
 

 

কািভড-১৯ িতি য়া এবং মহামারী িতর জন  জাতীয় কৗশেলর সাতিট ল িলর মেধ  একিট হ

ঝুঁিক থেক র া করা এবং া  সাম তার অ গিতঃ  

Strategy-for-the-COVID-19-Response-and-Pandemic

পিরচািলত িবচার িবভাগীয় নানী অিধেবশেনর সময় িরেপাট যা রাগ িনয় ণ ও িতেরাধ ক  

পেরখা েলা দওয়া হেয়েছ। এই নানী অিধেবশন িল কীভােব িবদ মান িসে ম িলর সা

িনব  কের এমন জনসংখ ার কােছ প ছােত পাের যােদর কািভড

কৗশল িল িসিডিসর আনু ািনক সুপািরশ নয়, িক  িবচার িবভাগ ারা এেপােয়নেমে র সময়সূচী

হেণর ি ধা মাকােবলা, গৃহবি  থাকা লাকেদর িচি ত করা এবং যারা গৃহবি  িটকা দওয়ার জন  গৃহবি  রেয়েছ তােদর কােছ প ছােনার 

কৗশল। িবচার িবভাগ ারা িরেপাট করা কৗশল িল িব ৃত িবেবচনার িহসােব তািলকাভু  করা 

কাজ করেত পাের এমন িবষয় িবেবচনা করেত পাের। আেরা তেথ র জন  

কািভড-১৯ িটকা অ াপেয় েমে র সময়সূচী এমন লাকেদর জন  যােদর িটকা হেণ সহায়তা েয়াজন
 

বতমান িসে ম 
               

কস ম ােনজার 
 

 

কিমউিনিট অগানাইেজশন 

 
ডিডেকেটড কল-লাইনস  

 

ধমীয় সং া  

মিডেকড/ মিডেকয়ার 

ফামাসী 
 

 
আবািসক সুিবধা 

কস ম ােনজাররা এমন ব ি েদর সােথ যাগােযাগ ক ন যারা িতব ী বা সামািজক সবা 

হণ কের এবং তােদর িটকা 
 

সং া িলর সােথ কাজ ক ন যা ইিতমেধ  কিমউিনিট স ার এবং অ াডা  ড স ার িলর 

মেতা িনধািরত িটকা 

পিরেষবা সরবরাহ কের।

লােকরা বা তােদর ত াবধায়কেদর কল করার জন  একিট ডিডেকেটড কল

কান িটকা অ াপেয় েমে র সময় িনধারেণর সময়সূচীর সহায়তা েয়াজন 

তােদর কি েগশেনর লাকেদর জন  িটকা অ াপেয় েম  িনধারেণর সময়সূচীেত সহায়তা করেত ধমীয় নতােদর 

সােথ কাজ ক ন।

মিডেকড

অিফস িলর সােথ

সময়সূচীেত সহায়তা কের।

বয় , িতব ী ব ি েদর এবং িটকাদান অ াে েস সহায়তা েয়াজন এমন অন েদর জন  িটকা 

অ াপেয় েমে র সময়সূচী িনধারণ করেত পাের এমন ফামা

া েক  বা অন ান  দানকারীেদর সােথ সম য় কের আবািসক সুিবধায় বসবাসকারী য 

কাউেক িটকা দওয়ার জন  মেনািনেবশ করা।

 
 

িবচার িবভাগীয় নানী থেক িতি য়াঃ

কািভড

কৗশল

িতি য়া এবং মহামারী িতর জন  জাতীয় কৗশেলর সাতিট ল িলর মেধ  একিট হ'ল গা ী িলেক কািভড

ঝুঁিক থেক র া করা এবং া  সাম তার অ গিতঃ  https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/

Pandemic-Preparedness.pdf. এই নিথেত 2021 সােলর ফ য়ারী এবং মাচ মােস 

পিরচািলত িবচার িবভাগীয় নানী অিধেবশেনর সময় িরেপাট যা রাগ িনয় ণ ও িতেরাধ ক  (িসিডিস) 

