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প্রকত্যে বছকর থে সেল ক্ িশুকেরকে 
ক্ বনামূকল্য ফ্লু -এর ক্ িো থেওয়া হকয় 
োকে:

 • সকল দইু এবং ত িন বছর বয়সী ত িশু 
(যযারযা সম্প্রত ি ফ্লু  ম�ৌসনু্�র 31 অগযান্টে দইু বযা ত িন 
বছর বয়সী হন্ব) 

 • সকল প্যাই�যাত র স্লু ল-বয়সী ত িশুরযা
 •  ইয়যার 7 এর সকল মসন্কডেযাত র স্লু ল-বয়সী ত িশুরযা

এবং:
 • িযারীত রক স�স্যা রন্য়ন্ছ এ�ন ত িশুরযা যযা িযান্দরন্ক 

ফ্লু ন্য়র কযারন্ে �যারযাত্মক ঝঁুত কন্ি মেন্ল 
 • এ�ন ত িশু যযারযা এনএইচএস ত িন্ডেড মেন্িন্ট ত লটে 

এ থযাকযা কযারও সযান্থ বসবযাস কন্র

ময সকল ত িশুন্ক মযযাগ্ বন্ল গে্ করযা হয় িযার 
ত বষন্য় আরও িথ্ ত নম্নত লত িি ত লন্কে লভ্ 
রন্য়ন্ছ:
www.nhs.uk/child-flu

আপনার সন্ানকে 
ক্িো থেওয়ার 

কারণ 
5 
1.  আপনার সন্ানকে সুরক্ ষিত রাখুন
  টিকযাটি আেনযার সন্যানন্ক ফ্লু  এবং ব্রকেযাইটিস এবং 

ত নউন্�যাত নয়যার �িন �যারযাত্মক স�স্যা মথন্ক সরুত ষিি 
রযািন্ি সহযায়িযা করন্ব

2.  ক্ নকজকে, আপনার পক্ রবারকে এবং 
বনু্কের সুরক্ ষিত রাখুন

  আেনযার সন্যানন্ক টিকযা মদওয়যা আেনযান্ক আেনযার মবত ি 
দবু্বল বনু্ এবং েত রবযারন্ক সরুত ষিি রযািন্ি সহযায়িযা 
করন্ব।

3. থোন ইনকজেিকনর প্রকয়াজন থনই
  মনজযাল ম্রে সম্পূে্বভযান্ব ব্থযাহীন এবং  

িযা গ্রহে করযা সহজ

4.  ফ্লু  হওয়া থেকে এিা 
গ্রহণ েরা অকনে 
ভাকলা।

  মনজযাল ম্রে, ফ্লু  মথন্ক 
সরুত ষিি থযাকন্ি সহযায়িযা 
কন্র, এবং ত বশ্বব্যােী এটযা 
লষি-লষি ত িশুন্দরন্ক 
মদওয়যা হন্য়ন্ছ এবং 
এটযার উত্ত� ত নরযােত্তযা 
মরকড্ব  রন্য়ন্ছ।

5. খরচ থেকে   
 বাঁচুন।
  যত দ আেনযার সন্যান 

ফ্লু -মি আক্যান্ হয় 
িযাহন্ল আেনযান্ক হয়ন্িযা 
কযাজ মথন্ক ছুটি ত নন্ি হন্ব 
বযা সন্যান্নর মদিযান্িযানযা 
করযার জন্ ত বকল্প ব্বস্যা 
করন্ি হন্ব

আমার সন্াকনর ফ্লু কয়র ক্ িো থেন থনওয়া 
উক্ চত? 

