বুস্টার ড াজ:
প্রায়শই জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী
সর্বশেষ সংশেোধন হশেশে:

ড াগ্যতা
আমার ডেন বুস্টার ড াজ প্রয়য়াজন?
"র্ুস্টোর ড োজ" COVID -19 এর বর্রুশে লডোইশে সোহোয্য করশর্ য্োশে ডয্োগ্য বনউ ইেকব র্োসীরো ভোইরোশসর বর্রুশে সুরক্ষো অর্যোহে
রাখতে পাতর। আমোশের ডে োশরল স্বোস্থ্য ও বিবকৎসো বর্শেষজ্ঞরো বনউইেকব , মোবকব ন য্ুক্তরোষ্ট্র এর্ং বর্শ্বজুশড বর্জ্ঞোবনক েথ্য বর্শেষণ
করশেন য্োশে ডর্োঝো য্োে ডয্ ভযোকবসশনর সুরক্ষো কেবেন থ্োকশর্ এর্ং কীভোশর্ আমরো এই সুরক্ষোশক সশর্বোচ্চ করশে পোবর। য্বেও
COVID-19 ভযোকবসন মোরোত্মক ডরোগ্ প্রবেশরোধ এর্ং হোসপোেোশল ভবেব হওেোর ডক্ষশে অেযন্ত কোয্বকরী হশেশে, েশর্ PfizerBioNTech COVID-19 টিকোর এর উপলব্ধ েথ্য বনশেব ে কশর ডয্ ডর্েী ঝুুঁবকশে থ্োকো জনগ্শণর ডক্ষশে Pfzier-BioNTech টিকোর
প্রোথ্বমক ড োজ প্রেোশনর পশর COVID-19 সংক্রমশণর বর্রুশে সুরক্ষো সমশের সোশথ্ সোশথ্ কমশে শুরু কশর। য্োরো র্েব মোশন ডয্োগ্য,
েোশের জনয COVID -19 ভযোকবসশনর র্ুস্টোর ড োজ সর্বোবধক সুরক্ষো, ভযোকবসশনর স্থ্োবেত্ব েীর্ব করশে এর্ং আমোশের সম্প্রেোশের
জনস্বোস্থ্য সুরক্ষো অর্যোহে রোখশে সহোেেো করশর্-বর্শেষে য্োরো সংক্রমণ এর্ং গুরুের ডরোশগ্র ঝুুঁবকশে রশেশে।

জি আমায়ির বুস্টার ড ায়জর প্রয়য়াজন হয়, তার মায়ন জে এই ড ভ্যােজিন োজ েরয়ে না?

নো, COVID -19 ভযোকবসন খুর্ ভোশলোভোশর্ কোজ করশে (https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-breakthroughdata-report)। গুরুের অসুস্থ্েো, হোসপোেোশল ভবেব হওেো এর্ং মৃেুয আটকোশনোর জনয, এমনবক র্যোপকভোশর্ েবডশে পডো ড ল্টো
ডভবরশেশের বর্রুশেও (https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19- variant-data)। এই কোরশণই এই সমশে, PfizerBioNTech COVID-19 ভযোকবসশনর র্েব মোশন উপলব্ধ েশথ্যর উপর বভবি কশর, Pfizer- BioNTech ভযোকবসন বসবরশজর েে মোস
পশর সংক্রমণ র্ো গুরুের ডরোশগ্র ঝুুঁবকশে থ্োকশে পোশর এমন বনবেব ষ্ট জনসংখযোর জনয র্ুস্টোর ড োজ সুপোবরে করো হশে। সমশের সোশথ্
ভযোকবসশনর সুরক্ষো কশম য্োওেো স্বোভোবর্ক, এর্ং ডয্োগ্য বনউ ইেকব র্োসীশের জনয প্রস্তোবর্ে র্ুস্টোর ড োজ েোশের সুরক্ষো ডর্বে করশে,
ভযোকবসশনর স্থ্োবেত্ব েীর্ব করশে এর্ং ঝুুঁবকপূণব বনউ ইেকব র্োসীশের সুস্থ্ ও বনরোপে রোখশে সোহোয্য করশর্।

আজম জে বুস্টার ড াজ পাওয়ার ড াগ্য?
এই সমশে এর্ং CDC বনশেব ে অনুসোশর, বনউ ইেকব র্োসীশের বনম্নবলবখে ডগ্োষ্ঠীগুবল েোশের COVID-19 র্ুস্টোর ভযোকবসশনর ড োজ
গ্রহণ েরয়ব:


65 র্ের র্ো েোর ডর্বে র্েসী র্ো দীর্তেযাদী
ঘ
পররচর্া ঘ ব্যব্স্থায থ্োকো ব্সব্াসকারী রিউ ইযকঘব্াসীতদর েোশের PfizerBioNTech প্রোথ্বমক বসবরশজর কমপশক্ষ 6 মোস পশর Pfizer-BioNTech এর COVID -19 ভযোকবসশনর একটি র্ুস্টোর েট
ডনওেো উজিত।



