
হিউম্্যযান প্্যযাহপ্লো�যাম্যাভযাইরযাস (HPV) এর টিকযা

প্রশ্ন । HPV কী এবং এটি কীভাবব ছড়ায় ? 
হিউম্্যযান প্্যযাহপ্লো�যাম্যা ভযাইরযাস (HPV) একটি সযাধযারণ ভযাইরযাস যযা নযারী-প্ুরুষ 
উভয়লোকই আক্যান্ত করলোে প্যালোর। ভযাইরযাসটি আলোে এম্ন কোকযালোনযা ব্্যক্তির সযালোে 
কোযৌন হম্�লোনর সম্য় কোযৌনযালোগের সংস্পলো্শশে HPV েড়যায়। রতি হকংব্যা ্শরীলোরর অন্য 
কোকযান ের� প্দযালোেশের ম্যাধ্যলোম্ ভযাইরযাসটি েড়যায় নযা ব্রং চযাম্ড়যায় কোেযাট কোেযাট হেদ্র 
হদলোয় েযা ঢুলোক প্লোড়। কনডম্ সম্পূণশে সুরক্যা কোদয় নযা কযারণ েযা কোযৌনযালোগের চযাম্ড়যার 
প্ুলোরযাটযা ঢযালোক নযা। 

কোযৌনক্ম্ অহধকযাং্শ কো�যাক েযালোদর জীব্লোনর কোকযান একটি সম্লোয় কোযৌনযালোগে HPV 
সংক্ম্লোণর হ্শকযার িলোব্। অহধকযাং্শলোক্লোরে ্শরীর প্যাকৃহেকভযালোব্ এই সংক্ম্ণ দপূর 
করলো�ও এব্ং কোকযান �ক্ণ নযা েযাকলো�ও, কখনও কখনও এটি ম্যারযাত্মক কোরযালোের 
কযারণ ঘটযালোে প্যালোর, যযার ম্লোধ্য রলোয়লোেঃ

• প্যায় সব্ কোক্লোরেই েভশে যা্শলোয় কযান্যার এব্ং কোযৌনযালোগে আঁহচ� 

• ্শেকরযা ৯০ ভযাে কোক্লোরে প্যায়ু ক্যযান্যার

• ্শেকরযা ৬৫ ভযাে কোক্লোরে কোযযাহন ক্যযান্যার

• ্শেকরযা ৬০ ভযাে কোক্লোরে অলোরযাফ্্যযাহরনজযা� (কণ্ঠনযা�ীর কোপ্েলোন) ক্যযান্যার 

• ্শেকরযা ৫০ ভযাে কোক্লোরে স্তীলোযযাহনদ্যালোর ক্যযান্যার

• ্শেকরযা ৩৫ ভযাে কোক্লোরে প্ুরুষযালোগে ক্যযান্যার

• প্যায় সব্ কোক্লোরে কোযৌনযালোগে আঁহচ�  

টিকযাদযালোনর ম্যাধ্যলোম্ প্ুরুষলোদর কোযৌনযালোগে আঁহচ� ও প্ুরুষযালোগে ক্যযান্যার কোরযাধ করযা 
যযায়, এব্ং গুরুত্বপ্পূণশে ি� এর ম্যাধ্যলোম্ নযারীলোদর েভশে যা্শলোয় ক্যযান্যার কোেলোকও রক্যা 
করযা যযায়।

প্রশ্ন । টিকাগুব�া কীভাবব কাজ কবে ?
হনহদশেষ্ট হকেু সংক্ম্লোণর হব্রুলোধে �ড়লোে কোদলোির কোরযাে প্হেলোরযাধ ব্্যব্স্যালোক সক্ক্য় 
কলোর কোেযা�যার ম্যাধ্যলোম্ টিকযাগুলো�যা কযাজ কলোর। টিকযা হনলোয়লোেন এম্ন কোকযান ব্্যক্তি 
যহদ এই সংক্ম্ণগুলো�যার সংস্পলো্শশে আলোস েযািলো� েযালোদর কোরযাে প্হেলোরযাধক ব্্যব্স্যা 
আরও কযাযশেকরভযালোব্ সযাড়যা হদলোে সক্ম্ িয়, কোযম্ন কোরযােটির হব্স্যালোর ব্যাধযা কোদওয়যা 
হকংব্যা এর েীব্রেযা ব্্যযাপ্কভযালোব্ কহম্লোয় আনযা।  

প্রশ্ন । কোকান টিকাটি কোেওয়া হবব ?
একটি HPV টিকযা কোদওয়যা িলোব্ যযা ৯ ধরলোণর HPV ভযাইরযাস (৬, ১১, ১৬, ১৮, 
৩১, ৩৩, ৪৫, ৫২ এব্ং ৫৮) এর হব্রুলোধে সুরক্যা কোদয়। 

প্রশ্ন । আমাে সন্ানবক কয়টি HPV এে কো�াজ ননবে হবব ? 
অলো্রেক্�য়যান হনলোদশে হ্শকযা ব্েশে ম্যালোন েয় ম্যালোসর ব্্যব্ধযালোন HPV ভ্যযাকহসলোনর 
দটুি কোডযাজ কোনয়যার প্রযাম্্শশে কোদয়। আন্তজশেযাহেক প্ম্যাণযাহদ কোেলোক কোদখযা যযায় 
কোয HPV ভ্যযাকহসলোনর একটি কোডযাজ প্যশেযাপ্ত সুরক্যা হদলোে সক্ম্ িলোে প্যালোর। 
HPV ভ্যযাকহসলোনর কোক্লোরে ব্েশে ম্যান অলো্রেক্�য়যান সুপ্যাহর্শ যহদ দইু কোডযাজ কোেলোক 
এক কোডযালোজ প্হরব্হেশে ে িয়, েযািলো� হনউ সযাউে ওলোয়�স কোি�ে আপ্নযার সযালোে 
কোযযােযালোযযাে করলোব্।

** হকেু হকেু হকলো্শযার-হকলো্শযারীলোদর হেন কোডযালোজর HPV টিকযা কোনওয়যার জন্য 
প্রযাম্্শশে কোদওয়যা িয়, এব্ং এর েৃেীয় কোডযাজটি হদ্েীয় কোডযাজ কোনওয়যার অন্তে 
৪ ম্যাস প্র েযালোদর ক্জহপ্র কযালোে হেলোয় কোনওয়যার ব্্যব্স্যা করলোে িলোব্। এসক� 
হ্শক্যােথীলোদর ম্লোধ্য রলোয়লোেঃ যযারযা ১৫ ব্ের হকংব্যা েযার কোব্্শী ব্য়লোস কোযলোকযালোনযা 
HPV টিকযার প্েম্ কোডযাজটি হনলোয়হে�। যযালোদর কোরযাে প্হেলোরযাধক ব্্যব্স্যা খুব্ই 
দবু্শে�, অেশেযাৎ যযালোদর প্যাইম্যাহর হকংব্যা কোসলোকণ্যাহর ইহম্উন কোডক্ফ্হসলোয়ন্ন্ রলোয়লোে 
(হব্ ক্�লো্ফযাসযাইট অ্যযাহটিব্হড এব্ং সম্পূণশে অেব্যা আংহ্শক টি ক্�লো্ফযাসযাইলোটর 
অভযাব্ রলোয়লোে); HIV সংক্ম্ণ ও প্যাব্�্য আলোে; অগে প্হেস্যাপ্ন িলোয়লোে; হকংব্যা 
উলোলেখলোযযাে্য ম্যারেযায় কোরযাে প্হেলোরযাধ ক্ম্েযা নষ্ট কলোর কোদয় এম্ন হচহকৎসযা কোদওয়যা 
িলোয়লোে (অ্যযালোপ্লেহনয়যা হকংব্যা িযাইলোপ্যালোপ্লেহনয়যা েযাড়যা) েযালোদরলোক ক্জহপ্র কযালোে 
হেলোয় ৩ কোডযাজ HPV এর টিকযা কোনয়যার প্রযাম্্শশে কোদয়যা িয়।

প্রশ্ন । কাবেে টিকা নেবে হবব ?
ইলোটিন্ন্ভ ইংক্�্শ কোসটিযালোরর ১২ কোেলোক ১৫ ব্েলোরর কম্ ব্য়সী সব্ হ্শক্যােথীলোদর 
২ কোডযাজ HPV টিকযা হনলোে িলোব্। ১৫ ব্ের এব্ং এর কোচলোয় কোব্্শী ব্য়সী সক� 
হ্শক্যােথী এব্ং যযালোদর কোরযাে প্হেলোরযাধ ক্ম্েযা অে্যন্ত দবু্শে� (‘আম্যার সন্তযানলোক 
কয়টি HPV এর কোডযাজ হনলোে িলোব্?’ এই প্লোনের উত্তরটি কোদখুন) েযালোদরলোক ৩ 
কোডযাজ HPV টিকযা হনলোে িলোব্। অহেহরতি েলোে্যর জন্য 1300 066 055 নম্বলোর 
আপ্নযার সরকযারী স্যাস্্য ইউহনলোট কোফ্যান করুন।     

প্রশ্ন । কাবেে টিকা কোেওয়া উনিৎ না ?
HPV টিকযা কোদওয়যা উহচে নযাঃ

•  যযারযা েভশে ব্েী হকংব্যা িয়লোেযা েভশে ব্েী

•  যযালোদর প্পূলোব্শের কোডযাজ টিকযার প্র অ্যযানযাক্ফ্লো�ন্সিস িলোয়হে�

•  যযালোদর টিকযার কোকযান একটি উপ্যাদযান কোনওয়যার প্র অ্যযানযাক্ফ্লো�ন্সিস িলোয়হে� 
(নীলোচ কোদওয়যা আলোে)

•  প্পূলোব্শে যযালোদর ইস্ট কোেলোক অ্যযানযাক্ফ্লো�ন্সিস িলোয়হে�  

প্রশ্ন । এই টিকা কেটুকু কার্্যকেী ?
এই টিকযা উচ্চ ঝঁুহকর HPV ভযাইরযালোসর হব্রুলোধে সুরক্যা কোদয় যযা ম্হি�যালোদর 
্শেকরযা ৯০ ভযালোেরও কোব্্শী েভশে যা্শলোয় ক্যযান্যালোরর জন্য দযায়ী। এেযাড়যাও এটি 
আরও কলোয়ক ধরলোণর HPV ভযাইরযালোসর হব্রুলোধে সুরক্যা কোদয় কোযগুলো�যা প্ুরুষলোদর 
ক্যযান্যালোরর জন্য দযায়ী।

সযাম্প্রহেক েলোব্ষণযায় কোদখযা যযায় কোয টিকযাটি কোদওয়যার ১০ ব্ের প্রও ্শেকরযা প্যায় 
১০০ ভযাে সুরক্যা হদলোছে। সযারহভক্যযা� ক্যযান্যার সযাধযারণে ১০ ব্ের ব্যা এর কোব্্শী 
সম্য় হনলোয় সৃষ্টি িব্যার কযারলোণ সযারহভক্যযা� ক্যযান্যার হ্যাস করযার কোক্লোরে এই টিকযার 
ভূহম্কযা হকেু সম্লোয়র জন্য ধরযা প্ড়লোব্ নযা। 

েলোব্ ্শেকরযা প্যায় ৭৫ ভযাে সযারহভক্যযা� ক্যযান্যালোরর জন্য দযায়ী এইচহপ্হভর 
ধরনগুলো�যা ্শেকরযা ৭৭ ভযােই হ্যাস কোপ্লোয়লোে।           

NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ
•  এই েে্যপ্রেটি যত্নসিকযালোর প্ড়ুন।
•   আপ্হন যহদ আপ্নযার সন্তযানলোক হিউম্্যযান প্্যযাহপ্লো�যাম্যাভযাইরযাস 
(HPV) এর টিকযা কোদওয়যালোে চযান, েযািলো� সম্মহে ফ্ম্শেটি প্পূরণ ও 
স্যাক্র কলোর েযা স্কু লো� কোফ্রে কোদওয়যার জন্য আপ্নযার সন্তযানলোক হদন। 

•  আপ্হন যহদ আপ্নযার সন্তযানলোক HPV এর টিকযা কোদওয়যালোে না চযান, 
েযািলো� এই সম্মহে প্রেটি প্পূরণ করলোব্ন না হকংব্যা কোফ্রে প্যাঠযালোব্ন 
নযা।

NSW Health  Bangla বাবা মাক়্েক্দর জন্য র্থ্্যপত্র   

Human papillomavirus (HPV) vaccine



প্রশ্ন । আনম র্নে আমাে সন্ান বড় হওয়া পর্্যন্ অবপক্া 
কেবে িাই ?
HPV এর টিকযা সব্লোচলোয় কযাযশেকরী িয় যখন এটি হকলো্শযার হকলো্শযারীলোদর কোযৌনক্ম্ 
িওয়যার আলোেই কোদওয়যা িয়। আপ্নযার সন্তযান ইনলোটনহসভ ইংক্�্শ কোসটিযালোর হকংব্যা 
ইয়যার ৭ এ েযাকযাকযা�ীন সম্লোয় আপ্হন যখন আস� অনুম্হেপ্রেটি হনলোয় আসলোব্ন 
কোকব্� েখনই স্কু লো� এই টিকযাটি কোদওয়যা কোযলোে প্যালোর। আপ্হন যহদ আপ্নযার 
সন্তযালোনর আরও ব্ড় িওয়যা প্যশেন্ত অলোপ্ক্যা করলোে চযান েযািলো� আপ্নযালোক এটি 
কোদওয়যার জন্য ক্জহপ্র সযালোে ব্্যব্স্যা করলোে িলোব্।   

প্রশ্ন । HPV এে টিকায় কী কী সংনমশ্রন (অ্যান�টিভ) 
েবয়বছ ?
এই ভ্যযাকহসলোন রলোয়লোে ইস্ট, অ্যযা�ুহম্হনয়যাম্ অ্যযাজলুোভটি, কোসযাহডয়যাম্ কো্লযারযাইড, 
L – হিসটিডযাইন, প্ক্�সরলোব্ইট এব্ং কোসযাহডয়যাম্ কোব্যালোরইট। অে্যন্ত স্ল্পম্যারেযায় 
এই অ্যযাহডটিভগুলো�যা কোদওয়যা িলোয় েযালোক যযালোে কলোর ভ্যযাকহসনগুলো�যা কযাযশেকরী িয় 
হকংব্যা সংরক্লোণ সযািযায্য কলোর।

প্রশ্ন । টিকাগুব�া কেটুকু ননোপে ?
অলো্রেক্�য়যায় ব্্যব্হৃে টিকযা হনরযাপ্দ এব্ং কোেরযাহপ্উটিক গুডস অ্যযাডহম্হনলো্রে্শন 
(TGA) দ্যারযা অনুলোম্যাদলোনর আলোে এগুলো�যালোক অব্্শ্যই যেযাযে হনরযাপ্ত্তযা প্রীক্যায় 
প্যাস করলোে িলোব্। এেযাড়যাও, একব্যার ব্্যব্িযার শুরু িলো� TGA টিকযাগুলো�যার 
হনরযাপ্ত্তযা প্যশেলোব্ক্ণ কলোর। 

প্রশ্ন । টিকাে পার্শ্য প্রনেক্রিয়াগুব�া কী কী ? 
অহধকযাং্শ কোক্লোরে প্যার্শশেপ্হেক্ক্য়যা িয় সযাম্যান্য এব্ং সযাধযারণে ইনলোজক্শন এর 
জযায়েযালোে ব্্যযােযা িওয়যা, ফু্লো� যযাওয়যা এব্ং �যা�লোচ ভযাব্ কোদখযা যযায়। গুরুের প্যার্শশে 
প্হেক্ক্য়যা কোেম্ন একটযা কোদখযা যযায় নযা। এইচহপ্হভ টিকযা কোদওয়যার কলোয়কহদন প্র 
হনউ সযাউে ওলোয়�স-এ ব্সব্যাসরে ব্যাব্যা-ম্যালোয়লোদর সযালোে কোযযােযালোযযালোের প্র জযানযা 
কোেলোে ৯% হ্শক্যােথীর ম্ৃদ ুপ্যার্শশেপ্হেক্ক্য়যা িলোয়হে� কোযখযালোন ম্যারে ০.৪% হ্শক্যােথীলোক 
হচহকৎসযা হনলোে িলোয়হে�। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. 
ওলোয়ব্সযাইলোটর কনক্জউম্যার কোম্হডহসন ইনফ্রলোম্্শন (CMI) এ টিকযাটির প্যার্শশে 
প্হেক্ক্য়যা সম্লোকশে  আরও েে্য রলোয়লোে। ব্যাব্যা-ম্যালোয়রযা যহদ টিকযা কোদওয়যার প্লোর এর 
প্যার্শশে প্হেক্ক্য়যা হনলোয় হচক্ন্তে িন েযািলো� েযালোদর উহচে ক্জহপ্র সযালোে কোযযােযালোযযাে 
করযা হযহন স্যানীয় জনস্যাস্্য ইউহনলোটর জন্য একটি হরলোপ্যাটশেও তেহর করলোব্ন।   

প্রশ্ন । অ্যানাক্ি�্যাক্সিস কী ?
অ্যযানযাক্ফ্�্যযান্সিস একটি গুরুের এ�যাক্জশে প্হেক্ক্য়যা যযা দ্রুে হচহকৎসযা নযা 
কোদওয়যা িলো� অলোচেন িলোয় প্ড়যা এব্ং মৃ্েু্যর কযারণ িলোে প্যালোর। যেক্�াক্না টি�া 
যদও়োর পর এই ধরক্ের ঘটনা খবু �মই  ঘক্ট। স্কু লো�র ইহম্উনযাইলোজ্শন 
নযাসশেরযা অ্যযানযাক্ফ্�্যযান্সিলোসর হচহকৎসযা কোদওয়যার কোক্লোরে পু্লোরযাপু্হর প্হ্শক্ক্ে। 

প্রশ্ন । আমাে কোমবয়ে নক এখনও প্যাপ ক্মিয়াে েেকাে 
হবব ?
িঁ্যযা দরকযার িলোব্। কোযলোিেু HPV এর টিকযা ক্যযান্যার সৃষ্টিকযারী সক� ধরলোণর HPV 
এর হব্রুলোধে সুরক্যা কোদয় নযা কোসলোিেু কোযসক� নযারী টিকযা হনলোয়লোেন েযালোদর জন্য 
হনয়হম্ে সযারহভক্যযা� প্রীক্যা (আলোে কোযটিলোক প্্যযাপ্ ন্মিয়যার ব্�যা িে) গুরুত্বপ্পূণশে। 
HPV এর টিকযা কোনওয়যা কোিযাক ব্যা নযা কোিযাক, ২৫ ব্ের ব্য়স কোেলোক কোযৌন সক্ক্য় 
সক� ম্হি�যালোদর প্হে ৫ ব্ের অন্তর সযারহভক্যযা� প্রীক্যা করযালোনযা উহচে।

প্রশ্ন । আমাে বাচ্াে র্নে অ্যাজমা থাবক এবং র্নে কোস 
“পািাে ” এে মাধ্্যবম কেটিসন নকংবা কোপ্র�ননসন ননবয় 
থাবক োহব� কী হবব ?
একজন অ্যযাজম্যা কোরযােী কোযই ঔষধই হনক নযা কোকন dTpa এর টিকযা হনরযাপ্লোদ 
কোদওয়যা কোযলোে প্যালোর। 

প্রশ্ন । কাো টিকা প্রোবনে জন্য সম্মনে নেবে পাবে এবং 
এই সম্মনে নক প্রে্যাহাে কো কোর্বে পাবে ?
১৮ ব্েলোরর কম্ ব্য়সী হ্শক্যােথীলোদর কোক্লোরে কোকব্�-ব্যাব্যা ম্যা হকংব্যা অহভভযাব্করযাই 
সম্মহে হদলোে প্যালোর। ১৮ ব্ের এব্ং এর কোব্্শী ব্য়সী হ্শক্যােথীরযা হনলোজরযাই হনলোজলোদর 
টিকযা কোনওয়যায় সম্মহে হদলোে প্যালোর এব্ং কোসলোক্লোরে েযালোদরলোক সম্মহে প্রেটি প্পূরণ 
কলোর কোযখযালোন ব্যাব্যা-ম্যা / অহভভযাব্ক কো�খযা আলোে কোসখযালোন স্যাক্র করলোে িলোব্। 

