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1.   নিজেজে সুরনষিত রাখুি
টিকযাটি আপনযান্ক ফ্লু  এবং ব্রঙ্যাইটিস এবং 
ননউন্�যাননয়যার �তন �যারযাত্মক স�স্যা থেন্ক সরুনষিত 
রযাখন্ত সহযায়তযা করন্ব।

2.  আপিার পনরবার এবং বনু্জেরজে 
সুরনষিত রাখুি
টিকযা থনওয়যা আপনযান্ক আপনযার থবনি দবু্বল বনু্ 
এবং পনরবযারন্ক সরুনষিত রযাখন্ত সহযায়তযা 
করন্ব।

3.  থোিও ইিজেেশজির েরোর থিই
ন্যাজযাল থ্রে ব্েযাহীন এবং সহন্জই থনওয়যা 
যযায়।

4.  ফ্লু  হওয়ার থেজয় এনি থিওয়া ভাল
ন্যাজযাল থ্রে, ফ্লু  থেন্ক সরুনষিত েযাকন্ত 
সহযায়তযা কন্র, এবং নবশ্বব্যাপী এটযা লষি-
লষি �যানুষন্ক থদওয়যা হন্য়ন্ে এবং এটযার 
উত্ত� ননরযাপত্তযা থরকর্ব  রন্য়ন্ে।

5.  সুজরাগ হারাজিাজে এন়িজয় েলুি
যনদ আপনযার ফ্লু  হয়, থসন্ষিন্রে আপনন 
থবি কন্য়ক নদন অসসু্থ েযাকন্ত পযান্রন 
এবং আপনন যযা যযা উপন্�যাগ কন্রন তযা 
করন্ত সষি� হন্বন নযা।

ফ্লু -এর নিো থিওয়ার 

োরণ 
5 
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এই নলফন্লটটি ইয়যার 7 থেন্ক 11 এর সকল অল্প 
বয়সীন্দর জন্ সকল থযযাগ্তযাসম্পন্ন নিশু 
সম্পনক্ব ত আরও তে্ পযাওয়যা যযান্ব এই নলংন্ক: 
www.nhs.uk/child-flu

সেল 2 বা 3 বের 
বয়সী নশশু 
(সাম্প্রনতে ফ্লু  থ�ৌসু� 
31 আগস্ট) 

সেল প্াই�ানর 
স্লু ল-বয়সী নশশু

ইয়ার 7 থেজে ইয়ার 
11 এর সেল 
থসজেন্ানর স্লু জলর 
অল্প বয়সী

শারীনরে স�স্যা 
রজয়জে এ�ি নশশু রা 
তাজেরজে ফ্লু জয়র 
োরজণ �ারাত্মে 
ঝঁুনেজত থেজল

রাজেরজে নবিা�ূজল্য ফ্লু জয়র নিো 
থেওয়া হজয় োজে:
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আন� থেি ফ্লু জয়র নিো থিব? 

ফ্লু  একটি খবু অপ্ীনতকর থরযাগ হন্ত পযান্র যযার কযারন্ে 
জ্বর, বন্ নযাক, শুকন্নযা কযানি, গলযা ব্েযা, থপিী এবং 
জন্য়ন্টগুন্লযান্ত ব্েযা হওয়যা এবং চর� ক্যানতি হন্ত পযান্র। 
এটি থবি কন্য়ক নদন বযা তযার থচন্য় থবনি স�য় ধন্র 
েযাকন্ত পযান্র। নকেু নকেু থলযান্কর থষিন্রে জটিলতযা থদখযা 
থদয় এবং তযান্দরন্ক নচনকৎসযার জন্ হযাসপযাতযান্ল থযন্ত 
হয়।

নিোর েী-েী সুনবধা রজয়জে?

টিকযা থনওয়যা আপনযান্ক এ�ন নকেু থেন্ক সরুষিযা থপন্ত 
সহযায়তযা করন্ব যযা খবু বযান্জ ধরন্ের অসসু্থতযা হন্ত 
পযান্র। এটি আপনন থয নবষয়গুন্লযা উপন্�যাগ কন্রন এবং 
আপনযার নিষিযান্ক ব্যাহত কন্র তযা এডযান্ত আপনযান্ক 
সহযায়তযা করন্ব।

থেি এত থলােেিজেরজে নিো থেওয়ার েি্য 
বলা হজছে?

