
মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এর টিকজো

প্রশ্ন । মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোগ কী ? 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোগ একটি নি�ল নকন্তু েজো�জোত্মক সংক্রেণ যজো 
সজোধজো�ণত মেনিিজজোইটিস (েস্তিষ্ক এিং মেরুদঞ্ডে� আি�ঞ্ণ প্রদজোহ) 
এিং/ অথিজো মসপটিনসনেয়জোয় (�ঞ্তে নিষস্ক্রয়জো) রূপ নিঞ্ত পজোঞ্�। 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোঞ্গ� সুনিনদদিষ্ট মকজোঞ্িজো লক্ষণ িজোও মদখজো নদঞ্ত পজোঞ্�, 
তঞ্ি তজো হঞ্ত পজোঞ্� হঠজোৎ জ্ব� হওয়জো, েজোথজো ি্যথজো, ঘজোড় টজোি টজোি হঞ্য় 
যজোওয়জো, অস্থিসনধিঞ্ত ি্যথজো, লজোলঞ্ে‑মিগুনি �ঞ্ে� ফুসকুনড়, উজ্জ্বল 
আঞ্লজো সহ্য িজো হওয়জো, িনে হওয়জো নকংিজো িনে� ভজোি হওয়জো। যথজোযথ 
অ্যজোনটিিজোঞ্য়জোটিক নিঞ্লও শতক�জো ১০ ভজোগ পযদিন্ত মেনিঞ্্জজোকক্জোল 
সংক্রেণ প্রজোণঘজোতী হঞ্ত পজোঞ্�, এিং যজো�জো মসঞ্� ওঞ্ঠ তজোঞ্দ� দীঘদিঞ্েয়জোদী 
জটিলতজো মদখজো নদঞ্ত পজোঞ্�।      

প্রশ্ন । মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোগ কীভজোঞ্ে ছড়জোয় ? 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল ি্যজোকঞ্টন�য়জো িজোক ও গলজো� মপছঞ্ি� নদঞ্ক� লজোলজো� 
েজোধ্যঞ্ে একজি মথঞ্ক আঞ্�কজঞ্ি ছড়জোয়। এজি্য সজোধজো�ণত ময ি্যস্তে 
ি্যজোকঞ্টন�য়জো িহি ক�ঞ্ছি তা জো� সজোঞ্থ ঘনিষ্ঠ ও দীঘদি সেয় সংস্পঞ্শদি� 
প্রঞ্য়জোজি হয়। নযনি ি্যজোকঞ্টন�য়জো িহি ক�ঞ্ছি নতনি সজোধজো�ণত সম্পূণদি 
সুথি। ‘ঘনিষ্ঠ ও দীঘদি সংস্পঞ্শদি�’ একটি উদজোহ�ণ হল একই িজোড়ীঞ্ত 
অিথিজোি ক�জো নকংিজো মিশ ঘনিষ্ঠ (গভী�) েুম্বি। মেনিঞ্্জজোকক্জোল 
ি্যজোকঞ্টন�য়জো অত সহঞ্জ একজি মথঞ্ক আঞ্�কজঞ্ি ছড়জোয় িজো এিং 
এটি েজোিি মদঞ্হ� িজোইঞ্� মতেি একটজো মিাঞ্ে থজোকঞ্ত পজোঞ্� িজো।

প্রশ্ন । টিকজোগুঞ্লজো কীভজোঞ্ে কজোজ কঞ্� ?
নিনদদিষ্ট নকছু সংক্রেঞ্ণ� নিরুঞ্ধে লড়ঞ্ত মদঞ্হ� ম�জোগ প্রনতঞ্�জোধ 
ি্যিথিজোঞ্ক সস্ক্রয় কঞ্� মতজোলজো� েজোধ্যঞ্ে টিকজোগুঞ্লজো কজোজ কঞ্�। টিকজো 
নিঞ্য়ঞ্ছি এেি মকজোি ি্যস্তে যনদ এই সংক্রেণগুঞ্লজো� সংস্পঞ্শদি আঞ্স 
তজোহঞ্ল তজোঞ্দ� ম�জোগ প্রনতঞ্�জোধক ি্যিথিজো আ�ও কজোযদিক�ভজোঞ্ি সজোড়জো 
নদঞ্ত সক্ষে হয়, মযেি ম�জোগটি� নিতিজোঞ্� িজোধজো মদওয়জো নকংিজো এ� 
তীব্রতজো ি্যজোপকভজোঞ্ি কনেঞ্য় আিজো। 

