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তিউ সাউথ ওয়েলস্ টিকাদাি সমেসূচী
নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর চলনি টিকাদাি সমেসূচী দদখয়ি হয়ল  
নিউ সাউথ ওয়েলস্ দহলথ্ এর ওয়েবসাইট  
www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule দদখুি। 

টিকাদায়িি েি্য ‘হসভ দ্য হডইট ’
সমেমি টিকাদাি নিনচিি করা জরুরী যায়ি কয়র নিশুয়দর শুরুয়িই সুরক্া 
দদওো যাে এবং িায়দর গুরুির দরাগ হওোর ঝুঁনক িা থায়ক। ‘দসভ দ্য দেইট 
টু ভ্াকনসয়িট’ (Save the Date to Vaccinate) দ�াি অ্াপ আপিার 
নিশুর টিকা সমেমি দদওো হয়ছে নক িা িা নিনচিি করয়ি আপিায়ক সাহায্য 
করয়ি পায়র। 

দরকারী িয়যের জন্য ‘দসভ দ্য দেইট টু ভ্াকনসয়িট’ 
ওয়েবসাইটটি য়দখুি এবং আপিার নিশুর জন্য একটি ব্যনতিগি টিকাদাি 
সমেসূচী নরিন্ট করা এবং নভনেওর মি উপকরণগুয়লার জন্য  
www.immunisation.health.nsw.gov.au ওয়েবসাইট য়দখুি।

্াপ্তবেস্কয়দি টিকা হিকড্ট  ফিম
www.health.nsw.gov.au/immunisation ওয়েবসাইয়ট রিাপ্তবেস্কয়দর 
জন্য টিকা রিদায়ির দরকে ্ড রাখার �রম পাওো যায়ব যা আপিায়ক আপিার 
টিকাগুয়লার নহয়সব রাখয়ি সাহায্য করয়ি পায়র।    

আমাি ব্যতক্তগি স্াস্্য হিকড্ট  
(ব্লু ব্ক )  
োতিার বা িাস ্ড যায়ি আপিার নিশুর টিকাগুয়লা 
দরকে ্ড করয়ি পায়র দসজন্য রিনিবার সাক্ায়ির 
সমে আপিার নিশুর ব্লু বুক নিয়ে আসা জরুরী।

Bangla

গভ্ট াবস্া
গর্ভপূর ্ভবারস্বা থেকে প্রসর 
পর ্ভন্ত সুরক্বা এরং 
টিেবাদবান

http://www.immunisation.health.nsw.gov.au


বাচ্ার জয়মের পর পরই নিেনমি টিকা দিওো আপিার জন্য নিরাপদ, এমিনক 
আপনি বুয়কর দুধ খাওোয়লও। আপনি যনদ গভ্ডাবস্ার তৃিীোয়ধ ্ড টিকা িা নিয়ে 
থায়কি িাহয়ল হাসপািাল ি্ায়গর পূয়ব ্ডই আপিায়ক হুনপং কানির টিকা নিয়ি হয়ব।  

আপিার নিশুর রিথম টিকা দহপাটাইটিস নব জয়মের পরই দদওোর পরামি ্ড দদওো হে 
এবং িার পরবিতী নিধ ্ডানরি টিকাটি পড়য়ব ৬-৮ সপ্তায়হর সমে।

দহপাটাইটিস নব আক্ান্ত মায়ের গয়ভ্ড জমোয়িা নিশুয়দর এ দরাগ দথয়ক সুরক্া নিনচিি 
করার জন্য িায়দর দহপাটাইটিস নব এর টিকা দদওোর ৩ মাস পর একটি রতি পরীক্া 
করায়ি হয়ব। নিউ সাউথ ওয়েলস্ দহলথ্ দথয়ক আপিায়ক নকংবা আপিার োতিারয়ক 
টিকা রিদায়ির িানরখটি ময়ি কনরয়ে নদয়ে একটি নচঠি পাঠায়িা হয়ি পায়র।

হেপাটাইটিস তব
সকল গভ্ডবিী মনহলায়দর দহপাটাইটিস নব সংক্ময়ণর জন্য পরীক্া করা হে কারণ 
এটি জয়মের সমে িায়দর নিশুর দদয়হ ছনড়য়ে দযয়ি পায়র। আপিার যনদ এই দরাগ 
থায়ক িাহয়ল আপিায়ক একজি নবয়িষয়ঞের সায়থ দদখা করয়ি হয়ব এবং 
আপিার নিশুয়ক ‘ইম্্য়িায়্াবু্নলি’ িামক ঔষধ নদয়ে নচনকৎসা করায়ি হয়ব 
এবং জয়মের পর পরই িায়ক দহপাটাইটিস নব এর রিনিয়ষধক টিকা নদয়ি হয়ব। 
এই নচনকৎসা ছাড়া, আপিার নিশুর দীর ্ডস্ােী দহপাটাইটিস নব সংক্মণ হয়ি পায়র, 
যা নলভার ক্নিগ্রস্ত হওো নকংবা নলভার ক্ান্ায়রর মি মারাত্নক স্াস্্ 
সমস্াে রূপ নিয়ি পায়র।

