
      র�োগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনির�োধ রেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) নিশু� টিেোে�রণ� জি্য বয়স 
এবং সময়সূনি জোনিরয় রেয়। নিিো-মোিো এবং প্রেোিেো�ীরে� এই নি�োিে এবং েোর্যে� সময়সূনি রমরি িলরি হরব:  
cdc.gov-এ রোি এবং “immunization schedules” (টিকাকরণ সময়সচূী) খুজঁিু। 

      NYC-এ� প্রয়য়াজন অনযুায়ী নিশু িন�ির্যো প্রেল্প, স�েোন� সু্ল বো 
রবস�েোন� সু্রল ভনি্য  হওয়ো 2 মোস রেরে 18 বছ� বয়সী বোচ্োরে� নেছু 
নিনে্যষ্ট টিেো নেরি হরব। বি্য মোি টিেোে�ণ সময়সূনি জি্য 
nyc.gov/health-এ রোি এবং “student vaccines” (শিক্ার্থীর 
টিকাকরণ) অিসুন্োি েরুি, বো আিিো� নিশু� স্োস্্য িন�ির্যো 
প্রেোিেো�ী� সরগে েেো বলিু।

     জিু 2019 রেরে নিউ ইয়রে্য � নিক্োেথীরে�রে টিেোে�ণ প্ররয়োজরি� রেরে 
ধমথীয় র�হোইরয় অনমুশি আর দেওয়া হয় না।

শিিরব� টিেোে�ণ

স্াস্থ্য বুয়েটিন 
সব স্োস্্য বরুলটিি রেখো� জি্য nyc.gov/health - রেখুি।  
নবিোমরূল্য� প্রনিনলনিসমহূ অর্য ো� রেওয়ো� জি্য 311 িম্বর� র�োি েরুি।

প্রনির�োধ েরুি ও নি�োিে �োখুি

টিেো নিশুরে�রে হোম, মোম্পস, হুনিং েোনি এবং জলবসন্ত সহ নবনভন্ন নবিজ্জিে র�োগ রেরে সু�নক্ি �োরখ। 

নিশুরে� টিেোেো�ণ িো ে�োরিো হরল িো�ো এই নবিজ্জিে র�োরগ� েো�রণ খুব অসুস্ হরি িোর�, বো মিুৃ্যও হরি িোর�। 

প্রোপ্তবয়স্রে� নিরজরে এবং িবজোি, গভ্য বনি মনহলো এবং েবু্যল র�োগ-প্রনির�োধ ক্মিো সম্পন্ন ব্যনতি সহ অি্যোি্যরে� রো�ো টিেো 
নিরি ির�ি িো, িোরে� সু�নক্ি েোেরি সোহোরর্য ে�ো� জি্য রেোসমরয় টিেো রিওয়ো উনিি।

টিেো� নি�োিত্ো

সুিোন�িেৃি টিেোে�ণ

     টিেোগুনল শনরাপে এবং কায্যকরী। টিেো� রবনি�ভোগ প্রনিনরিয়ো খুব মেৃ্ুয হয় এবং এগুনল হরলো ব্যেো বো ইিরজেিরি� স্োরি 
লোলরিভোব। রর রেোিও উরবেগ সম্পরে্য  আিিো� নিশু স্োস্্য িন�ির্যো প্রেোিেো�ী� সরগে েেো বলিু।

     টিেো� কারয়ণ অটিজম হয় না। শবজ্োনিে গরবষণোয় অটিজম এবং টিেো� মরধ্য রেোিও সংররোগ িোওয়ো 
রোয়নি। আ�ও িরে্য� জি্য aap.org -এ অ্যোরমন�েোি অ্যোেোররনম অ� রিনরয়োনরিরসে (American 
Academy of Pediatrics) রোি এবং “parental concerns” (শপিা-মািার উয়বেগ) েরুি।  

