
নিউ সাউথ ওয়়েলস স্কু ল 
ভ্্যাক্সিয়িশি প্্রাগ্াম

স্কু লনভ্ত্তিক টিকাদাি কম্মসচূীর আওতা়ে নিউ সাউথ ওয়়েলস প্েলথ সপ্তম প্রেণীর নশক্াথথীয়দর নেউম্যাি প্্যানপ্য়লামাভ্াইরাস (HPV) 
এবং নিপ্য়থনর়ো-টিয়েিাস-প্ারেুনসস (dTpa) এর টিকা প্দও়োর জি্য স্কু লগুয়লার সায়থ কাজ কয়র। এই টিকাগুয়লা ি্যাশিাল প্েলথ 
এন্ড প্মনিক্যাল নরসাচ্ম  (NHMRC) কত্ত্ম ক সপু্ানরশক্ত ত এবং ি্যাশিাল ইনমউিাইয়জইশি প্্রাগ্াম এর আওতা়ে অথ্মান়েত।

• এই টিকাগুয়লা এবং এগুয়লা প্েসব প্রায়ের নবরুয়ধে সরুক্া 
প্দ়ে প্সই সম্পনক্ম ত তথ্য এই প্্যায়রন্ট ইিফরয়মশি নশয়ে 
প্দও়ো েয়়েয়ে। 

• আপ্িার সন্ািয়ক টিকা নদয়ত েয়ল ্রনতটি টিকার জি্য 
অবশ্যই সংেুক্ত কিয়সন্ট ফম্ম বা সম্মনত প্য়রে অথবা online at 
nswhealth.service-now.com/school ওয়়েবসাইয়ে নেয়়ে 
নপ্তামাতা/অনভ্ভ্াবকয়দর তায়দর সম্মনত ্রদাি করয়ত েয়ব। 
স্কু য়ল এই টিকাগুয়লা প্কবল তখিই নবিামযূ়ল্য প্দও়ো েয়ব েখি 
আপ্িার সন্াি সপ্তম প্রেণীয়ত থাকাকালীি সময়়ে আপ্নি এই 
সম্মনত প্রেটি প্রূণ ও স্াক্র কয়র স্কু য়ল প্াঠিয়়ে প্দয়বি।

• নবিতী়ে প্্তষ্া়ে ্রদতি প্রামশ্ম অিুসরণ কয়র প্েয়কায়িা সম়ে 
সম্মনত ্রত্যাোর কয়র প্িও়ো প্েয়ত প্ায়র। 

• আপ্নি েনদ প্কাি একটি প্রায়ের জি্য আপ্িার সন্ািয়ক টিকা 
নদয়ত িা চাি তােয়ল ঐ টিকার প্ায়শ আপ্িার িাম স্াক্র 
করয়বি িা।

• এোড়াও চতুথ্ম প্্তষ্া়ে একটি ্রাইয়ভ্নস প্টেেয়মন্ট প্দও়ো আয়ে 
োয়ত ব্যাখ্যা করা েয়়েয়ে কীভ্ায়ব আপ্িার ্রদতি তথ্য সংগ্ে 
কয়র তা ব্যবোর করা ে়ে। 

অিলাইি কিয়সন্ট ফম্ম সম্পয়ক্ম  আরও তথ্য প্প্য়তঃ 

NSW Health Bangla বাবা মায়়েয়ের জন্্য তথ্্যপত্র

আরও তথ্্যযের জন্যে অন্ুগ্রহ কথ্র 1300 066 055 ন্ম্বথ্র আপন্ার স্ান্ীয় জন্স্াস্যে ইউনন্থ্ে যো�াগাথ্�াগ করুন্ 
নকংবা  www.health.nsw.gov.au/immunisation ওথ্য়বসাইে যোেখুন্।

http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


বহুল ত্জজ্ানসত ্রশ্নসমেূ
প্রশ্ন । টিকাগুলো�া কীভালোে কাজ কলোে ?
নিন্দদিষ্ট নিছু সংক্রমণের নিরুণধে লড়ণে দ্দণের দরোগ 
প্রনেণরোধ ি্যিস্োণি সক্ক্রয় িণর দেোলোর মোধ্যণম 
টিিোগুণলো িোজ িণর। টিিো নিণয়ণছি এমি দিোি 
ি্যক্তি যন্দ এই সংক্রমেগুণলোর সংস্পণ্শদি আণস 
েোেণল েোণ্দর দরোগ প্রনেণরোধি ি্যিস্ো আরও 
িোযদিিরভোণি সোড়ো ন্দণে সক্ষম েয়, দযমি দরোগটির 
নিস্োণর িোধো দ্দওয়ো নিংিো এর েীব্রেো ি্যোপিভোণি 
িনমণয় আিো।  

প্রশ্ন । টিকাগুলো�া কতটুকু নিোপদ ?
অণ্রেক্লয়োয় ি্যিহৃে টিিো নিরোপ্দ এিং 
দেরোনপউটিি গুডস অ্যোডনমনিণ্রে্শি (TGA) 
দ্োরো অিুণমো্দণির আণগ এগুণলোণি অি্শ্যই যেোযে 
নিরোপত্ো পরীক্ষোয় পোস িরণে েণি। এছোড়োও, 
এিিোর ি্যিেোর শুরু েণল TGA টিিোগুণলোর 
নিরোপত্ো পযদিণিক্ষে িণর।  

