
টিকা  হল একপ্রকারেে ইরজেকশন যা আপনারক অসসু্থ হওয়া থেরক েক্া কেরে সাহায্য করে

টিকা
সসু্থ োকরে আপনাে টিকা  টনন

আমার টিকা র প্রয়�াজন ককন?
আমেরিকায় এেন অমনক িকমেি অসখু ছিল যা সাধািণ 
োনষুমক অসসু্থ কমি ফেলত, তা দিূ হময় যামছে। এি 
একছি েূল কািণ হল ছিকা ি ব্যবহাি। ছিকা  ফসই 
অসখুগুললমক প্রততমিাধ কমি ফযগুলল এক ব্যততিি কাি 
ফেমক অন্য ব্যততিি কামি সংক্ররেত হয়। যখন আপছন 
আপনাি প্রময়াজনীয় ছিকা  ফনন, আপছন ছনমজমক এবং 
ছনমজি ছপ্রয়জনমদি অসসু্থ হওয়া ফেমক িক্া কিমত 
পামিন।

টিকা  ককভায়ে কাজ কয়র?
ছিকা  ফসই একই ভাইিাস ফেমক ততিী হয় (যামক জীবাণু 
বলা হয়) যাি কািমণ অসখু হয়। ছিকা ততরিমত ব্যবহৃত 
জীবাণু হয় “েৃত” োমক নয় দবু্বল হয়। এছি আপনামক 
অসসু্থ কিমব না। এি পরিবমত্ব  এছি আপনাি শিীিমক 
জীবাণু এবং তাি কািমণ হওয়া অসমুখি সামে লডাই 
কিমত সাহায্য কমি।

ছিকা  ফনবাি পমি কামিা কামিা সাোন্য পার্্ব-
প্রততছক্রয়া হমত পামি। ফসগুলল এক-দইু রদমনি 
েমধ্য চমল যায়।

ছিকা  ফনবাি পমি ফকান ফকান ব্যততিি অস্াভারবক, খািাপ প্রকৃততি 
পার্্ব-প্রততছক্রয়া ফদখা রদমত পামি। ফবশীিভাগ সেময়, ছিকা  ফনবাি পমি 
ফসগুলল কময়ক রেছনি বা কময়ক ঘন্াি জন্য ফেমক োমক।

আমার ককান ধরয়ের টিকা  কনোর প্রয়�াজন অয়ে?
অন্য রদমকি ফিরবল ফদখায় প্রাপ্তবয়স্ক এবং রশশুমদি ফকান ফকান প্রকামিি 
ছিকা  ফনবাি প্রময়াজন আমি। ফযসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যততিগণ তশশবকামল সব 
িকমেি ছিকা  পান ছন, তামদি আমিা ফবশী ছিকা  ফনবাি প্রময়াজন হমত 
পামি। আপনাি ফকান ফকান ছিকা ি প্রময়াজন আমি জানমত আপনাি 
ছচরকত্সমকি সামে কো বলনু।
আয়রা তয়্যের জনযে,www.vaccines.gov-ওয়�েসাইট কেখুন।
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আমাে টিককৎসরকে নাম: 

আমাে টিককৎসরকে থ�ান নম্বে:

কায়ের টিকা  কনোর প্রয়�াজন আয়ে?

এর কক ককান পার্শ্ব-প্রকতকরি�া আয়ে?
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এটিয়ক কক েলা হ�?

এটি কায়ের প্রয়�াজন?
এই টিকা  ককান অসখু 

প্রকতয়রায়ধ সাহাযযে কয়র? এই অসয়ুখ কক হ�?ককেলমাত্র 
কিশুয়ের * 

জনযে

কিশু এেং 
প্রাপ্তে�স্ক

ককেলমাত্র 
প্রাপ্তে�স্কয়ের 

জনযে

 ছিছিএরপ অেবা 
ছিছি/ছিছিএরপ

X

ছিপমেরিয়া
জ্বি হমযমি, গলা ব্যো কিমি, দবু্বল ফবাধ কিমিন; হৃদয় 

এবং স্ায়িু ক্তত হমত পামি

ধনষু্ংকাি
জ্বি হমযমি, ঘাড শতি হমযমগমি, গ্াস কিা করিন হমছে; 

