
COVID-19 বসু্টার শট
প্টায়শই জিজ্টাসটা করটা প্শ্নগুজি

ছয় মাস বা তারও আগে Pfizer কিংবা Moderna COVID-19 
ভ্ািকসগের কবিতীয় ড�াজ পাওয়া 18 বা তার ডবকি বয়সী অথবা দইু মাস বা 
তারও আগে এিি ড�াগজর Johnson & Johnson (J&J) ভ্ািকসে 
পাওয়া 18 বছর বা তার ডবকি বয়গসর প্রগত্গির জে্ COVID-19 বসু্ার 
িট সপুাকরি িরা হয়।

বসু্টার শট জক?
এিটি বসু্ার িট হল ডিাগো ভ্ািকসগের কসকরজ ডিষ িরার পগর ভ্ািকসগের এিটি অকতকরক্ত 
ড�াজ এবং যা ভাইরাগসর কবরগুধে প্রকতগরাধ ক্ষমতা বাডাগোর জে্ ব্াবহার িরা হয়, ডযগহতু 
সমগয়র সাগথ সাগথ সরুক্ষা হ্াস ডপগত পাগর (এগি বলা হয় প্রকতগরাধ ক্ষমতা হ্াস)।

কক একটি বুস্টার শট কেতে েটাতর?

Pfizer বা Moderna ভ্ািকসগের কবিতীয় ড�াজ পাওয়ার 6 মাস পর, 18 বছর বা 
তার ডবকি বয়সী প্রগত্গিরই এিটি বসু্ার িট ডেওয়া উকিত।
এিি ড�াগজর J&J ভ্ািকসে পাওয়ার 2 মাস পগর, 18 বছর বা তার ডবকি বয়সী 
প্রগত্গিরই এিটি বসু্ার িট ডেওয়া উকিত।

বসু্টার শটতক ককন সেুটাজরশ করটা হয়?
COVID-19 ভ্ািকসেেকুল এখেও েরুতুর অসসু্থতা, হাসপাতাগল ভকততি  এবং 
COVID-19 জকেত মতুৃ্ প্রকতগরাগধ খবু িাযতিির। তগব, কিছু েগবষণা ডদখায় ডয 
Pfizer বা Moderna ভ্ািকসে ডথগি সংক্রমগণর কবরগুধে সরুক্ষা প্রায় ছয় মাস পগর 

কিংবা J&J ভ্ািকসে ডথগি সরুক্ষা প্রায় দইু মাস পর ডথগিই িমগত িরু ুিরগত পাগর। এিটি 
বসু্ার িট COVID-19 সংক্রমণ কিংবা েরুতুর COVID-19 জকেত অসসু্থতার 
ঝঁুকিগত রগয়গছে এমে ডলািগদর অকতকরক্ত সরুক্ষা প্রদাে িরগত পাগর, কবগিষত আমাগদর 
ডলািালগয় ড�ল্া ডভকরগয়ন্ট ঘগুর ডবডাগছে এমে মহুূগততি ।

ককটান শটারীজরক সমস্টাগুজি গুরুের COVID-19 িজনে 
অসসু্থেটার ঝঁুজক বটাজিতয় কেটাতি?
েরুতুর COVID-19-এর ঝঁুকি বাডায় এমে িারীকরি সমস্ােকুলর মগধ্ রগয়গছ 
�ায়াগবটিস, হৃদগরাে, দীঘতিস্থায়ী কি�কে ডরাে, দীঘতিস্থায়ী ফুসফুগসর ডরাে, কলভাগরর
ডরাে, ি্ান্ার, ক�গমেকিয়া, HIV ও েভতি াবস্থা। সমূ্ণতি তাকলিার জে্ ডদখেু: 
 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?
ডয িািকরেকুল COVID-19-এর সংস্পগিতি আসার ঝঁুকি বাকিগয় কদগত পাগর তার মগধ্ 
রগয়গছ স্াস্থ্গসবা িমমী, কিক্ষি, ড� ডিয়ার স্াফ এবং ডরগ্ারাঁ ও মকুদ ডদািাগের িমমীগদর 
িািকর। অে্াে্ ব্াবস্থা ডযখাগে সংক্রমগণর বািকত ঝঁুকি থািগত পাগর তার মগধ্ রগয়গছ 
েহৃহীেগদর আশ্রয় এবং িারাোর সমহূ।