স্কু �লোক ক্�হখেভযালোব্ সম্মহে প্ে্যযািযালোরর কোনযাটি্শ প্দযান কলোর হকংব্যা কোটক্�লোফ্যান 
কলোর কোযলোকযালোনযা সম্য় সম্মহে প্ে্যযািযার কলোর কোনওয়যা কোযলোে প্যালোর।

প্রশ্ন । কোকান ছাত্ী র্নে গভ্য বেী হয় নকংবা কোস র্নে মবন 
কবে কোস হয়বোবা গভ্য বেী কোসবক্বত্ নক টিকা কোেওয়া 
উনিে হবব ?
নযা। কোয েযারেী েভশে ব্েী হকংব্যা যহদ কোস ম্লোন কলোর কোস েভশে ব্েী, েযািলো� েযালোক টিকযা 
কোদওয়যা যযালোব্ নযা। হ্লহনলোকর হদন ভ্যযান্সিলোন্শন নযাসশে েযারেীলোদর ক্জজ্যাসযা করলোব্ন 
েযারযা েভশে ব্েী হক নযা অেব্যা েভশে ব্েী িওয়যার সম্যাব্নযা আলোে হক নযা। যহদ কোকযান 
েযারেী এই প্লোনের উত্তলোর িঁ্যযা সুচক জব্যাব্ কোদয় েযািলো� েযালোক টিকযা কোদওয়যা িলোব্ 
নযা। ঐ েযারেীলোক হব্ষয়টি হনলোয় অহব্�লোম্ব েযার হপ্েযাম্যােযা / অহভভযাব্লোকর সযালোে 
আলো�যাচনযা করলোে এব্ং হচহকৎসযা প্রযাম্্শশে হনলোে ব্�যা িলোব্। এেযাড়যাও েযালোক কোকযান 
স্যাস্্য কোসব্যায় কোযযােযালোযযালোের হব্স্যাহরে কোদওয়যা িলোব্ যযারযা েযালোক প্রযাম্্শশে, সিযায়েযা 
এব্ং হদক হনলোদশে্শনযা কোদলোব্।

প্রশ্ন । নাস্যো কোর্নেন স্কু ব� আসববন কোসনেন র্নে অসুস্থো 
নকংবা স্কু ব� না র্াওয়াে কােবে আমাে সন্ান টিকা ননবে 
না পাবে, কোসবক্বত্ আনম কী কেবে পানে ? 
আপ্নযালোক আপ্নযার স্যানীয় ডযাতিযালোরর সযালোে কোযযােযালোযযাে কলোর আপ্নযার সন্তযানলোক 
টিকযা কোদওয়যার ব্্যব্স্যা করলোে িলোব্।

আনম কীভাবব টিকাে কোেক�্য  কোেখবে পানে ?
আপ্নযার ব্যাচ্চযার ভ্যযাকহসন সংক্যান্ত েে্য অলো্রেক্�য়যান ইহম্উনযাইলোজ্শন কোরক্জস্টযার 
(AIR) এ আপ্লো�যাড করযা িলোব্, যযালোে কলোর এটি আপ্নযার ব্যাচ্চযার কোয টিকযার কোরকডশে  
আলোে, েযার সযালোে যুতি করযা যযায়। 

ব্যাব্যা-ম্যালোয়রযা েযালোদর সন্তযালোনর ব্য়স ১৪ ব্ের িওয়যা প্যশেন্ত AIR ইহম্উনযাইলোজ্শন 
হিহ্রে কোস্টটলোম্টি এর একটি কহপ্র জন্য আলোব্দন করলোে প্যালোরন, এব্ং ১৪ ব্ের 
এব্ং এর কোব্হ্শ ব্য়সী হ্শক্যােথীরযা হনলো্নযাতি উপ্যালোয় েযালোদর হনলোজর ইহম্উনযাইলোজ্শন 
হিহ্রে কোস্টটলোম্টি এর জন্য অনুলোরযাধ করলোে প্যালোরঃ

•  myGov my.gov.au/ এর ম্যাধ্যলোম্ কোম্হডলোকয়যার অন�যাইন অ্যযাকযাউটি ব্্যব্িযার 
কলোর

•  কোম্হডলোকয়যার এসিলোপ্স লেযাস অ্যযাপ্ ব্্যব্িযার কলোর www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 নম্বলোর কোজনযালোর� এনলোকযায়যাহরস �যাইলোন AIR কোক কোফ্যান কলোর

প্রশ্ন । আমাে সন্াবনে েবথ্যে কী হবব ? 
অনুম্হে প্লোরে আপ্হন কোয েে্য প্দযান কলোরলোেন েযা হনউ সযাউে ওলোয়�স এব্ং 
কম্নওলোয়�ে আইন অনুসযালোর কলোঠযার কোেযাপ্নীয়েযা এব্ং সুরক্যা হনন্চিে করযা িলোব্ 
(সংযুতি প্যাইলোভহস কোস্টটলোম্টিটি কোদখুন)। এই েে্য NSW কোি�ে ইহম্উনযাইলোজ্শন 
কোরক্জস্টযালোর ক্�হপ্ব্ধে করযার প্র এটিলোক অলো্রেক্�য়যান ইহম্উনযাইলোজ্শন কোরক্জস্টযালোর 
(AIR) আপ্লো�যাড করযা িলোব্ যযালোে কলোর এটিলোক আপ্নযার হ্শশুর ব্েশে ম্যান টিকযার 
কোরকলোডশে র সযালোে সংযুতি করযা যযায় এব্ং ম্যাইেভ ওলোয়ব্সযাইলোট কোদখযা যযায়।   

যেসকল ছাত্রী HPV এর টিকা নিচ্ছে – এই সম্মহে প্লোরে সই করযার ম্যাধ্যলোম্ 
আপ্হন আপ্নযার সন্তযালোনর স্যাস্্য সংক্যান্ত েে্য ভহব্ষ্যলোে ন্যযা্শনযা� সযারহভক্যযা� 
ক্্রিহনং কোপ্যাগ্যাম্ কোরক্জস্টযালোরর সযালোে সংযুক্তির উলোদেলো্শ্য প্কযা্শ করযার জন্য 
সম্মহে প্দযান করলোেন।    

প্রশ্ন । কোকাথায় আনম স্কু � ভ্যাক্সিবনশন সম্পবক্য  আেও েথ্য 
কোপবে পানে ?
অহেহরতি েে্য প্যাওয়যা যযালোব্ঃ

•  NSW কোি�ে এর ওলোয়ব্সযাইট  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 নম্বলোর আপ্নযার স্যানীয় েণস্যাস্্য ইউহনলোটর সযালোে কোযযােযালোযযাে 
কলোর 

NSW Health Human papillomavirus (HPV) vaccine প্যােযা 2 
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HPV এর টিকার জন্্য সম্মতি

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব। অনুগ্রহ ককর কালো�া পকংবা ন্ী� কাপির কিম পিক়ে বড় হালোির অক্ষকর পিখনু। 

220730-2-2

1. তিক্ার্ীথী র তববরণ

2. আতিবাসীগি অবস্ান্

পদবী

নামের প্রথে অংশ 

জন্ম তাররখ

স্কু মের নাে

মেরিমেয়ার নম্বর
মেরিমেয়ার োমিডে  আপনার সন্ামনর 
 নামের পামশর নম্বর

রেঙ্গ

পকুরুষ েরিো
অরনর্ডোররত/
ইন্ারমসক্স/
অরনর্দদিষ্ট

মরেণী

3. আপন্ার তববরণ – তপিামািা তকংবা আইন্গি অতিিাবক
আরে HPV এর টিোর উপোররতা এবং সম্াব্য পার্শডে প্ররতররিয়াগুমো
সম্পমেডে  প্রদত্ত তথ্য পম়েরি এবং বকুঝমত মপমররি।
এতদ্দারা আরে উপমর নাে উমলেরখত আোর সন্ানমে ২ মিাজ মোসডে 
HPV এর টিো মদওয়া এবং ন্যাশনাে HPV ভ্্যারক্সন্যাশন মপ্রাগ্াে 
মররজস্ামরর সামথ তার স্াস্থ্য সংরিান্ তথ্য রনময় আমোচনা েরা এবং 
ন্যাশনাে এন্ড মস্ট সাররভ্ে্যাে র্রিরনং মপ্রাগ্ামে মসই তথ্য যকুক্ত েরার 
জন্য আোর সম্মরত প্রদান েররি। 

আোর জানা েমত আরে ম�াষণা েররি ময আোর সন্ানঃ
1. মোন টিো মনওয়ার পর অ্যানারিে্যােটিে প্ররতররিয়ায় ভ্কু মেরন।
2. সংযকুক্ত প্যামরন্ ইনিরমেশন শীমট (বাবা োময়মদর জন্য তথ্যপমরে) 

প্রদত্ত টিোর উপাদানগুমোর মোমনাটির প্ররত অ্যানারিে্যােটিে 
সংমবদনশীেতা মনই।

3. েভ্ডেবতী নয়। 

রপতাোতা/অরভ্ভ্াবমের নাে (মযেন  JOHN SMITH)

বার়ের ঠিোনা  (মযেন  5 SMITH LANE)

সাবাবডে

মোবাইে নম্বর

রপতাোতা / অরভ্ভ্াবমের স্াক্ষর তাররখ

মযাোমযামের জন্য সবমচময় উপযকুক্ত রবেল্প নম্বর 
 (এররয়া মোি উমলেখ েরুন মযেন  02)

মপাস্মোি

Bangla

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

• এই মরেিডে টি মরমখ রদন, োরণ আপনামে পরবতীতী মত এটি 
রদমত িমত পামর।

• আপনার সন্ামনর টিোর তথ্য স্য়ংররিয়ভ্ামব অম্রেরেয়ান
ইরেউনাইমজশন মররজস্ামর (AIR) আপমোি িময় যামব। 
আপরন চাইমে আপনার রজরপমে টিোর তাররখটি জারনময়
রদমত পামরন। 

যতি আপন্ার সন্ান্ এমন্ কোকান্ পার্শশ্ব প্রতিতরিয়ায় িুলোগ যা তন্লোয় আপতন্ উতবিগ্ন িাহলো� অন্গু্রহ কলোর আপন্ার   
স্ান্ীয় ডাক্ালোরর সালোর্ কোযাগালোযাগ করুন্। 

• ব্যাথা েোমনার জন্য ইমজেেশমনর জায়োয় এেটি ঠাণ্া
মভ্জা োপ়ে মরমখ রদন। 

• ব্যাথার জন্য প্যারারসটােে খান। 
• বা়েরত পারন পান েরুন।

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

• এই মরেিডে টি মরমখ রদন, োরণ আপনামে পরবতীতী মত এটি 
রদমত িমত পামর।

• আপনার সন্ামনর টিোর তথ্য স্য়ংররিয়ভ্ামব অম্রেরেয়ান
ইরেউনাইমজশন মররজস্ামর (AIR) আপমোি িময় যামব। 
আপরন চাইমে আপনার রজরপমে টিোর তাররখটি জারনময়
রদমত পামরন। 

যতি আপন্ার সন্ান্ এমন্ কোকান্ পার্শশ্ব প্রতিতরিয়ায় িুলোগ যা তন্লোয় আপতন্ উতবিগ্ন িাহলো� অন্গু্রহ কলোর আপন্ার 
স্ান্ীয় ডাক্ালোরর সালোর্ কোযাগালোযাগ করুন্। 

• ব্যাথা েোমনার জন্য ইমজেেশমনর জায়োয় এেটি ঠাণ্া
মভ্জা োপ়ে মরমখ রদন। 

• ব্যাথার জন্য প্যারারসটােে খান। 
• বা়েরত পারন পান েরুন।

না ি্য ্যা, অ্যাবরররজনাে ি্য ্যা, টমরস ম্রেইট আইে্যানিার ি্য ্যা, অ্যাবরররজনাে এবং টমরস ম্রেইট আইে্যানিার উভ্য়ই 

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব তপিামািা/অতিিাবকলোির জন্্য  নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব  

নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব  

নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব  

ডো�োজ 1

ডো�োজ 2

তিক্ার্ীথী র ন্াম (মযেন  JANE SMITH)

তিক্ার্ীথী র ন্াম (মযেন  JANE SMITH)

তিক্ার্ীথী র ন্াম (মযেন  JANE SMITH)

টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর

নামসডের স্াক্ষর

তাররখ

তাররখ

টিোর ব্যাচ নম্বর

টিোর ব্যাচ নম্বর

বাে

িান

বাে

িান

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব

পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

ডো�োজ 1

ডো�োজ 2

ন্ালোসশ্বর কোন্াট 

টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর

নামসডের স্াক্ষর

তাররখ

তাররখ

টিোর ব্যাচ নম্বর

টিোর ব্যাচ নম্বর

বাে

িান

বাে

িান

টিকা না নিও়োর কারণ 

অনকুপরস্থত
রনমত চায়রন
অসকুস্থ
স্াক্ষর মনই 
সম্মরত প্রত্যািার েমর মনওয়া িময়মি
অন্যান্য

শুধুমাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

হাি

হাি

হাি

হাি

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



NSW Health  Bangla বাবা মায়়েয়ের জন্্য তথ্্যপত্র   

ডিপথেডিয়়া, টিথেন়াস এবং প়ািেুডসস (dTpa) 
এি টিক়া 
NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপন্ার পরবততী পেয়ষেপ
•  এই তথ্্যপত্রটি যত্নসহকারে পড়ুন।
•   আপনন যনি আপনাে সন্ানরক নিপরথ্নেয়া, টিরেনাস 
এবং পােেুনসস এে টিকা দিওয়ারত চান, তাহরে কনরসন্ট 
ফর্্ম বা সম্মনত পত্রটি পূেণ ও স্াক্ষে করে তা স্কু রে দফেত 
দিওয়াে জন্য আপনাে সন্ানরক নিন।

•  আপনন যনি আপনাে সন্ানরক নিপরথ্নেয়া, টিরেনাস 
এবং পােেুনসস এে টিকা দিওয়ারত ন্া চান, তাহরে এই 
সম্মনত পত্রটি পূেণ কেরবন ন্া নকংবা দফেত পাঠারবন না।

প্রশ্ন । ডিপথেডিয়়া, টিথেন়াস, প়ািেুডসস কী ?   
ডিপয়থ্ডর়ো একটি দ�োঁ ায়ারচ এবং সম্াব্য জীবননাশক ব্যাকরেনেয়া 
সংক্রর্ণ যা শ্াসপ্রশ্ারস র্াোত্মক সর্স্যা, হৃিযর্রেে ক্ক্রয়া বন্ধ হরয় 
যাওয়া এবং স্ায়়ুে ক্ষনতে কােণ হরত পারে।

টিয়েন্াস স্ায়়ুতর্রেে একটি গুরুতে এবং প্রায় দক্ষরত্রই একটি 
র্াোত্মক দোগ। দোগী র্াংশরপশীে অত্যন্ য্রেণািায়ক নিঁচুননরত 
দ�ারগ, দপশী সঙ়্ু নচত হরয় তীব্র আরোড়ন দতারে এবং তাে িোঁ ারত িোঁ াত 
দেরগ যায়। টিরেনারসে জটিেতাগুরোে র্র্য্য েরয়র� ননউরর্াননয়া, 
হাড় দ�রে যাওয়া (দপশীে নিচুননে কােরণ), শ্াসক্ক্রয়া বন্ধ হরয় 
যাওয়া এবং হৃিক্ক্রয়া বন্ধ হরয় যাওয়া। 

পারেুডসস (হুনপং কফ) একটি অত্যন্ দ�োঁ ায়ারচ ব্যাকরেনেয়াঘটিত 
দোগ যা িফায় িফায় কানশে সৃষ্টি করে। নকরশাে নকরশােী এবং 
বড়রিে ৩ র্াস পয্মন্ নবেক্তিকে কানশ থ্াকরত পারে। িফায় 
িফায় র্াোত্মক কানশে কােরণ বনর্, পোঁাজে দ�রগে যাওয়া, দ�াে 
েতিনােীসর্ূহ দফরে যাওয়া এবং হানন্ময়া হরত পারে। নবজাতক 
বাচ্ারিে দক্ষরত্র দযসব জটিেতা দিিা দিয় দসগুরো হে ননউরর্াননয়া, 
নিঁচুনন এবং র্ক্তিষ্ক ক্ষনতগ্রতি হওয়া (হাইপক্সিক এনরসফারোপ্যানথ্)।

প্রশ্ন । ডিপথেডিয়়া, টিথেন়াস, এবং প়ািেুডসস কীভ়াথব 
ছড়়ায় ?  
ডিপয়থ্ডর়োর ব্যাকরেনেয়া সংক্রনর্ত ব্যক্তিে র়্ুি, নাক, গো নকংবা 
চার্ড়ায় বাস কেরত পারে। সংক্রনর্ত ব্যক্তি কানশ নকংবা হোঁ ানচ দিওয়াে পে 
র্ান়ুষ দসই ব্যাকরেনেয়া শ্াস প্রশ্ারসে সারথ্ ননরয় নিপরথ্নেয়ায় আক্রান্ 
হরত পারে। এ�াড়াও র্ান়ুষ সংক্রনর্ত ব্যক্তিে র়্ুি, নাক, গো নকংবা 
চার্ড়া দথ্রক ননগ্মত ন�রেরফোঁ াো দথ্রক নিপরথ্নেয়ায় আক্রান্ হরত পারে।

টিয়েন্াস (্যন়ুষ্ংকাে) র্াটিরত পাওয়া যায় এর্ন ব্যাকরেনেয়াে 
র্া্য্যরর্ হয় এবং দ�াে িাে নকংবা বড় দকান আঘারতে পে (কিনও 
কিনও চার্ড়ায় নজরে পরড় না এর্ন দকান ক্ষত যা র্াটি, ্য়ুরো অথ্বা 
সারেে দ্াো িনূষত থ্ারক) এই সংক্রর্ন হরত পারে।

কাডি ডকংবা হোঁ ানচে ন�রেরফোঁ াো দথ্রক হুনপং কফ অন্যরিে র্র্য্য 
�ড়ায়। যনি নচনকৎসা কো না হয় তাহরে একজন হুনপং করফ আক্রান্ 
ব্যক্তি কানশ শুরু হওয়াে পে ৩ সপ্াহ পয্মন্ অন্যরিে র্র্য্য তা �নড়রয় 
নিরত পারে। 

প্রশ্ন । টিক়াগুথ�়া কীভ়াথব ক়াজ কথি ?
নননি্মষ্ নক�ু সংক্রর্রণে নবরুরধে েড়রত দিরহে দোগ প্রনতরো্য 
ব্যবস্ারক সক্ক্রয় করে দতাোে র্া্য্যরর্ টিকাগুরো কাজ করে। টিকা 
ননরয়র�ন এর্ন দকান ব্যক্তি যনি এই সংক্রর্ণগুরোে সংস্পরশ্ম আরস 
তাহরে তারিে দোগ প্রনতরো্যক ব্যবস্া আেও কায্মকে�ারব সাড়া 
নিরত সক্ষর্ হয়, দযর্ন দোগটিে নবতিারে বা্যা দিওয়া নকংবা এে 
তীব্রতা ব্যাপক�ারব কনর্রয় আনা।  

প্রশ্ন । এই টিক়া কতেুকু ক়ার্্যকিী ?  
নিপরথ্নেয়া এবং টিরেনাস প্রনতরোর্যে দক্ষরত্র এই �্যাকনসন ি়ুবই 
কায্মকেী এবং হুনপং কফ প্রনতরোর্যে দক্ষরত্র প্রায় শতকো ৮০ �াগ 
কায্মকেী।  

প্রশ্ন । আম়াি সন়্াথনি সুিক়্াি জন্য কয় ডোি়াজ টিক়া ডোেয়়া 
েিক়াি ?
সাবােকরবেে প্রথ্র্ পয্মারয় নিপরথ্নেয়া, টিরেনাস এবং পােেুনসস 
দথ্রক েক্ষাে জন্য এক দিাজ dTpa এে টিকা দনওয়া প্ররয়াজন।  

