
সবার জন্্য
ভ্্যাকসসন্

Moderna COVID-19 ভ্্যাকসসন্ (18 বছর বা তারচেচে ববশি বেসীচের জন্্য)

Pfizer COVID-19 ভ্্যাকসসন্ (6 মাস বেচে 17 বছর বেসীচের জন্্য)

 + প্রেম ও শবিতীে ব�াজ
 + যাচের বরাগ প্রশতচরাধ ব্যবস্া েবু্বল তাচের জন্্য প্রােশমে শসশরচজর 
অশতশরক্ত ব�াজ

 + আপচ�টেৃত বাইভ্্যাচলন্ট বসু্ার সহ বসু্ারসমহূ

সকল যো�াগ্্য ব্যসতিদের জন্্য এখাদন্ পাওয়া �াদছে

COVID-19 এর এই সমচে, শন্চজচে এবং শপ্রেজন্চেরচে অসুস্ হওো বেচে 
সুরশষিত রাখা গুরুত্বপূর্্ব।

COVID-19 এর ভ্্যােশসন্গুশল অসুস্তা, হাসপাতাচল ভ্শত্ব  হওো এবং 
এমন্শে মতুৃ্যর ঝঁুশে েমাচতও শন্রাপে এবং অত্যন্ত োয্বের।

আপশন্ শন্চজর পচেট বেচে বোন্ও খরে ছাড়াই COVID-19 এর এেটি 
ভ্্যােশসন্ বপচত পাচরন্।

আপন্ার জন্্য যোকান্ ভ্্যাকসসন্ সঠিক যোস সম্পদককে  আরও 
জান্নু্। QR যোকাডটি স্্যান্ করুন্ সকংবা 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692) ন্ম্বদর কল করুন্।



COVID-19 ভ্্যাকসসন্

যোবসিরভ্াগ্ ব্যসতি এখন্ COVID-19 এর একটি ভ্্যাকসসন্ পাওয়ার যো�াগ্্য:
 + 6 মাস বেচে 4 বছর বেসী ব্যশক্তরা Pfizer-BioNTech-এর শতন্টি বপশ�োশরিে 
ব�াজ (এে েিমাংি িশক্তর) শন্চত পারচব

 + 5 বেচে 11 বছর বেসী ব্যশক্তরা Pfizer-BioNTech-এর ে’ুটি বপশ�োশরিে ব�াজ 
(এে তৃতীোংি িশক্তর) শন্চত পারচব

 + 12 বছর বা তার ববশি বেচসর ব্যশক্তরা Pfizer-BioNTech-এর ে’ুটি ব�াজ শন্চত 
পারচব

 + 18 বছর বা তার ববশি বেচসর ব্যশক্তরা Moderna-এর ে’ুটি ব�াজ শন্চত পারচব

Pfizer এবং Moderna ভ্্যাকসসদন্র প্াথসিক সসসরদজর অসিসরতি যোডাজ

mRNA ভ্্যােশসচন্র প্রােশমে শসশরচজর অশতশরক্ত ব�াচজর বষিচরে এমন্ ব্যশক্তচেরচে 
অগ্াশধোর বেওো হে যাচের বোচন্া অবস্া বা শেশেৎসাগত োরচর্ বরাগ প্রশতচরাধ 
ষিমতা েবু্বল।

�াোচবটিস, হৃেচরাগ বা ফুসফুচসর বরাচগর মচতা অন্্যান্্য িারীশরে সমস্যাে আক্ান্ত 
ববশিরভ্াগ ব্যশক্তর বষিচরে প্রােশমে শসশরচজর অশতশরক্ত ব�াজ সুপাশরি েরা হে ন্া।

COVID-19 বসু্ার যোডাজ - Pfizer এবং Moderna ভ্্যাকসসন্ গ্রহীিাগ্ণ

5 বেচে 11 বছর বেসী বযসব শিশু পাঁে মাচসরও ববশি সমে আচগ Pfizer-এর 
প্রােশমে শসশরজ বপচেচছ তারা শুধুমারে Pfizer মচন্াভ্্যাচলন্ট বসু্ার পাওোর বযাগ্য।

12 বছর ও তারচেচে ববশি বেসী ব্যশক্তচের জন্্য, এেমারে অনু্চমাশেত বসু্ার হল 
আপচ�টেৃত বাইভ্্যাচলন্ট বসু্ার৷ 12 বছর ও তারচেচে ববশি বেসী ব্যশক্তরা আর 
আসল মচন্াভ্্যাচলন্ট বসু্ার শন্চত পারচব ন্া।

12 বছর ও তারচেচে ববশি বেসী ব্যশক্তচের প্রােশমে COVID-19 ভ্্যােশসন্ শসশরজ 
বা বিষ বসু্ার গ্হচর্র অন্তত েইু মাস পচর আপচ�টেৃত বাইভ্্যাচলন্ট বসু্ার ব�াজ 
বন্ওো উশেত।

ভ্্যােশসন্ বন্ওো ব্যশক্তরা তাচের প্রােশমে ভ্্যােশসন্ শসশরজ শহচসচব আচগ বন্ওো 
ভ্্যােশসন্ অেবা পূব্ববততী বসু্ার শহসাচব বন্ো এেই ভ্্যােশসন্ শন্চত পাচরন্ শেংবা 
তারা অন্্য েইু ধরচন্র ভ্্যােশসচন্র বযচোচন্া এেটিচত পশরবত্ব ন্ েরচত পাচরন্।
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