
 

 

অনাক্রভযকযণ, মা টিকাকযণ হাবফও হযহিত াধাযণত ইনবেকবনয ভাধযবভ প্রবয়াগ কযা য়৷ 
মকু্তযাবেয হহি িাইল্ড হপ্রাগ্রাভ-এয অং হাবফ ফাচ্চাবেয হফহবন্ন হযাবগয হফযবুে টিকা হেওয়া৷ 
আনায হেহ, ডাক্তাযখানায নাস ফা স্বাস্থ্যকভীয কাছ হথবক আহন টিকাকযবণয উয যাভস 
হবত াবযন৷ হবযন্ট হল্ড িাইল্ড হল্থ হযকডস  (রার ফই)–এ তা নহথবুক্ত কযা য়, হই ফইবয় 
আনায হযু স্বাবস্থ্যয তথয থাবক এফং ফইটি আনায কাবছ থাবক৷ 

টিকাকযণ প্রধানত েীফবনয প্রথভ াঁি ফছবযয ভবধয হেওয়া য়৷ হযাবগয ঝঁুহক মতটা ম্ভফ কভ 
যাখায েনয ঠিক ফয়ব টিকা হনওয়া েযহুয৷ আনায স্বাস্থ্যকভী ফা হেহফ-য কাবছ যাভস 
হনবত হিধা কযবফন না – ওনাযা এই কাবেয েনযই আবছন! শবফয টিকাগহুর হফনাভূবরয াওয়া 
মায় এফং অহধকাং আনায হেহ-য ডাক্তাযখানাবতই হেওয়া য়৷ 

যুক্ষা ফার থাকা হনহিত কযায েনয হকছু টিকা একফাবযয হফহ হেওয়া য়৷ এবক ফরা য় 
ফসু্টায, আনায ফাচ্চায তা াওয়া হনহিত কযনু৷ 

আহন গবস ফতী বর, আনায হেহ-য ডাক্তাযখানায় আনাবক ুহং কাহয টিকা হেওয়া বফ৷ 
এই টিকা হনওয়ায আেস ভয় র 28 হথবক 32 প্তা গবস াফস্থ্ায ভবয়, আনায হ ুুহং 
কাহ ংক্রভণ হথবক যুহক্ষত বয় েন্মাবফ, হছাট হবুেয েনয এটা একটি গযুতুয ংক্রভণ৷ 

1. 
টিকাকযণ েইু ভা ফয়ব যু ুয়, মখন হযু অবুখয প্রহত প্রাকৃহতক হযাগ প্রহতবযাধ ক্ষভতা 
কভবত যু ুকবয৷ 

2. 
আনায স্বাস্থ্যকভী আনাবক োনাবফন কখন স্থ্ানীয় টিকাকযণ অহধবফনগহুর যু ুবফ৷ 

3. 
টিকাকযণ আনায হবুক ধু ুশবফই যুহক্ষত যাবখ না, তাবেয আেীফন যুহক্ষত যাবখ৷ 

অনাক্রভযকযণ (টিকাকযণ) 
 

এখন এফং বহফলযবত আনায হবুক যক্ষা কযনু 



হেহ-য ভযাভস 
ফাচ্চাবেয অবুখয কফর হথবক যক্ষা কযায েনয টিকা হেওয়া য় হম হযাগগহুর খুফ ভাযাত্বক বত 
াবয এফং হগহুর হথবক েীঘস-হভয়াহে েটিরতা এফং ভযণও বত াবয৷ 

আনায হবুক যুক্ষাকাযী হম টিকাগহুর হেওয়া য় তাযেনয অহত াভানয ফযথা হবত য়৷  

আনায হবুক হম টিকাগহুর হেওয়া য় হগহুরয হফলবয় আহন অহতহযক্ত তথয হবত িাইবর, 
www.nhs.uk ওবয়ফাইট হেখুন অথফা আনায স্বাস্থ্যকভী, ডাক্তাযখানায নাস ফা হেহয াবথ 
কথা ফরনু৷ 

 

হম অখুগহুর হথবক যুক্ষা হেয় 
• হডবথহযমা, টিবটনা, াটুস হ (ুহং কাহ), হাহরও এফং হবভাহপরা 
ইনফু্লবয়ঞ্জা টাই b (Hib) 

• হনউবভাবকাক্কার অখু 

• হযাটাবাইযা  

• হডবথহযয়া, টিবটনা, াটুস হ, হাহরও এফং Hib 

• হভহননবগাবকাক্কার গ্রু C হডহেে (MenC) 

• হযাটাবাইযা  

• হডবথহযয়া, টিবটনা, াটুস হ, হাহরও এফং Hib 

• হনউবভাবকাক্কার অখু 

• Hib/MenC 

• হনউবভাবকাক্কার অখু 

• াভ, ভাভস্ এফং যবুফরা (োভসান াভ) 

• ইনফু্লবয়ঞ্জা – ফু্ল নযাোর হে টিকা আগাভী ফছযগহুরবত অনয ফয়বয 
ফাচ্চাবেয হক্ষবেও ক্রভ ফাে হেওয়া বফ, আনায ডাক্তাযখানায নাস ফা 
স্বাস্থ্যকভীয াবথ যাভস কযনু৷ 

• াভ, ভাভস্ এফং যবুফরা 

• হডবথহযয়া, টিবটনা, াটুস হ, এফং হাহরও (প্রাক-সু্কর ফসু্টায) 

কখন টিকা হেবত য় 
েইু ভা ফয়ব 

 

হতন ভা ফয়ব 

 

িায ভা ফয়ব 

 

12 এফং 13 ভা ফয়বয 
ভবধয- প্রথভ েন্মহেবনয এক 
ভাবয ভবধয 

 

েইু, হতন এফং িায ফছয ফয়ব 

 

হতন ফছয িায ভা ফয়ব ফা 
তায ঠিক বয 



উত্: NHS ইহভউনাইবেন ইনপযবভন৷ 

 

স্বাস্থ্যকভীয যাভস 
আনায হযু রার ফইটি অফযই একটি হনযাে োয়গায় যাখবফন৷ আনায েনয তাবেয 
শবফ টিকাকযবণয এটাই একভাে মূ্পণস নহথ এফং এটা িযািয ফয় ফাড়ায বযও েযকায 
য়৷ MenB টিকাটি গতানগুহতক শফ টিকাকযণ কভসূিীয একটি অং হাবফ প্রফতস ন কযা 
বফ, আনায স্বাস্থ্যকভীয কাছ হথবক হেবন হনন৷ 

 