প্রশ্ন । টিকাে পার্শশ্বপ্রনতক্রিয়াগুলো�া 
কী কী ?
অনধিোং্শ দক্ষণরে পোর্শদিপ্রনেক্ক্রয়ো েয় সোমোি্য এিং 
সোধোরেে ইিণজি্শি এর জোয়গোণে ি্যোেো েওয়ো, 
ফুণল যোওয়ো এিং লোলণে ভোি দ্দখো যোয়। গুরুের 
পোর্শদি প্রনেক্ক্রয়ো দেমি এিটো দ্দখো যোয় িো। এইেনপনভ 
টিিো দ্দওয়োর িণয়িন্দি পর নিউ সোউে ওণয়লস-এ 
িসিোসরে িোিো-মোণয়ণ্দর সোণে দযোগোণযোণগর 
পর জোিো দগণছ 9% ন্শক্ষোেথীর ম্ৃদ ুপোর্শদিপ্রনেক্ক্রয়ো 
েণয়নছল দযখোণি মোরে 0.4% ন্শক্ষোেথীণি নেনিৎসো 
নিণে েণয়নছল।  www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination ওণয়িসোইণটর িিক্জউমোর 
দমনডনসি ইিফরণম্শি (CMI) এ টিিোটির পোর্শদি 
প্রনেক্ক্রয়ো সম্পণিদি  আরও েে্য রণয়ণছ। 

িোিো-মোণয়রো যন্দ টিিো দ্দওয়োর পণর এর পোর্শদি 
প্রনেক্ক্রয়ো নিণয় নেক্তিে েি েোেণল েোণ্দর উনেে 
ক্জনপর সোণে দযোগোণযোগ িরো নযনি স্োিীয় জিস্োস্্য 
ইউনিণটর জি্য এিটি নরণপোটদিও তেনর িরণিি। 

প্রশ্ন । অ্্যািাক্ি�্যাক্সিস কী ?
অ্যোিোক্ফল্যোক্সিস এিটি গুরুের এলোক্জদি প্রনেক্ক্রয়ো 
যো দ্রুে নেনিৎসো িো দ্দওয়ো েণল অণেেি েণয় পড়ো 
এিং মৃে্য ্যর িোরে েণে পোণর। যেয়�ায়ন্া টি�া 
যেও়োর পর এই ধরয়ের ঘটন্া খুব �মই ঘয়ট। 
স্কু ণলর ইনমউিোইণজ্শি িোসদিরো অ্যোিোক্ফল্যোক্সিণসর 
নেনিৎসো দ্দওয়োর দক্ষণরে পণুরোপুনর প্রন্শক্ক্ষে। 

প্রশ্ন । আমাে োচ্াে যনদ অ্্যাজমা 
থালোক এেং যনদ সস “পািাে ” এে 
মাধ্্যলোম কেটিসি নকংো সপ্রডনিসি 
নিলোয় থালোক তাহলো� কী হলোে ?
এিজি অ্যোজমো দরোগী দযই ঔষধই নিি িো দিি 
টিিোটি নিরোপণ্দ দ্দওয়ো দযণে পোণর।

প্রশ্ন । সকাি ছাত্ী যনদ গভশ্ব েতী হয় 
নকংো সস যনদ মলোি কলোে সস হয়লোতাো 
গভশ্ব েতী সসলোষেলোত্ নক টিকা সদওয়া 
উনিত হলোে ?
িো। দয ছোরেী গভদি িেী নিংিো যন্দ দস মণি িণর 
দস গভদি িেী, েোেণল েোণি টিিো দ্দওয়ো যোণি িো। 
নলিনিণির ন্দি ভ্যোক্সিণি্শি িোসদি ছোরেীণ্দর ক্জজ্োসো 
িরণিি েোরো গভদি িেী নি িো অেিো গভদি িেী েওয়োর 
সম্োিিো আণছ নি িো। যন্দ দিোি ছোরেী এই প্রণনের 
উত্ণর ে্য ্যো সুেি জিোি দ্দয় েোেণল েোণি টিিো 
দ্দওয়ো েণি িো। 

ঐ ছোরেীণি নিষয়টি নিণয় অনিলণবে েোর 
নপেোমোেো / অনভভোিণির সোণে আণলোেিো িরণে 
এিং নেনিৎসো পরোম্শদি নিণে িলো েণি। এছোড়োও 
েোণি দিোি স্োস্্য দসিোয় দযোগোণযোণগর নিস্োনরে 
দ্দওয়ো েণি যোরো েোণি পরোম্শদি, সেোয়েো এিং ন্দি 
নিণ্দদি্শিো দ্দণি।

প্রশ্ন । আনম নক আমাে সম্মনত 
প্রত্যাহাে কলোে নিলোত পানে ?
দযণিোণিো সময় সম্মনে প্রে্যোেোর িরো দযণে পোণর।

•  যন্দ অিলোইণি সম্মনে দ্দয়ো েণয় েোণি, 
েোেণল nswhealth.service-now.com/
schoolওণয়িসোইণট লগ-ইি িণর আপিোর সতিোণির 
জি্য সম্মনে প্রে্যোেোর িরণে নিণ্দদি্শোিলী অিুসরে 
িরুি।

•  যন্দ ছোপোণিো ফরণম সম্মনে দ্দয়ো েণয় েোণি, েোেণল 
অিুগ্রে িণর সম্মনে প্রে্যোেোণরর জি্য স্কু লণি ক্লনখে 
দিোটি্শ ন্দি নিংিো সম্মনে প্রে্যোেোণরর জি্য স্কু ণল 
দফোি িরুি।

প্রশ্ন । আনম যনদ আমাে সন্াি 
আেও েড় হওয়া পযশ্বন্ অ্লোপষো 
কেলোত িাই ? 
স্কু ণল এই টিিোগুণলো দিিল েখিই দ্দওয়ো 
দযণে পোণর যখি আপিোর সতিোি সপ্তম দরেেীণে 
েোিোিোলীি সমণয় আপনি মূল সম্মনে পরেটি স্কু ণল 
পোঠিণয় দ্দণিি। আপনি যন্দ আপিোর সতিোণির 
আরও িড় েওয়ো পযদিতি অণপক্ষো িরণে েোি েোেণল 
আপিোণি ক্জনপ অেিো ফোমদিোনসস্ট টিিো প্র্দোিিোরীর 
িোণছ নগণয় এই টিিোগুণলো দ্দওয়োর ি্যিস্ো িরণে 
েণি। অিুগ্রে িণর মণি রোখণিি, এর জি্য টোিো ন্দণে 
েণে পোণর। 

