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েবসরকাির �ুেলর জনয্ িটকাকরেণর আবশয্কতা 
 

িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�েরর (NYC �া�য্ দ�র) কিমশনার একিট কিমশনােরর 
আেদশ জাির কেরেছন যা েবসরকাির �ুেল কমর্রত কম�েদর COVID-19 এর িবরে� িটকা েনওয়া 
আবশয্ক কের।0

1 নতুন আবশয্কতাগিল এবং িকভােব েসগিল েমেন চলেত হেব েস স�েকর্  জানেত এই 
নিথিট পযর্ােলাচনা করন। 
 
েকান েবসরকাির �ুলগিল এই আেদশ �ারা আ�ািদত করা হয়? 
আেদশিট েবসরকাির �ুলগিলর ে�ে� �েযাজয্ েযগিল ি��ুল েথেক ে�ড 12 বা েসই িশ�াগত পিরসেরর েয 
েকানও অংশ (েযমন একিট �াথিমক বা মাধয্িমক �ুল) েথেক িশ�াথ�েদর জনয্ িনেদর্শনা এবং স�িকর্ ত 
পিরেষবাগিল �দান কের বা একিট িশ�াথ�র বািড়েত িনেদর্শনা �দান কেরন েসই সব িশশেদর জনয্ যারা 
বািড়েত সশরীের িনেদর্শনা �া� হয়। 
 
�েয়াজনীয়তা �ুলগিলেত �েযাজয্ েযগিল সাধারণত ি�-�ুল েথেক ে�ড 12 এর বয়েসর িশ�াথ�েদর 
পিরেষবা �দান কের, এমন িক যিদ �ুলগিল িশ�াথ�েদর ে�ড বা অনুরপ �েপ পৃথক না কের।  
 
কােদর িটকা েদওয়া �েয়াজন? 
পূণর্ এবং আংিশক সমেয়র কমর্চারী এবং অৈবতিনক �া�বয়� কম�রা (েযমন ছা�-িশ�ক এবং 
ে��ােসবকেদর) সহ েবসরকাির �ুল কম�েদর (সি�িলতভােব, "কম�") অবশয্ই িটকা িদেত হেব। একিট 
যুি�স�ত ছাড় �ি�য়ার মাধয্েম িটকাকরেণর �েয়াজনীয়তা েথেক অবয্াহিত েদওয়া কম�েদর িটকা েদওয়ার 
�েয়াজন েনই। 
 
কখন কম�েদর িটকা িদেত হেব?  
েসামবার, 20 িডেস�র, 2021 এর মেধয্, একিট েবসরকাির �ুেল কমর্রত সম� কম�েদর অবশয্ই �মাণ 
জমা িদেত হেব েয তারা একিট COVID-19 িটকার অ�ত একিট েডাজ েপেয়েছন। 20 িডেস�র, 2021 
এর মেধয্ েয সম� কম�রা দইু েডােজর িটকার �থম েডাজ েপেয়েছন তােদর অবশয্ই তােদর �থম েডাজ 
জমা েদওয়ার 45 িদেনর মেধয্ ি�তীয় েডাজ �হণ করেত হেব এবং �মাণ িদেত হেব।  
 
20 িডেস�র, 2021 তািরেখ বা তার পের িনেয়াগ করা কম�েদর অবশয্ই �মাণ িদেত হেব েয তারা 
তােদর শর হওয়ার তািরেখর আেগ একিট COVID-19 িটকার অ�ত একিট েডাজ েপেয়েছন। েয কম�রা 
তােদর শরর তািরেখর মেধয্ একিট দইু-েডাজ িসিরেজর েকবল �থম েডাজ েপেয়েছন তােদর অবশয্ই 
তােদর �থম েডােজর �মাণ জমা েদওয়ার 45 িদেনর মেধয্ ি�তীয় েডাজ েনওয়ার �মাণ িদেত হেব।  

 
1 nyc.gov/health এ যান এবং "Order Requiring COVID-19 Vaccination for Nonpublic School Staff" (েবসরকাির �ুেলর 
কম�েদর জনয্ COVID-19 িটকা আবশয্ক করা আেদশ) খুঁজনু। 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-nonpublic-school-vaccination-requirement.pdf
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িটকার �েয়াজনীয়তা েমটােত কম�রা েকান COVID-19 িটকা িনেত পােরন? 
�হণেযাগয্ িটকাগিল হল মািকর্ ন ফুড অয্া� �াগ অয্াডিমিনে�শন (U.S. Food and Drug 
Administration, FDA) �ারা অনুেমািদত বা গৃহীত িটকাগিল, েযমন Pfizer, Moderna এবং Johnson & 
Johnson িটকা বা িব� �া�য্ সং�া (World Health Organization, WHO) �ারা জরির বয্বহােরর জনয্ 
অনুেমািদত৷ WHO-অনুেমািদত িটকার তািলকা উপল� covid19.trackvaccines.org/agency/who এ। 
 
