
টিকাদান সম্পরককে আরও তর্যের জনযে  
immunisation.health.nsw.gov.au ওরেবসাইি দদখনু  
এবং সটুবধাজনক SAVE THE DATE দ�ান অযোপটি ডাইনর�াড করর 
টকংবা একটি পারসনা�াইজড্ টসটডউ� বা বযেটতিগত তাট�কাটি টরিন্ট 
করর টিকার তাটরখটি সংরক্ষণ করর রাখনু।

 

যারা টিকা টদরে ্ারকন:

• টজটপ
• অযোবটরটজনা� টিটকৎসা দসবা দকন্দ্র
• স্ানীে টকছ ুটকছ ুকাউটসি�
• দকারনা দকারনা কমযুেটনটি স্াস্যে দকন্দ্র

আপনার এ�াকাে কী কী পটররেবা পাওো যারব দস সম্পরককে যটদ 
আপটন টনটচিত না হন তাহলে 1300 066 055 নম্বলে আপনাে 
ননকটস্থ পাবনেক হহেথ্ ইউননলটে সালে হ�াগাল�াগ করুন । 

অ্যাপ 
ডযাউনল�যাড 

করুন…

র�যাগ বযা�যাইলক দূল� �যাখলে 
রে�ী নযা কল� টিকযা দেন

BANGLA

টিকা ককাথায় নিতে হতে 

SHPN (CHP) 150339



•  গুরুতর দরাগবা�াই দ্রক আপনার 
টিশুরক রক্ষা করার সবরিরে ভা� 
উপাে হর�া টিকা দদওো

•  টিকা দদওোর মাধযেরম আপটন দকব� 
আপনার টিশুরকই রক্ষা কররছন না 
বরং বৃহত্তর জনরগাষ্ীরকও রক্ষা 
কররছন। 

•  যত দবিী দ�াক তারদর টিশুরদর 
টিকা দদরব, তত দবিী আমরা টিকা 
দ্ারা রিটতররাধরযাগযে দরাগ টনেন্ত্রণ 
কররত সক্ষম হব।

 পার্শ্বপ্রতিতরিয়া
টিকা টনরাপদ এবং কায কেকরী। টিকাদারন দযরকারনা ঝুটঁকর দিরে 
উপকাটরতাই দবিী। তরব অনযোনযে ঔেরধর মরতা কখনও কখনও 
টিকার পার্কেরিটতটরিো  ্ারক। সাধারণত এই পার্কেরিটতটরিোগুর�া 
ক্ষনস্ােী এবং মদুৃ হে, যার মরধযে ররেরছ ইনরজকিরনর 
জােগাটিরত বযে্া হওো, �ুর� যাওো এবং �া� হরে যাওো। 
গুরুতর পার্কেরিটতটরিো খবুই কম ঘরি।   

সম্াবযে পার্কেরিটতটরিো টনরে যটদ আপনার দকারনা উরদ্গ ্ারক তাহর� 
আপনার ডাক্াে নকংবা টিকা প্রদানকােী প্রনতষ্ালনে সালে কো 
বেুন ।

িাইল্ড দকোর, টরিসু্� এবং সু্র� ভটতকের জনযে আপনারক আপনার 
টিশুর টিকাদারনর দরকডকে জমা টদরত হরব। ইমযুেনাইরজিন টহট্রি 
দটেিরমন্ট সংগ্ররহর জনযে 1800 653 809 নম্বরর ইমযুেনাইরজিন 
দরটজটোররর সার্ দযাগারযাগ করুন। 

টনউ সাউ্ ওরে�স ্ইমযুেনাইরজিন টসটডউ� টনর্াতি বেরস টিশুরদর 
টিকা দদওোর পরামি কে দদে:

• জরমের সমে • ৬ – ৮ সপ্ারহ • ৪ মাস বেরস
• ৬ মাস বেরস • ১২ মাস বেরস • ১৮ মাস বেরস
• সারে টতন দ্রক ৪ বছর বেরস

আপনার টিশুরক সমেমত টিকা দদওো জরুরী। সতুরাং আপনার 
ডাতিার টকংবা টিকা রিদানকারী রিটতষ্ারনর সার্ আরগই বকু করর 
একটি সাক্ষাৎকাররর বযেবস্া করুন এবং টিকা রিদারনর তাটরখটি  
ট�রখ রাখনু।

কেন টিো দিতে হতে

রেকর ্ড োখা
সটুবধাজনক SAVE THE DATE দ�ান অযোপটি ডাইনর�াড 
করুন টকংবা immunisation.health.nsw.gov.au 
ওরেবসাইরি টগরে পারসকোনা�াইজড্ টসটডউ� বা বযেটতিগত 
তাট�কাটি টরিন্ট করর টনন।

টিকা সবরিরে দবিী সরুক্ষা দদে যটদ তা সমেমত দদওো হে। 
আপনার বাচ্ার গারের রং �যোকারি হরে দগর� টিকাদারন দদরী করা 
একটি স্াভাটবক রিটতটরিো। টকন্তু বাস্তব সতযে হর�া তারদর সটদ কে 
টকংবা সামানযে ঠান্া �াগর�ও তারদর টিকা দদওো দযরত পারর। 
গুরুতর দরাগবা�াই দ্রক আপনার টিশুরক রক্ষা কররত সমেমত টিকা 
দদওো সবরিরে ভা� উপাে ।

তথ্যাবলী 

কখন টিকা দিতে হতে