অন্তরিরিে
ঘ
রচরকৎসা ব্যব্স্থার অধীি থাকা 50-64 র্ের র্েসী বনউ ইেকব র্োসীশের েোশের Pfizer-BioNTech প্রোথ্বমক
বসবরশজর কমপশক্ষ 6 মোস পশর Pfizer-BioNTech এর COVID -19 ভযোকবসশনর একটি র্ুস্টোর েট ডনওেো উজিত।

বনউইেকব র্োসীশের বনম্নবলবখে গ্রুপগুবল েোশের COVID-19 র্ুস্টোর ভযোকবসশনর ড োজ ডপশে পায়রন:


অন্তবনববহে বিবকৎসো র্যর্স্থ্োর অধীন থ্োকো 18-49 র্ের র্েসী বনউ ইেকব র্োসীশের েোশের Pfizer-BioNTech প্রোথ্বমক
বসবরশজর কমপশক্ষ 6 মোস পশর Pfizer-BioNTech এর COVID -19 ভযোকবসশনর একটি র্ুস্টোর েট ডনওেো উজিত, েোশের
র্যবক্তগ্ে সুবর্ধো এর্ং ঝুুঁবকর উপর বভবি কশর, এর্ং



18-64 র্ের র্েসী বনউ ইেকব র্োসী য্োরো ডপেোগ্ে র্ো প্রোবেষ্ঠোবনক পবরশর্শের কোরশণ COVID-19 এ সুরবক্ষে নো থ্োকোর
এর্ং সংক্রমশণর ঝুুঁবকশে রশেশে েোরো েোশের Pfizer-BioNTech প্রোথ্বমক বসবরশজর কমপশক্ষ 6 মোস পশর PfizerBioNTech-এর COVID -19 ভযোকবসশনর র্ুস্টোর েট পায়বন, েোশের র্যবক্তগ্ে সুবর্ধো এর্ং ঝুুঁবকর উপর বভবি কশর।

ডোন মুখ্য শততাবলী জনউইয়েত বািীয়ির বততমায়ন তায়ির COVID -19 বুস্টার ড াজ পাওয়ার ড াগ্যতা
প্রিান েরয়ে?

CDC অনুসোশর, COVID -19 , Pfizer-BioNTech র্ুস্টোর ড োশজর ডয্োগ্যেোর উশেশেয, মুখয েেব োর্লীর মশধয রশেশে:
 কযোনসোর (9/11 সম্পবকব ে কযোনসোরগুবলশক অন্তভুব ক্ত কশর র্েব মোশন বর্েযমোন অথ্র্ো উপেশমর পয্বোশে)
 েীর্বশমেোেী র্ৃশের ডরোগ্৷
 েীর্বস্থ্োেী েু সেু শসর ডরোগ্, COPD (েীর্বশমেোেী প্রবের্ন্ধক পোলশমোনোবর ডরোগ্), হোুঁপোবন (মোঝোবর ডথ্শক গুরুের), আন্তঃশেেীে
েু সেু শসর ডরোগ্, বসবস্টক েোইশরোবসস, এর্ং পোলশমোনোবর িাইপারতেিশি সি, 9/11-সম্পবকব ে পোলশমোনোবর ডরোগ্ সহ)
 স্মৃবেভ্রংে র্ো অনযোনয স্নোেবর্ক অর্স্থ্ো

োেোশর্টিস (টোইপ 1 র্ো টোইপ 2)

োউন বসনশরোম
 হোশটবর অর্স্থ্ো (ডয্মন হোটব ডেইবলউর, কশরোনোবর আটবোবর ব বজজ, কোব ব ওমোশেোপযোবথ্ র্ো হোইপোরশটনেন)
 HIV সংক্রমণ
 য্কৃশের ডরোগ্
 অবেবরক্ত ওজন (র্ব মোস ইনশ ক্স (BMI)> 25 ডকবজ/m2 বকন্তু <30 ডকবজ/m2), স্থ্ূলেো (BMI ≥30 ডকবজ/m2 বকন্তু <40
ডকবজ/m2), অথ্র্ো গুরুের স্থ্ূলেো (MI40 ডকবজ/BMI m2), আপনোশক COVID-19 ডথ্শক গুরুের অসুস্থ্ হওেোর সম্ভোর্নো
র্োবডশে েু লশে পোশর। অবেবরক্ত BMI- এর সোশথ্ গুরুের COVID-19 অসুস্থ্েোর ঝুুঁবক দ্রুে র্ৃবে পোে।
 গ্ভব োর্স্থ্ো
 বসকল ডসল ডরোগ্ অথ্র্ো থ্যোলোশসবমেো
 ধূমপোন, র্েব মোশন র্ো আশগ্
 কঠিন অঙ্গ র্ো রশক্তর ডস্টম ডসল প্রবেস্থ্োপন
 ডরোক র্ো ডসবরশরোভোসকুলোর ডরোগ্, য্ো মবস্তশে রক্ত প্রর্োহশক প্রভোবর্ে কশর
 মোেক র্যর্হোশরর েশল র্যোবধ
 ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ অর্স্থ্ো (েুর্বল ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো)
o