মািকর্ ন য�ুরা�-িভিত্তক ি�িনকাল �ায়ােলর অংশ (বতর্ মােন, Novavax) িটকাগিল েকবল ি�িনকাল �ায়ােল 
অংশ�হণকারী কম�েদর জনয্ �হণেযাগয্, যােদর অবশয্ই একিট সি�য় িটকা �াি�র কথা িনি�ত করেত 
হেব, ে�সেবা নয়। 
 
স�ণূর্রেপ িটকা�া� হওয়ার অথর্ িক? 
স�ূণর্ভােব িটকা পাওয়ার জনয্, কম� সদসয্েক একিট দইু েডােজর িটকার ি�তীয় েডাজ বা Johnson & 
Johnson িটকার একক েডাজ পাওয়ার পর েথেক অ�ত দইু স�াহ অিতবািহত কের থাকেত হেব। যারা 
দিুট িভ� িটকা েপেয়েছন তারা স�ূণর্রেপ িটকা�া� বেল িবেবিচত হেবন যিদ উভয় িটকাই FDA বা 
WHO �ারা অনুেমািদত বা গৃহীত হয়। 
 
আমার �ুলেক েকান ডকুেমে�শন বজায় রাখেত হেব? 
�িতিট �ুেল কম�দ সদসয্েদর িটকা েদওয়ার �মােণর ইেলক�িনক বা কাগেজর েরকডর্  িনরাপেদ বজায় 
রাখেত হেব। এই েরকডর্ গিল অবশয্ই হালনাগাদ রাখেত হেব এবং, আইন �ারা েযমন অনুেমািদত, 
অনুেরােধর িভিত্তেত NYC �া�য্ িবভাগ বা তার মেনানীেতর কােছ উপল� করেত হেব। �ুলগিলেক অবশয্ই 
একিট িরেপাটর্  বজায় রাখেত হেব যা িন�িলিখত তথয্গিল �য্াক কের: 

1. কম�েদর নাম এবং তােদর িনেয়াগ শরর তািরখ  
2. জমা েদওয়া িটকাকরেণর �মােণর ধরন, যার মেধয্ থাকেত পাের: 

• েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরােধর েক� (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) িটকাকরণ কাডর্ । এই কােডর্ র একিট িডিজটাল ছিব বা ফেটাকিপও �হণেযাগয্। 

• NYC িটকাকরণ েরকডর্  বা অনয্ানয্ অিফিসয়াল ইিমউনাইেজশন েরকডর্ , �া�য্েসবা 
�দানকারীর কাছ েথেক �া� তথয্ সহ। এই েরকেডর্ র একিট িডিজটাল ছিব বা ফেটাকিপও 
�হণেযাগয্। 

• NYC COVID েসফ অয্াপার ি��আউট বা ি�নশট 
• CLEAR েহলথ পাস ি��আউট বা ি�নশট 
• NYS Excelsior Pass/Excelsior Pass Plus 
• েয তািরেখ িটকাকরেণর �মাণ পাওয়া েগেছ 

3. গৃহীত িটকা এবং িটকার েডাজ �হেণর তািরখ 
• তৃতীয় েডাজ এবং বু�ার েডাজ িনেদর্শ করার �েয়াজন েনই। 

4. কম� সদসয্ বতর্ মােন স�ণূর্রেপ িটকা �া� িকনা 
• কম� সদসয্েদর জনয্ যারা একিট িটকার �থম েডাজ েপেয়েছন যার জনয্ দিুট েডাজ 

�েয়াজন, তােদর অবশয্ই �থম েডাজ পাওয়ার �মাণ জমা েদওয়ার 45 িদেনর মেধয্ ি�তীয় 
েডাজ �হণ করার �মাণ �দান করেত হেব। �ুলেক অবশয্ই পের ি�তীয় েডাজিট পাওয়ার 
�মাণ েপেত হেব এবং েয তািরেখ ি�তীয় েডাজ �হণ করা হেয়িছল তা েরকডর্  করেত 

https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
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হেব। 
5. েয েকান কম�র জনয্ যারা COVID-19 িটকা েদওয়ার �মাণ জমা েদনিন কারণ তােদর যুি�স�ত 

