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COVID-19 টিকার অতিতরক্ত ড াজ বনাম বসু্টার শটসমূহ 

 ডরাগ প্রতিররাধ ক্ষমিা হ্রাসপ্রাপ্ত বযতক্তরের 
জনয অতিতরক্ত ড াজ 

বুস্টার শট   

এটি কী? একটি বাড়তি ড াজ ডেই েব বযতিদের জন্য 
যাদের ডেদে টিকার পূদবের ড াজগুতি যদেষ্ট 
শতিশািী প্রতিতিয়া ডেখায়তন্  

বাড়তি েুরো প্রোন্ করার জন্য টিকার 
একটি অতিতরি ড াজ 

কারা ড াগয? 5 বছর এবং িার ডবতশ বয়স্ক বযতিগণ 
যাদের ডরাগ প্রতিররাধ ক্ষমিা মধযম ডেরক 
গুরুির মাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত  

12 বছর এবং িার ডবতশ বয়স্ক বযতিরা  

এটি ডকন তনরি 
হরব? 

তকছু মান্ুষ আদছ যাদের ডরাগ প্রতিদরাধ 
েমিা েুবেি, িারা টিকাগুতির প্রতি ডিমন্ 
একটা োড়া ডেয় ন্া। একটি িৃিীয় ড াদজর 
ফদি ডরাগ প্রতিদরাধ েমিার উন্নতি হদি 
পাদর। 

টিকাগুতি এখন্ও ভাদিাভাদব গুরুির 
অেুস্থিার োদে িড়াই কদর, তকন্তু অন্ুগ্র 
ডেদক মধযম মাোর েংিমদণর তবরুদে েুরো 
িি শতিশািী ন্াও হদি পাদর অেবা েমদয়র 
োদে হ্রাে ডপদি পাদর।  

ডকান ব্র্যারের 
টিকা? 

• যতে আপতন্ Pfizer বা Moderna টিকা 
পান্, িাহদি েম্ভব হদি, প্রেম েুই 
ড াদজর মি একই ব্র্যাদের টিকা তন্ন্। 

• যতে আপতন্ Johnson & Johnson 
অেবা অন্য ডকাদন্া টিকা পান্, িাহদি 
Pfizer বা Moderna টিকা তন্ন্। 

হয় আপন্ার প্রেম টিকার ব্র্যােটি অেবা 
একটি তভন্ন ব্র্যাে। Pfizer এবং Moderna 
টিকােমূহ ডন্ওয়া বাঞ্ছন্ীয়। 

আতম কখন 
উপ ুক্ত হব? 

আপন্ার Pfizer বা Moderna টিকার তিিীয় 
ড াজ অেবা Johnson & Johnson টিকার 
একটি ড াজ পাওয়ার কমপদে 28 তেন পর। 

• যতে আপতন্ আপন্ার Pfizer অেবা 
Moderna টিকা ডপদয় োদকন্, িাহদি 
তিিীয় ড াদজর অন্তি পাাঁচ মাস পর 
(অেবা আপতন্ যতে মধযম ডেদক গুরুির 
মাোয় ডরাগ প্রতিদরাধ েমিায় েুবেি হন্ 
িাহদি আপন্ার অতিতরি টিকার অন্তি 
তিন্ মাে পর)। 

• যতে আপতন্ আপন্ার টিকার অন্তি েুই 
মাস পদর Johnson & Johnson টিকা 
ডপদয় োদকন্। 

আমার কী কী 
কাগজপত্র 
লাগরব? 

বয়দের প্রমাণ। আপন্াদক তন্তিি করদি হদব 
ডয আপন্ার একটি উপযুি স্বাস্থযগি েমেযা 
আদছ। আপন্ার টিকাোন্ কা ে টি োকদি 
ডেটি তন্দয় আেুন্। 

বয়দের প্রমাণ। আপন্ার টিকাোন্ কা ে টি 
োকদি ডেটি তন্দয় আেুন্। 

ডকারনা 
পার্শ্বপ্রতিতিয়া 
আরছ তক? 

আপন্ার পার্শ্ে প্রতিতিয়া হদি পাদর, ডযমন্ 
বাহুদি বযো, মাোবযো, শরীদর বযো, ক্লাতন্ত 
এবং জ্বর।  

আপন্ার পার্শ্ে প্রতিতিয়া হদি পাদর, ডযমন্ 
বাহুদি বযো, মাোবযো, শরীদর বযো, ক্লাতন্ত 
এবং জ্বর। 

এটি তক 
তবনামূরলযর? 

হযাাঁ। হযাাঁ। 
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আতম ডকাোয় 
আররা জানরি 
পারব? 

পড়ুন্ on.nyc.gov/additionaldose-এ পড়ুন্ on.nyc.gov/vaccinefacts 

 
একটি টিকাকরণ োইট খুাঁদজ ডপদি, nyc.gov/vaccinefinder-এ যান্ বা 877-829-4692 ন্ম্বদর ডফান্ 
করুন্। আদরা িদেযর জন্য, nyc.gov/covidvaccine  

 
পতরতিতি অনু ায়ী NYC স্বািয েপ্তর িার সুপাতরশগুতল পতরবিব ন কররি পারর।                              
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-be.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-be.page
https://nyc.gov/vaccinefinder-এ%20যান।
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page