হুতপং কাতশ ( পািট্তসস্ )
হুনপং কানির টিকা দিওোর সবয়চয়ে উপযুতি সমে হয়লা রিয়ি্ক গভ্ডাবস্ার 
তৃিীোয়ধ ্ড (নবয়িষ কয়র ২৮ সপ্তায়হ)। এটি আপিায়ক এবং আপিার নিশুয়ক 
রিথমনদয়কই সুরক্া দদয়ব কারণ অ্ানন্টবনেগুয়লা মাতৃগয়ভ্ডই নিশুর িরীয়র 
স্ািান্তনরি হে। গভ্ডাবস্াে হুনপং কানির টিকা দিওো মা এবং গয়ভ্ডর নিশু দুজয়ির 
জন্যই নিরাপদ।    

এছাড়াও যনদ আপিার সঙ্ী, নিশুর দাদা দাদী এবং অন্য দযয়কায়িা রনিষ্ট 
রিাপ্তবেস্ক পনরচয ্ডাকারী গি ১০ বছয়র হুনপং কানির দকায়িা টিকা িা নিয়ে থায়ক 
িাহয়ল বাচ্ার জয়মের অন্তি দুই সপ্তাহ আয়গই িায়দর এর টিকা নিয়ি বলয়বি।  

ফ্্ ( ইিফ্্য়েঞ্া )
গভ্ডাবস্াে ফ্লু এর অসুস্িা গুরুির হয়ি পায়র দযখায়ি অকাল রিসব এবং নিশু কম 
ওজি নিয়ে জমোয়িার ঝুঁনক থায়ক। গভ্ডাবস্াে ফ্লু এর টিকা দিওো নিরাপদ এবং 
কায ্ডকরী এবং িা দিওোর জন্য সকল গভ্ডবিী মনহলায়দর দজারায়লাভায়ব পরামি ্ড 
দদওো হে। গভ্ডবিী মনহলায়দর জন্য ফ্লু এর টিকা নরি এবং িা মাতৃগয়ভ্ড 
থাকাকালীি এবং জয়মের পর ছে মাস পয ্ডন্ত নিশুয়ক সুরক্া দদে।      

গভ্ডবিী হওোর পূয়ব ্ড আপিার টিকাগুয়লা হালিাগাদ আয়ছ নক িা িা নিনচিি 
করা জরুরী কারণ আপিার দরাগ রিনিয়রাধ ক্মিা আপিার নিশুর িরীয়র 
স্ািান্তনরি হয়ব এবং িায়দর টিকা দদওোর পূয়ব ্ড জীবয়ির রিথম কয়েক সপ্তায়হ 
সুরক্া দদয়ব। নকছু নকছু সংক্মণ আপিার গভ্ডাবস্ায়ক ক্নিগ্রস্ত করয়ি পায়র 
সুিরাং গভ্ডবিী হওোর পূয়ব ্ডই সুরনক্ি হয়ল খুবই ভাল হে। আপনি সুরনক্ি নক 
িা িা একটি দছাট রতি পরীক্ার মাধ্যয়মই জািা দযয়ি পায়র।

োম, গলা হফালা এবং রুয়বলা (MMR)

গভ্ডাবস্াে যনদ আপিার হাম, গলা দ�ালা  নকংবা রুয়বলা হে িাহয়ল আপিার 
গভ্ডপাি, অকাল রিসব নকংবা আপিার নিশু গুরুির সমস্া নিয়ে জমোয়ি পায়র। 
যনদ আপনি সুরনক্ি িা হি িাহয়ল আপিায়ক টিকা নিয়ি হয়ব। টিকা হিওোি 
পি ২৮ তদি গভ্ট বিী িা েওোই ভাল।

গর্ভ বতী হওয়ার পূরব্ভ আপনি যখি গর্ভ ধারণ করবেি আপনার শিশুর জন্মের পর

আপিার সবগুয়লা টিকা 
হালিাগাদ থাকা জরুরী কারণ 
আপিার দরাগ রিনিয়রাধ 
ক্মিা আপিার নিশুর দদয়হ 
স্ািান্তনরি হয়ব।

হভতিয়সলা 
(েলবসন্ত )
গভ্ডাবস্াে জলবসন্ত হয়ল 
আপিার বাচ্া গুরুির সমস্া 
নিয়ে জমোয়ি পায়র। আপনি যনদ 
সুরনক্ি িা হয়ে থায়কি িাহয়ল 
আপিার টিকা দিওো উনচৎ।  
টিকা হিওোি পি ২৮ তদি 
গভ্ট ধািণ এড়ায়ি েয়ব।   