প্রশ্ন । আমাে সন্ালোিে যনদ 
স্কু লো�ে টিকা োদ পলোড় যায় ?
ইয়োর 7 স্কু ল িণষদি পরিেথী স্কু ল নলিনিিগুণলোণে 
আপিোর সতিোিণি টিিো দ্দওয়োর জি্য সিদিোত্মি 
দেষ্টো েোলোণিো েণি। যন্দ েো িরো সম্ি িো েয় েোেণল 
আপিোণি িো্দ পণড় যোওয়ো টিিো িখি দিয়ো যোণি দস 
নিষণয় জোিোণিো েণি।

এর নিিল্প নেণসণি, আপিোর ক্জনপ অেিো ফোমদিোনসস্ট 
টিিো প্র্দোিিোরীর িোণছ নগণয় নিিোমূণল্য িো্দ পড়ো 
টিিো দিয়ো যোণি। অিুগ্রে িণর মণি রোখণিি ক্জনপ 
এিং ফোমদিোনসস্ট টিিো প্র্দোিিোরী আপিোর িোণছ 
িিসোলণট্শি িো অ্যোডনমনিণ্রে্শি ক্ফ েোইণে পোণরি। 

প্রশ্ন । শােীনেক ো েুনধি প্রনতেন্ী 
নশষোথথীো নক স্কু লো� টিকা নিলোত 
পােলোে?
অনধিোং্শ ্শোরীনরি িো িুনধে প্রনেিন্ী ন্শক্ষোেথীণি 
স্কু ণলই টিিো দ্দয়ো দযণে পোণর। েণি, নিছু নিছু 
ন্শক্ষোেথীর স্কু ল নলিনিণির ন্দি িোড়নে সেোয়েোর 
্দরিোর েণে পোণর, অেিো নিণ্শষজ্ টিিো ্দোিিোরী 
নলিনিণি পোঠোণিো েণে পোণর যোরো নিনিড় পযদিণিক্ষণে 
টিিো ন্দণয় েোণিি। 

আপিোর যন্দ মণি েয় দয, আপিোর সতিোণির 
িোড়নে সেোয়েো নিংিো দরফোণরণলর প্রণয়োজি েণি, 
েোেণল অিুগ্রে িণর নিষয়টি নিণয় িেো িলোর জি্য 
1300 066 055 িবেণর আপিোর স্োিীয় সরিোরী 
দেলে ইউনিণটর সোণে দযোগোণযোগ িরুি। 

প্রশ্ন । আনম কীভালোে টিকাে সেকডশ্ব  
সদখলোত পানে ?
আপিোর িোচ্োর ভ্যোিনসি সংক্রোতি েে্য অণ্রেক্লয়োি 
ইনমউিোইণজ্শি দরক্জস্টোর (AIR) এ আপণলোড 
িরো েণি, যোণে িণর এটি আপিোর িোচ্োর দয টিিোর 
দরিডদি  আণছ, েোর সোণে যুতি িরো যোয়। 

িোিো-মোণয়রো েোণ্দর সতিোণির িয়স 14 িছর েওয়ো 
পযদিতি AIR ইনমউিোইণজ্শি নেন্রে দস্টটণমন্ট এর 
এিটি িনপর জি্য আণি্দি িরণে পোণরি, এিং 14 
িছর এিং এর দিন্শ িয়সী ন্শক্ষোেথীরো নিণ্নোতি উপোণয় 
েোণ্দর নিণজর ইনমউিোইণজ্শি নেন্রে দস্টটণমন্ট এর 
জি্য অিুণরোধ িরণে পোণরঃ

•  myGov https://my.gov.au/ এর মোধ্যণম 
দমনডণিয়োর অিলোইি অ্যোিোউন্ট ি্যিেোর িণর

•  দমনডণিয়োর এসিণপ্রস প্োস অ্যোপ ি্যিেোর িণর
www.humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809  িবেণর দজিোণরল এিণিোয়োনরস 
লোইণি AIR দি দফোি িণর

যেসকল ছাত্রী HPV এর টিকা নিচ্ছে – এই সম্মনে 
পণরে সই িরোর মোধ্যণম আপনি আপিোর সতিোণির 
স্োস্্য সংক্রোতি েে্য ভনিষ্যণে ি্যো্শিোল সোরনভি্যোল 
ক্্রিনিং দপ্রোগ্রোম দরক্জস্টোণরর সোণে সংযুক্তির উণদেণ্শ্য 
প্রিো্শ িরোর জি্য সম্মনে প্র্দোি িরণছি।

প্রশ্ন । সকাথায় আনম স্কু � 
ভ্যাক্সিলোিশি সম্পলোকশ্ব  আেও তথ্য 
সপলোত পানে ?
অনেনরতি েে্য পোওয়ো যোণিঃ

•  NSW দেলে এর ওণয়িসোইট   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•   1300 066 055 িবেণর আপিোর স্োিীয় গেস্োস্্য 
ইউনিণটর সোণে দযোগোণযোগ িণর 
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নিউম্্যািপ্্যানপ্লম্া ভাইরাস (HPV)

রো�োগটি কী এবং এটি ককভোবব ছড়োয় ?