প্রশ্ন । মেনিঞ্্জজোকক্জোল এনিডনলিউওয়জোই এ� টিকজো মকেি 
কজোর্্যক�ী ? 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল এনসডনলিউওয়জোই এ� সেনবিত টিকজোটি এই েজো� ধ�ঞ্ণ� 

মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোঞ্গ� নিরুঞ্ধে খুিই কজোযদিক�ী সু�ক্ষজো মদয়। এই টিকজো 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল নি ম�জোঞ্গ� নিরুঞ্ধে সু�ক্ষজো মদয় িজো। 

প্রশ্ন । এই টিকজোদজোি কে্যিূচীঞ্ে কজোঞ্দ� টিকজো নদঞ্ে হঞ্ে ? 
েজোধ্যনেক নিদ্যজোলঞ্য়� দশে মরেণী�, এিং ইিঞ্টিনসভ ইংস্লশ মসটিজোঞ্� 
অংশগ্রহণকজো�ী ১৫‑১৯ িছ� িয়সী সকল নশক্ষজোথথীঞ্দ� মেনিঞ্্জজোকক্জোল 
মসঞ্�জোগ্রুপ A, C, W এিং Y এ� নিরুঞ্ধে সু�ক্ষজো� জি্য এই টিকজো নদঞ্ত 
হঞ্ি

প্রশ্ন । কজোঞ্দ� টিকজো মদওয়জো উনচৎ িজো ?
মেনিঞ্্জজোকক্জোল এনসডনলিউওয়জোই এ� টিকজো তজোঞ্দ�ঞ্ক মদওয়জো যজোঞ্ি িজো, 
যজোঞ্দ� নিঞ্্নজোতেভজোঞ্ি অ্যজোিজোস্ফল্যজোক্সিস হঞ্য়নছলঃ  

• ইনতপপূঞ্িদি মেনিঞ্্জজোকক্জোল এ� টিকজো মিওয়জো� প�

• মযঞ্কজোঞ্িজো টিকজো মিওয়জো� প� (পঞ্�� পৃষ্ঠজোয় মদওয়জো আঞ্ছ) 

যজোঞ্দ� নডপঞ্থন�য়জো টসিঞ্য়ড এ� প্রনত তীব্র সংঞ্িদিশীলতজো �ঞ্য়ঞ্ছ 
তজোঞ্দ�ঞ্কও মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এ� টিকজো মদওয়জো উনেৎ হঞ্ি িজো।   

প্রশ্ন । অ্্যজোিজোফিল্যজোক্সিি কী ?
অ্যজোিজোস্ফল্যজোক্সিস একটি গুরুত� এলজোস্জদি প্রনতস্ক্রয়জো যজো দ্রুত নেনকৎসজো  
িজো মদওয়জো হঞ্ল অঞ্েতি হঞ্য় পড়জো এিং েৃতু্য� কজো�ণ হঞ্ত পজোঞ্�। 

যেকো�োকো�ো টি�ো যেওয়োর পর এই ধরকোের ঘট�ো খুব �মই  
ঘকোট। স্কু ঞ্ল� ইনেউিজোইঞ্জশি িজোসদি�জো অ্যজোিজোস্ফল্যজোক্সিঞ্স� নেনকৎসজো 
মদওয়জো� মক্ষঞ্রে পুঞ্�জোপুন� প্রনশস্ক্ষত।    

