অনটাবর 2020 সানের সংস্করণ

রহপািাইটিস তব

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন (মাদয়র কাছ রেদক সন্তাদন

সংক্রমর্ প্রতিদরাধ ছাডা)
ররািািাইরাস

োইি
িযাকতসন (রমৌতেক টিকা বা ওরাে

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

রমতননদগাকক্কাে
(মষ্ক্রিদে প্রোহ সৃটষ্টকারী
জীবার্ু)

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

তনউদমাকক্কাে জীবার্ু
(ফুসফুদস প্রোহ সৃটষ্টকারী
জীবার্ু)

োইি
িযাকতসন

তবতসষ্ক্রজ (BCG)

তনয়তমি
সময়

োইি
িযাকতসন

এমআর (MR)
(তমদজেস্ বা হাম এবং
রুদবোর তমশ্রর্)

তনয়তমি
সময়

োইি
িযাকতসন

তিদকন পক্স

তনয়তমি
সময়

১১ মাস

১০ মাস

৯ মাস

৮ মাস

৭ মাস

৬ মাস

৫ মাস

৪ মাস

৩ মাস

২ মাস

১ মাস

১১ মাস

১০ মাস

৯ মাস

ররািাভাইরাস, রেনমাফিোস
ইেি্েুনয়ঞ্জা িাইপ ফব,
ফেউনমাকক্কাে জীবাণু
(িুসিুনস প্রদাে সৃটিকারী
জীবাণু) , চার ধরনণর ফমশ্র
টিকার (ফিপনেফরয়া, হুফপং
কাফি, টিনিোস ও রপাফেও)
প্রনয়াজেীয় সংখ্যার টিকাদাে
িীঘ্র রিষ করার জেয যুগপৎ
টিকা গ্রেণ করা গুরুত্বপূণ।ণ

তনয়তমি
সময়

তনয়তমি
সময়

(পূর্ ণবয়স)
বছর

বছর

বছর

বছর

বছর

বছর

ররািািাইরাদসর টিকা এককােীন অেবা ৫ িাদগ িাগ কদর রেয়া যায়।
জদের কমপদক্ষ ১৪ সপ্তাহ বং ৬ তেদনর মদধয টিকা গ্রহর্ শুরু কদর, প্রতিটি প্রদয়াজনীয় সংেযক
টিকা গ্রহর্ করা।

৫ িাদগ িাগ কদর

তডপদেতরয়া, হুতপং কাতি, টিদিনাস ও

তডপদেতরয়া ও টিদিনাদসর েুই
ধরদর্র তমশ্র টিকা (DT): ১১ বছর
বয়দস অতিতরক্ত টিকাোন
(টিকার প্রদযাজয বয়স ১১-১২ বছর)

পািট ণ তসস বা ঘুংতড কাতির সংক্রমর্ প্রতিদরাদধর উদেদিয
তডপদেতরয়া, পািট ণ তসস ও টিদিনাদসর তিন ধরদর্র তমশ্র টিকা একবার
গ্রহর্ করদি হদব। (রেচ্ছায় টিকা গ্রহর্)
WHOও এই এই সমদয়র অতিতরক্ত টিকা গ্রহদর্র পরামি তণ েদয়
োদক।

১ বছনরর জন্মফদে আসনে, আপোর ফিশুনক
যুগপৎ টিকা প্রদাে করুে। রেনমাফিোস
ইেি্েুনয়ঞ্জা িাইপ ফব (শ্বাসোেী এবং িুসিুনস
প্রদাে সৃটিকারী জীবাণু), ফেউনমাকক্কাে জীবাণু
, চার ধরনণর ফমশ্র টিকা (ফিপনেফরয়া, হুফপং কাফি,
টিনিোস ও রপাফেও), MR, ফচনকে পক্স, মাম্প্স বা
পেফসকা; এই ছয় ধরনণর টিকা যুগপৎভানব গ্রেণ
করা যানব।

তিন ধরদর্র তমশ্র টিকা / রপাতেও

তবদেদি সাধারর্ি ৪ বছদরর রবতি
বয়দস রপাতেও িযাকতসন প্রোন
করা হয়। (রেচ্ছায় টিকা গ্রহর্)

তবদেদি সাধারর্ি তডপদেতরয়া,
পািট ণ তসস ও টিদিনাদসর তিন ধরদর্র
তমশ্র টিকা প্রোন করা হয়। (রেচ্ছায়
টিকা গ্রহর্)
তকন্ডারগাদিণ ন, নাসাতর
ণ স্কুদের
বছদরর পর এতপ্রে-জুন মাস
সুপাতরি করা হয়

এেদনা সংক্রতমি হনতন এমন বযষ্ক্রক্ত েুইবার গ্রহর্ করুন।
(*)

োইি
িযাকতসন

মাম্প্স বা পনতসকা

রেচ্ছায়

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

জাপাতন
এনদসফাোইটিস বা
মষ্ক্রিেপ্রোহ

তনয়তমি
সময়

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

ইনফ্েুদয়ঞ্জা

রেচ্ছায়

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

এইিতপতি (HPV)
(তহউমযান পযাতপদোমা
িাইরাস)

তনয়তমি
সময়

তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

রমতননদগাকক্কাে জীবার্ু

রেচ্ছায়

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

প্রতিটি
িরৎকাদে

তনষ্ক্রিয় িযাকতসন

োইি (জীতবি)
োইি
িযাকতসন িযাকতসন

প্রােতমক তবেযােদয় ষষ্ঠ রশ্রতর্দি পডার সময় গ্রহর্ করুন। (তনয়তমি
টিকার প্রদযাজয বয়সঃ প্রােতমক স্কুদের ৬ রেদক হাইস্কুদের ১পযন্ত
ণ
রমদয়রা)

