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টীকা অসুস্থ্যতা র�াধ কর�
র�োধ ক�ো নো হলে মোনুষলক অসুস্থ্য কল� তুেলত পোল� বো এমনকক মতুৃথ্যও ঘটোলত পোল� এমন অলনক অসুস্থ্যতো র�োধ ক�ো 
যোয় টীকো� মোধথ্যলম, যোলক প্রকতলষধকও বেো হয়। টীকো রেলহ� রয অংশ সংক্োমণ ও র�োলে� কবরুলধে েডোই কল� রসই 
র�োে প্রকতল�োধক বথ্যবস্োলক শকতিশোেী কল� যোলত রেহ সুস্োস্থ্য কিল� পোয়। রেলহ� র�োে প্রকতল�োধক বথ্যবস্ো যকে প্রস্তুত 
ও শকতিশোেী থোলক একট খবু দ্রুতই হুমকক সনোতি ক�লত পোল� এবং ইলতোমলধথ্যই জোলন ককভোলব রসগুলেো� সোলথ েডোই 
ক�লত হলব। টীকো আপনো� অসুস্থ্যতোগুলেো হওয়ো� কো�ণ নয়। 

টীকো ককভোলব কোজ কল�? এককট টীকো তত�ী ক�ো হয় মদৃু ক্ষমতোসম্পন্ন বো অকোয্যক� জীবোণ ূদ্ো�ো এবং এ� উপকস্কত 
রেহলক জোকনলয় রেয় রয বথ্যকতিলক অসুস্থ্য কল� রতোেো� আলে ভকবষথ্যলত ককভোলব একই �কলম� জীবোণ ূর�োধ ক�লত হলব। 
অসুস্থ্যতোগুলেো� কবরুলধে সিেভোলব েডোই ক�লত কনকে্যষ্ট 'এথ্যক্টবকি' তত�ী ক�ো� মোধথ্যলম রেহ এই প্রকত�ক্ষো তত�ী কল�। 
এই এথ্যক্টবকিগুলেো আপনোলক এবং আপনো� চো�পোলশ বসবোসকো�ী সকেলক অসুস্থ্যতো সকৃষ্টকো�ী জীবোণ�ূ কবরুলধে �ক্ষো 
কল�। 

কশশু�ো তোলে� প্রলয়োজনীয় ককছু এথ্যক্টবকি কনলয় জন্োয় যো স�োসক� তো�ো তোলে� মোলয়লে� কোছ রথলক পোয়। মোলয়�ো 
কশশুলে�লক বলুক� দুধ খোওয়োলনো� িলে রেলহ� র�োে প্রকতল�োধ বথ্যবস্ো আ�ও শকতিশোেী হয়। কশশু বড হলত থোকলে টীকো 
কশশু� রেলহ� র�োে প্রকতল�োধ বথ্যবস্ো েঠন কল�। কঠক রযমন পকুষ্ট কশশু� রেলহ� বকৃধেলত সোহোযথ্য কল� রতমন টীকো র�োে 
প্রকতল�োধ বথ্যবস্ো েলড তুেলত সোহোযথ্য কল�। 

প্রকতলষধক সকতথ্যই কোজ কল�। রকোন রকোন অসুস্থ্যতো রযমন গুকট বসন্ত যো কবেত কেলন অলনক বথ্যকতিলকই মতুৃথ্য� মলুখ 
রঠলে কেলয়লছ বো প্রকতবন্ী কল�লছ তো এখন আ� রনই, আ� তোই টীকো�ও আ� প্রলয়োজন রনই।  

প্রকতলষধক দ্ো�ো কনশোনো ক�ো অন্োন্ 
অসুস্থ্যতোগুলেোও এখন আ� রতমন রেখো যোয় নো। 
সকে নবজোতক ও কশশুলে� এবং রসই সোলথ 
প্রলয়োজন মলতো প্রোপ্তবয়স্কলে� প্রকতলষধক রেয়ো� 
মোধথ্যলম অলনক অসুস্থ্যতো� কবস্তৃ হওয়ো বো কিল� 
আসো র�োধ ক�ো যোয়।

স্াস্থ্যবান শিশু=স্াস্থ্যবান সুখী পশ�বা�!

আজ টীকা শিন

অভথ্যথ্যনো
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রয বথ্যকতি টীকো রনয় তোলক টীকোকট �ক্ষো কল�, 
এবং অন্োন্লে�লকও �ক্ষো কল� যখন যলথষ্ট 
সংখথ্যক বথ্যকতি টীকো রনয়। তোই যখন রকোন র�োে 
টীকো নো রনয়ো রকোন বথ্যকতিলক আ� খুঁলজ নো পোয় 
তখন তো ছডোলতও পোল� নো। সমলয়� আবলত্য যত 
রবশী রেোলক� টীকো রনয়ো থোকলব ততই র�োলে� 
সংখথ্যো কম যোলব।

টীকা ও রকন আমারি� এগুর�া প্রর়াজন রে েম্পরককে জানুন
টীকো অলনক কবপজ্জনক র�োে রথলক কশশুলে�লক �ক্ষো কল�, যো� মলধথ্য আলছ হুকপং কোকশ, কটলটনোস, কনউলমোকনয়ো, হোম, 
রহপোটোইকটস কব, কটউবো�কুলেোকসস, এবং র�োটোভোই�োলস� সংক্োমলণ� িলে সষৃ্ট িোয়ক�য়ো। এইচকপকভ� (এক ধ�লন� 
ভোই�োস) কবরুলধে টীকো রকোন রকোন কথ্যোন্ো� র�োধ কল�। আপনো� সন্তোনলে� যকে টীকো রেয়ো হলয় থোলক, তলব তো�ো 
সঙ্কটজনক অসুস্থ্যতো রথলক �ক্ষো পোলব।

নবজোতক এবং কশশুলে� জন্ টীকো সোধো�ণতঃ 
কবনোমলূেথ্য রেয়ো হয়, এবং প্রকতকট রেলশই তো কখন রেয়ো 
হলব তো� এককট কনকে্যষ্ট সময়সূচী আলছ। নবজোতক ও 
কশশু�ো ভোেভোলব রবলড উঠলছ ককনো তো কনকচিত ক�লত 
স্োস্থ্য কম্যী�ো তোলে�লক পক�েশ্যন ক�ো� সময়সূচী তত�ী 
কল�, এবং তোলে� সুস্োলস্থ্য থোকো� জন্ প্রলয়োজনীয় 
টীকো রেয়ো� বথ্যবস্ো কল�। 

এককট কনকে্যষ্ট র�োলে� কবরুলধে আমোলে� রেলহ� 
বেশকতি বকৃধেলত সোহোযথ্য ক�লত অলনক টীকোই 
একোকধক বো� কেলত হলত পোল�। বথ্যকতিকট প্রথম পয্যোয় 
বো প্রথম ক্লম� একই টীকো, উেো�হণস্রূপ, ৬ মোলস 
৩কট ইলজেকশোন রনবো� প� তোলক হয়লতো পল� আবো�ও এককট কোয্যকোক�তো বকৃধেকো�ী মোত্ো� টীকো কনলত হলত পোল�। যখন 
টীকো� প্রভোব রশষ হলয় যোয় তখন কোয্যকোক�তো বকৃধেকো�ী মোত্োকট ককভোলব অসুস্থ্যতো� সোলথ েডোই ক�লত হয় তো রেহলক 
মলন কক�লয় রেয়। 

রেপ শব
শবশেশজ

এমএমআ�
শিশপশট

রহপোটোইকটস কব
কটউবো�কুলেোকসস হোম

জোম্যোন হোম

হুকপং কোকশ

কিপলথক�য়ো

কটলটনোস

একতোয় বে! যখন রবশী�ভোে মোনুষই টীকোপ্রোপ্ত 
হয় তখন অসুস্থ্যতো প্রকতল�োলধ তোলে� ক্ষমতো যো�ো 

এখনও রছোট বো এলতো অসুস্থ্য রয টীকো কনলত পো�লছ 
নো তোলে�লক �ক্ষো কল�। একটলক বেো হয় ককঠন 

প্রকতলষধক।

কিন্তু আকি এখানে 
িারও প�াকিও হবার 

িথা শুকে োই। 

আকি যখে প�াট ক�িাি 
তখে এটট এিটট 

সঙ্কটজেি সিস্া ক�ি। 
এখে প�াকিও আর 

পেই িারণ সিিনিই 
প্রকতনেধি পেযা হয। 
এবং পসগুনিা িাজ 

িনর!
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?  টীকো রেবো� সময়সূচী যখন কনকে্যষ্ট 
ক�ো হয়লছ রস সময়টোয় আমো� সন্তোন 
অসুস্থ্য থোকলে কী হলব?

