
COVID-19 বসু্টার শট
প্টায়শই জিজ্টাসটা করটা প্শ্নগুজি

COVID-19 বসু্টার শট সেইেব স�টাগ্য ব্যক্তিদের জন্য েপুটাক্রশ করটা হদে থটাদক 
�টারটা ছয় মটাে বটা তটারও আদগ Pfizer বটা Moderna COVID-19 
ভ্যটাকক্েদনর ক্বিতীয় স�টাজ সপদয়ক্ছদেন এবং �টারটা COVID-19 েংক্রমণ বটা 
গরুতুর COVID-19 জক্নত অেসু্থতটার ঝঁুক্কদত রদয়দছন, এর মদ্্য ঐেব 
মটানষুও রদয়দছন �টাদের বয়ে 65 বছর বটা তটার সবক্শ ক্কংবটা �টারটা েইু মটাে বটা 
তটারও আদগ Johnson & Johnson (J&J) ভ্যটাকক্েন সপদয়ক্ছদেন 
এবং বয়ে 18 বছর বটা তটার সবক্শ।

বসু্টার শট জক?
একটি বসু্টার শট হে সকটাদনটা ভ্যটাকক্েদনর ক্েক্রজ সশষ করটার পদর ভ্যটাকক্েদনর একটি অক্তক্রতি 
স�টাজ এবং �টা ভটাইরটাদের ক্বরদুধে প্রক্তদরটা্ ক্ষমতটা বটাডটাদনটার জন্য ব্যটাবহটার করটা হয়, স�দহতু 
েমদয়র েটাদথ েটাদথ েরুক্ষটা হ্টাে সপদত পটাদর (এদক বেটা হে প্রক্তদরটা্ ক্ষমতটা হ্টাে)।

কক একটি বুস্টার শট কেতে েটাতর?
Pfizer বটা Moderna ভ্যটাকক্েদনর ক্বিতীয় স�টাজ সনওেটার 6 মটাে পদর, ক্নম্নক্েক্িত 
েেগকু্ে বসু্টার শট পটাওেটার স�টাগ্য:

 + 65 বটা তটার সবক্শ বয়েী সেটাদকরটা
 + �টারটা নটাক্েসং সহটাম ক্কংবটা অন্য সকটানও েীরসদময়টােী �দনের ফ্যটাক্েক্েটিদত থটাদকন
 + 18 সথদক 64 বছর বয়েী ব্যক্তিরটা �টাদের এমন সকটানও অন্তক্নসক্হত শটারীক্রক েমে্যটা 
রদয়দছ �টা তটাদের গরুতুর COVID-19 এর ঝঁুক্ক বটাক্িদে সেে

 + 18 সথদক 64 বছদরর স� েকে ব্যটাক্তিরটা তটাদের চটাকরী (স�মন, স্টাস্থ্যদেবটা কমমী এবং 
ক্শক্ষকগণ) অথবটা তটারটা স�িটাদন থটাদকন বটা রন রন �টান (উেটাহরণস্রপূ, গহৃহীনদের 
আশ্রয়) তটার কটারদন COVID-19-এ আক্রটান্ত হদে পিটার বটািক্ত ঝঁুক্কদত আদছন

একক স�টাজ J&J ভ্যটাকক্েন পটাওয়টার 2 মটাে পদর, 18 বছর বটা তটার সবক্শ বয়েী ব্যক্তিরটা 
বসু্টার শদটর জন্য স�টাগ্য 

বসু্টার শটতক ককন সেুটাজরশ করটা হয়?
COVID-19 ভ্যটাকক্েনগকু্ে এিনও গরুতুর অেসু্থতটা, হটােপটাতটাদে ভক্তস  এবং 
COVID-19 জক্নত মতুৃ্য প্রক্তদরটাদ্ িবু কটা�সকর। তদব, ক্কছু গদবষণটা সেিটায় স� 
Pfizer বটা Moderna ভ্যটাকক্েন সথদক েংক্রমদণর ক্বরদুধে েরুক্ষটা প্রটায় ছয় মটাে পদর 
ক্কংবটা J&J ভ্যটাকক্েন সথদক েরুক্ষটা প্রটায় েইু মটাে পর সথদকই কমদত শরু ুকরদত পটাদর। একটি 
বসু্টার শট COVID-19 েংক্রমণ ক্কংবটা গরুতুর COVID-19 জক্নত অেসু্থতটার 
ঝঁুক্কদত রদয়দছন এমন সেটাকদের অক্তক্রতি েরুক্ষটা প্রেটান করদত পটাদর, ক্বদশষত আমটাদের 
সেটাকটােদে স�ল্টা সভক্রদয়ন্ট রদুর সবডটাদছে এমন মহুূদতস ।

