
বয়স্কদের টিকাোন

স্াস্থ্য বুদেটিন
সব স্বাস্থ্যবলুেটিনগুলে দেখবার জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন। 
লবনবামলূেথ্যর প্রলিলেলিসমহূ অর্বার দেওয়বার জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন।

প্রবাপ্তবয়স্কলেরও টিকবা দনওয়বার প্রলয়বাজন

প্রস্বালবি টিকবা

প্রতি বছর ফু্দয়র টিকা তনন।  আিনবালক বি্মবান ইনফু্লয়ঞ্বার 
ভবাইরবালসর দেলক সুরক্বা দেওয়বার জনথ্য প্রলি বছর টিকবাটিলক আিলরট 
করবা হয়।

তনউদ�াতনয়ার টিকা (pneumococcal vaccines) তনন, যলে 
আিনবার বয়স 65 ববা িবার দবশী হয় ববা লনলে্ষ্ট লিলকতসবা অবস্বা েবালক। 
এইসব টিকবা লনউলমবালনয়বা এবং অনথ্যবানথ্য মবারবাত্মক দরবাগ দেলক সুরক্বা 
দেয়।  

জ�াস্ার টিকা (zoster vaccine) তনন কটিেবালের লবরুলধে 
সুরক্বায়, যলে আিলন 60 ববা িবারও অলিক বয়সী হন।  

টিডথ্যাপ টিকা (Tdap vaccine) তনন, যলে শশশলব আিনবার 
িনষু্টংকবার, লরিলেলরয়বা ও িবাট্ুলসলসর (হুলিং কবালশ) সুরক্বার টিকবা নবা 
দনওয়বা হলয় েবালক। গভ্বিী মলহেবালেরলক গভ্বাবস্বায় টিরথ্যবাি দরবাজ 
লনলি হয়। িনষু্টংকবার দেলক সুরক্বার জনথ্য প্রলি 10 বছর অন্তর টিলর 
বসু্বার লনন।

CDC (দরবাগ লনয়ন্ত্রণ দকন্দ্র) বয়স ও ঝঁুলকর লভলতিলি প্রবাপ্তবয়স্কলের জনথ্য 10 টির দবশী টিকবার প্রস্বাব দেয়। এইসব টিকবার দক্লরে আিনবার এগুলে করবা গুরুত্বিূণ:্

• প্রলি বছর হবাজবার হবাজবার প্রবাপ্তবয়স্ক লনউইয়ক্ববাসী অসুস্ হয়। 
এমনলক টিকবা দ্বারবা প্রলিলরবাি করবা দযলি িবালর এমন অসুখ দেলক লকছু 
জন মবারবা যবান।

• টিকবা হে আিনবার স্বালস্থ্যর সুরক্বা করবার একটি লনরবািে এবং সবলিলয় 
কবায্কর উিবায়। টিকবা আিনবার অসুস্ হওয়বার সম্বাবনবা এবং আিনবার 
লপ্রয়জনলের মলিথ্য লনলে্ষ্ট দরবাগ ছড়বালনবার সম্বাবনবা কলমলয় দেয় এবং 
আিনবালক সুস্ রবাখলি সবাহবাযথ্য কলর।

NYC দি মিুৃথ্যর প্রিবান 
কবারণগুলের মলিথ্য 
তিন নম্বর কারণ 
হে  ইনফু্লয়ঞ্বা এবং 
লনউলমবালনয়বা।*
* লনউইয়ক্ শহলরর 2005-2014 সবালের মেূ িলরসংখথ্যবান 
দমবািবালবক



টিকবােবান দকন্দ্র

সম্পেসমহূ

@nychealthy

nychealth
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এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অলিলরক্ত ভবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্ীর জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন। আিনবার লনলজর ভবাষবায় িলরলষববা িবাওয়বার অলিকবার আিনবার আলছ। 
লনউইয়ক্ লসটি স্বাস্থ্যলবভবালগর সব অল�স এবং ললিলনলকএই িলরলষববাগুলে লবনবামলূেথ্য িবাওয়বা যবায়।
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লভলজট করুন  

nyc.gov/health/map  

ববা nyc.gov/health/clinics

লভলজট করুন  

nyc.gov/health/pubs

তবনা�দূেথ্যর বা
স্ল্প�দূেথ্যর তলিতনক খঁু�নু

সব্বদেষ স্াস্থ্য বদুেটিন গ্রহণ 
করুন

লভলজট করুন  
cdc.gov/vaccines/adults 

আদরা �াননুসংদ�াগ করা

আিনবার জনথ্য দকবান টিকবাটি সঠিক হলব িবার জনথ্য আিনবার প্রেবানকবারীর সবালে কেবা বেনু। আিলন রবাক্তবালরর অল�লস এবং অনথ্য অলনক স্বালনই টিকবা লনলি িবালরন: 

স্বাস্থ্য লবভবালগর টিকবা 
দেওয়বার লনিলনক ববা 

লসটি িবালেি ললিলনক ববা 
হবাসিবািবালে যবান। 

আিনবার লনকটবিতী 
�বালমল্সলি দখবাজঁ লনন — 
অলনলক প্রবাপ্তবয়স্কলের 
জনথ্যটিকবা অ�বার কলর। 

আিনবার কমল্ক্লরে টিকবা 
দনওয়বার বথ্যবস্বা আলছ লকনবা 

দেখুন। 

আিনবার এেবাকবার 
টিকবা দকন্দ্র খুজঁনু: 
nyc.gov/health/
map অেববা  

nyc.gov/health/clinics দেখুন।

আিনবার টিকবাকরলণর একটি দরকর্ রবাখুন।

• আিনবার প্রেবানকবারীলক আিনবার টিকবােবালনর লরলিবাট্ স্বাস্থ্য লবভবালগর শহর জলুড় টিকবােবালনর দরলজল্রিলি (Citywide Immunization Registry, 
CIR) িেথ্য লেলি বেনু। CIR হে প্রেবানকবারীলের জনথ্য আিনবার টিকবাকরলণর ইলিহবাস অথ্যবালসেস করবা ও আিনবার সলগে দশয়বার করবার লনরবািে 
উিবায়। 

• আিনবার প্রেবানকবারীর কবাছ দেলক স্বাক্লরি টিকবাকরণ দরকর্ িবান। আিলন যখন টিকবা দনলবন িখন এই দরকর্টি আিনবার প্রেবানকবারীলক আিলরট 
করলি বেনু। 

• আিনবার লিিবামবািবা, আলগর সু্কে এবং আলগর লনলয়বাগকি্বালের দেলক টিকবার িেথ্য সংগ্হ করুন। িবারির আিনবার দরকর্গুলে আি টু দরট রবাখলি 
আিনবার প্রেবানকবারীর সলগে কবাজ করুন।

সু্কে বা ক�্বদষেদরে আপনার এটি প্রদয়া�ন হদি পাদর। আপনার জরকড্ব  তকভাদব ট্থ্যাক রাখদবন িা সম্পদক্ব  তকছু িথথ্য এখাদন রদয়দছ:


