
প্রাপ্তবয়স্কদের টিকরা ররকর্ড  ফরম
www.health.nsw.gov.au/recordvaccines ওয়েবসাইয়ে 
প্াপ্তবেস্কয়ের জন্য টিকা প্োয়নর ররকর্ড  রাখার ফরম পাওো যায়ব 
যা আপনায়ক আপনার টিকাগুয়�ার হিয়সব রাখয়ে সািায্য করয়ে 
পায়র।    

অতিতরক্ত িথ্য  
তিউ সরাউথ ওদয়লস্ রেলথ্   
www.health.nsw.gov.au/immunisation

অদ্রেতলয়রাি ইম্্যিরাইদেশি ররতেস্রার  
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/
medicare/australian-immunisation-register

অদ্রেতলয়রাি সরকরাদরর তরপরার্ড দমন্ট অব রেলথ্
https://beta.health.gov.au/health-topics/immunisation 

তিউ সরাউথ ওদয়লস্ অ্যরান্টিি্যরাররাল পরারর্তসস্ 
ভ্যরাকতসদিশি রপ্রাগ্রাম
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns
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তিউ সরাউথ ওদয়লস্ টিকরােরাি সময়সূচী
নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর চলনি টিকাদাি সমেসূচী দদখয়ি হয়ল  
নিউ সাউথ ওয়েলস্ দহলথ্ এর ওয়েবসাইট  
www.health.nsw.gov.au/schedule দদখুি। 

টিকরােরাদির েি্য ‘রসভ ে্য ররইর ’
গুরুির দরায়ের নবরুয়ধে আপিার নিশুর সবয়চয়ে ভায়লা সুরক্া হয়লা 
সমেমি টিকা দদওো। ‘দসভ দ্য দেইট টু ভ্যাকনসয়িট’ (Save the Date to 
Vaccinate) অ্যাপটি আপিার নিশুর টিকা সমেমি দদওো নিনচিি 
করয়ি আপিায়ক সাহায্য করয়ি পায়র। 

অ্যাপটি োউিয়লাে করার জি্য ‘দসভ দ্য দেইট টু ভ্যাকনসয়িট’ 
ওয়েবসাইটটি দদখুি এবং আপিার পনরবায়রর জি্য দরকারী টিকাদাি 
সমেসূচী তিনর কয়র নিিঃ www.health.nsw.gov.au/immunisation 

আমরার ব্যতক্তগি স্রাস্্য ররকর্ড  
(ব্লু ব্ক )  

োক্ার বা িাস্স যায়ি আপিার নিশুর 
টিকাগুয়লা দরকে্স  করয়ি পায়র দসজি্য 
প্রনিবার সাক্ায়ির সমে আপিার নিশুর ব্ু 
বুক নিয়ে আসা জরুরী।

Bangla

গভ্ড রাবস্রা
গর্ড পূব্ডাবস্া রেয়ক প্সব পয্ডন্ত 
সুরক্া এবং টিকাোন



বাচ্ার জয়মের পর পরই নিেনমি টিকা দিওো আপিার জি্য নিরাপদ, এমিনক 
আপনি বুয়কর দধু খাওোয়লও। আপনি যনদ েভ্স াবস্াে টিকা িা নিয়ে থায়কি 
িাহয়ল হাসপািাল ছাড়ার আয়েই আপিায়ক হুনপং কানির টিকা নিয়ি হয়ব।  

আপিার নিশুর প্রথম টিকা, দহপাটাইটিস নব, জয়মের পরই দদওোর পরামি্স 
দদওো হে এবং িার পরবিীতী  নিধ্সানরি টিকাটি পড়য়ব নিশুর ৬ সপ্াহ বেয়সর 
সমে।

দহপাটাইটিস নব-দি আক্ান্ত মায়ের েয়ভ্স  জমোয়িা নিশুয়দর এ দরাে দথয়ক 
সরুক্া নিনচিি করার জি্য িায়দর দহপাটাইটিস নব এর টিকা দদওোর ৩ মাস 
পর একটি রক্ পরীক্া করায়ি হয়ব। নিউ সাউথ ওয়েলস ্দহলথ ্দথয়ক 
আপিায়ক এবং আপিার োক্ারয়ক টিকা দদোর ব্যাপারটি ময়ি কনরয়ে নদয়ে 
একটি নচঠি পাঠায়িা হয়ব।     

রেপরাররাইটিস তব
সক� গর্ড বেী মহি�ায়ের রিপাোইটিস হব সংক্রময়ের জন্য পরীক্া করা িে 
কারে এটি জয়মের সমে োয়ের হিশুর রেয়ি ছহ়িয়ে রযয়ে পায়র। আপনার 
যহে এই ররাগ োয়ক োিয়� আপনায়ক একজন হবয়িষয়ঞের সায়ে রেখা করা 
প্য়োজন িয়ে পায়র এবং আপনার হিশুয়ক জয়মের ১২ ঘণ্ার ময়্্য েটুি 
ইনয়জকিন হেয়ে িয়ব। এই হিহকৎসা ছা়িা, আপনার হিশুর েীঘ্ডস্ােী 
রিপাোইটিস হব সংক্রমে িয়ে পায়র, যা হ�রার ক্হেগ্রস্ত িওো হকংবা হ�রার 
ক্যান্ায়রর মে মারাত্মক স্াস্্য সমস্যাে রূপ হনয়ে পায়র।

