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আপনার সন্ানদের মারাত্মক ররাগ রেদক  
সুরক্ষিত রাখুন। আপনার সন্ানদের টিকা ক্েন।

ভাদ�াভাদে শুরু করুন:

টিকা ক্েন

ক্নউ ইয়দককে র সক� অক্িোসীর জরুক্র প্রদয়াজদনর ক্েষয়গুদ�াদত স্াস্থ্য েুদ�টিদনর একটি ক্সক্রদজর ৯৩ তম সংখথ্যা

খন্ড ১১, সংখথ্যা ২

স্াস্থ্য েুদ�টিন
ক্নউ ইয়ককে  ক্সটি ক্িপারকে দমন্ট অব্ রে�ে অথ্যান্ড োইক্জন



আপনার সন্ানদের টিকা রনওয়ার সুক্েিা
টিকা ক্নদ� তা আপনার সন্ানদের অদনক ভয়ানক ররাগ রেদক  
সুরক্ষিত রাদখ।
• টিকা (ভ্াকসিন বা শট) তা আপনার িন্ানদের হাম, মাম্পি, হুসপং কাসশ (পাট্টু সিি) এবং সিদকনপক্স 

িহ অদনক মারাত্মক ররাগ রেদক ি্রসষিত রাদে। রে িমস্ত সশশুদের টিকা রেয়া হয়সন তারা এইিব 
ররাদগ িহদেই আক্ান্ হদত পাদর, এমনসক তাদের মৃত্্ পেটুন্ ঘটদত পাদর।

• সশশুদেরদক িঠিক িমদয় প্রস্তাসবত টিকা রেওয়া উসিত। সনউ ইয়কটু  রটেদট সশশুরা েসে সশশু পসরিেটুা 
রকন্দ্র বা স্্দে োয় তাহদে তাদের টিকা সনদত হদব।

• আপনার িন্াদনর রকান টিকা প্রদয়ােন ও কেন তা িম্পদকটু  োনদত আপনার সশশুর স্াস্্দিবা 
প্রোনকারী (রহেে রকয়ার রপ্রাভাইডার) এর কাদে রেদক রেদন সনন। আপনার সনকটস্ প্রোনকারী 
িম্পদকটু  োনদত, 311-এ র�ান করুন।

টিকা ক্েদ� অদনথ্যরাও সুরক্ষিত োদক।
• আপনার সশশুদক িম্পপূরটুভাদব টিকা সেদে তা অন্দের ি্স্ োকদত িাহাে্ কদর, সবদশষ কদর 

নবোত ও িে্োত সশশুরা হে টিকা রনয়ার রষিদরে অত্ন্ অল্পবয়িী।

শৈৈদের টিকাকরণ: আপনার সন্াদনর জনথ্য সুরষিা
টিকা ে� খুেই সুরক্ষিত। এর সুক্েিা সমস্ত ঝঁুক্ক ররাি কদর।
• রকাদনা টিকা ব্বহার করার েন্ অন্দমােন পাওয়ার আদগ, তা কদয়ক বের ধদর পরীষিা করা হয়। 

তারপর ি্রষিার েন্ এবং রিটি কতটা ভাদো কাে করদে তা রেোর েন্ প্রসতটি টিকা সনরীষির  
করা হয়।

• টিকাকরদরর ি্সবধা ঝঁ্সকর রেদক অদনক গুর রবশী। টিকা রেয়ার আদগ রেো রগদে রে বতটু মাদনর 
ত্েনায় অদনক রবসশ রোক অি্স্্ হদয় পড়দতন বা এই িব ররাদগর কারদর মারা রেদতন।

 • হাদমর টিকা রনয়ার আদগ, মাসকটু ন ে্ক্তরাদ্রে ৩ সমসেয়দনর রেদক রবশী রোক হাদমর কারদর  
অি্স্ হদয় পদড়। তাদের মদধ্, 48000 েনদক হািপাতাদে ভসতটু  করা হয় এবং প্রায় 450  
েন মারা োয়।

• টিকা রেদক গুরুতর পার্টু-প্রসতসক্য়া ে্ব কম রেো রেয়। রে রকাদনা পার্টু-প্রসতসক্য়ার মারো মৃদ্্ োদক 
রেমন, রে স্াদন টিকা রেওয়া হয় রিোদন ব্াো।

ভাদ�াভাদে শুরু করুন: টিকা ক্েন: খন্ড ১১ – সংখথ্যা ২
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ক্পতা-মাতাদের জনথ্য টিকাকরদণর পরামৈকে
• ডাক্তাদরর কাদে প্রসতবার িাষিাদতর িময় আপনার সশশুর টিকাকরদরর 

কাডটু  সনদয় োন। এটি আপনার সশশুর েন্ প্রস্তাসবত টিকা িমদয় 
রেওয়াদত িাহাে্ করদব।

