
সবার জন্্য
ভ্্যাকসসন্

COVID-19 বসু্ার শট
প্ায়শই সজজ্াসা করা প্শ্নগুসি
COVID-19 বসু্টার 5 বছর বটা তটার ববশি বয়সের প্রসতযেসের জন্যে েুপটাশরি েরটা হয় যটারটা তটাসের 
প্রটাথশিে COVID-19 ভ্যেটােশেন্ শেশরজ েম্পূর্্ণ েসরসছন্ (5-11 বছর বয়েী বযেেল শিশুরটা তটাসের 
প্রটাথশিে শেশরজ শহেটাসব Moderna ভ্যেটােশেন্ বপসয়সছ তটারটা এখন্ও বসু্টাসরর জন্যে বযটাগ্যে ন্য়)। 
5 বথসে 11 বছর বয়েী বযটাগ্যে শিশুসের আেল Pfizer িসন্টাভ্যেটাসলন্ট বসু্টার বন্ওয়টা উশিত। 12 বছর 
বটা তটার ববশি বয়সের বযেশতিসের আপসেটেৃত বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টার বন্ওয়টা উশিত।

বসু্ার শট কী?

বসু্টার িট হল এেটি প্রটাথশিে ভ্যেটােশেসন্র শেশরজ বিষ েরটার পসর ঐ 
ভ্যেটােশেসন্র আসরেটি অশতশরতি বেটাজ এবং এটি ভ্টাইরটাসের শবরুসধে 
প্রশতসরটাধ ক্ষিতটা বটাড়টাসন্টার জন্যে বযেবহৃত হয় েটারর্ েিসয়র েটাসথ 
েটাসথ েুরক্ষটা হ্টাে বপসয় থটােসত পটাসর (এটিসে ক্ষীয়িটান্ প্রশতসরটাধ 
ক্ষিতটা বলটা হয়)।

কারা বুস্ার শট সন্তে পারতব?

5 বথসে 11 বছর বয়েী প্রসতযেসেরই তটাসের প্রটাথশিে Pfizer 
টিেটা শেশরসজর শবিতীয় বেটাজ পটাওয়টার অন্তত পটাঁি িটাে পর আেল 
িসন্টাভ্যেটাসলন্ট বসু্টাসরর এেটি বেটাজ পটাওয়টা উশিত। এই িহুপূ সত্ণ , যটারটা 
তটাসের প্রটাথশিে শেশরজ শহেটাসব Moderna ভ্যেটােশেন্ বপসয়সছন্ তটারটা 
এখন্ও বসু্টাসরর জন্যে বযটাগ্যে ন্য়।

12 বছর বটা তটার ববশি বয়সের বযেশতিসের জন্যে, এেিটাত্র অন্সুিটাশেত 
বসু্টার হল আপসেটেৃত বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টার৷ 12 বছর বটা তটার ববশি 
বয়সের বযেশতিরটা আর আেল িসন্টাভ্টাসলন্ট বসু্টার শন্সত পটারসবন্ ন্টা।

12 বছর বটা তটার ববশি বয়েী বযেশতিসের প্রটাথশিে COVID-19 
ভ্যেটােশেন্ শেশরজ বটা বিষ বসু্টাসরর অন্তত েইু িটাে পর আপসেটেৃত 
বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টাসরর এেটি বেটাজ বন্ওয়টা উশিত।

Pfizer-BioNTech েতৃ্ণ ে আপসেটেৃত বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টার 12 বছর 
বটা তটার ববশি বয়েীসের জন্যে অন্সুিটাশেত; Moderna েতৃ্ণ ে 
আপসেটেৃত বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টার 18 বছর বটা তটার ববশি বয়েীসের 
জন্যে অন্সুিটাশেত।

আপতেটকৃে বাইভ্্যাতিন্ট বুস্ার সকভ্াতব মূি মতন্াভ্্যাতিন্ট 
বসু্ার থেতক আিাদা?