যুগপৎ টিকাঃ
জুোই 2020 সাদে তিতর

জাপান ধাত্রীতবেযা ও স্ত্রীদরাগতবেযা
সতমতির সাদে সম্পতকণি তবতিন্ন সংগিনও
টিকা গ্রহর্ করার সুপাতরি করদছ।

২ বছর রেদক গ্রহর্ করা যাদব। তবদেদি অধযয়ন এবং ছাত্রাবাদস বসবাসকারী বযষ্ক্রক্তদের গ্রহর্
করার জনয সুপাতরি করা হয়।
তবদেদি ভ্রমর্ করার সময়, উপদররগুদো ছাডাও, ইদয়দো তফিার বা হেুে জ্বর, রহপািাইটিস এ, জোিঙ্ক ইিযাতের
জনয টিকা গ্রহর্ করা। ভ্রমদর্র তসদ্ধান্ত তনদয় োকদে যি িাডািাতড সম্ভব ট্র্যাদিে তিতনক, ইিযাতের মাধযদম
টিকাোন সম্পদকণ পরামি ণতনন।

তনয়তমি তনধাতরি
ণ
সমনয়র মনধয গ্রহর্ করা হদে, নীতিগিিাদব তবনামূদেয গ্রহর্ করা যাদব
সময়
(সরকার বহন করদব)।
রেচ্ছায়

৯ বছর বয়দস অতিতরক্ত টিকাোন
(টিকার প্রদযাজয বয়স ৯-১২ বছর)

আসুন, আমরা প্রতি বছর, অদটাবর রেদক নদিম্বর
মাদসর তেদক টিকা গ্রহর্ কতর।

ভ্রমর্কােীন টিকা
তনষ্ক্রিয়
িযাকতসন

৮ মাস

৭ মাস

৬ মাস

৫ মাস

৪ মাস

এককােী
ন

তনয়তমি
সময়

তনষ্ক্রিয় রপাতেওর িার ধরদর্র তমশ্র টিকা
DPT-IPV)
িযাকতসন (তডতপটি,
তডপদেতরয়া, পািট ণ তসস ও টিদিনাদসর

বছর

১ বছর পূর্ হ
ণ বার আদগই ৩ বার টিকা রেওয়া প্রদয়াজন।
তদ্বিীয়বার টিকাোদনর ৪-৫ মাস পদরই িৃ িীয়বাদরর টিকা তেদি হদব।
১ বছদরর মদধয সব টিকা রেয়া রিষ না হদে, যি িাডািাতড সম্ভব বাকী টিকা রেবার জনয অনুদরাধ করা হদচ্ছ।(রেচ্ছায় টিকা গ্রহর্)

তনয়তমি
সময়

তনয়তমি
সময়

িযাকতসন)

৩ মাস

বছর

১ মাস

টিকাোন সম্পন্ন
হদয়দছ

টিকা বা িযাকতসদনর নাম

২ মাস

আপনার সন্তানদের VPD (টিকা দ্বারা প্রতিদরাধ করা সম্ভব ররাগ) রেদক রক্ষা করার জনয, টিকা োদনর সময়সূতি মদন ররদে যোসম্ভব সটিক সমদয় টিকা প্রোন করা গুরুত্বপূর্।ণ তিশু-প্রতিরক্ষা
সতমতির মিানুসাদর, VPD (অনুদমাতেি NPO) সম্পদকণ জানা এবং সটিক সমদয় টিকাোন করা হদে জদের প্রেম তেদকই তবতিন্ন সংক্রমর্ রেদক তিশুদক সুরক্ষা প্রোন করা সম্ভব।
িাই, সংতিষ্ট ডাক্তাদরর সাদে এোকা তিতিক টিকা োন পদ্ধতি এবং VPD এর মহামারী পতরতিতি তবষয়ক পরামি ণগ্রহন কদর, আপনার তিশুদক টিকাোদনর একটি সময়সূিী তনধারর্
ণ করুন।

টিকাদানের সময়সূচী

অতধকাংি টিকার জনয অে ণপ্রোন করদি হদব।
িানীয় সরকাদরর উপর তনিণর কদর, সরকাতর িিট তণ কর বযবিা আদছ।
রকান বযষ্ক্রক্তর জনয রেচ্ছায় টিকাোন, তনয়তমি টিকাোদনর মিই প্রদয়াজনীয়।

রুটিন টিকাোদনর জনয বয়স

(*)

রেচ্ছায় টিকা গ্রহদর্র বয়স

একই সমদয় একাতধক টিকা প্রোন করা যাদব।
একটি টিকা প্রোন করার মিই একাতধক টিকা প্রোন করা তনরাপে।
জাপান রপতডয়াটট্র্ক রসাসাইটিও তিশুর টিকাোদনর িান তহসাদব উরুদক(Intramuscular Injection) সুপাতরি করদছ। তবিাতরি জানার জনয আপনার ডাক্তাদরর সাদে পরামি ক
ণ রুন।

সংযুক্ত নতেদি িাতেকািট ক্ত নয় এমন টিকাোদনর
সুপাতরিকৃি সময়

সুপাতরিকৃি টিকাোদনর সময় (সংেযা হে
টিকাোদনর সংেযা / কিবার)

সংযুক্ত নতেদি িাতেকািট ক্ত নয় এমন টিকাোদনর
সুপাতরি

 তবতিন্ন ধরদর্র ইনদজকিদনর মাধযদম রনয়া োইি (জীতবি) িযাকতসদনর মধযকার টিকাোদনর তবরাম কাে বা মধযবিী সময়
কমপদক্ষ 4 সপ্তাহ (4 সপ্তাহ পদর একই তেন রেদক টিকা গ্রহর্ করা সম্ভব)।

আনরা তনেযর জেয,

অেুসন্ধাে
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