দ্রষ্টর্য: এটে োঝারর থথতক গুরুের ইরেউতিাকতরাোইজড রিউ ইযকঘারতদর থেতে প্রতর্াজয িয িা র্ারা

রিেীয থডাতজর 28 রদি পর, ইরেেতধয Pfizer-BioNTech ব্া Moderna COVID-19 ভ্যাকরসতির
অরেররক্ত থডাতজর থর্াগ্যোর আওোয রতযতেি, 12 আগ্স্ট, 2021 েোবরশখ FDA কেৃব ক অনুশমোবেে বহসোশর্।
থর্াগ্যো রিধারণকারী
ঘ
রচরকৎসা েেব োর্লী সম্পশকব আরও েশথ্যর জনয, বনবেব ষ্ট বিবকৎসো অর্স্থ্ো সম্পন্ন ডলোকশের কোশে য্োন | CDC।

জি আজম ইজমউয়নােয়রামাইজ হয়য় থাজে, আজম COVID-19 ভ্যােজিয়নর অজতজরক্ত ড াজ পাওয়ার ড াগ্য?
CDC অনুসোশর, মোঝোবর ডথ্শক গুরুের, ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ র্যবক্তশের COVID-19 ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োজ ডনওেো উবিে।
মোঝোবর ডথ্শক মোরোত্মক ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো প্রেযাশার ডিশে েুর্বল হওেো ডলোশকরো বর্শেষে COVID-19 এর জনয ঝুুঁবকশে থ্োশক, এর্ং
ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ নে এমন ডলোকশের েু লনোে েুই ড োজ ভযোকবসন বসবরশজ একই মোেোর ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো বেবর করশে পোশর
নো। এই অবেবরক্ত ড োজটি েোশের প্রোথ্বমক ভযোকবসন বসবরশজ ইরেউতিাকতরাোইজড মোনুশষর প্রবেবক্রেো উন্নে করোর উশেশেয করো
হশেবেল।
য্বেও, mRNA COVID-19 ভযোকবসশনর একটি অবেবরক্ত ড োজ (প্রোথ্বমক COVID-19 টিকো 7 ডসশেম্বর 24, 2021 বসবরশজর ডেষ
ড োশজর কমপশক্ষ 28 বেন পশর) ডসই মোনুষশের জশনয বর্শর্িনো করশে হশর্ য্োশের স্বোশস্থ্যর ডকোনও অর্স্থ্ো র্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ওষুধপে
র্ো বিবকৎসো ডনওেোর কোরশণ মোঝোবর ডথ্শক েীর ডরোগ্ প্রবেশরোশধর ডক্ষশে আশপোষ হশেশে। এই অর্স্থ্ো ও বিবকৎসোগুবলর মশধয পশড, বকন্তু
েোশেই েো সীমোর্ে নে:
 কঠিন টিউমোর ও ডহমোশটোলবজক মযোবলগ্নযোবির সবক্রে বিবকৎসো
 কঠিন-অঙ্গ প্রবেস্থ্োপন হওেো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ডথ্রোবপ ডনওেো
 CAR-T-cell র্ো ডহমোশটোপশেটিক ডস্টম ডসল প্রবেস্থ্োপন (প্রবেস্থ্োপশনর র্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ডথ্রোবপ ডনওেোর 2 র্েশরর মশধয)
 মোঝোবর র্ো েীর প্রোথ্বমক ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেোর অভোর্ (ডয্মন, ব জজব(DiGeorge) লক্ষণ, উইস্কট-অবিি(WiskottAldrich) লক্ষণ)
 অগ্রসর হওেো র্ো বিবকৎসো নো হওেো HIV সংক্রমণ
 ডর্বে ড োশজর কটিবশকোশস্টরশে বেশে বিবকৎসো (অথ্বোৎ, বেশন ≥20 বমগ্রো ডপ্র বনশসোন র্ো সমেুলয ওষুধ), অযোলকোইশলট করোর
উপোেোন, অযোবেশমটোশর্োলোইট, প্রবেস্থ্োপশনর সশঙ্গ সংবেষ্ট ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ওষুধ, েীর ইবমউশনোসোশপ্রবসভ বহশসশর্ ডেণীর্ে

