
ভ্যাকসিন
সরি-সকন্যারগযার ট্ে ন 
(ডে ডকযযার, ডেে 
স্যা ট্ে , নযািটেযাসর বযা 

সরি-ডক)

সকন্যারগযার ট্ে ন এবং  
ডরেে 1, 2, 3, 4 এবং 5

ডরেে  
6, 7, 8, 9, 10 

এবং 11

ডরেে 12

ডিপথেডিয়া এবং টিথেন়াস 
েক্সথযি-ধ়ািণক়ািী ভ়্াকডসন 
এবং প়াে্টু ডসস ভ়্াকডসন (DTaP/
DTP/Tdap/Td)2

4 টি ডি়াজ

5 টি ডি়াজ ব়া 4 টি ডি়াজ 
যসি 4 নম্বর ডেযাজটি 4 বছর বযা তযার ডবসি 

বযরি ডনওযযা েয বযা 3 টি ডি়াজ যসি 7 বছর বযা 
তযার ডবসি বযিী েয এবং সিসরজটি 1 বছররর বযা 

তযার ডবসি বযরি শুরু েয

3 টি ডি়াজ

ডেে়ান়াস এবং ডিপথেডিয়া 
েক্সথযিযক্্ত ভ়্াকডসন এবং 
প়াে্টু ডসস ভ়্াকডসন বয়ঃসডধি 
ব্স়্াি (Tdap)3 

প্রথয়াজ্ নয 1 টি ডি়াজ

ডপ়াডিও ভ়্াকডসন (IPV/OPV)4 3 টি ডি়াজ 4 টি ডি়াজ ব়া 3 টি ডি়াজ যসি 3 য ডেযাজ 4 বছর বযা তযার ডবসি বযরি রিযাপ্ত েয

হ়াম, ম়াম্পস এবং রুথবি়া 
ভ়্াকডসন (Measles, Mumps 
and Rubella, MMR)5

1 টি ডি়াজ 2 টি ডি়াজ

ডহপ়াে়াইটিস ডব ভ়্াকডসন6

3 টি ডি়াজ
প্র়াপ্তবযস্কথেি ডহপ়াে়াইটিস ডব ভ়্াকডসন (সররকযামসবভ্যাক্স) এর 3 টি ডি়াজ ব়া 2 টি ডি়াজ 
ডিই বযাচ্যারির জন্ যযারযা 11 ডেরক 15 বছর বযরির মর্্ অন্তত 4 মযাি অন্তরর ডিই ডেযাজগুসি 