�  কোল�ো ঠোণ্ো েোেলে বো মদৃু অসুস্থ্যতো থোকলেও তোলক টীকো 
রেয়ো যোয়। যকে একজন বথ্যকতি� সঙ্কটজনক স্োস্থ্য সমসথ্যো থোলক 
তলব টীকো রেয়ো কবেকবিত ক�লত হলব ককনো তো স্োস্থ্য কম্যীকট 
পক�বো�লক জোনোলব। যখন পক�বোল�� অন্োন্লে�লক আ� 
এেোকো� জনেণলক টীকো রেয়ো হয় তখন তো যো�ো টীকো কনলত 
পোল� নো তোলে�লক অসুস্থ্যতো� হোত রথলক �ক্ষো ক�লত সোহোযথ্য 
ক�লত পোল�। 

?  টীকো কী কন�োপে?
�  টীকো কন�োপে। এগুলেো অসুস্থ্যতো ছডোয় নো। রকোন রকোন টীকো 

হয়লতো বথ্যথো বো মদৃু জ্বল�� সষৃ্ট ক�লত পোল�, ককনু্ত তো দ্রুতই 
চলে যোলব। আপকন যকে গুজব রশোলনন রয টীকো অকন�োপে, 
তলব কনভ্য�লযোেথ্য তথথ্য পোবো� জন্ কবশ্বস্ স্োস্থ্য ক�্যী� সোলথ 
কথো বেনু। 

?  টীকো কী শুধমুোত্ কশশুলে� জন্?
�  সকে কশশুলে�ই টীকো রনয়ো প্রলয়োজন ককনু্ত টীকো রনয়ো� 

প্রলয়োজনীয়তো কশশুকোে রশষ হবো� প�ই রশষ হলয় যোয় নো। 
রকোন রকোন অসুস্থ্যতো� জন্ বড কশশু ও প্রোপ্তবয়স্কলে� সু�কক্ষত 
থোকো� জন্ অকতক�তি ইলজেকশোন রনবো� প্রলয়োজন আলছ 
রযগুলেোলক 'কোয্যকোক�তো বকৃধেকো�ী মোত্ো' বেো হয়। এ� কো�ণ 
হলেো সমলয়� আবলত্য রকোন রকোন টীকো� কোয্যকোক�তো রশষ হলয় 
যোয়। েভ্যবতী নো�ীলে�লকও মো ও কশশু� স্োস্থ্য �ক্ষো ক�লত 
টীকো রেয়ো হয়। বয়স্ক বথ্যকতি বো সঙ্কটজনক অসুস্থ্যতোযতুি বথ্যকতি 
হয়লতো টীকো রনয়ো� মোধথ্যলম ইনফু্লয়জেো� মলতো অসুস্থ্যতো� 
কবরুলধে কনলজলক �ক্ষো ক�োয় উপকো� পোলব রযলহতু তোলে� রেহ 
এল�োেকটলক ভোেভোলব র�োধ ক�লত পোল� নো। 

?  আমো� প্রথম সন্তোলন� সমলয়� তুেনোয় 
টীকো� সংখথ্যো ও ধ�ন পক�বত্যন হয়লছ। 
রকন?

�  রকোন রকোন র�োলে� রক্ষলত্ একোকধক ঔষধপ্রস্তুতকো�ী প্রকতষ্োন 
প্রকতলষধক তত�ী কল�লছ যো কন�োপে ও ভোে কোজ কল�। 
এগুলেো� হয়লতো কভন্ন কভন্ন সময়সূচী থোকলত পোল�। তোই যকে 
দুই রেশ কভন্ন টীকো� মোক্যো বথ্যবহো� কল�, বো একই রেশ এককট 
পক�বত্যন কল� অন্কট বথ্যবহো� কল� তলব ইলজেকশোন রনবো� 
সময়সূচী�ও পক�বত্যন হলত পোল�। অন্োন্ পক�বত্যনও রেখো 
যোয় যখন এককট নতুন টীকো আকবষ্ো� ক�ো হয় বো পলু�োলনোকট� 
আ� রকোন প্রলয়োজনীয়তো থোলক নো।  
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কা� টীকা প্রর়াজন এবং কখন?
প্রকতকট অঞ্চে, রেশ, এমনকক এককট রেলশ� মলধথ্য প্রকতকট রজেো� কখনও কখনও প্রলয়োজনীয় টীকো� কনজস্ তোকেকো 
থোকলত পোল�:

∙∙  রকোন রকোন টীকো প্রোয় সকেলকই রেয়ো হয়—রছোট কশশু, বড কশশু, এবং প্রোপ্ত বয়স্ক। বড কশশু বো প্রোপ্তবয়স্ক যো�ো রছোট 
কশশু থোকোকোেীন টীকো রেয়ো রথলক বোে পলডলছ তো�ো হয়লতো প�বত্যীলত এগুলেো কনলত পোল�। 

∙∙  রকোন রকোন টীকো শুধমুোত্ কনকে্যষ্ট এেোকো� জন্ উপকো�ী এবং শুধমুোত্ রসখোলন যো�ো বোস কল� বো রসখোলন রবডোলত 
রেলছ তোলে� রেয়ো হয়। 

∙∙  রকোন রকোন টীকো সকলে� জন্ প্রলয়োজনীয় নয় ককনু্ত কনকে্যষ্ট েলে� জন্ সুপোক�শ ক�ো হয়, রযমন েভ্যবতী নো�ী, 
স্োস্থ্যকম্যী, বো বয়স্ক বথ্যকতি। 

∙∙ যখন রকোন অঞ্চলে এককট র�োে নতুন রেখো যোয়, তখন সোধো�ণতঃ প্রলতথ্যলক�ই টীকো রনবো� প্রলয়োজন হলব। 

শন়শমত টীকা রকার�� শিশু এবং বড় শিশুরি� �ক্া কর� 
স্োস্থ্য কম্যী�ো কশশুলে�লক তোলে� জীবলন� প্রথম বছল� রবশ কলয়কবো� প�ীক্ষো কল�। এই সময়গুলেোলতই তো�ো রবশী�ভোে 
টীকোগুলেো কেলয় থোলক। রকোন ধ�লন� এবং কখন প্রকতকট টীকো কেলত হলব তো আপনো� রেলশ� স্োস্থ্য সুপোক�লশ� উপ� 
কনভ্য� ক�লব। 

রছোট কশশু বো বড কশশুলে�লক স্োস্থ্যবোন �োখলত টীকো খবুই গুরুত্বপণূ্য ককনু্ত র�োে প্রকতল�োধ কল� এমন বসবোলস� 
অবস্োও রতমন গুরুত্বপণূ্য। কন�োপে পোনীয় জে, ভোে পয়ঃপ্রণোেী, কশশু� জীবলন� কমপলক্ষ প্রথম ৬ মোস বলুক� দুধ 
খোওয়োলনো, এবং পক�মোণ মলতো পকুষ্টক� খোবো� খোওয়ো অলনক অসুস্থ্যতো র�োধ ক�লব। (জে ও পয়ঃপ্রণোেী: সুস্োলস্থ্য থোকো� 
চোকবকোকঠ এবং ভোে খোবো� ভোে স্োস্থ্য তত�ী কল� অধথ্যোয়গুলেো রেখনু)

তশশব প�বত্যী সমলয় প্রকত�ক্ষো েীঘ্যস্োয়ী ক�লত বো রযলহতু 
কশশু অবস্োয় তো�ো তোলে� সকে টীকো গ্রহণ কল�কন তোই 
বয়স্কলে� টীকো এবং টীকো� কোয্যকোক�তো বকৃধেকো�ী মোত্ো রেয়ো 
হয়। 

আিার সংস্কৃ কতনত সিনিই �করবার। 
আিানের কিশুনেরনি প্রকতনেধি পেযার 
িাধ্নি আিরা এখে সিিনি রক্া িকর 
এবং ভকবে্ত প্রজন্মনিও সাহায্ িকর।

কিশুটট ভািভানবই 
পবন়ে উঠন�। তানি 

সুস্ানথ্্ রাখনত 
আজনি আিরা তানি 
তার �রবততী টীিা পেব।
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প্রকতকট রেলশ� স্োস্থ্য কতৃ্যপক্ষ নবজোতক ও কশশুলে� জন্ টীকো রেবো� এককট সময়সূচী� সুপোক�শ কল�। এলত রকোন 
টীকো একসোলথ এবং রকোন বয়লস রেয়ো হয় তো রেখোলনো হলয়লছ। যখন ২কট টীকো একলত্ রেয়ো যোয় নো রবশী�ভোে সমলয়ই 
তো� কো�ণ হলেো এগুলেো একই সমলয় রেলহ� মলধথ্য প্রলবশ ক�োলে তলতো ভোে কোজ কল� নো। 

আপনা� রিরি শিশুরি� কখন টীকা রন়া প্রর়াজন? 
জলন্� কঠক প� 
প�ই   

কবকসকজ 
রহপকব

২ মোস ১ম মোত্ো প্রকতকট: রপোকেও 
রপ্টোভথ্যোলে্ট 
র�োটোভোই�োস 
কনউলমোকক্োে

৪ মোস ২য় মোত্ো প্রকতকট:

৬ মোস ৩য় মোত্ো প্রকতকট: রপোকেও 
কনউলমোকক্োে

৯ রথলক ১২ 
মোস

১ম এমএমআ� 
কনউলমোকক্োে কোয্যকোক�তো 
বকৃধেকো�ী মোত্ো

১৮ মোস ২য় এমএমআ� 
রপোকেও কোয্যকোক�তো 
বকৃধেকো�ী মোত্ো

৪ রথলক ৬ বছ� কিকপকট 
২য় রপোকেও কোয্যকোক�তো 
বকৃধেকো�ী মোত্ো

৯ রথলক ১১ 
বছ� 

কটলটনোস কোয্যকোক�তো 
বকৃধেকো�ী মোত্ো 
এইইচকপকভ এ� ২য় মোত্ো

}
}

টীকো� সময়সূচী রবশী�ভোে সময়ই একট� মলতো রেখোয়, যকেও প্রকতকট ররেণী� টীকো� রক্ষলত্ 
বয়স হয়লতো রেশ রভলে কভন্ন হলব। এছোডোও সকে রেশই টীকো� একই সমন্বয় বথ্যবহো� 
কল� নো এবং সকে টীকোই সকে জোয়েোয় প্রলয়োজন হয় নো। আপকন রযখোলন থোলকন রসখোলন 
রকোনগুলেো� সুপোক�শ ক�ো হলয়লছ তো জোনুন।
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টীকা ও এইচআইশি
সোধো�ণভোলব, এইচআইকভযতুি কশশু ও প্রোপ্ত বয়স্কলে� অন্োন্ বথ্যকতিলে� মলতোই একই টীকো� প্রলয়োজন হয়। রকোন রকোন 
রক্ষলত্ এইচআইকভযতুি এককট কশশু বো একজন প্রোপ্ত বয়লস্ক� হয়লতো এককট অকতক�তি মোত্ো রনবো� প্রলয়োজন হলত পোল�, 
রযমন হোলম� টীকো� রক্ষলত্ হয়। 