কযোনসোশরর ডকশমোশথ্রোবপর উপোেোন, টিউমোর-ডনশক্রোবসস (TNF) ব্লকোর এর্ং অনযোনয জজরব্ক উপোেোন য্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ
র্ো ইবমউশনোমব উশলটবর।
ডরোগ্ীর মশধয ডরোগ্ প্রবেশরোশধর সক্ষমেোর সোধোরণ মোেো মূলযোেন করশে বর্শর্িনো করোর মশেো কোরণগুবলর মশধয রশেশে ডরোশগ্র েীরেো,
সমেকোল, বিবনকযোল বস্থ্বেেীলেো, জটিলেো, ডকো-মবর্বব টি এর্ং ডয্ ডকোনও সম্ভোর্য ইবমউন-সোশপ্রবসভ বিবকৎসো।
ডলোশকশের েোশের স্বোস্থ্যশসর্ো প্রেোনকোরীর সোশথ্ েোশের বিবকৎসো অর্স্থ্ো সম্পশকব এর্ং অবেবরক্ত ড োজ পোওেো েোশের জনয উপয্ুক্ত বকনো
ডসই সম্পশকব কথ্ো র্লো উবিে।
আজম ড াগ্য হওয়ার আয়গ্ জে আজম বুস্টার ড াজ ডপয়ত পাজর?
নো। র্যবক্তরো শুধুমোে েোশের র্ুস্টোর ড োজ বনশে পোরশর্ য্বে েোরো ডয্োগ্য হে।
জনউ ইয়েত বািী ারা বততমায়ন তায়ির স্বায়যযর অবযা বা েমত িংযায়নর অবযার উপর জভ্জি েয়র ড াগ্য তায়ির ড াগ্যতার
ডোন প্রমাণ প্রয়য়াজন?
ডয্োগ্যেো প্রমোণ করোর জনয, ডয্োগ্য বনউ ইেকব র্োসীশের ডয্োগ্যেো বনবিেকোরী বলবখে স্ব-স্বোক্ষী বেশে হশর্, য্ো প্রেোনকোরীশের অর্েযই সংগ্রহ
করশে হশর্। এই সমশে, COVID -19 র্ুস্টোর ড োজ পবরিোলনোকোরী প্রেোনকোরীশের দ্রুে পবরিোলনো এর্ং ডরোগ্ীশের উপলভযেোর র্োধো
কম করোর জনয ডয্োগ্যেো বনবিে করোর প্রশেোজন হশর্ নো।
ডোন ডপশা জনউ ইয়েত বািীয়ির বততমায়ন তায়ির COVID -19 বুস্টার ড াজ পাওয়ার ড াগ্যতা অজতন প্রিান েরয়ে?
CDC অনুসোশর, বনম্নবলবখে ডপেো কোউশক েোশের COVID-19 Pfizer-BioNTech র্ুস্টোর ড োশজর জনয ডয্োগ্য কশর েু লশে পোশর:
 প্রথ্ম সাড়াদািকারী (স্বোস্থ্যশসর্ো কমী, অবিবনর্বোপক, পুবলে, সমশর্ে য্ত্ন কমী)
 বেক্ষো কমী (বেক্ষক, সহোেক কমী, ড ডকেোর কমী)
 খোেয ও কৃবষ কমী
 উৎপোেন কমী
 সংশেোধন কমী
 মোবকব ন য্ুক্তরোষ্ট্র োক পবরশষর্ো কমী
 পোর্বলক ট্রোনবজট কমী
 মুবে ডেোকোশনর কমী
এই োরিকার রব্ষতয আরও েশথ্যর জনয, য্ো ভবর্ষযশে আপশ ট করো হশে পোশর, অনুগ্রহ কশর COVID -19 ভযোকবসন র্ুস্টোর েশটর
জনয ডক ডয্োগ্য? | CDC ডেখুন।

পার্শ্ত প্রজতজিয়া, জনরাপিা এবং ো ত োজরতা
বুস্টার ড ায়জর পার্শ্ত প্রজতজিয়া েী?

আপনোর COVID -19 প্রোরবম্ভক টিকো বসবরশজর মশেো, আপনোর র্ুস্টোর ড োশজর পশর আপবন ডকমন অনুভর্ করশেন েোর মশধয আপবন
ডকোনও পবরর্েব ন লক্ষয করশে পোরশর্ন নো। েশর্ "বকেু টো অসুস্থ্" অনুভর্ করোও সম্ভর্। ডয্শকোশনো টিকো ডনওেোর পশর এটো হশে পোশর।
COVID-19 র্ুস্টোর ড োশজর পশর, আপনোর হশে পোশর:
 ডয্ হোশে েট ডেওেো হশেশে, ডসই হোশে ব্যথা হশে পোশর
 মোথ্োর্যোথ্ো
 ঠোন্ডো লোগ্ো
 জ্বর
 িোবন্তভোর্
 র্বম র্বম ভোর্ এর্ং র্বম হওেো
এই পোশ্ববপ্রবেবক্রেো বর্পজ্জনক নে এর্ং আপনোর ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো কোজ করশে েোর একটি বিহ্ন মোে। ডপ্রসবক্রপেন েোডো ডনওেো
ব্যথার ওষুধ এর্ং জ্বর কমোশনোর মোধযশম এগুবল সহশজই বিবকৎসো করো য্োে এর্ং সোধোরণে অল্প সমশের জনয স্থ্োেী হে। গুরুের র্ো
েীর্বস্থ্োেী পোশ্বব প্রবেবক্রেো অেযন্ত বর্রল। আপবন য্বে এখনও েুই র্ো বেন বেশনর পশরও ভোল অনুভর্ নো কশরন, েোহশল আপবন েোশের
স্বোস্থ্যশসর্ো প্রেোনকোরীর কোশে ডয্শে পোশরন।