নেউম্যাি প্্যানপ্য়লামা ভ্াইরাস (HPV) একটি সাধারণ 
ভ্াইরাস ো িারী-প্রুুষ উভ়্েয়কই আক্ান্ করয়ত প্ায়র। 
ভ্াইরাসটি আয়ে এমি প্কায়িা ব্যত্ক্তর সায়থ প্েৌি নমলয়ির 
সম়ে প্েৌিায়গের সংস্পয়শ্ম HPV েড়া়ে। রক্ত নকংবা শরীয়রর 
অি্য প্কাি তরল প্দায়থ্মর মাধ্যয়ম ভ্াইরাসটি েড়া়ে িা বরং 
চামড়া়ে প্োে প্োে নেদ্র নদয়়ে তা ঢুয়ক প্য়ড়। কিিম সমূ্পণ্ম 
সরুক্া প্দ়ে িা কারণ তা প্েৌিায়গের চামড়ার প্যু়রাো ঢায়ক িা। 

প্েৌিক্ম অনধকাংশ প্লাক তায়দর জীবয়ির প্কাি 
একটি সময়়ে প্েৌিায়গে HPV সংক্ময়ণর নশকার েয়ব। 
অনধকাংশয়ক্য়রে শরীর ্রাক্ত নতকভ্ায়ব এই সংক্মণ দরূ 
করয়লও এবং প্কাি লক্ণ িা থাকয়লও, কখিও কখিও 
এটি মারাত্মক প্রায়ের কারণ ঘোয়ত প্ায়র, োর ময়ধ্য 
রয়়েয়েঃ

•   ্রা়ে সব প্ক্য়রেই েভ্্ম াশয়়ে কান্ার এবং প্েৌিায়গে আঁনচল 
•   শতকরা 90 ভ্াে প্ক্য়রে প্া়েু ক্যান্ার 
•   শতকরা 65 ভ্াে প্ক্য়রে প্োনি ক্যান্ার
•   শতকরা 60 ভ্াে প্ক্য়রে অয়রাফ্যানরিজাল (কণ্ঠিালীর 

প্প্েয়ি) ক্যান্ার
•  শতকরা 50 ভ্াে প্ক্য়রে স্তীয়োনিবিায়র ক্যান্ার
•  শতকরা 35 ভ্াে প্ক্য়রে প্রুুষায়গে ক্যান্ার
•  ্রা়ে সব প্ক্য়রে প্েৌিায়গে আঁনচল 

টিকাদায়ির মাধ্যয়ম প্রুুষয়দর প্েৌিায়গে আঁনচল ও প্রুুষায়গে 
ক্যান্ার প্রাধ করা ো়ে, এবং গুরুত্বপ্ণূ্ম েল এর মাধ্যয়ম 
িারীয়দর েভ্্ম াশয়়ে ক্যান্ার প্থয়কও রক্া করা ো়ে। 

রোকোন্ টিকো রোেয়ো হবব ?

একটি HPV টিকা প্দও়ো েয়ব ো 9 ধরয়ণর HPV ভ্াইরাস 
(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 এবং 58) এর নবরুয়ধে সরুক্া 
প্দ়ে।

আমাে সন্ািলোক কয়টি HPV এে সডাজ নিলোত 
হলোে?

অয়্রেত্ল়োি নিয়দ্ম নশকা বত্ম মায়ি ে়ে মায়সর ব্যবধায়ি HPV 
ভ্্যাকনসয়ির দটুি প্িাজ প্ি়োর প্রামশ্ম প্দ়ে। আন্জ্মানতক 
্রমাণানদ প্থয়ক প্দখা ো়ে প্ে HPV ভ্্যাকনসয়ির একটি 
প্িাজ প্ে্মাপ্ত সরুক্া নদয়ত সক্ম েয়ত প্ায়র। HPV 
ভ্্যাকনসয়ির প্ক্য়রে বত্ম মাি অয়্রেত্ল়োি সপু্ানরশ েনদ দইু 
প্িাজ প্থয়ক এক প্িায়জ প্নরবনত্ম ত ে়ে, তােয়ল নিউ সাউথ 
ওয়়েলস প্েলথ আপ্িার সায়থ প্োোয়োে করয়ব। 

* প্েসকল নশক্াথথীয়দর প্রাে ্রনতয়রাধক ক্মতা খুবই দবু্মল, 
োয়দর ্রাইমানর নকংবা প্সয়কণ্ানর ইনমউি প্িত্ফনসয়়েক্ন্ 
রয়়েয়ে (B ত্লয়্ফাসাইে অ্যানন্টবনি এবং সম্পূণ্ম অথবা 
আংনশক T ত্লয়্ফাসাইয়ের অভ্াব রয়়েয়ে); HIV সংক্মণ; 
্রাবল্য আয়ে; অগে ্রনতস্াপ্ি েয়়েয়ে; নকংবা উয়লেখয়োে্য 
মারো়ে প্রাে ্রনতয়রাধ ক্মতা িষ্ কয়র প্দ়ে এমি নচনকৎসা 
প্দও়ো েয়়েয়ে (অ্যায়প্লেনি়ো নকংবা োইয়প্ায়প্লেনি়ো োড়া), 
তায়দরয়ক ত্জনপ্র কায়ে নেয়়ে 3 প্িাজ HPV টিকা নিয়ত 
প্রামশ্ম প্দও়ো ে়ে। 

কোবে� টিকো কনবে হবব ?

সপ্তম প্রেণীর সকল নশক্াথথীয়দর 2 প্িাজ HPV টিকা নিয়ত 
েয়ব (প্ে সকল নশক্াথথীয়দর প্রাে ্রনতয়রাধক ব্যবস্া খুবই 
দবু্মল, তায়দরয়ক ত্জনপ্র কায়ে নেয়়ে এই টিকার 3 প্িাজ 
প্িও়োর ব্যবস্া করয়ত েয়ব – উপ্য়র প্দখিু)।  

যেয়েতু HPV এর টি�া �্যান্ার সষৃ্টি�ারী স�ল ধরয়ের 
HPV এর ববরুয়ধে সরুক্া যে়ে ন্া যসয়েতু যেস�ল ন্ারী 
টি�া বন্য়়েয়েন্ তায়ের জন্্য বন়্েবমত সারবি�্যাল পরীক্া 
(আয়ে যেটিয়� প্যাপ স্মি়োর বলা েত) গুরুত্বপূে্ণ। 
HPV এর টি�া যন্ও়ো যো� বা ন্া যো�, 25 বের ব়েস 
যথ্য়� যেৌন্ সক্রি়ে স�ল মবেলায়ের প্রবত 5 বের অন্তর 
সারবি�্যাল পরীক্া �রায়ন্া উবিত। 

কোবে� টিকো রোনয়ো উকিে হবব নো ?