ছাড় েদওয়া হেয়িছল, তােদর জনয্ েরকডর্ িট অবশয্ই িনেদর্শ করেব েয এই ধরেনর ছাড় �দান করা 
হেয়িছল। 

• আেমিরকানস উইথ িডজঅয্ািবিলিটস অয্া� সহ �েযাজয্ আইন অনুযায়ী কম�েদর �ারা �দত্ত 
সহায়ক নিথপ� এবং যিু�স�ত ছাড় িনধর্ারেণর িভিত্ত উে�খ কের �ুলিটেক আলাদাভােব 
েরকডর্  বজায় রাখেত হেব।  

 
আপনার কম�েদর জনয্ সং�হ করার জনয্ িটকার তেথয্র একিট উদাহরণ এখােন েদওয়া হল: 
 

কম�েদর 
নাম 

কমর্সং�ান 
শরর তািরখ 

িটকাকরণ 
ধরেনর 
�মাণ 

িটকাকরণ িটকার 
েডাজ 1 এর 
তািরখ 

িটকার 
েডাজ 2 এর 
তািরখ 

িটকা �াি�র 
�মাণ করার 

তািরখ 

জমা েদওয়ার 
তািরখ 
অনুযায়ী 
স�ণূর্রেপ 
িটকা েদওয়া 

হেয়েছ 
জন েডা 1/10/2020 NYS 

এে�লিসওর 
Pfizer 3/3/2021 4/5/2021 4/15/2021 হয্া ঁ

েজন েডা 2/27/2018 NYC 
COVID 
Safe অয্াপ 

Moderna 10/26/21 12/6/2021 
এর মেধয্ 
আবশয্ক 

11/1/2021 
(েডাজ 1) 

না 

িটম ি�থ 4/5/2019 CDC 
িটকাকরণ 
কাডর্  

Johnson & 
Johnson 

11/10/2021 �েযাজয্ নয় 11/12/2021 হয্া ঁ

 
আিম িকভােব যুি�স�ত ছাড় িনধর্ারণ করেত পাির?  
কম�রা িচিকৎসাগত অব�া বা ধম�য় িব�ােসর কারেণ িটকাকরেণর আবশয্কতা েথেক অবয্াহিত েপেত 
চাইেত পােরন। খুব কম িচিকৎসাগত অব�া রেয়েছ যা একজন বয্ি�েক COVID-19 এর িবরে� িটকা 
েদওয়া েথেক িবরত রাখেত পাের। িচিকৎসাগত ছােড়র অনুেরাধগিল অবশয্ই একজন লাইেস��া� 
িচিকৎসেকর �ারা িলিখত এবং �া�িরত হেত হেব, অনুেরাধকৃত অবয্াহিতর কারণ ��ভােব উে�খ করেত 
হেব (যা অবশয্ই CDC িনেদর্ িশকা অনুসাের হেত হেব), এবং �তয্িয়ত করেত হেব েয িটকাকরণ কম� 
সদেসয্র �াে�য্র জনয্ �িতকারক হেত পাের। ডকুেমে�শেন পযর্া� তথয্ থাকা উিচত যােত িনণর্য় করা যায় 
েয ইিমউনাইেজশেনর জনয্ একিট িচিকৎসাগত �িতকারক ইি�ত আেছ িকনা এবং িনিদর্� সময়কােলর ৈদঘর্য্ 
উে�খ করা উিচত েয সময় িটকা েদওয়া জনয্ িচিকৎসাগতভােব িনিষ�। 
 
িটকাকরেণর �িতকারক উপসগর্ স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ cdc.gov এ যান এবং "Interim Clinical 
Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United 
States" (বতর্ মােন মািকর্ ন যু�রাে� অনুেমািদত বা গৃহীত COVID-19 িটকা বয্বহােরর জনয্ 
অ�বর্ত�কালীন ি�িনকাল িবেবচনা) খুঁজনু। যুি�স�ত ছাড় সং�া� তেথয্র জনয্, CDC এর "Workplace 

http://cdc.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
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Vaccination Program" (কমর্ে�ে� িটকাদান কমর্সূিচর) ওেয়বেপজ েদখুন (cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community এ যান, পৃ�ার বাম িদেক "Workplaces & Businesses" (কমর্ে�� ও বয্বসা) �প-
ডাউনিট �সািরত করন এবং "Workplace Vaccination Program" (কমর্ে�ে� িটকাদান কমর্সিূচ) 
িনবর্াচন করন) এবং সমান কমর্সং�ােনর সুেযাগ কিমশেনর (Equal Employment Opportunity 
Commission) COVID-19 ওেয়বসাইট (eeoc.gov এ যান এবং "What You Should Know About 
COVID-19 and the ADA, the Rehabilitation Act, and Other EEO Laws" (COVID-19 এবং ADA, 
পুনবর্াসন আইন এবং অনয্ানয্ EEO আইন স�েকর্  আপনার যা জানা উিচত) খুঁজনু)। 
 