পেরখা েলা দওয়া হেয়েছ। এই নানী অিধেবশন িল কীভােব িবদ মান িসে ম িলর সােথ স ক গেড় তালা যায় স িলর উপর দৃি  

িনব  কের এমন জনসংখ ার কােছ প ছােত পাের যােদর কািভড-১৯ িটকা হণ করেত সাহােয র েয়াজন হেত পাের। এই নিথেত বিণত 

িক  িবচার িবভাগ ারা এেপােয়নেমে র সময়সূচী, পিরবহেনর ব ব া

গৃহবি  থাকা লাকেদর িচি ত করা এবং যারা গৃহবি  িটকা দওয়ার জন  গৃহবি  রেয়েছ তােদর কােছ প ছােনার 

কৗশল। িবচার িবভাগ ারা িরেপাট করা কৗশল িল িব ৃত িবেবচনার িহসােব তািলকাভু  করা হয় যােত িবচার িবভাগ তােদর স দায় িলেত 

কাজ করেত পাের এমন িবষয় িবেবচনা করেত পাের। আেরা তেথ র জন  eocevent417@cdc.gov এ িসিডিস

িটকা অ াপেয় েমে র সময়সূচী এমন লাকেদর জন  যােদর িটকা হেণ সহায়তা েয়াজন

িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 

কস ম ােনজাররা এমন ব ি েদর সােথ যাগােযাগ ক ন যারা িতব ী বা সামািজক সবা 

হণ কের এবং তােদর িটকা এেপােয়নেমে র জন  িনব ন করেত সহায়তা কের।

সং া িলর সােথ কাজ ক ন যা ইিতমেধ  কিমউিনিট স ার এবং অ াডা  ড স ার িলর 

মেতা িনধািরত িটকা এেপােয়নেমে র সময় িনধারেণ সহায়তা করার জন  স দােয়র মেধ  

পিরেষবা সরবরাহ কের। 

লােকরা বা তােদর ত াবধায়কেদর কল করার জন  একিট ডিডেকেটড কল-লাইন াপন ক ন যিদ তােদর 

কান িটকা অ াপেয় েমে র সময় িনধারেণর সময়সূচীর সহায়তা েয়াজন হয়। 

তােদর কি েগশেনর লাকেদর জন  িটকা অ াপেয় েম  িনধারেণর সময়সূচীেত সহায়তা করেত ধমীয় নতােদর 

সােথ কাজ ক ন। 

মিডেকড/ মিডেকয়ার এবং রাে র বাধক , আচরণগত া

অিফস িলর সােথ কাজ ক ন য কারও পিরেষবা হেণর জন  িটকা অ াপেয় েম  িনধারেণর 

সময়সূচীেত সহায়তা কের।  

িতব ী ব ি েদর এবং িটকাদান অ াে েস সহায়তা েয়াজন এমন অন েদর জন  িটকা 

অ াপেয় েমে র সময়সূচী িনধারণ করেত পাের এমন ফামািসর সােথ অংশীদাির  গেড় তুলুন।

া েক  বা অন ান  দানকারীেদর সােথ সম য় কের আবািসক সুিবধায় বসবাসকারী য 

কাউেক িটকা দওয়ার জন  মেনািনেবশ করা। 

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines

িবচার িবভাগীয় নানী থেক িতি য়াঃ 

কািভড-১৯ িটকার সীিমত অ াে সসহ মানুেষর কােছ প ছােনার 

কৗশল 

ল গা ী িলেক কািভড-১৯ এর উ তর 

content/uploads/2021/01/National-

সােলর ফ য়ারী এবং মাচ মােস 

) িটকা টা  ফােসর সােথ করা  

েথ স ক গেড় তালা যায় স িলর উপর দৃি  

িটকা হণ করেত সাহােয র েয়াজন হেত পাের। এই নিথেত বিণত 

িরবহেনর ব ব া, িটকা দানকারী, িটকা 

গৃহবি  থাকা লাকেদর িচি ত করা এবং যারা গৃহবি  িটকা দওয়ার জন  গৃহবি  রেয়েছ তােদর কােছ প ছােনার 