HPV টিকা প্দও়ো উনচত িাঃ

•  োরা েভ্্ম বতী নকংবা ে়েয়তা েভ্্ম বতী
•  োয়দর প্যূ়ব্মর প্িাজ টিকার প্র অ্যািাত্ফয়লক্সিস েয়়েনেল
•  োয়দর ইটে প্থয়ক অ্যািাত্ফয়লক্সিয়সর ইনতোস রয়়েয়ে
•  োয়দর টিকার প্কাি একটি উপ্াদাি প্িও়োর প্র 

অ্যািাত্ফয়লক্সিস েয়়েনেল (নিয়চ প্দখুি)

ভ্যোককিনটিবে কী কী িংকিশ্রণ �বয়বছ ? 
এই ভ্্যাকনসিটিয়ত অত্যন্ স্ল্পমারো়ে নকেু অ্যানিটিভ্ 
থায়ক ো ভ্্যাকনসিটিয়ক কাে্মকরী েয়ত সাোে্য কয়র নকংবা 
সংরক্ক নেসায়ব কাজ কয়র। এগুয়লার ময়ধ্য রয়়েয়ে ঈটে, 
সো়েক অ্যালুনমনি়োম উপ্করণ, প্সানি়োম প্্লারাইি, 
এল-নেসটিিাইি, প্ত্লসরয়বে এবং প্সানি়োম প্বায়রে। 

ভ্যোককিনটি কেেুকু কোর্্যক�ী ?

এই টিকা উচ্চ ঝঁুনকর HPV ভ্াইরায়সর নবরুয়ধে সরুক্া 
প্দ়ে ো মনেলায়দর শতকরা 90 ভ্ায়েরও প্বশী েভ্্ম াশয়়ে 
ক্যান্ায়রর জি্য দা়েী। এোড়াও এটি আরও কয়়েক ধরয়ণর 
HPV ভ্াইরায়সর নবরুয়ধে সরুক্া প্দ়ে প্েগুয়লা প্রুুষয়দর 
ক্যান্ায়রর জি্য দা়েী। এই টিকাগুয়লা অল্প ব়েয়স এবং 
প্েৌিেতভ্ায়ব সত্ক়্ে েও়োর আয়েই প্দও়ো েয়ল সবয়চয়়ে 
প্বশী সরুক্া প্দ়ে। 

সাম্প্রনতক েয়বষণা়ে প্দখা ো়ে প্ে টিকাটি প্দও়োর 10 বের 
প্রও শতকরা ্রা়ে 100 ভ্াে সরুক্া নদয়ছে। সারনভ্ক্যাল 
ক্যান্ার সাধারণত 10 বের বা এর প্বশী সম়ে নিয়়ে স্তষ্টি 
েবার কারয়ণ সারনভ্ক্যাল ক্যান্ার হ্াস করার প্ক্য়রে এই 
টিকার ভূ্নমকা নকেু সময়়ের জি্য ধরা প্ড়য়ব িা। তয়ব 
শতকরা ্রা়ে ৭5 ভ্াে সারনভ্ক্যাল ক্যান্ায়রর জি্য দা়েী 
এইচনপ্নভ্র ধরিগুয়লা শতকরা ৭৭ ভ্ােই হ্াস প্প্য়়েয়ে। 

নিপ্চ্েনরয়া-টিচ্েিাস-প্ারেুনসস (dTpa)
রো�োগটি কী এবং এটি ককভোবব ছড়োয় ?

বিপয়থ্বর়ো একটি প্েঁা়োয়চ এবং সম্াব্য জীবিিাশক 
ব্যাকয়েনর়ো সংক্মণ ো শ্াস্রশ্ায়স মারাত্মক সমস্যা, 
হৃদেয়্রের ত্ক়্ো বন্ধ েয়়ে োও়ো এবং স্া়েুর ক্নতর 
কারণ েয়ত প্ায়র। সংক্নমত ব্যত্ক্ত কানশ নকংবা েঁানচ 
প্দও়োর প্র মািুষ প্সই ব্যাকয়েনর়ো শ্াস ্রশ্ায়সর সায়থ 
নিয়়ে নিপ্য়থনর়ো়ে আক্ান্ েয়ত প্ায়র। এোড়াও মািুষ 
সংক্নমত ব্যত্ক্তর মখু, িাক, েলা নকংবা চামড়া প্থয়ক নিে্মত 
নেয়েয়ফঁাো প্থয়ক নিপ্য়থনর়ো়ে আক্ান্ েয়ত প্ায়র।

টিয়টন্াস স্া়েতুয়্রের একটি গুরুতর এবং ্রা়ে প্ক্য়রেই 
একটি ্রাণঘাতী প্রাে। প্রােী মাংশয়প্শীর অত্যন্ 
ে্রেণাদা়েক নখঁচুনিয়ত ভু্য়ে এবং তার দঁায়ত দঁাত প্লয়ে 
ো়ে। এমিনক আধুনিক নিনবড় প্নরচে্মা়ে থাকার প্রও 10 
জয়ি 1 জি প্রােী মারা ো়ে। মাটিয়ত প্াও়ো ো়ে এমি 
ব্যাকয়েনর়োর মাধ্যয়ম টিয়েিাস (ধিুষ্ংকার) ে়ে এবং প্োে 
খাে নকংবা বড় প্কাি আঘায়তর প্র (কখিও কখিও 

চামড়া়ে িজয়র প্য়ড় িা এমি প্কাি ক্ত ো মাটি, ধুয়লা 
অথবা সায়রর বিারা দনূষত থায়ক) এই সংক্মি েয়ত প্ায়র।