ত িশুন্দর জন্ ফ্লু  একটি িবু অপ্ীত িকর মরযাগ হন্ি েযান্র যযার 
কযারন্ে জ্বর, বন্ নযাক, শুকন্নযা কযাত ি, গলযা ব্থযা, মেিী এবং 
জন্য়ন্টগুন্লযান্ি ব্থযা হওয়যা এবং চর� ক্যাত ন্ হন্ি েযান্র। এটি 
মবি কন্য়ক ত দন বযা িযার মচন্য় মবত ি স�য় ধন্র চলন্ি েযান্র। 

ত কছু বযাচ্যার িবু মবত ি জ্বর হন্ি েযান্র, কিনও-কিনও ফ্লু ন্য়র 
সযাধযারে উেসগ্ব ছযাডযাই এবং িযান্দরন্ক ত চত কৎসযার জন্ 
হযাসেযািযান্ল মযন্ি হন্ি েযান্র। ফ্লু ন্য়র �যারযাত্মক জটিলিযার �ন্ধ্ 
রন্য়ন্ছ মবদনযাদযায়ক কযান্নর সংক্�ে, িীব্র ব্রকেযাইটিস এবং 
ত নউন্�যাত নয়যা।
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এনএইচএস ক্ িকডেড থপকিন্ট ক্ লকটে োরা রকয়কছন 
তাকের সাকে বসবাস েরা ক্ িশুকের থেন এই বছর 
ফ্লু কয়র ক্ িো থেওয়া হকছে?

যযারযা মকযাত ভড-19 এ আক্যান্ হওয়যার জন্ সবন্চন্য় মবত ি 
ঝঁুত কন্ি রন্য়ন্ছন িযান্দর আ�রযা এই িীন্ি ভযাল রযািন্ি চযাই 
আর আ�রযা চযাই নযা ময িযান্দর ফ্লু  মহযাক। যযান্দর অন্ত ন্বত হি 
স্যাস্্ সংক্যান্ স�স্যা রন্য়ন্ছ িযান্দর েত রবযান্রর সদস্ন্দর 
কযাছ মথন্ক ফ্লু  হওয়যার সম্যাবনযান্ক হ্যাস করযার জন্ আ�রযা 
িযান্দরন্ক ফ্লু ন্য়র টিকযা মদব। এটি ত িশুন্দর অন্ভ্্ব ক্ত কন্র। 

আেনযার সন্যান যত দ এনএইচএস ত িন্ডেড মেন্িন্ট ত লন্টে 
থযাকযা কযারও সযান্থ বসবযাস কন্র, বযা আেত ন যত দ �ন্ন কন্রন 
ময িীিকযান্লর মবত িরভযাগ ত দন আেনযার সন্যান িযান্দর সযান্থ 
আবযাসন মিয়যার করন্ব, যযা ঘত নষ্ঠ মযযাগযান্যযাগন্ক অত নবযায্ব কন্র 
ি্লন্ব, মসন্ষিন্রে িযান্দর টিকযা মদওয়যা উত চি। যত দ িযারযা স্লু ন্ল 
মদওয়যা হন্ব এ�ন মকযান্নযা গ্রুন্ে নযা থযান্ক, মসই মষিন্রে আেনযার 
ত জতে সযাজ্বযাত রন্ক ত জন্ঞেস করযা উত চি।

যত দ েত রবযান্রর মসই সদস্টি মরযাগ প্ত িন্রযাধ ষি�িযা িুব 
�যারযাত্মকভযান্ব দবু্বল হন্য় মগন্ছ এ�ন মকউ হন, মসই মষিন্রে 
ত জতে প্্যাকটিস মনজযাল ম্রে নযা ত দন্য় ইনন্জকিন ত দন্ি 

েযান্রন।

আমার সন্ান গত বছকর ফ্লু -এর 
ক্ িো গ্রহণ েকরক্ ছল। এই বছর 
তাকের ক্ ে আরও এেক্ ি থনবার 
েরোর আকছ?

হঁ্যা; ফ্লু -এর ভযাইরযাস প্ন্ি্ক বছন্র 
েত রবত ি্ব ি হয় সিুরযাং টিকযান্ক হযালনযাগযাদ 

করযা মযন্ি েযান্র। এই কযারন্ে, আ�রযা 
সেুযাত রি কত র ময আেনযার সন্যানন্ক এই 

বছর আবযারও ফ্লু ন্য়র ত বরুন্ধে টিকযা 
মদওয়যা মহযাক, এ�নত ক গি বছর 
টিকযা মদওয়যা হন্লও।

ক্ িোর ে ী-ে ী সুক্ বধা রকয়কছ?

