
COVID-19 বসু্টার শট
প্টায়শই জিজ্টাসটা করটা প্শ্নগুজি

COVID-19 বসু্টার শট 12 বছর বটা তটার ববশশ 
বয়সী প্রততযেতের জনযে সুপটাশরশ েরটা হয় যটারটা 
পটাঁচ মটাস বটা তটারও আতে Pfizer বটা Moderna 
ভযেটােশসতনর শবিতীয় ব�টাজ বপতয়তছন, অথবটা যটারটা দইু 
মটাস বটা তটারও আতে Johnson & Johnson (J&J) 
ভযেটােশসন বপতয়তছন।
বসু্টার শট কী?
বসু্টার শট হল এেটি ভযেটােশসতনর ধটারটা বশষ েরটার পতর ঐ 
ভযেটােশসতনর আতরেটি অশতশরক্ত ব�টাজ এবং তটা ভটাইরটাতসর 
শবরুতধে প্রশততরটাধ ক্ষমতটা বটাডটাতনটার জনযে বযেবহৃত হয় েটারণ 
সমতয়র সটাতথ সটাতথ সুরক্ষটা হ্টাস বপতত পটাতর (এটিতে ক্ষীয়মটান 
প্রশততরটাধ ক্ষমতটা বলটা হয়)।

কক বসু্টার শট জিতে পটারতব?

Pfizer বটা Moderna ভযেটােশসতনর শবিতীয় ব�টাজ বনওয়টার 5 মটাস 
পতর, 12 বছর শেংবটা তটার ববশশ বয়সী প্রততযেতেরই এেটি 
বসু্টার শট গ্রহন েরটা উশচত।
এেে ব�টাতজর J&J ভযেটােশসন বনওয়টার 2 মটাস পতর, 18 বছর 
শেংবটা তটার ববশশ বয়সী প্রততযেতেরই এেটি বসু্টার শট গ্রহন 
েরটা উশচত।

বসু্টার শট ককি সপুটাজরশ করটা হয়?
COVID-19 ভযেটােশসন এখনও COVID-19-এর েটারতন সৃষ্ট 
গুরুতর অসুস্থতটা, হটাসপটাতটাতল ভশততি , এবং মতুৃযে প্রশততরটাতধ 
েটাযতিের। ততব, শেছু েতবষণটা বদখটায় বয Pfizer এবং 
Moderna ভযেটােশসন বথতে সংক্রমতণর শবরুতধে সুরক্ষটা প্রটায় 
5 মটাস বটা J&J ভযেটােশসন বথতে প্রটায় 2 মটাস পতরই েমটা শুরু 
েরতত পটাতর। এেটি বসু্টার শট COVID-19 সংক্রমন শেংবটা 

গুরুতর COVID-19 জশনত অসুস্থতটার বটাডশত ঝঁুশেতত রতয়তছন 
এমন বলটােতদর অশতশরক্ত সুরক্ষটা প্রদটান েরতত পটাতর, শবতশষত 
আমটাতদর েশমউশনটিতত ব�ল্টা ভযেটাশরতয়তটের ঘুতর ববডটাতছে এমন 
মহূুতততি ।

ককটাি জিজকৎসগে অবস্টা (কেজিক্টাি কজডিশি) 
গুরুের COVID-19 িজিে অসসু্েটার ঝঁুজক বটাডটায়?
গুরুতর COVID-19-এর ঝঁুশে বটাডটায় এমন শচশেৎসটা 
অবস্থটাগুশলর (বমশ�েযেটাল েশডিশন) মতধযে রতয়তছ �টায়টাতবটিস, 
হৃদতরটাে, দীঘতিস্থটায়ী শে�শন বরটাে, দীঘতিস্থটায়ী ফুসফুতসর বরটাে, 
শলভটাতরর বরটাে, েযেটান্টার, শ�তমনশশয়টা, HIV এবং েভতি টাবস্থটা। 
সমূ্ণতি তটাশলেটার জনযে বদখুন: cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html

কটাতের কে্মতষেতরে বটা অি্ ককটাতিটা ব্টাবস্টায় COVID-19-এর 
সংস্পতশ্ম আসটার ঝঁুজক কবজশ?
বয চটােশরগুশল COVID-19-এর সংস্পতশতি আসটার ঝঁুশে বটাডটাতত 
পটাতর বসগুতলটার মতধযে রতয়তছ স্টাস্থযেতসবটা েমমী, শশক্ষে, ব� 
বেয়টার স্টাফ এবং বরত্টারটাঁ ও মশুদ বদটােটাতনর েমমী। অনযেটানযে 
বযেটাবস্থটা বযখটাতন সংস্পতশতি আসটার ঝঁুশে ববশশ থটােতত পটাতর 
বসগুশলর মতধযে রতয়তছ েৃহহীনতদর আশ্রয় এবং েটারটােটার।