পারটুবসস (হুবপং �ফ) একটি অত্যন্ প্েঁা়োয়চ 
ব্যাকয়েনর়োঘটিত প্রাে ো দফা়ে দফা়ে কানশর স্তষ্টি কয়র। 
নকয়শার নকয়শারী এবং বড়য়দর 3 মাস প্ে্মন্ নবরত্ক্তকর 
কানশ থাকয়ত প্ায়র। দফা়ে দফা়ে মারাত্মক কানশর কারয়ণ 
বনম, পঁ্াজর প্ভ্য়গে োও়ো, প্োে রক্তিালীসমেূ প্ফয়ে োও়ো 
এবং োনি্ম়ো েয়ত প্ায়র। সংক্নমত ব্যত্ক্তর কাে প্থয়ক 
প্াও়ো হুনপ্ং কয়ফ আক্ান্ ে়ে মায়সর কম ব়েসী ্রা়ে 
125 জি নশশুর ময়ধ্য একজি নিউয়মানি়ো নকংবা মত্তিয়কের 
ক্য়তর কারয়ণ মারা ো়ে। কানশ নকংবা েঁানচর নেয়েয়ফঁাো 
প্থয়ক হুনপ্ং কফ অি্যয়দর ময়ধ্য েড়া়ে। েনদ নচনকৎসা করা 
িা ে়ে তােয়ল একজি হুনপ্ং কয়ফ আক্ান্ ব্যত্ক্ত কানশ শুরু 
েও়োর প্র 3 সপ্তাে প্ে্মন্ অি্যয়দর ময়ধ্য তা েনড়য়়ে নদয়ত 
প্ায়র। 

রোকোন্ টিকো রোেয়ো হবব ?

নিপ্য়থনর়ো, টিয়েিাস এবং হুনপ্ং কয়ফর নবরুয়ধে সরুক্ার 
জি্য এই প্রােগুয়লার একটি নমরে টিকা (dTpa) একক 
প্িাজ নেয়সয়ব প্দও়ো েয়ব। শশশয়ব নিপ্য়থনর়ো, টিয়েিাস 
এবং হুনপ্ং কয়ফর টিকা প্িও়োর প্র এই বটুোর প্িাজটি 
প্নরণত ব়েস প্ে্মন্ প্রাে ্রনতয়রাধ ব্যবস্া বজা়ে রাখার 
জি্য জরুরী। প্েসকল নশশু প্যূ়ব্ম নিপ্য়থনর়ো-টিয়েিাস এর 
টিকা নিয়়েনেল তারা হুনপ্ং কয়ফর নবরুয়ধে সরুক্ার জি্যও 
dTpa টিকা নিয়ত প্ায়র। 

কোবে� টিকো কনবে হবব ?

সপ্তম প্রেণীর সকল নশক্াথথীয়দর ১ো বুটোর প্িাজ dTpa 
এর টিকা নিয়ত েয়ব।

কোবে� টিকো রোনয়ো উকিে হবব নো ?

dTpa এর টিকা প্দও়ো উনচত িাঃ

•  োয়দর প্যূ়ব্মর প্িাজ টিকার প্র অ্যািাত্ফয়লক্সিস েয়়েনেল
•  োয়দর টিকার প্কাি একটি উপ্াদাি প্িও়োর প্র 

অ্যািাত্ফয়লক্সিস েয়়েনেল (নিয়চ প্দখুি)

ভ্যোককিনটিবে কী কী িংকিশ্রণ �বয়বছ ? 

এই ভ্্যাকনসিটিয়ত অ্যালুনমনি়োম োইড্রসিাইি এবং 
ফসয়ফে, সামাি্য প্নরমায়ি ফরমালনিোইি, প্ত্লসরয়বইে 
80 এবং গ্াইনসি রয়়েয়ে এবং এটি উৎপ্াদয়ির সম়ে েবানদ 
প্শু প্থয়ক ্রাপ্ত উপ্করয়ণর সংস্পয়শ্ম এয়সনেল।

ভ্যোককিনটি কেেুকু কোর্্যক�ী ?

নিপ্য়থনর়ো এবং টিয়েিাস ্রনতয়রায়ধর প্ক্য়রে এই ভ্্যাকনসি 
খুবই কাে্মকরী এবং হুনপ্ং কফ ্রনতয়রায়ধর প্ক্য়রে ্রা়ে 
শতকরা 80 ভ্াে কাে্মকরী। 



প্োপ্িী়েতা সংক্ান্ নবব্তনত 

আমাদের বাধ্্যবাধ্কতা
আমরো দগোপিীয়েো আইি অিুসোণর আপিোর 
ি্যক্তিগে েণে্যর সুরক্ষো ন্দণে প্রনেজ্োিধে।     

আপিোর ও আপিোর সতিোি সম্পণিদি  আমরো িীভোণি 
এিং দিোি উণদেণ্শ্য ি্যক্তিগে েে্য সংগ্রে িনর, 
আপনি িীভোণি দসই েে্য দ্দখণে পোণরি এিং NSW 
জিস্োস্্য পনরণষিোয় এই েে্য িীভোণি ি্যিহৃে 
নিংিো অি্য সংস্োর িোণছ প্রিো্শ িরো েণে পোণর 
েোর নিস্োনরে এই নিিৃনেণে দ্দওয়ো আণছ।  আপিোর 
ি্যক্তিগে েণে্যর মণধ্য রণয়ণছ আপিোর ও আপিোর 
সতিোণির ি্যক্তিগে নিিরে এিং আপিোর সতিোণির 
টিিো সংক্রোতি ি্যক্তিগে স্োস্্য েে্য।  

সংগ্রহ
আপিোর সতিোিণি যোণে যেোযে প্রনেণষধি দসিো 
দ্দওয়ো যোয় দসজি্য ি্যক্তিগে েে্য সংগ্রে িরো েয়। 

দিিল দসসিল েে্যই সংগ্রে িরো েয় দযগুণলো 
আপিোর সতিোণির টিিোর সোণে সম্পনিদি ে এিং 
দযগুণলো টিিো্দোি িোযদিক্রম পনরেোলিোর জি্য 
প্রণয়োজিীয়।   