টিকযা মনওয়যা আেনযার ত িশুন্ক এ�ন ত কছু মথন্ক সরুষিযা মেন্ি 
সহযায়িযা করন্ব যযা বযাচ্যান্দর জন্ একটি িুব বযান্জ অসসু্িযা 
হন্ি েযান্র। েঁযাচ বছন্রর ক� বয়সী ত িশুন্দর ফ্লু ন্য়র কযারন্ে 
হযাসেযািযান্ল ভত ি্ব  হওয়যার হযার সবন্চন্য় মবত ি। 

এটি আেনযার ত িশু মথন্ক আেনযার েত রবযান্রর এ�ন সকল 
অন্যান্ সদস্ন্দর �যান্ঝ ফ্লু  ছত ডন্য় েডযার ঝঁুত কন্ক হ্যাস 
করন্ব, যযারযা হয়ন্িযা ফ্লু -এর বতধ্বি ঝঁুত কন্ি রন্য়ন্ছন, ময�ন 
দযাদযা-দযাদী/নযানযা-নযানী বযা যযারযা মকযান্নযা দীঘ্ব ম�য়যাদী স্যাস্্ 
স�স্যায় আক্যান্ রন্য়ন্ছন।

এই বছর, ফ্লু  মথন্ক িযান্দর সরুষিযা ত দন্ি সযাহযায্ করযা 
ত বন্িষভযান্ব গুরুত্বেপূে্ব, কযারে যত দ মকযাত ভড-19 এিনও ছত ডন্য় 
েডন্ি থযান্ক মসই মষিন্রে ফ্লু ন্য়র ঝঁুত কন্ি থযাকযা মলযাকন্দর 
মকযাত ভড-19 এর জটিলিযায় আক্যান্ হওয়যার ঝঁুত কও থযান্ক।

আেত ন অসসু্ হওয়যায় বযা আেনযার অসসু্ সন্যান্নর মদিযান্িযানযা 
করযার প্ন্য়যাজন্নর কযারন্ে এটি আেনযান্ক কযাজ বযা অন্যান্ 
ত ক্য়যাকলযাে মথন্ক ছুটি মনওয়যা এডযান্ি সহযায়িযা করন্ি েযান্র।

এই ক্ িোক্ ি েতিা োে্যের?

ফ্লু ন্য়র টিকযা এই অপ্ি্যাত িি ভযাইরযান্সর ত বরুন্ধে আ�যান্দর 
জন্ সবন্চন্য় মসরযা সরুষিযা। ছত ডন্য় েডযা ত বদ্�যান ফ্লু -এর 
ধরন এবং টিকযায় ময ধরন্নর ভযাইরযাস রন্য়ন্ছ, উভন্য়র �ন্ধ্ 
কিটযা ভযান্লযা ত �ল হয় িযার উের ত নভ্ব র কন্র এক বছর মথন্ক 
আর এক বছন্র টিকযার কযায্বকযাত রিযা ত ভন্ন হন্ব। ইউন্ক-মি 
ত িশুন্দরন্ক প্দযান করযা টিকযাটি সযাধযারেি শুরু হওয়যার স�য় 
মথন্ক সম্প্রত ি ফ্লু -এর ত বরুন্ধে ভযান্লযা সরুষিযা প্দযান কন্র 
আসন্ছ।

এত ক্ িশুকেরকে থেন ক্ িো প্রোন েরা হকছে?

টিকযা গ্রহে কন্রন্ছ এ�ন সকল ত িশুন্দর সরুত ষিি 
রযািন্ি সযাহযায্ করযার েযািযােযাত ি এটযা সংক্�েন্ক 
ছত ডন্য় েডন্ি মদয় নযা এবং এইভযান্ব এটযা 
অন্যান্ েত রবযান্রর সদস্ন্দর এবং বনু্ন্দর ও 
সরুত ষিি থযাকন্ি সযাহযায্ কন্র।
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আমার সন্ানকে তার ক্ িো থে থেকব? 

