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MMR টিকা (হাম, মাম্পস এবং রুববলা): 
আপনাবক যা জানবে হবব

1. কেন টিো ননতে হতে?

MMR টিকা হাম (মমসেল্ে), মাম্পে, এবং রুসেলা 
প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।
 � হাম (MEASLES, M) সোধো�ণি পুরো�ো শ�ী�রোক ঢেরোক 
�োরোে এমন ফুসকুত়ি� সোরোে, জ্ব�, কোতশ, নোক তিরোে জল প়িো, 
এবং লোল, জলভ�ো ঢ�োে সৃষ্টি করো�। এটি খেঁ�ুতন (প্রোেশই 
জ্বরো�� সোরোে যুক্ত েোরোক), কোরোন� সংক্রমণ, ডোেত�েো এবং 
তনউরোমোতনেো� কো�ণ হরোি পোরো�। তব�ল ঢষেরোরে, হোম মততিরোকে� 
ষেতি বো মৃিুযু� কো�ণ হরোি পোরো�।
 � মাম্পে (MUMPS, M) জ্ব�, মোেোবযুেো, ঢপশী বযুেো, ক্োততি, 
তেরোি করোম যোওেো, এবং কোরোন� নীরো�� লোলো গ্রতথি� ফুরোল 
যোওেো এবং স্পরোশশে-বযুোেো� সৃষ্টি করো�। এটি বতধ�িো, মততিরোকে� 
এবং/অেবো ঢমরুিরোডে� আব�রোণ� ফুরোল যোওেো, অডেরোকোষ 
বো তডম্োশরোে� ঢবিনোিোেক ফুরোল যোওেো এবং েুব কম ঢষেরোরে 
মৃিুযু� কো�ণ হরোি পোরো�।
 � রুসেলা (RUBELLA, R) জ্ব�, গলো বযুেো, ফুসকুত়ি, 
মোেোবযুেো এবং ঢ�োরোে� জ্বোলো সৃষ্টি করো�। এটি অরোধশেক 
সংেযুক পযশেতি তকরোশো�-তকরোশো�ী এবং প্রোপ্তবেস্ক মতহলোরোি� 
আর্শেোইটিরোস� কো�ণ হরোি পোরো�। যতি ঢকোরোনো মতহলো গভশে বিী 
অবস্োে রুরোবলোে আক্রোতি হন, িোহরোল িো� গভশে পোি হরোি 
পোরো� বো তশশুটি গুরুি� জন্মগি ত্রুটি তনরোে জন্ম তনরোি 
পোরো�।

MMR টিকো ঢনওেো ঢবতশ�ভোগ ঢলোক সো�োজীবরোন� জনযু 
সু�ক্ষেি েোকরোবন। টিকো এবং টিকোক�রোণ� উচ্চ হো� মোর্কঁন 
যুক্ত�োরো্রে এই ঢ�োগগুতলরোক অরোনক কম প্র�তলি করো� িুরোলরোে।

2. MMR টিো

সোধো�ণি, মিশুসের MMR টিকো� 2টি ঢডোজ প্ররোেোজন:
 � 12 ঢেরোক 15 মোস বেরোস প্রেম ঢডোজ
 � 4 ঢেরোক 6 বে� বেরোস তবিিীে ঢডোজ

তাসের েয়ে 6 থেসক 11 মাসের মস্যযে োকাকালীন থে 
থ�াট মিশুরা মার্ককিন েুক্তরাস্রের োইসর ভ্রমণ করসে তাসের 
ভ্রমরোণ� আরোগ MMR টিকো� ঢডোজ ঢনওেো উত�ি। িীর্শেস্োেী 
সু�ষেো� জনযু সুপোত�শকৃি বেরোস এই তশশুরোি� িোও 2টি 
অতিত�ক্ত ঢডোজ পোওেো উত�ি।

যতি িো�ো ইতিমরোধযু হোম, মোম্পস এবং রুরোবলো ঢেরোক 
অনোক্রমিো নো ঢপরোে েোরোক, িোহরোল েড় মিশু, মকসিার-
মকসিারী, এবং প্াপ্তেয়স্কসেরও MMR টিকো� 1টি বো 2টি 
ঢডোজ প্ররোেোজন। আপনো� কি ঢডোজ প্ররোেোজন িো তনধশেো�ণ 
ক�রোি আপনো� স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ী আপনোরোক সোহোযযু 
ক�রোি পোরো�ন।