হয় যােত িবচার িবভাগ তােদর স দায় িলেত 

এ িসিডিস- এর সােথ যাগােযাগ ক ন।    

িটকা অ াপেয় েমে র সময়সূচী এমন লাকেদর জন  যােদর িটকা হেণ সহায়তা েয়াজন 

কস ম ােনজাররা এমন ব ি েদর সােথ যাগােযাগ ক ন যারা িতব ী বা সামািজক সবা 

এেপােয়নেমে র জন  িনব ন করেত সহায়তা কের।  

সং া িলর সােথ কাজ ক ন যা ইিতমেধ  কিমউিনিট স ার এবং অ াডা  ড স ার িলর 

সময় িনধারেণ সহায়তা করার জন  স দােয়র মেধ  

লাইন াপন ক ন যিদ তােদর 

তােদর কি েগশেনর লাকেদর জন  িটকা অ াপেয় েম  িনধারেণর সময়সূচীেত সহায়তা করেত ধমীয় নতােদর 

আচরণগত া , এবং উ য়ন িতব ী 

কাজ ক ন য কারও পিরেষবা হেণর জন  িটকা অ াপেয় েম  িনধারেণর 

িতব ী ব ি েদর এবং িটকাদান অ াে েস সহায়তা েয়াজন এমন অন েদর জন  িটকা 

িসর সােথ অংশীদাির  গেড় তুলুন। 

া েক  বা অন ান  দানকারীেদর সােথ সম য় কের আবািসক সুিবধায় বসবাসকারী য 

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines 

 

িটকার সীিমত অ াে সসহ মানুেষর কােছ প ছােনার 



CDC | NCIRD 
 

 

িটকা পিরেষবা অ াে স করেত সাহায  েয়াজন এমন ব ি েদর জন  কািভড-১৯ িটকা অ াপেয় েমে র জন  

পিরবহেনর ব ব া করা 
  

       বতমান িসে ম     িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 
 

কস ম ােনজার িতব ী ব ি েদর িটকা অ াপেয় েমে  পিরবহেনর জন  সবা দানকারী ফরত দওয়ার  
 অনুমিত দওয়ার উপায় আেলাচনা ক ন। 

 
কিমউিনিট অগানাইেজশন সং া িলর সােথ কাজ ক ন যারা ইিতমেধ  লাকেক িটকা দওয়ার অ াপেয় েমে  িনেয় যেত  
 অ াে সেযাগ  পিরবহন সরবরাহ কের। 

পিরবহণ িবভাগ            িটকা ক েলােত িবনামূেল  গণপিরবহন দােনর জন  পিরবহন িবভােগর সােথ কাজ ক ন। 
 

ধমীয় সং া ধমীয় নতােদর সােথ অংশীদাির  কের তােদর কিমউিনিটর লাকেদর িটেক কে   
 পিরবহেনর ব ব া করা। 

মিডেকড/ মিডেকয়ার িটকাদান অ াপেয় েমে  পিরবহেনর ব ব া করার জন  অ-জ রী িচিকৎসা পিরবহন সুিবধা  

 স েক যাগ  াপকেদর মেন কিরেয় িদন। 

অ-জ রী সবা িটকা ক েলােত অ াে সেযাগ  পিরবহন দােনর জন  অ-জ রী িচিকৎসা ইউিনেটর 

সােথ অংশীদার। 
 

ব ি গত পিরবহণ কা ানী      িটকা দওয়ার জায়গায় ইলেচয়াের লাকেদর পিরবহেণর জন  একিট া াম িবকােশর  
     জন  ব ি গত পিরবহণ সং া িলর সােথ সংযু  হন। 

 
রাইড- শয়ার সািভস িটকা ক েলা অ াে স করেত সাহােয র েয়াজন হেত পাের এমন লাকেদর পিরবহেনর  
 জন  রাইড- শয়ার পিরেষবা িলর সােথ সহেযািগতা ক ন। 

