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শারীিরক অসু�তার কারেণ COVID-19 িটকার েযাগয্তা লােভর িনউ ইয়কর্  
িসিট সািটর্ িফেকশন 

 
16 বছর বা তার েবিশ বয়সী িন�িলিখত অসু�তা থাকা িনউ ইয়কর্ বাসীগণ, তােদর �া�য্ েসবা 
�দানকারীেদর �ারা নিথভুি� বা িনণর্য় অনুযায়ী COVID-19 িটকা পাওয়ার েযাগয্।  
 

• কয্া�ার (বতর্ মান বা িনরামেয়র পেথ, 9/11-সং�া� কয্া�ার সহ)  
• দীঘর্কালীন িকডিনর েরাগ 
• পালমনাির িডিজজ, অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয়, COPD (�িনক অব�াকিটভ পালেমানাির িডিজজ), 

আ�মা (মাঝাির েথেক গরতর), পালেমানাির ফাইে�ািসস, িসি�ক ফাইে�ািসস এবং 9/11-সং�া� 
পালেমানাির িডিজজ 

• ডাউন িসে�াম সহ েমধা এবং িবকাশগত অ�মতা 
• হােটর্ র েরাগ, অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয় হাটর্  েফল করা, কেরানাির আটর্ াির িডিজজ, 

কািডর্ ওমােয়াপয্ািথস বা হাইপারেটনশন (উ� র�চাপ) 
• িনভর্ রেযাগয্ অ� �িত�াপন বা র� বা অি�ম�া �িত�াপন েথেক ইমুেনাকমে�ামাইজড অব�া (দবুর্ল 

েরাগ �িতেরাধ �মতা) সহ িক� তােতই সীিমত নয়, েরাগ �িতেরাধ �মতার অভাব, HIV, 
কিটর্ কি�রেয়ডেসর বয্বহার, অনয্ানয্ েরাগ �িতেরাধ �মতা দবুর্ল কের েদওয়া অনয্ানয্ ওষুেধর 
বয্বহার বা অনয্ানয্ কারণ 

• গরতর �ূল� (40 kg/m2 বা তার েবিশ বিড মাস ইে��) বা �ূল� ( বিড মাস ইে�� 30 
kg/m2 এবং 40 kg/m2 এর মেধয্) 

• গভর্ াব�া 
• িসেকল েসল েরাগ বা থয্ালােসিময়া 
• টাইপ 1 বা 2 ডায়ােবিটস েমিলটাস 
• েসিরে�াভাসকুলার েরাগ (র�নালীগিলেক এবং মি�ে� র� সরবরাহ �িত�� কের) 
• �ায়ুর েরাগ যার মেধয্ অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয় আলজাইমােরর েরাগ বা িডেমনিসয়া 
• যকৃেতর েরাগ 

 

আিম এত�ারা �তয্িয়ত করিছ েয আমার �া�য্ েসবা �দানকারীর নিথভু� অনুযায়ী আমার ওপেরর 
তািলকাভু� েকােনা িচিকৎসা সং�া� েরাগ েনই এবং এই েয, আমার সেবর্া� জানা মেত, েয তেথয্র ওপর 
িভিত্ত কের এই সািটর্ িফেকশনিট করা হেয়েছ, তা আইেনর দ�িবিধ্র অধীেন, সতয্ এবং িনভুর্ ল।  
 
 

__________________________  _________________________ ____________ 
নাম িলখুন    �া�র     তািরখ 
 
িটকা�হণকারী 16 বা 17 বছর বয়সী বা অনয্ েকােনা কারেন �তয্য়ন করেত অ�ম হেল: 
 
 
__________________________  _________________________ ____________ 
অিভভাবেকর নাম িলখুন   অিভভাবেকর �া�র   তািরখ 


	শারীরিক অসুস্থতার কারণে COVID-19 টিকার যোগ্যতা লাভের নিউ ইয়র্ক সিটি সার্টিফিকেশন