ন্তুন্ বসু্টারটি হল এেটি "বটাইভ্যেটাসলন্ট" ভ্যেটােশেন্ যটার িটাসন্ এটি 
এেটি ন্তুন্ ফিু্ণসলিন্ যটাসত িপূল ভ্যেটােশেন্ এবং বেইেটাসথ ওশিক্রন্ ও 
এর েটাব-ভ্যেটাশরসয়ন্ট, BA.4 এবং BA.5 বে লক্ষযে েসর ততশর এেটি 
ন্তুন্ ভ্যেটােশেসন্র েংশিশ্রর্ রসয়সছ। এজন্যেই এটি "আপসেটেৃত।"

বসু্ার শট থকন্ সপুাসরশ করা হয়?

COVID-19 ভ্যেটােশেন্ এখন্ও COVID-19-এর েটারসর্ েৃষ্ট গুরুতর 
অেুস্থতটা, হটােপটাতটাসল ভ্শত্ণ , এবং িতুৃযে প্রশতসরটাসধ েটায্ণের। তসব, 
গ্সবষর্টায় বেখটা বগ্সছ বয COVID-19 এর ভ্যেটােশেন্গুশল বথসে 
েংক্রিসর্র শবরুসধে েুরক্ষটা েিসয়র েটাসথ েটাসথ েিসত শুরু েসর। 
এেটি বসু্টার িট িটান্ষুসে তটাসের বরটাগ্ প্রশতসরটাধ ক্ষিতটা ‘বসু্ 
(বশৃধে)’ েরটার িটাধযেসি অশতশরতি েুরক্ষটা প্রেটান্ েরসত পটাসর, শবসিষ 
েসর যটারটা গুরুতর COVID-19 জশন্ত অেুস্থতটার ঝঁুশেসত রসয়সছ।

িলিটান্ 



থকান্ সিসকৎসগে অবস্াগুসি (থমসেক্যাি কসডিশন্) 
COVID-19 জসন্ে গুরুের অসসু্োর ঝঁুসক বাড়ায়?

গুরুতর COVID-19-এর ঝঁুশে বটাড়টায় এিন্ শিশেৎেগ্ত 
অবস্থটাগুশলর (বিশেেযেটাল েশডিিন্) িসধযে রসয়সছ েটায়টাসবটিে, 
হৃেসরটাগ্ (উচ্চ রতিিটাপ েহ), েীর্্ণস্থটায়ী শেেশন্র বরটাগ্, েীর্্ণস্থটায়ী 
ফুেফুসের বরটাগ্, শলভ্টাসরর বরটাগ্, েযেটান্টার, শেসিন্শিয়টা, HIV 
এবং গ্ভ্্ণ টাবস্থটা। েম্পূর্্ণ তটাশলেটার জন্যে বেখুন্: cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/needextraprecautions/people-
with-medical-conditions.html

কম্মতষেতরে বা অন্্য থকাতন্া পসরতবতশ COVID-19-এর সংস্পতশ্ম 
আসার ঝঁুসক কাতদর থবসশ?

বয িটােশরগুশল COVID-19-এর েংস্পসি্ণ আেটার ঝঁুশে বটাড়টাসত পটাসর 
বেগুসলটার িসধযে রসয়সছ স্টাস্থযেসেবটা েিমী, শিক্ষে, বে বেয়টার স্টাফ, এবং 
বরস্তটারটাঁ ও িশুে বেটােটাসন্র েিমী। অন্যেটান্যে বযেব পশরসবসি েংস্পসি্ণ 
আেটার ঝঁুশে ববশি থটােসত পটাসর বেগুশলর িসধযে রসয়সছ গৃ্হহীন্সের 
আশ্রয়সেন্দ্র এবং েটারটাগ্টার।

আমার বুস্ার শট দরকার সকন্া ো আসম সকভ্াতব জান্তবা?

আপন্টার বসু্টার িট বন্ওয়টা উশিত শেন্টা বে েম্সে্ণ  আপন্টার বেটান্ও 
প্রশ্ন থটােসল আপন্টার স্টাস্থযেসেবটা প্রেটান্েটারীর েটাসথ েথটা বলনু্। যশে 
আপন্টার এেজন্ স্টাস্থযেসেবটা প্রেটান্েটারী খুসঁজ বপসত েটাহটাসযযের প্রসয়টাজন্ 
হয়, তটাহসল 311 ন্ম্বসর েল েরুন্ বটা 212-COVID-19 (212-268-
4319) ন্ম্বসর েল েরুন্ এবং আপশন্ বযটাগ্যে শেন্টা তটা জটান্সত এেজন্ 
ন্টাসে্ণর েটাসথ েথটা বলনু্।

যারা গভ্্ম বেী, স্তন্্যপান্ করাতছেন্ বা গভ্্ম বেী হওয়ার থিষ্া 
করতেন্ োরা সক বুস্ার সন্তে পাতরন্?