প্রশ্ন । ক়াথেি টিক়া ডেথত হথব ?
নিপরথ্নেয়া, টিরেনাস এবং হুনপং করফে নবরুরধে স়ুেক্ষায় সকে 
নকরশাে-নকরশােীরিে ১ দিাজ dTpa টিকা ননরত হরব। নশশু বয়রস 
নিপরথ্নেয়া-টিরেনাস-হুনপং করফে টিকা দনওয়াে পে এই ব়ুস্াে 
�্যাকনসনটি পনেণত বয়রস শেীরেে দোগ প্রনতরো্য ক্ষর্তা বজায় 
োিাে জন্য জরুেী। দযসকে নশক্ষাথ্থী অতীরত নিপরথ্নেয়া-টিরেনাস 
(ADT) এে টিকা ননরয়ন�ে তাো হুনপং কফ দথ্রক স়ুেক্ষাে জন্যও 
dTpa এে টিকা ননরত পারে।  

প্রশ্ন । ক়াথেি টিক়া ডোেওয়়া উডিৎ ন়া?
dTpa এে টিকা দিওয়া উনচত নাঃ

• যারিে পূরব্মে দিাজ টিকাে পে অ্যানাক্ফরেক্সিস হরয়ন�ে

• যারিে টিকাে দকান একটি উপািান দনওয়াে পে অ্যানাক্ফরেক্সিস 
হরয়ন�ে (পরেে পৃষ্ায় দিওয়া আর�)

প্রশ্ন । আডম র্ডে আম়াি সন়্ান বড় হওয়়া পর্্যন্ 
অথপক়্া কিথত ি়াই ?
আপনাে বাচ্া ইনরেননস� ইংক্েশ দসন্টারে নকংবা ইয়াে ৭ এ থ্াকাকােীন 
সর্রয় আপনন যিন স্াক্ষে কো অন়ুর্নত পত্রটি ননরয় আসরবন দকবে 
তিনই স্কু রে dTpa এে টিকা দিওয়া দযরত পারে। আপনন যনি আপনাে 

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



সন্ারনে আেও বড় হওয়া পয্মন্ অরপক্ষা কেরত চান তাহরে আপনারক 
এটি দিওয়াে জন্য ক্জনপে সারথ্ ব্যবস্া কেরত হরব। 

প্রশ্ন । টিক়াগুথ�়া কতেুকু ডনি়াপে ?
অর্রেক্েয়ায় ব্যবহৃত টিকা ননোপি এবং দথ্োনপউটিক গুিস 
অ্যািনর্ননর্রেশন (TGA) দ্াো অন়ুরর্ািরনে আরগ এগুরোরক অবশ্যই 
যথ্াযথ্ ননোপত্া পেীক্ষায় পাস কেরত হরব। এ�াড়াও, একবাে 
ব্যবহাে শুরু হরে TGA টিকাগুরোে ননোপত্া পয্মরবক্ষণ করে। 

প্রশ্ন । ভ্য়াকডসনটিথত কী কী সংডমশ্রন (অ্য়াডিটিভ) িথয়থছ ?
এই �্যাকনসনটিরত অ্যাে়ুনর্ননয়ার্ হাইড্রসিাইি এবং ফসরফে, সার্ান্য 
পনের্ারন ফের্ােনিহাইি, পক্েসেরবইে ৮০ এবং গ্াইনসন েরয়র� 
এবং এটি উৎপািরনে সর্য় গবানি পশু দথ্রক প্রাপ্ উপকেরণে 
সংস্পরশ্ম এরসন�ে।

প্রশ্ন । টিক়াি প়ার্শ্য প্রডতক্রিয়়াগুথ�়া কী কী ? 
পাশ্্মপ্রনতক্ক্রয়া সচোচে র্ৃি়ু হয় এবং সা্যােণত ইরজেকশরনে 
জায়গায় োেরচ �াব, ব্যথ্া এবং ফ়ু রে দযরত পারে নকংবা জ্বে 
আসরত পারে। গুরুতে পাশ্্মপ্রনতক্ক্রয়া ঘরে ি়ুবই কিানচৎ। 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ওরয়বসাইরেে 
কনক্জউর্াে দর্নিনসন ইনফেরর্শন (CMI) এ টিকাটিে পাশ্্ম 
প্রনতক্ক্রয়া সম্পরক্ম  আেও তথ্্য েরয়র�। বাবা-র্ারয়ো যনি টিকা 
দিওয়াে পরে এে পাশ্্ম প্রনতক্ক্রয়া ননরয় নচক্ন্ত হন তাহরে তারিে 
উনচত ক্জনপে সারথ্ দযাগারযাগ কো নযনন স্ানীয় জনস্াস্্য ইউননরেে 
জন্য একটি নেরপাে্মও ততনে কেরবন। 

প্রশ্ন । অ্য়ান়াক্ি�্য়াক্সিস কী ?
অ্যানাক্ফে্যাক্সিস একটি গুরুতে এোক্জ্ম প্রনতক্ক্রয়া যা দ্রুত নচনকৎসা  
না দিওয়া হরে অরচতন হরয় পড়া এবং র্ৃতু্যে কােণ হরত পারে।  
যেয়কায়ন্া টিকা যেও়োর পর এই ধরয়ের ঘেন্া খুব কমই  
ঘয়ে। স্কু রেে ইনর্উনাইরজশন নাস্মো অ্যানাক্ফে্যাক্সিরসে নচনকৎসা 
দিওয়াে দক্ষরত্র প়ুরোপ়ুনে প্রনশক্ক্ষত। 

প্রশ্ন । ব়াচ়্া অবস়্ায় আম়াি সন়্ান র্ডে পুি়াথন়া ট্রিপ� 
অ্য়াডটিথজন ডকংব়া DTP টিক়ায় প়ার্শ্যপ্রডতক্রিয়়ায় ভুথে 
ে়াথক ?

আরগে টিকায় যনি না আপনাে সন্ারনে তাৎক্ষনণক তীব্র অ্যাোক্জ্মক 
নকংবা আনাক্ফরেকটিক প্রনতক্ক্রয়া হরয় থ্ারক তাহরে তাে জন্য dTpa 
এে টিকা দনওয়া ননোপি।  

প্রশ্ন । আম়াি ব়াচ়্াি র্ডে অ্য়াজম়া ে়াথক এবং র্ডে ডোস 
“প়াি়াি ” এি ম়াধ্্যথম কিটিসন ডকংব়া ডোপ্রিডনসন ডনথয় 
ে়াথক ত়াহথ� কী হথব ?
একজন অ্যাজর্া দোগী দযই ঔষ্যই ননক না দকন dTpa এে টিকা 
ননোপরি দিওয়া দযরত পারে। 

প্রশ্ন । ক়াি়া টিক়া প্রে়াথনি জন্য সম্মডত ডেথত প়াথি এবং 
এই সম্মডত ডক প্রত্য়াহ়াি কি়া ডোর্থত প়াথি ?
১৮ ব�রেে কর্ বয়সী নশক্ষাথ্থীরিে দক্ষরত্র দকবে-বাবা র্া নকংবা 
অন��াবকোই সম্মনত নিরত পারে। ১৮ ব�ে এবং এে দবশী বয়সী 
নশক্ষাথ্থীো ননরজোই ননরজরিে টিকা দনওয়ায় সম্মনত নিরত পারে 
এবং দসরক্ষরত্র তারিেরক সম্মনত পত্রটি পূেণ করে দযিারন বাবা-
র্া / অন��াবক দেিা আর� দসিারন স্াক্ষে কেরত হরব। স্কু েরক 
ক্েনিত�ারব সম্মনত প্রত্যাহারেে দনাটিশ প্রিান করে নকংবা দেক্েরফান 
করে দযরকারনা সর্য় সম্মনত প্রত্যাহাে করে দনওয়া দযরত পারে।

প্রশ্ন । ডোক়ান ছ়াত্ী র্ডে েভ্য বতী হয় ডকংব়া ডোস র্ডে মথন 
কথি ডোস হয়থত়াব়া েভ্য বতী ডোসথক্থত্ ডক টিক়া ডোেওয়়া 
উডিত হথব ?
না। দয �াত্রী গ�্ম বতী নকংবা যনি দস র্রন করে দস গ�্ম বতী, তাহরে 
তারক টিকা দিওয়া যারব না। নলিননরকে নিন �্যাক্সিরনশন নাস্ম �াত্রীরিে 
ক্জজ্াসা কেরবন তাো গ�্ম বতী নক না অথ্বা গ�্ম বতী হওয়াে সম্াবনা 
আর� নক না। যনি দকান �াত্রী এই প্ররনেে উত্রে হোঁ ্যা স়ুচক জবাব 
দিয় তাহরে তারক টিকা দিওয়া হরব না। ঐ �াত্রীরক নবষয়টি ননরয় 
অনবেরবে তাে নপতার্াতা / অন��াবরকে সারথ্ আরোচনা কেরত এবং 
নচনকৎসা পোর্শ্ম ননরত বো হরব। এ�াড়াও তারক দকান স্াস্্য দসবায় 
দযাগারযারগে নবতিানেত দিওয়া হরব যাো তারক পোর্শ্ম, সহায়তা এবং 
নিক ননরি্মশনা দিরব।

প্রশ্ন । ন়াস্যি়া ডোর্ডেন স্কু থ� আসথবন ডোসডেন র্ডে 
অসুস্ত়া ডকংব়া স্কু থ� ন়া র়্াওয়়াি ক়ািথে আম়াি সন়্ান 
টিক়া ডনথত ন়া প়াথি, ডোসথক্থত্ আডম কী কিথত প়াডি ? 
আপনারক আপনাে স্ানীয় িাতিারেে সারথ্ দযাগারযাগ করে আপনাে 
সন্ানরক টিকা দিওয়াে ব্যবস্া কেরত হরব।

প্রশ্ন । আডম কীভ়াথব টিক়াি ডোিকি্য  ডোেখথত প়াডি ?
আপনাে বাচ্াে �্যাকনসন সংক্রান্ তথ্্য অর্রেক্েয়ান ইনর্উনাইরজশন 
দেক্জস্াে (AIR) এ আপরোি কো হরব, যারত করে এটি আপনাে 
বাচ্াে দয টিকাে দেকি্ম  আর�, তাে সারথ্ য়ুতি কো যায়। 

বাবা-র্ারয়ো তারিে সন্ারনে বয়স ১৪ ব�ে হওয়া পয্মন্ AIR 
ইনর্উনাইরজশন নহন্রে দস্েরর্ন্ট এে একটি কনপে জন্য আরবিন 
কেরত পারেন, এবং ১৪ ব�ে এবং এে দবনশ বয়সী নশক্ষাথ্থীো ননর্নাতি 
উপারয় তারিে ননরজে ইনর্উনাইরজশন নহন্রে দস্েরর্ন্ট এে জন্য 
অন়ুরো্য কেরত পারেঃ

•  myGov my.gov.au/ এে র্া্য্যরর্ দর্নিরকয়াে অনোইন অ্যাকাউন্ট 
ব্যবহাে করে

•  দর্নিরকয়াে এসিরপ্রস প্াস অ্যাপ ব্যবহাে করে
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 নবেরে দজনারেে এনরকায়ানেস োইরন AIR দক 
দফান করে

প্রশ্ন । আম়াি সন়্াথনি তথে্যি কী হথব ? 
অন়ুর্নত পরত্র আপনন দয তথ্্য প্রিান করের�ন তা ননউ সাউথ্ ওরয়েস 
এবং কর্নওরয়েথ্ আইন অন়ুসারে করঠাে দগাপনীয়তা এবং স়ুেক্ষা 
ননক্চিত কো হরব (সংয়ুতি প্রাইর�নস দস্েরর্ন্টটি দিি়ুন)। এই তথ্্য 
NSW দহেথ্ ইনর্উনাইরজশন দেক্জস্ারে ক্েনপবধে কোে পে এটিরক 
অর্রেক্েয়ান ইনর্উনাইরজশন দেক্জস্ারে (AIR) আপরোি কো হরব 
যারত করে এটিরক আপনাে নশশুে বত্ম র্ান টিকাে দেকরি্ম ে সারথ্ 
সংয়ুতি কো যায় এবং র্াইগ� ওরয়বসাইরে দিিা যায়।   

প্রশ্ন । ডোক়াে়ায় আডম স্কু � ভ্য়াক্সিথনশন সম্পথক্য  আিও 
তে্য ডোপথত প়াডি ?
অনতনেতি তথ্্য পাওয়া যারবঃ

•  NSW দহেথ্ এে ওরয়বসাইে  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 নবেরে আপনাে স্ানীয় গণস্াস্্য ইউননরেে সারথ্ 
দযাগারযাগ করে 
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না হ্্য যাা, অ্যাাবরিরিনাল হ্্য যাা, টরিস স্ট্রেইট আইলযাানডাি হ্্য যাা, অ্যাাবরিরিনাল এবং টরিস স্ট্রেইট আইলযাানডাি উভয়ই 

ডিপথেডিয়়া, টিথেন়াস এবং প়ািেুডসস (dTpa)  
এি টিক়াি জন্য সম্মডি

1. ডিক়্াে্থথী ি ডববিণ

2. আডিব়াস্থগি অবস়্ান

3.  আপন়াি ডববিণ – ডপি়াম়াি়া ডকংব়া আইনগি অডিি়াবক

পদবী

নারেি প্রথে অ্ংশ 

িন্ম তারিখ

আরে রডপরথরিয়া, টিরটনাস এবং পািটুরসস (dTpa) এি টিকাি 
উপকারিতা এবং সম্াবযা পার্শশ্ব প্ররতররিয়াগুরলা সম্পরকশ্ব  প্রদত্ত তথযা পর়েরি 
এবং বুঝরত স্টপরিরি।
এতদ্দািা আরে উপরি নাে উরলেরখত আোি সন্ানরক রডপরথরিয়া, 
টিরটনাস এবং পািটুরসস (dTpa) এি টিকা স্টদওয়াি িনযা সম্মরত 
প্রদান কিরি।

আোি িানা েরত আরে স্ট�াষণা কিরি স্টে আোি সন্ানঃ
1. স্টকান টিকা স্টনওয়াি পি অ্যাানারিলযাাকটিক প্ররতররিয়ায় ভুরেরন।
2. সংেকু্ত পযাারিন্ট ইনিিরেশন শীরট (বাবা োরয়রদি িনযা তথযাপররে) 

প্রদত্ত টিকাি উপাদানগুরলাি স্টকারনাটিি প্ররত অ্যাানারিলযাাকটিক 
সংরবদনশীলতা স্টনই।

3. েভশ্ববতী নয়। 

রপতাোতা/অ্রভভাবরকি নাে (স্টেেন  JOHN SMITH)

বার়েি ঠিকানা  (স্টেেন 5 SMITH LANE)

সাবাবশ্ব

স্টোবাইল নম্বি

রপতাোতা / অ্রভভাবরকি স্াক্ষি তারিখ

স্টোোরোরেি িনযা সবরেরয় উপেকু্ত রবকল্প নম্বি 
 (এরিয়া স্টকাড উরলেখ কিুন স্টেেন  02)

স্টপাস্টরকাড

সু্রলি নাে

স্টেরডরকয়াি নম্বি
স্টেরডরকয়াি কারডশ্ব  আপনাি সন্ারনি 
 নারেি পারশি নম্বি

রলঙ্গ

পিুুষ েরহ্লা

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব। অনুগ্রহ ককর ক়াথ�়া পকংবা ন্থ� কাপির কিম পিক়ে বড় হ়াথিি অক্ষকর পিখনু।

220728-2-2

Bangla

অ্রনর্শ্বারিত/
ইন্টািরসক্স/
অ্রনর্দদিষ্ট

স্টরেণী

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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dTpa টিকার ররকর্্ড  
ডপি়াম়াি়া/অডিি়াবকথিি জন্য 
পর্িকেপর়ো, টিকেনাস এবং িারেুপসস (dTpa) এর টিকার ররকর্্ড  

dTpa টিকার ররকর্্ড  

ডিক়্াে্থথী ি ন়াম (স্টেেন JANE SMITH) ডিক়্াে্থথী ি ন়াম (স্টেেন JANE SMITH)

ন়াথসসেি নোন়াে 

হ়াি হ়ািটিকা প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া) টিকা প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

নারসশ্বি স্াক্ষি নারসশ্বি স্াক্ষিতারিখ তারিখ

: :

/

টিকাি বযাাে নম্বি টিকাি বযাাে নম্বিবাে

ডান

বাে

ডান

টিকা না রিও়োর কারণ 

অ্নপুরথিত
রনরত োয়রন
অ্সথুি
স্াক্ষি স্টনই 
সম্মরত প্রতযাাহ্াি করি স্টনওয়া হ্রয়রি
অ্নযাানযা

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর জন্য শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর জন্য 

টিকা রনও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকজকশকনর জা়েগা়ে যপি রকান 
িার্শ্ডপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

•  এই স্টিকডশ্ব টি স্টিরখ রদন, কািণ আপনারক পিবতীতী রত এটি 
রদরত হ্রত পারি।

•  আপনাি সন্ারনি টিকাি তথযা স্য়ংররিয়ভারব অ্র্রেরলয়ান 
ইরেউনাইরিশন স্টিরিস্টারি (AIR) আপরলাড হ্রয় োরব। 
আপরন োইরল আপনাি রিরপরক টিকাি তারিখটি িারনরয় 
রদরত পারিন।     

যডি আপন়াি সন়্ান এমন নোক়ান প়ার্শসে প্রডিডরিয়়ায় িুথগ য়া ডনথয় আপডন উডবিগ্ন ি়াহথ� অনগু্রহ কথি আপন়াি   
স়্ান্থয় ি়াক়্াথিি স়াথে নোয়াগ়াথয়াগ কিুন। 

• বযাাথা কোরনাি িনযা ইরজেকশরনি িায়োয় একটি ঠাণ্া 
স্টভিা কাপ়ে স্টিরখ রদন। 

• বযাাথাি িনযা পযাািারসটােল খান। 
• বা়েরত পারন পান কিুন।

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



ভ্্যযারিসেলযাি (জলবেন্ত) টিকযা

প্রশ্ন । ভ্্যযারিসেলযা (জলবেন্ত) কী ? 
জলবসন্ত, ভ্্যযারিসসলযা - জোজযাসটযাি ভ্যাইিযাসসি কযািসে সংঘটিত একটি 
অত্যন্ত সংক্যামক ব্যযারি। সযািযািেত এটি স্যাস্থ্যবযান বযাচ্যাসেি ক্ষেস্থযায়়ী 
হযাল্যা িিসেি জোিযাগ যযাি উপসগ্গগুসলযাি মসি্য িসয়সে সযামযান্য জ্বি, সরে্গ , 
সযািযািেভ্যাসব অসুস্থ জোবযাি কিযা এবং ত্বসক ফুসকুর়ি হওয়যা যযা জোফযাস্যায় 
পরিেত হয়। তসব প্যাপ্ত বয়স্সেি জোক্ষসরে এটি আিও গুরুতি আকযাি 
িযািে কসি এবং জোিযাগ প্রতসিযাি ক্ষমতযা জোনই এমন ব্যক্তিসেি জোক্ষসরে 
এটি মযািযাত্মক, এমনরক প্যােঘযাত়ী অসুস্থতযা সৃষ্টি কিসত পযাসি। ৪০০০ 
জসন একজসনি জোক্ষসরে হঠযাৎ কসি জোপরি অসযা়ি হসয় যযাসব (এরকউট 
জোসরিসবলযাি অ্যযাটযাক্সিয়যা)। আি ১০০,০০০ জোিযাগ়ীি মসি্য একজসনি 
মক্তিসকে প্েযাহ (এসসেফ্যযালযাইটিস) হসব। গভ্্গ যাবস্থযায় সংক্রমত হসল 
বযাচ্যাি ত্বসক ক্ষতরিহ্ন এবং অঙ্গ ববকল্য সহ জন্মগত অস্যাভ্যারবকতযা 
জোেখযা রেসত পযাসি।   