COVID-19 বুস্টার ড াজ েী জনরাপি?
হযোুঁ। র্ুস্টোর ড োজ বনরোপে, কোয্বকরী এর্ং বর্নোমূশলয - বকন্তু র্েব মোশন শুধুমোে বনবেব ষ্ট বনউইেকব র্োসীশের জনয সুপোবরে করো হে য্োরো
র্েব মোশন ডয্োগ্য।
অনযানয নন-COVID-19 ভ্যােজিয়নর জে িুই ড ায়জর ডবজশ প্রয়য়াজন?
হযোুঁ। অশনক ভযোকবসশনর েীর্বস্থ্োেী সুরক্ষোর জনয এক র্ো েুই ড োশজর ডর্বে প্রশেোজন। উেোহরণস্বরূপ, জীর্ন রক্ষোকোরী ডপোবলও
ভযোকবসশনর িোরটি ড োজ প্রশেোজন; ডহপোটোইটিস ভযোকবসশনর জনয বেনটি ড োজ প্রশেোজন।
অনযোনয ভযোকবসশনর জনয মোশঝ মশধয "র্ুস্টস" প্রশেোজন ডয্মন টিশটনোস-ব পশথ্বরেো (টিশটনোস) ভযোকবসন, য্ো প্রশেযক েে র্েশর র্যবক্তশের
ডেওেো হে। অনযোনয ভযোকবসন আশে ডয্গুশলো আশরো ডর্বের্োর পবরিোলনো করো প্রশেোজন। উেোহরণস্বরূপ, ইনফ্লুশেঞ্জো (ফ্লু) ভযোকবসন প্রবে
র্ের র্যবক্তশের জনয সুপোবরে করো হে কোরণ প্রবে মরশুশম নেু ন থেইতির উদ্ভর্ হে।
েতক্ষণ আমরা আশা েরয়ত পাজর ড বুস্টার ড াজ আমায়ির রক্ষা েরয়ব, এবং আমার জে আয়রেটি প্রয়য়াজন হয়ব?
এই মুহুশেব এটি পুশরোপুবর স্পষ্ট নে, ডয্ কোরশণ আমোশের ডে োশরল এর্ং ডস্টট স্বোস্থ্য এর্ং বিবকৎসো বর্শেষজ্ঞরো মোবকব ন য্ুক্তরোষ্ট্র এর্ং
বর্শ্বজুশড ভোশলোভোশর্ বর্জ্ঞোবনক েথ্য পয্বশর্ক্ষণ এর্ং বর্শেষণ কশর য্োশেন। এটি আমোশের েথ্য বর্শেষণ করশে সক্ষম কশর য্খন
ভোইরোসটি পবরর্বেব ে হশে থ্োশক এর্ং এই সুরক্ষোটি কেবেন িলশর্ এর্ং কীভোশর্ আমরো এই সুরক্ষোটি র্োডোশে পোবর েো র্ুঝশে পোরর্।
আমরো বর্জ্ঞোশনর অনুসরণ অর্যোহে রোখর্ এর্ং বনউ ইেকব র্োসীশের সোশথ্ ডখোলোখুবল ডয্োগ্োশয্োগ্ করর্ কোরণ অবেবরক্ত েথ্য পোওেো য্োশর্।
ারা Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen) COVID -19 ভ্যােজিন ডপয়য়য়েন তারা জে mRNA
ভ্যােজিয়নর বুস্টার ড াজ জনয়ত পায়রন?
নো। এই সমশে এর্ং CDC অনুসোশর, র্েব মোশন য্বে ডকউ আশগ্ J&J/Janssen ভযোকবসন বনশে থ্োশক েোহশল mRNA ভযোকবসশনর ড োজ
(Pfizer-BioNTech অথ্র্ো Moderna) ডনওেোর জনয য্শথ্ষ্ট েথ্য ডনই।
ারা Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen) COVID -19 ভ্যােজিন ডপয়য়য়েন তারা েী বুস্টার শট জনয়ত
পায়রন?
সম্ভর্ে J&J/Janssen COVID-19 ভযোকবসন গ্রহণকোরীশের র্ুস্টোর ড োজ লোগ্শর্। কোরণ প্রথ্ম mRNA (Pfizer-BioNTech eর্ং
Moderna) ভযোকবসন ড োশজর 70 বেন পয্বন্ত মোবকব ন য্ুক্তরোশষ্ট্র J&J/Janssen ভযোকবসন ডেওেো হেবন, এই বসেোন্ত ডনওেোর জনয
প্রশেোজনীে েথ্য এখনও উপলব্ধ নে। এই েথ্যগুবল আগ্োমী সপ্তোশহ প্রেযোবেে। এই েথ্য হোশে বনশে, CDC জনসোধোরণশক J&J/Janssen
র্ুস্টোর েশটর জনয একটি সমশেোপশয্োগ্ী পবরকল্পনোর সোশথ্ অর্গ্ে রোখশর্।
"বুস্টার ড াজ" এবং "অজতজরক্ত ড াজ" এর ময়যয পাথত েয েী?
একটি "অজতজরক্ত ড াজ" ভযোকবসশনর আশরকটি ড োজ ডর্োঝোে র্া র্ারা ইরেউতিাকতরাোইজড এর্ং য্োরো েোশের প্রোথ্বমক
COVID-19 ভযোকবসন বসবরশজর পর পয্বোপ্ত সুরক্ষো বেবর কশরবন েোশের ডেওেো হে।
একটি "বুস্টার ড াজ" ভযোকবসশনর আশরকটি ড োজ ডর্োঝোে র্া এেি ব্যক্তক্ততদর থদওযা িয র্াতদর ভযোকবসন ডেওেোর পর পয্বোপ্ত
সুরক্ষো বেবর কশর, বকন্তু েোরপর ডসই সুরক্ষো সমশের সোশথ্ হ্রোস পোে।