টিকযাটি আপনযান্ক ফ্লু ন্য়র নবরুন্ধে 
সরুষিযা থপন্ত এবং আপনযার কযাে 
থেন্ক অন্ন্দর �ন্ধ্ ফ্লু ন্য়র 
েনডন্য় যযাওয়যার সম্যাবনযান্ক 
ক�যান্ত সহযায়তযা করন্ব 
ফলস্বরূপ আপনযার 
পনরবযার এবং বনু্ন্দর 
রষিযা করন্ত সহযায়তযা 
কন্র। 

এটি িীতকযান্ল 
জনসংখ্যার �ন্ধ্ ফ্লু ন্য়র 
�যারেযান্ক ক�যান্ত 
সহযায়তযা করন্ব কযারে 
যনদ থকযান�র-19 
তখনও সযাকু্ব ন্লিন্ন 
েযান্ক থসন্ষিন্রে 
এনএইচএস-এর উপর 
চযাপ পডন্ত পযান্র।



ন িজেজে ফ্লু  থেজে সুরন ষিত রাখুি

6

আন� গত বেজর ফ্লু জয়র নিো নিজয়নেলা�। 
আ�ার নে এই বেজর আজরেনি নিো 
থিওয়ার প্জয়ােি রজয়জে?

হ্্যা; ফ্লু ন্য়র �যাইরযাস প্ন্ত্ক বেন্র পনরবনত্ব ত হয় 
সতুরযাং টিকযান্ক হযালনযাগযাদ করযা হন্য় েযাকন্ত পযান্র। এই 
কযারন্ে, আ�রযা পরযা�ি্ব থদই থয আপনযান্ক এই বের 
আবযারও ফ্লু ন্য়র নবরুন্ধে টিকযা থদওয়যা থহযাক, এ�ননক 
গত বের টিকযা থদওয়যা হন্লও।

নিো নেভাজব থেওয়া হজব?

সযাধযারেত এটি একটি ন্যাজযাল থ্রে রূন্প থদওয়যা হন্ব।

তাহজল ি্যাোল থ্রে নেভাজব োে েজর? 

ন্যাজযাল থ্রেন্ত এ�ন �যাইরযাস রন্য়ন্ে থযটযান্ক দবু্বল 
করযা হন্য়ন্ে যযান্ত থসটযা ফ্লু  হন্ত থদয় নযা নকন্তু থসটযা 
আপনযার থরযাগ প্নতন্রযাধ ষি�তযা ততনর করন্ত সহযায়তযা 
করন্ব। 

টিকযা দ্রুত নযান্ক থিযানষত হয়, সতুরযাং থ্রে থনওয়যার 
ঠিক পন্র যনদ আপনন হ্যানচও থদন, তযাহন্লও নচতিযা 
করন্বন নযা থয টিকযা কযাজ কন্রনন।

এই নিোর নে থোি পার্্য-প্নতনরিয়া রজয়জে?

আপনযার হয়ত নযাক নদন্য় সনদ্ব  ঝরন্ত পযান্র বযা নযাক বন্ 
েযাকন্ত পযান্র, �যােযা ব্েযা করন্ত পযান্র, সযাধযারে ক্যানতি 
থবযাধ হন্ত পযান্র এবং খযাননকটযা খযাওয়যায় রুনচ কন্� 
থযন্ত পযান্র। যনদও, এই পযাশ্ব্ব-প্নতনরিয়যাগুন্লযা ফ্লু  বযা এর 
জটিলতযাগুন্লযায় আরিযাতি হওয়যা থেন্ক অন্নক ক� 
�যারযাত্মক। �যারযাত্মক পযাশ্ব্ব-প্নতনরিয়যাগুন্লযা খবু একটযা 
হয় নযা।
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েীর্যজ�য়ােী স্াস্্য সম্পনে্য ত স�স্যা 
রজয়জে এ�ি অল্প বয়সীজের তাজের েী 
হজব?

আপনযার যনদ স্বযাস্থ্ সম্পনক্ব ত স�স্যা েযান্ক যযা 
আপনযান্ক ফ্লু ন্য়র কযারন্ে হওয়যা গুরুতর 
জটিলতযার ঝ্ুনকন্ত থফন্ল, থসন্ষিন্রে আপনযান্ক 
প্নত বের ফ্লু ন্য়র টিকযা ননন্ত হন্ব। 

আপনন যনদ ইয়যার 7 থেন্ক 11 পয্বতি যযারযা রন্য়ন্ে 
তযান্দর �ন্ধ্ একজন হন, তযাহন্ল আপনযান্ক টিকযা 
থনওয়যার জন্ বলযা হন্ব। তন্ব, আপনন আপনযার 
নজনপ সযাজ্বযানরও আপনযান্ক টিকযা থদওয়যার জন্ 
বলন্ত পযান্রন, থয�ন, যনদ আপনন স্লু ন্ল টিকযা 
থদওয়যার থসিন পয্বতি অন্পষিযা করন্ত নযা চযান। 
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আন্রযা তন্ে্র জন্ www.nhs.uk/child-flu 
থদখনু।

