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1. কেন টিো ননতে হতে?

ভ্্যযারিসেলযা টিকযা ভ্্যযারিসেলযা প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

ভ্্যযারিসেলযা, যোরোক “তিরোকনপক্স”ও বলো হয়, একটি 
িুলকোতনযুক্ত ফুসকুত়ি সৃষ্টি করো� যো সোধো�ণি প্রোয় এক 
সপ্োহ স্োয়়ী হয়। এটি জ্ব�, ক্োততি, কু্ধোমোন্দদ্য এবং মোথোবদ্যথো� 
কো�ণও হরোি পোরো�। এরোি ত্বরোক� সংক্রমণ, তনউরোমোতনয়ো, 
�ক্তনোল়ীগুতল� প্রদোহ, মততিষ্ক এবং/অথবো মমরুদরোডে� আব�ণ 
ফুরোল যোওয়ো এবং �ক্তপ্রবোহ, হো়ি বো জরোয়ন্টগুতলরোি সংক্রমণ 
হরোি পোরো�। তকছু মলোক যো�ো তিরোকনপরোক্স আক্রোতি হয় িোরোদ� 
করোয়ক বছ� পরো� একটি মবদনোদোয়ক ফুসকুত়ি হরোি পোরো� 
যোরোক “দোদ (তিংগলস)” বলো হয় (যো হোতপপিস মজোস্ো� নোরোমও 
পত�তিি)।

তিরোকনপক্স সোধো�ণি মৃদু, িরোব এটি 12 মোরোস� কম বয়স়ী 
তিশু, তকরোিো�-তকরোিো�়ী, প্রোপ্বয়স্ক, গর্পি বি়ী বদ্যতক্ত এবং দুবপিল 
ম�োগ প্রতিরো�োধ বদ্যবস্ো সম্পন্ন বদ্যতক্তরোদ� মরোধদ্য গুরুি� হরোি 
পোরো�। তকছু বদ্যতক্ত�ো এিটোই অসুস্ হরোয় পরো়ি ময িোরোদ� 
হোসপোিোরোল র্র্িতি হরোি হয়। এটি প্রোয়িই ঘরোট নো, িরোব 
তিরোকনপক্স মথরোক মোনুষ মো�ো মযরোি পোরো�।

র্দ্যোত�রোসলো টিকো� 2টি ম�োরোজ� সোরোথ টিকো মনওয়ো মবতি�র্োগ 
মলোক সো�োজ়ীবরোন� জনদ্য সু�ক্ক্ি থোকরোব।

2. ভ্্যানিতেলা টিো

সোধো�ণি, রিশুসেি র্দ্যোত�রোসলো টিকো� 2টি ম�োজ প্ররোয়োজন:
 � প্রথম ম�োজ: বয়স 12 মথরোক 15 মোস
 � তবিি়ীয় ম�োজ: বয়স 4 মথরোক 6 বছ�

যতদ িো�ো ইতিমরোধদ্য তিরোকনপক্স মথরোক প্রতিরো�োধ়ী নো হরোয় থোরোক, 
িোহরোল বড় রিশু, রকসিযাি-রকসিযািী, এবং প্যাপ্তবয়স্কসেিও 
র্দ্যোত�রোসলো টিকো� 2টি ম�োজ প্ররোয়োজন।

র্দ্যোত�রোসলো টিকো অনদ্যোনদ্য টিকো� মরোিো একই সমরোয় মদওয়ো 
মযরোি পোরো�। এছো়িোও, 12 মোস মথরোক 12 বছ� বয়স়ী মকোরোনো 
তিশু MMR (হোম, মোম্পস এবং রুরোবলো) টিকো� সোরোথ একটি 
একক িরোট র্দ্যোত�রোসলো টিকো মপরোি পোরো�, যো MMRV নোরোম 
পত�তিি। আপনো� স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ী আপনোরোক আ�ও 
িথদ্য তদরোি পো�রোবন।

