়টা ক্বরল তদব একটি বসু্টার শট যনওয়টার পদর 
যেিটা য�দত পটাদর।

 বসু্টার শট জক প্থে েটুি পিটাতির েতেটাই একই টিকটা?
হ্যটাঁ৷ Pfizer বসু্টার শটটি প্রেম েটুি য�টাদজর মদতটাই একই 
টিকটা এবং একই য�টাজ।

আেটার কখন বসু্টার শট পনওয়টা উজেে?
আপক্ন Pfizer-এর COVID-19 টিকটার ক্বিতীয় য�টাজ 
যনওয়টার ছয় মটাস বটা তটারও পদর আপনটার বসু্টার শট 
যনওয়টা উক্চৎ।

আেটাতের যজে বুস্টার শতটর প্তয়টািন হয়, েটার েটাতন জক 
এই পয টিকটা কটাি করতে নটা?
নটা। COVID-19 এর টিকটাগুক্ল গুরুতর অসুস্থতটা, 
হটাসপটাতটাদল ভক্তশে  হওয়টা, এবং মতুৃ্য প্রক্তদরটাদি ভটাদলটাভটাদব 
কটাজ করদছ, এমনক্ক ব্যটাপকভটাদব ছক্ড়দয় পড়টা য�ল্টা 
ভ্যটাক্রদয়দটের ক্বরুদধেও। তদব, জনস্বটাস্থ্য ক্বদশষজ্ঞরটা সুরক্টায় 
হটালকটা হ্টাস পটাওয়টা যেিদত শুরু কদরদছন, ক্বদশষ কদর 

ক্নক্েশেষ্ট ক্কছু জনদগটাষ্ীর মদি্য।

আজে ইজেউতনটাকতপ্টােটাইিি এবং টিকটার েৃেীয় পিটাি 
পেতয়জে। আেটারও জক বুস্টার শট পনওয়টা উজেে?
নটা। এই মহূুদতশে  চতুেশে য�টাজ গ্রহদণর জন্য যকটান ক্নদেশেশনটা 
যনই। মটাঝটাক্র যেদক গুরুতরভটাদব ইক্মউদনটাকদম্প্রটামটাইজ� 
ব্যক্তিদের তৃতীয় য�টাজ সম্ক্কশে ত তদে্যর জন্য, 
nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines 
ওদয়বসটাইট যেিুন।

আজে জবনটােতূি্য বুস্টার শট পকটাথটায় েটাব?
NYC Health + Hospitals ক্সদস্দমর য� 11টি হটাসপটাতটাদল 
Pfizer টিকটার প্রেম েটুি য�টাজ যপদয়ক্ছদলন যসই একই 
জটায়গটাদত আপনটার �টাওয়টার যকটানও প্রদয়টাজন যনই। আপনটার 
বসু্টাদরর জন্য NYC Health + Hospitals-এর য�দকটাদনটা 
অ্যটাক্কউট যকয়টার হটাসপটাতটাদল অ্যটাপদয়টেদমটে ছটাড়টাই 
চদল �টান, covid19.nychealthandhospitals.org/
COVIDVaxEligibility ওদয়বসটাইদট বসু্টার অ্যটাপদয়টেদমদটের 
সময়সূক্চ ক্নিশেটারণ করুন অেবটা অদনকগুদলটা ভটাষটায় সহটায়তটা 
যপদত 1-877-829-4692 নম্বদর কল করুন। Pfizer-
এর বসু্টার শটগুক্ল NYC Health + Hospitals/Gotham 
Health-এর অবস্থটানগুক্লদত পটাওয়টা �টায় নটা।
আজে জক অন্যটান্য টিকটার (পযেন ফু্-এর টিকটার) সটাতথ 
একই সেতয় বুস্টার শট জনতে েটাজর?
হ্যটাঁ৷ অন্যটান্য টিকটার মদতটাই একই সমদয় ক্কংবটা তটার আদগ 
বটা পদর য� যকটানও সময় বসু্টার শট যনওয়টা ক্নরটাপে। 
আপক্ন �ক্ে এিনও আপনটার ফু্ শট নটা ক্নদয় েটাদকন, 
উভয়ই NYC Health + Hospitals-এর অ্যটাক্কউট যকয়টার 
হটাসপটাতটাদলর অবস্থটানগুক্লদত পটাওয়টা �টাদছে।

েতুরটােজুর টিকটার আওেটায় আসটার িন্য আেটার জক বুস্টার 
শট পনওয়টা েরকটার?
নটা। েইু য�টাজ টিকটার ক্বিতীয় য�টাদজর (য�মন Pfizer বটা 
Moderna) েইু সপ্তটাহ পদর বটা একক য�টাদজর Johnson 
& Johnson টিকটা যনওয়টার েইু সপ্তটাহ পদরই টিকটাগ্রহীতটা 
সমূ্ণশেরূদপ টিকটার আওতটায় এদসদছন বদল ক্বদবচনটা করটা 
হয়।

বসু্টার শট জক বটাধ্যেটােূিক করটা হতব?
স্বটাস্থ্যদসবটা কমমীদের জন্য ক্নউইয়কশে  যস্দটর ভ্যটাকক্সদনশন 
ম্যটাদডেট শুিুমটাত্র প্রেম এবং ক্বিতীয় য�টাদজর যক্দত্র প্রদ�টাজ্য। 
এই আদেদশ বসু্টার শট অন্তভুশে তি নয়।
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