পিরবােরর সদস , যারা বয়  এবং িতব ী ব ি েদর জন  য শীলসহ বতনেভাগী 

এবং অৈবতিনক সবা দানকারী তােদর িটকা দান 
 

 বতমান িসে ম   িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 
 

বাড়ীেত িটকা দান যারা গৃহবি  বা আইেসােলশেন থােক তােদর িটকা দওয়ার সময় একই সমেয় পিরবােরর  
 সদস  এবং অন ান  সবাদানকারীেক িটকা দওয়ার িবষেয় িবেবচনা ক ন। 

 

িটকা দান ইেভ  িটকাদান এবং তােদর বতনভূ  এবং অৈবতিনক সবাদানকারীেক সহায়তার েয়াজন হেত  
 পাের এমন লাকেদর জন  সুিবধাজনকভােব ািপত িটকা ইেভ  হা  করার জন   
 দানকারীেদর সােথ অংশীদাির  ক ন। 
 

িটকা দান পিরক না বতনভু  এবং অৈবতিনক সবাদানকারীেক িটকা দওয়ার সুিবধােথ প া িল িবেবচনা  
 ক ন যারা বয়  এবং িবচার িবভাগ কতৃক পিরক নায় িতব ী ব ি েদর য  নয়। 
 
 
িটকা মওকুেবর সুিবধা বীণেদর বয়  এবং িতব ী ব ি েদর িটকা দওয়ার সময় একই সমেয়  
 সবাদানকারীেদরেক িটকা িদেত স ম হওয়ার জন  রা  অনুেমািদত িটকা ছােড়র অফার িদন। 
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কািভড-১৯ িটকা িদেত ি ধা মাকােবলা কের িটকা দােন সাহায  েয়াজন 

 
বতমান িসে ম 

কিমউিনিট কাউন হল 
 
 

ধমীয় নতা 
 
 

া েসবা দানকারী 

 িপয়ার-টু-িপয়ার বাতা 

িটকা অ া ােসডর 

 

               িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 
 

কািভড-১৯ িটকা তথ  উপ াপন করেত এবং কিমউিনিটর  ও উে েগর উ র িদেত  
কিমউিনিট টাউন হেলর সময়সূচী দান ক ন। 

 
ধমীয় নতােদর তােদর কিমউিনিটর সােথ , িনরাপ া এবং কাযকািরতাসহ কািভড-১৯  
িটকা িনেয় আেলাচনা করেত বলুন। 

কািভড-১৯ িটকাদান স েক রাগীেদর সােথ কেথাপকথনেক উৎসািহত করেত সহায়তার জন  
া েসবা দানকারীেক উৎসািহত ক ন। 

 
এমন লাকেদর িনযু  ক ন যােদর িটকা এবং তােদর সবাদানকারীর সাহােয র েয়াজন হেত 

পাের, তােদর কািভড-১৯ িটকা দওয়ার অিভ তা স দােয়র সহকমীেদর সােথ শয়ার করেত 

বলুন। 

ানীয় জনেগা ীেত কািভড-১৯ িটকা দওয়ার পে  জনমত তিরর জন  িটকা  অ া ােসডর 

িনেয়াগ ক ন। 
 
 

কািভড-১৯ িটকার জন  যারা বাসায় বা আইেসােলশেন আেছন তােদর িচি ত করা 

 
বতমান িসে ম 

বাধক / িতব ী সবা সং া 
 
 

কিমউিনিট অগানাইেজশন 
 

 
ধমীয় সং া  

মিডেকড/ মিডেকয়ার 

 

আ পিরচয়/ আ -শনা করণ 

 

িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 

গৃহবি  বয়  এবং স ার ফর ইি েপনেড  িলিভং এেজি িলর সােথ কাজ ক ন। 
 

 
সিলিসট মলস অন ইলস এবং অন ান  সং া িল ানীয় া  িবভাগ িলর সােথ কাজ 

কের যােত গৃহব ী ব ি েদর িচি ত করা যায়। 

সিলিসট মলস অন ইলস এবং অন ান  সং া িল ানীয় া  িবভাগ িলর সােথ 
কাজ কের যােত গৃহব ী ব ি েদর িচি ত করা যায়। 

