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1. কেন টিো ননতে হতে?

মেনিংগো�োকক্োল B টিকো সেরো�োগ্রুপ B দ্ো�ো েৃষ্ট 
মেনিংগো�োকক্োল ম�ো� সেরোে �ক্ো ে�রোে েোহোয্্য ে�রোে 
পোরো�। এেটি ভিন্ন সেভিংরো�োেক্োল টিেো পোওয়ো য্োয় য্ো 
সেরো�োগ্রুপ A, C, W, এবং Y এ� ভবরুরোধে �ক্ো ে�রোে েোহোয্্য 
ে�রোে পোরো�।

মেনিংগো�োকক্োল ম�োগো�� েো�রোে সেভিিজোইটিে (েভতিষ্ক এবং 
সেরুদরোডে� আতি�রোে� েংক্রেে) এবং �রোতে� েংক্রেে হরোে 
পোরো�। এেিভে এটি� ভিভেৎেো ে�ো হরোলও, সেভিংরো�োেক্োল 
স�োরো� 100 জরোি� েরো্য্য 10 সেরোে 15 জি েংক্রোভেে েোিুরোে� 
েৃে্য ্য হয়। এবং য্ো�ো সবঁরোি য্োি, েোরোদ� প্রভে 100 জরোি� েরো্য্য 
প্রোয় 10 সেরোে 20 জি অক্েেো� ভিেো� হি সয্েি শ্রবেিভতে 
হোভ�রোয় য্োওয়ো, েভতিরোষ্ক� ক্ভে, ভেডভি� ক্ভে, অঙ্গ-প্রে্যরোঙ্গ� 
ক্ভে, স্োয়্যেরো্রে� েেে্যো বো ত্বরোে� গ্োফ্ট সেরোে গুরুে� ক্ে।

সেভিংরো�োেক্োল স�ো� ভব�ল এবং 1990 এ� দিে সেরোে 
েোর্েকিি য্্যতে�োরো্রে হ্োে সপরোয়রোে। য্ভদও, এটি এেটি গুরুে� 
স�ো� য্ো� ফরোল এটিরোে আক্রোন্ত ব্যভতেরোদ� েৃে্য ্য বো দীর্্ঘস্োয়ী 
অক্েেো� উরোলেখরোয্ো�্য ঝ্যঁ ভে �রোয়রোে।

সয্ সেউ সেভিংরো�োেক্োল স�োরো� আক্রোন্ত হরোে পোরো�। ভেে্য  
সলোে বর্্যকিে ঝ্যঁ ভেরোে �রোয়রোে, য্ো� েরো্য্য �রোয়রোে:
� এে বেরো�� েে বয়েী ভিশু
 � 16 সেরোে 23 বে� বয়েী ভেরোিো�-ভেরোিো�ী এবং েরুে 
প্রোপ্তবয়স্ক�ো
� স�ো� প্রভেরো�ো্য ব্যবস্োরোে প্রিোভবে েরো� এেি ভেে্য  
ভিভেৎেো�ে অবস্োয় েোেো েোিুে
� েোইরোক্রোবোরোয়োলভজস্ট�ো, য্ো�ো ভিয়ভেেিোরোব এি. 
সেভিিজোইটিরোে� আইরোেোরোলটরোে� েোরোে েোজ েরো�, য্ো 
ব্যোেরোটভ�য়ো য্ো সেভিরোিোরোেোেোল স�ো� েৃষ্টি েরো�
� েোরোদ� েভেউভিটি� েরো্য্য এেটি প্রোদুি্ঘ োরোব� েো�রোে ঝ্যঁ ভেরোে 
�রোয়রোে এেি ব্যভতে�ো

2. কেননংত�ােক্াল B টিো

েরোব্ঘোত্তে েু�ক্ো� জি্য, এেটি সেভিংরো�োেক্োল B টিেো� 
1 টি� সবভি সডোজ প্ররোয়োজি। দুটি সেভিংরো�োেক্োল B টিেো 
উপলি্য �রোয়রোে। এেই টিেো েব সডোজ এ� জি্য ব্যবহো� ে�ো 
আবি্যে।