দইু বযা ত িন বছর বয়সী ত িশুন্দরন্ক িযান্দর মজনযান্রল 
প্্যাকটিন্স সযাধযারেি িযান্দর প্্যাকটিস নযাস্ব* দ্যারযা টিকযা 
মদওয়যা হন্ব। 

স্লু ন্ল-যযাওয়যার-বয়স হন্য়ন্ছ এরক� প্যায় সকল ত িশুন্ক স্লু ন্ল 
টিকযা মদওয়যা হন্ব। 

ময ত িশুরযা বযাসযায় মথন্ক েডযাশুনযা কন্র িযান্দর টিকযা মদওয়যা 
হন্ব, িন্ব ধন্র মনওয়যা হয় ময িযারযা উেযুক্ত বয়সীন্দর গ্রুন্ে 
অন্ভ্্ব ক্ত রন্য়ন্ছ। �যািযা-তেিযারযা িযান্দর মলযাকযাল এনএইচএস 
ইংল্যাডে েযাবত লক মহলথ কত �িত নং টিন্�র কযাছ মথন্ক 
ব্বস্যােনযা সম্ন্ক্ব  িথ্ মেন্ি েযান্রন। ত বিদ ত ববরে মযিযান্ন 
েযাওয়যা যযান্ব: www.england.nhs.uk/about/regional-
area-teams.

ক্ িো ক্ েভাকব থেওয়া হকব?

মবত িরভযাগ ত িশুন্দরন্ক এটযা একটি মনজযাল ম্রে রূন্ে মদওয়যা 
হন্ব।

ক্ িোর োরকণ ক্ ে ফ্লু  হকত পাকর?

নযা, টিকযার কযারন্ে ফ্লু  হন্ি েযান্র নযা কযারে এটি হওয়যা 
প্ত িন্রযাধ করন্ি ভযাইরযাসগুন্লযান্ক দবু্বল করযা হন্য়ন্ছ।

তাহকল থনজাল থ্রে ক্ েভাকব োজ েকর? 

মনজযাল ম্রেন্ি এ�ন ভযাইরযাস রন্য়ন্ছ মযটযান্ক দবু্বল করযা 
হন্য়ন্ছ যযান্ি মসটযা ফ্লু  হন্ি মদয় নযা ত কন্তু মসটযা 
আেনযার সন্যান্নর মরযাগ প্ত িন্রযাধ ষি�িযা 
গন্ড ি্লন্ি সহযায়িযা করন্ব। আেনযার 
সন্যান যিন এই ফ্লু  ভযাইরযাসগুন্লযার সংস্পন্ি্ব 
আন্স , িিন এটি মরযাগ প্ত িন্রযাধ ব্বস্যান্ক 
সংক্�ন্ের ত বরুন্ধে লডযাই করন্ি সহযায়িযা 
কন্র। টিকযান্ক িুবই দ্রুি নযান্ক শুন্ষ মনওয়যা 
হয়, সুিরযাং ম্রে মনওয়যার ঠিক েন্র যত দ আেনযার 
সন্যান হঁযাত চও মদয়, িযাহন্লও একথযা ত নন্য় ত চন্যা করযার মকযান 
প্ন্য়যাজন মনই ময টিকযা কযাজ কন্রত ন।

এই ক্ িোর ক্ ে থোন পার্্য প্রক্ তক্ রিয়া রকয়কছ?

ত িশুন্দর হয়ি নযাক ত দন্য় সত দ্ব  ঝরন্ি েযান্র বযা নযাক বন্ 
হন্ি েযান্র, �যাথযা ব্থযা করন্ি েযান্র, সযাধযারে শ্যাত ন্ হন্ি 
েযান্র এবং িযাত নকটযা ষুিধযা ক� হন্ি েযান্র। যত দও, এই 
েযাশ্ব্ব প্ত িত ক্য়যাগুন্লযা ফ্লু  হওয়যা বযা ফ্লু -এর সযান্থ জত ডি 
স�স্যাগুন্লযায় আক্যান্ হওয়যা মথন্ক অন্নক ক� �যারযাত্মক। 
�যারযাত্মক েযাশ্ব্ব প্ত িত ক্য়যা িুবই ত বরল।

েক্ ে আমার সন্াকনর থোন স্াস্্য সমস্যা োকে 
তাহকল ে ী হকব?