 
মিডেকড/ মিডেকয়ার এবং রা ীয় বাধক , আচরণগত া  এবং উ য়নমূলক িতবি  

অিফস িলর সােথ কাজ কের এমন ােয় েদর সনা  করেত যােদর নািসং হাম েরর 

য  েয়াজন, িক  যারা কিমউিনিটেত বসবাস করেছন। 

মানুষ বা তােদর পিরচযাকারীেদর জন  একিট ডিডেকেটড কল-লাইন াপন ক ন যারা 

গৃহবি  িহসােব িচি ত কের যিদ তােদর বািড়েত িটকা দওয়ার সময়সূচী েয়াজন হয়। 
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কািভড-১৯ িটকা দােনর জন  গৃহবি  বা আইেসােলশন মানুেষর কােছ প ছােনা 
 

বতমান িসে ম 

কিমউিনিট অগানাইেজশন 
 
 

ইমােজনসী া েসবা 
 

 
া েসবা দানকারী এবং িসে ম 

 
 

মিডেকড/ মিডেকয়ার 

 

িবচার িবভাগ কতৃক কৗশল িরেপাট 

বািড়েত পিরদশন কমসূিচ এবং সামািজক বা অন ান  া  পিরেষবা িলর সােথ কাজ ক ন 

যােত তারা সবা দানকারী লাকেদর িটকা দওয়ার পিরক না তির কের। 
 

গৃহবি  বা আইেসােলশন ব ি েদর বািড়েত িটকা দওয়ার সুিবধােথ ফায়ার িবভাগ এবং 

অন ান  জ ির ইউিনেটর সােথ অংশীদাির । 
 

ইন- হাম িটকা পিরেষবা দােনর জন  াধীন দানকারী এবং া  ব ব ার 
অনুেরাধ ক ন। এই দানকারীেদর ফরত দওয়ার উপায় খুঁজুন। 

অভ রীণ িটকা সহায়তা করার জন  হাম াভাইডারেদর কােছ িগেয় 

মিডেকড/ মিডেকয়ার ব বহার ক ন। 

 

মাবাইল ইউিনট এবং াইক িটম সুরি ত মাবাইল ইউিনট বা ন াশনাল গাড এবং ইন- হাম ইনিফউশন কা ািন িলর 
সােথ কাজ ক ন যারা গৃহবি  বা আইেসােলশেন লাকেদর বািড়েত িটকা দান কের। 

 
 

িসিডিস কািভড-১৯ িরেসােসস যা রােজ র া  কমকতােদর সহায়ক করেত পােরঃ 

 
 

Resources for vaccinating people who might have challenges with access 
 

Vaccine-Related Resources 
 

 Vaccine Considerations for People with Disabilities  
 Clinical Considerations: Vaccinating Older Adults and People with Disabilities  
 Clinical Considerations: Vaccinating homebound persons  

 
Guidance and Planning Documents 

 
 Guidance for Direct Service Providers for People with Disabilities  
 Guidance for Vaccinating Older Adults and People with Disabilities  

 
Web Resources 

 
 People with Certain Medical Conditions 
 American Sign Language (ASL) Video Series 
 Easy to Read COVID-19 Materials 

এমন লাকেদর িটকা দওয়া যােঁদর অ াে স িনেয় চ ােল  থাকেত পাের 

িটকা স িকত িবষয় 

 িতব ীেদর জন  িটকার িবেবচনা।  
 ি িনকাল িবেবচ  িবষয়ঃ বয়  এবং িতব ী ব ি েদর িটকা।  
 ি িনকাল িবেবচ  িবষয়ঃ গৃহবি  ব ি েদর িটকা দওয়া। 

 

িনেদশনা এবং পিরক না িবষয়ক নিথ 

 িতব ী ব ি েদর জন  সরাসির পিরেষবা সরবরাহকারীেদর জন  িনেদিশকা। 
 বয়  এবং িতব ীেদর িটকা দওয়ার জন  িনেদিশকা। 

 

ওেয়ব িরেসাস 

 িনিদ  িকছু মিডেকল অব ার মানুষ। 
 আেমিরকান সাইন ল া ুেয়জ (এএসএল) িভিডও িসিরজ। 
 কািভড-১৯ িবষেয় সহেজ পাঠােযাগ  িবষয়াবলী। 

 