প্রশ্ন । আেজো� িন্জোি নক ইনেেঞ্্য্যই মেনিঞ্্জজোকক্জোল 
এনিডনলিউওয়জোই এ� টিকজো মিয়নি ? 
২০১৮ সজোঞ্ল� জলুজোই মথঞ্ক ১২ েজোস িয়সী নশশুঞ্দ� জি্য 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এ� টিকজো জজোতীয় টিকজোদজোি কেদিসপূেীঞ্ত 
অন্তভ্ভদি তে ক�জো হঞ্য়ঞ্ছ। আপিজো� সন্তজোি হয়ঞ্তজো এ� আঞ্গ 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল C (নস) এ� টিকজো নিঞ্য় থজোকঞ্ি যজো মকিল 
মেনিঞ্্জজোকক্জোল C ম�জোঞ্গ� নিরুঞ্ধে সু�ক্ষজো মদয়।

অল্প নকছু সংখ্যক নশক্ষজোথথী যজোঞ্দ� নিঞ্শষ একটি শজো�ীন�ক অিথিজো 
(মযেি প্ীহজোহীিতজো নকংিজো ম�জোগ প্রনতঞ্�জোধ ক্ষেতজো� অভজোি) �ঞ্য়ঞ্ছ 
তজোঞ্দ�ঞ্ক হয়ঞ্তজো এ� আঞ্গ এই টিকজো মদওয়জো হঞ্য় থজোকঞ্ি। যনদ তজোই 
হয়, তজোহঞ্ল আপিজো� সন্তজোঞ্ি� প্রনতঞ্�জোধ‑িধদিক (িুস্জো�) মিওয়জো� সেয় 
হঞ্ল অিুগ্রহ কঞ্� আপিজো� স্জনপ নকংিজো নিঞ্শষঞ্ঞে� সজোঞ্থ এ সম্ঞ্কদি  
আঞ্লজোেিজো করুি।  

প্রশ্ন । আেজো� িন্জোি ইনেেঞ্্য্যই মেনিঞ্্জজোকক্জোল নি এ� 
টিকজো নিঞ্য়ঞ্ছ – মিঞ্ষেঞ্রে নক মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এ� 
টিকজো মিওয়জো নি�জোপদ হঞ্ে ?

অনধকজোংশ নশশুই মছজোট অিথিজোয় মেনিঞ্্জজোকক্জোল নস এ� টিকজো নিঞ্য় 
থজোকঞ্ি। 

মকজোঞ্িজো মকজোঞ্িজো মদঞ্শ ককঞ্শজোঞ্� একটি িুস্জো� মিওয়জো� প�জোেশদি মদওয়জো 
হয়, এিং এই ACWY টিকজো মেনিঞ্্জজোকক্জোল নস এ� নিরুঞ্ধে িুস্জো� 
নহঞ্সঞ্ি কজোজ ক�জো� পজোশজোপজোনশ মেনিঞ্্জজোকক্জোল এ, ডনলিও এিং ওয়জোই 
এ� নিরুঞ্ধে সু�ক্ষজো মদঞ্ি। নকছু নকছু নশশু No Jab, No Pay (মিজো 
জ্যজোি, মিজো মপ) কেদিসপূেী� আওতজোয় ২০১৫‑২০১৮ সজোঞ্ল িঞ্কয়জো টিকজো 
মিয়জো� অংশ নহঞ্সঞ্ি মেনিঞ্্জজোকক্জোল নস এ� এক মডজোজ টিকজো মপঞ্য় 

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 তথ্যপরেটি যত্নসহকজোঞ্� পড়ুি।
• আপনি যনদ আপিজো� সন্তজোিঞ্ক মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY 

(এনসডনলিউওয়জোই) এ� টিকজো মদওয়জোঞ্ত েজোি, তজোহঞ্ল সম্মনত 
ফেদিটি পপূ�ণ ও স্জোক্ষ� কঞ্� তজো স্কু ঞ্ল মফ�ত মদওয়জো� জি্য 
আপিজো� সন্তজোিঞ্ক নদি।

• আপনি যনদ আপিজো� সন্তজোিঞ্ক মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY 
এ� টিকজো মদওয়জোঞ্ত না েজোি, তজোহঞ্ল এই সম্মনতপরেটি পপূ�ণ 
ক�ঞ্িি না নকংিজো মফ�ত পজোঠজোঞ্িি িজো।