ডেরযরছ

ভ়্াডিথসি়া (ডিথকনপক্স) 
ভ়্াকডসন7 1 টি ডি়াজ 2 টি ডি়াজ

ডমডনংথ�়াথক়াক়াি কনজথ্�ে 
ভ়্াকডসন (MenACWY)8

প্রথয়াজ্ নয
ডরেি 7, 8, 9, 
10  এবং 11
1 টি ডি়াজ

2 টি ডি়াজ  
ব়া 1 টি ডি়াজ 
যসি ডেযাজটি 16 
বছর বযা তযার 
ডবসি বযরি 
ডনওযযা েয

ডহথম়াডিি়াস ইনফ্্থযঞ়্া ে়াইপ 
ডব কনজথ্�ে ভ়্াকডসন (Hib)9

1 টি ডেথক 4 টি 
ডি়াজ প্রথয়াজ্ নয

ডনউথম়াথক়াক়াি কনজথ্�ে 
ভ়্াকডসন (Pneumococcal 
Conjugate vaccine, PCV)10

1 টি ডেথক 4 টি 
ডি়াজ প্রথয়াজ্ নয

2022-23 স্্কি বরটু
স্্কথি প্রথবশ/উপডথিডিি জন্ ডনউ ইযকটু  ডস্ে ইডমউন়াইথজশন  

(New York State Immunization) এি প্রথয়াজনীযি়া1

দ্রষ্টব্:
একটি সরি-সকন্যারগযার ট্ে ন ডিটিংি এ সিশুরির বযরির উেযুক্তভযারব টিকযািযান করযা উসিত। ডেযারজর িংখ্যাটি টিকযািযান অনিুীিন সবষযক উেরিষ্যা কসমটি (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) এর িুেযাসরিকৃত িমযিূসির উের সনভটে র করর। 0 ডেরক 18 বছর বযিী ব্সক্তরির জন্ ভ্যাকসিরনর ডেযারজর 
মর্্ ব্ব্যান ACIP-এর রিস্যাসবত টিকযা সন ট্েযাররের িমযিূসি অনযুযাযী েওযযা উসিত। নূ্ নতম বযি বযা ব্ব্যারনর আরগ রিযাপ্ত ডেযাজ বব্ নয এবং সনরির তযাসিকযাভুক্ত 
ডেযাজগুসির িংখ্যারত গেনযা করযা েয নযা। প্রডিটি ভ্যাকসিরনর জন্ সনসিটেষ্ তরে্র জন্ েযািটীকযাগুসি ডিখুন। ডযিব বযাচ্যারযা ডরেরের তুিনযায সনিু ক্যািগুসিরত তযাসিকযাভুক্ত 
েয তযারিররক তযারির বযরির িমমযারনর ডরেরের টিকযািযারনর রিরযযাজনীযতযা েূরে কররত েরব।

ডি়াথজি প্রথয়াজনীযি়া অবশ্ই এই সমযসিূীি প়ােটীক়াগুডিি সথগে পড়থি হথব

Department
of Health



2498 (Bengali)

1. েযাম, মযাম্পি বযা রুরবিযা অ্যাসটিবসে বযা েরীক্যাগযারগুসির এই ডরযাগগুসির সনসচিতকররের 
ডিররযািসজক রিমযােগুসি এই ডরযাগগুসির রিসতররযা্ী িসক্তর রেেেরযযাগ্ রিমযাে। ডেযাসিওর জন্ 
ডিররযািসজক েরীক্যাগুসি ডরযাগ রিসতররযা্ী িসক্তর রেেেরযযাগ্ রিমযাে ডকবি তখনই যসি 1 ডিরটেম্বর, 
2019 এর আরগ েরীক্যা করযা েরয েযারক এবং সতনটি ডিররযা্যাইরের িবগুরিযাই ইসতবযািক েযারক। 
ডেেযা্যাইটিি সব িযাররেি অ্যাসটিবসেগুসির জন্ একটি ইসতবযািক রক্ত েরীক্যা সেেযা্যাইটিি সব 
এর রিসতররযা্ ক্মতযার রেেেরযযাগ্ রিমযাে। রিিসিটেত ভ্যাসররিিযা অ্যাসটিবসেগুসির ডিররযািসজক 
রিমযাে, ভ্যাসররিিযা ডরযারগর েরীক্যাগযার সনসচিতকরে, বযা ডকযানও সিসকৎিক, িেকযারী সিসকৎিক 
বযা নযািটে দ্যারযা সনেটেয করযা ডয ডকযানও বযাচ্যার ভ্যাসররিিযা ডরযাগ েরযরছ বযা সছি যযা ভ্যাসররিিযা ডরযাগ 
রিসতররযা্ী িসক্তর রেেেরযযাগ্ রিমযাে।

2. সেেরেসরযযা এবং টির্নযাি ্রক্সযাইে এবং এ্যারিিিুযার েযা্ুটে সিি (DTaP) ভ্যাকসিন। (ননূ্তম 
বযি: 6 িপ্তযাে)

a. িময মত সিসরজ শুরু করযা বযাচ্যারির 2 মযারি, 4 মযারি, 6 মযারি এবং 15 ডেরক 18 মযারি 
এবং 4 বছর বযা তযার ডবসি বযরি DTaP ভ্যাকসিরনর 5ম ডেযাজ সিসরজ েযাওযযা উসিত। 
িতুেটে ডেযাজ 12 মযাি বযরিই রেেে করযা ডযরত েযারর, যসি তৃতীয ডেযাজ ডেরক কমেরক্ 6 মযাি 
ডেসররয সগরয েযারক। তরব, DTaP এর িতুেটে ডেযাজ যসি তৃতীয ডেযারজর অন্তত 4 মযাি েরর 
DTaP ডিওযযা েরয েযারক তরব তযা আবযার ডিওযযার িরকযার ডনই। সিসররজর ডিষ ডেযাজটি 
িতুেটে জন্মসিরন বযা েরর এবং আরগর ডেযাজ ডেরক কমেরক্ 6 মযাি েরর ডনওযযা উসিত।

