
আপনার টিকাগুলির জনয অর্থপ্রদাননরএকটি গাইড 
আপনার বাচ্চানদর টিকার জনয অর্থ প্রদান করা 
সব শিশুরই টিকা পাওযার সুয াগ রযযযে। য াগয হযে, যেটিভ হাওযাইযাে যহেথ যসন্টার এবং ইশিযাে যহেথ সাশভি স (IHS) যরাগ প্রশিযরাধ 
পশরযেবা প্রদাে কযর থাযক। যেডাযরে যকাযাশেোইড যহেথ যসন্টার (FQHCs) বা রুরাে যহেথ শিশেক (RHCs) -এ ভযাকশসেস ের শিেযেে 
(VFC) যপ্রাগ্রাম প্রদােকারীর যদওযা CDC-এর প্রস্তাশবি টিকা এবং COVID-19-এর টিকা শবোমযূেয যদওযা হযে, আপোর ডাক্তার শভশিযের িেয 
অেযােয খরি িািি  করযি পাযরে।1 CDC-এর শেযশমি প্রস্তাশবি শিিযবর টিকা শবোমযূেয হওযা উশিি।* 

*ফু্ল এবং অেযােয টিকাগুশে একসাযথ যপযমন্ট বা একসাযথ বীমা িািি  করা োড়াই আপোর স্বাস্থ্য বীমাযি কভার হওযা আবিযক।2 আপশে VFC

টিকার প্রিাসশেক শে শদযি ো পারযে, আপশে বেযি পাযরে য  আপশে শদযি পারযবে ো ও আপোর কাে যথযক যকােও িািি  যেওযা হযব ো।

প্রাপ্ত বয়স্কনদর টিকার জনয অর্থ প্রদান করা 

● ববসরকারী স্বাস্থ্য বীমা
○ আইে অে ুাযী, প্রস্তাশবি টিকাগুশে আপোর শেযির যকােও খরি োড়াই, অবিযই আপোর বীমা যকাম্পাশে দ্বারা কভার করা

উশিি। আপোর টিকাগুশে শবোমযূেয ডাক্তাযরর অশেস বা শেশদিষ্ট যকােও োমিাশস - যকাথায কভার করা হযযযে িা িােযি
আপোর বীমা যকাম্পাশের সাযথ য াগায াগ করুে।

● বমলডনকড
○ যবশিরভাগ রাযিযর যমশডযকড প্ল্যাযে কমপযে প্রাপ্তবযস্কযদর শকেু টিকা কভার কযর িযব শকেু প্ল্যাযে CDC-প্রস্তাশবি সমস্ত

টিকা শবোমযূেয যদওযা হয ো।
○ আপোর প্রযযািেীয টিকা(গুশে) শবোমযূেয যদওযা হযব শকো এবং একসাযথ শকেু পশরমাণ আপোযকও শদযি হযব, একসাযথ

বীমা শদযি হযব বা টিকা যদওযার শে (য মে, প্রশিটি িযের িেয শে) শদযি হযব শকো িা িােযি আপোর রাযিযর
যমশডযকড এযিশির সাযথ য াগায াগ করুে। এোড়াও টিকাগুশে শেশদিষ্ট ডাক্তার, োমিাশসস্ট দ্বারা শদযি হযব বা অেয স্বাস্থ্যযসবা
প্রদােকারীর দ্বারা কভার হওযা উশিি শকো িাযদর শিজ্ঞাসা করুে।

● বমলডনকয়ার
○ যমশডযকযার পােি  B (শিশকৎসা বীমা)-এর অধীযে শবোমযূেয ফু্ল এবং শেউযমাযকাকাে টিকাগুশে কভার করা হয।
○ যমশডযকযার পােি  D প্ল্যােগুশেযি যরাগীযদর অশি সামােয োকা শদযি হযি পাযর বা একদমই শবোমযূেয যরাগীযদর কভার করা

হয। আরও িথয পাওযার িেয আপোর পােি  D প্ল্যাে প্রদােকারীযক কে করুে।
● বকানও স্বাস্থ্য বীমা বনই

○ আপোযক সম্ভবি টিকার সমূ্পণি মেূয এবং এর সাযথ সম্পশকি ি য যকােও শে য মে অশেযসর শকেু পশরমাণ একসাযথ প্রদাে
করা, একসাযথ বীমার শকেু এবং/অথবা টিকা যদওযার শে (িা হে প্রশিটি িে যদওযার শে) যকােও ডাক্তাযরর অশেযস,
স্বাস্থ্য শিশেযক বা োমিাসীযি শদযি হযব।