NSW Health Bangla বোবো মোকোয়কোের জ�্য র্থ্্যপত্র

Meningococcal ACWY vaccination



থজোকঞ্ি। এখি মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এ� টিকজো মিওয়জো নি�জোপদ। 
সি ধ�ঞ্ণ� মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোঞ্গ� নিরুঞ্ধে সম্পূণদি সু�ক্ষজো� জি্য 
মডজোজগুঞ্লজো� েঞ্ধ্য অন্তত ৪ সপ্জোঞ্হ� নি�নত মদওয়জো ভজোল।

প্রশ্ন । এই টিকজো মিওয়জো� অ্ি্য কজো�ণগুঞ্লজো কী কী ? 
ময সকল েজোিুষ হজ পজোলিসহ এেি মকজোঞ্িজো ভ্রেঞ্ণ� পন�কল্পিজো ক�ঞ্ছ 
মযখজোঞ্ি মেনিঞ্্জজোকক্জোল ম�জোঞ্গ� সংস্পঞ্শদি আসজো� ঝুানক মিনশ, তজোঞ্দ� 
জি্যও এই টিকজো মিওয়জো� প�জোেশদি মদওয়জো হয়। নিনদদিষ্ট নকছু মপশজোজীিী 
মযেি েজোইঞ্ক্রজোিজোঞ্য়জোলস্জ ল্যজোিঞ্�টন�ঞ্ত কেদি�ত মলজোক, এিং নিঞ্শষ 
শজো�ীন�ক অিথিজো, মযেি যজোঞ্দ� প্ীহজো মিই তজোঞ্দ� জি্যও এই টিকজো 
মিওয়জো� প�জোেশদি মদওয়জো হয়।     

প্রশ্ন । মেনিঞ্্জজোকক্জোল ACWY এ� টিকজোয় কী কী িংনেশ্রণ 
(অ্্যজোনডটিভ) আঞ্ছ ?
এই ভ্যজোকনসঞ্ি ম্রজোনেটজোেল, সুঞ্ক্রজোজ, এিং মসজোনডয়জোে ম্লজো�জোইড 
থজোকঞ্ত পজোঞ্�। ভ্যজোকনসিটিঞ্ক কজোযদিকজো�ী �জোখঞ্ত নকংিজো স্প্রজজো�ঞ্ভটিভ 
নহঞ্সঞ্ি এই অ্যজোনডটিভগুঞ্লজো খুি অল্প পন�েজোঞ্ণ মদওয়জো হঞ্য় থজোঞ্ক।

প্রশ্ন । টিকজোগুঞ্লজো কেটুকু নি�জোপদ ?
অঞ্্রেস্লয়জোয় ি্যিহৃত টিকজো নি�জোপদ এিং মথ�জোনপউটিক গুডস 
অ্যজোডনেনিঞ্্রেশি (TGA) দ্জো�জো অিুঞ্েজোদঞ্ি� আঞ্গ এগুঞ্লজোঞ্ক অিশ্যই 
যথজোযথ নি�জোপত্জো প�ীক্ষজোয় পজোস ক�ঞ্ত হঞ্ি। এছজোড়জোও, একিজো� 
ি্যিহজো� শুরু হঞ্ল TGA টিকজোগুঞ্লজো� নি�জোপত্জো পযদিঞ্িক্ষণ কঞ্�। 