িলমাে 

সবটার িন্ 
ভ্টাকজসতনশন

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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আমটার একটি বুস্টার শট প্তয়টািন জকনটা েটা আজম জকভটাতব 
িটানব?
আপোর বসু্ার িট ডেওয়া উকিত কিো ডস সম্গিতি  আপোর ডিােও প্রশ্ন থািগল আপোর 
স্াস্থ্গসবা সরবরাহিারীর সাগথ িথা বলেু। আপোর যকদ এিজে সরবরাহিারী খুগঁজ 
ডপগত সাহাগয্র প্রগয়াজে হয়, তাহগল 311 েম্বগর ডফাে িরেু অথবা ডফাে িরেু 
212-COVID-19 (212-268-4319) েম্বগর এবং আপকে ডযাে্ কিো তা 
জােগত এিজে োগসতির সাগথ িথা বলেু।

যটারটা গভ্ম বেী, স্তন্েটান করটাতছেন বটা গভ্ম বেী হওয়টার কেষ্টা 
করতেন েটারটা জক বুস্টার জনতে েটারতবন?
েভতি বতী এবং সম্প্রকত েভতি বতী হওয়া ব্কক্তরা েভতি বতী েয় এমে ব্কক্তগদর তুলোয় 
COVID-19-এ েরুতুর অসসু্থ হগয় পিার বািকত ঝঁুকিগত রগয়গছে। েভতি বতী ব্কক্তগদর 
COVID-19 এর কবরগুধে ভ্ািকসগের আওতায় িগল আসা উকিত। েভতি বতী ব্কক্তরা 
ডযাে্তার মােদণ্ড পূরণ িরগল, তাগদর এিটি বসু্ার ডেওয়া উকিত।

একটি বসু্টার শট কনওয়টার ঝঁুজকগুতিটা জক জক?
Pfizer বা Moderna ভ্ািকসগের দটুি ড�াজ কিংবা J&J ভ্ািকসগের এিি ড�াজ 
ডপগয়গছে এমে অগেি ডলাগির ডক্ষগরেই, বসু্ার িট ডেওয়ার সকুবধােকুল ডযগিাগো ঝঁুকিগি 
ছাকিগয় ডেগছ। এখেও অবকধ, বসু্ার িট ডেওয়ার পগর করগপাটতি  িৃত প্রকতকক্রয়ােকুল প্রাথকমি 
ড�াজ পরবতমী প্রকতকক্রয়া সমগূহর মতেই কছল। ক্াকতি এবং বাহুগত ব্থা কছল সবগিগয় ডবকি 
করগপাটতি  িৃত পার্তিপ্রকতকক্রয়া। ডবকিরভাে পার্তিপ্রকতকক্রয়া কছল হালিা ডথগি মাঝাকর।

বসু্টার শট জক প্থম দটুি ক�টাতির কসই একই ভ্টাকজসন?
হ্াঁ৷ বসু্ার িটটি প্রথম দটুি Pfizer বা Moderna ড�াজ কিংবা এিি J&J 
ড�াগজর মগতাই এিই ভ্ািকসে। Moderna বসু্ার ড�াগজর ডক্ষগরে, আবার, ড�াগজর 
পকরমাণ প্রথম দটুি ড�াগজর ডক্ষগরে কেগদতি কিত পকরমাগণর অগধতিি।

আমটার বুস্টার শতটর ব্্টান্ডটি জক আমটার প্থম প্টাপ্ত 
ভ্টাকজসতনর ব্্টাতন্ডরই হতে হতব?
ভ্ািকসগের আওতায় আসা ব্কক্তগদর উকিত প্রাথকমিভাগব বসু্ার কহগসগব প্রাপ্ত এিই 
ভ্ািকসে ডেওয়ার ডিষ্া িরা, তগব তাগদর িাগছ অে্ দটুি ভ্ািকসগের ডযগিাে এিটিগত 
পকরবততিে িরার স্াধীেতা রগয়গছ।

আমটার কখন বুস্টার শট কনওয়টা উজেে?
আপকে Pfizer বা Moderna COVID-19 ভ্ািকসগের কবিতীয় ড�াজ পাওয়ার 
ছয় মাস বা তারও পগর, ডযাে্ কবগবকিত হগল, কিংবা J&J COVID-19 ভ্ািকসগের 
এিি ড�াজ পাওয়ার দইু মাস বা তারও পগর আপোর এিটি বসু্ার িট ডেওয়া উকিত।

আমটাতদর একটি বুস্টার শতটর প্তয়টািন হওয়টা মটাতন জক এই 
কয ভ্টাকজসনগুজি কটাি করতে নটা?
ো। COVID-19 ভ্ািকসেেকুল েরুতুর অসসু্থতা, হাসপাতাগল ভকততি  হওয়া এবং মতুৃ্ 
প্রকতগরাগধ ভাল িাজ িরগছ, এমেকি ব্াপিভাগব ছকিগয় পিা ড�ল্া ধরগণর কবরগুধেও। 
তগব, জেস্াস্থ্ কবগিষজ্ঞরা সরুক্ষায় হালিা হ্াস ডদখগত িরু ুিগরগছে, কবগিষত কেকদতিষ্ কিছু 
জেগোষ্ীর মগধ্।