কলয়ককট টীকো� রক্ষলত্ (কবকসকজ, এমএমআ�, ওকপকভ) কনকচিত রহোন রযন স্োস্থ্য কস্কতশীে থোলক এবং টীকো শুরু ক�ো� 
আলে এইচআইকভ� কচককৎসো শুরু ক�ো হয়। এইচআইকভ� কচককৎসো� িলে রেলহ� র�োে প্রকতল�োধ ক্ষমতো শকতিশোেী হয় 
এবং এ� িলে টীকো আ�ও ভোেভোলব কোজ কল�। 

কবকসকজ টীকো� রক্ষলত্ মোলয়� এইচআইকভ থোকো সলত্বও জলন্� প� কশশুলক রেয়ো কন�োপে। তলব কশশুকট যকে বড কশশু 
হয় এবং তো� এইচআইকভ থোলক তলব প্রথলম তো� এইচআইকভ� কচককৎসো ক�ো উকচত। 

টীকা এবং গিকেধা�ণ
টীকো মো ও রবলড ওঠো কশশু� স্োস্থ্য �ক্ষো কল�। এছোডোও েভ্যবতী নো�ী টীকোয় 
থোকো এথ্যক্টবকি তো� েলভ্য থোকো কশশু� মলধথ্য সঞ্চোকেত কল� যো জলন্� প� 
কশশুকটলক �ক্ষো ক�লত সোহোযথ্য কল�। নবজোতক�ো তোলে� জীবলন� প্রথম সপ্তোহ বো 
মোসগুলেোলত এলতো রছোট থোলক রয তো�ো রকোন রকোন টীকো কনলত পোল� নো। 

এই তথথ্য রমলয়লে� কপতোমোতো এবং েভ্যবতী নো�ীলে� সোলথ কবকনময় করুন: 

∙∙ টীকো এককট রমলয় বো নো�ী� েভ্যধো�ণ ক�ো� ক্ষমতোয় রকোন প্রভোব রিলে নো। 

∙∙ রবশী�ভোে টীকোই েভ্যধো�ণকোেীন রনয়ো কন�োপে। 

∙∙  কশশু অবস্োয় রমলয়�ো যকে তোলে� সকে টীকো কনলয় থোলক তলব েভ্যধো�লণ� 
সময় কম সংখথ্যক টীকো প্রলয়োজন হলব। রুলবেো� (জোম্যোন হোম) টীকো এককট খবু 
ভোে উেোহ�ণ রযকট কশশুলে� বো েভ্যধো�লণ� আলে যবুতীলে� রেয়ো উপকো�ী 
কো�ণ েভ্যবতী মোলয়� রুলবেো হলে তো কশশু� জন্ খবুই কবপজ্জনক। 

∙∙  প্রলতথ্যলক�ই কটলটনোলস� টীকো কলয়ক বছ� ধল� রনয়ো উকচত, হয় এককট একক 
টীকো কহলসলব বো এককট সমকন্বত টীকো� অংশ কহলসলব। একজন নো�ী যকে 
সম্প্রকত কটলটনোলস� কবরুলধে রকোন টীকো নো কনলয় থোলক তলব তো� েভ্যধো�ণকোেীন এককট রনয়ো প্রলয়োজন হলব। এই টীকো 
নবজোতলক� মলধথ্য কবপজ্জনক কটলটনোস সংক্োমণ র�োধ কল� যো কশশু� জলন্� সময় অপক�শুধে এককট যন্ত্র বথ্যবহো� ক�ো� 
িলে ঘলট থোলক। 

∙∙  আপনো� রেলশ স্োস্থ্য কম্যী�ো হয়লতো েভ্যধো�ণকোেীন অন্োন্ টীকো� সুপোক�শ ক�লত পোল�, রযমন হুকপং কোকশ বো ফু্লয়� 
টীকো। 

রকোন রকোন টীকো েভ্যধো�লণ� সমলয় একডলয় যোওয়ো হয়, রযমন কবকসকজ বো হোলম� টীকো। টীকো রেবো� সময় নো�ীকট 
েভ্যধো�ণ ক�লব ককনো তো তোলক প্রথলম কজজ্োসো করুন। 

রমলয় কহলসলব সম্পণূ্যভোলব টীকো রনয়ো 
হলে প�বত্যীলত েভ্যধো�ণ কন�োপে হলব। 
আপকন যকে েভ্যধো�ণ ক�লত চোন তলব 
একজন স্োস্থ্যকম্যী� সোলথ কথো বলে 
কনকচিত রহোন রয আপনো� সকে টীকো 
রনয়ো হোে নোেোে �লয়লছ।
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তথথ্য শ�শপবদ্ধ করুন
টীকো� কোি্য বো কোেজ রচলয় কনন এবং সং�ক্ষণ করুন রযখোলন টীকো� 
নোম এবং তোক�খ রেখো আলছ। কবেথ্যোেলয় ভকত্য হবো� জন্ কশশুলে� 
প্রোয়ই এই কেকপবধে তথথ্য প্রলয়োজন হলব এবং প্রোপ্তবয়স্কলে� তো 
প্রলয়োজন হলব তোলে� কোজ ও ভ্রমলণ� জন্, আ� রকোন রকোন টীকো 
তো�ো ইলতোমলধথ্যই কনলয়লছ এবং রকোনগুলেো তোলে� এখলনো রনয়ো 
প্রলয়োজন তো স্োস্থ্য কম্যীলে�লক রেখোলনো জন্। আপনো� কলিকনলক যকে 
তোলে� কোলছ রকোন কোি্য নো থোলক তলব আপকন কনলজই তথথ্য সং�ক্ষণ 
করুন এবং রয বথ্যকতিকট টীকো কেলয়লছ তোলক তথথ্যগুলেো প�ূণ কল� স্োক্ষ� 
ক�লত বেনু।

েচ�াচ� বথ্যবহৃত টীকা
রবিী�িাগ রিরিই নীরচ�গুর�া� শবরুরদ্ধ সু�ক্া� জন্য 
টীকা পাও়া যা়:

কটউবো�কুলেোকসস (কটকব)

কটলটনোস

কিপলথক�য়ো

হুকপং কোকশ (পো�টুকসস)

রহপোটোইকটস কব 

রহলমোকিেোস ইনফু্লয়জেো টোইপ কব, রযকট রবশ কলয়ককট 
র�োলে� সকৃষ্ট কল�

রপোকেও

র�োটোভোই�োস, রকোলে� কশশু এবং বড কশশুলে� মলধথ্য 
িোইক�য়ো সকৃষ্ট কল�

কনউলমোকক্োস, যো কনলমোকনয়ো� এবং অন্োন্ সংক্মলণ� 
সকৃষ্ট কল� 

হোম

রুলবেো (জোম্যোন হোম)

কহউমথ্যোন পথ্যোকপলেোমো ভোই�োস (এইচকপকভ), যো জ�োয়�ু 
কথ্যোন্ো� সকৃষ্ট কল�। 

রযখারন প্রর়াজন রেখারন নীরচ�গুর�া� শবরুরদ্ধ সু�ক্া� 
জন্য টীকা �র়রে:

কলে�ো

মথ্যোকননলজোকক্োে সংক্োমণ 

পীত জ্ব�

জোপোনী এনলসিোেোইকটস

আঁটুকে-বোকহত এনলসিোেোইকটস

রহপোটোইকটস এ

জে বসন্ত (ভথ্যোক�লসেো) 

ইনফু্লয়জেো (ফু্) 

টোইিলয়ি জ্ব�

জেোতঙ্ক র�োে  
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শবশেশজ টীকা শটউবা�কুর�াশেে (শটশব) এ� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
কবকসকজ এককট ইলজেকশোন যো ত্বলক� কঠক নীলচ রেয়ো হয়। একট জলন্� 
প�প�ই যত শীঘ্র সম্ভব রেয়ো হয়। 
·  রকোন বোডীলত কোল�ো যকে কটকব থোলক, এবং কশশুলে�লক কখলনোই টীকো রেয়ো 
হলয় নো থোলক তলব যত শীঘ্র সম্ভব তোলে�লক টীকো কেন।

·  েভ্যবতী নো�ীলে�লক কবকসকজ টীকো রেলবন নো। 
·  এইচআইকভযতুি মোলয়� েলভ্য জন্ রনয়ো কশশু জলন্� কঠক প�প�ই কবকসকজ 

কনলত পোল�। কনকচিতভোলব এইচআইকভ হলয়লছ এমন রয রকোন বথ্যকতি� রক্ষলত্ 
কবকসকজ রেয়ো� আলে এক্টল�ল্োভোই�োে ঔষধ দ্ো�ো এইচআইকভ� কচককৎসো 
ক�ো শুরু করুন।  

কটউবো�কুলেোকসস (কটকব) এককট কবপজ্জনক 
সংক্োমণ, সোধো�ণতঃ িুসিুলস হয় রযকট ঔষধ 
দ্ো�ো কচককৎসো ও কন�োময় ক�ো যোয়। যকে কচককৎসো 
ক�ো নো হয় তলব কটকব ধীল� ধীল� িুসিুসলক 
ধ্ংস কল� বথ্যকতি� শ্বোস রনয়ো র�োধ কল�। কবকসকজ 
টীকো সবলথলক কবপজ্জনক ধ�লন� কটকব র�োধ কল� 
এবং অন্োন্ সংক্োমণ র�োধ ক�োয়ও রেহলক 
সোহোযথ্য কল�। 

সিকবিত টীিা ততরী িরা হনযন� যানত িি সংখ্ি ইনজেিিাে প্রনযাজে হয। 
প�ন্াভ্ানিন্ হনিা এরিি এিটট সচরাচর ব্বহৃত সিকবিত টীিা যা িাত্র এিটট 
ইনজেিিানের িাধ্নি ৫টট পরানের কবরুনধে সুরক্া পেয: কি�নথকরযা, �ারটুকসস, 

টটনটোস, পহ�াটাইটটস কব, ি্াকেেজাইটটস। পিাে পিাে পেনি ৬টট পরাে পথনি সুরক্া 
প�নত পহক্াভ্ানিন্ ব্বহার িরা হয: প�ন্াভ্ানিনন্র এিই ৫টট পরােসহ প�াকিও।