সেই েেল 10 বে� বো েো� সবভি বয়েী ব্যভতে� জি্য 
সেভিংরো�োেক্োল B টিেোগুভল েুপোভ�ি ে�ো হয় য্ো�ো  
সেরো�োগ্রুপ B সেভিংরো�োেক্োল স�োরো�� ঝ্যঁ ভেরোে �রোয়রোেি,  
য্ো� েরো্য্য �রোয়রোে:
� সেরো�োগ্রুপ B সেভিংরো�োেক্োল স�োরো�� প্রোদুি্ঘ োরোব� েো�রোে 
ঝ্যঁ ভেরোে েোেো সলোরোে�ো
� ভেরোেল সেল স�োরো� আক্রোন্ত ব্যভতে েহ এেি ব্যভতে য্োরোদ� 
প্ীহো ক্ভেগ্তি হরোয়রোে বো অপেো�েে�ো হরোয়রোে
� “পভ�পূ�ে উপোদোরোি� র্োটভে” িোরোে এেটি ভব�ল স�ো� 
প্রভেরো�ো্য ব্যবস্ো� স�ো�োবস্ো েোেো সেোরোিো ব্যভতে
� এেি সেউ সয্ “েেভপ্রোেন্ট ইিভহভবট�” িোেে এে ্য�রোি� 
ওে্য্য গ্হে েরো�ি, সয্েি ইে্য ভলজ্যে্যোব (য্োরোে “Soliris”®ও 
বলো হয়) বো �োি্য ভলজ্যে্যোব (য্োরোে “Ultomiris”®ও বলো হয়)
� েোইরোক্রোবোরোয়োলভজস্ট য্ো�ো ভিয়ভেেিোরোব 
এি.সেভিিজোইটিরোে� আইরোেোরোলট ভিরোয় েোজ েরো�ি

স�ো�ী এবং স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ী� েরো্য্য আরোলোিিো� 
ভিত্ভেরোে, সেরো�োগ্রুপ B সেভিংরো�োেক্োল স�োরো�� সবভি�িো� 
স্রেইরোি� ভবরুরোধে স্ল্পরোেয়োদী েু�ক্ো প্রদোরোি� জি্য 16 সেরোে 
23 বে� বয়েী সয্ েোউরোে এই টিেোগুভল সদওয়ো সয্রোে পোরো�। 
টিেো সদওয়ো� জি্য অিুেূল বয়ে হল 16 সেরোে 18 বে�।

মেনিংগো�োকক্োল B টিকো:
আপিোগোক যো জোিগোে হগোে
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3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপিো� টিেোে�ে প্রদোিেো�ীরোে বলুি য্ভদ টিেো গ্হেেো�ী 
ব্যভতে/ব্যভতে�:
� মেনিংগো�োকক্োল B টিকো� পূর্্বর্র্তী ম�োগোে� পগো� মকোগোিো 
অ্্যোলোর্েজি� প্রনর্নরিয়ো হরোয় েোরোে, বো েো� সেোরোিো গুরুর্�, 
প্রোণ-সংশয়কো�ী অ্্যোলোর্েজি থোগোক
� �র্্ব র্র্ী র্ো রু্গোক� দুধ খোওয়োগোছেি

ভেে্য  সক্রোরে, আপিো� স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ী এেটি িভবে্যে 
েোক্োৎ পয্্ঘন্ত সেভিংরো�োেক্োল B টিেোে�ে স্ভ�ে ে�ো� 
ভেধেোন্ত ভিরোে পোরো�ি।

সেভিংরো�োেক্োল B টিেো �ি্ঘ বেী েভহলোরোদ� জি্য স্ভ�ে ে�ো 
উভিে য্ভদ িো উতে ব্যভতে ঝ্যঁ ভে� েরো্য্য েোরোেি এবং, েোরোদ� 
স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ী� েোরোে প�োেি্ঘ ে�ো� পরো�, টিেো 
সদওয়ো� েুভব্যোগুভল েম্োব্য ঝ্যঁ ভে� সিরোয় সবভি বরোল েরোি ে�ো 
হয়।

ের্দকি-েোভি� েরোেো সেোটখোরোটো অেুস্েোয় আক্রোন্ত ব্যভতেরোদ� 
টিেো সদওয়ো সয্রোে পোরো�। েোঝোভ� বো গুরুে� অেুস্ ব্যভতেরোদ� 
েো্যো�েে সেভিংরো�োেক্োল B টিেো সিওয়ো� আরো� েুস্ িো 
হওয়ো পয্্ঘন্ত অরোপক্ো ে�ো উভিে।

আপিো� স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ী আপিোরোে আ�ও েে্য ভদরোে 
পো�রোবি।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

� সেভিংরো�োেক্োল B টিেো সদওয়ো� পরো� সয্খোরোি িট সদওয়ো 
হরোয়রোে সেখোরোি ব্যেো, লোলিোব, বো সফোলো, ক্োভন্ত, েোেোব্যেো, 
সপিী বো হোরোে� েভধিস্রোল ব্যেো, জ্ব�, বো বভে বভে িোব হরোে 
পোরো�। এ� েরো্য্য ভেে্য  প্রভেভক্রয়ো টিেো গ্হেেো�ী অরো্য্ঘরোে�ও 
সবভি সলোরোে� েরো্য্য র্রোট।