েীর্যজ�য়ােী স্াস্্য সম্পনে্য ত স�স্যা রা 
আপিাজে ফ্লু জয়র োরজণ থবনশ ঝঁুনেজত 
থেজলজে

এই স�স্যাগুজলার �জধ্য অন্তভ্্য ক্ত রজয়জে:

 • গুরুতর শ্বযাসকষ্টজননত স�স্যা, থয�ন, হ্যাপযাননন্ত 
আরিযাতি নকেু নকেু অল্প বয়সী 

 • �যারযাত্মক হৃদনপন্ডের স�স্যা 
 • �যারযাত্মক নকরনন (বকৃ্ক) বযা নল�যান্রর (যকৃন্তর) থরযাগ 
 • রযায়যান্বটিস 
 • থটেরন্য়র ট্যাবন্লট বযা থকন্�যান্েরযানপর �ন্তযা ওষনু্ধর 

কযারন্ে হওয়যা জটিলতযা বযা িযারীনরক স�স্যার কযারন্ে 
হন্য় দবু্বল থরযাগ প্নতন্রযাধ ব্বস্থযা

 • প্ীহযা সংরিযাতি স�স্যা, থয�ন নসকল থসল থরযাগ, বযা প্ীহযা 
থফন্ল থদওয়যার কযারন্ে

 • লযানন্বং নরন্জনবনলটি (থিখযার অষি�তযা)
 • স্যায়ুতন্্রের স�স্যা থয�ন থসনরব্রযাল প্যালনস

http://www.nhs.uk/child-flu
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এ�ি নে থোি অল্প বয়সী রজয়জে নে থর 
ি্যাোল নিো নিজত পারজব িা? 

এই থপ্যাগ্যান্� অল্প বয়সীন্দর ন্যাজযাল টিকযা থদওয়যা হয় 
কযারে এটি ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� থদওয়যা টিকযার থচন্য় 
আরও কযায্বকর। তন্ব, নকেু নকেু অল্প বয়সী যযান্দর দীর্ব 
থ�য়যাদী স্বযাস্থ্ সম্পনক্ব ত স�স্যা রন্য়ন্ে তযারযা হয়ত 
ন্যাজযাল টিকযা গ্হে করন্ত পযারন্ব নযা (নবস্যানরত পরবততী 
পষৃ্যায় থদখনু)। টিকযা থদওয়যার আন্গ আপনযার �যা-বযাবযান্ক 
সম্মনত ফ�্ব পরূে করন্ত থদওয়যা হন্ব, যযা এটি আপনযার 
জন্ উপযুক্ত নকনযা তযা যযাচযাই 
করযার জন্ প্শ্ন 
অতি�্্ব ক্ত েযাকন্ব। 

তযান্দর থকযানও প্শ্ন 
েযাকন্ল থসন্ষিন্রে 
তযারযা স্লু ন্ল টিকযাদযান 
দন্লর সযান্ে কেযা 
বলন্ত পযারন্বন। 
যনদ আপনন 
ন্যাজযাল থ্রে ননন্ত 
নযা পযান্রন, থসন্ষিন্রে 
আপনযান্ক 
ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� 
ফ্লু ন্য়র টিকযা থদওয়যা 
হন্ব।
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োরা ি্যাোল নিো নিজত পারজবি িা? 

ন্যাজযাল টিকযার পনরবন্ত্ব  আপনন ইন্জেকিন্নর �যাধ্ন্� 
থদওয়যা ফ্লু ন্য়র টিকযা ননন্ত পযারন্বন যনদ আপনন:

 • সম্প্রনত স্যাসয্া কন্র ননঃশ্বযাস ননন্ছেন বযা গত 72 রণ্যায় 
সয্াসয্া কন্র ননঃশ্বযাস ননন্য় েযান্কন

 • খবু দবু্বল থরযাগ প্নতন্রযাধ ষি�তযা েযান্ক বযা আপনযার 
পনরবযান্র এ�ন থকযান ব্নক্ত েযান্কন যযান্দর �যারযাত্মক 
ইন�উন্নযাসযান্প্সর হওয়যার কযারন্ে সম্পেূ্ব�যান্ব আলযাদযা 
েযাকযার প্ন্য়যাজন রন্য়ন্ে 

 • এ�ন একটি িযারীনরক স�স্যা রন্য়ন্ে যযার জন্ 
স্যানলসযাইন্লট নচনকৎসযার প্ন্য়যাজন রন্য়ন্ে।

 • অতীন্ত ফ্লু ন্য়র টিকযা, বযা থকযানও একটি উপযাদযান্নর 
সযান্ে অ্যানযাফযাইল্যানটিক প্নতনরিয়যা হন্য়নেল (নর� 
ব্তীত) 

