
সবার জন্্য
ভ্্যাকসসন্

Pfizer COVID-19 ভ্্যাকসসন্
 + প্রাপ্তবয়স্কদের জন্্য ডো�রাজ
 + 6 মরাস বরা তরারদেদয় ডোবশি বয়দসর শিশুদের জন্্য ডো�রাজ
 + যরাদের ডোররাগ প্শতদররাধ ব্যবস্রা েবু্বল তরাদের জন্্য প্রাথশমক শসশরদজর 
অশতশরক্ত ডো�রাজ

 + আপদ�টকৃত বরাইভ্্যরাদলন্ট বসু্রার সহ বসু্রারসমহূ

সকল যো�াগ্্য ব্যসতিদের জন্্য এখাদন্ পাওয়া �াদছে

COVID-19 এর এই সমদয়, শন্দজদক এবং শপ্য়জন্দেরদক অসুস্ হওয়রা ডোথদক 
সুরশষিত ররাখরা গুরুত্বপূর্্ব।

COVID-19 এর ভ্্যরাকশসন্গুশল অসুস্তরা, হরাসপরাতরাদল ভ্শত্ব  হওয়রা এবং 
এমন্শক মতুৃ্যর ঝঁুশক কমরাদতও শন্ররাপে এবং অত্যন্ত করায্বকর।

আপশন্ শন্দজর পদকট ডোথদক ডোকরান্ও খরে ছরাড়রাই COVID-19 এর একটি 
ভ্্যরাকশসন্ ডোপদত পরাদরন্।

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 এর জন্্য কাদের ভ্্যাকসসন্ যোন্ওয়া উসিত?
 + 6 মরাস ডোথদক 4 বছর বয়সী শিশুররা Pfizer-BioNTech-এর শতন্টি ডোপশ�য়রাশরিক 
ডো�রাজ (এক-েিমরাংি িশক্তর) শন্দত পরারদব

 + 5 ডোথদক 11 বছর বয়সী শিশুররা Pfizer-BioNTech-এর ে’ুটি ডোপশ�য়রাশরিক ডো�রাজ 
(এক তৃতীয়রাংি িশক্তর) শন্দত পরারদব

 + 12 বছর বরা তরার ডোবশি বয়দসর শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কররা Pfizer-BioNTech-এর 
ে’ুটি ডো�রাজ শন্দত পরারদব

 + 18 বছর বরা তরার ডোবশি বয়দসর প্রাপ্তবয়স্কররা Moderna-এর েটুি ডো�রাজ, বরা 
Johnson & Johnson/Janssen-এর একটি ডো�রাজ শন্দত পরারদব

Pfizer ভ্্যাকসসদন্র প্াথসিক সসসরদজর অসতসরতি যোডাজ  
mRNA ভ্্যরাকশসদন্র প্রাথশমক শসশরদজর অশতশরক্ত ডো�রাদজর ডোষিদরে এমন্ ব্যশক্তদেরদক 
অগ্রাশধকরার ডোেওয়রা হয় যরাদের ডোকরাদন্রা অবস্রা বরা শেশকৎসরাগত করারদর্ ডোররাগ প্শতদররাধ 
ষিমতরা েবু্বল।

�রায়রাদবটিস, হৃেদররাগ বরা ফুসফুদসর ডোররাদগর মদতরা অন্্যরান্্য িরারীশরক সমস্যরায় আক্রান্ত 
ডোবশিরভ্রাগ ব্যশক্তর ডোষিদরে প্রাথশমক শসশরদজর অশতশরক্ত ডো�রাজ সুপরাশরি কররা হয় ন্রা।

কাদের COVID-19 এর একটি বুস্ার শট যোন্ওয়া উসিত?
5 ডোথদক 11 বছর বয়সী ডোযসব শিশু পরাঁে মরাদসরও ডোবশি সময় আদগ Pfizer-এর 
প্রাথশমক শসশরজ ডোপদয়দছ তরাররা শুধুমরারে Pfizer মদন্রাভ্্যরাদলন্ট বসু্রার পরাওয়রার ডোযরাগ্য।

12 বছর ও তরারদেদয় ডোবশি বয়সী ব্যশক্তদের জন্্য, একমরারে অনু্দমরাশেত বসু্রার হল 
আপদ�টকৃত বরাইভ্্যরাদলন্ট বসু্রার৷ 12 বছর ও তরারদেদয় ডোবশি বয়সী ব্যশক্তররা আর 
আসল মদন্রাভ্্যরাদলন্ট বসু্রার শন্দত পরারদব ন্রা।

12 বছর ও তরারদেদয় ডোবশি বয়সী ব্যশক্তদের প্রাথশমক COVID-19 ভ্্যরাকশসন্ শসশরজ 
বরা ডোিষ বসু্রার গ্হদর্র পূর্্ব েইু মরাস পদর আপদ�টকৃত বরাইভ্্যরাদলন্ট বসু্রার ডো�রাজ 
ডোন্ওয়রা উশেত।

ভ্্যরাকশসন্ ডোন্ওয়রা ব্যশক্তররা তরাদের প্রাথশমক ভ্্যরাকশসন্ শসশরজ শহদসদব আদগ ডোন্ওয়রা 
ভ্্যরাকশসন্ অথবরা পূব্ববততী বসু্রার শহসরাদব ডোন্য়রা একই ভ্্যরাকশসন্ শন্দত পরাদরন্ শকংবরা 
তরাররা অন্্য েইু ধরদন্র ভ্্যরাকশসদন্র ডোযদকরাদন্রা একটিদত পশরবত্ব ন্ করদত পরাদরন্।

যরাদের ডোররাগ প্শতদররাধ ষিমতরা েবু্বল এমন্ ব্যশক্তদের মদধ্য যরাররা প্থম ডো�রাজ শহদসদব J&J এবং কমপদষি 28 শেন্ 

পদর অশতশরক্ত ডো�রাজ শহদসদব একটি mRNA ভ্্যরাকশসন্ ডোপদয়দছন্ তরাদের mRNA ভ্্যরাকশসদন্র অশতশরক্ত ডো�রাজ 

ডোন্ওয়রার অন্তত েইু মরাস পর একটি mRNA ভ্্যরাকশসদন্র বসু্রার ডো�রাজ ডোন্ওয়রা উশেত, যরাদত তরাদের ডোমরাট শতন্ 

ডো�রাজ হয়৷
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