সলোরোে�ো েখিও েখিও টিেোে�ে েহ ভিভেৎেো-েম্বধিীয় 
পধেভেেেূরোহ� পরো� অজ্োি হরোয় য্োয়। আপভি য্ভদ েোেো সর্ো�ো 
অিুিব েরো�ি বো দৃষ্টিিভতে� পভ�বে্ঘ ি হয় বো েোরোি� েরো্য্য িব্দ 
হরোে েোরোে েোহরোল আপিো� প্রদোিেো�ীরোে েো জোিোি।

সয্রোেোি ওে্যরো্য� েরোেোই, সেোরোিো টিেো� েো�োত্মে অ্যোলোর্জকি� 
প্রভেভক্রয়ো, অি্যোি্য গুরুে� আর্োে বো েৃে্য ্য� েো�ে হওয়ো� খ্যব 
প্রে্যন্ত েম্োবিো �রোয়রোে।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েেেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিেো প্রোপ্ত ব্যভতে ভক্ভিে সেরোে িরোল য্োওয়ো� পরো� এেটি 
অ্যোলোর্জকি� প্রভেভক্রয়ো র্টরোে পোরো�। আপভি য্ভদ সেোরোিো 
গুরুে� অ্যোলোর্জকি� প্রভেভক্রয়ো� লক্ে সদরোখি (আেোবোে, ে্যখ 
এবং �লো ফ্য রোল য্োওয়ো, শ্োে ভিরোে অেুভব্যো, দ্রুে হৃদস্পন্দি, 
েোেো সর্ো�ো বো দুব্ঘলেো), েোহরোল 9-1-1 িম্বরো� েল েরুি এবং 
ব্যভতেটিরোে ভিেটস্ হোেপোেোরোল ভিরোয় য্োি।

আপিো� উরোদ্রো�� অি্যোি্য লক্েগুভল� জি্য, আপিো� 
স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ীরোে েল েরুি।

প্রভেেূল প্রভেভক্রয়োগুভল টিেো� প্রভেেূল র্টিো� ভ�রোপোটি্ঘং 
ভেরোস্টে (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� েোরোে ভ�রোপোট্ঘ  ে�ো উভিে। েো্যো�েে আপিো� 
স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ী এই ভ�রোপোট্ঘ টি দোরোয়� ে�রোবি, অেবো 
আপভি ভিরোজই এটি ে�রোে পোরো�ি। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়বেোইরোট য্োি বো 1-800-822-7967 িম্বরো� েল 
েরুি। VAERS শু্য্যেোরে প্রভেভক্রয়ো ভ�রোপোট্ঘ  ে�ো� জি্য, এবং 
VAERS েেমী েদে্য�ো ভিভেৎেো-েম্বধিীয় প�োেি্ঘ সদি িো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েে্মেূচী

জোেীয় টিেোজভিে আর্োরোে� ক্ভেপূ�ে েে্ঘেূিী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল এেটি সফডোরো�ল সপ্রোগ্োে য্ো ভির্দকিষ্ট টিেো� দ্ো�ো আহে 
হরোে পোরো� এেি সলোরোেরোদ� ক্ভেপূ�ে সদওয়ো� জি্য তেভ� 
ে�ো হরোয়ভেল। টিেোে�রোে� েো�রোে েেোেভেে আর্োে বো 
েৃে্য ্য েংক্রোন্ত দোভবগুভল দোরোয়� ে�ো� জি্য এেটি েেয়েীেো 
�রোয়রোে, য্ো দুই বেরো�� েরোেো েে েেরোয়� হরোে পোরো�। 
েে্ঘেূিীটি েম্পরোে্ঘ  এবং দোভব দোরোয়� ে�ো� ভবেরোয় জোিরোে 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়বেোইরোট য্োি অেবো 1-800-338-2382 িম্বরো� েল েরুি।

7. আনে নেভাতে আরও জানতে পানর?

�আপিো� স্োস্্যরোেবো প্রদোিেো�ীরোে ভজজ্োেো েরুি।
�আপিো� স্োিীয় বো সস্টরোট� স্োস্্য ভবিোরো� েল েরুি।
� টিেো� প্যোরোেজ েভন্নরোবিেেূহ এবং অভেভ�তে েরোে্য� 
জি্য খোদ্য এবং ওে্য্য প্রিোেি (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বেোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ য্োি।
� স�ো� ভিয়্রেে ও প্রভেরো�ো্য সেরো্রে� েোরোে সয্ো�োরোয্ো� েরুি 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
-েল েরুি 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অেবো

- CDC-এ� ওরোয়বেোইট www.cdc.gov/vaccines -এ য্োি।Bengali Bengali 
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