ইজমউয়নােয়রামাইজ

জনউ ইয়েত বািীয়ির জনয

জি আজম ইজমউয়নােয়রামাইজ

হয়য় থাজে, আজম COVID-19 ভ্যােজিয়নর অজতজরক্ত ড াজ পাওয়ার ড াগ্য?

CDC অনুসোশর, মোঝোবর ডথ্শক গুরুের, ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ র্যবক্তশের COVID-19 ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োজ ডনওেো উবিে।
মোঝোবর ডথ্শক মোরোত্মক ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো প্রেযাশার ডিশে েুর্বল হওেো ডলোশকরো বর্শেষে COVID-19 এর জনয ঝুুঁবকশে থ্োশক,
এর্ং ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ নে এমন ডলোকশের েু লনোে েুই ড োজ ভযোকবসন বসবরশজ একই মোেোর ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো বেবর করশে
পোশর নো। এই অবেবরক্ত ড োজটি েোশের প্রোথ্বমক ভযোকবসন বসবরশজ ইরেউতিাকতরাোইজড মোনুশষর প্রবেবক্রেো উন্নে করোর
উশেশেয করো হশেবেল।
mRNA COVID-19 ভযোকবসশনর একটি অবেবরক্ত ড োজ (প্রোথ্বমক COVID-19 ভযোকবসশনর বসবরশজর ডেষ ড োশজর অন্তে 28 বেন
পর) ডসই মোনুষশের জশনয বর্শর্িনো করশে হশর্ য্োশের স্বোশস্থ্যর ডকোনও অর্স্থ্ো র্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ওষুধপে র্ো বিবকৎসো ডনওেোর কোরশণ
মোঝোবর ডথ্শক েীর ডরোগ্ প্রবেশরোশধর ডক্ষশে আশপোষ হশেশে। এই অর্স্থ্ো ও বিবকৎসোগুবলর মশধয পশড, বকন্তু েোশেই েো সীমোর্ে নে:
 কঠিন টিউমোর ও ডহমোশটোলবজক মযোবলগ্নযোবির সবক্রে বিবকৎসো

কঠিন-অঙ্গ প্রবেস্থ্োপন হওেো ও ইবমউশনোসোশপ্রবসভ থথরারপ ডনওেো
CAR-T-cell র্ো ডহমোশটোপশেটিক ডস্টম ডসল প্রবেস্থ্োপন (প্রবেস্থ্োপশনর র্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ডথ্রোবপ ডনওেোর 2 র্েশরর মশধয)
মোঝোবর র্ো েীর প্রোথ্বমক ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেোর অভোর্ (ডয্মন, ব জজব(DiGeorge) র্যোবধ, উইস্কট-অবিি(WiskottAldrich) র্যোবধ)
 অগ্রসর হওেো র্ো বিবকৎসো নো হওেো HIV সংক্রমণ
 ডর্বে ড োশজর কটিবশকোশস্টরশে বেশে বিবকৎসো (অথ্বোৎ, বেশন ≥20 বমগ্রো ডপ্র বনশসোন র্ো সমেুলয ওষুধ), অযোলকোইশলট করোর
উপোেোন, অযোবেশমটোশর্োলোইট, প্রবেস্থ্োপশনর সশঙ্গ সংবেষ্ট ইবমউশনোসোশপ্রবসভ ওষুধ, েীর ইবমউশনোসোশপ্রবসভ বহশসশর্ থেরণব্দ্ধ
কযোনসোশরর ডকশমোশথ্রোবপর উপোেোন, টিউমোর-ডনশক্রোবসস (TNF) ব্লকোর এর্ং অনযোনয জজরব্ক উপোেোন য্ো ইবমউশনোসোশপ্রবসভ
র্ো ইবমউশনোমব উশলটবর।
ডরোগ্ীর মশধয ডরোগ্ প্রবেশরোশধর সক্ষমেোর সোধোরণ মোেো মূলযোেন করশে বর্শর্িনো করোর মশেো কোরণগুবলর মশধয রশেশে ডরোশগ্র েীরেো,
সমেকোল, বিবনকযোল বস্থ্বেেীলেো, জটিলেো, ডকো-মবর্বব টি এর্ং ডয্ ডকোনও সম্ভোর্য ইবমউন-সোশপ্রবসভ বিবকৎসো।
ডলোশকশের েোশের স্বোস্থ্যশসর্ো প্রেোনকোরীর সোশথ্ েোশের বিবকৎসো অর্স্থ্ো সম্পশকব এর্ং অবেবরক্ত ড োজ পোওেো েোশের জনয উপয্ুক্ত বকনো
ডসই সম্পশকব কথ্ো র্লো উবিে।