ককটান শটারীজরক সমস্টাগুজি গুরুের COVID-19 িজনে 
অসসু্থেটার ঝঁুজক বটাজিতয় কেটাতি?
গরুতুর COVID-19-এর ঝঁুক্ক বটাডটায় এমন শটারীক্রক েমে্যটাগকু্ের মদ্্য রদয়দছ 
�টায়টাদবটিে, হৃেদরটাগ, েীরসস্থটায়ী ক্ক�ক্ন সরটাগ, েীরসস্থটায়ী ফুেফুদের সরটাগ, ক্েভটাদরর
সরটাগ, ক্যটান্টার, ক্�দমনক্শেটা, HIV ও গভস টাবস্থটা। েমূ্ণস তটাক্েকটার জন্য সেিনু: 
 cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical- conditions.html

কম্মতষেতরে বটা অন্ ককটাতনটা ব্টাবস্থটায় COVID-19-এর সংস্পতশ্ম 
আসটার কবজশ ঝঁুজকতে আতে কক?
স� চটাকক্রগকু্ে COVID-19-এর েংস্পদশস আেটার ঝঁুক্ক বটাক্িদে ক্েদত পটাদর তটার মদ্্য 
রদয়দছ স্টাস্থ্যদেবটা কমমী, ক্শক্ষক, স� সকয়টার স্টাফ এবং সরদ্টারটাঁ ও মকু্ে সেটাকটাদনর কমমীদের 
চটাকক্র। অন্যটান্য ব্যটাবস্থটা স�িটাদন েংক্রমদণর বটািক্ত ঝঁুক্ক থটাকদত পটাদর তটার মদ্্য রদয়দছ 
গহৃহীনদের আশ্রয় এবং কটারটাগটার েমহূ। 

চেমটান 

সবটার িন্ 
ভ্টাকজসতনশন



আমটার একটি বুস্টার শট প্তয়টািন জকনটা েটা আজম জকভটাতব 
িটানব?
আপনটার বসু্টার শট সনওয়টা উক্চত ক্কনটা সে েম্দকস  আপনটার সকটানও প্রশ্ন থটাকদে আপনটার 
স্টাস্থ্যদেবটা েরবরটাহকটারীর েটাদথ কথটা বেনু। আপনটার �ক্ে একজন েরবরটাহকটারী িুদঁজ 
সপদত েটাহটাদ�্যর প্রদয়টাজন হয়, তটাহদে 311 নম্বদর সফটান করনু অথবটা সফটান করনু 
212-COVID-19 (212-268-4319) নম্বদর এবং আপক্ন স�টাগ্য ক্কনটা তটা 
জটানদত একজন নটাদেসর েটাদথ কথটা বেনু।

যটারটা গভ্ম বেী, স্তন্েটান করটাতছেন বটা গভ্ম বেী হওয়টার কেষ্টা 
করতেন েটারটা জক বুস্টার জনতে েটারতবন?
গভস বতী এবং েম্প্রক্ত গভস বতী হওেটা ব্যক্তিরটা গভস বতী নে এমন ব্যক্তিদের তুেনটায় 
COVID-19-এ গরুতুর অেসু্থ হদে পিটার বটািক্ত ঝঁুক্কদত রদয়দছন। গভস বতী ব্যক্তিদের 
COVID-19 এর ক্বরদুধে ভ্যটাকক্েদনর আওতটাে চদে আেটা উক্চ। গভস বতী ব্যক্তিরটা 
স�টাগ্যতটার মটানেণ্ড পূরণ করদে, তটাদের একটি বসু্টার সনওেটা উক্চ।