আেটার বুস্টার শট েরকটার জকিটা আজে জকভটাতব িটািব?
আপনটার বসু্টার শট বনওয়টা উশচত শেনটা বস সম্তেতি  আপনটার 
বেটানও প্রশ্ন থটােতল আপনটার স্টাস্থযেতসবটা প্রদটানেটারীর সটাতথ 
েথটা বলনু। আপনটার যশদ এেজন স্টাস্থযেতসবটা প্রদটানেটারী খঁুতজ 
বপতত সটাহটাতযযের প্রতয়টাজন হয়, তটাহতল 311 নম্বতর েল েরুন 
বটা 212-COVID-19 (212-268-4319) নম্বতর েল েরুন এবং 
আপশন বযটােযে শেনটা তটা জটানতত এেজন নটাতসতির সটাতথ েথটা 
বলনু।

চলমটান �

সবটার িি্ 
ভ্টাকজসতিশি
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যটারটা গভ্ম বেী, স্তি্পটাি করটাতছেি বটা গভ্ম বেী হওয়টার কিষ্টা 
করতেি েটারটা জক বুস্টার কপতে পটাতরি?
েভতি বতী এবং সম্প্রশত েভতি বতী হওয়টা বযেশক্ততদর মতধযে েভতি বতী 
নন এমন বযেটাশক্ততদর তুলনটায় COVID-19 জশনত গুরুতর 
অসুস্থতটা শবেটাতশর ঝঁুশে ববশশ। েভতি বতী বযেশক্ততদর COVID-19-
এর শবরুতধে ভযেটােশসন বনওয়টা উশচত। েভতি বতী বযেশক্তরটা 
বযটােযেতটার মটানদণ্ড পূরণ েরতল, তটাতদর এেটি বসু্টার পটাওয়টা 
উশচত।

বসু্টার শট কিওয়টার ঝঁুজকগুতিটা কী?
অতনে বলটাে যটারটা Pfizer বটা Moderna ভযেটােশসতনর দটুি ব�টাজ 
বটা J&J ভযেটােশসতনর এেে ব�টাজ বপতয়তছন, তটাতদর বক্ষতরে 
বসু্টার শট পটাওয়টার সুশবধটাগুশল বযতেটাতনটা ঝঁুশেতে ছটাশডতয় 
যটায়। এখনও অবশধ, এেটি বসু্টার শট বনওয়টার পতর শরতপটাটতি  
েরটা প্রশতশক্রয়টাগুশল প্রটাথশমে ব�টাজগুশলর মতই এেই রেম 
শছল। ক্টাশতি এবং বটাহুতত বযেথটা শছল সবতচতয় ববশশ শরতপটাটতি  েরটা 
পটার্তিপ্রশতশক্রয়টা। ববশশরভটাে পটার্তিপ্রশতশক্রয়টা শছল হটালেটা বথতে 
মটাঝটাশর।

বসু্টার জক প্থে েটুি কিটাতির েেই একই ভ্টাকজসি শট?
হযেটাঁ৷ বসু্টার শটটি প্রথম দটুি Pfizer বটা Moderna ব�টাজ 
বটা এেে J&J ব�টাজগুশলর প্রশতটির মততটা এেই ভযেটােশসন। 
Moderna বসু্টাতরর বক্ষতরে আবটার, মটারেটা প্রথম দটুি ব�টাতজ যটা 
বদওয়টা হয় তটার অতধতিে।

আেটার বুস্টার শতটর ব্্টাডিটি জক আেটার প্থে প্টাপ্ত 
ভ্টাকজসতির একই ব্্টাতডির হওয়টা েরকটার?
ভযেটােশসন বনওয়টা বযেশক্ততদর তটাতদর বসু্টার শহতসতব প্রটাথশমেভটাতব 
বয ভযেটােশসনটি বপতয়শছতলন বসই এেই ভযেটােশসন বনওয়টার বচষ্টটা 
েরটা উশচত, ততব তটাতদর েটাতছ অনযে দটুি ভযেটােশসতনর বযতেটান 
এেটিতত পশরবততি ন েরটার সুতযটাে রতয়তছ।

আেটার কখি বুস্টার শট কিওয়টা উজিে?
আপনটার বয়স 12 বছর বটা তটার ববশশ হতল, আপশন Pfizer 
বটা Moderna ভযেটােশসতনর শবিতীয় ব�টাজ পটাওয়টার 5 মটাস পতরই 
আপনটার এেটি বসু্টার শট বনওয়টা উশচত। আপনটার বয়স 
18 বছর বটা তটার ববশশ হতল, আপশন এেে ব�টাতজর J&J 
ভযেটােশসতনর প্রটাথশমে ব�টাজটি পটাওয়টার 2 মটাস পতরই আপনটার 
এেটি বসু্টার শট বনওয়টা উশচত।