শিশপশট (শিটথ্যাপ, শটিথ্যাপ ব�া ে়) শিপরথশ�়া, পা�টুশেে, শটরটনাে রথরক সু�ক্া রি়
কিকপকট টীকো ৩কট র�োে রথলক সু�ক্ষো রেয়। রপ্টোভথ্যোলে্ট ও রহক্োভথ্যোলে্ট 
টীকো� মলধথ্য কিকপকট অন্তভূ্যতি। কশশুলে� বয়স ৬মোস হওয়ো� মলধথ্যই তো�ো 
কনকে্যষ্ট সময় প�প� ৩কট ইলজেকশোন রপলয় থোলক। 
·  বড কশশু�ো সোধো�ণতঃ কিকপকট-এ� ৩কট শকতিবকৃধেকো�ী মোত্ো� ইলজেকশোন 

রপলয় থোলক বো কিপলথক�য়ো এবং কটলটনোস (কটকি, কিকট) র�োলধ� জন্ সমকন্বত 
টীকো রপলয় থোলক। 

·  েভ্যধো�লণ� সময় কিকপকট টীকো কশশু� সু�ক্ষোয় সোহোযথ্য কল�। 
·   কিকপকট� ৬কট মোত্ো� (সোধো�ণ ৩কট এবং শকতিবকৃধেকো�ী মোত্ো� ৩কট) সবগুলেো 
রপলয় থোকলে কটলটনোলস� কবরুলধে যেু যেু ধল� সু�ক্ষো পোওয়ো যোয়। রছোট 
রবেো� প্রলয়োজনীয় টীকোমোেো অসম্পণূ্য রথলক থোকলে বো আপনো� যকে েভী� 
বো অপক�ষ্ো� ক্ষত রথলক থোলক তলব কটলটনোলস� শকতিবকৃধেকো�ী মোত্ো (কটকট) 
রনয়ো� প্রলয়োজন হলব। 

কিপলথক�য়ো রবশী�ভোে রক্ষলত্ই কশশুলে�লক 
আক্োন্ত কল� এবং েেোলক এলতো রবশী িুকেলয় 
তুেলত পোল� রয বথ্যকতিকট শ্বোস কনলত পো�লব নো। 
পো�টুকসস হুকপং কোকশ নোলম� এককট খো�োপ 
কোকশ� সকৃষ্ট কল�, যো শ্বোস রনলয় ককঠন কল� 
রতোলে। একট কশশু� জন্ কবলশষভোলব কবপজ্জনক। 
কটলটনোস খবু দ্রুতই মো�োত্মক হলয় উঠলত পোল�। 
রয রকোন বথ্যকতি একট এককট কোটো বো ক্ষত রথলক 
রপলত পোল�। সেথ্যজোত�ো কটলটনোস রপলত পোল� 
যকে মোলয়লে� টীকো রেয়ো নো থোলক। 

রেপশব (এোড়াও এইচশবশি) রেপাটাইশটে শব এ� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
বয়স ৬মোস হবো� মলধথ্যই কশশু�ো ক্মোন্বলয় ৩কট বো ৪কট ইলজেকশোন রপলয় 
থোলক। 
·  প্রথম টীকোকট রেয়ো হয় জলন্� কঠক প�প�ই এবং অন্গুলেো তোলে� 
৬মোস বয়স হবো� মলধথ্য রেয়ো হয়, হয় কিকপকট� টীকোক্ম কহলসলব অথবো 
রপ্টোভথ্যোলে্ট বো রহক্োভথ্যোলে্ট টীকো� অংশ কহলসলব। 

·  বড কশশু ও প্রোপ্তবয়স্কলে� রহপকব ক্লম� ৩কট ইলজেকশোলন� টীকো কেন যকে 
তো�ো একট কশশু অবস্োয় গ্রহণ কল� নো থোলক। 

রহপোটোইকটস কব সঙ্কটজনক যকৃলত� সমসথ্যো 
এবং রকোন রকোন সময় যকৃলত� কথ্যোন্ো� সকৃষ্ট 
ক�লত পোল�। জলন্� সময় একট মো রথলক কশশুলত 
অথবো রযৌনসঙ্গলম� মোধথ্যলম বো অপক�ষ্ো� সূঁই 
বথ্যবহোল�� িলে দুই বথ্যকতি� মলধথ্য বোকহত হলত 
পল�।

শেব টীকা রেরমাশি�াে ইনফু্র়ঞ্া টাইপ শব এ� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
৬ মোস বয়লস� মলধথ্য কশশু�ো ইলজেকশোনক্লম� ৩কট রপলয় থোলক, হয় 
কিকপকটক্লম� সোলথ বো রপ্টোভথ্যোলে্ট বো রহক্োভথ্যোলে্ট টীকো� অংশ কহলসলব। 
·  ১২ মোস বো ১৫ মোস বয়লস� সময় হয়লতো শকতিবকৃধেকো�ী মোত্ো রনবো� 

প্রলয়োজন হলত পোল�। 
·  প্রপ্তবয়স্ক এবং পোঁচ বছল�� রবশী বয়লস� কশশু� সোধো�ণতঃ কহব টীকো রনবো� 
প্রলয়োজন হয় নো যকে নো তোলে� কসলকে রসে একনকময়ো বো র�োে প্রকতল�োধ 
বথ্যবস্োয় রকোন সমসথ্যো নো থোলক। 

রহলমোকিেোস ইনফু্লয়জেো টোইপ কব সোধো�ণভোলব ফু্ 
বেো ইনফু্লয়জেো� মলতো নয়। একট এককট জীবোণ ূ
যো মথ্যোকননজোইকটস, কনউলমোকনয়ো, ত্বক ও অকস্� 
সংক্োমণ, এবং অন্োন্ সঙ্কটজনক অসুস্থ্যতো� 
সকৃষ্ট কল�।
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9সচরাচর  ্ বত টীকা

রপাশ�ও টীকা (ওশপশি, আইশপশি) রপাশ�ও� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
৬ মোস বয়লস� মলধথ্য কশশু�ো ৩ রথলক ৪কট ক্লম� মোত্ো রপলয় থোলক। 
·  প্রথম মোত্োকট জলন্� কঠক প�প�ই রেয়ো হয় এবং অন্গুলেো তোলে� ৬মোস 
বয়স হবো� মলধথ্য কিকপকট� টীকোক্লম� সোলথ রেয়ো হয়। 

·  ওকপকভ (মলুখ খোবো� রপোকেও টীকো) হলেো এমন একধ�লন� টীকো যো রিোঁটো 
রিোঁটো কল� মলুখ রেয়ো হয় এবং আইকপকভ (অসকক্য় ক�ো রপোকেও টীকো) 
এককট ইলজেকশোন কহলসলব রেয়ো হয়। রেলশ� উপ� কনভ্য� কল� রপোকেও 
টীকো� ক্মগুকেলত সোধো�ণতঃ ওকপকভ এবং আইকপকভ উভয়ই অন্তভূ্যতি 
থোলক। 

রপোকেও এককট ভোই�োস যো� রথলক পক্ষোঘোত, 
শ্বোস কষ্ট হলত পোল�, এবং মতুৃথ্যও ঘটলত পোল�। 
রযলহতু এলতো রবশী রেোক এ� কবরুলধে টীকো গ্রহণ 
কল�লছ তোই রপোকেও প্রোয় কনকচিহ্ন হলয় রেলছ।

র�াটািাই�ারে� (আ�শি) টীকা র�াটািাই�ারে� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
৬ মোস বয়লস� মলধথ্য টীকো উৎপোেনকো�ী প্রকতষ্োনলভলে এই টীকোকট কশশু�ো ২ 
রথলক ৩ বো� রপলয় থোলক। একট মলুখ রিোঁটো আকোল� রেয়ো হয়। 
·  কিকপকট বো রপ্টোভথ্যোলে্ট ক্লম� টীকো রেয়ো� একই সময় একট রেয়ো হয়। 
কশশুলক টীকো রেবো� প� ২ সপ্তোহ পয্যন্ত মদৃু অসুস্থ্যতো এডোলত কশশু� রেংকট 
পক�বত্যলন� সময় অকতক�তি সতক্যতো� সোলথ ভোেভোলব হোত রধৌত করুন। 

র�োটোভোই�োস এককট সোধো�ণ র�োে যো�ো িলে 
তীব্র িোইক�য়ো, জ্ব�, এবং বকম� সকৃষ্ট হয়। একট খবু 
সহলজই ছডোয় এবং একট কবলশষভোলব রকোলে� 
কশশু ও বড কশশুলে� জন্ কবপজ্জনক।

শনউরমাকক্া� (েংযকু্ত) টীকা শনউরমাশন়া ও অন্যান্য েংক্ামরণ� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
কশশু�ো ক্মোন্বলয় ৩কট ইলজেকশোন রপলয় থোলক। 
·  এ টীকো সোধো�ণতঃ কিকপকট বো রপ্টোভথ্যোলে্ট ক্লম� টীকো রেয়ো� একই 
সময় রেয়ো হয় ককনু্ত রকোন রকোন রেলশ প্রথম ২কট ইলজেকশোন ৬মোস বয়লস� 
মলধথ্য রেয়ো হয় এবং ৩য়কট পল� রেয়ো হয়। 

এই টীকো কনউলমোকক্োস জীবোণ ূদ্ো�ো সষৃ্ট 
সঙ্কটজনক িুসিুস, মকস্ষ্, এবং �লতি� 
সংক্োমণ র�োধ কল�। 
সকে কশশুলকই টীকো রেয়ো অগ্রোকধকো�, ককনু্ত একট 
কনউলমোকনয়ো� কবরুলধে বয়স্ক বথ্যকতিলে�লকও সু�ক্ষো 
কেলত সোহোযথ্য কল�।