ত কছু ত নত দ্ব ষ্ট স্যাস্্ স�স্যায় আক্যান্ ত িশুন্দর মষিন্রে, 
স�স্যাটি ভযান্লযাভযান্ব সযা�লযান্নযা সি্ত ন্ত্বও িযান্দর ফ্লু  হন্ল 
�যারযাত্মক স�স্যা মদিযা মদওয়যার মবত ি ঝঁুত ক রন্য়ন্ছ। এই 
ত িশুন্দর জন্ টিকযা গ্রহে করযা ত বন্িষভযান্ব গুরুত্বেপূে্ব। 

এই স�স্যাগুন্লযার �ন্ধ্ অন্ভ্্ব ক্ত রন্য়ন্ছ:

 • �যারযাত্মক শ্বযাসকষ্ট, উদযাহরেস্রূে, �যারযাত্মক হঁযােযাত ন যযার 
জন্ ত নয়ত �িভযান্ব শ্বযাসগ্রহন্ের �যাধ্ন্� বযা �িু ত দন্য় 
মটেরন্য়ড ত নন্ি হয় 

 • �যারযাত্মক হৃদতেন্ডের স�স্যা 
 • �যারযাত্মক ত কডত ন (বৃক্ক) বযা ত লভযান্রর (যকৃন্ির) মরযাগ 
 • ডযায়যান্বটিস 
 • লযাত ন্বং ত ডন্জত বত লটি (মিিযার অষি�িযা)
 • মরযাগ বযা ত চত কৎসযার কযারন্ে মরযাগ প্ত িন্রযাধ ষি�িযা হ্যাস এবং 

দবু্বল হওয়যা, উদযাহরেস্রূে, ক্যান্যান্রর জন্ মকন্�যান্থরযাতে 
বযা মরত ডওন্থরযাতে ত চত কৎসযা বযা  
দীঘ্ব ম�য়যাদী মটেরন্য়ন্ডর ব্বহযার করযা

 • প্ীহযা সংক্যান্ স�স্যা, হয় প্ীহযা সরযান্নযার কযারন্ে 
(অ্যাসন্প্ত নয়যা) বযা প্ীহযা হয়ন্িযা ঠিকভযান্ব কযাজ কন্র নযা, 
উদযাহরেস্রূে, ত সকল মসল বযা সীত লঅ্যাক মরযান্গর কযারন্ে

 • আেনযার ত জতেও আেনযার সন্যানন্ক টিকযা মদওয়যার েরযা�ি্ব 
ত দন্ি েযান্রন যত দ িযান্দর এ�ন একটি িযারীত রক স�স্যা 
থযান্ক যযা স্যায়ুিন্ত্রন্ক প্ভযাত বি কন্র ময�ন মসত রব্রযাল 
ে্যালত স।

*  আেনযার সন্যানন্ক উেযুক্ত বন্ল গে্ করযা হন্ব যতদ বি্ব �যান ফ্লু ন্য়র 
ম�ৌসনু্�র 31 অগযান্টে িযারযা দইু বযা তিন বছর বয়সী হয়
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এই ত িশুন্দর ছয় �যাস বয়স মথন্ক শুরু কন্র প্ত ি বছন্র 
ফ্লু -এর টিকযা গ্রহে করযা উত চি। মবত িরভযাগ ত িশু মনজযাল 
ম্রে টিকযা গ্রহে করন্ব ত কন্তু দইু বছন্রর মচন্য় ক� বয়সী 
ত িশুন্দরন্ক এটযা মদওয়যা উত চি নয়। 

এই ত িশুরযা এবং যযারযা িযারীত রক স�স্যার কযারন্ে মনজযাল ম্রে 
মনওয়যার জন্ উেযুক্ত নয়, িযান্দরন্ক ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� 
ফ্লু ন্য়র টিকযা মদওয়যা হন্ব। 

যত দ আেনযার সন্যান্নর েষৃ্ঠযা 7 এ িযাত লকযাভ্ক্ত মকযান্নযা 
স্যাস্্জত নি স�স্যা থযান্ক ত কন্তু স্লু ল মথন্ক টিকযা মদওয়যার 
কথযা বলযা নযা হয়, িন্ব অ্যােন্য়ন্টন্�ন্ন্টর ব্বস্যা করযার জন্ 
আেনযার ত জতে সযাজ্বযাত রর সযান্থ মযযাগযান্যযাগ করযাটযা জরুরী। 