গ্ভ্্ণ বতী এবং েম্প্রশত গ্ভ্্ণ বতী হওয়টা বযেশতিরটা গ্ভ্্ণ বতী ন্ন্ এিন্ 
বযেশতিসের তুলন্টায় COVID-19 জশন্ত গুরুতর অেুস্থতটার েম্ুখীন্ 
হওয়টার ঝঁুশে ববশি। গ্ভ্্ণ বতী বযেশতিসের COVID-19-এর শবরুসধে 
ভ্যেটােশেন্ বন্ওয়টা উশিত। গ্ভ্্ণ বতী বযেশতিরটা বযটাগ্যেতটার িটান্েণ্ড পপূরর্ 
েরসল, তটাসের এেটি বসু্টার বন্ওয়টা উশিত।

বসু্ার শট থন্ওয়ার ঝঁুসকগুতিা কী কী?

এেটি বসু্টার িট বন্ওয়টার েুশবধটাগুশল বয বেটান্ও ঝঁুশের বিসয় 
বহুলটাংসি ববশি। এখন্ পয্ণন্ত, এেটি বসু্টার িট বন্ওয়টার পসর শরসপটাট্ণ  
েরটা প্রশতশক্রয়টাগুশল প্রটাথশিে ভ্যেটােশেন্ বেটাজগুশলর িতই এেই 
রেি শছল। ক্টাশন্ত এবং বটাহুসত বযেথটা শছল েবসিসয় ববশি শরসপটাট্ণ  েরটা 
পটার্শ্ণপ্রশতশক্রয়টা। ববশিরভ্টাগ্ পটার্শ্ণপ্রশতশক্রয়টা শছল হটালেটা বথসে িটাঝটাশর 
এবং এিশন্সতই বেসর যটায়।

আমার বুস্ার শতটর ব্্যাডি সক আমার প্েম প্াপ্ত ভ্্যাকসসতন্র 
মতো একই ব্্যাতডির হওয়া দরকার?

ভ্যেটােশেন্ বন্ওয়টা বযেশতিরটা তটাসের প্রটাথশিে ভ্যেটােশেন্ শেশরজ শহসেসব 
আসগ্ বন্ওয়টা ভ্যেটােশেন্ অথবটা পপূব্ণবতমী বসু্টার শহেটাসব বন্য়টা এেই 
ভ্যেটােশেন্ শন্সত পটাসরন্ শেংবটা তটারটা অন্যে েইু ধরসন্র ভ্যেটােশেসন্র 
বযসেটাসন্টা এেটিসত পশরবত্ণ ন্ েরসত পটাসরন্।

যসদ আমাতদর একটি বুস্ার শতটর প্তয়াজন্ হয়, োর মাতন্ 
সক এই থয ভ্্যাকসসন্গুসি কাজ করতে ন্া?

ন্টা। COVID-19 ভ্যেটােশেন্ গুরুতর অেুস্থতটা, হটােপটাতটাসল ভ্শত্ণ  এবং 
িতুৃযে প্রশতসরটাসধ ভ্টাসলটাভ্টাসব েটাজ েরসছ। তসব, জন্স্টাস্থযে শবসিষজ্ঞরটা 
েিসয়র েটাসথ েটাসথ েুরক্ষটা শেছুটটা েসি বযসত বেখসত শুরু েসরসছন্, 
শবসিষ েসর শন্শে্ণষ্ট শেছু উচ্চ-ঝঁুশেপপূর্্ণ জন্সগ্টাষ্ীর িসধযে।

আসম থকাোয় সবন্ামূতি্যর একটি বসু্ার শট থপতে পাসর?