োম, এমআ�, এমএমআ� টীকা োরম� শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
এই টীকোকট রবশী�ভোে সময়ই সমকন্বত টীকো� এককট অংশ কহলসলব রেয়ো হয়, 
হয় এমআ� (হোম এবং রুলবেো), বো এমএমআ� (হোম, মোম্পস, এবং রুলবেো) 
কহলসলব। কশশুলে� নুথ্যনতম ২ মোত্ো রনয়ো প্রলয়োজন হলব। 
·  হোলম� প্রোদুভ্যোব হলে ৬ মোস বয়সী কশশুলে� পয্যন্ত টীকো রেয়ো রযলত পোল�। 
প�বত্যীলত তো�ো তোলে� স্োভোকবক ২কট মোত্ো গ্রহণ কল�। 

·  এইচআইকভযতুি এককট কশশু�ও ২কট বো ৩কট ইলজেকশোন রনবো� প্রলয়োজন 
হয় ককনু্ত এইচআইকভ� কো�ণ খবুই অসুস্থ্য এককট কশশু� টীকো রনয়ো� আলে 
এইচআইকভ এ� কচককৎসো ক�ো এবং কস্কতশীে স্োস্থ্য থোকো প্রলয়োজন। 

হোম সহলজই কশশুলে� মলধথ্য ছডোয় এবং িুসকুকড, 
জ্ব� এবং কোকশ� সকৃষ্ট কল�। কচককৎসো ক�ো নো 
হলে একট িোইক�য়ো, রচোখ বো কোলন� সংক্োমণ, 
অন্ত্ব, বো মতুৃথ্য ঘটোলত পোল�।

রুরব�া, এমআ�, এমএমআ� টীকা রুরব�া� (জামকোন োম) শবরুরদ্ধ সু�ক্া রি়
কশশুলে� কমপলক্ষ ১কট ইলজেকশোন প্রলয়োজন। প্রথম হোলম� টীকো� সোলথ কেন। 
·  অলনক কশশুই ২কট ইলজেকশোন রপলয় থোলক কো�ণ রুলবেো� টীকো ২ সচ�োচ� 
বথ্যবহৃত সমকন্বত টীকো� অংশ, এমআ� (হোম এবং রুলবেো) এবং এমএমআ� 
(হোম, মোম্পস, এবং রুলবেো) ২বো� রেয়ো হয়। 

·  রয সমস্ জোয়েোয় রবশী�ভোে মোনুষলকই রকোলে� কশশু থোকো কোেীন টীকো 
রেয়ো হয়কন, রসখোলন রুলবেো টীকো� প্রচো�ণো ককলশো�ী রমলয়লে�লক প্রোধোন্ 
কেলত পোল�। 

রুলবেো িুসকুকড ও জ্ব� সকৃষ্ট ক�লত পোল� এবং 
তো পল� চলেও যোলব। ককনু্ত একজন েভ্যবতী নো�ী 
যকে রুলবেো আক্োন্ত হয় তলব তো� েলভ্য থোকো 
কশশু� জন্ একট খবুই কবপজ্জনক হলব। 
সকে কশশুলক টীকো রেয়ো হলে রুলবেো হওয়ো 
র�োধ ক�ো যোয় এবং েভ্যবতী নো�ীলে� একটলত 
আক্োন্ত নো হওয়োয় রক্ষলত্ সোহোযথ্য হয়।  এছোডোও 
রয রমলয়�ো টীকো কনলয়লছ তো�ো প্রোপ্তবয়স্ক হলয় 
েভ্যবতী হলে রুলবেোয় আক্োন্ত হলব নো। 
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 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
10 টীকা অসুস্্তা যরাধ কনর

এইচশপশি টীকা শেউমথ্যান পথ্যাশপর�ামািাই�াে রথরক সু�ক্া রি়
রমলয়�ো তোলে� বয়লস� উপ� কনভ্য� কল� ২ রথলক ৩কট ইলজেকশোন রপলয় 
থোলক। 
·  প্রথম ইলজেকশোনকট ৯ রথলক ১০ বছ� বলয়লস� সময় রেয়ো হয়, এবং পল��টো 
৬মোস প�। রয নো�ী� বয়স ইলতোমলধথ্যই ১৫ বো তো� রবশী হলয়লছ তো� জন্ 
প্রথম ইলজেকশোনকট কেন, কদ্তীয়কট� জন্ ৪ সপ্তোহ অলপক্ষো করুন, এবং 
ততৃীয়কট রেবো� জন্ আ�ও ১২ সপ্তোহ অলপক্ষো করুন।

এই টীকোকট নো�ী� জ�োয়�ু কথ্যোন্ো� ও পরুুষলে� 
রকোন রকোন কথ্যোন্ো� র�োলধ সোহোযথ্য কল�। 
রমলয়লে� জন্ একট খবুই েরুত্বপণূ্য, ককনু্ত যকে 
বোলজট ও স�ব�োহ অনুলমোেন কল� তলব রকোন 
রকোন রেশ রছলেলে�লকও এই টীকো কনলত সোহোযথ্য 
কল�। 

টীকা শুধমুাত্র কর়কশট অঞ্চর� বথ্যবহৃত ে় এবং অন্যান্য টীকা রযগুর�া 
মাত্র শনশিকেষ্ট শকেু বথ্যশক্ত� প্রর়াজন ে়

কর��া
কলে�ো এককট িোইক�য়ো জোতীয় র�োে যো জেশনূ্তো� মোধথ্যলম 
খবু দ্রুতই মোনুষ রমল� রিেলত পোল�, কবলশষ কল� রকোলে� কশশু 
ও বড কশশুলে�। (রপলট বথ্যথো, িোইক�য়ো, এবং কৃকম অধথ্যলয়� 
পষৃ্ো ২৮ রথলক ২৯ রেখনু)।

কলে�ো� কবরুলধে টীকো মলুখ খোওয়ো� মোধথ্যলম রনয়ো হয় এবং 
রযখোলন প্রোদুভ্যোব শুরু হলয়লছ বো শুরু হলত পোল� কবলশষভোলব 
কবকভন্ন কশকব� বো বসকত এেোকো রযখোলন শ�ণোথ্যী বো বোস্তুচুথ্যত 
বথ্যকতি�ো থোলক রসখোলন এগুলেো বথ্যবহো� ক�ো হয়। টীকো 
উৎপোেনকো�ী রভলে হয় ২ বো ৩ মোত্ো প্রলয়োজন হলব। রকোন 
এেোকোয় যকে কলে�ো আবো�ও কিল� আলস তলব রেোলকলে� 
আবো�ও টীকো� সম্পণূ্য ক্মগুলেো রনয়ো প্রলয়োজন হলব বো শুধমুোত্ 
এককট শকতিবকৃধেকো�ী মোত্ো কনলত হলব। 

েভ্যবতী এবং বলুক� দুধ পোন ক�োলনো নো�ী এবং এইচআইকভযতুি বথ্যকতিলে�লক কলে�ো টীকো� প্রচো�ণোয় অন্তভূ্যতি ক�ো 
উকচত। 

মথ্যাশননরজাকক্া� েংক্ামণ
এই টীকো উত্ত� ও মধথ্য আকরিকো� এককট খবুই সঙ্কটজনক মথ্যোকননজোইকটস মকস্লষ্� সংক্োমণ রথলক �ক্ষো কল�। 
টীকোকট কশশু ও প্রোপ্তবয়স্কলে� জন্। র�োলে� প্রোদুভ্যোব রেখো কেলে স্োস্থ্য কম্যীলে� একট� প্রলয়োজন হলব। েভ্যবতী 
নো�ীলে� জন্ একট কন�োপে। টীকো উৎপোেনকো�ী রভলে হয় ১কট বো ২কট মোত্ো প্রলয়োজন হলব। কভন্ন কভন্ন অঞ্চলে অবকস্ত 
মথ্যোকননলজোকক্োে জীবোণ�ূ ধ�ন অনুযোয়ী অঞ্চেগুলেো এই টীকো� কভন্ন কভন্ন সংস্ক�ণগুলেো বথ্যবহো� কল�। 

কর��া 
র�াধ ক�া

22 February 2019



11সচরাচর  ্ বত টীকা

পীত জ্ব�
 পীত জ্ব� মশোবোকহত এককট ভোই�োস। পীত জ্ব� যখন রকোন নতুন এেোকোয় আলস তখন 
একট খবু দ্রুত ছডোয় এবং কবলশষভোলব রছোট কশশুলে� জন্ খবুই কবপজ্জনক। 

রযখোলন পীত জ্ব� সচ�োচ� রেখো যোয়, রসখোলন কশশুলে�লক ৯ রথলক ১২ মোস বয়লস� 
সময় হোলম� টীকো� সোলথ সোলথ ১ মোত্ো� পীত জ্বল�� টীকো কেন। এককট নতুন অঞ্চলে 
পীত জ্ব� রেখো কেলে ৬মোলস� রবশী বয়লস� কশশুলে�সহ সকেলক টীকো কেন। 

জাপানী এনরেিা�াইশটে
জোপোনী এেলসিোেোইকটস একশয়ো� কবকভন্ন অংলশ মশোবোকহত ও মশো� মোধথ্যলম ছডোলনো এককট ভোই�োস। টীকো েোন 
কম্যসূচীলত হয়লতো প্রথলমই ১৫ বছল�� কশশুলে�লক আওতোয় আনো হলব। তো�প� শুধ ুনতুন কশশুলে�লক টীকো রেবো� 
প্রলয়োজন হলব। টীকো উৎপোেনকো�ী রভলে কশশুলে� ১ বো ২কট ইলজেকশোন রনয়ো� প্রলয়োজন হলব। 

আঁটুশ�-বাশেত এনরেিা�াইশটে
এই এনলসিোেোইকটস আঁটুকেবোকহত, আঁটুকে একধ�লন� কু্ষদ্র কীট যো ত্বলক� মলধথ্য বোসো বোঁলধ আ� এলে�লক রেখো খবু 
ককঠন। 

