কররোনোভোইরোস -১৯ ভযোকসসরনশন - ভযোকসসরনর তৃ তীয় ড োজ (ভযোকসসরনর বুস্টোর
ড োজ) - অসুস্থ বযক্তি
প্রিয় স্যার/ম্যাডাম্,
ররাগ বা প্যাথলজিকাল অবস্থাতে ভুগতেন এম্ন বযজিতের স্নাি করার িনয এই ফম্টি
ম প্ূরণ করা িতয়ািন
কারণ োরা কতরানভাইরাস্ - ১৯ এর রেতে গুরুের িভাতবর একটি বৃহত্তর ঝুঁ প্রকর স্ম্মখীন হয়।
এই ফম্ ম টিকা রেওয়ার স্ম্য় উপ্স্থাপ্ন করা হতব।
আপ্প্রন রে প্রনপ্রেমষ্ট প্রিপ্রনকাল অবস্থা রথতক আক্রান্ত হতয়তেন ো শনাি করার িনয অনগ্রহ কতর নীতের
রিপ্রবতল িপ্রেটি ররাগ প্রবতবেনা করুন এবং রেখাতন উপ্েি রস্খাতন হযাুঁ বাতে টিক প্রেন।

ডরোগ

হযাুঁ

সংজ্ঞো*

ইপ্রডওপ্যাপ্রথক প্ালতম্ানাপ্রর ফাইতরাপ্রস্স্

শ্বাস্েতের ররাগ

অনযানয শ্বাস্েতের ররাগগুপ্রলর িনয ো অজেতিন রথরাপ্রপ্
িতয়ািন
উন্নে
রেপ্রণতে হাতিম র বযথো
ম (েৃেীয়-েেু থ ম NYHA)

কাপ্রডও
ম -স্ংবহন
স্ংক্রান্ত ররাগ

কাপ্রডও
ম তিপ্রনক শক ররাগীতের রপ্াস্ট করুন
অযাপ্রম্ওট্রপ্রফক লযাট্রাল স্ক্তলতরাপ্রস্স্ এবং অনযানয রম্াির
প্রনউরতনর ররাগ
ম্াপ্রিপ্ল স্ক্তলতরাপ্রস্স্
রপ্শী প্রডতরাপ্রফ ররাগ

স্নায়প্রবক ররাগ

প্রশশুর রস্প্রররাল প্যালপ্রস্
ম্ায়াতস্থপ্রনয়া গ্রাপ্রভস্
স্নায়প্রবক প্রডপ্রস্প্রম্উন প্রডস্অডমার
িাইপ্ ১ ডায়াতবটিস্ ররাগীতের

ডায়াতবটিস্/অনযানয
গুরুের এতডাজক্রতনাপ্যাপ্রথ

িাইপ্ ২ ডায়াতবটিস্ ররাগীতের োতের কম্প্তে ২
ডায়াতবটিতস্র ওষধ িতয়ািন বা োতের িটিলো রতয়তে
অযাপ্রডস্ন ররাতগ আক্রান্ত ররাগীরা
প্ানহাইতপ্াপ্রপ্িুইপ্ররয়াস্ম্াতস্ আক্রান্ত ররাগী

প্রস্প্রস্টক ফাইতরাপ্রস্স্
েকৃতের ররাগ

প্রস্প্রস্টক ফাইতরাপ্রস্স্
ররাগীতের প্রলভার প্রস্তরাপ্রস্স্ ধরা প্ত়ে
প্ূববেী
ম
রস্প্রররাল ইতস্কপ্রম্ক-রহতম্াতরজিক ইতভতের ররাগী, ো
স্নায়প্রবক এবং জ্ঞানীয় স্বায়ত্তশাস্তনর স্াতথ আপ্স্ কতরতে

রস্প্ররতরাভাস্কলার
ররাগ

রে ররাগীরা 2020-2021 স্ম্য়কাতল (বা 2020 স্াতলর আতগ)
"ররাক" এর প্রশকার হতয়তেন, 3 এর রেতয় রবপ্রশ বা স্ম্ান
র্্ োজকং স্হ
থযালাতস্প্রম্য়া আক্রান্ত ররাগী

প্রহতম্াতলাপ্রবতনাপ্যাপ্রথ

প্রস্তকল রস্ল অযাপ্রনপ্রম্য়া স্হ ররাগীরা
গুরুের রিাল্পোর অনযানয রূপ্

ডাউন প্রস্নতরাম্

ডাউন প্রস্নতরাতম্ আক্রান্ত ররাগীরা

গুরুের স্্থূলো

৩৫ এর রবপ্রশ প্রবএম্আই স্হ ররাগী

শারীপ্ররক, স্ংতবেনশীল,
বজিবৃপ্রত্তক এবং ম্ানপ্রস্ক
অেম্ো

গুরুের িপ্রেবন্ধী বযজি, আইন নম্বর 104/1992 এর ধারা
3 উপ্ধারা 3 অনস্াতর

* িাথপ্রম্ক বা ম্াধযপ্রম্ক স্ততরর ইপ্রম্উতনাস্তিশতন আক্রান্ত ররাগীতের োপ্রলকায় ইপ্রেম্তধয অন্তভুি
ম
নয় এম্ন
ররাগীতের িনয ভযাকপ্রস্তনর বস্টার রডাি টিকা রেওয়ার প্রাম্শ ম রেওয়া হয়, কারণ োতের িনয ভযাকপ্রস্তনর
অপ্রেপ্ররি রডাি অগ্রাপ্রধকার প্রহতস্তব ইপ্রেম্তধযই শুরু করা হতয়তে (ররফাতরন্স নং 41416 - 14/09/2021)।
আম্রা আপ্নাতক িাপ্রনতয়প্রে রে এই র াষণাপ্তে থাকা বযজিগে রডিা এম্নপ্রক আইটি স্রঞ্জাম্ দ্বারা এবং
একতেটিয়াভাতব

এই

র াষণাপ্েটির

িজক্রয়ার

অংশ

প্রহস্াতব

িজক্রয়ািাে

আইনিীপ্রব প্রডজক্র স্ংখযা 196 এর অনতেে 13 অনস্াতর।

স্থান ও োপ্ররখ

স্বাের

করা

হতব, 30 িন 2003 এর