Pfizer-এর আপসেটেৃত বসু্টার িট NYC Health + Hospitals 
শেসস্সির 11টি হটােপটাতটাসল পটাওয়টা যটাসছে। Moderna-এর 
আপসেটেৃত বসু্টার িট NYC Health + Hospitals/Gotham 
Health এর বযসেটাসন্টা েটাইসট পটাওয়টা যটাসছে। আপশন্ বযখটান্ বথসে 
আপন্টার প্রটাথশিে ভ্যেটােশেন্ শেশরজ বটা পপূব্ণবতমী বসু্টার িট বপসয়সছন্ 
বেই জটায়গ্টায় যটাওয়টা আবিযেে ন্য়৷ শন্ব্ণটাশিত স্থটান্গুশলসত ওয়টাে ইন্ 
অযেটাপসয়ন্টসিন্ট পটাওয়টা যটায়। অসন্েগুসলটা ভ্টাষটায় েটাহটাযযে পটাওয়টার জন্যে 
1-877-829-4692 ন্ম্বসর েল েরুন্।

আসম সক অন্্যান্্য ভ্্যাকসসতন্র (থযমন্ ফু্ ভ্্যাকসসন্) 
পাশাপাসশ একই সমতয় একটি বুস্ার শটও থপতে পাসর?

হযেটাঁ। অন্যেটান্যে ভ্যেটােশেসন্র পটািটাপটাশি এেই েিসয় শেংবটা আসগ্ 
বটা পসর বযসেটাসন্টা েিয় বসু্টার িট বন্ওয়টা শন্রটাপে। আপশন্ যশে 
এখন্ও আপন্টার ফু্ িট ন্টা বপসয় থটাসেন্, উভ্য়ই NYC Health + 
Hospitals-এর অযেটাশেউট বেয়টার হটােপটাতটাসলর অবস্থটান্েিপূসহ পটাওয়টা 
যটাসব।

সম্রূ্্মরূতপ টিকাপ্াপ্ত হওয়ার জন্্য আমার সক একটি বুস্ার 
শট থন্ওয়া দরকার?

ন্টা। েইু-বেটাসজর ভ্যেটােশেসন্র শবিতীয় বেটাজ (বযিন্ Pfizer বটা 
Moderna) বটা এেে-বেটাসজর J&J ভ্যেটােশেন্ বন্ওয়টার েইু েপ্টাহ 
পসর বেটাসন্টা বযেশতিসে েম্পূর্্ণরূসপ টিেটাপ্রটাপ্ বসল শবসবিন্টা েরটা হয়।

বসু্ার শট সক বাধ্্যোমূিক করা হতব?

স্টাস্থযেসেবটা েিমীসের জন্যে শন্উ ইয়ে্ণ  বস্সটর ভ্যেটােশেন্ িযেটাসডিট শুধু 
প্রথি ও শবিতীয় বেটাসজর বক্ষসত্র প্রসযটাজযে। এই িযেটাসডিসট বসু্টার িট 
অন্তভু্্ণ তি বন্ই।

সশশুতদর জন্্য সক বসু্ার শট থন্ওয়ার সপুাসরশ করা হয়?

এই িহুপূ সত্ণ , 5 বছর বটা তটারসিসয় ববশি বয়েী েবটাইসে এেটি েসর 
বসু্টার িট গ্রহর্ েরসত উেটাশহত েরটা হসছে (5-11 বছর বয়েী 
যটারটা তটাসের প্রটাথশিে শেশরজ শহেটাসব Moderna ভ্যেটােশেন্ বপসয়সছ 
তটারটা এখন্ও বসু্টাসরর জন্যে বযটাগ্যে ন্য়)। 5-11 বছর বয়েী বযেব 
বযেশতি 5 িটাসেরও আসগ্ Pfizer-এর প্রটাথশিে শেশরসজর ভ্যেটােশেন্ 
বপসয়শছসলন্ তটারটা বেবল Pfizer িসন্টাভ্যেটাসলন্ট বসু্টার িট পটাওয়টার 
বযটাগ্যে। 12 বছর বটা তটারসিসয় ববশি বয়সের শিশুরটা আপসেটেৃত 
বটাইভ্যেটাসলন্ট Pfizer বসু্টার পটাওয়টার বযটাগ্যে এবং 18 বছর বটা তটারসিসয় 
ববশি বয়েীরটা তটাসের প্রটাথশিে COVID-19 ভ্যেটােশেন্ শেশরজ বটা 
েব্ণসিষ বসু্টার বন্ওয়টার েইু িটাে পসর আপসেটেৃত বটাইভ্যেটাসলন্ট বসু্টার 
পটাওয়টার বযটাগ্যে।
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