b. যসি DTaP -র িতুেটে ডেযাজটি 4 বছর বযা তযার েরর এবং ডেযাজ 3 এর কমেরক্ 6 মযাি েরর 
ডিওযযা েরয েযারক, তযােরি DTaP ভ্যাকসিরনর েঞ্চম (বসু্যার) ডেযারজর রিরযযাজন ডনই।

c. 1/1/2005 এর আরগ জন্ম ডনওযযা বযাচ্যারির জন্ শু্ু সেেরেসরযযা রিসতররযার্র রিরযযাজন এবং 
DT ও Td এর ডেযাজগুসি এই রিরযযাজনীযতযা েূরে কররত েযারর।

d. 7 বছর এবং তযার ডবসি বযরির বযাচ্যারযা যযারযা বিিরবর DTaP ভ্যাকসিন সিসররজর িযারে 
েুররযােুসর ভ্যাকসিনবদ্ধ েযসন তযারির ক্যাি-আে সিসররজর রিেম ডেযাজ সেিযারব Tdap 
ভ্যাকসিন ডিওযযা উসিত; অসতসরক্ত মযাত্যা রিরযযাজন েরি Td ভ্যাকসিন ব্বেযার করুন। যসি 
রিেম ডেযাজ তযারির রিেম জন্মসিরনর আরগ ডনওযযা েয, তযােরি 4 টি ডেযারজর রিরযযাজন েয, 
যতক্ে নযা ডিষ ডেযাজ 4 বছর বযা তযার ডবসি বযরি রিযাপ্ত েরয েযারক। যসি রিেম ডেযাজ রিেম 
জন্মসিরনর সিন বযা তযার েরর রিযাপ্ত েয, তরব 3 টি ডেযারজর রিরযযাজন েয, যতক্ে নযা ডিষ 
ডেযাজ 4 বছর বযা তযার ডবসি বযরি রিযাপ্ত েরয েযারক। 

3. টির্নযাি এবং সেেরেসরযযা ্ক্সরযেি এবং অ্যারিিিুযার েযার্ুসিি (Tetanus and diphtheria 
toxoids and acellular pertussis, Tdap) সকরিযার বসু্যার ভ্যাকসিন। (6ষ্ঠ, 7ম এবং 8ম 
ডরেেীর জন্ িবটেসনম্ন বযি: 10 বছর; 9ম ডেরক 12ি ডরেেীর জন্ িবটেসনম্ন বযি: 7 বছর)

a. 6 ষ্ঠ ডেরক 12 তম ডরেেগুসিরত ড�যাকযা 11 বছর বযা তযার ডবসি বযিী সিক্যােথীরির Tdap-এর 
একটি ডেযাজ সনরত েরব।

b. 6ষ্ঠ ডেরক 12ি ডরেেীর েূবটেিতটে  ছযাডযাও, 7 বছর বযা তযার ডবসি বযিী ছযাত্-ছযাত্ীরির যযারির 
বিিরব DTaP সিসররজর িযারে িমূ্পেটেভযারব টিকযাকরে েয সন তযারিররক ডযমনটি উেরর 
বসেটেত আরছ ডতমনভযারব ক্যাি-আে সিসররজর অংি সেিযারব Tdap ডিওযযা েরত েযারর। 
2022-2023 সু্ি বরষটে, শু্ুমযাত্ 10 বছর বযা তযার ডবসি বযিী সিক্যােথীরিররির ডিওযযা 
Tdap এর ডেযাজ 6ষ্ঠ, 7ম এবং 8ম ডরেেীর সিক্যােথীরির ডক্রত্ Tdap -এর রিরযযাজনীযতযারক 
েূরে কররব; তরব, 7 বছর বযা তযার ডবসি বযরি ডিওযযা Tdap -এর ডেযাজ 9ম ডেরক 12ি 
ডরেেীর সিক্যােথীরির রিরযযাজনীযতযারক েূরে কররব।

c. 6 ডরেরে েযাকযা 10 বছর বযিী সিক্যােথীরযা যযারযা এখরনযা Tdap ভ্যাকসিন েযাযসন তযারযা 11 
বছর বযিী নযা েওযযা েযটেন্ত এর িম্মসতরত েযারক।