দীঘ্ব ছনর্াস ফনওয়া করিন হমত পামি

পাতু্ব তসস্
তীব্র কারশ হমযমি, নাক রদময় জল পডমি, রশশুি র্াস 

প্রর্ামস কষ্; েুসেুমসি সংক্রেণ হমত পামি

 ফু্ X ফু্
জ্বি হমযমি, গলা ব্যো কিমি, কারশ হমযমি, ফপশী ব্যো 

কিমি; েুসেুমসি সংক্রেণ হমত পামি

 ফহপএ X ফহপািাইছিস এ 
ক্ান্ত লাগমি, ফচাখ এবং ত্বক হলদু হময়মগমি; ললভাি, 

রকিছন এবং িমতিি ফিাগ হমত পামি

 ফহপরব X ফহপািাইছিস রব
দবু্বল লাগমি, ফচাখ এবং ত্বক হলদু হময়মগমি; ললভামিি 

ক্তত হমত পামি

 এইচআইরব X ফহমোোইলাস ইনফু্ময়ঞ্া 
িাইপ রব

েুসেুমসি সংক্রেণ এবং েলতিষ্ক ও ফেরুদমডেি চািরদমক 
লাইছনং বা আতিিমণি সংক্রেণ হমত পামি

 এইচরপতভ X রহউে্যান ফপরপমলাো 
ভাইিাস

ফযৌনামগে আঁছচল; রবতভন্ন ধিমণি ক্যান্াি হমত পামি

 আইরপতভ X ফপাললও
গলা ব্যো কিমি, জ্বি হমযমি এবং োোব্যো কিমি; 

শিীি নডাচডা কিমত অক্ে হমত পামিন

 MenACWY 
অেবা MenB

X ফেছনমগোমকাক্াল ফিাগ
হিাৎ জ্বি হমযমি এবং ঘাড শতি হমযমগমি; েলতিষ্ক এবং 

ফেরুদমডেি চািরদমক লাইছনং বা আতিিমণি সংক্রেণ হমত পামি

 এেএেআি X

হাে
জ্বি হমযমি, েুসকুছড, সলদ্ব  ও কারশ হমযমি এবং ফচাখ  
ফগালাপী হমযমগমি; েুসেুমসি সংক্রেণ হমত পামি

োম্পস্
জ্বি হমযমি, োোব্যো কিমি এবং গ্রথিগুললি ফোলা 
এবং লালা পডমি; েলতিষ্ক এবং ফেরুদমডেি চািরদমক 

লাইছনং বা আতিিমণি সংক্রেণ হমত পামি
রুমবলা জ্বি, স্ীত লালাগ্রথি, এবং েুসকুছড

 PCV13 অেবা 
PPSV23

X ছনউমোমকাক্াল ফিাগ েুসেুমসি সংক্রেণ

 RV1 অেবা 
RV5

X ফিািাভাইিাস জ্বি, বরে কিা এবং ফপমিি অসখু

 ভ্যারিমসল্া X ছচমকন পক্স জ্বি হমযমি এবং েুসকুছডগুলল চুলকাছন কিমি

 ফজাস্াি X রশগেলস্ যন্ত্রণাদায়ক েুসকুছড এবং ফোস্কা

সসু্থ োকরে আপনাে টিকা  টনন
আপনাে স্াস্থ্য পেীক্াে জন্য আপনাে টিককৎসকরক থেখান এবং আপনাে প্ররয়াজন অনযুায়ী থযরকান নেুন টিকা  টনন।

ছনমচ উমল্রখত ছিকা গুলল এনাি প্রময়াজনঃ ________________________________________  ____________________
 (নাে) (বয়স)
আপনাি পিবত্ব ী সাক্াৎ হলঃ __________________ __________________ (এম/ডিএম)  ____________________
 (তারিখ) (সেয়) (জন্মতারিখ)

* রশশুমদি বয়স 0 ফেমক 18  টনরজরক এবং টনরজে টপ্রয়জনরেে সসু্থ োখুন। আপনাে টিকা  টনন।
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