আজম ইজমউতনটাকতপ্টামটাইি� এবং েৃেীয় ভ্টাকজসতনর ক�টাি 
কেতয়জে। আমটারও জক বুস্টার শট জনতে হতব?
≥18 বছর বয়সী মাঝাকর ও েরুতুরভাগব ইকমউগোিগম্প্রামাইজ� ডযসব ব্কক্তরা এিটি 
mRNA COVID-19 ভ্ািকসগের প্রাথকমি কসকরজ সম্ন্ন িগরগছে এবং এিটি 
অকতকরক্ত mRNA ভ্ািকসগের ড�াজ ডপগয়গছে তারা তাগদর তৃতীয় mRNA 
ভ্ািকসগের ড�াজ সম্ন্ন িরার িমপগক্ষ 6 মাস পগর এিটি এিি COVID-19 বসু্ার 
ড�াজ (Pfizer-BioNTech, Moderna, বা J&J) ডপগত পাগরে।

আজম ককটাথটায় একটি জবনটামূতি্ বুস্টার শট কেতে েটাজর?
Pfizer এবং J&J বসু্ার িটেকুল NYC Health + Hospitals 
ব্াবস্থার 11টি হাসপাতাগল পাওয়া যাগছে। Moderna বসু্ার িট ডযগিাগো 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health সাইগট পাওয়া যাগছে। 
ডযখাগে আপকে Pfizer বা Moderna ভ্ািকসগের প্রথম দটুি ড�াজ বা J&J 
ভ্ািকসগের এিি ড�াজ ডপগয়়কছগলে ডসই এিই জায়োয় আপোগি ডযগত হগব ো। আপোর 
বসু্াগরর জে্ ডযগিাগো NYC Health + Hospitals-এর েরুতুর ডসবার 
হাসপাতাল বা NYC Health + Hospitals/Gotham Health সাইগট 
যাে অথবা অগেিেগুলা ভাষায় সাহাগয্র জে্ িল িরেু 1-877-829-4692 
েম্বগর।

আজম জক অন্টান্ ভ্টাকজসতনর (কযমন ফু্ ভ্টাকজসন) সটাতথ 
একই সমতয় একটি বুস্টার শট জনতে েটারব?
হ্াঁ৷ অে্াে্ ভ্ািকসগের সাগথ এিই সমগয় কিংবা আগে অথবা পগর ডযগিাগো সময় 
বসু্ার িট ডেওয়া কেরাপদ। আপকে যকদ এখেও আপোর ফু্ িট ো কেগয় থাগিে, উভয়ই 
NYC Health + Hospitals-এর েরুতুর যগনের হাসপাতাগলর অবস্থােেকুলগত 
পাওয়া যাগব।

সম্রূ্মরূতে ভ্টাকজসতনর আওেটায় আসটার িন্ আমটার জক 
একটি বসু্টার শট জনতে হতব?
ো। দইু-ড�াজ ভ্ািকসগের কবিতীয় ড�াজ (ডযমে Pfizer বা Moderna) বা এিি-
ড�াগজর J&J ভ্ািকসে ডেওয়ার দইু সপ্তাহ পগর ডলাগিগদর সমূ্ণতিরগূপ ভ্ািকসগের আওতায় 
এগসগছ বগল কবগবিো িরা হয়।

বসু্টার শট জক বটাধ্েটামূিক করটা হতব?
স্াস্থ্গসবা িমমীগদর জে্ কেউ ইয়িতি  ডস্ট ভ্ািকসে প্রদাগের আগদি িধুমুারে প্রথম এবং কবিতীয় 
ড�াজেকুলর ডক্ষগরে প্রগযাজ্। আগদিটিগত বসু্ার িট অতিভুতিক্ত ডেই।

জশশুতদর িন্ও জক বুস্টার শট সেুটাজরশ করটা হয়?
এই মহুূগততি , 16 এবং তার ডবকি বয়সী প্রগত্িগিই এিটি বসু্ার িট গ্রহণ িরার জে্ 
উৎসাকহত িরা হগছে। 16-17 বছর বয়সী ডযসব ব্কক্তরা ছয় মাস বা তারও আগে 
Pfizer-এর প্রাথকমি কসকরগজর ভ্ািকসে ডপগয়কছগলে তারাই ডিবল Pfizer-এর বসু্ার 
িট পাওয়ার ডযাে্। 5-15 বছর বয়সী ব্াকক্তরা বততিমাগে বসু্ার িগটর ডযাে্ েয়।
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