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 অথবা িটকা নওয়ার িবষেয় উে গ
 কািভড-১৯ িটকার সুর া এবং তারা কতটা ভাল কাজ কের স 

স েক আপনার ডা ার বা অন  কান া েসবা েফশনােলর 
সােথ কথা বলুন। 

 িটকা িবেশষ েদর কাছ থেক সরাসির জানার জন  এবং আপনার 
ে র উ র পাবার জন  আপনার কম ল, া  িবভাগ বা অন  
কােনা িব  উৎেসর পৃ েপাষকতায় টাউনহল সভায় যাগ িদন।

 আপিন কীভােব িটকার তথ  িব াস করেত পােরন তা স ান ক ন।
CDC.gov. থেক া  তেথ র সােথ অন ান  উেৎসর তেথ র তুলনা 
ক ন। ( যমনঃ www.cdc.gov/coronavirus/2019
ncov/vaccines/vaccine-benefits.html). 

 অন েদর তােদর িটকা দওয়ার অিভ তা স েক িজ াসা ক ন।
িব  সহকমী, পিরবার, ব ু বা ব বা ধমীয় নতােদর িজ াসা 
ক ন কন তারা িটকা নওয়ার িস া  িনেয়েছ এবং তােদর 
কাথায় িটকা দওয়া হেয়িছল। 

 িটকা নওয়ার পের আপিন আবার কী করা  করেত পােরন স 
স েক আরও জানুন। যােদর স ূণ ডাজ িটকা দওয়া হেয়েছ 
তারা এমন িকছু করেত  করেত পাের যা তারা কািভড
কারেণ ব  কের িদেয়িছল। িব ািরত জানেত িভিজট ক নঃ
www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully
vaccinated.html. 
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কািভট-১৯ থেক িনেজর এবং যােদর য  িনে ন 
তােদর সুর ার জন  িটকা িনন।  

িনেজেক এবং অন েদরেক কািভড-১৯ থেক সুর া করার সবেচেয় ভাল উপায় িটকা নওয়া।

িটকা নওয়ার মাধ েম িনেজেক

আপনার ােয় েদরেক সুর া িদন।
 

আপিন িকভােব ও কাথায় কািভড-১৯ 

ক ন www.vaccines.gov

আরও িব ািরত তথ  জানার জন  িভিজট ক নঃ 
www.cdc.gov/coronavirus/

ncov/vaccines/index.html

 

As a direct support provider—personal care attendant,
therapist, caregiver, or other—the care and support
others maintain a happy and healthy life. 

You may work closely with older adults or people with 
of whom are at high risk of severe illness from 

Your close contact increases your risk for getting and 
COVID-19. This is especially true if your clients are 
mask or take other safety measures. 

Protect yourself, your family, and clients by getting 
vaccines are free and now widely available in the 

 অথবা িটকা নওয়ার িবষেয় উে গ? 
িটকার সুর া এবং তারা কতটা ভাল কাজ কের স 

বা অন  কান া েসবা েফশনােলর 

িটকা িবেশষ েদর কাছ থেক সরাসির জানার জন  এবং আপনার 
া  িবভাগ বা অন  

যাগ িদন। 

আপিন কীভােব িটকার তথ  িব াস করেত পােরন তা স ান ক ন। 
া  তেথ র সােথ অন ান  উেৎসর তেথ র তুলনা 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-

িজ াসা ক ন। 
ব ু বা ব বা ধমীয় নতােদর িজ াসা 

ক ন কন তারা িটকা নওয়ার িস া  িনেয়েছ এবং তােদর 

িটকা নওয়ার পের আপিন আবার কী করা  করেত পােরন স 
স েক আরও জানুন। যােদর স ূণ ডাজ িটকা দওয়া হেয়েছ 
তারা এমন িকছু করেত  করেত পাের যা তারা কািভড-১৯ এর 
কারেণ ব  কের িদেয়িছল। িব ািরত জানেত িভিজট ক নঃ 

ncov/vaccines/fully-

ইিতমেধ  িটকা নওয়া হেয়েছ
আপিন ভ াকিসন চ াি য়ন হন

 আপনার পিরবার, ব ু  এবং সহকমীেদর সােথ আপনার িটকা 
নওয়ার অিভ তা ও কারণ শয়ার ক ন।

 অ াপেয় েমে র সময়সূচী এবং তােদর ে র উ র 
িদেয় অন েদর সহায়তা কের িটকা পেত সাহায  ক ন।

 কািভড-১৯ িটকা স েক ভুল তেথ র 

 

   cdc.gov/coronaviru

থেক িনেজর এবং যােদর য  িনে ন  
তােদর সুর ার জন  িটকা িনন।   

সরাসির সহায়তা দানকারী িহেসেব - ব ি গত পিরচযা পিরচারক

কয়ারিগভার বা অন ান - আপনার দ  য  এবং সহায়তা অন েক সুখী এবং া কর জীবন 

রাখেত সহায়তা কের। 
 

আপিন বয়  বা িতব ী ব ি েদর সােথ ঘিন ভােব কাজ করেত পােরন

১৯ এ আ া  হেয় অসু তার ঝুঁিক রেয়েছ। 
 

তােদর সােথ আপনার িনিবড় যাগােযাগ আপনার কািভড-১৯ 

এটা ছিড়েয় দয়। এিট িবেশষভােব সত  য, যিদ আপনার ােয় রা কান মা  পরেত না পাের বা 

অন ান  সুর া ব ব া িনেত পাের না। 
 

িটকা দওয়ার মাধ েম িনেজেক, আপনার পিরবারেক এবং ােয় েদরেক সুর া িদন। কািভড

এর িটকা িবনামূেল  দান করা হয় এবং যু রাে  এটা এখন ব লাংেশ সহজ াপ ।

থেক সুর া করার সবেচেয় ভাল উপায় িটকা নওয়া। 

িটকা নওয়ার মাধ েম িনেজেক, আপনার পিরবারেক এবং 

ােয় েদরেক সুর া িদন। 
 

১৯ িটকা পােবন সটা জানেত িভিজট 

www.vaccines.gov. 

আরও িব ািরত তথ  জানার জন  িভিজট ক নঃ 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/index.html 

attendant, paraprofessional, 
support you provide helps 

work closely with older adults or people with disabilities, many 
from COVID-19. 

for getting and spreading 
 not able to wear a 

and clients by getting vaccinated. COVID-19 
in the United States. 

ইিতমেধ  িটকা নওয়া হেয়েছ?  
আপিন ভ াকিসন চ াি য়ন হন! 

ব ু  এবং সহকমীেদর সােথ আপনার িটকা 
ক ন। 

অ াপেয় েমে র সময়সূচী এবং তােদর ে র উ র 
িটকা পেত সাহায  ক ন। 

িটকা স েক ভুল তেথ র িতি য়া িকভােব িদেবন জানুন। 

cdc.gov/coronavirus 

 

ব ি গত পিরচযা পিরচারক, প ারা েফশনাল, থরািপ , 

আপনার দ  য  এবং সহায়তা অন েক সুখী এবং া কর জীবন বজায় 

আপিন বয়  বা িতব ী ব ি েদর সােথ ঘিন ভােব কাজ করেত পােরন, যােদর অেনেকর কািভড-

১৯ এ আ া  হবার ঝুঁিক বাড়ায় এবং 

যিদ আপনার ােয় রা কান মা  পরেত না পাের বা 

আপনার পিরবারেক এবং ােয় েদরেক সুর া িদন। কািভড-১৯ 

ব লাংেশ সহজ াপ । 


