
স্বাস্র্ বকুক্লটিন
সি স্াস্থ্যিণুলটিনগুরল রদখার জনথ্য nyc.gov/health –রদখুন। 
রিনামণূলথ্যর প্ররেরলরপসমহূ অর্ড ার রদওয়ার জনথ্য 311 নম্বণর রিান করুন।

ব�স্ক্ের টিকাোন

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


প্রাপ্তিয়স্ণদরও টিকা রনওয়ার প্রণয়াজন

• প্ররে িছর হাজার হাজার প্রাপ্তিয়স্ রনউইয়ক্ড িাসী অসুস্ হয়। এমনরক টিকা দ্ারা প্ররেণরাি 
করা রযণে পাণর এমন অসুখ রথণক রকছু জন মারা যান।

• টিকা হল আপনার স্াণস্থ্যর সুরক্ষা করার একটি রনরাপদ এিং সিণচণয় কায্ডকর উপায়। টিকা 
আপনার অসুস্ হওয়ার সম্ািনা এিং আপনার রপ্রয়জনণদর মণিথ্য রনরদ্ডষ্ট ররাে ছোণনার 
সম্ািনা করমণয় রদয় এিং আপনাণক সুস্ রাখণে সাহাযথ্য কণর।

* রনউইয়ক্ড  শহণরর 2005-2014 সাণলর মলূ পররসংখথ্যান রমাোণিক

NYC রে মেুৃথ্যর প্রিান 
কারেগুরলর মণিথ্য কেন নম্বর 
কারণ হল  ইনফু্ণয়ঞ্া এিং 
রনউণমারনয়া।*



প্রস্ারিে টিকা

CDC (ররাে রনয়ন্ত্রে রকন্দ্র) িয়স ও ঝঁুরকর রভরতিণে প্রাপ্তিয়স্ণদর জনথ্য 10 টির রিশী টিকার 
প্রস্াি রদয়। এইসি টিকার রক্ষণরে আপনার এগুরল করা গুরুত্বপূে্ড:

প্রকে বছর ফ্কু ক্�র টিকা কনন।  আপনাণক িে্ড মান ইনফু্ণয়ঞ্ার ভাইরাণসর 
রথণক সুরক্ষা রদওয়ার জনথ্য প্ররে িছর টিকাটিণক আপণরর করা হয়।

টিরর্াপ টিকা (Tdap vaccine) কনন, যরদ শশশণি আপনার িনষু্টংকার, 
ররপণথররয়া ও পারু্ড রসণসর (হুরপং কারশ) সুরক্ষার টিকা না রনওয়া হণয় থাণক। 
েভ্ড িেী মরহলাণদরণক েভ্ড ািস্ায় টিরথ্যাপ ররাজ রনণে হয়। িনষু্টংকার রথণক 
সুরক্ষার জনথ্য প্ররে 10 িছর অন্তর টিরর িসু্ার রনন।

কনউক্রাকন�ার টিকা (pneumococcal vaccines) কনন, যরদ 
আপনার িয়স 65 িা োর রিশী হয় িা রনরদ্ডষ্ট রচরকতসা অিস্া থাণক। 
এইসি টিকা রনউণমারনয়া এিং অনথ্যানথ্য মারাত্মক ররাে রথণক সুরক্ষা 
রদয়। 

রজাস্ার টিকা (zoster vaccine) কনন কটিদাণদর রিরুণধে সুরক্ষায়, 
যরদ আপরন 60 িা োরও অরিক িয়সী হন। 



টিকাদান রকন্দ্র

আপনার রনকরিেতী িাণম্ডরসণে রখাজঁ রনন — অণনণক 
প্রাপ্তিয়স্ণদর জনথ্যটিকা অিার কণর। 

আপনার কম্ডণক্ষণরে টিকা রনওয়ার িথ্যিস্া আণছ রকনা রদখুন। 

স্াস্থ্য রিভাণের টিকা রদওয়ার রনিরনক িা রসটি চারলে রলিরনক 
িা হাসপাোণল যান। 

আপনার জনথ্য রকান টিকাটি সঠিক হণি োর জনথ্য আপনার প্রদানকারীর সাণথ কথা িলনু। 
আপরন রাক্তাণরর অরিণস এিং অনথ্য অণনক স্াণনই টিকা রনণে পাণরন: 

আপনার এলাকার টিকা রকন্দ্র খুজঁনু: nyc.gov/health/map 
অথিা nyc.gov/health/clinics রদখুন।

https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator
http://www1.nyc.gov/site/doh/services/allclinics.page


আপনার টিকাকরণের একটি ররকর্ড  রাখুন।

• আপনার প্রদানকারীণক আপনার টিকাদাণনর ররণপার্ড  স্াস্থ্য রিভাণের শহর 
জণুে টিকাদাণনর রররজর্রিণে (Citywide Immunization Registry, 
CIR) েথথ্য রদণে িলনু। CIR হল প্রদানকারীণদর জনথ্য আপনার টিকাকরণের 
ইরেহাস অথ্যাণসেস করা ও আপনার সণগে রশয়ার করার রনরাপদ উপায়। 

• আপনার প্রদানকারীর কাছ রথণক স্াক্ষররে টিকাকরে ররকর্ড  চান। আপরন 
যখন টিকা রনণিন েখন এই ররকর্ড টি আপনার প্রদানকারীণক আপণরর 
করণে িলনু। 

• আপনার রপোমাো, আণের সু্ল এিং আণের রনণয়ােকে্ড াণদর রথণক টিকার 
েথথ্য সংগ্রহ করুন। োরপর আপনার ররকর্ড গুরল আপ রু ররর রাখণে 
আপনার প্রদানকারীর সণগে কাজ করুন।

স্কুল বা কর্মক্ষেক্রে আপনার এটি প্রক্�াজন হক্ে পাক্র। আপনার ররকর্ম  ককভাক্ব 
ট্র্াক রাখক্বন ো সম্পক্ক্ম  ককছকু েথর্ এখাক্ন রক্�ক্ছ:



সম্পদসমহূ
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রভরজর করুন nyc.gov/health/map িা  
nyc.gov/health/clinics

রভরজর করুন nyc.gov/health/pubs

কবনারকূ্লর্র বা
স্বল্পরকূ্লর্র কলিকনক 
খকুঁজকুন

সব্মক্েষ স্বাস্র্ বকুক্লটিন 
গ্রহণ করুন

রভরজর করুন cdc.gov/vaccines/adults আক্রা জানকুন

সংক্�াগ করা

এই স্াস্থ্য িণুলটিণনর অরেররক্ত ভাষা ও অনথ্যানথ্য অনিুাদ করা স্াস্থ্যসামগ্রীর জনথ্য  
nyc.gov/health –রদখুন। আপনার রনণজর ভাষায় পররণষিা পাওয়ার অরিকার আপনার আণছ। 
রনউইয়ক্ড  রসটি স্াস্থ্যরিভাণের সি অরিস এিং রলিরনণকএই পররণষিাগুরল রিনামণূলথ্য পাওয়া যায়।
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