কশশুলে� সোধো�ণতঃ ৩কট ইলজেকশোন প্রলয়োজন হয়, টীকো� ধ�ন ও উৎপোেনকো�ী� উপ� কনভ্য� কল� প্রথমকট ১ বো ৩ 
বছ� বয়লস� সময়, ২য়কট ১ রথলক ৭ মোস প�, এবং ৩য়কট ২য়কট� ৯ রথলক ১২ মোস প� কনলত হয়। রযলহতু এই অসুস্থ্যতো 
বয়স্ক বথ্যকতিলে� জন্ কবলশষভোলব কবপজ্জনক, রসলহতু কটকো কম্যসূচী হয়লতো পঞ্চোলশোলধ্যো বথ্যকতিলে� উপ� প্রোধোন্ কেলত 
পোল�। 

রেপাটাইশটে এ
েূকষত খোবো� বো জলে� মোধথ্যলম রহপোটোইকটস এ ছডোলত পোল� এবং তো যকৃলত� ক্ষকত ক�লত পোল�। এ� িলে প্রচু� লিোকন্ত 
েোলে, কখনও কখনও মোলস� প� মোস। একট কনলজ কনলজই চলে যোয় এবং আ� কখনওই রি�ত আলস নো। রযখোলন 
রহপোটোইকটস এ সচ�োচ� রেখো যোয়, রসখোলন টীকো� প্রলয়োজন রনই, ককনু্ত রযখোলন রবশী�ভোে রেোলক�ই কখনও এই 
অসুস্থ্যতো হয়কন তোলে� রক্ষলত্ এই টীকো এই অসুস্থ্যতো হওয়ো র�োধ ক�লত পোল�। 

উৎপোেনকো�ী রভলে হয় ১কট বো ২কট মোত্ো� টীকো রেয়ো হয়। যখন কনয়কমতভোলব কশশুলে� রেয়ো হয় তখন প্রথম 
ইলজেকশোনকট কশশুলে� ১২মোলস� সময় রেয়ো হয়, এবং কদ্তীয়কট ৬ রথলক ১৮ মোস প�। 

জ�বেন্ত (িথ্যাশ�রে�া)
এই টীকো জেবসন্ত র�োধ কল�, একট এমন এককট র�োে যো প্রথম ১ বো ২ সপ্তোলহ জ্ব� িুসকুকড, চুেকোকন, এবং লিোকন্ত� 
সকৃষ্ট কল�। উৎপোেনকো�ী রভলে প্রকতকট কশশুলক ১কট বো ২কট ইলজেকশোন রেয়ো হয়, কখনও কখনও বড কশশু ও 
প্রোপ্তবয়স্কলে�লকও একট রেয়ো হয়। 
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ইনফু্র়ঞ্া (ফু্)
ইনফু্লয়জেো (ফু্) হলেো একেে ভোই�োলস� নোম রযগুলেো প্রকত বছ� কলয়ক মোলস� জন্ ছডোয় আ� জ্ব�, কোঁপকুন, এবং 
সোধো�ণ ঠোণ্ো েোেো� েক্ষণগুলেো� মলতোই ককনু্ত আ�ও রবশী সঙ্কটজনক অন্োন্ েক্ষলণ� সকৃষ্ট কল�। রবশী�ভোে রেোকই ফু্ 
রথলক কন�োময় হয়, ককনু্ত একট কশশু, বধৃে-বধৃেো, এবং স্োস্থ্য সমসথ্যোযতুি বথ্যকতিলে� জন্ সঙ্কটজনক হলত পোল�। পক�বত্যনশীে 
এই ফু্ ভোই�োলস� কবরুলধে সু�ক্ষো� জন্ প্রকত বছ� এককট কল� নতুন টীকো সকৃষ্ট ক�ো হয়। েভ্যবতী নো�ীলে�লক টীকো েোন 
ক�ো প্রোয়শই প্রোধোন্ পোয় কো�ণ তোলে� মোধথ্যলমই েলভ্য রবলড ওঠো কশশুকট সু�ক্ষো রপলয় থোলক, রযলহতু তোলে� বয়স ৬মোস 
হওয়ো নো পয্যন্ত তোলে�লক টীকো রেয়ো যোলব নো। 

সোধো�ণতঃ প্রকতবছ� এককট ইলজেকশোন রেয়ো হয়। প্রথমবো� টীকো� রেবো� সময় ৬মোস রথলক ৫বছল�� কশশুলে�লক 
৪মোলস� বথ্যবধোলন ২কট কল� ইলজেকশোন রেয়ো হয়। 

টাইির়ি জ্ব� 
টোইিলয়ি এককট সংক্োমণ যো জ্ব�, বকম এবং অন্োন্ েক্ষলণ� সকৃষ্ট কল�। একটলক জীবোণনূোশক দ্ো�ো কচককৎসো ক�ো 
যোয়। খোবো� বো জলে� মোধথ্যলম বথ্যকতি রথলক বথ্যকতিলত টোইিলয়ি ছডোয়। হোত রধোয়ো এবং পক�ষ্ো� জে ও পয়ঃপ্রণোেীলত 
প্রলবশেমথ্যতো� মোধথ্যলম একট ছডোলনো র�োধ ক�ো যোয়। টোইিলয়লি� কবরুলধে সু�ক্ষো� টীকো ২ আকোল� পোওয়ো যোয়: 
ইলজেকশোন বো বকড। এই টীকো অকধকোংশ রক্ষলত্ই টোইিলয়লি� প্রোদুভ্যোব রেখো কেলে বথ্যবহো� ক�ো হয় এবং যো�ো 
টোইিলয়ি সচ�োচ� হলয় থোলক এমন জোয়েোয় যোতোয়োত কল� তোলে� জন্ বথ্যবহো� ক�ো হলয় থোলক। 

জ�াতঙ্ক
জেোতঙ্ক এককট মো�োত্মক ভোই�োস যো প্রোণীবোকহত হয়, সোধো�ণতঃ কুকু� বো বোঁদু�বোকহত। 
রকোন রকোন রেলশ জেোতঙ্ক র�োে কেোকচত রেখো যোয় আ� অন্ রেলশ প্রোয়ই রেখো যোয়। 
সকে কুকু�লক জেতলঙ্ক� টীকো কেলে তো মোনুষলে� মলধথ্য হবো� ঝঁুকক কমোয়। যকে জেোতঙ্ক 
আক্োন্ত রকোন প্রোণী মোনুষলক কোমডোয় তলব তোলক ততক্ষণোৎ জেোতঙ্ক টীকো� ক্ম রনবো� 
প্রলয়োজন হলব এবং তোলে� হয়লতো জেোতঙ্ক ইকমিউলনোল্োবোকেন (প্রোথকমক কচককৎসো� 
অধথ্যোলয় পষৃ্ো ৭৫ রেখনু) আ�ও এককট ইলজেকশোন রনবো� প্রলয়োজন হলব। কমপলক্ষ ১৫ 
কমকনট সোবোন ও জে কেলয় কোমলড� জোয়েোকট ভোেভোলব রধোয়ো গুরুত্বপণূ্য। 

একশট প্রাণী� কামরড়� প� জ�াতরঙ্ক� টীকা রন়া: বথ্যকতিকট� যখন জেোতঙ্ক ইকমিউলনোল্োবোকেন এবং জেোতঙ্ক টীকো 
উভয়ই রনয়ো প্রলয়োজন হয়। কোমলড� কেন সম্পণূ্য কশকশ� টীকো (উৎপোেনকো�ী� উপ� কনভ্য� কল� হয় ০.৫কমকে বো ১কমকে) 
বথ্যকতি� উপ� বোহু� রপশীলত প্রকবষ্ট করুন, এবং তো�প� আবো� ৩য় এবং ৭ম কেলন একই কোজ করুন। তো�প� ৪থ্য 
ইলজেকশোনকট কোমলড� প� ১৪কেন (২ সপ্তোহ) ও ২৮কেলন� (৪ সপ্তোহ) মলধথ্য রেয়ো হয়। দু'ই বছ� বো তো� রথলক রছোট 
কশশু� জন্ ইলজেকশোনকট উপল�� উরুলত রেয়ো হয়। জেোতলঙ্ক� টীকো রপছলন কেলবন নো। 

জেোতলঙ্ক� ইকমিউলনোল্োবোকেন যকে পোওয়ো নোও যোয় তলব ততক্ষণোৎ কোমলড� জোয়েোয় ত্বক ভোেভোলব রধোয়ো� মোধথ্যলম 
এবং জেোতঙ্ক র�োলে� টীকো� ক্ম রেয়ো� মোধথ্যলম জেোতঙ্ক র�োধ ক�ো যোয়। 

একজন বথ্যকতি কুকুল�� কোমড খোওয়ো� আলে জেোতঙ্ক র�োলে� টীকো কেলয় জেোতঙ্ক হওয়ো র�োধ ক�ো হয় ককনু্ত একট 
সোধো�ণতঃ যো�ো স�সক� প্রোণীলে� কনলয় কোজ কল� যোলে� জেোতঙ্ক হবো� সম্ভবনো আলছ শুধুমোত্ তোলে� জন্ প্রলয়োজন 
হয়। 
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স্াস্থ্য কমকেী: টীকা� চাশবকাশি
সকলে সু্স্োলস্থ্য থোকো� জন্ কশশু ও প্রোপ্তবয়স্কলে�লক টীকো রনয়োয় সোহোযথ্য ক�ো� রক্ষলত্ সবলথলক গুরুত্বপণূ্য উপোেোন হলেো 
স্োস্থ্য কম্যী�ো। এমনকক আপকন যকে টীকো নো রেয়ো স্োস্থ্য কম্যীও হন, মোনুষ আপনো� কথো শুনলব। এেোকো� অংশ কহলসলব 
মোনুষ আপনোলক কবশ্বোস ক�লব এবং স�কো�ী টীকোেোন কম্যসূচী� জন্ বোইল� রথলক আসো একজন অকতথীলক হয়লতো 
কবশ্বোস নোও ক�লত পোল�। 

আপশন যশি একশট স্াস্থ্য রকন্দ্র বা শলিশনরক কাজ কর�ন:
∙∙  প্রলতথ্যক র�োেী� সোলথ বনু্ত্বপণূ্য আচ�ণ করুন ও স্োেত জোনোন। কপতোমোতোলে� জোনোন রযলকোন প্রশ্নই ভোে প্রশ্ন এবং 
তো কজজ্োসো ক�ো� জন্ তোলে� দুঃকখত হবো� প্রলয়োজন রনই।