একটি বসু্টার শট কনওয়টার ঝঁুজকগুতিটা জক জক?
Pfizer বটা Moderna ভ্যটাকক্েদনর েটুি স�টাজ ক্কংবটা J&J ভ্যটাকক্েদনর একক স�টাজ 
সপদয়দছন এমন অদনক সেটাদকর সক্ষদরেই, বসু্টার শট সনওেটার েকু্ব্টাগকু্ে স�দকটাদনটা ঝঁুক্কদক 
ছটাক্িদে সগদছ। এিনও অবক্্, বসু্টার শট সনওেটার পদর ক্রদপটাটস  কৃত প্রক্তক্ক্রয়টাগকু্ে প্রটাথক্মক 
স�টাজ পরবতমী প্রক্তক্ক্রেটা েমদূহর মতনই ক্ছে। ক্টাক্ন্ত এবং বটাহুদত ব্যথটা ক্ছে েবদচদয় সবক্শ 
ক্রদপটাটস  কৃত পটার্সপ্রক্তক্ক্রয়টা। সবক্শরভটাগ পটার্সপ্রক্তক্ক্রয়টা ক্ছে হটােকটা সথদক মটাঝটাক্র।

বসু্টার শট জক প্থম দটুি ক�টাতির কসই একই ভ্টাকজসন?
হ্যটাঁ৷ বসু্টার শটটি প্রথম েটুি Pfizer বটা Moderna স�টাজ ক্কংবটা একক J&J 
স�টাদজর মদতটাই একই ভ্যটাকক্েন। Moderna বসু্টার স�টাদজর সক্ষদরে, আবটার, স�টাদজর 
পক্রমটাণ প্রথম েটুি স�টাদজর সক্ষদরে ক্নদেস ক্শত পক্রমটাদণর অদ্সক।

আমটার বুস্টার শতটর ব্্টান্ডটি জক আমটার প্থম প্টাপ্ত 
ভ্টাকজসতনর ব্্টাতন্ডরই হতে হতব?
ভ্যটাকক্েদনর আওতটাে আেটা ব্যক্তিদের উক্চ প্রটাথক্মকভটাদব বসু্টার ক্হদেদব প্রটাপ্ত একই ভ্যটাকক্েন 
সনওয়টার সচষ্টা করটা, তদব তটাদের কটাদছ অন্য েটুি ভ্যটাকক্েদনর স�দকটান একটিদত পক্রবতসন 
করটার স্টা্ীনতটা রদয়দছ।

আমটার কখন বুস্টার শট কনওয়টা উজেে?
আপক্ন Pfizer বটা Moderna COVID-19 ভ্যটাকক্েদনর ক্বিতীয় স�টাজ পটাওয়টার 
ছয় মটাে বটা তটারও পদর, স�টাগ্য ক্বদবক্চত হদে, ক্কংবটা J&J COVID-19 ভ্যটাকক্েদনর 
একক স�টাজ পটাওয়টার েইু মটাে বটা তটারও পদর আপনটার একটি বসু্টার শট সনওেটা উক্চ।

আমটাতদর একটি বুস্টার শতটর প্তয়টািন হওয়টা মটাতন জক এই 
কয ভ্টাকজসনগুজি কটাি করতে নটা?
নটা। COVID-19 ভ্যটাকক্েনগকু্ে গরুতুর অেসু্থতটা, হটােপটাতটাদে ভক্তস  হওয়টা এবং মতুৃ্য 
প্রক্তদরটাদ্ ভটাে কটাজ করদছ, এমনক্ক ব্যটাপকভটাদব ছক্িদে পিটা স�ল্টা ্রদণর ক্বরদুধেও। 
তদব, জনস্টাস্থ্য ক্বদশষজ্ঞরটা েরুক্ষটায় হটােকটা হ্টাে সেিদত শরু ুকদরদছন, ক্বদশষত ক্নক্েসষ্ ক্কছু 
জনদগটাষ্ীর মদ্্য।

