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আপনার সন্তানদের VPD (টিকা দ্বারা িপ্রিদরাধ করা সম্ভব ররাগ) রেদক রক্ষা করার জনয, টিকা োদনর সময়সূপ্রি মদন ররদে যোসম্ভব সটিক সমদয় টিকা িোন করা গুরুত্বপূণ ণ। প্রিশু-িপ্রিরক্ষা
সপ্রমপ্রির মিানুসাদর, VPD (অনুদমাপ্রেি NPO) সম্পদকণ জানা এবং সটিক সমদয় টিকাোন করা হদল জদের িেম প্রেদকই প্রবপ্রিন্ন সংক্রমণ রেদক প্রিশুদক সুরক্ষা িোন করা সম্ভব।

িাই, সংপ্রিষ্ট ডাক্তাদরর সাদে এলাকা প্রিপ্রিক টিকা োন পদ্ধপ্রি এবং VPD এর মহামারী পপ্ররপ্রিপ্রি প্রবষয়ক পরামি ণগ্রহন কদর, আপনার প্রিশুদক টিকাোদনর একটি সময়সূিী প্রনধ ণারণ করুন।

টিকা বা িযাকপ্রসদনর নাম

রহপািাইটিস প্রব

(মাদয়র কাছ রেদক সন্তাদন
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ররািািাইরাস

(রমৌপ্রেক টিকা বা ওরাল

িযাকপ্রসন)

রমপ্রননদগাকক্কাল

(মষ্ক্রিদে িোহ সৃটষ্টকারী
জীবাণু) 

প্রনউদমাকক্কালজীবাণু

(ফুসফুদস িোহ সৃটষ্টকারী
জীবাণু) 
প্রডপদেপ্ররয়া, হুপ্রপং কাপ্রি, টিদিনাস ও
রপাপ্রলওর িার ধরদণর প্রমশ্র টিকা
(প্রডপ্রপটি, DPT-IPV) 
প্রডপদেপ্ররয়া, পািট ণপ্রসস ও টিদিনাদসর
প্রিন ধরদণর প্রমশ্র টিকা / রপাপ্রলও

প্রবপ্রসষ্ক্রজ (BCG)

এমআর (MR) 

(প্রমদজলস্ বা হাম এবং

রুদবলার প্রমশ্রণ)

প্রিদকন পক্স

মাম্পস্ বা পনপ্রসকা

জাপাপ্রন

এনদসফালাইটিস বা

মষ্ক্রিেিোহ

ইনফ্লুদয়ঞ্জা

এইিপ্রপপ্রি (HPV) 
(প্রহউমযান পযাপ্রপদলামা

িাইরাস)

রমপ্রননদগাকক্কালজীবাণু

ভ্রমণকালীন টিকা
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(পূণ ণবয়স)

ররািািাইরাদসর টিকা এককালীন অেবা ৫ িাদগ িাগ কদর রেয়া যায়।
জদের কমপদক্ষ ১৪ সপ্তাহ বং ৬ প্রেদনর মদধয টিকা গ্রহণ শুরু কদর, িপ্রিটি িদয়াজনীয় সংেযক
টিকা গ্রহণ করা।

১ বছর পূণ ণহবার আদগই ৩ বার টিকা রেওয়া িদয়াজন।
প্রদ্বিীয়বার টিকাোদনর ৪-৫ মাস পদরই িৃিীয়বাদরর টিকা প্রেদি হদব।
১ বছদরর মদধয সব টিকা রেয়া রিষ না হদল, যি িাডািাপ্রড সম্ভব বাকী টিকা রেবার জনয অনুদরাধ করা হদচ্ছ।(রেচ্ছায় টিকা গ্রহণ)

পািট ণপ্রসস বা ঘুংপ্রড কাপ্রির সংক্রমণ িপ্রিদরাদধর উদেদিয
প্রডপদেপ্ররয়া, পািট ণপ্রসস ও টিদিনাদসর প্রিন ধরদণর প্রমশ্র টিকা একবার
গ্রহণ করদি হদব। (রেচ্ছায় টিকা গ্রহণ)
WHOওএই এই সমদয়র অপ্রিপ্ররক্ত টিকা গ্রহদণর পরামি ণপ্রেদয়
োদক।

প্রডপদেপ্ররয়া ও টিদিনাদসর েুই
ধরদণর প্রমশ্র টিকা (DT): ১১ বছর
বয়দস অপ্রিপ্ররক্ত টিকাোন

(টিকার িদযাজয বয়স ১১-১২ বছর) 

ররািাভাইরাস, রেনমাফিলাস
ইেি্লুনয়ঞ্জা িাইপ ফি,
ফেউনমাকক্কাল জীিাণু
(িুসিুনস প্রদাে সৃটিকারী
জীিাণু) , চার ধরনণর ফমশ্র
টিকার (ফিপনেফরয়া, হুফপিং
কাফি, টিনিোস ও রপাফলও)
প্রনয়াজেীয় সিংখ্যার টিকাদাে
িীঘ্র রিষ করার জেয যুগপৎ
টিকা গ্রেণ করা গুরুত্বপূণ ণ।

১ িছনরর জন্মফদে আসনল, আপোর ফিশুনক
যুগপৎ টিকা প্রদাে করুে। রেনমাফিলাস

ইেি্লুনয়ঞ্জা িাইপ ফি (শ্বাসোলী এিিং িুসিুনস
প্রদাে সৃটিকারী জীিাণু), ফেউনমাকক্কাল জীিাণু