যিদ একিট �ুল িনধর্ারণ কের েয একজন কম� সদসয্েক তারা একিট যুি�স�ত ছাড় �দান করেব, তাহেল 
�ুলিটেক অবশয্ই একক পিরি�িতর উপর িভিত্ত কের ছােড়র ধরণ এবং িকভােব �ুল অনয্ানয্ ছাড় �দান 
কের তা িনধর্ারণ করেত হেব। ছােড়র উদাহরণগিলর মেধয্ রেয়েছ কম� সদসয্েক এমন এলাকায় কাজ 
করার জনয্ িনেয়াগ করা েযখােন িশশরা উপি�ত েনই; কম� সদসয্েক িনয়িমত বািড়েত পরী�া সহ আরও 
ঘন ঘন পরী�ার মধয্ িদেয় যাওয়া আবশয্ক করা; এবং কম� সদসয্েক দিুট মুেখর আবরণ বা একিট 
উ�মােনর মুেখর আ�াদন পরা আবশয্ক করা এবং �ুেল অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা।  
 
িটকা না েদওয়া কম�রা �ুেল িশশ এবং �া�বয়�েদর সং�মেণর ঝঁুিক বাড়ােত থাকেব এবং �ুল 
�শাসকেদর িটকা েদওয়া হয়িন এমন কম� সদসয্েদর �ােথর্র এবং তােদর �ুল স�দায়েক COVID-19 
সং�মণ েথেক র�া করার �ােথর্র মেধয্ ভারসাময্ বজায় রাখেত হেব। 
 
িটকা �দােনর আেদশ েমেন চলার েকান �মাণ েবসরকাির �ুলগিলেক জমা িদেত হেব?  
�ুলগিলেক অবশয্ই একিট িনি�তকরণ জমা িদেত হেব েয তারা িটকা েদওয়ার আেদশ েমেন চলেছ৷  

• �াথিমক িনি�তকরণ (nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMB এ উপল�) অবশয্ই 
ম�লবার, িডেস�র 28, 2021 এর মেধয্ জমা িদেত হেব।  

• একিট চূড়া� িনি�তকরণ (nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZ এ উপল�) অবশয্ই 
বৃহ�িতবার, েফ�য়াির, 2022 এর মেধয্ জমা িদেত হেব। 
 

িকভােব িটকার �েয়াজনীয়তা �েয়াগ করা হেব? 
পিরদশর্েনর পের, �ুলগিলেক অবশয্ই েদখােত হেব েয তারা কম�েদর িটকা েদওয়ার েরকডর্  বা েকােনা 
যুি�স�ত ছােড়র েরকডর্  �েয়াজন অনুযায়ী সং�হ কেরেছ এবং র�ণােব�ণ কেরেছ। NYC �া�য্ িবভাগ 
নিথ বজায় রাখাং, কম�েদর ছাড় েদওয়া বা িনি�তকরেণর আবশয্কতা েমেন চলেত বয্থর্তার িবষেয় িশ�া 
�দান করেব। েয েকােনা চলমান অননুবত�তার ফেল 1,000 ডলার জিরমানা বা অনয্ানয্ বলবতকরণ 
পদে�েপর সােপে� একিট সমন জাির করা হেত পাের।  
 
COVID-19 িটকা স�েকর্  তথয্ আিম েকাথায় েপেত পাির? 
COVID-19 িটকাসমূহ স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine এ যান। COVID-19 
িটকাগেলা িনরাপদ, কাযর্কর ও িবনামূেলয্র। কম�রা িটকাকরণ সাইট খুঁেজ েপেত পােরন 
nyc.gov/vaccinefinder এ বা 877-829-4692 ন�ের কল কের। কম�রা nyc.gov/homevaccine এ 
িগেয় বা 877-829-4692 ন�ের েফান কের বািড়েত বেস িটকা েনওয়ার জনয্ও বয্ব�া করেত পােরন। 
 
�� আেছ? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
http://eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMB
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZ
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/homevaccine
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আপনার যিদ �� থােক, 311 এ কল করন এবং “nonpublic school vaccinate mandate” (েবসরকাির 
�ুেলর িটকার আবশয্কতা) স�েকর্  জানেত চান 
 
পিরি�িত অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের। 12.15.21 
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