প্রশ্ন । জলবেন্ত কীভ্যাসব ছড়যায় ? 
জলবসন্ত প্যাথরমক পয্গযাসয় কযারিি মযাি্যসম ে়িযায়। পিবততী পয্গযাসয় 
জোফযাস্যাি পযারনি সিযাসরি সংস্পসি্গ আসসল ভ্যাইিযাসটি ে়িযায়। যযাসেি 
এি আসগ কখনও জলবসন্ত হয়রন রকংবযা যযাসেি এি টিকযা জোেওয়যা 
হয়রন তযাসেি জন্য এই সংক্মে অত্যন্ত জোেোঁ যায়যাসি হয়। ফুসকুর়ি জোেখযা 
জোেওয়যাি এক রকংবযা েইু রেন আসগ জোথসক (অথ্গযাৎ যখন সরে্গ  থযাসক) 
এবং পোঁযাি রেন পি পয্গন্ত (যখন জোফযাস্যাগুসলযাি িতি আবিে রকংবযা 
জোখযাসযা বতরি হয়) মযানুষ সংক্যামক থযাসক। 

প্রশ্ন । টিকযাগুসলযা কীভ্যাসব কযাজ কসি ?
রনরে্গষ্ট রকেু সংক্মসেি রবরুসধে ল়িসত জোেসহি জোিযাগ প্রতসিযাি 
ব্যবস্থযাসক সক্ক্য় কসি জোতযালযাি মযাি্যসম টিকযাগুসলযা কযাজ কসি। টিকযা 
রনসয়সেন এমন জোকযান ব্যক্তি যরে এই সংক্মেগুসলযাি সংস্পসি্গ আসস 
তযাহসল তযাসেি জোিযাগ প্রতসিযািক ব্যবস্থযা আিও কযায্গকিভ্যাসব সযা়িযা 
রেসত সক্ষম হয়, জোযমন জোিযাগটিি রবতিযাসি বযািযা জোেওয়যা রকংবযা এি 
ত়ীব্রতযা ব্যযাপকভ্যাসব করমসয় আনযা।  

প্রশ্ন । টিকযাটি কতটুকু কযার্্যকি ? 
জলবসন্ত টিকযাি একটি জো�যাজ জলবসন্ত প্রতসিযাসি িতকিযা ৮০ জোথসক 
৮৫ ভ্যাগ কযায্গকি এবং গুরুতি জোিযাসগি রবরুসধে খুবই কযায্গকি।  

প্রশ্ন । কযাসেি টিকযা রেসত হসব ?
সসব্গযাচ্ ১৪ বেি বয়স়ী রিক্ষযাথতীসেি জলবসন্ত টিকযাি একটি একক 
জো�যাজ জোনওয়যা উরিৎ, যরেনযা তযাসেি পূসব্গই এই টিকযা জোেওয়যা হসয় থযাসক 
(সযািযািেত ১৮ মযাস বয়সস) রকংবযা যযাসেি জলবসন্ত হসয়রেল। ১৪ 
বেি এবং এি জোবি়ী বয়স়ী রিক্ষযাথতীসেি অন্তত ১ জোথসক ২ মযাসসি 
ব্যবিযাসন �যাতিযাসিি মযাি্যসম েইু জো�যাজ জলবসসন্তি টিকযা জোেওয়যা 
আবি্যক

প্রশ্ন । কযাসেি টিকযা দেওয়যা উরিৎ নযা ?
তযাসেি জলবসসন্তি টিকযা জোেওয়যা উরিত নযা যযািযা বযা যযাসেি ঃ  

• পূসব্গি জো�যাজ টিকযাি পি অ্যযানযাক্ফসলক্সিস হসয়রেল

• টিকযাি জোকযান একটি উপযােযান জোনওয়যাি পি অ্যযানযাক্ফসলক্সিস হসয়রেল 
(পসিি পৃষ্যায় জোেওয়যা আসে)

• গভ্্গ বত়ী (টিকযা জোনওয়যাি পি ২৮ রেন পয্গন্ত গভ্্গ যাবস্থযা এর়িসয় িলযা 
উরিত)

• পূব্গবততী ১২ মযাসসি মসি্য িতি পরিবত্গ ন কসিসে / ইরমউসনযাস্লযাবু্যক্লন 
ইনসজকিন রনসয়সে

• গত ৪ সপ্তযাসহি মসি্য একটি লযাইভ্ ভ্্যযাকরসন রনসয়সে  
(জোযমন MMR (হযাম, গলযা জোফযালযা এবং রুসবলযা), BCG (যক্ষযা) রকংবযা 
প়ীতজ্বি)

• জোিযাগ প্রতসিযাি ক্ষমতযা েবু্গল অথ্গযাৎ

i. HIV/AIDS এ আক্যান্ত ব্যক্তি
ii.  যযািযা উচ্মযারেযাি ইরমউসনযাসযাসপ্রসভ্ রিরকৎসযা রনসছেন, জোযমন 

জোকসমযাসথিযারপ, জোির�সয়িন জোথিযারপ রকংবযা মুসখি মযাি্যসম 
উচ্মযারেযাি কিটিসকযাসটেিসয়�স

iii.  যযাসেি জোিযাগ প্রতসিযাি ক্ষমতযা গুরুতিভ্যাসব সংকটযাপন্ন জোযমন 
ক্লস্ফযামযা, ক্লউসকরময়যা রকংবযা সযািযািে ক্যযাসেযাি।   

প্রশ্ন । অ্্যযানযাফিল্যযাক্সিে কী ?
অ্যযানযাক্ফল্যযাক্সিস একটি গুরুতি এলযাক্জ্গ প্রতক্ক্য়যা যযা দ্রুত রিরকৎসযা 
নযা জোেওয়যা হসল অসিতন হসয় প়িযা এবং মৃত্য ্যি কযািে হসত পযাসি।  
যেকো�োকো�ো টি�ো প্রদোকো�র পর এই ধরকোের ঘট�ো খুব �মই  ঘকোট। 
স্কু সলি ইরমউনযাইসজিন নযাস্গিযা অ্যযানযাক্ফল্যযাক্সিসসি রিরকৎসযা জোেওয়যাি 
জোক্ষসরে পুসিযাপুরি প্রিক্ক্ষত। 

NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ
• এই তথ্যপরেটি যত্নসহকযাসি পড়ুন।
• আপরন যরে আপনযাি সন্তযানসক ভ্্যযারিসসলযাি টিকযা জোেওয়যাসত 

িযান, তযাহসল সম্মরত ফম্গটি পূিে ও স্যাক্ষি কসি তযা স্কু সল 
জোফিত জোেওয়যাি জন্য আপনযাি সন্তযানসক রেন।

• আপরন যরে আপনযাি সন্তযানসক ভ্্যযারিসসলযাি টিকযা জোেওয়যাসত 
�ো িযান, তযাহসল এই সম্মরত পরেটি পূিে কিসবন �ো রকংবযা 
জোফিত পযাঠযাসবন নযা।

NSW Health Bangla বাবা মাক়্েক্দর জন্য র্থ্্যপত্র   

Varicella (chickenpox) vaccine



প্রশ্ন । আমযাি কযাসছ র্রে দকযাসনযা দিকর্্য  নযা থযাসক রকংবযা 
আরম র্রে মসন কিসত নযা পযারি দর্ আমযাি েন্তযাসনি 
ইরতমস্য্য জলবেন্ত হসয়রছল রকনযা রকংবযা জলবেসন্তি 
টিকযা রনসয়রছল রকনযা ? 
রিশু এবং প্যাপ্ত বয়স্সেি জোক্ষসরে এি আসগ জলবসন্ত হসয়রেল রকনযা 
তযা যরে জযানযা নযা যযায়, অথবযা পূসব্গ জলবসন্ত টিকযা জোনয়যাি প্মযােযারে 
নযা থযাসক, তযাহসলও তযাসেিসক রনিযাপসে জলবসসন্তি টিকযা জোেওয়যা 
জোযসত পযাসি। 

প্রশ্ন । জলবেসন্তি টিকযায় কী কী অ্্যযারর্টিভ্ িসয়সছ ? 
এই ভ্্যযাকরসনটিসত সুসক্যাজ, হযাইড্রলযাইজ� পিিযাইন জোজসলটিন, 
ইউরিয়যা, মসনযাসসযার�য়যাম ্ললুটযাসমইট, MRC-5 জোকযাসষি অবরিষ্ট 
উপযােযান, সযামযান্য পরিমযাসন রনওমযাইরসন এবং গবযারে পশুি রসিযাম 
িসয়সে। অত্যন্ত স্ল্পমযারেযায় এই অ্যযার�টিভ্গুসলযা জোেওয়যা হসয় থযাসক 
যযাসত কসি ভ্্যযাকরসনগুসলযা কযায্গকি়ী হয় রকংবযা সংিক্ষসে সযাহযায্য 
কসি। টিকযাটি উৎপযােসনি সময় গবযারে পশু জোথসক প্যাপ্ত উপকিসেি 
সংস্পসি্গ এসসরেল।  

প্রশ্ন । টিকযাগুসলযা কতটুকু রনিযাপে ?
অস্রেক্লয়যায় ব্যবহৃত টিকযা রনিযাপে এবং জোথিযারপউটিক গু�স 
অ্যযা�রমরনস্রেিন (TGA) দ্যািযা অনুসমযােসনি আসগ এগুসলযাসক অবি্যই 
যথযাযথ রনিযাপত্যা পি়ীক্ষযায় পযাস কিসত হসব। এেযা়িযাও, একবযাি 
ব্যবহযাি শুরু হসল TGA টিকযাগুসলযাি রনিযাপত্যা পয্গসবক্ষে কসি। 

প্রশ্ন । জলবেন্ত টিকযাি পযার্শ্যপ্ররতফরিয়যাগুসলযা কী কী ? 
পযার্শ্গপ্রতক্ক্য়যা সিিযািি মৃে ুহয় এবং সযািযািেত ইসজেকিসনি জযায়গযায় 
লযালসি ভ্যাব, ব্যথযা এবং ফুসল জোযসত পযাসি রকংবযা জ্বি আসসত পযাসি। 
গুরুতি পযার্শ্গপ্রতক্ক্য়যা ঘসট খুবই কেযারিৎ www.health.nsw.
gov.au/schoolvaccination ওসয়বসযাইসটি কনক্জউমযাি জোমর�রসন 
ইনফিসমিন (CMI) এ টিকযাটিি পযার্শ্গ প্রতক্ক্য়যা সম্পসক্গ  আিও তথ্য 
িসয়সে। বযাবযা-মযাসয়িযা যরে টিকযা জোেওয়যাি পসি এি পযার্শ্গ প্রতক্ক্য়যা 
রনসয় রিক্ন্তত হন তযাহসল তযাসেি উরিত ক্জরপি সযাসথ জোযযাগযাসযযাগ কিযা 
রযরন স্থযান়ীয় জনস্যাস্থ্য ইউরনসটি জন্য একটি রিসপযাট্গও বতরি কিসবন।   

প্রশ্ন । দকযান ছযাত্ী র্রে গভ্্য বতী হয় রকংবযা দে র্রে মসন 
কসি দে হয়সতযাবযা গভ্্য বতী দেসষেসত্ রক টিকযা দেওয়যা 
উরিত হসব ?
নযা। জোয েযারে়ী গভ্্গ বত়ী রকংবযা যরে জোস মসন কসি জোস গভ্্গ বত়ী, তযাহসল 
তযাসক টিকযা জোেওয়যা যযাসব নযা। রলিরনসকি রেন ভ্্যযাক্সিসনিন নযাস্গ েযারে়ীসেি 
ক্জজ্যাসযা কিসবন তযািযা গভ্্গ বত়ী রক নযা অথবযা গভ্্গ বত়ী হওয়যাি সম্যাবনযা 
আসে রক নযা। যরে জোকযান েযারে়ী এই প্সনেি উত্সি হোঁ ্যযা সুিক জবযাব 
জোেয় তযাহসল তযাসক টিকযা জোেওয়যা হসব নযা। ঐ েযারে়ীসক রবষয়টি রনসয় 
অরবলসবে তযাি রপতযামযাতযা / অরভ্ভ্যাবসকি সযাসথ আসলযািনযা কিসত এবং 
রিরকৎসযা পিযামি্গ রনসত বলযা হসব। এেযা়িযাও তযাসক জোকযান স্যাস্থ্য জোসবযায় 
জোযযাগযাসযযাসগি রবতিযারিত জোেওয়যা হসব যযািযা তযাসক পিযামি্গ, সহযায়তযা এবং 
রেক রনসে্গিনযা জোেসব।

যেসকল ছাত্ররী জলবসক্তের টিকা ননক়্েক্ছ র্াক্দর টিকা 
যনও়োর পর ২৮ নদন পে্যতে গর্্য বর্রী হও়ো উনির্ হক্ব না।

প্রশ্ন । আমযাি বযাচ্যাি র্রে অ্্যযাজমযা থযাসক এবং র্রে দে 
“পযািযাি ” এি মযা্য্যসম কিটিেন রকংবযা দপ্রর্রনেন রনসয়  
থযাসক তযাহসল কী হসব ?
একজন অ্যযাজমযা জোিযাগ়ী জোয ঔষিই রনক নযা জোকন, তযাসক জলবসসন্তি 
টিকযা রনিযাপসে জোেওয়যা জোযসত পযাসি।

প্রশ্ন । আরম রক আমযাি েম্মরত প্রত্যযাহযাি কসি রনসত পযারি ?
স্কু লসক ক্লরখতভ্যাসব জোনযাটিি প্েযান কসি রকংবযা জোটক্লসফযান কসি 
জোযসকযাসনযা সময় সম্মরত প্ত্যযাহযাি কসি জোনওয়যা জোযসত পযাসি। 

প্রশ্ন । নযাে্যিযা দর্রেন স্কু সল আেসবন দেরেন র্রে অ্েুস্থতযা 
রকংবযা স্কু সল নযা র্যাওয়যাি কযািসে আমযাি েন্তযান টিকযা রনসত 
নযা পযাসি, দেসষেসত্ আরম কী কিসত পযারি ? 
আপনযাসক আপনযাি স্থযান়ীয় �যাতিযাসিি সযাসথ জোযযাগযাসযযাগ কসি আপনযাি 
সন্তযানসক টিকযা জোেওয়যাি ব্যবস্থযা কিসত হসব।

প্রশ্ন । আরম কীভ্যাসব টিকযাি দিকর্্য  দেখসত পযারি ?
আপনযাি বযাচ্যাি ভ্্যযাকরসন সংক্যান্ত তথ্য অস্রেক্লয়যান ইরমউনযাইসজিন 
জোিক্জটেযাি (AIR) এ আপসলযা� কিযা হসব, যযাসত কসি এটি আপনযাি 
বযাচ্যাি জোয টিকযাি জোিক�্গ  আসে, তযাি সযাসথ যুতি কিযা যযায়। 

বযাবযা-মযাসয়িযা তযাসেি সন্তযাসনি বয়স ১৪ বেি হওয়যা পয্গন্ত AIR 
ইরমউনযাইসজিন রহর্রে জোটেটসমন্ট এি একটি করপি জন্য আসবেন 
কিসত পযাসিন, এবং ১৪ বেি এবং এি জোবরি বয়স়ী রিক্ষযাথতীিযা রনস্নযাতি 
উপযাসয় তযাসেি রনসজি ইরমউনযাইসজিন রহর্রে জোটেটসমন্ট এি জন্য 
অনুসিযাি কিসত পযাসিঃ

•  myGov my.gov.au/ এি মযাি্যসম জোমর�সকয়যাি অনলযাইন অ্যযাকযাউন্ট 
ব্যবহযাি কসি

•  জোমর�সকয়যাি এসিসপ্স প্যাস অ্যযাপ ব্যবহযাি কসি
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 নবেসি জোজনযাসিল এনসকযায়যারিস লযাইসন AIR জোক 
জোফযান কসি

প্রশ্ন । আমযাি েন্তযাসনি তসথ্যি কী হসব ? 
অনুমরত পসরে আপরন জোয তথ্য প্েযান কসিসেন তযা রনউ সযাউথ ওসয়লস 
এবং কমনওসয়লথ আইন অনুসযাসি কসঠযাি জোগযাপন়ীয়তযা এবং সুিক্ষযা 
রনক্চিত কিযা হসব (সংযুতি প্যাইসভ্রস জোটেটসমন্টটি জোেখুন)। এই তথ্য 
NSW জোহলথ ইরমউনযাইসজিন জোিক্জটেযাসি ক্লরপবধে কিযাি পি এটিসক 
অস্রেক্লয়যান ইরমউনযাইসজিন জোিক্জটেযাসি (AIR) আপসলযা� কিযা হসব 
যযাসত কসি এটিসক আপনযাি রিশুি বত্গ মযান টিকযাি জোিকস�্গ ি সযাসথ 
সংযুতি কিযা যযায় এবং মযাইগভ্ ওসয়বসযাইসট জোেখযা যযায়।   

প্রশ্ন । দকযাথযায় আরম স্কু ল ভ্্যযাক্সিদনশন েম্পসক্য  আিও 
তথ্য দপসত পযারি ?
অরতরিতি তথ্য পযাওয়যা যযাসবঃ

•  NSW জোহলথ এি ওসয়বসযাইট  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 নবেসি আপনযাি স্থযান়ীয় গেস্যাস্থ্য ইউরনসটি সযাসথ 
জোযযাগযাসযযাগ কসি 
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ভ্্যযারিসেলযা (জলবেন্ত) এি টিকযাি জন্্য েম্মরি

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব। অনুগ্রহ ককর কযাসলযা পকংবা ন্ীল কাপির কিম পিক়ে বড় হযাসিি অক্ষকর পিখনু। 
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1.  রিক্যার্ীথী ি রববিণ

2. আরিবযােীগি অবস্যান্

পদবী

নামের প্রথে অংশ 

জন্ম তাররখ

স্কু মের নাে

মেরিমেয়ার নম্বর
মেরিমেয়ার োমিডে  আপনার সন্ামনর 
 নামের পামশর নম্বর

রেঙ্গ

পকুরুষ েরিো
অরনর্ডোররত/
ইন্ারমসক্স/
অরনর্দদিষ্ট

মরেণী

3.  আপন্যাি রববিণ – রপিযামযািযা রকংবযা আইন্গি অরভ্ভ্যাবক
আরে ভ্্যাররমসোর টিোর উপোররতা এবং সম্াব্য পার্শডে প্ররতররিয়াগুমো 
সম্পমেডে  প্রদত্ত তথ্য পম়েরি এবং বকুঝমত মপমররি।
এতদ্দারা আরে উপমর নাে উমলেরখত আোর সন্ানমে ভ্্যাররমসোর এে 
মিাজ টিো মদওয়ার জন্য সম্মরত প্রদান েররি।

আোর জানা েমত আরে ম�াষণা েররি মে আোর সন্ানঃ
1. মোন টিো মনওয়ার পর অ্যানারিে্যােটিে প্ররতররিয়ায় ভ্কু মেরন।
2. সংেকুক্ত প্যামরন্ ইনিরমেশন শীমে (বাবা োময়মদর জন্য তথ্যপমরে) 

প্রদত্ত টিোর উপাদানগুমোর মোমনাটির প্ররত অ্যানারিে্যােটিে 
সংমবদনশীেতা মনই।

3. েভ্ডেবতী নয়। 

রপতাোতা/অরভ্ভ্াবমের নাে (মেেন  JOHN SMITH)

বার়ের ঠিোনা  (মেেন  5 SMITH LANE)

সাবাবডে

মোবাইে নম্বর

রপতাোতা / অরভ্ভ্াবমের স্াক্ষর তাররখ

মোোমোমের জন্য সবমেময় উপেকুক্ত রবেল্প নম্বর 
 (এররয়া মোি উমলেখ েরুন মেেন  02)

মপাস্টমোি

Bangla

না ি্য ্যা, অ্যাবরররজনাে ি্য ্যা, েমরস ম্রেইে আইে্যানিার ি্য ্যা, অ্যাবরররজনাে এবং েমরস ম্রেইে আইে্যানিার উভ্য়ই 

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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ি্যাপরকেিা (জিবেন্ত) টিকার ররকর্্ড  রপিযামযািযা/অরভ্ভ্যাবকসিি জন্্য ি্যাপরকেিা (জিবেন্ত) টিকার ররকর্্ড