• আপসন েসে না োদনন রে আপনার িন্ানদক রকান টিকা রেয়া 
আদে তাহদে 311-এ র�ান কদর সিটিওয়াইড 
ইসমউনাইদেশন ররসেস্রি (CIR)-এর িদগে কো বে্ন। CIR 
আপনার সশশুর টিকাোদনর ইসতহাি নসেভ্ক্ত কদর রাদে। সনউ 
ইয়দকটু  েন্ম সনদয়দে বা টিকা সনদয়দে এমন প্রসতটি সশশুর নাম 
CIR-এ নসেভ্ক্ত করা হয়।

• সবনামপূদে্ ও স্ল্প মপূদে্ টিকাোদনর েন্, 311- র�ান করুন অেবা 
nyc.gov ওদয়বিাইদট childhood immunizations 
(শশশদবর টিকাকরর িম্পদকটু  অন্িন্ান করুন)।

ভাদ�াভাদে শুরু করুন: টিকা ক্েন: খন্ড ১১ – সংখথ্যা ২

আক্ম টিকা রনয়া সম্পদককে  অদনক রনক্তোচক ক্েষয় সম্পদককে  শুদনক্ি। 
ক্ক কদর েুঝে রকানটি ক্েশ্াস করে?
• সিেদরেন'ি হিসপটাে অ� স�োদডেস�য়ার ভ্াকসিন এড্দকশন রিন্ার 

(vaccines.chop.edu) এবং রপদরন্ি অ� সকডি উইে ইনদ�কদটড 
সডসেে (pkids.org)-এর মদতা িংস্ায় সনভটু রদোগ্ তে্ পাওয়া োয়।

• টিকা রনয়া িম্পদকটু  ভ্ে তে্ রশানা বন্ করুন। ভ্ে ও সবভ্াসন্কর তে্ ইন্ারদনট 
সবদশষ কদর ি্াদটর মাধ্দম দ্রুত েড়ায়।

• আপনার কাদে উদবেদগর সবষয় এমন রে রকাদনা তে্ 
িম্পদকটু  আপনার সশশুর ডাক্তাদরর িদগে কো বে্ন।

আক্ম শুদনক্ি রে ক্কিু টিকা রনয়ার ফদ� 
অটিজম েদত পাদর। এটি ক্ক সক্তথ্য?
• না। টিকার �দে অটিেম হয় না। মাসকটু ন 

ে্ক্তরাদ্রের এবং সবদর্র অদনক শবজ্াসনক অধ্য়ন 
রেদক অটিেম এবং টিকা রনয়ার মদধ্ রকাদনা 
িম্পকটু  েঁ্দে পাওয়া োয়সন।

• অটিেম িম্পদকটু  আদরা তদে্র েন্, 
autismspeaks.org বা 
autismsciencefoundation.org রেে্ন।

শৈৈদের টিকাকরণ
প্রায়ৈই ক্জজ্াক্সত প্রশ্াে�ী
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প্রেম প্রকাক্ৈত: রম ২০১২

রকন আক্ম আমার সন্ানদক টিকা রেে? আক্ম রভদেক্ি�াম রকউ 
আর এই ররাদগ আক্ান্ েয় না।
• টিকা োদনর কারদর শশশদবর অদনক ররাগ আর িাধারর নয়। সকন্তু এইিব ররাগ 

রেিব েীবার্র কারদর হয় তা এেনও আমাদের আদশপাদশ রদয়দে। 2008 
রেদক 2011 িাদের মদধ্, প্রসত বের প্রায় 700 েন সনউ ইয়কটু বািী টিকা 
বোরা-প্রসতদরাধদোগ্ ররাদগ অি্স্ হদয় পদড়সেে।

• েেন টিকা োদনর হার কম হয়, তেন এইিব ররাগ আবার হদত রেো োয়।
• ইউদরাদপ, 2011 িাদে 30 টি রেদশ প্রায় 26000 মান্ষ হাদম আক্ান্ হয়। 

ররাদগর এই প্রাদ্টুভাব মপূেত কম টিকা োদনর হাদরর কারদর হদয়সেে।
• 2011 িাদে, মাসকটু ন ে্ক্তরাদ্রে প্রায় 225 েন মান্ষ হাদম আক্ান্ হন এবং 

সনউ ইয়দকটু  25 েন মান্ষ, এদের মদধ্ রবশীরভাগই সেদেন সশশু ও 
প্রাপ্তবয়স্ োদের টিকাকরর হয়সন।

এদকোদর আপনার সন্ানদক অদনক টিকা রেয়াটি ক্ক ঠিক েদে?
• হ্াঁ। সশশুরা প্রসতসেন হাোর হাোর েীবার্র িম্্েীন হয়। সশশুরা েষি েষি 