আেনযার সন্যানন্ক ফ্লু ন্য়র টিকযা মদওয়যার দরকযার রন্য়ন্ছ ত কনযা 
মসই ব্যােযান্র আেত ন যত দ ত নত চিি নযা হন অথবযা আেনযার যত দ 
আরও েরযা�ন্ি্বর প্ন্য়যাজন হয়, মসই মষিন্রে আেনযার প্্যাকটিস 
নযাস্ব, ত জতে বযা মহলথ ত ভত জটন্রর সযান্থ কথযা বলনু।

ক্ িো েকব থেওয়া হকব?

দইু এবং ত িন বছন্রর ত িশুন্দর জন ,্ িীন্ির আন্গ আেনযার 
ত জতে সযাজ্বযাত রন্ি আেনযার সন্যান্নর এটির জন্ ত ন�ন্ত্রে 
েযাওয়যা উত চি। যত দ নন্ভম্বর �যান্সর মগযাডযার ত দক েয্বন্ 
আেত ন আেনযার ত জতে মথন্ক মকযান্নযা িবর নযা েযান িযাহন্ল 
অ্যােন্য়ন্টন্�ন্ন্টর ব্বস্যা করযার জন্ সরযাসত র িযান্দর সন্গে 
মযযাগযান্যযাগ করুন।

প্যাই�যাত র স্লু ল-বয়সী ত িশু এবং মসন্কডেযাত র স্লু ন্লর ইয়যার 7 এ 
যযারযা রন্য়ন্ছ িযান্দর জন্ অটযা� টযান্�্ব স্লু ন্ল একটি টিকযা মসিন 
অনুত ষ্ঠি হন্ব। আেনযার মলযাকযাল মহলথন্কয়যার টি� স্লু ন্লর 
�যাধ্ন্� আেনযার সন্গে মযযাগযান্যযাগ করন্ব। 

আেনযার সন্যান যত দ মকযান্নযা উেযুক্ত গ্রুন্ে থযান্ক যযান্দরন্ক 
স্লু ল মথন্ক ভ্যাকত সন মদওয়যার কথযা বলযা হয় ত কন্তু িযান্দর যত দ 
এ�ন মকযান্নযা স্যাস্্গি স�স্যা মথন্ক থযান্ক যযা িযান্দরন্ক ফ্লু ন্য়র 
কযারন্ে বতধ্বি ঝঁুত কন্ি মেন্ল (েষৃ্ঠযা 7 মদিনু), মসই মষিন্রে 
আেত ন আেনযার সন্যান্নর ত জতে সযাজ্বযাত রন্ক টিকযা মদওয়যার 
জন্ বলন্ি েযান্রন যত দ আেত ন স্লু ন্লর টিকযা মদওয়যার মসিন 
েয্বন্ অন্েষিযা করন্ি নযা চযান অথবযা আেত ন এটিই েছন্দ 
কন্রন। 

এমন ক্ ে থোন ক্ িশু রকয়কছ োকের থনজাল 
ক্ িো থনওয়া উক্ চত নয়? 

মযন্হি্ আন্গ মথন্ক ত বদ্�যান ম�ত ডন্কল স�স্যায় আক্যান্ 
ত িশুন্দর �ন্ধ্ ফ্লু -এর স�স্যায় আক্যান্ হওয়যার মবত ি প্বেিযা 
থযান্ক মসন্হি্ িযান্দর টিকযা গ্রহে করযা ত বন্িষভযান্ব গুরুত্বেপূে্ব। 
ত িশুরযা হয়ন্িযা মনজযাল টিকযা গ্রহে করন্ি েযারন্ব নযা যত দ 
িযারযা: 

 •   সম্প্রত ি সযঁাসযঁা কন্র ত নঃশ্বযাস মেন্ল বযা গি 72 ঘণ্যায় সঁযাসযঁা 
কন্র ত নঃশ্বযাস মেন্লত ছল, (িযান্দর সরুষিযা ত বলত ম্বি নযা 
করযার জন্ ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� উেযুক্ত টিকযা প্দযান করযা 
উত চি)