মোম্পরোস� প্রোিুভশে োরোব� পত�তস্তিরোি তকেু ঢলোরোক� জনযু MMR 
এ� িৃিীে ঢডোজ সুপোত�শ ক�ো হরোি পোরো�।

MMR টিকো অনযুোনযু টিকো� মরোিো একই সমরোে ঢিওেো ঢযরোি 
পোরো�। 12 মোস ঢেরোক 12 বে� বেসী তশশু�ো ভযুোত�রোসলো 
টিকো� সোরোে একটি একক শরোে MMR টিকো ঢপরোি পোরো�, 
যো MMRV নোরোম পত�ত�ি। আপনো� স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ী 
আপনোরোক আ�ও িেযু তিরোি পো�রোবন।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রিোনকো�ীরোক বলুন যতি টিকো গ্রহণকো�ী 
বযুতক্ত/বযুতক্ত�:
 � MMR ো MMRV টিকার পূে্বেততী থ�াসের পসর 
থকাসনা অ্যোলার্েকির প্মতমরিয়া হরোে েোরোকন, বো িো� ঢকোরোনো 
গুরুতর, প্াণ-েংিয়কারী অ্যোলার্েকি োসক
 � গর্্ব েতী হন বো মরোন করো�ন ঢয িো�ো গভশে বিী হরোি পোরো�ন—
গভশে বিী বযুতক্তরোি� MMR টিকো ঢনওেো উত�ি নে
 � একটি েুে্বল থরাগ প্মতসরা্য েযেেস্া ঢেরোক েোরোক, বো িো� 
েংিগত ো েন্মগত থরাগ প্মতসরা্য েযেেস্ার েমেযোর 
ইমতহাে রসয়স� এমন মা-োো, র্াই ো থোন োসক
 � কেনও এমন অ্েস্ার মিকার হসয় োসকন থেখাসন তার 
েহসেই কালমিসট ততমর হয় ো রক্তপাত হয়
 � সম্প্রতি একটি রসক্তর ট্ান্সমিউিন গ্রহণ কসরস�ন ো 
অ্নযোনযে রক্ত-েম্বন্ীয় পণযে গ্রহণ কসরস�ন
 � েক্ষায় আরিান্ত হন
 � গত 4 েপ্তাসহ অ্নযে থকাসনা টিকা মনসয় োসকন
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তকেু ঢষেরোরে, আপনো� স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ী একটি ভতবষযুি 
সোষেোৎ পযশেতি MMR টিকোক�ণ স্তগি ক�ো� তসদ্োতি তনরোি 
পোরো�ন।

সর্িঁ-কোতশ� মরোিো ঢেোেেোরোেো অসুস্িোে আক্রোতি বযুতক্তরোি� 
টিকো ঢিওেো ঢযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্ বযুতক্তরোি� 
সোধো�ণি MMR টিকো ঢনওেো� আরোগ সুস্ নো হওেো পযশেতি 
অরোপষেো ক�ো উত�ি।

আপনো� স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িেযু তিরোি 
পো�রোবন।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � MMR টিকোক�রোণ� পরো�, ইনরোজকশন ঢেরোক বোহুরোি বযুেো 
বো শে ঢিওেো� জোেগোে লোলভোব, জ্ব�, এবং ঢকোরোনো হোল্ো 
ফুসকুত়ি হরোি পোরো�।
 � কেনও কেনও MMR টিকো ঢিওেো� পরো� গোল বো র্োরো়ি 
গ্রতথি ফুরোল যোওেো বো হোরো়ি� সতধিস্রোল অস্োেী বযুেো এবং 
শক্ত হরোে যোওেো (অতধকোংশ ঢষেরোরে তকরোশো�-তকরোশো�ী বো 
প্রোপ্তবেস্ক মতহলোরোি� মরোধযু) র্রোে েোরোক।
 �আ�ও গুরুি� প্রতিতক্রেো কমই র্রোে। এ� মরোধযু খেঁ�ুতন 
(প্রোেশই জ্বরো�� সোরোে যুক্ত) বো অস্োেীভোরোব ঢলেেরোলরোে� 
সংেযুো হ্োস অতিভুশে ক্ত েোকরোি পোরো� যো অস্োভোতবক �ক্তপোি 
বো কোলতশরোে� কো�ণ হরোে উঠরোি পোরো�।
 � গুরুি� ঢ�োগ প্রতিরো�োধ বযুবস্ো� সমসযুোযুক্ত বযুতক্তরোি� মরোধযু, 
এই টিকোটি একটি সংক্রমণ র্েোরোি পোরো� যো প্রোণ-সংশেকো�ী 
হরোি পোরো�। গুরুি� ঢ�োগ প্রতিরো�োধ বযুবস্ো� সমসযুো েোকো 
বযুতক্তরোি� MMR টিকো ঢনওেো উত�ি নে।