3.  আপনাি স্াস্থ্যতেো প্রদানোিীি 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রদোনকো�়ীরোক বলুন যতদ টিকো গ্রহণকো�়ী 
বদ্যতক্ত/বদ্যতক্ত�:
 � ভ্্যযারিসেলযা টিকযাি পূব্ববর্তী ডো�যাসেি পসি ডোকযাস�যা 
অ্্যযালযার্েজিি প্রর্ররিয়যা হরোয় থোরোক, বো িো� মকোরোনো গুরুর্ি, 
প্যাণ-েংিয়কযািী অ্্যযালযার্েজি থযাসক
 � গভ্্ব বর্ী হ� বো মরোন করো�ন ময িো�ো গর্পি বি়ী হরোি পোরো�ন—
গর্পি বি়ী বদ্যতক্তরোদ� র্দ্যোত�রোসলো টিকো মনওয়ো উতিি নয়
 � একটি েুব্বল ডোিযাগ প্রর্সিযাধ ব্যবস্যা মথরোক থোরোক, বো িো� 
বংিগর্ বযা েন্মগর্ ডোিযাগ প্রর্সিযাধ ব্যবস্যাি েমে্যযাি 
ইরর্হযাে িসয়সে এম� মযা-বযাবযা, ভ্যাই বযা ডোবযা� থযাসক
 � ে্যযারলরেসলট গ্রহণ কিসে� (মযমন অদ্যোসতপত�ন)
 � সম্প্রতি একটি িসতেি ট্যান্সরিউি� গ্রহণ কসিসে� বযা 
অ্�্যযা�্য িতে-েম্বন্ীয় পণ্য গ্রহণ কসিসে�
 � যক্ষযায় আরিযান্ত হ�
 � গর্ 4 েপ্তযাসহ অ্�্য ডোকযাস�যা টিকযা র�সয় থযাসক�

তকছু মক্রোরে, আপনো� স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ী একটি র্তবষদ্যি 
সোক্োৎ পযপিতি র্দ্যোত�রোসলো টিকোক�ণ স্তগি ক�ো� তসদ্োতি তনরোি 
পোরো�ন।

সর্দতি-কোতি� মরোিো মছোটখোরোটো অসুস্িোয় আক্রোতি বদ্যতক্তরোদ� 
টিকো মদওয়ো মযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্ বদ্যতক্তরোদ� 
সোধো�ণি র্দ্যোত�রোসলো টিকো মনওয়ো� আরোগ সুস্ নো হওয়ো পযপিতি 
অরোপক্ো ক�ো উতিি।

আপনো� স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ী আপনোরোক আ�ও িথদ্য তদরোি 
পো�রোবন।

ভ্্যযারিসেলযা (রিসেনপক্স) টিেযা:
আপনযাসে যযা জযানসে হসে

  Bengali 

  Bengali 
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4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়াি ঝঁুনে

 � র্দ্যোত�রোসলো টিকোক�রোণ� পরো�, ইনরোজকিন মথরোক বোহুরোি 
বদ্যথো, িট মদওয়ো� জোয়গোয় লোলর্োব বো ফুসকুত়ি, বো জ্ব� 
হরোি পোরো�।
 � আ�ও গুরুি� প্রতিতক্রয়ো খুব কমই ঘরোট। এ� মরোধদ্য 
তনউরোমোতনয়ো, মততিরোষ্ক� এবং/অথবো মমরুদরোডে� আব�রোণ� 
সংক্রমণ বো খখতিিুতন যো প্রোয়ই জ্বরো�� সোরোথ যুক্ত হরোি পোরো�।
 � গুরুি� ম�োগ প্রতিরো�োধ বদ্যবস্ো� সমসদ্যোযুক্ত বদ্যতক্তরোদ� মরোধদ্য, 
এই টিকোটি একটি সংক্রমণ ঘটোরোি পোরো� যো প্রোণ-সংিয়কো�়ী 
হরোি পোরো�। গুরুি� ম�োগ প্রতিরো�োধ বদ্যবস্ো� সমসদ্যো থোকো 
বদ্যতক্তরোদ� র্দ্যোত�রোসলো টিকো মনওয়ো উতিি নয়।

একজন টিকোপ্রোপ্ বদ্যতক্ত� ফুসকুত়ি হওয়ো সম্ভব। এটি ঘটরোল, 
র্দ্যোত�রোসলো টিকো� র্োই�োস একটি অসু�ক্ক্ি বদ্যতক্ত� মরোধদ্য 
ছত়িরোয় প়িরোি পোরো�। ফুসকুত়ি হরোয়রোছ এমন মকোরোনো বদ্যতক্তরোক, 
ফুসকুত়ি িরোল নো যোওয়ো পযপিতি, তিশু এবং দুবপিল ম�োগ প্রতিরো�োধ 
বদ্যবস্ো সম্পন্ন বদ্যতক্তরোদ� মথরোক দূরো� থোকো উতিি। আরো�ো 
জোনরোি আপনো� স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ী� সোরোথ কথো বলুন।