 •   ইনন্টনত সভ মকয়যান্রর প্ন্য়যাজন হন্য়ন্ছ মকননযা িযান্দর  
- হঁযােযাত ন আন্ছ বযা  
-ত ডন্�র প্ত ি অ্যালযাত জ্বক অ্যানযাত েল্যাত সিস আন্ছ

 (এই দটুি গ্রুন্ে রন্য়ন্ছ এ�ন সকল ত িশুন্দর জন্ িযান্দর 
ত বন্িষঞে মথন্ক েরযা�ি্ব মনওয়যার কথযা সেুযাত রি করযা হয় 
এবং িযান্দর হয়ন্িযা হযাসেযািযান্ল মনজযাল টিকযা ত নন্ি হন্ি 
েযান্র)

 •   এ�ন মকযান মরযাগ আন্ছ, বযা এ�ন ত চত কৎসযায় রন্য়ন্ছ মযটযা 
িযান্দর মরযাগ প্ত িন্রযাধ ষি�িযান্ক �যারযাত্মক ভযান্ব দবু্বল কন্র 
ত দন্য়ন্ছ বযা িযান্দর েত রবযান্র এ�ন মকযান ব্ত ক্ত রন্য়ন্ছ 
যযান্দর মরযাগ প্ত িন্রযাধক ব্বস্যােনযা �যারযাত্মকভযান্ব দবু্বল 
হওয়যার কযারন্ে সম্পূে্বভযান্ব আলযাদযা থযাকযার প্ন্য়যাজন 
রন্য়ন্ছ

 •   টিকযার ময মকযান অন্  
উেযাদযান্নর প্ত ি 
অ্যালযাত জ্ব রন্য়ন্ছ*

*  ভ্যাকত সন্নর উেযাদযানগুন্লযার 
িযাত লকযার জন্  
www.medicines.org.
uk/emc/product/3296/
pil ওন্য়বসযাইটটি  
মদিনু

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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আপনার সন্ানকে ফ্লু  থেকে সুরক্ ষিত রাখা – মা-বাবা এবং থেয়ারারকের জন্য তে্য আপনার সন্ানকে ফ্লু  থেকে সুরক্ ষিত রাখা – মা-বাবা এবং থেয়ারারকের জন্য তে্য

িন্ব যত দ, এক বযা একযাতধক ম�ত ডন্কল স�স্যা বযা ত চত কৎসযার 
কযারন্ে আেনযার সন্যান্নর ফ্লু  মথন্ক বতধ্বি ঝঁুত ক থযান্ক এবং মস 
মনজযাল ফ্লু  টিকযা ত নন্ি নযা েযান্র িযাহন্ল িযান্দর ইনন্জকিন্নর 
�যাধ্ন্� ফ্লু ন্য়র টিকযা গ্রহে করযা উত চি।

আেনযার সন্যান্নর ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� টিকযা গ্রহে করযা 
উত চি নযা মনজযাল টিকযা গ্রহে করযা উত চি িযা ত নন্য় যত দ 
আেত ন অত নত চিি হন িযাহন্ল অনুগ্রহ কন্র স্লু ন্লর টিকযাদযান 
দল বযা আেনযার সযাজ্বযাত রন্ি নযাস্ব বযা ত জতে'র সযান্থ মস কথযা 
ত নত চিি কন্র ত নন।

ময সকল ত িশুন্দরন্ক মনজযাল ম্রে ত দন্য় টিকযা প্দযান করযা 
হন্য়ন্ছ িযান্দরন্ক টিকযাদযান্নর ের প্যায় দইু সপ্যাহ েয্বন্ 
এ�ন মকযান মলযান্কর সংস্পন্ি্ব আসযা উত চি নয় যযান্দর মরযাগ 
প্ত িন্রযাধ ষি�িযা �যারযাত্মকভযান্ব দবু্বল।

আমার সন্ানকে ক্ ে অন্যান্য ক্ িোর সকগে 
এেই সময় ফ্লু কয়র ক্ িোও থেওয়া োকব?