হুতপং করাতশ ( পরারর্তসস্ )
গর্ড বেী মহি�ায়েরয়ক োয়ের প্হেটি গর্ড াবস্াে সা্ারেে ২৮ সপ্তায়ির সমে 
হুহপং কাহির টিকা রেো িয়ে োয়ক (২০ রেয়ক ৩২ সপ্তায়ির রযয়কায়না সময়ে 
রেওো রযয়ে পায়র) এবং রযসক� মহি�ায়ের হনরেদিষ্ট সময়ের আয়গই 
গর্ড পায়ের ঝঁুহক োয়ক োয়েরয়ক এটি যে দ্রুে সম্ভব (২০ সপ্তাি রেয়কই) 
রেওো উহিে। এটি আপনায়ক এবং আপনার হিশুয়ক সুরক্া রেয়ব কারে 
অ্যান্টিবহরগুয়�া মােৃগয়র্ড ই হিশুর িরীয়র সঞ্াহরে িে। গর্ড াবস্াে হুহপং 
কাহির টিকা রনওো মা এবং গয়র্ড র হিশু েজুয়নর জন্যই হনরাপে।        

এছা়িাও যহে আপনার সঙ্ী, হিশুর োো োেী এবং অন্য রযয়কায়না ঘহনষ্ট 
প্াপ্তবেস্ক পহরিয্ডাকারী গে ১০ বছয়র হুহপং কাহির রকায়না টিকা না হনয়ে 
োয়ক োিয়� বাচ্ার জয়মের অন্তে েইু সপ্তাি আয়গই োয়ের এর টিকা হনয়ে 
ব�য়বন।  

ফ্্ ( ইিফ্্দয়ঞ্রা )
গর্ড াবস্াে ফু্ এর অসুস্ো গুরুের িয়ে পায়র রযখায়ন অকা�প্সব এবং 
অন্যান্য জটি�োর বা়িহে ঝঁুহক োয়ক। গর্ড াবস্াে ফু্ এর টিকা রনওো 
হনরাপে এবং কায্ডকরী এবং ো রনওোর জন্য সক� গর্ড বেী মহি�ায়ের 
রজারায়�ারায়ব পরামি্ড রেওো িে। গর্ড বেী মহি�ায়ের জন্য ফু্ এর টিকা হরি 
এবং ো মােৃগয়র্ড  োকাকা�ীন এবং জয়মের প্েম কয়েক মাস পয্ডন্তও 
হিশুয়ক সুরক্া রেে।      

েভ্স বিী হওোর পূয়ব্স আপিার টিকাগুয়লা হালিাোদ আয়ছ নক িা িা 
নিনচিি করা জরুরী কারণ আপিার দরাে প্রনিয়রাধ ক্মিা আপিার 
নিশুর িরীয়র সঞ্ানরি হয়ব এবং িায়দর টিকা দদওোর পূয়ব্স জীবয়ির প্রথম 
কয়েক সপ্ায়হ সুরক্া দদয়ব। নকছু নকছু দরাে আপিার েভ্স াবস্ায়ক ক্নিগ্রস্ত 
করয়ি পায়র সুিরাং েভ্স বিী হওোর পূয়ব্সই সুরনক্ি হওো খুবই ভাল 
নসধোন্ত। আপনি সুরনক্ি নক িা িা একটি সামাি্য রক্ পরীক্ার মাধ্যয়মই 
জািা দযয়ি পায়র। 

েরাম, গলরা রফরালরা এবং রলুদবলরা (MMR)

েভ্স াবস্াে যনদ আপিার হাম, েলা দ�ালা নকংবা রুয়বলা হে িাহয়ল 
আপিার েভ্স পাি, অকাল প্রসব নকংবা আপিার নিশু গুরুির সমস্যা নিয়ে 
জমোয়ি পায়র। যনদ আপনি সুরনক্ি িা হি িাহয়ল আপিায়ক টিকা নিয়ি 
হয়ব। টিকা নেওয়ার পর ২৮ দিে গর্ভ বতী ো হওয়াই ভাল।

আপিার সবগুয়লা টিকা হালিাোদ 
থাকা জরুরী কারণ আপিার দরাে 
প্রনিয়রাধ ক্মিা আপিার নিশুর 
দদয়হ স্ািান্তনরি হয়ব।

রভতরদসলরা (েলবসন্ত )
েভ্স াবস্াে জলবসন্ত হয়ল আপিার 
বাচ্া গুরুির সমস্যা নিয়ে 
জমোয়ি পায়র। আপনি যনদ 
সুরনক্ি িা হয়ে থায়কি িাহয়ল 
আপিার টিকা দিওো উনচৎ। 
টিকা নেওয়ার পর ২৮ দিে 
গর্ভ ধারণ এড়াতত হতব।

গর্ভ বতী হওয়ার পূরব্ভ আপনার শিশুর জন্মের পরআপনি যখি গর্ভ ধারণ করবেি 