রেিব েীবার্র িদগে প্রসতসেন েড়াই কদর তার সকে্ িংে্ক টিকা বোরা সনমপূ টুে 
করা হয়। 

• আপনার সশশুর ডাক্তাদরর িদগে িমসবিত টিকা িম্পদকটু  সেজ্ািা করুন ো 
একবাদর অদনক ররাদগর সবরুদধে েড়াই করদত পাদর। তারা আপনার সশশুর 
টিকা োদনর িংে্া কমাদত পাদর এবং আপনার সশশুদক ডাক্তাদরর কাদে কম 
রেদত হদব।

আক্ম শুদনক্ি রে ক্কিু টিকা না ক্নদ�ও চদ� অেো আমার ক্ৈশুর 
টিকা োদনর জনথ্য অদপষিা করা েরকার। এটি ক্ক সক্তথ্য?
• না। আপসন আপনার সশশুর সকে্ টিকাকরর না করাদে বা তার েন্ অদপষিা 

কদর োকদে তা আপনার িন্ানদক ঝঁ্সকর ম্দে র�েদব। আপনার িন্ান ে্ব 
অি্স্ হদয় রেদত পাদর বা এমনসক মারাত্মক ররাগ প্রসতদরাধ করদত না পারদে 
মারা পেটুন্ রেদত পাদর।

• সশশুদেরদক িঠিক িমদয় প্রস্তাসবত টিকা রেওয়া উসিত।



আদরা তেথ্য
• ক্নউ ইয়ককে  ক্সটি ক্িপারকে দমন্ট অব্ রে�ে অথ্যান্ড োইক্জন (New York City Department of 

Health and Mental Hygiene): nyc.gov-এ োন এেং childhood immunizations 
(শৈৈদের টিকাকরদণর) জনথ্য অনুসন্ান করুন, ো 311-এ ক� করুন

• ররাগ ক্নয়ন্ত্রণ ও প্রক্তদরাি রকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention): 
cdc.gov/vaccines ো 800-CDC-INFO (800-232-4636)

• আদমক্রকান অথ্যাকাদিক্ম অব্ রপক্িয়াট্রিকস (American Academy of Pediatrics): aap.org
• ক্চ�দরেন’স েসক্পরা� অফ ক্ফ�াদি�ক্ফয়ার ভথ্যাকক্সন এিুদকৈন রসন্টার: 

vaccines.chop.edu
• রপদরন্টস অফ ক্কিস উইে ইনদফকদরি ক্িক্জজ (Parents of Kids with Infectious 

Diseases): pkids.org
• ইক্মউনাইদজসন অথ্যাকৈন রকায়াক্�ৈন (Immunization Action Coalition): immunize.org
• এভক্র চাইল্ড োই রু (Every Child By Two): ecbt.org

িায়া� 
করুন

রে রকাদনা স্াস্থ্য েুদ�টিদনর কক্পর জনথ্য

এোড়াও িমস্ত ব্দেটিন nyc.gov-এ উপেব্ধ, স্াস্্ ব্দেটিদনর েন্ অন্িন্ান করুন।

সবনামপূদে্র ই-রমে িাবসক্পশদনর েন্ nyc.gov/health/email-এ োন।



আপনার সন্ানদের মারাত্মক ররাগ রেদক  
সুরক্ষিত রাখুন। আপনার সন্ানদের টিকা ক্েন।

ভাদ�াভাদে শুরু করুন:

টিকা ক্েন

ক্নউ ইয়দককে র সক� অক্িোসীর জরুক্র প্রদয়াজদনর ক্েষয়গুদ�াদত স্াস্থ্য েুদ�টিদনর একটি ক্সক্রদজর ৯৩ তম সংখথ্যা

খন্ড ১১, সংখথ্যা ২

স্াস্থ্য েুদ�টিন
ক্নউ ইয়ককে  ক্সটি ক্িপারকে দমন্ট অব্ রে�ে অথ্যান্ড োইক্জন

আপনার সন্ানদের মারাত্মক ররাগ রেদক  
সুরক্ষিত রাখুন। আপনার সন্ানদের টিকা ক্েন।

ভাদ�াভাদে শুরু করুন:

টিকা ক্েন

ক্নউ ইয়দককে র সক� অক্িোসীর জরুক্র প্রদয়াজদনর ক্েষয়গুদ�াদত স্াস্থ্য েুদ�টিদনর একটি ক্সক্রদজর ৯৩ তম সংখথ্যা
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আপনার সন্ানদের মারাত্মক ররাগ রেদক সুরক্ষিত রাখুন। 
আপনার সন্ানদের টিকা ক্েন।

িায়া� 
করুন ক্নউ ইয়দককে র অ-জরুরী পক্রদষোর জনথ্য

১৭০ টিরও রেৈী ভাষায় ররক্�দফাদন রোভাষী পক্রদষো

DIS691306B – 2.15 (Bengali) LL
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