প্রশ্ন । মেনিঞ্্জজোকক্জোল এনিডনলিউওয়জোই এ� টিকজো� 
পজোর্শ্যপ্রনেফরিয়জোগুঞ্লজো কী কী ?
পজোর্শদিপ্রনতস্ক্রয়জোগুঞ্লজো সে�জোে� েৃদ ুহয় এিং সজোধজো�ণত জ্ব�, েজোথজোি্যজোথজো, 
েজোথজো মঘজো�জো, ি্যথজো, ফুঞ্ল যজোওয়জো, ইঞ্্জকশঞ্ি� জজোয়গজোয় ফুঞ্ল যজোওয়জো 
নকংিজো লজোলঞ্ে ভজোি মদখজো মদয়। ইঞ্্জকশঞ্ি� জজোয়গজো� প্রনতস্ক্রয়জোগুঞ্লজো 
সজোধজো�ণত ২ মথঞ্ক ৩ নদঞ্ি� েঞ্ধ্য মসঞ্� যজোয়। গুরুত� পজোর্শদিপ্রনতস্ক্রয়জো 
ঘঞ্ট খুিই কদজোনেৎ। www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
ওঞ্য়িসজোইঞ্ট� কিস্জউেজো� মেনডনসি ইিফ�ঞ্েশি (CMI) এ টিকজোটি� 
পজোর্শদি প্রনতস্ক্রয়জো সম্ঞ্কদি  আ�ও তথ্য �ঞ্য়ঞ্ছ। 

িজোিজো‑েজোঞ্য়�জো যনদ টিকজো মদওয়জো� পঞ্� এ� পজোর্শদি প্রনতস্ক্রয়জো নিঞ্য় নেস্ন্তত 
হি তজোহঞ্ল তজোঞ্দ� উনেত স্জনপ� সজোঞ্থ মযজোগজোঞ্যজোগ ক�জো নযনি থিজোিীয় 
জিস্জোথি্য ইউনিঞ্ট� জি্য একটি ন�ঞ্পজোটদিও কতন� ক�ঞ্ি

প্রশ্ন । মকজোি ছজোরেী র্নদ গভ্য েেী হয় নকংেজো মি র্নদ েঞ্ি 
কঞ্� মি হয়ঞ্েজোেজো গভ্য েেী মিঞ্ষেঞ্রে নক টিকজো মদওয়জো 
উনচে হঞ্ে ?
িজো। ময ছজোরেী গভদি িতী নকংিজো যনদ মস েঞ্ি কঞ্� মস গভদি িতী, তজোহঞ্ল 
তজোঞ্ক টিকজো মদওয়জো যজোঞ্ি িজো। ন্লনিঞ্ক� নদি ভ্যজোক্সিঞ্িশি িজোসদি ছজোরেীঞ্দ� 
স্জঞেজোসজো ক�ঞ্িি তজো�জো গভদি িতী নক িজো অথিজো গভদি িতী হওয়জো� সম্জোিিজো 
আঞ্ছ নক িজো। যনদ মকজোি ছজোরেী এই প্রঞ্নে� উত্ঞ্� হা ্যজো সুেক জিজোি 
মদয় তজোহঞ্ল তজোঞ্ক টিকজো মদওয়জো হঞ্ি িজো। ঐ ছজোরেীঞ্ক নিষয়টি নিঞ্য় 
অনিলঞ্ম্ব তজো� নপতজোেজোতজো / অনভভজোিঞ্ক� সজোঞ্থ আঞ্লজোেিজো ক�ঞ্ত এিং 
নেনকৎসজো প�জোেশদি নিঞ্ত িলজো হঞ্ি। এছজোড়জোও তজোঞ্ক মকজোি স্জোথি্য মসিজোয় 
মযজোগজোঞ্যজোঞ্গ� নিতিজোন�ত মদওয়জো হঞ্ি যজো�জো তজোঞ্ক প�জোেশদি, সহজোয়তজো এিং 
নদক নিঞ্দদিশিজো মদঞ্ি।

প্রশ্ন । আেজো� েজোচ্জো� র্নদ অ্্যজোজেজো থজোঞ্ক এেং র্নদ মি 
“পজোিজো� ” এ� েজো্য্যঞ্ে ক�টিিি নকংেজো মপ্রডনিিি নিঞ্য় 
থজোঞ্ক েজোহঞ্ল কী হঞ্ে ?
একজি অ্যজোজেজো ম�জোগী ময ঔষধই নিক িজো মকি, তজোঞ্ক মেনিঞ্্জজোকক্জোল 
ACWY এ� টিকজো নি�জোপঞ্দ মদওয়জো মযঞ্ত পজোঞ্�।