জি আজম ইজমউয়নােয়রামাইজ হয়য় থাজে, তাহয়ল আমার অজতজরক্ত ড াজ েখ্ন পাব?
CDC সুপোবরে কশর ডয্ মোঝোবর ডথ্শক মোরোত্মক েুর্বল ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেোর ডলোশকরো Pfizer-BioNTech COVID -19 ভযোকবসন
র্ো Moderna COVID -19 ভযোকবসশনর বিেীে ড োশজর কমপশক্ষ 28 বেন পশর mRNA COVID -19 ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োজ
গ্রহণ কশর।
ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ র্যবক্তশের উজিত েোশের বিবকৎসকশের সোশথ্ COVID-19 ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োজ পোওেোর উপয্ুক্তেো এর্ং
সমে সম্পশকব পরোমেব ডেওেো। বনউ ইেকব ডস্টট স্বোস্থ্য বর্ভোগ্ বিবকৎসকশের উৎসোবহে কশর ডয্ েোরো েোশের ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ
ডরোগ্ীশের কোশে সবক্রেভোশর্ অবেবরক্ত ড োজ গ্রহশণর সুবর্ধো বনশে আশলোিনো করশে পোশরন।
ইজমউয়নােয়রামাইজ বযজক্তয়ির ডেন ভ্যােজিয়নর অজতজরক্ত ড াজ প্রয়য়াজন?
CDC অনুসোশর, য্োরো মোঝোবর ডথ্শক গুরুেরভোশর্ ইবমউশনোশকোমশপ্রোমোইজ েোরো প্রোপ্তর্েস্ক জনসংখযোর প্রোে 3 েেোংে এর্ং বর্শেষ কশর
COVID -19 এর জনয ঝুুঁবকপূণব কোরণ েোশের গুরুের, েীর্বস্থ্োেী অসুস্থ্েোর ঝুুঁবক ডর্বে।
গ্শর্ষণো ইবঙ্গে ডেে ডয্ কশেকজন ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ মোনুষশক ভযোকবসন ডেওেোর পশর সর্সমে একই স্তশরর ডরোগ্ প্রবেশরোধ ক্ষমেো
বেবর কশর নো, ডয্ভোশর্ অ-ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ ডলোশকর কশর, এর্ং COVID -19 এর বর্রুশে পয্বোপ্ত সুরক্ষো বনবিে করশে একটি
অবেবরক্ত ড োজ ডথ্শক উপকৃে হশে পোশর। ক্ষু দ্র পবরসশরর গ্শর্ষণোে, সম্পূণবরূশপ ভযোকবসন ডনওেো ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ র্যবক্তর
িাসপাোতি ভ্রেঘ “র্ুগ্ান্তকারী র্েিার' একটে ব্ড় অংতশর জিয দাযী, এর্ং েোশের পবরর্োশরর সংস্পশেব থ্োকশল ভোইরোস
সংক্রমশণর সম্ভোর্নো ডর্বে।
আপজন েী আমার অজতজরক্ত ড ায়জর জনয ভ্যােজিন জমজিত এবং ডমলায়ত পায়রন? উিাহরণস্বরূপ, জি আজম আমার
প্রাথজমে ভ্যােজিন জিজরয়জর জনয Pfizer-BioNTech জনয়য় থাজে, আজম জে আমার অজতজরক্ত ড ায়জর জনয Moderna
COVID-19 ভ্যােজিন জনয়ত পাজর?
য্োরো Pfizer-BioNTech র্ো Moderna COVID-19 ভযোকবসন বসবরজ বনশেশেন েোশের জনয একই mRNA ভযোকবসশনর েৃ েীে ড োজ
ডনওেো উবিে। একজন র্যবক্তর বেনটি mRNA ভযোকবসশনর ড োজ গ্রহণ করো উবিে নে। য্বে প্রথ্ম েুই ড োশজর জনয ডেওেো mRNA
ভযোকবসন পণযটি পোওেো নো য্োে র্ো অজোনো থ্োশক, েোহশল mRNA COVID-19 ভ্যাকরসতির থর্তকাতিাটে ডেওেো ডয্শে পোশর।
J&J/Janssen ভ্যােজিন গ্রহণোরী ইজমউয়নােয়রামাইজ বযজক্তয়ির েী েরা উজিত?
FDA-এর সোম্প্রবেক EUA সংশেোধন শুধুমোে mRNA COVID-19 ভযোকবসশনর ডক্ষশে প্রশয্োজয, CDC এর সুপোবরে অনুয্োেী।
বর্শেষ েথ্য প্রমোণ কশরশে ডয্ ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ য্োশের mRNA COVID-19 ভযোকবসশনর েুটি ড োশজর পশর য্োশের কম র্ো ডকোন
সুরক্ষো ডনই েোশের একই ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োশজর পর প্রবেবক্রেো উন্নে হশে পোশর। Johnson & Johnson’s Janssen
COVID-19 ভযোকবসন গ্রহণকোরী ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ র্যবক্তশেরও একই ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োশজর পর উন্নে অযোবের্ব
প্রবেবক্রেো আশে বকনো েো বনধবোরণ করোর জনয এই মুহূশেব পয্বোপ্ত েথ্য ডনই।
অজতজরক্ত ভ্যােজিয়নর ড াজ গ্রহণ েরয়ল মানুয়ের েী উপোর হয়?
একটি অবেবরক্ত ড োজ মোনুশষর মশধয মোরোত্মক এর্ং সম্ভর্ে প্রোণর্োেী COVID-19 প্রবেশরোধ করশে পোশর ডয্টো েোশের প্রোথ্বমক
ভযোকবসন বসবরশজ প্রবেবক্রেো ডেেবন। অনর্রে বিবনকোল ট্রোেোশল, mRNA COVID-19 ভযোকবসন (Pfizer-BioNTech র্ো Moderna)