ঢলোরোক�ো কেনও কেনও টিকোক�ণ সহ ত�তকৎসো-সম্ধিীে 
পদ্তিসমূরোহ� পরো� অজ্োন হরোে যোে। আপতন যতি মোেো ঢর্ো�ো 
অনুভব করো�ন বো িৃষ্টিশতক্ত� পত�বিশে ন হে বো কোরোন� মরোধযু শব্দ 
হরোি েোরোক িোহরোল আপনো� প্রিোনকো�ীরোক িো জোনোন।

ঢযরোকোন ওষুরোধ� মরোিোই, ঢকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অযুোলোর্জঁ� 
প্রতিতক্রেো, অনযুোনযু গুরুি� আর্োি বো মৃিুযু� কো�ণ হওেো� েুব 
প্রিযুতি সম্োবনো �রোেরোে।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত বযুতক্ত তক্তনক ঢেরো়ি �রোল যোওেো� পরো� একটি 
অযুোলোর্জঁ� প্রতিতক্রেো র্েরোি পোরো�। আপতন যতি ঢকোরোনো 
গুরুি� অযুোলোর্জঁ� প্রতিতক্রেো� লষেণ ঢিরোেন (আমোবোি, মুে 
এবং গলো ফুরোল যোওেো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃিস্পন্দন, 

মোেো ঢর্ো�ো বো িুবশেলিো), িোহরোল 9-1-1 নম্রো� কল করুন এবং 
বযুতক্তটিরোক তনকেস্ হোসপোিোরোল তনরোে যোন।

আপনো� উরোবিরোগ� অনযুোনযু লষেণগুতল� জনযু, আপনো� 
স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক্রেোগুতল টিকো� প্রতিকূল র্েনো� ত�রোপোটিশেং 
তসরোটেম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোে ত�রোপোেশে  ক�ো উত�ি। সোধো�ণি আপনো� 
স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ী এই ত�রোপোেশে টি িোরোে� ক�রোবন, অেবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোেবসোইরোে যোন বো 1-800-822-7967 নম্রো� কল 
করুন। VAERS শুধুমোরে প্রতিতক্রেো ত�রোপোেশে  ক�ো� জনযু, এবং 
VAERS কমমী সিসযু�ো ত�তকৎসো-সম্ধিীে প�োমশশে ঢিন নো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েম্মেূচী

জোিীে টিকোজতনি আর্োরোি� ষেতিপূ�ণ কমশেসূ�ী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল একটি ঢফডোরো�ল ঢপ্রোগ্রোম যো তনর্িঁষ্ট টিকো� বিো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমন ঢলোরোকরোি� ষেতিপূ�ণ ঢিওেো� জনযু তিত� 
ক�ো হরোেতেল। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িেোকতেি আর্োি বো 
মৃিুযু সংক্রোতি িোতবগুতল িোরোে� ক�ো� জনযু একটি সমেসীমো 
�রোেরোে, যো িুই বেরো�� মরোিো কম সমরোে� হরোি পোরো�। 
কমশেসূ�ীটি সম্পরোকশে  এবং িোতব িোরোে� ক�ো� তবষরোে জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোেবসোইরোে যোন অেবো 1-800-338-2382 নম্রো� কল করুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 �আপনো� স্োস্যুরোসবো প্রিোনকো�ীরোক তজজ্োসো করুন।
 �আপনো� স্োনীে বো ঢটেরোে� স্োস্যু তবভোরোগ কল করুন।
 � টিকো� পযুোরোকজ সতনিরোবশসমূহ এবং অতিত�ক্ত িরোেযু� 
জনযু েোিযু এবং ওষুধ প্রশোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোেবসোইে www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।
 � ঢ�োগ তনেন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ ঢকরো্রে� সোরোে ঢযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 -কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অেবো

- CDC-এ� ওরোেবসোইে www.cdc.gov/vaccines -এ যোন।

Bengali Bengali 

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
http://www.cdc.gov/vaccines