তিরোকনপরোক্স� তবরুরোদ্ টিকো প্রোপ্ তকছু মলোকরোদ� করোয়ক বছ� 
পরো� দোদ (হো�তপস মজোস্ো�) হয়। তিরোকনপক্স ম�োরোগ� পরো� 
হওয়ো� িুলনোয় টিকোক�রোণ� পরো� এটি হওয়ো অরোনক কম 
সোধো�ণ।

মলোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�ণ সহ তিতকৎসো-সম্বন়্ীয় 
পদ্তিসমূরোহ� পরো� অজ্োন হরোয় যোয়। আপতন যতদ মোথো মঘো�ো 
অনুর্ব করো�ন বো দৃষ্টিিতক্ত� পত�বিপি ন হয় বো কোরোন� মরোধদ্য িব্দ 
হরোি থোরোক িোহরোল আপনো� প্রদোনকো�়ীরোক িো জোনোন।

মযরোকোন ওষুরোধ� মরোিোই, মকোরোনো টিকো� মো�োত্মক অদ্যোলোর্জতি� 
প্রতিতক্রয়ো, অনদ্যোনদ্য গুরুি� আঘোি বো মৃিুদ্য� কো�ণ হওয়ো� খুব 
প্রিদ্যতি সম্ভোবনো �রোয়রোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুেি েমে্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ বদ্যতক্ত তক্তনক মছরো়ি িরোল যোওয়ো� পরো� একটি 
অদ্যোলোর্জতি� প্রতিতক্রয়ো ঘটরোি পোরো�। আপতন যতদ মকোরোনো 
গুরুি� অদ্যোলোর্জতি� প্রতিতক্রয়ো� লক্ণ মদরোখন (আমোবোি, মুখ 
এবং গলো ফুরোল যোওয়ো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃদস্পন্দন, 
মোথো মঘো�ো বো দুবপিলিো), িোহরোল 9-1-1 নম্বরো� কল করুন এবং 
বদ্যতক্তটিরোক তনকটস্ হোসপোিোরোল তনরোয় যোন।

আপনো� উরোবিরোগ� অনদ্যোনদ্য লক্ণগুতল� জনদ্য, আপনো� 
স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক্রয়োগুতল টিকো� প্রতিকূল ঘটনো� ত�রোপোটিপিং 
তসরোস্ম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোটপি  ক�ো উতিি। সোধো�ণি আপনো� 
স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ী এই ত�রোপোটপি টি দোরোয়� ক�রোবন, অথবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়বসোইরোট যোন বো 1-800-822-7967 নম্বরো� কল 
করুন। VAERS শুধুমোরে প্রতিতক্রয়ো ত�রোপোটপি  ক�ো� জনদ্য, এবং 
VAERS কমমী সদসদ্য�ো তিতকৎসো-সম্বন়্ীয় প�োমিপি মদন নো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতেি 
ক্ষনেপূিণ েম্মেূচী

জোি়ীয় টিকোজতনি আঘোরোি� ক্তিপূ�ণ কমপিসূি়ী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
হল একটি মফ�োরো�ল মপ্রোগ্রোম যো তনর্দতিষ্ট টিকো� বিো�ো আহি 
হরোি পোরো� এমন মলোরোকরোদ� ক্তিপূ�ণ মদওয়ো� জনদ্য তিত� 
ক�ো হরোয়তছল। টিকোক�রোণ� কো�রোণ িথোকতথি আঘোি বো 
মৃিুদ্য সংক্রোতি দোতবগুতল দোরোয়� ক�ো� জনদ্য একটি সময়স়ীমো 
�রোয়রোছ, যো দুই বছরো�� মরোিো কম সমরোয়� হরোি পোরো�। 
কমপিসূি়ীটি সম্পরোকপি  এবং দোতব দোরোয়� ক�ো� তবষরোয় জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরোয়বসোইরোট যোন অথবো 1-800-338-2382 নম্বরো� কল করুন।

7. আনম নেভ্াতে আিও জানতে পানি?

 � আপনো� স্োস্দ্যরোসবো প্রদোনকো�়ীরোক তজজ্োসো করুন।
 � আপনো� স্োন়ীয় বো মস্রোট� স্োস্দ্য তবর্োরোগ কল করুন।
 � টিকো� পদ্যোরোকজ সতন্নরোবিসমূহ এবং অতিত�ক্ত িরোথদ্য� 
জনদ্য খোদদ্য এবং ওষুধ প্রিোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বসোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।
 � ম�োগ তনয়ন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ মকরো্রে� সোরোথ মযোগোরোযোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 - কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অথবো

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