, চার ধরনণর ফমশ্র টিকা (ফিপনেফরয়া, হুফপিং কাফি, 
টিনিোস ও রপাফলও), MR, ফচনকে পক্স, মাম্প্স িা
পেফসকা; এই ছয় ধরনণর টিকা যুগপৎভানি গ্রেণ

করা যানি।

প্রবদেদি সাধারণি ৪ বছদরর রবপ্রি
বয়দস রপাপ্রলও িযাকপ্রসন িোন
করা হয়। (রেচ্ছায় টিকা গ্রহণ)

প্রবদেদি সাধারণি প্রডপদেপ্ররয়া, 
পািট ণপ্রসস ও টিদিনাদসর প্রিন ধরদণর
প্রমশ্র টিকা িোন করা হয়। (রেচ্ছায়

টিকা গ্রহণ)

প্রকন্ডারগাদিণন, নাস ণাপ্রর সু্কদলর
বছদরর পর এপ্রিল-জনু মাস

সুপাপ্ররি করা হয়

এেদনা সংক্রপ্রমি হনপ্রন এমন বযষ্ক্রক্ত েুইবার গ্রহণ করুন।
(*)

সাধারনি, ৩ বছর রেদক এই টিকাোন শুরু
করা হদলও, জদের ছয় মাস পদরও এই
টিকাোন করা যাদব।

আসুন, আমরা িপ্রি বছর, অদটাবর রেদক নদিম্বর
মাদসর প্রেদক টিকা গ্রহণ কপ্রর।

৯ বছর বয়দস অপ্রিপ্ররক্ত টিকাোন
(টিকার িদযাজয বয়স ৯-১২ বছর)

িােপ্রমক প্রবেযালদয় ষষ্ঠ রশ্রপ্রণদিপডার সময় গ্রহণ করুন। (প্রনয়প্রমি
টিকার িদযাজয বয়সঃ িােপ্রমক সু্কদলর ৬ রেদক হাইসু্কদলর ১পয ণন্ত
রমদয়রা)

প্রবদেদি ভ্রমণ করার সময়, উপদররগুদলা ছাডাও, ইদয়দলা প্রফিার বা হলুে জ্বর, রহপািাইটিস এ,  জলািঙ্ক ইিযাপ্রের
জনয টিকা গ্রহণ করা। ভ্রমদণর প্রসদ্ধান্ত প্রনদয় োকদল যি িাডািাপ্রড সম্ভব ট্র্যাদিল প্রিপ্রনক, ইিযাপ্রের মাধযদম
টিকাোন সম্পদকণ পরামি ণপ্রনন।

প্রনষ্ক্রিয় িযাকপ্রসন

লাইি (জীপ্রবি) 
িযাকপ্রসন

প্রনধ ণাপ্ররি সমনয়র মনধয গ্রহণ করা হদল, নীপ্রিগিিাদব প্রবনামূদলয গ্রহণ করা যাদব
(সরকার বহন করদব)।

অপ্রধকাংি টিকার জনয অে ণিোন করদি হদব।

িানীয় সরকাদরর উপর প্রনিণর কদর, সরকাপ্রর িিট ণপ্রকর বযবিা আদছ।

রকান বযষ্ক্রক্তর জনয রেচ্ছায় টিকাোন, প্রনয়প্রমি টিকাোদনর মিই িদয়াজনীয়।

রুটিন টিকাোদনর জনয বয়স

রেচ্ছায় টিকা গ্রহদণর বয়স

সুপাপ্ররিকৃি টিকাোদনর সময় (সংেযা হল
টিকাোদনর সংেযা / কিবার)

সংযুক্ত নপ্রেদি িাপ্রলকািটক্ত নয় এমন টিকাোদনর

সুপাপ্ররিকৃি সময়

সংযুক্ত নপ্রেদি িাপ্রলকািটক্ত নয় এমন টিকাোদনর

সুপাপ্ররি(*)
 প্রবপ্রিন্ন ধরদণর ইনদজকিদনর মাধযদম রনয়া লাইি (জীপ্রবি) িযাকপ্রসদনর মধযকার টিকাোদনর প্রবরাম কাল বা মধযবিী সময়
কমপদক্ষ 4 সপ্তাহ (4 সপ্তাহ পদর একই প্রেন রেদক টিকা গ্রহণ করা সম্ভব)।

যুগপৎ টিকাঃ

জলুাই 2022 সাদল তিপ্রর

একই সমদয় একাপ্রধক টিকা িোন করা যাদব।

একটি টিকা িোন করার মিই একাপ্রধক টিকা িোন করা প্রনরাপে।

জাপান রপপ্রডয়াটট্র্ক রসাসাইটিও প্রিশুর টিকাোদনর িান প্রহসাদব উরুদক(Intramuscular Injection) সুপাপ্ররিকরদছ। প্রবিাপ্ররিজানার জনয আপনার ডাক্তাদররসাদে পরামি ণকরুন।

আনরা তনেযর জেয, অেুসন্ধাে

© VPD সম্পদকণ রজদন, প্রিশু-িপ্রিরক্ষা সপ্রমপ্রি

২ বছর রেদক গ্রহণ করা যাদব। প্রবদেদি অধযয়ন এবং ছাত্রাবাদস বসবাসকারী বযষ্ক্রক্তদের গ্রহণ
করার জনয সুপাপ্ররি করা হয়।

রেচ্ছায় টিকা গ্রহণ কম ণসূপ্রির অংি প্রহসাদব রমদয়রা 9-
িযাদলন্ট িযাকপ্রসন এবং রছদলরা 4-িযাদলন্ট
িযাকপ্রসন গ্রহণ করদি পাদর।