দযখোণিই সম্ি েণি আপিোর ও আপিোর সতিোণির 
িোছ দেণি সরোসনর েে্য সংগ্রে িরো েণি। আপিোর 
সতিোণির স্কু ল এিং অি্যোি্য দযসিল স্োস্্য িমথী 
আপিোর সতিোিণি নেনিৎসো ন্দণয়নছল েোণ্দর 
িোছ দেণি েে্য সংগ্রে িরোর ্দরিোর েণে পোণর। 
জরুরী পনরক্স্নেণে পনরিোণরর অি্য দিোণিো স্দস্য, 
িনু্িোন্ি, পনরেযদিোিোরী নিংিো অি্যোি্য ি্যক্তি যোরো 
আপিোর সতিোিণি সণিদিোত্ম দসিো প্র্দোণি আমোণ্দর 
সোেোয্য িরণে পোণর েোণ্দর িোছ দেণিও েে্য সংগ্রে 
িরোর ্দরিোর েণে পোণর।   

সংগৃহীত তদ্য্যর নিরাপত্া
ি্যক্তিগে েে্য নিনভন্নভোণি সংরক্ষে িরো েণে 
পোণর। দি্শীর ভোগ দক্ষণরে, এই েে্য িোগণজ ক্লখো 
দমনডি্যোল দরিডদি  নেণসণি, এিং / অেিো নিরোপ্দ 
িম্ম্পউটোরোইজড ডোটোণিইজ এর অং্শ নেণসণি 
ইণলক্ট্রনিি দমনডি্যোল দরিডদি  নেণসণি সংরক্ষে 
িরো েণে পোণর। আপিোর ি্যক্তিগে েে্য েোরোণিো, 
অিিুণমোন্দে ি্যিেোর এিং অপি্যিেোর দরোধ িরণে 
আমরো ি্যক্তিগে েণে্যর নিরোপ্দ সংরক্ষে সংক্রোতি 
িণঠোর িীনেমোলো অিুসরে িনর।   

তদ্য্যর ব্যবহার এবং প্রকাশ
আপিোর নিংিো আপিোর সতিোণির ি্যক্তিগে েে্য 
NSW জিস্োস্্য পনরণষিো িেৃদি ি ি্যিহৃে েণে পোণর, 
অেিো এর িোইণর প্রিো্শ িরো েণে পোণর, যোণে িণর 
আপিোণি যেোযে দসিো ও নেনিৎসো দ্দওয়ো যোয়। 
উ্দোেরেস্রূপ, আপিোর ি্যক্তিগে েে্য আপিোর 
নিংিো আপিোর সতিোণির ক্জনপ, নেনিৎসো প্র্দোিিোরী 
অি্য দিোণিো পনরণষিো অেিো েোসপোেোল, NSW 
এর অ্যোবেবুণলন্স সোনভদি স, দরফোণরল নিংিো প্যোেলক্জ 
পরীক্ষোর জি্য দিোণিো নিণ্শষজ্ িেৃদি ি ি্যিহৃে 
েণে পোণর িো েোণ্দর িোণছ প্রিো্শ িরো েণে পোণর। 
এছোড়োও ি্যক্তিগে েে্য NSW জিস্োস্্য পনরণষিোর 
িোযদিক্রম পনরেোলিোর উণদেণ্শ্য এিং অেদিোয়ি, 
পনরিল্পিো, নিরোপত্ো, এিং মোি উন্নয়ি িমদিিোণ্ডসে 
আমোণ্দর দরোগীণ্দর নেনিৎসোর উণদেণ্শ্য ি্যিহৃে 
নিংিো প্রিো্শ িরো েণে পোণর।   

অি্শ্যজ্োপিীয় দরোগগুণলো নরণপোটদি িরো সংক্রোতি 
আইি দমণি েলণে এিং দমনডণিয়োর এর নিস্োনরে 
ও টিিোর পনরসংখ্যোি জোিোণে ি্যক্তিগে েে্য 
অি্শ্যই দস্টট এিং িমিওণয়লে সরিোণরর িোণছ 
প্রিো্শ িরণে েণি। আপিোর ন্শশুর েোইল্ডহুড 
ইনমউিোইণজ্শি নেন্রের সোণে ক্লঙ্ক িণর HPV টিিোর 
ডোটো অণ্রেক্লয়োি ইনমউিোইণজ্শি দরক্জস্টোর (AIR) 
এ দরিডদি  িরো েণি এিং AIR এর ইনমউিোইণজ্শি 
নেন্রে দস্টটণমন্ট এ েো যুতি িরো েণি। ভনিষ্যণে 
ছোরেীণ্দর ডোটো ি্যো্শিোল সোনভদি ি্যোল ক্্রিনিং দপ্রোগ্রোম 
দরক্জস্টোণরও প্রিো্শ িরো েণি।     

এছোড়োও গ্রোেিণ্দর সন্তুষ্টি জনরপ এিং টিিোর 
নিরোপত্ো পযদিণিক্ষে িরোর জি্য আপিোর সোণে 
দযোগোণযোগ িরণে আমরো আপিোর ি্যক্তিগে 
েে্য ি্যিেোর িরণে পোনর। এই জনরণপ অং্শগ্রেে 
িোধ্যেোমূলি িয় এিং এণে অং্শ িো নিণল আপিোর 
স্োস্্য দসিোয় দিোণিো প্রভোি পড়ণি িো।

আপিার নিদের ত্য্য দেখা 
আমোণ্দর িোণছ আপিোর এিং আপিোর সতিোণির 
দয েে্য আণছ েো দ্দখণে েোওয়োর অিুণরোধ িরোর 
অনধিোর আপিোর আণছ। আপনি যন্দ আপিোর 
ি্যক্তিগে েে্য নিংিো দমনডি্যোল দরিণডদি র িনপ েোি 
দসণক্ষণরে আপিোণি এর জি্য ক্ফ ন্দণে েণে পোণর।  