ি্যাপরকেিা (জিবেন্ত) টিকার ররকর্্ড  

রিক্যার্ীথী ি ন্যাম (মেেন  JANE SMITH)

ন্যাসেসেি নোন্যাট 

হযাি টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর তাররখ

:
টিোর ব্যাে নম্বরবাে

িান

টিকা না রিও়োর কারণ 

অনকুপরথিত
রনমত োয়রন
অসকুথি
স্াক্ষর মনই 
সম্মরত প্রত্যািার েমর মনওয়া িময়মি
অন্যান্য

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব

শুধুমাত্র অপিকের ব্যবহাকরর জন্য 

রিক্যার্ীথী ি ন্যাম (মেেন  JANE SMITH)

হযাি টিো প্রদামনর সেয়  (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর তাররখ

:

/

টিোর ব্যাে নম্বরবাে

িান

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকের ব্যবহাকরর জন্য 

টিকা রনও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকজকশকনর জা়েগা়ে যপি রকান 
িার্শ্ডপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

•  এই মরেিডে টি মরমখ রদন, োরণ আপনামে পরবতীতী মত এটি 
রদমত িমত পামর।

•  আপনার সন্ামনর টিোর তথ্য স্য়ংররিয়ভ্ামব অম্রেরেয়ান 
ইরেউনাইমজশন মররজস্টামর (AIR) আপমোি িময় োমব। 
আপরন োইমে আপনার রজরপমে টিোর তাররখটি জারনময় 
রদমত পামরন।     

যরি আপন্যাি েন্তযান্ এমন্ নোকযান্ পযার্শসে প্ররিররিয়যায় ভু্সগ যযা রন্সয় আপরন্ উরবিগ্ন িযাহসল অন্গু্রহ কসি আপন্যাি   
স্যান্ীয় ডযাক্যাসিি েযাসর্ নোযযাগযাসযযাগ কিুন্। 

• ব্যাথা েোমনার জন্য ইমজেেশমনর জায়োয় এেটি ঠাণ্া 
মভ্জা োপ়ে মরমখ রদন। 

• ব্যাথার জন্য প্যারারসোেে খান। 
• বা়েরত পারন পান েরুন।

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



হেপাটাইটিস B এর টিকা 

প্রশ্ন । হেপাটাইটিস B হ�াগটি কী ? 
হেপাটাইটিস B একটি ভাইরাসজনিত হরাগ যার ফলে জ্বর, জন্ডিস 
এবং সাধারিভালব অসুস্থ হবাধ করার মত উপসগ্গ হেখা হেয় এবং হেষ 
পয্গন্ত যা ন্েভালর নসলরানসস নকংবা ক্যান্ালর রূপ নিলত পালর। নকছু 
নকছু হোক হেপাটাইটিস B হত আক্ান্ত েলেও তারা তা বুঝলত পালর 
িা। এই হোলকরা নিলজলের অজালন্তই হরাগটি অি্যলের মলধ্য ছন়িলয় 
নেলত পালর।  

প্রশ্ন । হেপাটাইটিস B কীভাবে ছড়ায় ? 
• জলমের সময় আক্ান্ত মালয়র কাছ হেলক এবং বুলকর েধু 

খাওয়ালিার সময়

• সাধারণত হখাো ঘা অেবা ক্ষলতর সংস্পলে্গ এক নেশু হেলক অি্য 
নেশুর েরীলর

• অরন্ক্ষত হযৌি সম্পলক্গ র মাধ্যলম

• সুচ নবদ্ধ েলয় আঘাতপ্াপ্ত েলে

• জীবাণুমুক্ত করা েয়নি এমি সরঞ্াম নেলয় উন্কি নকংবা 
অঙ্গলছে করলে

• একজলির ইলঞ্কেলির সরঞ্াম অি্যজি ব্যবোর করলে      

প্রশ্ন । টিকাগুব�া কীভাবে কাজ কব� ?
নিনে্গষ্ট নকছু সংক্মলণর নবরুলদ্ধ ে়িলত হেলের হরাগ প্নতলরাধ 
ব্যবস্থালক সন্ক্য় কলর হতাোর মাধ্যলম টিকাগুলো কাজ কলর। টিকা 
নিলয়লছি এমি হকাি ব্যন্ক্ত যনে এই সংক্মণগুলোর সংস্পলে্গ আলস 
তােলে তালের হরাগ প্নতলরাধক ব্যবস্থা আরও কায্গকরভালব সা়িা 
নেলত সক্ষম েয়, হযমি হরাগটির নবস্ালর বাধা হেওয়া নকংবা এর 
তীব্রতা ব্যাপকভালব কনমলয় আিা।  

প্রশ্ন । এই টিকা কতটুকু কার্্যক�ী ?  
হেপাটাইটিস B এর নবরুলদ্ধ সুরক্ষা হপলত হেপাটাইটিস B ভ্যাকনসি 
খুবই কায্গকরী।  

প্রশ্ন । এই হকাবস্য� জন্্য কতগুব�া হ�াবজ� প্রবয়াজন্ েয় ? 
ইিলটিনসভ ইংন্েে হসন্ালর হেপাটাইটিস B এর টিকা ২ হ�াজ হকালস্গ 
হেওয়া েলব হযখালি নবিতীয় হ�াজটি হেওয়া েয় প্েমটির ৪ হেলক ৬ 
মাস পর।  

প্রশ্ন । আমা� সন্ান্ র্দি হেপাটাইটিস B এ� হকে� এক 
হ�াজ টিকা দন্বয় থাবক তােব� দক হস এই হ�াবগ� দেরুবধে 
সু�ক্ষিত থাকবে ?  
িা। হেপাটাইটিস B হেলক সুরক্ষা হপলত েলে নকলোর নকলোরীলের 
(যালের বয়স ১১ হেলক ১৫ বছলরর মলধ্য) প্াপ্তবযস্কলের মাত্ায় ২ 
হ�াজ টিকা নিলত েলব। 

প্রশ্ন । কাবি� টিকা দিবত েবে ?
11 থেকে 15 বছর বয়সী সকে নেক্ষােথীলেরই প্রাপ্তবয়স্ক অনুপরাকে 
২ থ�রাজ হেপাটাইটিস B এর টিকা হিওয়া উনচৎ, যনে িা তারা 
ইনতমলধ্য নেশু / বাচ্া বয়লস এই টিকার একটি হকাস্গ হপলয় োলক।

16 বছর এবং েদরূ্ধধ্ব বয়সী শিক্রােথীকদর ৩ থপশ�য়রাট্রিে থ�রাজ 
টিকা হিওয়া উনচত। প্েম েটুি হ�াজ স্ককু লে হেওয়া হযলত পালর এবং 
এরপর হকাস্গটি সম্পপূণ্গ করার জি্য ন্জনপর কালছ নিলয় যাওয়ার জি্য 
একটি নচঠি হেওয়া েলব।  

প্রশ্ন । কাবি� টিকা হিওয়া উদিৎ ন্া ?
তালের হেপাটাইটিস B এর টিকা হেওয়া উনচৎ িা যারা বা যালের ঃ

• পপূলব্গর হ�াজ টিকার পর অ্যািান্ফলেক্সিস েলয়নছে

• টিকার হকাি একটি উপাোি হিওয়ার পর অ্যািান্ফলেক্সিস েলয়নছে 
(পলরর পৃষ্ায় হেওয়া আলছ)

• গভ্গ বতী 

প্রশ্ন । টিকাগুব�া কতটুকু দন্�াপি ?
অল্রেন্েয়ায় ব্যবহৃত টিকা নিরাপে এবং হেরানপউটিক গু�স 
অ্যা�নমনিল্রেেি (TGA) বিারা অিুলমােলির আলগ এগুলোলক অবে্যই 
যোযে নিরাপত্া পরীক্ষায় পাস করলত েলব। এছা়িাও, একবার 
ব্যবোর শুরু েলে TGA টিকাগুলোর নিরাপত্া পয্গলবক্ষণ কলর। 

প্রশ্ন । হেপাটাইটিস B এ� টিকায় কী কী অ্্যাদ�টিভ �বয়বছ 
টিকাটিলক কায্গকরী করলত এলত অ্যােুনমনিয়াম োইড্রসিাই� হেওয়া 
োলক, এলত ইলটের হপ্াটিি োকলত পালর এবং এটি উৎপােলির সময় 
গবানে পশু হেলক প্াপ্ত উপকরলণর সংস্পলে্গ এলসনছে। 

NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপনরার পরবেথী পদকক্প
•  এই তে্যপত্টি যত্নসেকালর পড়ুি।
•  আপনি যনে আপিার সন্তািলক হেপাটাইটিস B এর টিকা 
হেওয়ালত চাি, তােলে সম্মনত ফম্গটি পপূরণ ও স্াক্ষর কলর 
তা স্ককু লে হফরত হেওয়ার জি্য আপিার সন্তািলক নেি।

•  আপনি যনে আপিার সন্তািলক হেপাটাইটিস B এর টিকা 
হেওয়ালত না চাি, তােলে এই সম্মনত পত্টি পপূরণ করলবি 
নরা নকংবা হফরত পাঠালবি িা।

NSW Health Bangla বরাবরা মরাকয়কদর জন্য েে্যপত্র   

Hepatitis B vaccine



প্রশ্ন । হেপাটাইটিস B টিকা� পার্শ্য প্রদতক্রিয়াগুব�া কী কী ?
পার্শ্গপ্নতন্ক্য়া সচরাচর মৃে ুেয় এবং সাধারণত ইলঞ্কেলির 
জায়গায় োেলচ ভাব, ব্যো এবং ফুলে হযলত পালর নকংবা জ্বর 
আসলত পালর। গুরুতর পার্শ্গপ্নতন্ক্য়া ঘলট খুবই কোনচৎ। 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ওলয়বসাইলটর 
কিন্জউমার হমন�নসি ইিফরলমেি (CMI) এ টিকাটির পার্শ্গ 
প্নতন্ক্য়া সম্পলক্গ  আরও তে্য রলয়লছ। বাবা-মালয়রা যনে টিকা 
হেওয়ার পলর এর পার্শ্গ প্নতন্ক্য়া নিলয় নচন্ন্তত েি তােলে তালের 
উনচত ন্জনপর সালে হযাগালযাগ করা নযনি স্থািীয় জিস্াস্থ্য ইউনিলটর 
জি্য একটি নরলপাট্গও ততনর করলবি।

প্রশ্ন । অ্্যান্াক্ি�্যাক্সিস কী ?
অ্যািান্ফে্যাক্সিস একটি গুরুতর এোন্জ্গ প্নতন্ক্য়া যা দ্রুত নচনকৎসা 
িা হেওয়া েলে অলচতি েলয় প়িা এবং মৃত্য ্যর কারণ েলত পালর। 
হযলকালিা টিকা হেওয়ার পর এই ধরলণর ঘটিা খুব কমই  ঘলট। স্ককু লের 
ইনমউিাইলজেি িাস্গরা অ্যািান্ফে্যাক্সিলসর নচনকৎসা হেওয়ার হক্ষলত্ 
পুলরাপুনর প্নেন্ক্ষত। 

প্রশ্ন । আমা� সন্ান্ ইদতমব্য্য হেপাটাইটিস B টিকা� হকান্ 
হকাস্য দন্বয়বছ দকন্া তা� হকান্ হ�ক�্য  র্দি আমা� কাবছ 
ন্া থাবক দকংো আদম র্দি তা মবন্ ক�বত ন্া পাদ� তােব� 
আমাবক কী ক�বত েবে ? 
হেপাটাইটিস B টিকার আলরকটি হকাস্গ হিওয়া আপিার সন্তালির জি্য 
নিরাপে।

প্রশ্ন । আমা� সন্ান্ Hib এ� একটি টিকা দন্বয়বছ।  
এটি দক তাবক হেপাটাইটিস B এ� দেরুবধে সু�ষিা হিবে ?
িা। Hib এর টিকা হকবে হেলমাফাইোস ইিফ্কু লয়ঞ্া টাইপ নব 
সংক্মলণর নবরুলদ্ধ সুরক্ষা হেয় এবং এটি ৬ সপ্তাে, ৪ মাস, ৬ মাস 
এবং ১৮ মাস বয়সী বাচ্ালের হেওয়া েয়। এটি আপিার সন্তািলক 
হেপাটাইটিস B এর নবরুলদ্ধ সুরক্ষা হেলব িা।  

প্রশ্ন । হকান্ ছাত্ী র্দি গভ্য েতী েয় দকংো হস র্দি মবন্ 
কব� হস েয়বতাো গভ্য েতী হসবষিবত্ দক টিকা হিওয়া 
উদিত েবে ?
িা। হয ছাত্ী গভ্গ বতী নকংবা যনে হস মলি কলর হস গভ্গ বতী, তােলে 
তালক টিকা হেওয়া যালব িা। নলিনিলকর নেি ভ্যাক্সিলিেি িাস্গ ছাত্ীলের 
ন্জজ্াসা করলবি তারা গভ্গ বতী নক িা অেবা গভ্গ বতী েওয়ার সম্াবিা 
আলছ নক িা। যনে হকাি ছাত্ী এই প্লনের উত্লর ে্য ্যা সুচক জবাব 
হেয় তােলে তালক টিকা হেওয়া েলব িা। ঐ ছাত্ীলক নবষয়টি নিলয় 
অনবেলবে তার নপতামাতা / অনভভাবলকর সালে আলোচিা করলত এবং 
নচনকৎসা পরামে্গ নিলত বো েলব। এছা়িাও তালক হকাি স্াস্থ্য হসবায় 
হযাগালযালগর নবস্ানরত হেওয়া েলব যারা তালক পরামে্গ, সোয়তা এবং 
নেক নিলে্গেিা হেলব।

প্রশ্ন । আমা� োচ্া� র্দি অ্্যাজমা থাবক এেং র্দি হস 
“পািা� ” এ� মা্য্যবম ক�টিসন্ দকংো হপ্র�দন্সন্ দন্বয় 
থাবক তােব� কী েবে ?
একজি অ্যাজমা হরাগী হযই ঔষধই নিক িা হকি dTpa এর টিকা 
নিরাপলে হেওয়া হযলত পালর। 

প্রশ্ন । কা�া টিকা প্রিাবন্� জন্্য সম্মদত দিবত পাব� এেং 
এই সম্মদত দক প্রত্যাো� ক�া হর্বত পাব� ?
১৮ বছলরর কম বয়সী নেক্ষােথীলের হক্ষলত্ হকবে-বাবা মা নকংবা 
অনভভাবকরাই সম্মনত নেলত পালর। ১৮ বছর এবং এর হবেী বয়সী 
নেক্ষােথীরা নিলজরাই নিলজলের টিকা হিওয়ায় সম্মনত নেলত পালর 
এবং হসলক্ষলত্ তালেরলক সম্মনত পত্টি পপূরণ কলর হযখালি বাবা-
মা / অনভভাবক হেখা আলছ হসখালি স্াক্ষর করলত েলব। স্ককু েলক 
ন্েনখতভালব সম্মনত প্ত্যাোলরর হিাটিে প্োি কলর নকংবা হটন্েলফাি 
কলর হযলকালিা সময় সম্মনত প্ত্যাোর কলর হিওয়া হযলত পালর।

প্রশ্ন । ন্াস্য�া হর্দিন্ স্কু ব� আসবেন্ হসদিন্ র্দি অ্সুস্থতা 
দকংো স্কু ব� ন্া র্াওয়া� কা�বে আমা� সন্ান্ টিকা দন্বত 
ন্া পাব�, হসবষিবত্ আদম কী ক�বত পাদ� ? 
আপিালক আপিার স্থািীয় �াক্তালরর সালে হযাগালযাগ কলর আপিার 
সন্তািলক টিকা হেওয়ার ব্যবস্থা করলত েলব।

প্রশ্ন । আদম কীভাবে টিকা� হ�ক�্য  হিখবত পাদ� ?
আপিার বাচ্ার ভ্যাকনসি সংক্ান্ত তে্য অল্রেন্েয়াি ইনমউিাইলজেি 
হরন্জটোর (AIR) এ আপলো� করা েলব, যালত কলর এটি আপিার 
বাচ্ার হয টিকার হরক�্গ  আলছ, তার সালে যুক্ত করা যায়। 

বাবা-মালয়রা তালের সন্তালির বয়স ১৪ বছর েওয়া পয্গন্ত AIR 
ইনমউিাইলজেি নেন্রে হটেটলমন্ এর একটি কনপর জি্য আলবেি 
করলত পালরি, এবং ১৪ বছর এবং এর হবনে বয়সী নেক্ষােথীরা নিল্নাক্ত 
উপালয় তালের নিলজর ইনমউিাইলজেি নেন্রে হটেটলমন্ এর জি্য 
অিুলরাধ করলত পালরঃ

•  myGov my.gov.au/ এর মাধ্যলম হমন�লকয়ার অিোইি অ্যাকাউন্ 
ব্যবোর কলর

•  হমন�লকয়ার এসিলপ্স প্াস অ্যাপ ব্যবোর কলর
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 িবেলর হজিালরে এিলকায়ানরস োইলি AIR হক 
হফাি কলর

প্রশ্ন । আমা� সন্াবন্� তবথ্য� কী েবে ? 
অিুমনত পলত্ আপনি হয তে্য প্োি কলরলছি তা নিউ সাউে ওলয়েস 
এবং কমিওলয়েে আইি অিুসালর কলঠার হগাপিীয়তা এবং সুরক্ষা 
নিক্চিত করা েলব (সংযুক্ত প্াইলভনস হটেটলমন্টি হেখুি)। এই তে্য 
NSW হেেে ইনমউিাইলজেি হরন্জটোলর ন্েনপবদ্ধ করার পর এটিলক 
অল্রেন্েয়াি ইনমউিাইলজেি হরন্জটোলর (AIR) আপলো� করা েলব 
যালত কলর এটিলক আপিার নেশুর বত্গ মাি টিকার হরকল�্গ র সালে 
সংযুক্ত করা যায় এবং মাইগভ ওলয়বসাইলট হেখা যায়।   

প্রশ্ন । হকাথায় আদম স্কু � ভ্যাক্সিবন্শন্ সম্পবক্য  আ�ও 
তথ্য হপবত পাদ� ?
অনতনরক্ত তে্য পাওয়া যালবঃ

•  NSW হেেে এর ওলয়বসাইট  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 িবেলর আপিার স্থািীয় গণস্াস্থ্য ইউনিলটর সালে 
হযাগালযাগ কলর 

NSW Health Hepatitis B vaccine পাতা 2 
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হেপাটাইটিস বি টিকার জন্্য সম্মবি 

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব। অনুগ্রহ ককর কালো�া পকংবা ন্ী� কাপির কিম পিক়ে িড় োলোির অক্ষকর পিখনু। 

220729-2-2

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

• 	 এই	রেকর্্ড টি	রেখে	দিন,	কােণ	আপনাখক	পেবর্্ততী খর্	এটি	
দিখর্	হখর্	পাখে।

•  আপনাে	সন্াখনে	টিকাে	র্থ্্য	স্বয়ংদরিয়ভাখব	অখ্রেদিয়ান	
ইদিউনাইখেশন	রেদেস্াখে	(AIR)	আপখিার্	হখয়	যাখব।	
আপদন	চাইখি	আপনাে	দেদপখক	টিকাে	র্াদেেটি	োদনখয়	
দিখর্	পাখেন।					

যবি আপন্ার সন্ান্ এমন্ হকান্ পার্শশ্ব প্রবিবরিয়ায় ভুলোে যা বন্লোয় আপবন্ উববিগ্ন িােলো� অন্গু্রে কলোর আপন্ার   
স্ান্ীয় ডাক্ালোরর সালোে হযাোলোযাে করুন্। 

• ব্যাথ্া	কিাখনাে	েন্য	ইখজেকশখনে	োয়গায়	একটি	ঠাণ্া	
রভো	কাপড়	রেখে	দিন।	

•	 ব্যাথ্াে	েন্য	প্যাোদসটািি	োন।	
• বাড়দর্	পাদন	পান	কেুন।

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

• 	 এই	রেকর্্ড টি	রেখে	দিন,	কােণ	আপনাখক	পেবর্্ততী খর্	এটি	
দিখর্	হখর্	পাখে।

•  আপনাে	সন্াখনে	টিকাে	র্থ্্য	স্বয়ংদরিয়ভাখব	অখ্রেদিয়ান	
ইদিউনাইখেশন	রেদেস্াখে	(AIR)	আপখিার্	হখয়	যাখব।	
আপদন	চাইখি	আপনাে	দেদপখক	টিকাে	র্াদেেটি	োদনখয়	
দিখর্	পাখেন।					