রনে আিিোরে মোনে্য ি রুতি�োর্রে� বোইর� রোত্ো 
ে�রি হয় িোহরল রর রেোিও টিেোে�ণ 

সম্পরে্য  আিিো� নিশু িন�ির্যো প্রেোিেো�ী� 
সরগে েেো বলিু।

http://cdc.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/student-and-daycare-vaccinations.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/student-and-daycare-vaccinations.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
http://aap.org/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Pages/Common-Parental-Concerns.aspx


িন�ির্যো রখোঁজো

•   নরিি রহলে রসন্োর� (Fort Greene Health Center) রোি (4 বছ� বো িো� রিরয় রবনি বয়সী বোচ্োরে� জি্য) বো  
nyc.gov/health/map-এ আিিো� এলোেোয় অি্য এেটি টিেোে�ণ রেন্দ্র খুজঁিু।

•    nychealthandhospitals.org/health_care-এ এেটি NYC রহলে + হনসিটোরল�  
(NYC Health + Hospitals) অবস্োি খুজঁিু।

•   findahealthcenter.hrsa.gov-এ এেটি েনমউনিটি রহলে রসন্ো� খুজঁিু।
•   311 িম্বর� েল েরুি এবং childhood vaccination referrals (শিশু টিকাকরণ দরফায়রে)  
এবং school immunization requirements (সু্ে টিকাকরণ প্রয়য়াজয়নর) ব্যোিোর�  
নজজ্োসো েরুি। 

আিিো� অে্য িন�রিোধ ে�ো� ক্মিো� নিনব্যরিরষ আিিো� বোচ্োরে টিেো রেওয়ো� অরিেগুনল উিোয় আরছ। আিিো� 
বোচ্ো� স্োস্্য িন�ির্যো প্রেোিেো�ী� সরগে েেো বলিু বো:

NYC-রি জন্ম রেরে 18 বছ� বয়স ির্যন্ত বোচ্োরে�রে রেওয়ো সমস্ত টিেোে�ণ সম্পরে্য  স্োস্্য িন�ির্যো প্রেোিেো�ীরে অবি্যই নসটিওয়োইর 
টিেোেোরি� র�নজন্রি (Citywide Immunization Registry, CIR)-রে জোিোরি হরব। আিিো� নিশু� টিেোে�ণ র�ের্য  রখোঁজো� জি্য:

    nyc.gov/health-এ রোি এবং CIR অিসুন্োি েরুি।

     311 িম্বর� েল েরুি এবং CIR-এ� ব্যোিোর� নজজ্োসো েরুি।

     সহোয়িো� জি্য আিিো� নিশু� স্োস্্য িন�ির্যো প্রেোিেো�ীরে নজজ্োসো েরুি।

রনে আিিো� নিশু� র�ের্য  খুরঁজ িো িোওয়ো রোয় িোহরল রেোি টিেো� প্ররয়োজি আরছ িো আিিো� নিশু িন�ির্যো প্রেোিেো�ীরে অিসুন্োি 
ে�রি বলিু।

এই স্োস্্য বরুলটিরি� অনিন�তি ভোষো ও অি্যোি্য অিবুোে ে�ো স্োস্্যসোমরিী� জি্য nyc.gov/health/pubs - রেখুি। আিিো� নিরজ� ভোষোয় িন�রষবো 
িোওয়ো� অনধেো� আিিো� আরছ। নিউইয়ে্য  নসটি স্োস্্যনবভোরগ� সব অন�স এবং নলিনিরে এই িন�রষবোগুনল নবিোমরূল্য িোওয়ো রোয়।
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সঠিে িরে েোকুি

সংস্োিসমহূ

ইরমল healthbulletins@health.nyc.govসব্যয়িষ স্াস্থ্য বুয়েটিন গ্রহণ করুন 

  nyc.gov/health -এ রোি এবং “child vaccinations” (শিশুর টিকাকরণ) খুজঁিু।আরও জাননু
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