অনতনরক্ত তদ্য্যর েি্য আমাদের 
সাদ্য দ�াগাদ�াগ করুি
আপিোর ি্যক্তিগে েে্য িীভোণি সংরক্ষে িরো েয়, 
দস সম্পণিদি  অনেনরতি েণে্যর জি্য www.health.
nsw.gov.au/patients/privacy ওণয়িসোইণট 
দেলে প্রোইণভনস ম্যোিুয়োল ফর দেলে ইিফরণম্শি 
দ্দখুি।    

যন্দ আপিোর ি্যক্তিগে েণে্যর দগোপিীয়েো সম্পণিদি  
দিোি প্রনে নিংিো অনভণযোগ েোণি, েোেণল অিুগ্রে 
িণর 1300 066 055 িবেণর আপিোর স্োিীয় 
জিস্োস্্য ইউনিণটর সোণে দযোগোণযোগ িরুি।

NSW Health Year 7 Vaccinations – Parent Information Sheet  পোেো 4

October 2022 © NSW Health. SHPN (HPNSW) 220725-1-2

http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy
http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy


/ / 2 0

NSW স্কু ল ভ্্যযাক্সিনেশে প্্রযাগ্যাম

পিতামাতা / অপিিাবককক কযানলযা পকংবা েীল কাপির কিম পিক়ে বড় হযানের অক্ষনর সবগুকিা অংশ িূরণ করকত হকব। 

পদবী

না হ্্য যাা, অ্যাাবরিজিনাল হ্্য যাা, টরিস স্ট্রেইট আইলযাানডাি
হ্্য যাা, অ্যাাবরিজিনাল এবং টরিস 
স্ট্রেইট আইলযাানডাি উভয়ই 

নারেি প্রথে অ্ংশ 

িন্ম তারিখ

স্কু রলি নাে

স্টেরডরেয়াি নম্বি

রপতাোতা/অ্রভভাবরেি নাে  (স্টেেন JACK SMITH)

বার়িি ঠিোনা  (স্টেেন 5 SMITH LANE)

সাবাব্ব স্টপাস্টরোড

স্টোবাইল নম্বি স্টোগারোরগি িনযা সবরেরয় উপেকু্ত রবেল্প নম্বি

স্টেরডরেয়াি োরড্ব  আপনাি সন্ারনি  নারেি 
পারশি নম্বি

জলঙ্গ 
পরুুষ েরহ্লা অ্রনর্্বারিত/ ইন্ািরসক্স/

অ্রনরদ্বষ্ট/ /

ক্শক্ষযার্ীথী র ক্ববরণ

আক্িবযাসীগে অবস্যাে

আপেযার ক্ববরণ – ক্পেযামযােযা ক্কংবযা আইেগে অক্ভ্ভ্যাবক

2 0

সম্মক্ে
আরে HPV এবং dTpa এি টিোি উপোরিতা এবং এি সম্াবযা পার্শ্ব প্ররতজরিয়াগুরলা সম্পরে্ব  প্রদত্ত 
তথযা পর়িরি এবং বঝুরত স্টপরিরি। আরে অ্বগত আরি স্টে স্টেরোরনা সেয় আরে আোি সম্মতি 
প্রি্যযাহযার েরি রনরত পারি।

আোরে প্রাইরভরস স্টস্টটরেন্ এি এেটি েরপ স্টদওয়া হ্রয়রি এবং আরে বঝুরত পািরি স্টে আোি 
রনরিি এবং/অ্থবা আোি সন্ারনি (স্াস্থযা সংরিান্ তথযা সহ্) বযাজক্তগত তথযা রনরদ্বষ্ট রেিু পরিজস্থরতরত
প্রোশ েিা হ্রত পারি স্টেগুরলা এই স্টস্টটরেরন্ উরলেখ েিা হ্রয়রি। 

আরে আোি সরব্বাচ্চ জ্ানেরত স্ট�াষণা েিরি স্টে আোি সন্ানঃ

1. স্টোন টিো স্টনওয়াি পি অ্যাানাজিলযাােটিে প্ররতজরিয়ায় ভুরগরন।

2. রপতাোতারদি িনযা তথযাপররে প্রদত্ত টিোি উপাদানগুরলাি স্টোনটিি প্ররত অ্যাানাজিলযাােটিে
সংরবদনশীলতায় ভুরগনা।

3. গভ্ব বতী নয়।

আতি, (আজকের িযাতরখ),

 আিযার সন্যানকে যেই টিেযাগুক�যা তিকি চযাই যসগুক�যার প্রতিটির জন্য নীকচ স্যাক্ষর েরতি।

HPV টিকযা।  এতদ্দািা আরে উপরি
নাে উরলেরখত আোি সন্ানরে ২ 
স্টডাি স্টোস্ব টিো স্টদওয়াি িনযা 
সম্মরত প্রদান েিরি।

ক্িপনর্ক্রয়যা, টিনেেযাস এবং পযারেকু ক্সস 
(dTpa) এর টিকযা। এতদ্দািা আরে
উপরি নাে উরলেরখত আোি সন্ানরে ১ 
স্টডাি টিো স্টদওয়াি িনযা সম্মরত প্রদান 
েিরি। 

ক্পেযামযােযা / অক্ভ্ভ্যাবনকর স্যাক্ষর

ক্পেযামযােযা / অক্ভ্ভ্যাবনকর স্যাক্ষর

অেকুগ্হ কনর পনরর পৃষ্যায় যযাে।

Bangla

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



টিকযার প্রকি্ড  
রপতাোতা/অ্রভভাবেরে পূিণ েিরত হ্রব  

ক্শক্ষযার্ীথী র েযাম (স্টেেন JACK SMITH)

টিকযা হযাে টিকযার ব্যযাচ েম্বর প্িযানের েযাক্রখ (রদন / োস / বিি) টিকযা ্রিযানের সময় (24 বিি) েযানস্ডর স্যাক্ষর 

েযানস্ডর প্েযাে 

HPV প্িযাে 1

HPV প্িযাে 2

dTpa

বাম
ডান

বাম
ডান

বাম
ডান
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শুধকুমযাত্র অক্িনসর ব্যবহযানরর েে্য 

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 