যবি আপন্ার সন্ান্ এমন্ হকান্ পার্শশ্ব প্রবিবরিয়ায় ভুলোে যা বন্লোয় আপবন্ উববিগ্ন িােলো� অন্গু্রে কলোর আপন্ার   
স্ান্ীয় ডাক্ালোরর সালোে হযাোলোযাে করুন্। 

• ব্যাথ্া	কিাখনাে	েন্য	ইখজেকশখনে	োয়গায়	একটি	ঠাণ্া	
রভো	কাপড়	রেখে	দিন।	

•	 ব্যাথ্াে	েন্য	প্যাোদসটািি	োন।	
• বাড়দর্	পাদন	পান	কেুন।

1.  বিক্ােীথী র বিিরণ

2. আবিিাসীেি অিস্ান্

পিব্ত

নাখিে	প্রথ্ি	অংশ	

েন্ম	র্াদেে

স্কু খিে	নাি

রিদর্খকয়াে	নম্বে
রিদর্খকয়াে	কাখর্্ড 	আপনাে	সন্াখনে	
	নাখিে	পাখশে	নম্বে

দিঙ্গ

M F
অদনর্্ডাদের্/ইন্ােখসক্স/
অদনর্িদিষ্ট

ররেণ্ত

3.  আপন্ার বিিরণ – বপিামািা বকংিা আইন্েি অবভভািক
আদি	রহপাটাইটিস	দব	এে	টিকাে	উপকাদের্া	এবং	সম্াব্য	পার্শ্ড	
প্রদর্দরিয়াগুখিা	সম্পখক্ড 	প্রিত্ত	র্থ্্য	পখড়দি	এবং	বকুঝখর্	রপখেদি।
এর্দ্দাো	আদি	উপখে	নাি	উখলেদের্	আিাে	সন্ানখক	রহপাটাইটিস	দব	
এে	২	রর্াে	রকাস্ড	টিকা	রিওয়াে	েন্য	সম্মদর্	প্রিান	কেদি।

আিাে	োনা	িখর্	আদি	র�াষণা	কেদি	রয	আিাে	সন্ানঃ
1. রকান	টিকা	রনওয়াে	পে	অ্যানাদিি্যাকটিক	প্রদর্দরিয়ায়	ভকু খগদন।
2.	 সংযকুক্ত	প্যাখেন্	ইনিেখিশন	শ্তখট	(বাবা	িাখয়খিে	েন্য	র্থ্্যপখরে)	

প্রিত্ত	টিকাে	উপািানগুখিাে	রকাখনাটিে	প্রদর্	অ্যানাদিি্যাকটিক	
সংখবিনশ্তির্া	রনই।

3. গভ্ডবর্্ত	নয়।	

দপর্ািার্া/অদভভাবখকে	নাি (রযিন	 JOHN SMITH)

বাদড়ে	ঠিকানা	 (রযিন	 5 SMITH LANE)

সাবাব্ড

রিাবাইি	নম্বে

দপর্ািার্া	/	অদভভাবখকে	স্বাক্ষে র্াদেে

রযাগাখযাখগে	েন্য	সবখচখয়	উপযকুক্ত	দবকল্প	নম্বে	
 (এদেয়া	রকার্	উখলেে	কেুন রযিন	 02)

রপাস্খকার্

Bangla

না হ্য ্যা,	অ্যাবদেদেনাি হ্য ্যা,	টখেস	র্রেইট	আইি্যানর্াে হ্য ্যা,	অ্যাবদেদেনাি	এবং	টখেস	র্রেইট	আইি্যানর্াে	উভয়ই	

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব  বপিামািা/অবভভািকলোির জন্্য  নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব

নহিাটাইটিস পব টিকার নরকর্শ্ব  ডো�োজ  1

ডো�োজ 2

বিক্ােীথী র ন্াম (রযিন	 JANE SMITH) বিক্ােীথী র ন্াম (রযিন	 JANE SMITH)

ন্ালোসশ্বর হন্াট 
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 হাম, গাল-গলা ফো�ালা এবং রুববলা (MMR)  
এর টিকা

প্রশ্ন । হাম, গাল-গলা ফো�ালা এবং রুববলা কী 
হাম একটি অত্্যন্ত সংক্ামক ভাইরাস যার ফলে জ্বর, কাশি এবং 
ফুসকুশ়ির সৃষ্টি হয়। ববশিরভাগ বষেলরে বযসব জটিেত্া বেখা বেয় 
বসগুলো হে শিউলমাশিয়া, ডালয়শরয়া এবং মধ্্য কল্ণণে সংক্ম্ণ। 
প্রশত্ ১০০০ জলি একজলির মস্তিলকে প্রোহ হয় এবং ১০% বেলক ১৫% 
বষেলরে এই বরাগীরা মারা যালব এবং অলিলকর স্ায়ীভালব মস্তিলকের 
ষেশত্ হলব।

মাম্পস বা গাে-গো বফাো হে একটি সংক্ামক বরাগ যার কারল্ণ 
গোর গ্রশথি ফুলে যায় এবং জ্বর হয়। আক্ান্ত িত্করা প্রায় ১০ জলির 
বষেলরে মস্তিকে এবং বমরুেলডের চারপালির স্িস্লিলত্ প্রোলহর সৃষ্টি হলব 
(মস্তিকে আবরল্ণ প্রোলহর েক্ষ্ণ্ণ ও উপসগণে)। আর বয়়ঃসশধি পার 
হলয়লে এমি িত্করা ১৫ বেলক ৩০ জি পুরুলের বেশটিস (অডেলকাে) 
এ প্রোহ হলব। গভণে াবস্ার প্রেম ৩ মালস গো বফাোর সংক্মল্ণর ফলে 
হঠাৎ গভণে পাত্ হলত্ পালর।

রুববলা (জামণোি হাম) একটি সংক্ামক ভাইরাসজশিত্ বরাগ যার 
ফলে ফুসকুশ়ি, জ্বর এবং গ্রশথি ফুলে যায়। এলত্ সংক্শমত্ গভণে বত্ী 
মশহোলের বাচ্ারা গুরুত্র অস্াভাশবকত্া শিলয় জন্ায়। গভণে াবস্ার 
প্রেম ৩ মালস সংক্শমত্ িত্করা ৯০ ভাগ পযণেন্ত িবজাত্কলের বষেলরে 
বুশধি প্রশত্বধিীত্ব, বশধ্রত্া, অধিত্ব শকংবা হৃেশপলডে সমস্যাসহ ব়ি 
ধ্রল্ণর জন্গত্ অস্াভাশবকত্া োকলব।     

প্রশ্ন । হাম, গাল-গলা ফো�ালা এবং রুববলা কীভাবব ছড়ায় ? 
এই ভাইরাসগুলো কাশি এবং হা াশচর মাধ্্যলম ে়িায়। মািুলের মলধ্্য 
অি্যত্ম সহজ সংক্ম্ণ হে হাম। শুধ্ুমারে একই রুলম হাম এ আক্ান্ত 
কালরা সালে োকলেই বকউ সংক্মল্ণর শিকার হলত্ পালর।   

প্রশ্ন । টিকাগুবলা কীভাবব কাজ কবে ?
শিশেণেষ্ট শকেু সংক্মল্ণর শবরুলধি ে়িলত্ বেলহর বরাগ প্রশত্লরাধ্ 
ব্যবস্ালক সস্ক্য় কলর বত্াোর মাধ্্যলম টিকাগুলো কাজ কলর। টিকা 
শিলয়লেি এমি বকাি ব্যস্তি যশে এই সংক্ম্ণগুলোর সংস্পলিণে আলস 
ত্াহলে ত্ালের বরাগ প্রশত্লরাধ্ক ব্যবস্া আরও কাযণেকরভালব সা়িা 
শেলত্ সষেম হয়, বযমি বরাগটির শবতিালর বাধ্া বেওয়া শকংবা এর 
ত্ীব্রত্া ব্যাপকভালব কশমলয় আিা।  

প্রশ্ন । টিকাটি কতটুকু কার্্যকে ? 
MMR টিকা হাম, গো বফাো এবং রুলবোর সংক্মল্ণর শবরুলধি 
সুরষো প্রোলির বষেলরে খুবই কাযণেকরী।

প্রশ্ন । কাবেে টিকা দেবত হবব ?
শকলিার শকলিারীলের জি্য হাম, গো বফাো এবং রুলবোর শবরুলধি 
সম্পূ্ণণে সুরষো প্রোলি েইু বডাজ হাম-গো-বফাো-রুলবোর (MMR) 
টিকা বিওয়ার পরামিণে বেওয়া হয় যশে িা ত্ারা পপূলবণে েইু বডাজ টিকা 
শিলয় োলক।

প্রশ্ন । কাবেে টিকা ফোেওয়া উদিৎ না ?
ত্ালের MMR টিকা বেওয়া উশচৎ িা যালের বা যারা ়ঃ  

• এর আলগ MMR টিকার বকাি বডালজর পর অ্যািাস্ফলেক্সিস 
হলয়শেে

• টিকার (পরবত্তী পৃষ্টায় প্রেত্ত) বকাি একটি উপাোি বিওয়ার পর 
অ্যািাস্ফলেক্সিস হলয়শেে

• গভণে বত্ী (টিকা বিওয়ার পর ২৮ শেি পযণেন্ত গভণে াবস্া এশ়িলয় চো 
উশচত্)

• গত্ ৪ সপ্ালহর মলধ্্য একটি োইভ ভ্যাকশসি শিলয়লে বযমি 
ভ্যাশরলসো (জেবসন্ত), BCG (যক্ষা) শকংবা পীত্জ্বর

• গত্ বের রতি পশরবত্ণে ি কলরশেে/ ইশমউলিাল্লাবু্যস্েি ইিলজকিি 
শিলয়শেে 

• বরাগ প্রশত্লরাধ্ ষেমত্া েবুণেে অেণোৎ

(i)  HIV/AIDS আক্ান্ত ব্যস্তি
(ii) য ারা মুলখর মাধ্্যলম উচ্মারোর করটিলকালটিরলয়ডস শিলছেি
(iii)  যারা শিয়শমত্ বরাগ প্রশত্লরাধ্ ষেমত্া হ্াস কলর এমি উচ্ 

বডালজর শচশকৎসা, সাধ্ার্ণ বরশডলয়িি শকংবা এসি বর বেরাশপ 
শিলছেি

(iv)  যারা স্েল্ফামা, স্েউলকশময়া এবং হজশকন্স বরাগ সহ 
বরটিশকউলোএন্ডলেস্েয়াে শসলটিলমর খুব খারাপ ক্যান্সার এ 
ভুগলেি

NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ
•  এই ত্ে্যপরেটি যত্নসহকালর পড়ুি।
•  আপশি যশে চাি বয আপিার শিশুলক হাম, গো বফাো এবং 
রুলবোর শবরুলধি টিকা বেওয়া বহাক, ত্াহলে সম্মশত্ ফলমণে 
স্াষের করুি এবং আপিার সন্তািলক কেকু লে স্ফলর বযলত্ শেি।

•  আপশি যশে আপিার সন্তািলক হাম, গো বফাো এবং 
রুলবোর টিকা বেওয়ালত্ না চাি, ত্াহলে এই সম্মশত্ পরেটি 
পপূর্ণ করলবি না শকংবা বফরত্ পাঠালবি িা। 

NSW Health Bangla বাবা মাক়্েক্দর জন্য র্থ্্যপত্র 

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



প্রশ্ন । MMR টিকায় কী কী সংদমশ্রন (অ্্যাদিটিভ) েবয়বছ ?
MMR টিকায় ে্যাকলোজ, শিওমাইশসি, সরশবেে এবং ম্যাশিেে 
রলয়লে। অত্্যন্ত স্ল্পমারোয় এই অ্যাশডটিভগুলো বেওয়া হলয় োলক 
যালত্ কলর ভ্যাকশসিগুলো কাযণেকরী হয় শকংবা সংরষেল্ণ সাহায্য কলর

প্রশ্ন । টিকাগুবলা কতটুকু দনোপে ?
অল্রেস্েয়ায় ব্যবহৃত্ টিকা শিরাপে এবং বেরাশপউটিক গুডস 
অ্যাডশমশিল্রেিি (TGA) দ্ারা অিুলমােলির আলগ এগুলোলক অবি্যই 
যোযে শিরাপত্তা পরীষোয় পাস করলত্ হলব। এো়িাও, একবার 
ব্যবহার শুরু হলে TGA টিকাগুলোর শিরাপত্তা পযণেলবষে্ণ কলর। 

প্রশ্ন । MMR টিকাে পার্শ্য প্রদতক্রিয়াগুবলা কী কী ?  
MMR টিকা শিরাপে, কাযণেকরী এবং খুবই সহিীয়। সাধ্ার্ণত্ এর 
পার্শণে প্রশত্স্ক্য়াগুলো হয় মৃে ুযার মলধ্্য োকলত্ পালর সাধ্ারিভালব 
অসুস্ ববাধ্ করা, জ্বর হওয়া এবং/অেবা ফুসকুশ়ি হওয়া (সংক্ামক 
িয় এবং টিকা বিওয়ার ৫ বেলক ১২ শেি পর হলত্ পালর)। গুরুত্র 
পার্শণে প্রশত্স্ক্য়াগুলোর মলধ্্য রলয়লে অ্যািাস্ফে্যাক্সিস (িীলচ প্রেত্ত 
ত্ে্য বেখুি), ষে্ণস্ায়ী স্ে্ফালডলিাপ্যােী (স্ে্ফ বিালডর ষে্ণস্ায়ী 
ফুলে উঠা), অ্যারথ্ােস্জয়া (হা ােুর ব্যো) এবং থ্ল্বাসাইলোলপশিয়া 
(কােশিরা এবং রতিপালত্র সম্াবিা আরও ববল়ি যাওয়া) বযগুলো 
অত্্যন্ত শবরে www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ওলয়বসাইলের কিস্জউমার বমশডশসি ইিফরলমিি (CMI) এ 
টিকাটির পার্শণে প্রশত্স্ক্য়া সম্লকণে  আরও ত্ে্য রলয়লে। বাবা-মালয়রা 
যশে টিকা বেওয়ার পলর এর পার্শণে প্রশত্স্ক্য়া শিলয় শচস্ন্তত্ হি ত্াহলে 
ত্ালের উশচত্ স্জশপর সালে বযাগালযাগ করা শযশি স্ািীয় জিস্াস্্য 
ইউশিলের জি্য একটি শরলপােণেও তত্শর করলবি।

প্রশ্ন । অ্্যানাক্�ল্যাক্সিস কী ?
অ্যািাস্ফে্যাক্সিস একটি গুরুত্র এোস্জণে প্রশত্স্ক্য়া যা দ্রুত্ শচশকৎসা  
িা বেওয়া হলে অলচত্ি হলয় প়িা এবং মৃতু্্যর কার্ণ হলত্ পালর।  
যেক্�াক্না টি�া যদও়োর পর এই ধরক্ের ঘটনা খুব �মই  
ঘক্ট। কেকু লের ইশমউিাইলজিি িাসণেরা অ্যািাস্ফে্যাক্সিলসর শচশকৎসা 
বেওয়ার বষেলরে পুলরাপুশর প্রশিস্ষেত্। 

প্রশ্ন । ফোকান ছাত্ী র্দে গভ্য বতী হয় দকংবা ফোস র্দে মবন 
কবে ফোস হয়বতাবা গভ্য বতী ফোসবষেবত্ দক টিকা ফোেওয়া 
উদিত হবব ?
িা। বয োরেী গভণে বত্ী শকংবা যশে বস মলি কলর বস গভণে বত্ী, ত্াহলে 
ত্ালক টিকা বেওয়া যালব িা। শলিশিলকর শেি ভ্যাক্সিলিিি িাসণে োরেীলের 
স্জজ্াসা করলবি ত্ারা গভণে বত্ী শক িা অেবা গভণে বত্ী হওয়ার সম্াবিা 
আলে শক িা। যশে বকাি োরেী এই প্রলনের উত্তলর হা ্যা সুচক জবাব 
বেয় ত্াহলে ত্ালক টিকা বেওয়া হলব িা। ঐ োরেীলক শবেয়টি শিলয় 
অশবেল্ব ত্ার শপত্ামাত্া / অশভভাবলকর সালে আলোচিা করলত্ এবং 
শচশকৎসা পরামিণে শিলত্ বো হলব। এো়িাও ত্ালক বকাি স্াস্্য বসবায় 
বযাগালযালগর শবতিাশরত্ বেওয়া হলব যারা ত্ালক পরামিণে, সহায়ত্া এবং 
শেক শিলেণেিিা বেলব।

যেস�ল ছাত্ররী য�বল MMR ভ্্যা�সসন সনক়্েক্ছ র্ারা োক্র্ 
টি�া যনও়োর পর ২৮ সদন পে্যন্ত গভ্্য বর্রী না হ়ে

প্রশ্ন । আমাে বাচ্াে র্দে অ্্যাজমা থাবক এবং র্দে ফোস 
“পা�াে ” এে মাধ্্যবম কেটিসন দকংবা ফোপ্রিদনসন দনবয় 
থাবক তাহবল কী হবব ?
একজি অ্যাজমা বরাগী বযই ঔেধ্ই শিক িা বকি MMR এর টিকা 
শিরাপলে বেওয়া বযলত্ পালর।

প্রশ্ন । কাো টিকা প্রোবনে জন্য সম্মদত দেবত পাবে এবং 
এই সম্মদত দক প্রত্যাহাে কো ফোর্বত পাবে ?
১৮ বেলরর কম বয়সী শিষোেতীলের বষেলরে বকবে-বাবা মা শকংবা 
অশভভাবকরাই সম্মশত্ শেলত্ পালর। ১৮ বের এবং এর ববিী বয়সী 
শিষোেতীরা শিলজরাই শিলজলের টিকা বিওয়ায় সম্মশত্ শেলত্ পালর 
এবং বসলষেলরে ত্ালেরলক সম্মশত্ পরেটি পপূর্ণ কলর বযখালি বাবা-
মা / অশভভাবক বেখা আলে বসখালি স্াষের করলত্ হলব। কেকু েলক 
স্েশখত্ভালব সম্মশত্ প্রত্্যাহালরর বিাটিি প্রোি কলর শকংবা বেস্েলফাি 
কলর বযলকালিা সময় সম্মশত্ প্রত্্যাহার কলর বিওয়া বযলত্ পালর।

প্রশ্ন । আদম কীভাবব টিকাে ফোেকি্য  ফোেখবত পাদে ?
আপিার বাচ্ার ভ্যাকশসি সংক্ান্ত ত্ে্য অল্রেস্েয়াি ইশমউিাইলজিি 
বরস্জটিার (AIR) এ আপলোড করা হলব, যালত্ কলর এটি আপিার 
বাচ্ার বয টিকার বরকডণে  আলে, ত্ার সালে যুতি করা যায়। 

বাবা-মালয়রা ত্ালের সন্তালির বয়স ১৪ বের হওয়া পযণেন্ত AIR 
ইশমউিাইলজিি শহশ্রে বটিেলমন্ট এর একটি কশপর জি্য আলবেি 
করলত্ পালরি, এবং ১৪ বের এবং এর ববশি বয়সী শিষোেতীরা শিল্নাতি 
উপালয় ত্ালের শিলজর ইশমউিাইলজিি শহশ্রে বটিেলমন্ট এর জি্য 
অিুলরাধ্ করলত্ পালর়ঃ

•  myGov my.gov.au/ এর মাধ্্যলম বমশডলকয়ার অিোইি অ্যাকাউন্ট 
ব্যবহার কলর

•  বমশডলকয়ার এসিলপ্রস প্াস অ্যাপ ব্যবহার কলর
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 ি্বলর বজিালরে এিলকায়াশরস োইলি AIR বক 
বফাি কলর