আেটাতের যজে একটি বুস্টার শতটর প্তয়টািি হয়, েটার েটাতি 
জক এই কয ভ্টাকজসিগুজি কটাি করতে িটা?
নটা, COVID-19 ভযেটােশসনগুশল গুরুতর অসুস্থতটা, হটাসপটাতটাতল 
ভশততি  এবং মতুৃযে প্রশততরটাতধ ভটাল েটাজ েরতছ, এমনশে 
বযেটাপেভটাতব ছশডতয় পডটা ব�ল্টা ভযেটাশরতয়তটের শবরুতধেও। 
ততব, জনস্টাস্থযে শবতশষজ্ঞরটা সুরক্ষটায় হটালেটা হ্টাস বদখতত শুরু 
েতরতছন, শবতশষত শনশদতিষ্ট শেছু জনতেটাষ্ীর মতধযে। আশম বেটাথটায় 

একটি জবিটােতূি্ বুস্টার শট কপতে পটাজর?
Pfizer এবং J&J বসু্টার শটগুশল NYC Health + Hospitals 
শসতস্তমর 11টি হটাসপটাতটাতল পটাওয়টা যটাতব। Moderna বসু্টার শট 
বযতেটাতনটা NYC Health + Hospitals/Gotham Health সটাইতট 
পটাওয়টা যটাতব। বযখটাতন আপশন Pfizer বটা Moderna ভযেটােশসতনর 
প্রথম দটুি ব�টাজ বটা J&J ভযেটােশসতনর এেে ব�টাজটি বপতয়তছন 
আপনটাতে বসই এেই জটায়েটাততই বযতত হতব নটা। আপনটার 
বসু্টাতরর জনযে বযতেটাতনটা NYC Health + Hospitals-এর 
গুরুতর যতনের হটাসপটাতটাল বটা NYC Health + Hospitals/
Gotham Health সটাইতট যটান অথবটা অতনেগুতলটা ভটাষটায় 
সটাহটাতযযের জনযে 1-877-829-4692 নম্বতর েল েরুন।

আজে জক অি্টাি্ ভ্টাকজসতির (কযেি ফু্ ভ্টাকজসি) 
পটাশটাপটাজশ একই সেতয় একটি বুস্টার শটও কপতে পটাজর?
হযেটাঁ৷ অনযেটানযে ভযেটােশসতনর পটাশটাপটাশশ এেই সমতয় শেংবটা 
আতে বটা পতর বযতেটাতনটা সময় বসু্টার শট বনওয়টা শনরটাপদ। 
আপশন যশদ এখনও আপনটার ফু্ শটটি নটা বপতয় থটাতেন, 
উভয়ই NYC Health + Hospitals-এর গুরুতর যতনের 
হটাসপটাতটাতলর অবস্থটানসমতূহ পটাওয়টা যটাতব।

সম্রূ্মরূতপ ভ্টাকজসতির আওেটায় আসটার িি্ আেটার জক 
একটি বসু্টার শট েরকটার?
নটা। দইু ব�টাজ ভযেটােশসতনর শবিতীয় ব�টাজ পটাওয়টার দইু সপ্টাহ 
পতরই বলটােতদর সমূ্ণতিরূতপ ভযেটােশসনপ্রটাপ্ বতল ধতর বনওয়টা হয়
(বযমন Pfizer বটা Moderna) বটা এেে ব�টাতজর J&J 
ভযেটােশসতনর দইু সপ্টাহ পর।

বসু্টার শটতক জক বটাধ্েটােূিক করটা হতব?
স্টাস্থযেতসবটা েমমীতদর জনযে শনউ ইয়েতি  বস্ট ভযেটােশসন প্রদটান 
আতদশ শুধুমটারে প্রথম এবং শবিতীয় ব�টাজগুশলর বক্ষতরে প্রতযটাজযে। 
আতদশটিতত বসু্টার শট অতিভুতি ক্ত বনই।

জশশুতের িি্ জক বসু্টার শট সপুটাজরশ করটা হয়?
এই মহূুতততি , 12 এবং তটার ববশশ বয়সী প্রততযেেতেই এেটি বসু্টার 
শট গ্রহণ েরটার জনযে উৎসটাশহত েরটা হতছে। 12-17 বছর 
বয়সী বযসব বযেটাশক্তরটা 5 মটাতসরও আতে Pfizer-এর প্রটাথশমে 
শসশরতজর ভযেটােশসন বপতয়শছতলন তটারটা বেবল Pfizer-এর 
বসু্টার শতটর জনযেই বযটােযে। 5-11 বছর বয়সী শেছু শেছু 
ইশমউতনটােতম্প্রটামটাইজ� শশশুরটা তটাতদর শবিতীয় শট বনওয়টার 
28 শদন পর Pfizer ভযেটােশসতনর অশতশরক্ত ব�টাজ বপতত পটাতর।
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