হঁ্যা। শিিন্বর সকল রুটিন টিকযাদযান্নর সন্গে একই স�য় ফ্লু ন্য়র 
টিকযা ও মদওয়যা মযন্ি েযান্র। যত দ আেনযার 
সন্যান্নর জ্বর হয় িযাহন্ল টিকযাদযান 
ত বলত ম্বি করযা মযন্ি েযান্র। এছযাডযা, যত দ 
আেনযার সন্যান্নর নযাক ভীষেভযান্ব 
বন্ থযান্ক বযা সত দ্ব  ঝন্র, িযাহন্ল 
ত কন্তু এটি টিকযা িযান্দর ত সন্টেন্� 
প্ন্বি করযা বন্ কন্র ত দন্ি েযান্র। 
এই মষিন্রে, িযান্দর ফ্লু ন্য়র 
টিকযাদযানন্ক িযান্দর 
নযান্কর উেসগ্বগুন্লযা 
নযা মসন্র ওঠযা েয্বন্ 
ত বলত ম্বি করযা মযন্ি 
েযান্র।

থনজাল ক্ িোয় ক্ ে িূের থেকে প্রাপ্ত 
ক্ জকলক্ িন রকয়কছ (থপারসাইন ক্ জকলক্ িন)?

হঁ্যা। মনজযাল টিকযায় একটি অি্ন্ প্ত ক্য়যাজযাি ধরন্নর 
ত জন্লটিন রন্য়ন্ছ (মেযারসযাইন ত জন্লটিন), মযটযা নযানযান 
ধরন্নর অি্যাবি্ক ওষনু্ধ ব্বহৃি হয়। ত জন্লটিন টিকযার 
ভযাইরযাসগুন্লযান্ক ত স্ত িিীল রযািন্ি সহযায়িযা কন্র যযান্ি 
টিকযাটি ফ্লু  মথন্ক মসরযা সরুষিযা প্দযান করন্ি েযান্র।

এই মপ্যাগ্রযান্� ত িশুন্দর মনজযাল টিকযা মদওয়যা হয় কযারে এটি 
ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� মদওয়যা টিকযার মচন্য় আরও কযায্বকর। 
এর কযারে এটি প্ন্য়যাগ করযা সহজ এবং ত বন্বচনযা করযা হয় 
ময অন্ন্দর �ন্ধ্ ফ্লু ন্য়র ত বস্যার আরও ভযালভযান্ব হ্যাস কন্র, 
যযারযা ফ্লু ন্য়র জটিলিযার জন্ আরও মবত ি ঝঁুত কন্ি থযাকন্ি 
েযান্র।

িন্ব, যত দ এক বযা একযাতধক িযারীত রক স�স্যা বযা ত চত কৎসযার 
কযারন্ে আেনযার সন্যান ফ্লু ন্য়র উচ্ির ঝঁুত কন্ি থযান্ক এবং 
মনজযাল ফ্লু  টিকযা ত নন্ি নযা েযান্র িযাহন্ল িযান্দর ইনন্জকিন্নর 
�যাধ্ন্� ফ্লু ন্য়র টিকযা গ্রহে করযা উত চি।

ত কছু মলযাক ম�ত ডন্কল েন্ে্ মেযারসযাইন মজত লটিন ব্বহযান্র 
সম্মি নযাও হন্ি েযান্রন। আেনযার ত বকল্পগুন্লযা ত নন্য় আেনযার 
নযাস্ব বযা ডযাক্তযান্রর সযান্থ আন্লযাচনযা করযা উত চি।

আক্ ম থোোয় আরও থবক্ ি তে্য থপকত 
পাক্ র?

আন্রযা িন্থ্র জন্ www.nhs.uk/child-flu 
মদিনু। আেনযার যতদ আরও প্শ্ন থযান্ক িন্ব 
আেনযার তজতে, প্্যাকটিস নযাস্ব বযা আেনযার 
সন্যান্নর স্লু ল নযাস্ব বযা আেনযার মহলথ তভতজটন্রর 
সযান্থ কথযা বলনু।
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