থয সকল অল্প বয়সীন্দরন্ক ন্যাজযাল থ্রে নদন্য় টিকযা 
প্দযান করযা হন্য়ন্ে তযান্দরন্ক টিকযাদযান্নর পর প্যায় 2 
সপ্যাহ পয্বতি এ�ন থকযান থলযান্কর সংস্পন্ি্ব আসযা উনচত 
নয় যযান্দর থরযাগ প্নতন্রযাধ ষি�তযা �যারযাত্মক�যান্ব দবু্বল। 
যনদ সংস্পন্ি্ব আসযার সম্যাবনযা েযান্ক বযা অপনরহযায্ব হয় 
থসন্ষিন্রে ফ্লু ন্য়র নবকল্প টিকযা নদন্ত হন্ব।

থসনেি রনে আন� অসুস্ হই তজব েী হজব?

আপনযার জ্বর হন্য় েযাকন্ল আপনযার সসু্থ হওয়যা পয্বতি 
টিকযাদযানন্ক নবলনবিত করন্ত হন্ত পযান্র। এেযাডযা, যনদ 
আপনযার নযাক �ীষে�যান্ব বন্ েযান্ক বযা সনদ্ব  ঝন্র, 
তযাহন্ল নকন্তু এটি টিকযা তযান্দর নসন্টেন্� প্ন্বি করযান্ক 
বন্ কন্র নদন্ত পযান্র। এই থষিন্রে, আপনযার ফ্লু ন্য়র 
টিকযাদযান আপনযার নযান্কর উপসগ্বগুন্লযা নযা থসন্র ওঠযা 
পয্বতি নবলনবিত করন্ত হন্ত পযান্র।
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ি্যাোল নিোয় নে শূের থেজে প্াপ্ত 
নেজলনিি রজয়জে (থপারসাইি নেজলনিি)?

হ্্যা। থনজযাল টিকযায় একটি অত্তি প্নরিয়যাজযাত ধরন্নর 
নজন্লটিন রন্য়ন্ে (থপযারসযাইন নজন্লটিন), থযটযা নযানযান 
ধরন্নর অত্যাবি্ক ওষনু্ধ ব্বহৃত হয়। নজন্লটিন 
টিকযার �যাইরযাসগুন্লযান্ক নস্থনতিীল রযাখন্ত সহযায়তযা কন্র 
যযান্ত টিকযাটি ফ্লু  থেন্ক থসরযা সরুষিযা প্দযান করন্ত পযান্র।

এই থপ্যাগ্যান্� নিশুন্দর এবং অল্প বয়সীন্দর ন্যাজযাল 
টিকযা থদওয়যা হয় কযারে এটি ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� 
থদওয়যা টিকযার থচন্য় আরও থবনি কযায্বকর। এর কযারে 
এটি প্ন্য়যাগ করযা সহজ এবং নবন্বচনযা করযা হয় থয 
অন্ন্দর �ন্ধ্ ফ্লু ন্য়র নবস্যার আরও �যাল�যান্ব ক�যায়, 
যযারযা ফ্লু ন্য়র জটিলতযার জন্ আরও থবনি ঝ্ুনকন্ত 
েযাকন্ত পযান্র। 

তন্ব, যনদ 1 বযা একযানধক িযারীনরক স�স্যা বযা নচনকৎসযার 
কযারন্ে আপনন ফ্লু ন্য়র উচ্চতর ঝ্ুনকন্ত েযান্কন এবং 
ন্যাজযাল ফ্লু  টিকযা ননন্ত নযা পযান্রন তযাহন্ল আপনন 
ইনন্জকিন্নর �যাধ্ন্� ফ্লু ন্য়র টিকযা ননন্ত পযারন্বন।

যযারযা তযান্দর জন্ নচনকৎসযা পে্গুন্লযান্ত থপযারসযাইন 
থজনলটিন্নর ব্বহযার গ্হে করন্ত পযারন্বন নযা, তযান্দর 
জন্ এই বের নবকল্প ইনন্জকিনন্যযাগ্ টিকযা রন্য়ন্ে। 
আপনযার �যা-বযাবযা স্লু ল টিকযাদযান দন্লর সযান্ে নবকল্পগুন্লযা 
ননন্য় আন্লযাচনযা করন্ত পযান্রন।



আমি ক�োথোয় আরও কেমি তথ্য কেতত 
েোমর?

আর�ো তর্যে� জনযে www.nhs.uk/child-flu 
দেখনু। আপনো� যদে আ�ও প্রশ্ন ্োরে তরে 
আপদন স্কু রে� ইমনুোইরজশন টিম, আপনো� 
দজদপ, েো প্রযেোেটিস নোরসসে� সোর্ ে্ো েেনু।
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