আজম ইজমউতনটাকতপ্টামটাইি� এবং েৃেীয় ভ্টাকজসতনর ক�টাি 
কেতয়জে। আমটারও জক বুস্টার শট জনতে হতব?
≥18 বছর বয়েী মটাঝটাক্র ও গরুতুরভটাদব ইক্মউদনটাকদম্প্রটামটাইজ� স�েব ব্যক্তিরটা একটি 
mRNA COVID-19 ভ্যটাকক্েদনর প্রটাথক্মক ক্েক্রজ েম্ন্ন কদরদছন এবং একটি 
অক্তক্রতি mRNA ভ্যটাকক্েদনর স�টাজ সপদয়দছন তটারটা তটাদের তৃতীয় mRNA 
ভ্যটাকক্েদনর স�টাজ েম্ন্ন করটার কমপদক্ষ 6 মটাে পদর একটি একক COVID-19 বসু্টার 
স�টাজ (Pfizer-BioNTech, Moderna, বটা J&J) সপদত পটাদরন।

আজম ককটাথটায় একটি জবনটামূতি্ বুস্টার শট কেতে েটাজর?
Pfizer এবং J&J বসু্টার শটগকু্ে NYC Health + Hospitals 
ব্যটাবস্থটার 11টি হটােপটাতটাদে পটাওেটা �টাদছে। Moderna বসু্টার শট স�দকটাদনটা 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health েটাইদট পটাওয়টা �টাদছে। 
স�িটাদন আপক্ন Pfizer বটা Moderna ভ্যটাকক্েদনর প্রথম েটুি স�টাজ বটা J&J 
ভ্যটাকক্েদনর একক স�টাজ সপদে়ক্ছদেন সেই একই জটায়গটায় আপনটাদক স�দত হদব নটা। আপনটার 
বসু্টাদরর জন্য স�দকটাদনটা NYC Health + Hospitals-এর গরুতুর সেবটার 
হটােপটাতটাে বটা NYC Health + Hospitals/Gotham Health েটাইদট 
�টান অথবটা অদনকগদুেটা ভটাষটায় েটাহটাদ�্যর জন্য কে করনু 1-877-829-4692 
নম্বদর।

আজম জক অন্টান্ ভ্টাকজসতনর (কযমন ফু্ ভ্টাকজসন) সটাতথ 
একই সমতয় একটি বুস্টার শট জনতে েটারব?
হ্যটাঁ৷ অন্যটান্য ভ্যটাকক্েদনর েটাদথ একই েমদয় ক্কংবটা আদগ অথবটা পদর স�দকটাদনটা েময় 
বসু্টার শট সনওয়টা ক্নরটাপে। আপক্ন �ক্ে এিনও আপনটার ফু্ শট নটা ক্নদে থটাদকন, উভয়ই 
NYC Health + Hospitals-এর গরুতুর �দনের হটােপটাতটাদের অবস্থটানগকু্েদত 
পটাওেটা �টাদব।

সম্রূ্মরূতে ভ্টাকজসতনর আওেটায় আসটার িন্ আমটার জক 
একটি বসু্টার শট জনতে হতব?
নটা। েইু-স�টাজ ভ্যটাকক্েদনর ক্বিতীয় স�টাজ (স�মন Pfizer বটা Moderna) বটা একক-
স�টাদজর J&J ভ্যটাকক্েন সনওেটার েইু েপ্তটাহ পদর সেটাদকদের েমূ্ণসরদূপ ভ্যটাকক্েদনর আওতটাে 
এদেদছ বদে ক্বদবচনটা করটা হয়।

বসু্টার শট জক বটাধ্েটামূিক করটা হতব?
স্টাস্থ্যদেবটা কমমীদের জন্য ক্নউ ইয়কস  সস্ট ভ্যটাকক্েন প্রেটাদনর আদেশ শু্ মুটারে প্রথম এবং ক্বিতীয় 
স�টাজগকু্ের সক্ষদরে প্রদ�টাজ্য। আদেশটিদত বসু্টার শট অন্তভুসতি সনই।

জশশুতদর িন্ও জক বুস্টার শট সেুটাজরশ করটা হয়?
নটা। এই মহুূদতস , Pfizer-ই হে একমটারে ভ্যটাকক্েন �টা 5 সথদক 11 বছদরর মদ্্য থটাকটা 
ক্শশদুের ব্যবহটাদরর জন্য অনদুমটাক্েত৷ 5-17 বছর বয়েী সেটাদকরটা বতসমটাদন বসু্টার 
শটগকু্ের জন্য স�টাগ্য নয়৷
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