
স্বাস্থ্য রুশেটিন 
সব স্াস্থথ্য বণুলটিন রদখার জনথ্য nyc.gov/health - রদখুন।  
তবনামণূলথ্যর প্রতিতলতপসমহূ অর্ড ার রদওয়ার জনথ্য 311 নম্বণর র�ান করুন।

টিকবাদবান এরং গর্ব বারস্বা

http://nyc.gov/health


প্রতিণরাি করুন ও তনরাপদ রাখুন

আরও রবতি সুরক্ার জনথ্য, আপনার নবজািণকর সংস্পণি্ড 
িাকণি পাণরন এমন রকউ িার সমস্ত টিকা তনণয়ণেন তকনা িা 
তনতচিি করুন।

 েভ্ড াবস্থায় টিকা তনণল ইনফু্ণয়ঞ্া (ফু্) এবং পারটুতসস (হুতপং কাতি) এর মণিা 
গুরুির অসুস্থিা রিণক আপনবাশক এরং আপনবার সন্বানশক রক্বা 
করশে পবাশর। 

 এই ররােগুতলর কারণে নবজািকণদর হসতপটাণল ভতি্ড  হওয়ার সম্াবনা খুব 
রবতি িাণক। টিকা রনওয়ার দ্ারা, নবজািকরা েিতদন পে্ডন্ত না তনণজ 
টিকা রনওয়ার মণিা বড় হণয় উঠণে িিতদন পে্ডন্ত িাণদর রক্া করণি 
আপতন আপনবার নরজবােশকর েরীশর অথ্যবান্টিরন্িগুন্ে পবাঠবাশে 
পবারশরন।

 টিকাগুতল ন্নরবাপদ ও কবা�্বকর এবং বেণরর পর বের িণর লক্াতিক 
েভ্ড াবস্থায় বথ্যবহৃি হণয়ণে।



একটি সুস্থ েভ্ড াবস্থা

আপতন েভ্ড বিী হওয়ার আণে, আপতন হাম, মামস এবং 
রুণবলা (measles, mumps and rubella, MMR) 
এবং ভথ্যাতরণসলা (varicella) (তিণকন পক্স) সহ, 
আপনার সমস্ত টিকা তনণয় আপ টু ররট আণেন তকনা রস 
তবষণয় তনতচিি হণি আপনার স্াস্থথ্য পতরিে্ডা 
প্রদানকারীণক তজজ্াসা করুন।

প্রশেথ্যকরবার গর্ব ধবারশণর সময় ফু্ এবং Tdap (টিণটনাস, তরপণিতরয়া এবং 
এতসললুার পারটুতসস) টিকা রনওয়া জরুতর: 

•  রে রকাণনা সময় আপনার ফু্ এর টিকা তনন -- এটি ইনফু্ণয়ঞ্া রিণক হওয়া 
জটিলিাগুতল প্রতিণরাি করণি সহায়িা কণর, রেমন সমণয়র পূণব্ড জন্ম।

•  েভ্ড াবস্থার 27 রিণক 36 সপ্াণহর মণিথ্য আপনার Tdap টিকা তনন --  
এটি নবজািণদর মণিথ্য হুতপং কাতির সম্াবনা 90 িিাংি পে্ডন্ত কমাণি 
পাণর।



পতরিে্ডা রখাঁজা

  আপনার স্াস্থথ্য পতরিে্ডা প্রদানকারীণক ফু্ এবং Tdap টিকা সম্পণক্ড  তজজ্াসা 
করুন -- রবতিরভাে তবমা প্থ্যান েভ্ড াবস্থায় রসগুতলর জনথ্য অি্ড প্রদান কণর।

  
আপনার স্থানীয় ওষুণির রদাকাণন তজজ্াসা করুন -- অণনক ওষুণির রদাকান 
রকানও রপ্রসতরিপিন োড়াই টিকা রদয়।

  
স্াস্থথ্য দপ্ণরর র�াট্ড  গ্রীতন স্াস্থথ্য রকণ্রে (Fort Greene Health Center) 
োন বা nyc.gov/health/map এ আপনার আণিপাণির টিকাদান  
রক্রে খুজঁনু।

  
আপতন েতদ অন্ত:সত্তা হন এবং আপনার েতদ তবমা না করা িাণক, আপনার 
অতভবাসন তস্থতি তনতব্ডণিণষ েভ্ড াবস্থার পতরিে্ডাণক আওিাভুতি করা 
Medicaid এর জনথ্য রোেথ্য তকনা িা রদখুন। আণবদন করণি, 
nystateofhealth.ny.gov এ োন।

http://nyc.gov/health/map
http://nystateofhealth.ny.gov


আপনার টিকার ইতিহাস

আপনার টিকাকরণের একটি ররকর্ড  রাখা আপনাণক এবং আপনার তিশুণক সুস্থ 
রাখণি সহায়িা কণর। আপনার স্াস্থথ্যণসবা প্রদানকারীণক, স্াস্থথ্য তবভাণের সমগ্র 
িহণরর টিকাদাণনর নতিভুততি (Citywide Immunization Registry, CIR) 
রি আপনার সমস্ত টিকাদাণনর িিথ্য জানাণি বলনু:

আপনার তনণজর ররকর্ড গুতলও অবিথ্যই ররণখ রদণবন। CIR সম্পণক্ড  আণরা 
িণিথ্যর জনথ্য 311 নম্বণর র�ান করুন অিবা nyc.gov এ তেণয় CIR এর জনথ্য 
অনসুন্ান করুন।

•  আপনার ররকর্ড  এক জায়োণিই িাকণব

•  আপতন জানণি পারণবন আপনাণক রকান টিকা রদওয়া হণয়ণে আর রকানটা 
বাতক আণে

•  আপনার স্াস্থথ্যণসবা প্রদানকারীেে তনতচিি হণি পারণবন রে আপনাণক 
সুপাতরিকৃি সমস্ত টিকা রদওয়া হণয়ণে

http://nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/reporting-and-services/citywide-immunization-registry-cir.page


আপনার টিকার ইতিহাস সংস্থানসমহূ

এই স্াস্থথ্য বণুলটিণনর অতিতরতি ভাষা ও অনথ্যানথ্য অনবুাদ করা স্াস্থথ্যসামগ্রীর জনথ্য 
nyc.gov/health/pubs - রদখুন। আপনার তনণজর ভাষায় পতরণষবা পাওয়ার অতিকার আপনার 
আণে। তনউইয়ক্ড  তসটি স্াস্থথ্যতবভাণের সব অত�স এবং তলিতনণক এই পতরণষবাগুতল তবনামণূলথ্য পাওয়া 
োয়।

nychealth @nychealthy@nychealthy

ইণমল healthbulletins@health.nyc.govসর্বশেষ স্বাস্থ্য রুশেটিন 
গ্রহণ করুন 

আরও জবাননু

সংশ�বাগ করবা
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nyc.gov/health এ োন এবং Pregnancy: 
Immunization (েভ্ড াবস্থা ও টিকাকরে) খুজঁনু 

cdc.gov এ োন এবং Pregnancy and 
Vaccination (েভ্ড াবস্থা ও টিকাকরে) খুজঁনু 
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