প্রশ্ন । কজো�জো টিকজো প্রদজোঞ্ি� জি্য িম্মনে নদঞ্ে পজোঞ্� এেং 
এই িম্মনে নক প্রে্যজোহজো� ক�জো মর্ঞ্ে পজোঞ্� ?
স্কু লঞ্ক স্লনখতভজোঞ্ি সম্মনত প্রত্যজোহজোঞ্�� মিজোটিশ প্রদজোি কঞ্� নকংিজো 
মটস্লঞ্ফজোি কঞ্� মযঞ্কজোঞ্িজো সেয় সম্মনত প্রত্যজোহজো� কঞ্� মিওয়জো মযঞ্ত 
পজোঞ্�। অিলজোইঞ্ি সম্মনত প্রত্যজোহজো� ক�জো মযঞ্ত পজোঞ্� এই ওঞ্য়িসজোইঞ্টঃ 
nswhealth.service-now.com/school।

প্রশ্ন । িজোি্য�জো মর্নদি স্কু ঞ্ল আিঞ্েি মিনদি র্নদ 
অ্িুস্থেজো নকংেজো স্কু ঞ্ল িজো র্জোওয়জো� কজো�ঞ্ণ আেজো� িন্জোি 
টিকজো নিঞ্ে িজো পজোঞ্�, মিঞ্ষেঞ্রে আনে কী ক�ঞ্ে পজোন� ? 
িছঞ্�� স্কু ল েলজোকজোলীি সেঞ্য় আপিজো� সন্তজোিঞ্ক টিকজো মদওয়জো� 
জি্য সিদিজোত্মক মেষ্টজো েজোলজোঞ্িজো হঞ্ি। এভজোঞ্ি টিকজো মদয়জো সম্ি িজো হঞ্ল 
আপিজোঞ্ক িজোদ পঞ্ড় যজোওয়জো টিকজোগুঞ্লজো মদওয়জো� নদিক্ষণ জজোিজোঞ্িজো 
হঞ্ি। 

এ� নিকল্প নহঞ্সঞ্ি, আপিজো� স্জনপ অথিজো ফজোেদিজোনসস্ টিকজো 
প্রদজোিকজো�ী� কজোঞ্ছ নগঞ্য় নিিজোেপূঞ্ল্য িজোদ পড়জো টিকজো মিয়জো যজোঞ্ি। অিুগ্রহ 
কঞ্� েঞ্ি �জোখঞ্িি স্জনপ এিং ফজোেদিজোনসস্ টিকজো প্রদজোিকজো�ী আপিজো� 
কজোঞ্ছ কিসজোলঞ্টশি িজো অ্যজোডনেনিঞ্্রেশি স্ফ েজোইঞ্ত পজোঞ্�ি।       

প্রশ্ন । আনে কীভজোঞ্ে টিকজো� ম�কড্য  মদখঞ্ে পজোন� ?
আপিজো� িজোচ্জো� ভ্যজোকনসি সংক্রজোন্ত তথ্য অঞ্্রেস্লয়জোি ইনেউিজোইঞ্জশি 
ম�স্জস্জো� (AIR) এ আপঞ্লজোড ক�জো হঞ্ি, যজোঞ্ত কঞ্� এটি আপিজো� 
িজোচ্জো� ময টিকজো� ম�কডদি  আঞ্ছ, তজো� সজোঞ্থ যুতে ক�জো যজোয়। 

িজোিজো‑েজোঞ্য়�জো তজোঞ্দ� সন্তজোঞ্ি� িয়স ১৪ িছ� হওয়জো পযদিন্ত AIR 
ইনেউিজোইঞ্জশি নহন্রে মস্টঞ্েটি এ� একটি কনপ� জি্য আঞ্িদি 
ক�ঞ্ত পজোঞ্�ি, এিং ১৪ িছ� এিং এ� মিনশ িয়সী নশক্ষজোথথী�জো নিঞ্্নজোতে 
উপজোঞ্য় তজোঞ্দ� নিঞ্জ� ইনেউিজোইঞ্জশি নহন্রে মস্টঞ্েটি এ� জি্য 
অিুঞ্�জোধ ক�ঞ্ত পজোঞ্�ঃ

•  myGov my.gov.au/ এ� েজোধ্যঞ্ে মেনডঞ্কয়জো� অিলজোইি অ্যজোকজোউটি 
ি্যিহজো� কঞ্�

•  মেনডঞ্কয়জো� এসিঞ্প্রস প্জোস অ্যজোপ ি্যিহজো� কঞ্�
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/ 
express-plus-mobile-apps

•  1800 653 809 িম্বঞ্� মজিজোঞ্�ল এিঞ্কজোয়জোন�স লজোইঞ্ি AIR মক 
মফজোি কঞ্�

প্রশ্ন । আেজো� িন্জোঞ্ি� েঞ্থ্য� কী হঞ্ে ? 
অিুেনত পঞ্রে আপনি ময তথ্য প্রদজোি কঞ্�ঞ্ছি তজো নিউ সজোউথ ওঞ্য়লস 
এিং কেিওঞ্য়লথ আইি অিুসজোঞ্� কঞ্ঠজো� মগজোপিীয়তজো এিং সু�ক্ষজো 
নিক্চিত ক�জো হঞ্ি (সংযুতে প্রজোইঞ্ভনস মস্টঞ্েটিটি মদখুি)। এই তথ্য 
NSW মহলথ ইনেউিজোইঞ্জশি ম�স্জস্জোঞ্� স্লনপিধে ক�জো� প� এটিঞ্ক 
অঞ্্রেস্লয়জোি ইনেউিজোইঞ্জশি ম�স্জস্জোঞ্� (AIR) আপঞ্লজোড ক�জো হঞ্ি 
যজোঞ্ত কঞ্� এটিঞ্ক আপিজো� নশশু� িতদি েজোি টিকজো� ম�কঞ্ডদি � সজোঞ্থ 
সংযুতে ক�জো যজোয় এিং েজোইগভ ওঞ্য়িসজোইঞ্ট মদখজো যজোয়।   

প্রশ্ন । মকজোথজোয় আনে স্কু ল ভ্যজোক্সিঞ্িশি িম্পঞ্ক্য  আ�ও 
েথ্য মপঞ্ে পজোন� ?
অনতন�তে তথ্য পজোওয়জো যজোঞ্িঃ

•  NSW মহলথ এ� ওঞ্য়িসজোইট  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  1300 066 055 িম্বঞ্� আপিজো� থিজোিীয় গণস্জোথি্য ইউনিঞ্ট� সজোঞ্থ 
মযজোগজোঞ্যজোগ কঞ্�
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মেনিঞ্্জজোকক্জোল এনিডনলিউওয়জোই এর টিকজো মেওয়জোর িম্মনি 

পিতামাতা/অপিিাবককক কক িূরণ করকত হকব। অনগু্রহ ককর কজোঞ্লজো পকংবা িীল কাপির কিম পিক়ে বড় হজোঞ্ির অক্ষকর পিখনু। 

220726-2-2

1. নিক্জোর্ীথী র নববরণ

2. আনেবজোিীগি অবস্জোি

পদবী

নামের প্রথে অংশ 

জন্ম তাররখ

স্কু মের নাে

মেরিমেয়ার নম্বর

না হ্্য যাা, অযাাবরররজনাে হ্্য যাা, টমরস ম্রেইট আইেযাানিার হ্্য যাা, অযাাবরররজনাে এবং টমরস ম্রেইট আইেযাানিার উভয়ই 

মেরিমেয়ার োমিডে  আপনার সন্ামনর 
 নামের পামশর নম্বর

রেঙ্গ

পকুরুষ েরহ্ো
অরনর্ডোররত/
ইন্ারমসক্স/
অরনর্দদিষ্ট

মরেণী

3. আপিজোর নববরণ – নপিজোেজোিজো নকংবজো আইিগি অনিিজোবক
আরে মেরনম্জােক্াে এরসিরলিউওয়াই এর টিোর উপোররতা এবং 
সম্াবযা পার্শডেপ্ররতররিয়াগুমো সম্পমেডে  মদয়া তথযা পম়েরি এবং বকুমেরি।
এতদ্দারা আরে উপমর নাে উমলেরখত আোর সন্ানমে মেরনম্জােক্াে
এরসিরলিউওয়াই এর ১ মিাজ টিো মদওয়ার জনযা সম্মরত প্রদান েররি।