∙∙  ইলজেকশোলন বথ্যথো েোেলত পোল� তোই কশশুকট� 
জন্ এই অকভজ্তোকট যত ভোে কল� রতোেো যোয় 
তো� যথোসোধথ্য রচষ্টো করুন। ইলজেকশোন রেবো� প� 
কশশুকট� মন আপকন হয়লতো রকোন এককট উজ্জ্বে 
�লে� বস্তু কেলয় বো রকোন শব্দ সকৃষ্ট কল� অন্ কেলক 
ঘকু�লয় কেলত পোল�ন।

∙∙  টীকো রেবো� আলে টীকো কী এবং রকন তো 
প্রলয়োজন তো এককট েলে বো প্রকতকট পক�বোল�� 
কোলছ বথ্যোখথ্যো করুন। একট রনয়ো� িলে 
স্োভোকবকভোলব মদৃু জ্ব� বো বোহুলত বথ্যথো� সকৃষ্ট কল� ককনো তো বথ্যোখথ্যো করুন যোলত তো�ো কচকন্তত নো হয়। কপতো-মোতো�ো 
এথ্যোেোকজ্যেত প্রকতকক্য়ো� মলতো রকোন কবপেকচহ্ন েক্ষথ্য ক�লে কী ক�লব তো বথ্যোখথ্যো করুন। 

∙∙  কলিকনলক যকে প্রলয়োজনীয় টীকো রশষ হলয় কেলয় থোলক তলব একট অন্ কলিকনলক পোওয়ো যোয় ককনো তো রেখনু বো পক�বো�কট 
আবো� কখন টীকো� জন্ কিল� আসলত পোল� তো� তোক�খ কনধ্যো�ণ করুন। আপকন তোলে� কলিকনক বো টীকো� কোলি্য� 
উপ� স্ো�ক কহলসলব কেলখ কেলত পোল�ন। 

∙∙  কশশু স্োস্থ্য পকুস্কো বো অন্ রকোন পধেকতলত টীকো� তথথ্য কেকপবধে �োখোয় পক�বো�লক সোহোযথ্য করুন। এ� িলে মোনুষ 
তোলে� সন্তোনলে� স্োলস্থ্য� কবষলয় পক�কল্পনো ক�লত ও কসধেোন্ত কনলত উৎসোকহত কল�। 

অলনক স্োস্থ্য কলিকনক তোলে� প্রলয়োজনীয় সম্পেগুলেো 
সবসময় পোয় নো। এ� িলে কলিকনলক মোনুলষ� 
অকভজ্তো খো�োপ হলে তো�ো টীকো কনলত আ� হয়লতো 
রি�ত আসলব নো। ককনু্ত কম্যী সংখথ্যো বো স�ব�োলহ� 
পক�মোণ কম থোকলেও কলিকনলক আসো� কবষলয় মোনুলষ� 
অকভজ্তো� উৎকষ্যতো বোডোলত এবং তোলে� মলধথ্য ভোে 
অনুভূকত� উলদ্রক ক�ো� উপোয় খুঁজনু। 

আকি খুব দ্তুই টীিা 
প্রকবষ্ট িরাব যানত 

পস িি ব্থা অেুভব 
িনর। আ�কে ওনি 
িক্ত িনর জক়েনয 

ধরুে যানত পস 
কেরা�ে অেুভব 

িনর? 

আ�োর বাস পেরী 
িরায আকি েুঃকখত। 

আ�কে যকে আর 
এিটু সিয অন�ক্া 
িরনত �ানরে তনব 

আিরা আজনি 
টীিার িাজটট পিে 

িরনত �াকর। আ�কে 
অনেি েুর পথনি 

এনসন�ে!
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 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
14 টীকা অসুস্্তা যরাধ কনর

এ�াকা� মরধথ্য পশ�বা�গুর�ারক টীকা রন়া় উৎোশেত করুন:
∙∙  মোতো ও কপতো উভলয়� কোলছই যোন। যকেও মোলয়�োই সোধো�ণতঃ কশশুলক কলিকনলক কনলয় আলস ককনু্ত বোবো�োও যকে 
টীকো� গুরুত্ব বঝুলত পোল� তলব সন্তোনলে� টীকো রনবো� সম্ভোবনো অলনক রবশী। হয়লতো কপতোমহ-কপতোমহী বো 
পক�বোল�� অন্োন্ সেসথ্যলে� সোলথ কথো বেলে সোহোযথ্য হলত পোল�। 

∙∙  যকে এককট পক�বো� টীকো রেয়ো একডলয় কেলয় থোলক তলব তো�ো রকন তো ক�লছ তো জোনুন। হয়লতো তোলে� পক�বহণ, 
অথ্য বো আপকন সমোধোন কেলয় সোহোযথ্য ক�লত পোল�ন এমন অন্ ককছু� সমসথ্যো আলছ। তোলে�লক টীকো� কন�োপত্তো এবং 
মলূেথ্য� কবষলয় কনকচিন্ত করুন। 

∙∙  ধোত্ীমোতো বো অন্োন্�ো যো�ো েভ্যবতী নো�ীলে�লক সোহোযথ্য কল� এবং নতুন মোলয়লে� প্রকশকক্ষত এবং জকডত করুন 
যোলত তো�ো টীকো সম্পলক্য প্রলশ্ন� উত্ত� কেলত পোল� এবং মোনুষলক তো রনয়োয় সোহোযথ্য ক�লত পোল�। 

∙∙  টীকো� প্রসো� ক�লত কশশুলে�লক জকডত করুন। কশশু�ো যকে একবষলয় কবেথ্যোেলয় ককছু রশলখ তলব তো�ো তোলে� 
কপতোমোতো� কোলছ তোলে� ভোইলবোন, পক�বোল�� অন্োন্ সেসথ্য, এবং প্রকতলবশীলে� টীকো রনয়ো� কবষলয় কথো বেলত 
পোল�। 

∙∙  আপনো� এেোকোয় রয কবষয়কট ভোে কোজ কল� তোই করুন। মোনুলষ� সোলথ তোলে� বোডী বোডী কেলয় কথো বেলে সোহোযথ্য 
হলব। অথবো আপকন হয়লত রেখলবন রয কপতোমোতো�ো স্োস্থ্যলকন্দ্র আসলত পছন্দ কল�। কশক্ষক-কশকক্ষকো এবং ধম্যীয় 
রনতো বো অন্োন্ রনতোলে� সোলথ কথো বেলে হয়লতো আ�ও রবশী সংখথ্যক রেোক টীকো কনলত আগ্রহী হলব। 

আপকনই আপনো� এেোকোবোসীলক ভোে রচলনন। সকে কশশুই তোলে� টীকো কনলয়লছ তো কনকচিত ক�লত যখন কম্যসূচী� 
আলয়োজন ক�লবন তখন কোলে� কোলছ আপকন রপৌঁছোলত চোলছেন এবং রকোন কবষয়গুলেো তোলে�লক উৎসোকহত কল�, তোলে� 
কচন্তো� কবষয় কী কী, রকোন বথ্যকতি রকোন পক�বোল�� কসধেোন্ত গ্রহণ কল�, এবং ককভোলব এেোকো� েন্মোন্ রনতোলে� ককভোলব 
জকডত ক�লবন তো� রেখনু। এছোডোও জোনুন রয মোনুলষ� জন্ স্োস্থ্য কবষয়ক প�োমশ্য এবং স্োস্থ্য রসবো পোওয়ো ককঠন ককনো 
এবং একট ককভোলব সহজ ক�ো যোয়।

শিশু�া রকন তারি� টীকা পা় না? 
শপতামাতা�া অনুিব কর� রয শলিশনরক তারি� োরথ িা� আচ�ণ ক�া ে়শন

যরথষ্ট পশ�মারণ স্াস্থ্য কমকেী রনই
রকান রকান শপতা�া মার়রি�রক শলিশনরক রবিী েম় নষ্ট না ক�রত বর�

শিশু পশ�চযকো� রকান বথ্যবস্া রনই 
মানুষ িীত (তা�া গুজব রিারন)
মানুষ টীকা েম্পরককে জারন না
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15সাস্্ কথী্: টীকার চাক কাকা

টীিা সম্পনিকে 
আিানের কলিকেনির 
�াঠানো কু্নেবাতকো 
ক�তািাতারা ��ন্দ 

িনর।  

আকি আিার প�ৌর 
�করেনের টীিার 

পসরা। আকি িােুেনি 
উদ্ীপ্ত ও জক়েত 

িরনত �াকর। 

আকি আিার ধিতীয 
প্রকতষ্াে েিনি টীিার 
উ�র কেভকেরনযাে্ তথ্ 
�াওযায সাহায্ িকর। 

সিি ভাোনত পবতার 
িায কেক্রি আিানের 

জে্ ভাি িাজ িনর।

কবেথ্যোেয়গুলেো ককলশো�-ককলশো�ীলে� টীকো� গুরুত্ব এবং ককভোলব এগুলেো কোজ কল� রসই কবজ্োলন� কবষলয় কশক্ষো কেলত পোল�। টীকো 
কম্যসূচীগুলেো কশশুলে� কোলছ রপৌঁছোলত কবেথ্যোেলয় কেলয় কশশুলে� টীকো কেলত পোল�।