েুই-ড োজ বসবরশজর পশর COVID-19 প্ররেতরাধ কশর। সীবমে েথ্য ইবঙ্গে ডেে ডয্ ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ মোনুষ mRNA ভযোকবসশনর
েুই ড োশজর পশর য্োশের কম র্ো ডকোন সুরক্ষো ডনই েোশের একই ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োশজর পশর প্রবেবক্রেো উন্নে হশে পোশর।
অজতজরক্ত ড াজ ডনওয়া বযজক্তয়ির ভ্যােজিন ডিওয়ার ঝুঁু জে েী?
ভযোকবসশনর অবেবরক্ত ড োজ গ্রহশণর ঝুুঁবক সম্পশকব সীবমে েথ্য রশেশে এর্ং ইবমউশনোকশম্প্রোমোইজ মোনুশষর মশধয COVID-19
ভযোকবসশনর অবেবরক্ত মোেোর বনরোপিো, কোয্বকোবরেো এর্ং সুবর্ধো মূলযোেন করো অর্যোহে রশেশে। এখন পয্বন্ত, েৃ েীে mRNA ড োশজর
পর বরশপোটব করো প্রবেবক্রেো েুটি ড োজ বসবরশজর অনুরূপ বেল: ইনশজকেশনর বেশক িোবন্ত এর্ং র্যথ্ো সর্বোবধক বরশপোটব করো পোশ্বব প্রবেবক্রেো
বেল এর্ং সোমবগ্রকভোশর্, ডর্বেরভোগ্ লক্ষণ হোলকো ডথ্শক মোঝোবর বেল।
েশর্, েুই ড োজ বসবরশজর মশেো, গুরুের পোশ্বব প্রবেবক্রেো বর্রল, বকন্তু হশে পোশর।

বুস্টার এবং অজতজরক্ত ড ায়জর প্রমাণ
আমার COVID-19 বুস্টার ড াজ এবং/অথবা আমার অজতজরক্ত ড ায়জর প্রমাণ পাওয়ার আশা জেভ্ায়ব
েরা উজিত?

আপনোর মূল CDC COVID-19 ভযোকবসন কোশ ব আপনোর র্ুস্টোর ড োশজর প্রমোণ পোওেোর আেো করো উবিে। আপবন য্বে আপনোর
আসল ভযোকবসশনেন কো ব হোবরশে ডেশল থ্োশকন, েোহশল অনুগ্রহ কশর আপনোর স্বোস্থ্যশসর্ো প্রেোনকোরীর কোশে আপনোর ভযোকবসশনর
ডরকশ ব র একটি কবপ ডপশে ডয্োগ্োশয্োগ্ করুন। বনউ ইেকব ডস্টট হোরোশনো ভযোকবসশনেন কো ব র্েল কশর নো কোরণ ডসগুবল CDC-এর
মোধযশম জোবর করো হে।
ড খ্ায়ন প্রয় াজয, বযবিা এবং ডভ্নুযয়ত প্রয়বয়শর প্রমায়ণর জনয আমার COVID-19 বুস্টার এবং/অথবা আমার অজতজরক্ত
ড াজয়ে "িম্পূণত ভ্যােজিন ডিওয়া" জহয়িয়ব জবয়বজিত হওয়ার জনয িরোর?
নো এই সমশে, বনউ ইেকব র্োসীরো েোশের প্রোথ্বমক ভযোকবসন বসবরজ ডেষ করোর েুই সপ্তোহ পশরও পুশরোপুবর ভযোকবসন বহশসশর্ বর্শর্বিে হেPfizer-BioNTech র্ো Moderna ভযোকবসশনর মশেো েুই-েট বসবরশজর বিেীে ড োশজর েুই সপ্তোহ পশর অথ্র্ো একক ড োজ ভযোকবসশনর
েুই সপ্তোহ পশর, ডয্মন J&J/Janssen ভযোকবসন।