আোর জানা েমত আরে ম�াষণা েররি মে আোর সন্ানঃ
1. মোন টিো মনওয়ার পর অযাানারিেযাােটিে প্ররতররিয়ায় ভকু মেরন।
2. সংেকুক্ত পযাামরন্ ইনিরমেশন শীমট (বাবা োময়মদর জনযা তথযাপমরে) 

প্রদত্ত টিোর উপাদানগুমোর মোমনাটির প্ররত অযাানারিেযাােটিে 
সংমবদনশীেতা মনই।

3. েভডেবতী নয়। 

রপতাোতা/অরভভাবমের নাে (মেেন JOHN SMITH)

বার়ের ঠিোনা (মেেন  5 SMITH LANE)

সাবাবডে

মোবাইে নম্বর

রপতাোতা / অরভভাবমের স্াক্ষর তাররখ

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

মপাস্টমোি

Bangla

শুধুমাত্র 

উদাহরণ

সম্মতি পত্রটি  

ইংররতিরি পূরণ করুন
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কমপনক্জাকক্াি এপিডপলিউও়োই টিকার করকড্ড নপিজোেজোিজো/অনিিজোবকঞ্ের জি্য  কমপনক্জাকক্াি এপিডপলিউও়োই টিকার করকড্ড

কমপনক্জাকক্াি এপিডপলিউও়োই টিকার করকড্ড

নিক্জোর্ীথী র িজোে (মেেন  JANE SMITH)

িজোঞ্িসের মিজোট 

হজোি টিো প্রদামনর সেয় (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর তাররখ

:
টিোর বযাাে নম্বরবাে

িান

টিকা না কিও়োর কারণ 

অনকুপরথিত
রনমত োয়রন
অসকুথি
স্াক্ষর মনই 
সম্মরত প্রতযাাহ্ার েমর মনওয়া হ্ময়মি
অনযাানযা

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব

শুধুমাত্র অপিকির ব্যবহাকরর জন্য 

নিক্জোর্ীথী র িজোে (মেেন  JANE SMITH)

হজোি টিো প্রদামনর সেয় (24�ণ্া)

নামসডের স্াক্ষর তাররখ

:
টিোর বযাাে নম্বরবাে

িান

পিতামাতা/অপিিাবককক িরূণ করকত হকব

শুধমুাত্র অপিকির ব্যবহাকরর জন্য 

টিকা কনও়োর ির কী কী করণী়ে ইনকজকশকনর জা়েগা়ে যপি ককান 
িার্শ্ডপ্রপতপরি়ো হ়ে তাহকি কী করকত হকব?

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

• আপনার সন্ামনর টিোর তথযা স্য়ংররিয়ভামব অম্রেরেয়ান
ইরেউনাইমজশন মররজস্টামর (AIR) আপমোি হ্ময় োমব। 
আপরন োইমে আপনার রজরপমে টিোর তাররখটি জারনময়
রদমত পামরন। 

যনে আপিজোর িন্জোি এেি মকজোি পজোর্শসে প্রনিনরিয়জোয় িুঞ্গ যজো নিঞ্য় আপনি উনবিগ্ন িজোহঞ্ল অিগু্রহ কঞ্র আপিজোর 
স্জোিীয় ডজোক্জোঞ্রর িজোঞ্র্ মযজোগজোঞ্যজোগ করুি। 

• বযাাথা েোমনার জনযা ইম্জেশমনর জায়োয় এেটি ঠাণ্া
মভজা োপ়ে মরমখ রদন। 

• বযাাথার জনযা পযাারারসটােে খান। 
• বা়েরত পারন পান েরুন।

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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