প্রশ্ন । নাস্যো ফোর্দেন স্কু বল আসববন ফোসদেন র্দে 
অ্সুস্থতা দকংবা স্কু বল না র্াওয়াে কােবে আমাে সন্ান 
টিকা দনবত না পাবে, ফোসবষেবত্ আদম কী কেবত পাদে ? 
আপিালক আপিার স্ািীয় ডাতিালরর সালে বযাগালযাগ কলর আপিার 
সন্তািলক টিকা বেওয়ার ব্যবস্া করলত্ হলব।

প্রশ্ন । আমাে সন্াবনে তবথ্যে কী হবব ? 
অিুমশত্ পলরে আপশি বয ত্ে্য প্রোি কলরলেি ত্া শিউ সাউে ওলয়েস 
এবং কমিওলয়েে আইি অিুসালর কলঠার বগাপিীয়ত্া এবং সুরষো 
শিক্চিত্ করা হলব (সংযুতি প্রাইলভশস বটিেলমন্টটি বেখুি)। এই ত্ে্য 
NSW বহেে ইশমউিাইলজিি বরস্জটিালর স্েশপবধি করার পর এটিলক 
অল্রেস্েয়াি ইশমউিাইলজিি বরস্জটিালর (AIR) আপলোড করা হলব 
যালত্ কলর এটিলক আপিার শিশুর বত্ণে মাি টিকার বরকলডণে র সালে 
সংযুতি করা যায় এবং মাইগভ ওলয়বসাইলে বেখা যায়।   

প্রশ্ন । ফোকাথায় আদম স্কু ল ভ্যাক্সিবনশন সম্পবক্য  আেও 
তথ্য ফোপবত পাদে ?
অশত্শরতি ত্ে্য পাওয়া যালব়ঃ

•  NSW বহেে এর ওলয়বসাইে  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 ি্বলর আপিার স্ািীয় গ্ণস্াস্্য ইউশিলের সালে 
বযাগালযাগ কলর 
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হাম, গাল-গলা ফুলা এবং রুববলা (MMR) 
এর টিকার জন্্য সম্মতি  
পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব। অনুগ্রহ ককর কাবলা পকংবা ন্ীল কাপির কিম পিক়ে বড় হাবির অক্ষকর পিখনু। 
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1.  তিক্ার্ীথী র তববরণ

2. আতিবাসীগি অবস্ান্

পদবী

নারেি প্রথে অ্ংশ 

িন্ম তারিখ

স্কু রলি নাে

স্টেরডরেয়াি নম্বি
স্টেরডরেয়াি োরডডে  আপনাি সন্ারনি 
 নারেি পারশি নম্বি

রলঙ্গ

পকুিুষ েরহ্লা
অ্রনর্ডোরিত/
ইন্ািরসক্স/
অ্রনর্দদিষ্ট

স্টরেণী

3.  আপন্ার তববরণ – তপিামািা তকংবা আইন্গি অতিিাবক
আরে হ্াে, গাল-গলা ফকু লা ফকু লা এবং িুরবলা (MMR) এি টিোি 
উপোরিতা এবং সম্াবযা পার্শডে প্ররতররিয়াগুরলা সম্পরেডে  প্রদত্ত তথযা পর়েরি 
এবং বকুঝরত স্টপরিরি।

এতদ্দািা আরে উপরি নাে উরলেরখত আোি সন্ানরে হ্াে, গাল-গলা 
ফকু লা এবং িুরবলা (MMR) এি ২ স্টডাি টিো স্টদওয়াি িনযা সম্মরত 
প্রদান েিরি। 

আোি িানা েরত আরে স্ট�াষণা েিরি স্টে আোি সন্ানঃ
1. স্টোন টিো স্টনওয়াি পি অ্যাানারফলযাােটিে প্ররতররিয়ায় ভকু রগরন।
2. সংেকুক্ত পযাারিন্ ইনফিরেশন শীরট (বাবা োরয়রদি িনযা তথযাপররে) 

প্রদত্ত টিোি উপাদানগুরলাি স্টোরনাটিি প্ররত অ্যাানারফলযাােটিে 
সংরবদনশীলতা স্টনই।

3. গভডেবতী নয়। 

রপতাোতা/অ্রভভাবরেি নাে (স্টেেন  JOHN SMITH)

বার়েি ঠিোনা  (স্টেেন  5 SMITH LANE)

সাবাবডে

স্টোবাইল নম্বি

রপতাোতা / অ্রভভাবরেি স্াক্ষি তারিখ

স্টোগারোরগি িনযা সবরেরয় উপেকুক্ত রবেল্প নম্বি 
 (এরিয়া স্টোড উরলেখ েিুন স্টেেন  02)

স্টপাস্টরোড

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

•  এই স্টিেডডে টি স্টিরখ রদন, োিণ আপনারে পিবতীতী রত এটি 
রদরত হ্রত পারি।

•  আপনাি সন্ারনি টিোি তথযা স্য়ংররিয়ভারব অ্র্রেরলয়ান 
ইরেউনাইরিশন স্টিরিস্টারি (AIR) আপরলাড হ্রয় োরব। 
আপরন োইরল আপনাি রিরপরে টিোি তারিখটি িারনরয় 
রদরত পারিন।     

যতি আপন্ার সন্ান্ এমন্ কোকান্ পার্শশ্ব প্রতিতরিয়ায় িুবগ যা তন্বয় আপতন্ উতবিগ্ন িাহবল অন্গু্রহ কবর আপন্ার   
স্ান্ীয় ডাক্াবরর সাবর্ কোযাগাবযাগ করুন্। 

• বযাাথা েোরনাি িনযা ইরজেেশরনি িায়গায় এেটি ঠাণ্া 
স্টভিা োপ়ে স্টিরখ রদন। 

• বযাাথাি িনযা পযাািারসটােল খান। 
• বা়েরত পারন পান েিুন।

Bangla

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

•  এই স্টিেডডে টি স্টিরখ রদন, োিণ আপনারে পিবতীতী রত এটি 
রদরত হ্রত পারি।

•  আপনাি সন্ারনি টিোি তথযা স্য়ংররিয়ভারব অ্র্রেরলয়ান 
ইরেউনাইরিশন স্টিরিস্টারি (AIR) আপরলাড হ্রয় োরব। 
আপরন োইরল আপনাি রিরপরে টিোি তারিখটি িারনরয় 
রদরত পারিন।     

যতি আপন্ার সন্ান্ এমন্ কোকান্ পার্শশ্ব প্রতিতরিয়ায় িুবগ যা তন্বয় আপতন্ উতবিগ্ন িাহবল অন্গু্রহ কবর আপন্ার   
স্ান্ীয় ডাক্াবরর সাবর্ কোযাগাবযাগ করুন্। 

• বযাাথা েোরনাি িনযা ইরজেেশরনি িায়গায় এেটি ঠাণ্া 
স্টভিা োপ়ে স্টিরখ রদন। 

• বযাাথাি িনযা পযাািারসটােল খান। 
• বা়েরত পারন পান েিুন।

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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MMR টিকার নরকর্শ্ব  
তপিামািা/অতিিাবকবির জন্্য  
হাম, মাম্পস এবং রুকবিা (MMR) টিকার নরকর্শ্ব  

MMR টিকার নরকর্শ্ব  

MMR টিকার নরকর্শ্ব  

ডো�োজ 1

ডো�োজ 2

তিক্ার্ীথী র ন্াম (স্টেেন  JANE SMITH) তিক্ার্ীথী র ন্াম (স্টেেন  JANE SMITH)

তিক্ার্ীথী র ন্াম (স্টেেন  JANE SMITH)

হাি

হাি

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

নারসডেি স্াক্ষি

নারসডেি স্াক্ষি

তারিখ

তারিখ

:

:

টিোি বযাাে নম্বি

টিোি বযাাে নম্বি

বাে

ডান

বাে

ডান

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

শুধমুাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

ডো�োজ 1

ডো�োজ 2

ন্াবসশ্বর কোন্াট 

হাি

হাি

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

নারসডেি স্াক্ষি

নারসডেি স্াক্ষি

তারিখ

তারিখ

টিোি বযাাে নম্বি

টিোি বযাাে নম্বি

বাে

ডান

বাে

ডান

টিকা না নিও়োর কারণ 

অ্নকুপরথিত
রনরত োয়রন
অ্সকুথি
স্াক্ষি স্টনই 
সম্মরত প্রতযাাহ্াি েরি স্টনওয়া হ্রয়রি
অ্নযাানযা

শুধুমাত্র অপিকসর ব্যবহাকরর েন্য 

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



পো�োলিওর টিকো

প্রশ্ন । পো�োলিও কী (পো�োলিও মোইিোইটিস) ? 
পো�োলিও একটি ভোইরোসজনিত সংক্রমণ, যো সৃষ্টি হয় 
পো�োলিওভোইরোসসর কোরসণ। এর ফসি �্যোরোিোইনসস এবং মৃত্য ্য 
ঘটসত �োসর। পো�োলিওসত আক্রোন্ত অনিকোংশ পোিোসকর পোকোসিো উ�সর্্গ 
থোসকিো। আক্রোন্ত পোরোর্ীসের শতকরো ১০ ভোসর্র পোষেসরে জ্বর, 
মোথোব্যথো, লিমুনি, বনম ভোব এবং বনম হওয়োর মত সোিোরণ শোরীনরক 
অসুস্থতো পোেখো নেসত �োসর। যনেও এসের অসিসকই পোসসর উসে, প্োয় 
শতকরো ২ ভোসর্র পোষেসরে মলতিসকের পোভতসরর আবরসণর প্েোসহর কোরসণ 
ন�ে ও ঘোড় টোি টোি হসয় যোওয়ো সহ পো�শীসত তীব্র ব্যথো হয়। প্োয় ১ 
ভোসর্র পোষেসরে এনকউট ফ্োনসড �্যোরোিোইনসস িোমক তীব্র েবু্গিতো পোেখো 
পোেয় যো হোত �ো, মোথো ও ঘোসড়র পো�শী এবং শ্োস পোিওয়োর জি্য ব্যবহৃত 
পো�শীগুসিোসক আক্রোন্ত করসত �োসর।

প্রশ্ন । পো�োলিও কীভোবে ছড়োয় ?  
আক্রোন্ত পোকোসিো ব্যলতির কোছোকোনছ সোননিসি্য তোর িোিো নকংবো খুব 
সোমোি্য �নরমোসি মি (অথ্গোৎ ময়িো হোত) এর সংস্পসশ্গ পো�োলিও 
ছড়োয়। িোক নকংবো মুসখর মোি্যসম পো�োলিওর ভোইরোস শরীসর প্সবশ 
কসর এবং সংক্রমণ শুরু হয় অস্রে। এর�র তো রতিপ্বোসহ প্সবশ কসর 
স্োয়ুত্রেসহ শরীসরর অি্যোি্য অংসশ চসি যোয়। এই পোরোর্টি অনিকোংশ 
পোষেসরে সংক্রোমক থোসক উ�সর্্গ পোেখো পোেওয়োর ১০ নেি আসর্ পোথসক 
এবং ১০ নেি �র �য্গন্ত

প্রশ্ন । টিকোগুবিো কীভোবে কোজ কবে ?
নিনে্গষ্ট নকছু সংক্রমসণর নবরুসধে িড়সত পোেসহর পোরোর্ প্নতসরোি 
ব্যবস্থোসক সলক্রয় কসর পোতোিোর মোি্যসম টিকোগুসিো কোজ কসর। টিকো 
নিসয়সছি এমি পোকোি ব্যলতি যনে এই সংক্রমণগুসিোর সংস্পসশ্গ আসস 
তোহসি তোসের পোরোর্ প্নতসরোিক ব্যবস্থো আরও কোয্গকরভোসব সোড়ো 
নেসত সষেম হয়, পোযমি পোরোর্টির নবতিোসর বোিো পোেওয়ো নকংবো এর 
তীব্রতো ব্যো�কভোসব কনমসয় আিো।  

প্রশ্ন । পো�োলিওে টিকো কতটুকু কোর্্যকেী ? 

পোরোর্ প্নতসরোসি পো�োলিও ভ্যোকনসসির প্োথনমক ৩ পোডোজ পোকোস্গ অন্তত 
৯৯% কোয্গকরী হয়।  

প্রশ্ন । কোবেে টিকো দেবত হবে ?

পোযসকি নশষেোথথী পো�োলিও ভ্যোকনসসির প্োথনমক পোকোস্গ (অন্তত ৪ 
সপ্োসহর ব্যবিোসি ৩ পোডোজ ভ্যোকনসি) গ্রহণ কসরনি তোসেরসক এই 
ভ্যোকনসি নেসয় পোেওয়ো উনচত। পোযসহত্য  অনিকোংশ নশষেোথথীই অন্তত 
এক পোডোজ পো�োলিও ভ্যোকনসি নিসয় থোকসব, ২ পোডোজ �য্গন্ত ভ্যোকনসি 
ইসটেন্সিভ ইংলিশ পোসটেোসর পোেওয়ো হসব এবং তৃতীয় পোডোসজর জি্য বোবো 
মোসয়সের প্সয়োজিমোলফক তোসের স্থোিীয় ডোতিোরসের কোসছ যোওয়োর 
জি্য �রোমশ্গ পোেওয়ো হসব।   

প্রশ্ন । কোবেে টিকো পোেওয়ো উদিৎ নো ?

পো�োলিওর টিকো পোেওয়ো উনচত িোঃ

• যোসের �ূসব্গর পোডোজ টিকোর �র অ্যোিোলফসিন্সিস হসয়নছি

• যোসের টিকোর পোকোি একটি উ�োেোি পোিওয়োর �র 
অ্যোিোলফসিন্সিস হসয়নছি (�সরর �ৃষ্োয় পোেওয়ো আসছ

প্রশ্ন । অ্্যোনোলিি্যোক্সিস কী ?
অ্যোিোলফি্যোন্সিস একটি গুরুতর এিোলজ্গ প্নতলক্রয়ো যো দ্রুত নচনকৎসো  
িো পোেওয়ো হসি অসচতি হসয় �ড়ো এবং মৃত্য ্যর কোরণ হসত �োসর। 

যেকো�োকো�ো টি�ো যেওয়োর পর এই ধরকোের ঘট�ো খুব �মই  
ঘকোট। স্কু সির ইনমউিোইসজশি িোস্গরো অ্যোিোলফি্যোন্সিসসর নচনকৎসো 
পোেওয়োর পোষেসরে �ুসরো�ুনর প্নশলষেত। 

প্রশ্ন । আমোে সন্োন পো�োলিও টিকো দনবয়বছ দক নো তো র্দে 
আদম মবন কেবত নো �োদে দকংেো এ সম্পদক্য ত পোকোবনো 
পোেকর্্য  র্দে আমোে কোবছ নো থোবক তোহবি আদম কী 
কেবত �োদে ? 
আসর্ পোিয়ো পো�োলিও টিকোর পোকোসিো পোরকড্গ  যনে িো থোসক তোহসি নশশু 
ও প্োপ্বয়স্সের নিরো�সেই এই ভ্যোকনসি পোেয়ো পোযসত �োসর। 

NSW হেলথ স্কু ল টিকাদান কর্্মসূচীর আওতায় ককশো�ার 
ককশো�ারীশোদর জন্য ন্যা�নাল হেলথ এন্ড হর্কিক্যাল করসাচ্ম  
কাউন্সিল কত্ত্ম ক সুপাকর�ক্ত ত ভ্্যাককসনগুশোলা প্রদান কশোর। 
এজন্য অব�্যই বাবা-র্া/ অকভ্ভ্াবকশোদর স্াক্ষকরত সম্মকত পত্র 
জর্া কদশোত েশোব।

আপ�োর পরবর্তী পেকোষেপ
•  এই তথ্য�রেটি যত্নসহকোসর �ড়ুি।
•  আ�নি যনে আ�িোর সন্তোিসক পো�োলিওর টিকো পোেওয়োসত 

চোি, তোহসি সম্মনত ফম্গটি �ূরণ ও স্োষের কসর তো স্কু সি 
পোফরত পোেওয়োর জি্য আ�িোর সন্তোিসক নেি।

•  আ�নি যনে আ�িোর সন্তোিসক পো�োলিওর টিকো পোেওয়োসত 
না চোি, তোহসি এই সম্মনত �রেটি �ূরণ করসবি না নকংবো 
পোফরত �োেোসবি িো।

NSW Health Bangla বোবো মোকোয়কোের জ�্য র্থ্্যপত্র

Polio vaccine



প্রশ্ন । পো�োলিওে টিকোয় কী কী সংদমশ্রন (অ্্যোদর্টিভ) 
েবয়বছ ?
এই ভ্যোকনসসি পোফসিোন্সিইথোিি, ফরমোিনডহোইড, �লিসরসবইট 
৮০ এবং খুব সোমোি্য �নরমোসি নিওমোইনসি, পো্রে�সটোমোইনসি, 
�লিমোইন্সিি নব এবং র্বোনে �শুর নসরোম অ্যোিনবউনমি আসছ। 

অত্যন্ত স্ল্পমোরেোয় এই অ্যোনডটিভগুসিো পোেওয়ো হসয় থোসক যোসত কসর 
ভ্যোকনসিগুসিো কোয্গকরী হয় নকংবো সংরষেসণ সোহোয্য কসর।

টিকোটি উৎ�োেসির সময় র্বোনে �শু পোথসক প্োপ্ উ�করসণর সংস্পসশ্গ 
এসসনছি।  

প্রশ্ন । টিকোগুবিো কতটুকু দনেো�ে ?
অস্রেলিয়োয় ব্যবহৃত টিকো নিরো�ে এবং পোথরোন�উটিক গুডস 
অ্যোডনমনিস্রেশি (TGA) দ্োরো অিুসমোেসির আসর্ এগুসিোসক অবশ্যই 
যথোযথ নিরো�ত্ো �রীষেোয় �োস করসত হসব। এছোড়োও, একবোর 
ব্যবহোর শুরু হসি TGA টিকোগুসিোর নিরো�ত্ো �য্গসবষেণ কসর। 

প্রশ্ন । পো�োলিওে টিকোে �োর্শ্য প্রদতলরিয়োগুবিো কী কী ?
�োশ্্গপ্নতলক্রয়ো সচরোচর মৃে ুহয় এবং সোিোরণত ইসজেকশসির জোয়র্োয় 
িোিসচ ভোব, ব্যথো এবং ফুসি পোযসত �োসর নকংবো জ্বর আসসত �োসর। 
গুরুতর �োশ্্গপ্নতলক্রয়ো ঘসট খুবই কেোনচৎ। www.health.nsw.
gov.au/schoolvaccination ওসয়বসোইসটর কিলজউমোর পোমনডনসি 
ইিফরসমশি (CMI) এ টিকোটির �োশ্্গ প্নতলক্রয়ো সম্পসক্গ  আরও তথ্য 
রসয়সছ। বোবো-মোসয়রো যনে টিকো পোেওয়োর �সর এর �োশ্্গ প্নতলক্রয়ো 
নিসয় নচলন্তত হি তোহসি তোসের উনচত লজন�র সোসথ পোযোর্োসযোর্ করো 
নযনি স্থোিীয় জিস্োস্থ্য ইউনিসটর জি্য একটি নরস�োট্গও ততনর করসবি।

প্রশ্ন । পোকোন ছোত্ী র্দে গভ্য েতী হয় দকংেো পোস র্দে মবন 
কবে পোস হয়বতোেো গভ্য েতী পোসবষেবত্ দক টিকো পোেওয়ো 
উদিত হবে ?
িো। পোয ছোরেী র্ভ্গ বতী নকংবো যনে পোস মসি কসর পোস র্ভ্গ বতী, তোহসি 
তোসক টিকো পোেওয়ো যোসব িো। নলিনিসকর নেি ভ্যোন্সিসিশি িোস্গ ছোরেীসের 
লজজ্োসো করসবি তোরো র্ভ্গ বতী নক িো অথবো র্ভ্গ বতী হওয়োর সম্োবিো 
আসছ নক িো। যনে পোকোি ছোরেী এই প্সনের উত্সর হ্য ্যো সুচক জবোব 
পোেয় তোহসি তোসক টিকো পোেওয়ো হসব িো। ঐ ছোরেীসক নবষয়টি নিসয় 
অনবিসবে তোর ন�তোমোতো / অনভভোবসকর সোসথ আসিোচিো করসত এবং 
নচনকৎসো �রোমশ্গ নিসত বিো হসব। এছোড়োও তোসক পোকোি স্োস্থ্য পোসবোয় 
পোযোর্োসযোসর্র নবতিোনরত পোেওয়ো হসব যোরো তোসক �রোমশ্গ, সহোয়তো এবং 
নেক নিসে্গশিো পোেসব।