4. সনস্রিয ডেযাসিওর ভ্যাকসিন (IPV) বযা ডমৌসখক ডেযাসিওর ভ্যাকসিন (OPV)। (ননূ্তম বযি: 
6 িপ্তযাে)

a. িময মত সিসরজ শুরু করযা বযাচ্যারির 2 মযারি, 4 মযারি এবং 6 ডেরক 18 মযারি এবং 4 বছর 
বযা তযার ডবসি বযরি IPV এর একটি সিসরজ েযাওযযা উসিত। সিসররজর ডিষ ডেযাজটি িতুেটে 
জন্মসিরন বযা েরর এবং আরগর ডেযাজ ডেরক কমেরক্ 6 মযাি েরর ডনওযযা উসিত।

b. ডয ছযাত্রযা 4 বছর বযরির আরগ এবং আগস্ 7, 2010 এর আরগ তযারির িতুেটে ডেযাজ 
সনরযরছ তযারির জন্, অন্তত 4 িপ্তযারের েযাকঁ ডররখ 4টি ডেযাজ যরেষ্।

c. যসি ডেযাসিও ভ্যাকসিরনর তৃতীয ডেযাজটি 4 বছর বযা তযার ডবসি বযরি এবং কমেরক্ আরগর 
ডেযারজর 6 মযাি েরর েযাওযযা যযায,তযােরি ডেযাসিও টিকযার িতুেটে ডেযারজর রিরযযাজন েয নযা।

d. OPV ডরকেটে যুক্ত সিশুরির জন্, ডকবিমযাত্ তুচ্ছ OPV (tOPV) NYS সু্ি ডেযাসিও 
ভ্যাকসিরনর রিরযযাজনীযতযার জন্ গেনযা করর। 1 এসরিি, 2016 এর আরগ ডিওযযা OPV এর 
ডেযাজ গেনযা করযা উসিত যসি নযা একরিটিযযাভযারব, সদ্খসডিত সেিযারব বযা ডেযাসিও ভযাইরযাি 
রিসতররযা্ক অসভযযারনর িময ডিওযযা নযা েযারক। 1 এসরিি, 2016 বযা তযার েরর ডিওযযা OPV 
এর ডেযাজগুসি গেনযা করযা উসিত নয।

5. েযাম, মযাম্পি এবং রুরবিযা (MMR) ভ্যাকসিন (ননূ্তম বযি: 12 মযাি)

a. MMR ভ্যাকসিরনর রিেম ডেযাজ রিেম জন্মসিরন বযা তযার েরর েযাওযযা উসিত। বব্ সবরবসিত 
েওযযার জন্ সদ্তীয ডেযাজ রিেম ডেযারজর কমেরক্ 28 সিন (4 িপ্তযাে) েরর েযাওযযা উসিত।

b. েযাম: সরি-সকন্যারগযার ট্ে রনর জন্ একটি ডেযাজ রিরযযাজন। সকন্যারগযার ট্ে ন ডেরক 12 ডরেরের 
মর্্কযার জন্ িটুি ডেযাজ রিরযযাজন।
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c. মযাম্পি: সরি-সকন্যারগযার ট্ে রনর জন্ একটি ডেযাজ রিরযযাজন। সকন্যারগযার ট্ে ন ডেরক 12 ডরেরের 
মর্্কযার জন্ িটুি ডেযাজ রিরযযাজন।

d. রুরবিযা: িব ডরেরের জন্ অন্তত একটি ডেযাজ রিরযযাজন (সরি-সকন্যারগযার ট্ে ন ডেরক 12 ডরেে 
েযটেন্ত)।

6. ডেেযা্যাইটিি সব ভ্যাকসিন

a. ডেযাজ 1 জরন্মর েরর বযা ডয ডকযান িময ডিওযযা ডযরত েযারর। ডেযাজ 2 ডেযাজ 1 এর কমেরক্ 
4 িপ্তযাে (28 সিন) েরর ডিওযযা উসিত। ডেযাজ 3 অবি্ই ডেযাজ 2 এর কমেরক্ 8 িপ্তযাে এবং 
ডেযাজ 1 এর কমেরক্ 16 িপ্তযারের েরর েরত েরব এবং অবি্ই 24 িপ্তযাে বযরির ডিরয ডবসি 
নয (যখন 4 টি ডেযাজ ডিওযযা েয, এই গেনযায "ডেযাজ 3" এর জন্ "ডেযাজ 4" ডক সবকল্প 
করুন)।

b. 11 বছর ডেরক 15 বছর বযি েযটেন্ত অন্তত 4 মযাি অন্তরর রিযাপ্তবযস্ সেেযােযাইটিি সব ভ্যাকসিন 
(সররকযামসবভ্যাক্স) এর িটুি ডেযাজ রিরযযাজনীযতযা েূরে কররব।