গণ অংিগ্রেণ: েমতা� জন্য একশট টীকা
কবেত সমলয় মতুৃথ্য বো সঙ্কটজনক স্োস্থ্য সমসথ্যো� সকৃষ্ট কল�লছ এ�কম অলনক অসুস্থ্যতো দু� ক�ো বো ছকডলয় যোওয়ো র�োধ 
কল� টীকো। ককনু্ত এ� রবশী�ভোই সকতথ্য রযখোলন টীকো কবনোমলূেথ্য বো কম মলূেথ্য পোওয়ো যোয় এবং এগুলেো যো�ো স�ব�োহ 
কল� রসই স্োস্থ্য বথ্যবস্ো সকতথ্যই কোজ কল�। তোই টীকোেোন এতই গুরুত্বপণূ্য রয স�কো� ও ঔষধ উৎপোেনকো�ী প্রকতষ্োলন� 
উপ� রছলড কেলে চেলব নো। স্োস্থ্য কম্যী, কশক্ষক-কশকক্ষকো, এবং এেোকো� অন্োন্ রনতসৃ্োনীয় বথ্যকতিলে� স�ব হলত হলব 
যোলত টীকোেোন সবসময়ই কন�োপে ক�ো কনকচিত ক�ো যোয়, কবনোমলূেথ্য রেয়ো হয়, এবং যবুক ও বধৃে যো�োই চোইলব তো�োই 
রযন তো পোয়। জনেণলক অকন�োপে জলে� সমসথ্যো সমোধোলন, পয়ঃপ্রণোেী অবথ্যবস্ো, েোক�দ্র, তবসমথ্য, টীকো� অভোলব� 
কবরুলধে তোলে� স�কো�লক চোপ কেলত হলব—যো� সবই রুগ্ন স্োলস্থ্য� কো�ণ।  
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টীকা বথ্যবস্াপনা
টীকাগুর�ারক েশিক তাপমাত্রা় �াখা (িীত�তা� 
ধা�া বজা় �াখা)
টীকোগুলেোলক সকঠক তোপমোত্োয় �োখো খবুই গুরুত্বপণূ্য। রকোন কনকে্যষ্ট টীকো 
যকে উষ্ণ হলয় যোয় তলব তো হয়লতো নষ্ট হলব এবং আ� কোজ ক�লব নো। 
এবং রকোন রকোন টীকোলক ঠোণ্োয় �োখলত হলব ককনু্ত কহমোকয়ত ক�ো যোলব নো 
নহলে এগুলেো কোজ ক�লব নো। টীকোগুলেোলক রযখোলন রসগুলেো উৎপোকেত 
হলয়লছ রসই কো�খোনো রথলক রয এেোকোয় স্োস্থ্যকম্যী কশশুলে� টীকো 
রেলব রসই জোয়েো পয্যন্ত সকঠক তোপমোত্োয় �োখলত হলব। রয রকোন সময় 
উৎপোেনকো�ী রথলক পক�বহণ, পক�বহণ রথলক সং�ক্ষলণ� জোয়েো পয্যন্ত 
টীকোগুলেো যকে উষ্ণ হলয় যোয়, বো কহমোকয়ত হলয় যোয় যো এগুলেো� হওয়ো� 
কথো নো তলব এগুলেো বথ্যবহো� অলযোেথ্য হলয় যোয়। 

কহমোয়নযন্ত্রগুলেো টীকো ও রসই সোলথ টীকোগুলেোলক দ্রকবভূত 
ক�ো� জন্ বথ্যবহৃত ত�ে পেোথ্যগুলেো পক�বহণ ও সং�ক্ষলণ� জন্ 
বথ্যবহো� ক�ো হয়। রকোন টীকো কত তোপমোত্োয় সং�ক্ষণ ক�ো হয় 
এবং প্রকতকট� জন্ রকোন তোক বো রকোন রখোপ বথ্যবহো� ক�ো হয় তো 
জোনুন। সোধো�ণভোলব টীকো সং�ক্ষণ ক�ো হয় রয তোপমোত্োয় তো হলেো 
৮° রস এবং কহমোলঙ্ক� রথলক সোমোন্ উপল� (২° রস)। রকোন রকোন 
টীকো অকতক�তি ে�ম হলয় উঠলত রেয়ো যোলব নো এবং রকোনগুলেোলক 
কহমোকয়ত ক�লত হলব তো� তোকেকো রেখনু বোলক্� মলধথ্য। 

কবকসকজ এবং এমএমআ�সহ রকোন রকোন টীকো উজ্জ্বে আলেোলত 
নষ্ট হলয় রযলত পোল�। এগুলেোলক সূয্যথ্যোলেোক ও শকতিশোেী ঘল�� 
আলেো রথলক �ক্ষো ক�লত এলে� েোঢ় �লে� কশকশ ও এগুলেো� 
অকতক�তি রমোডকগুলেো� মলধথ্যই �োখনু। 

যখন এককট টীকো দ্রবীভূত ক�ো� ত�ে পেোলথ্য� মোলধথ্যলম দ্রবীভূত 
কল� বথ্যবহোল�� জন্ প্রস্তুত ক�ো হয়, তখন এগুলেোলকও অবশথ্যই 
ঠোণ্োয় সং�ক্ষণ ক�লত হলব। টীকো কনলয় কোজ ক�ো প্রকশকক্ষত 
বথ্যকতি�ো ভোে জোনলব রয কমরেলণ� প� কতঘ্টো প� পয্যন্ত টীকো 
কোয্যকো�ী থোলক এবং এগুলেোলক কেলন� রশলষ রিলে কেলত হলব 
ককনো। 

শেমাশ়ত ক�া যা় এমন টীকা:

হোম

এমআ� 

এমএমআ�

কবকসকজ 

ওকপকভ (মলুখ খোবো� রপোকেওভোই�োস) 

পীতজ্ব� 

জোপোনী এনলসিোেোইকটস

খবুই িাণ্া় �াখা ে় শকনু্ত কখনওই শেমাশ়ত 
ক�রবন না: 

কলে�ো

রপ্টোভথ্যোলে্ট

রহপোটোইকটস কব (রহপ কব) 

কহব (ত�ে) 

এইচকপকভ (কহউমোন পথ্যোকপলেোমোভোই�োস) 

আইকপকভ (অসকক্য় ক�ো রপোকেওভোই�োস) 

ইনফু্লয়জেো

কনউলমোকক্োে 

র�োটোভোই�োস (ত�ে ও কহমোকয়ত কল� 
শুকোলনো) 

কটলটনোস (কিকট, কটকি) 

োবধান: 
েংরযাগ শবশছিন্ন ক�রবন না, 

 টীকা েং�ক্ণাগা�'

শুধমুোত্ টীকো
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শকিারব টীকা েং�ক্ণ ক�া, প্রস্তুত ক�া, এবং শিরত ে় তা শিখনু
সকলেই টীকো� প্রসো� ক�লত পোল� এবং অলনক স্োস্থ্য কম্যীই 
রসগুলেো ককভোলব কেলত হয় তো রশলখ। আপকন যকে টীকো রেন বো 
টীকো ঘোঁটোঘোকট কল�ন তলব আপনো� প্রকশক্ষলণ� মলধথ্য থোকলব: 

∙∙ ককভোলব টীকো প্রস্তুত ক�লত হয়।

∙∙  ককভোলব কবকভন্ন বয়স ররেণী� জন্ টীকো� মোত্ো কনধ্যো�ণ ক�লত 
হয়।

∙∙  রকোথোয় রময়োে রশষ হবো� তোক�খ রেখো যোলব এবং ককভোলব 
রময়োে রশষ হলয় যোওয়ো টীকোগুলেোলক বজ্যথ্য কহলসলব রিলে কেলত 
হলব। 

∙∙  ককভোলব সকঠক সূঁইলয়� আকো�, ইলজেকশোন রেবো� রকোণ, এবং প্রকতকট টীকো� রক্ষলত্ রেলহ 
ইলজেকশোন রেবো� জোয়েো কনধ্যো�ণ ক�লত হলব।

আপনো� কনলজ� স্োলস্থ্য� জন্ এবং আপকন যোলে�লক সোহোযথ্য ক�লছন তোলে� স্োলস্থ্য� জন্ 
প্রলতথ্যক জনলক টীকো আলে আপনো� হোত ধলুয় কনন। এককট সূঁই একবো� মোত্ বথ্যবহো� করুন এবং 
তো�প� তো কন�োপলে রিলে কেলত হলব।

টীকা� বরজকেথ্য� দ্াশ়ত্ব শনন
টীকোেোন কম্যসূচী� সব্যলশষ ধোপকট প্রোয়শই ভুলে যোওয়ো হয়: সকঠকভোলব বজ্যথ্যগুলেোলক রিলে রেয়ো। �লয় যোওয়ো প্োকষ্টক, 
সূঁই, এবং আকধলভৌকতক উপক�ণগুলেো মোনুষ ও পক�লবলশ� জন্ স্োস্থ্য সমসথ্যো সকৃষ্ট কল�, কবলশষ কল� এগুলেোলক যকে 
অকন�োপেভোলব পকুডলয় বো পলুত রিেো হয়, বো এমন জোয়েোয় রিেো হয় রযখোন রথলক কশশু�ো রসগুলেো তুলে কনলত পোল�। 
এককট টীকোেোন কম্যসূচী কন�োপলে বজ্যথ্য রিেো� পক�কল্পনো ক�লত পোল�: 

∙∙  বজ্যথ্যগুলেোলক প্রকক্য়োজোত ক�ো ও কন�োপলে রিলে কেলত, রয েোডীলত 
কল� টীকো� স�ব�োহ ক�ো হয় রসই একই েোডী বথ্যবহো� ক�ো� 
মোধথ্যলম। 

∙∙  মোকট চোপো রেবো� েত্যসহ আঞ্চকেক বজ্যথ্য প্রকক্য়োজোতক�ণ রকন্দ্র 
স্োপন ক�ো� মোধথ্যলম। কমথু্যউকনকট কলিকনকগুলেোলক বজ্যথ্য আেোেোক�ণ 
এবং কন�োপলে মোকট চোপো রেবো� েত্যসহ সোধো�ণ স্োস্থ্য পক�চয্যো� বজ্যথ্য 
রিেো� বথ্যবস্ো স্োপন ক�লত সোহোযথ্য ক�ো� মোধথ্যলম। (পক�লবশ স্ো্স্থ্য 
কবষলয় জনলেোষ্ী� জন্ সহোকয়কো� অধথ্যোয় ১৯: স্োস্থ্য পক�চয্যো� বজ্যথ্য 
রেখনু।)

তীক্ষ্ণ বস্তু
বথ্যবহৃত সূঁই
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