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সা�িতকতম COVID-19 ব�ুার িনেদৰ্ িশকা স�েকৰ্  �� রেয়েছ? 
আপিন িনেজ, আপনার পিরবার এবং আপনার কিমউিনিট স�েকৰ্  
আপ টু েডট ও সুরি�ত রাখেত এই িরেসাসৰ্িট েদখুন। 

COVID-19 ব�ুার সুর�ােক বাড়ােত এবং গুরুতর অসু�তা এবং 
মতুৃ্যেক �িতেরাধ করেত সাহায্য কের। 

সূ�: েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অ্যা� ি�েভনশন (CDC)

COVID-19 বু�ার 
স�েকৰ্  িনেদৰ্ িশকা
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COVID-19 ব�ুার স�েকৰ্  িনেদৰ্ িশকা

1িট ব�ুােরর েযাগ্যতামান পরূণ কেরেছ

5 বছর এবং ত��ুৰ্ বয়সী েয েকউ যারা 

�াথিমক িসিরজিট স�ূণৰ্ কেরেছ

2িট ব�ুােরর েযাগ্যতামান পরূণ কেরেছ

50 বছর এবং ত��ুৰ্ বয়সী েয েকউ যারা �াথিমক 

িসিরজিট স�ূণৰ্ কেরেছ

18 বছর এবং ত��ুৰ্, েয J&J-এর �াথিমক 

ভ্যাকিসন এবং ব�ুার েডাজ েপেয়েছ 

12 বছর এবং ত��ুৰ্ বয়সী েকউ যােদর েরাগ 

�িতেরাধ �মতা মাঝাির বা গুরুতরভােব কম এবং 

�াথিমক িসিরজিট স�ূণৰ্ কেরেছ
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বা�া
5-11 বছর বয়সী
েয বা�ােদর বয়স 5-11 বছর তােদর Pfizer-BioNTech-এর �াথিমক 
িসিরজিট স�ূণৰ্ হওয়ার 5 মাস পের একিট ব�ুার েডাজ পাওয়ার জন্য 
িবেবিচত হেব। আপনার বা�ার েরাগ �িতেরাধ �মতা কম হেয় থাকেল 
তার �াথিমক িসিরজিট স�ূণৰ্ করার 3 মাস পের ব�ুার েডাজ পাওয়ার 
জন্য িবেবিচত হেব।
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12 বছর ও তার েবিশ বয়েসর 
ব্যি�
12 বছর এবং তার েবিশ বয়সী সকেলর Pfizer বা Moderna-এর 
�াথিমক িসিরজ স�ূণৰ্ করার 5 মাস পের বা Johnson & Johnson 
(J&J) ভ্যাকিসন পাওয়ার 2 মাস পের একিট ব�ুার েডাজ পাওয়া উিচত। 



েরাগ �িতেরাধ �মতা মাঝাির বা 
গুরুতর রকেমর কম এমন 12 বছর 
বা ত��ুৰ্
েরাগ �িতেরাধ �মতা মাঝাির বা গুরুতর রকেমর কম এমন 12 বছর বা 
ত��ুৰ্রা তােদর �থম ব�ুার েডাজ পাওয়ার 4 মাস পের একিট ি�তীয় 
ব�ুার েডাজ পাওয়া উিচত।
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50 বছর ও তার েবিশ বয়েসর 
ব্যি�
50 বছর ও তার েবিশ বয়েসর ব্যি�েদর �থম ব�ুার শট পাওয়ার 
5 মাস পের একিট ি�তীয় ব�ুার শট পাওয়া উিচত।
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18 বছর বা তার েবিশ বয়েসর 
ব্যি�রা যারা J&J িনেয়েছন

18 বছর বা ত��ুৰ্েদর মেধ্য যারা 4 মাস আেগ J&J ভ্যাকিসেনর একিট 
�াথিমক এবং ব�ুার েডাজ েপেয়েছ তারা mRNA COVID-19 ভ্যাকিসেনর 
একিট ি�তীয় ব�ুার েডাজ েপেত পাের।

আ প  টু  ে ড ট  থ া কু ন

Bengali
জুন 2022



আপ  টু  ে ড ট  থ া কু ন Bengali
জুন 2022

COVID-19 
িরেসােসৰ্স
একিট COVID-19 ভ্যাকিসেনর অ্যাপেয়�েমে�র সময়সূিচ ি�র করেত 
vaccines.gov-এ যান, 1-800-232-0233-এ েফান করুন অথবা 
আপনার ZIP েকাডিট 438829 ন�ের েট�ট কের পাঠান। আপিন আেরা 
সাহােয্যর জন্য আপনার �ানীয় িচিকত্সক, কিমউিনিট-িভিত্তক সং�া, 
েফেডরািল েকায়ািলফােয়ড েহল্থ েস�ার, রুরাল েহল্থ ি�িনক বা েনিটভ 
হাওয়াইয়ান েহল্থ েস�ােরর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।

COVID-19 স�েকৰ্  আেরা তেথ্যর জন্য অন�ুহ কের apiahf.org 
-এ যান বা covid@apiahf.org-এ েমল করুন।

এই �কাশনািট সমবায় চুি� CDC-RFA-IP21-2106 মািকৰ্ ন যু�রাে�র েহলথ অ্যা� িহউম্যান সািভৰ্ েসস িবভােগর (HHS) েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অ্যা� ি�েভনশন েথেক 
স�ব হেয়েছ। এর িবষয়ব�র দািয়� স�ূণৰ্রূেপ রচিয়তার এবং CDC/HHS-এর অিফিসয়াল মতামেতর �িতিনিধ� কের না।