আমার টিকা বনওয়ার সামর্থয না র্াকনি? 
● আপোর প্রযযািেীয টিকাগুশে যেওযার সামথিয ো থাকযে আপশে আপোর রাযিযর বা স্থ্ােীয স্বাস্থ্য শবভাযগর সাযথ য াগায াগ করযি

পাযরে এবং শবোমযূেয বা কম খরযি প্রাপ্তবযস্কযদর টিকা যদওযা হযে এমে যকােও রাযিযর যপ্রাগ্রাম সম্পযকি  িাযে শকো িা িাযদর
শিজ্ঞাসা করযি পাযরে। িারা কম খরযি টিকা প্রদাে কযর শকো িা যদখযি আপশে আপোর এোকার একটি FQHC, RHC, ইশিযাে
যহেথ সাশভি যসস যসন্টার বা যেটিভ হাওযাইযাে যহেথ যসন্টারগুশের সাযথ য াগায াগ করযি পাযরে অথবা 1-800-CDC-INFO

(1-800-232-4636)-এ CDC-এ কে করযি পাযরে। আপোযক টিকা যদওযার িেয শিশেকগুশেযি আপোযক যরাগী শহসাযব শেবন্ধে করযি
হযি পাযর।

আরও িযথযর িেয এখাযে  াে 
www.aa-nhpihealthresponse.org/ এবং www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and 
Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do 

not necessarily represent the official views of CDC/HHS.

1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ﬂu.html
http://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-ﬂu-shot/index.html


ফু্লনয়র টিকা বনওয়ার একটি গাইড 
ইনফু্লনয়ঞ্জা কী? 

ইেেুযযঞ্জা,  া সাধারণি "ফু্ল" োযম পশরশিি, একটি সংক্রামক যরাগ  া মাশকি ে  ুক্তরাযে সাধারণি অযটাবর যথযক যম মাস প িন্ত েশড়যয পযড়। 
য  যকােও কাযরারই ফু্ল হযি পাযর, শকন্তু এটি শিশু এবং যোে বাচ্চা, 65 বের বা িার যবশি বযসী মােেু, গভি বিী মশহোযদর এবং শেশদিষ্ট যরাগ 
রযযযে এমে বা দবুিে যরাগ প্রশিযরাধক েমিা রযযযে এমে যোকযদর পযে আরও যবশি শবপজ্জেক। 

বকন টিকা বদওয়ার দরকার আনে? 

প্রশি বের মাশকি ে  ুক্তরাযে হািার হািার মােেু ফু্লযি মারা  ায এবং আরও অযেক মােেু হাসপািাযে ভশিি  হযয থাযক। ফু্লযযর টিকা শেযে িার 
েযে প্রশি বের েে েে অসুস্থ্িা এবং ফু্ল সম্পশকি ি েেযণর কারযণ ডাক্তাযরর কাযে  াওযাো কমযব। 

কানদর টিকা লননে হনব? 

প্রযিযযকরই ফু্লযযর টিকা যেওযা উশিি। যসন্টার ের শডশিি কযরাে অযাি শপ্রযভেিে (CDC) 6 মাস বা িার যবশি বযযসর প্রযিযকযক প্রশিবার 
ফু্লযযর সময টিকা যেওযার পরামিি যদয। 

আলম লক COVID-19-এর টিকার সানর্ অনয টিকা লননে পালর? 

● COVID-19-এর টিকা এবং অেযােয টিকাগুশে এখে সময শবযবিো ো কযরই পশরিাশেি হযি পাযর। এযি
একই শদযে বা 14 শদযের মযধয COVID-19-এর টিকা এবং অেযােয টিকার একসাযথ যদওযা অন্তভুি ক্ত।3

আলম লক ফু্লনয়র টিকা বনওয়ার পনর ফু্লনে আক্রান্ত হনে পালর? 

● ো, ফু্লযযর টিকা যথযক আপোর ফু্ল সম্পশকি ি অসুস্থ্িা হযি পাযর ো।

আরও িযথযর িেয এখাযে  াে 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ এবং www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. 

Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of 

CDC/HHS.

3 যসন্টার ের শডশিি কযরাে অযাি শপ্রযভেিে। (2021,16ই িেুাই)। covid-19-এর টিকা বযবহাযরর িেয মধযবিী শিশেকাে শবযবিো। যসন্টার ের শডশিি কযরাে 
অযাি শপ্রযভেিে। 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvac 
cines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration। 
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