প্রশ্ন । আমোে েোচ্োে র্দে অ্্যোজমো থোবক এেং র্দে পোস 
“�োিোে ” এে মোধ্্যবম কেটিসন দকংেো পোপ্রর্দনসন দনবয় 
থোবক তোহবি কী হবে ?
একজি অ্যোজমো পোরোর্ী পোযই ঔষিই নিক িো পোকি পো�োলিওর টিকো 
নিরো�সে পোেওয়ো পোযসত �োসর।

প্রশ্ন । কোেো টিকো প্রেোবনে জন্য সম্মদত দেবত �োবে এেং 
এই সম্মদত দক প্রত্যোহোে কেো পোর্বত �োবে ?
১৮ বছসরর কম বয়সী নশষেোথথীসের পোষেসরে পোকবি-বোবো মো নকংবো 
অনভভোবকরোই সম্মনত নেসত �োসর। ১৮ বছর এবং এর পোবশী বয়সী 
নশষেোথথীরো নিসজরোই নিসজসের টিকো পোিওয়োয় সম্মনত নেসত �োসর 
এবং পোসসষেসরে তোসেরসক সম্মনত �রেটি �ূরণ কসর পোযখোসি বোবো-

মো / অনভভোবক পোিখো আসছ পোসখোসি স্োষের করসত হসব। স্কু িসক 
লিনখতভোসব সম্মনত প্ত্যোহোসরর পোিোটিশ প্েোি কসর নকংবো পোটলিসফোি 
কসর পোযসকোসিো সময় সম্মনত প্ত্যোহোর কসর পোিওয়ো পোযসত �োসর।

প্রশ্ন । আদম কীভোবে টিকোে পোেকর্্য  পোেখবত �োদে ?
আ�িোর বোচ্োর ভ্যোকনসি সংক্রোন্ত তথ্য অস্রেলিয়োি ইনমউিোইসজশি 
পোরলজস্োর (AIR) এ আ�সিোড করো হসব, যোসত কসর এটি আ�িোর 
বোচ্োর পোয টিকোর পোরকড্গ  আসছ, তোর সোসথ যুতি করো যোয়। 

বোবো-মোসয়রো তোসের সন্তোসির বয়স ১৪ বছর হওয়ো �য্গন্ত AIR 
ইনমউিোইসজশি নহন্রে পোস্টসমটে এর একটি কন�র জি্য আসবেি 
করসত �োসরি, এবং ১৪ বছর এবং এর পোবনশ বয়সী নশষেোথথীরো নিস্নোতি 
উ�োসয় তোসের নিসজর ইনমউিোইসজশি নহন্রে পোস্টসমটে এর জি্য 
অিুসরোি করসত �োসরঃ

•  myGov my.gov.au/ এর মোি্যসম পোমনডসকয়োর অিিোইি অ্যোকোউটে 
ব্যবহোর কসর

•  পোমনডসকয়োর এসিসপ্স প্োস অ্যো� ব্যবহোর কসর
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 িবেসর পোজিোসরি এিসকোয়োনরস িোইসি AIR পোক 
পোফোি কসর

প্রশ্ন । নোস্যেো পোর্দেন স্কু বি আসবেন পোসদেন র্দে 
অ্সুস্থতো দকংেো স্কু বি নো র্োওয়োে কোেবে আমোে সন্োন 
টিকো দনবত নো �োবে, পোসবষেবত্ আদম কী কেবত �োদে ? 
আ�িোসক আ�িোর স্থোিীয় ডোতিোসরর সোসথ পোযোর্োসযোর্ কসর আ�িোর 
সন্তোিসক টিকো পোেওয়োর ব্যবস্থো করসত হসব।

প্রশ্ন । আমোে সন্োবনে তবথ্যে কী হবে ? 
অিুমনত �সরে আ�নি পোয তথ্য প্েোি কসরসছি তো নিউ সোউথ ওসয়িস 
এবং কমিওসয়িথ আইি অিুসোসর কসেোর পোর্ো�িীয়তো এবং সুরষেো 
নিন্চিত করো হসব (সংযুতি প্োইসভনস পোস্টসমটেটি পোেখুি)। এই তথ্য 
NSW পোহিথ ইনমউিোইসজশি পোরলজস্োসর লিন�বধে করোর �র এটিসক 
অস্রেলিয়োি ইনমউিোইসজশি পোরলজস্োসর (AIR) আ�সিোড করো হসব 
যোসত কসর এটিসক আ�িোর নশশুর বত্গ মোি টিকোর পোরকসড্গ র সোসথ 
সংযুতি করো যোয় এবং মোইর্ভ ওসয়বসোইসট পোেখো যোয়।   

প্রশ্ন । পোকোথোয় আদম স্কু ি ভ্যোক্সিবনশন সম্পবক্য  আেও 
তথ্য পো�বত �োদে ?
অনতনরতি তথ্য �োওয়ো যোসবঃ

•  NSW পোহিথ এর ওসয়বসোইট  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 িবেসর আ�িোর স্থোিীয় র্ণস্োস্থ্য ইউনিসটর সোসথ 
পোযোর্োসযোর্ কসর 
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1. লিক্োর্ীথী র লববরণ

2. আলিবোসীগি অবস্োন্

পদবী

নারেি প্রথে অ্ংশ 

িন্ম তারিখ

স্কু রলি নাে

স্টেরডরেয়াি নম্বি
স্টেরডরেয়াি োরডডে  আপনাি সন্ারনি
 নারেি পারশি নম্বি

রলঙ্গ

পকুিুষ েরহ্লা
অ্রনর্ডোরিত/
ইন্ািরসক্স/
অ্রনর্দদিষ্টগ

স্টরেণী

3. আ�ন্োর লববরণ – ল�িোমোিো লকংবো আইন্গি অলিিোবক
আরে স্টপারলও টিোি উপোরিতা এবং সম্াবযা পার্শডে প্ররতররিয়াগুরলা
সম্পরেডে  প্রদত্ত তথযা পর়েরি এবং বকুঝরত স্টপরিরি।
এতদ্দািা আরে উপরি নাে উরলেরখত আোি সন্ানরে স্টপারলওি ২ 
স্টডাি স্টোসডে টিো স্টদওয়াি িনযা সম্মরত প্রদান েিরি।

আোি িানা েরত আরে স্ট�াষণা েিরি স্টে আোি সন্ানঃ
1. স্টোন টিো স্টনওয়াি পি অ্যাানারিলযাােটিে প্ররতররিয়ায় ভকু রগরন।
2. সংেকুক্ত পযাারিন্ ইনিিরেশন শীরট (বাবা োরয়রদি িনযা তথযাপররে)

প্রদত্ত টিোি উপাদানগুরলাি স্টোরনাটিি প্ররত অ্যাানারিলযাােটিে 
সংরবদনশীলতা স্টনই।

3. গভডেবতী নয়। 

রপতাোতা/অ্রভভাবরেি নাে (স্টেেন  JOHN SMITH)

বার়েি ঠিোনা  (স্টেেন  5 SMITH LANE)

সাবাবডে

স্টোবাইল নম্বি

রপতাোতা / অ্রভভাবরেি স্াক্ষি তারিখ

স্টোগারোরগি িনযা সবরেরয় উপেকুক্ত রবেল্প নম্বি 
 (এরিয়া স্টোড উরলেখ েিুন স্টেেন  02)

স্টপাস্টরোড

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?• এই স্টিেডডে টি স্টিরখ রদন, োিণ আপনারে পিবতীতী রত এটি 

রদরত হ্রত পারি।
• আপনাি সন্ারনি টিোি তথযা স্য়ংররিয়ভারব অ্র্রেরলয়ান

ইরেউনাইরিশন স্টিরিস্টারি (AIR) আপরলাড হ্রয় োরব। 
আপরন োইরল আপনাি রিরপরে টিোি তারিখটি িারনরয়
রদরত পারিন। 

যলি আ�ন্োর সন্োন্ এমন্ পোকোন্ �োর্শশ্ব প্রলিলরিয়োয় িুলোগ যো লন্লোয় আ�লন্ উলবিগ্ন িোহলোি অন্গু্রহ কলোর আ�ন্োর   
স্োন্ীয় ডোক্োলোরর সোলোর্ পোযোগোলোযোগ করুন্। 

• বযাাথা েোরনাি িনযা ইরজেেশরনি িায়গায় এেটি ঠাণ্া 
স্টভিা োপ়ে স্টিরখ রদন। 

• বযাাথাি িনযা পযাািারসটােল খান। 
• বা়েরত পারন পান েিুন।

টিকা ননও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকেকশকনর ো়েগা়ে যপি নকান 
িার্শশ্বপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

• এই স্টিেডডে টি স্টিরখ রদন, োিণ আপনারে পিবতীতী রত এটি 
রদরত হ্রত পারি।

• আপনাি সন্ারনি টিোি তথযা স্য়ংররিয়ভারব অ্র্রেরলয়ান
ইরেউনাইরিশন স্টিরিস্টারি (AIR) আপরলাড হ্রয় োরব। 
আপরন োইরল আপনাি রিরপরে টিোি তারিখটি িারনরয়
রদরত পারিন। 

যলি আ�ন্োর সন্োন্ এমন্ পোকোন্ �োর্শশ্ব প্রলিলরিয়োয় িুলোগ যো লন্লোয় আ�লন্ উলবিগ্ন িোহলোি অন্গু্রহ কলোর আ�ন্োর 
স্োন্ীয় ডোক্োলোরর সোলোর্ পোযোগোলোযোগ করুন্। 

• বযাাথা েোরনাি িনযা ইরজেেশরনি িায়গায় এেটি ঠাণ্া 
স্টভিা োপ়ে স্টিরখ রদন। 

• বযাাথাি িনযা পযাািারসটােল খান। 
• বা়েরত পারন পান েিুন।

Bangla

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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:

নিাপিও টিকার নরকর্শ্ব  ল�িোমোিো/অলিিোবকলোির জন্্য  নিাপিও টিকার নরকর্শ্ব  

নিাপিও টিকার নরকর্শ্ব  

পো�োলিও টিকোর পোরকর্্ড  

পোর্োজ 1

পোর্োজ 2

লিক্োর্ীথী র ন্োম (স্টেেন  JANE SMITH)

লিক্োর্ীথী র ন্োম (স্টেেন  JANE SMITH)

হোি

হোি

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

নারসডেি স্াক্ষি

নারসডেি স্াক্ষি

তারিখ

তারিখ

:

/

টিোি বযাাে নম্বি

টিোি বযাাে নম্বি

বাে

ডান

বাে

ডান

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

পিতামাতা/অপিিাবককক িূরণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকের ব্যবহাকরর েন্য 

শুধমুাত্র অপিকের ব্যবহাকরর েন্য 

পোর্োজ 1

পোর্োজ 2

ন্োলোসশ্বর পোন্োট 

হোি

হোি

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

টিো প্রদারনি সেয়  (24�ণ্া)

নারসডেি স্াক্ষি

নারসডেি স্াক্ষি

তারিখ

তারিখ

টিোি বযাাে নম্বি

টিোি বযাাে নম্বি

বাে

ডান

বাে

ডান

টিকা না নিও়োর কারণ 

অ্নকুপরথিত
রনরত োয়রন
অ্সকুথি
স্াক্ষি স্টনই 
সম্মরত প্রতযাাহ্াি েরি স্টনওয়া হ্রয়রি
অ্নযাানযা

শুধুমাত্র অপিকের ব্যবহাকরর েন্য 

লিক্োর্ীথী র ন্োম (স্টেেন  JANE SMITH)

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন

 



আমাদের বাধ্্যবাধ্কতা
আমরা গো�াপনীয়তা আইন অনুসারর আপনার 
ব্্যক্তি�ত তর্য্যর সুরক্া দিরত প্রদতজ্াব্দ্ধ।     

আপনার ও আপনার সন্ান সম্পর্ককে  আমরা 
্কীভারব্ এব্ং গো্কান উরদের্য্য ব্্যক্তি�ত ত্য্য 
সংগ্রহ ্কদর, আপদন ্কীভারব্ গোসই ত্য্য গোিখরত 
পাররন এব্ং NSW জনস্াস্থ্য পদররেব্ায় এই ত্য্য 
্কীভারব্ ব্্যব্হৃত দ্কংব্া অন্য সংস্থার ্কারে প্র্কা্য 
্করা হরত পারর তার দব্স্াদরত এই দব্ব্ৃদতরত 
গোিওয়া আরে।  আপনার ব্্যক্তি�ত তর্য্যর মর্য্য 
ররয়রে আপনার ও আপনার সন্ারনর ব্্যক্তি�ত 
দব্ব্রণ এব্ং আপনার সন্ারনর টি্কা সংক্ান্ 
ব্্যক্তি�ত স্াস্থ্য ত্য্য।  

সংগ্রহ
আপনার সন্ানর্ক যারত য্যায্য প্রদতরে্য্ক 
গোসব্া রিওয়া যায় গোসজন্য ব্্যক্তি�ত ত্য্য সংগ্রহ 
্করা হয়। 

গো্কব্ল গোসস্কল ত্য্যই সংগ্রহ ্করা হয় গোযগুরলা 
আপনার সন্ারনর টি্কার সার্য সম্পদ্ককে ত এব্ং 
গোযগুরলা টি্কািান ্কাযকেক্ম পদরচালনার জন্য 
প্ররয়াজনীয়।   

গোযখারনই সম্ভব্ হরব্ আপনার ও আপনার সন্ারনর 
্কাে গো্যর্ক সরাসদর ত্য্য সংগ্রহ ্করা হরব্। 
আপনার সন্ারনর স্কু ল এব্ং অন্যান্য গোযস্কল 
স্াস্থ্য ্কমমী আপনার সন্ানর্ক দচদ্কৎসা দিরয়দেল 
তারির ্কাে গো্যর্ক ত্য্য সংগ্রহ ্করার ির্কার হরত 
পারর। জরুরী পদরক্স্থদতরত পদরব্াররর অন্য গো্কারনা 
সিস্য, ব্নু্ব্ান্ব্, পদরচযকো্কারী দ্কংব্া অন্যান্য 
ব্্যক্তি যারা আপনার সন্ানর্ক সরব্কোত্তম গোসব্া 
প্রিারন আমারির সাহায্য ্কররত পারর তারির ্কাে 
গো্যর্কও ত্য্য সংগ্রহ ্করার ির্কার হরত পারর।

সংগৃহীত তদ্য্যর নিরাপত্া
ব্্যক্তি�ত ত্য্য দব্দভন্নভারব্ সংরক্ণ ্করা হরত 
পারর। গোব্্যীর ভা� গোক্ররে, এই ত্য্য ্কা�রজ ক্লখা 
গোমদি্ক্যাল গোর্কিকে  দহরসরব্, এব্ং / অ্যব্া দনরাপি 
্কম্ম্পউটারাইজি িাটারব্ইজ এর অং্য দহরসরব্ 
ইরলক্ট্রদন্ক গোমদি্ক্যাল গোর্কিকে  দহরসরব্ সংরক্ণ 
্করা হরত পারর। আপনার ব্্যক্তি�ত ত্য্য হারারনা, 
অননুরমাদিত ব্্যব্হার এব্ং অপব্্যব্হার গোরা্য 
্কররত আমরা ব্্যক্তি�ত তর্য্যর দনরাপি সংরক্ণ 
সংক্ান্ ্কর�ার নীদতমালা অনুসরণ ্কদর।   

তদ্য্যর ব্যবহার এবং প্রকাশ
আপনার দ্কংব্া আপনার সন্ারনর ব্্যক্তি�ত ত্য্য 
NSW জনস্াস্থ্য পদররেব্া ্কতৃকে ্ক ব্্যব্হৃত হরত 
পারর, অ্যব্া এর ব্াইরর প্র্কা্য ্করা হরত পারর, 
যারত ্করর আপনার্ক য্যায্য গোসব্া ও দচদ্কৎসা 
গোিওয়া যায়। উিাহরণস্রূপ, আপনার ব্্যক্তি�ত 
ত্য্য আপনার দ্কংব্া আপনার সন্ারনর ক্জদপ, 
দচদ্কৎসা প্রিান্কারী অন্য গো্কারনা পদররেব্া 
অ্যব্া হাসপাতাল, NSW এর অ্যাম্বুরলন্স সাদভকে স, 
গোরফাররল দ্কংব্া প্যা্যলক্জ পরীক্ার জন্য গো্কারনা 
দব্র্যেজ্ ্কতৃকে ্ক ব্্যব্হৃত হরত পারর ব্া তারির 
্কারে প্র্কা্য ্করা হরত পারর। এোড়াও ব্্যক্তি�ত 
ত্য্য NSW জনস্াস্থ্য পদররেব্ার ্কাযকেক্ম 
পদরচালনার উরদের্য্য এব্ং অ্যকোয়ন, পদর্কল্পনা, 
দনরাপত্তা, এব্ং মান উন্নয়ন ্কমকে্কাণ্ডসহ আমারির 
গোরা�ীরির দচদ্কৎসার উরদের্য্য ব্্যব্হৃত দ্কংব্া 
প্র্কা্য করা হতে পাতর।   

গো�োপনীয়তো  
সংক্োন্ত বিিৃবত

NSW Health Bangla



অব্্য্যজ্াপনীয় গোরা�গুরলা দররপাটকে ্করা সংক্ান্ 
আইন গোমরন চলরত এব্ং গোমদির্কয়ার এর 
দব্স্াদরত ও টি্কার পদরসংখ্যান জানারত ব্্যক্তি�ত 
ত্য্য অব্্য্যই গোটেট এব্ং ্কমনওরয়ল্য সর্কাররর 
্কারে প্র্কা্য ্কররত হরব্।     

এোড়াও গ্রাহ্করির সন্তুষ্টি জদরপ এব্ং টি্কার 
দনরাপত্তা পযকেরব্ক্ণ ্করার জন্য আপনার সার্য 
গোযা�ারযা� ্কররত আমরা আপনার ব্্যক্তি�ত 
ত্য্য ব্্যব্হার ্কররত পাদর। এই জদররপ অং্যগ্রহণ 
ব্া্য্যতামূল্ক নয় এব্ং এরত অং্য না দনরল 
আপনার স্াস্থ্য গোসব্ায় গো্কারনা প্রভাব্ পড়রব্ না। 

আপিার নিদের ত্য্য দেখা 
আমারির ্কারে আপনার এব্ং আপনার সন্ারনর 
গোয ত্য্য আরে তা গোিখরত চাওয়ার অনুররা্য ্করার 
অদ্য্কার আপনার আরে। আপদন যদি আপনার 
ব্্যক্তি�ত ত্য্য দ্কংব্া গোমদি্ক্যাল গোর্করিকে র ্কদপ 
চান গোসরক্ররে আপনার্ক এর জন্য ক্ফ দিরত হরত 
পারর।  

অনতনরক্ত তদ্য্যর েি্য আমাদের 
সাদ্য দ�াগাদ�াগ করুি
আপনার ব্্যক্তি�ত ত্য্য ্কীভারব্ সংরক্ণ ্করা 
হয়, গোস সম্পর্ককে  অদতদরতি তর্য্যর জন্য www.
health.nsw.gov.au/patients/privacy 
ওরয়ব্সাইরট গোহল্য প্রাইরভদস ম্যানুয়াল ফর গোহল্য 
ইনফররম্যন গোিখুন।

যদি আপনার ব্্যক্তি�ত তর্য্যর গো�াপনীয়তা 
সম্পর্ককে  গো্কান প্রশ্ন দ্কংব্া অদভরযা� ্যার্ক, তাহরল 
অনুগ্রহ ্করর 1300 066 055 নম্রর আপনার 
স্থানীয় জনস্াস্থ্য ইউদনরটর সার্য গোযা�ারযা� 
্করুন।
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