7. ভ্যাসররিিযা (সিরকনেক্স) ভ্যাকসিন। (ননূ্তম বযি: 12 মযাি)

a. ভ্যাসররিিযা ভ্যাকসিরনর রিেম ডেযাজ রিেম জন্মসিরন বযা তযার েরর েযাওযযা উসিত। বব্ 
সবরবসিত েওযযার জন্ সদ্তীয ডেযাজ রিেম ডেযারজর কমেরক্ 28 সিন (4 িপ্তযাে) েরর েযাওযযা 
উসিত। 

b. 13 বছররর কম বযিী বযাচ্যারির জন্, ডেযারজর মর্্ িুেযাসরিকৃত নূ্ নতম ব্ব্যান 3 
মযাি (সদ্তীয ডেযাজ রিেম ডেযারজর কমেরক্ 4 িপ্তযাে েরর েসরিযাসিত েরি, এটি বব্ সেিযারব 
রেেেরযযাগ্ েরত েযারর); 13 বছর এবং তযার ডবসি বযিী ব্সক্তর জন্, ডেযারজর মর্্ ননূ্তম 
ব্ব্যান 4 িপ্তযাে।

8. ডমসনংরগযাকক্যাি কনজরুগ্ ACWY (Meningococcal conjugate ACWY, MenACWY) 
ভ্যাকসিন। (7ম, 8ম এবং 9ম ডরেেীর জন্ িবটেসনম্ন বযি: 10 বছর; 10ম ডেরক 12ি ডরেেীর জন্ 
িবটেসনম্ন বযি: 6 িপ্তযাে)।

a. 7, 8, 9, 10 এবং 11 ডরেরে রিরবি করযা বযাচ্যারির জন্ ডমসনংরগযারকযাকযাি কনজরুগ্ ভ্যাকসিন 
(Menactra, Menveo বযা MenQuadfi) এর একটি ডেযাজ রিরযযাজন। 

b. 12 ডরেরের সিক্যােথীরির জন্, যসি 16 বছর বযা তযার ডবসি বযরি ডমসনংরগযারকযাকযাি কনজরুগ্ 
ভ্যাকসিরনর রিেম ডেযাজটি েযাওযযা েরয েযারক তরব সদ্তীয (বসু্যার) ডেযারজর রিরযযাজন েয নযা।

c. সদ্তীয ডেযাজটি 16 বছর বযা তযার ডবসি বযরি েযাওযযা আবি্ক।  ডেযারজর মর্্ নূ্ নতম 
ব্ব্যান েরচ্ছ 8 িপ্তযাে।

9. ডেরমযাসেিযাি ইনফু্রযঞ্যা ্যাইে সব (Hib) কনজরুগ্ ভ্যাকসিন। (ননূ্তম বযি: 6 িপ্তযাে)

a. িময মত সিসরজ শুরু করযা বযাচ্যারির 2 মযারি, 4 মযারি, 6 মযারি এবং 12 ডেরক 15 মযারি 
Hib এর ভ্যাকসিন েযাওযযা উসিত।  15 মযারির ডবসি বযিী সিশুরির ACIP এর ক্যাি-আে 
িমযিূিী অনিুযারর ক্যাি-আে করর ডেিরত েরব। ডিষ ডেযাজটি 12 মযাি বযা তযার েরর ডনওযযা 
আবি্ক। 

b. 12 মযাি বযরির আরগ যসি ভ্যাকসিরনর 2 টি ডেযাজ েযাওযযা েরয সগরয েযারক, তযােরি মযাত্ 
3 ডেযারজর রিরযযাজন, যযার মর্্ 3য ডেযাজ 12 ডেরক 15 মযারির মর্্ এবং ডেযাজ 2 এর অন্তত 
8 িপ্তযাে েরর েযাওযযা উসিত।

c. 12 ডেরক 14 মযাি বযরির মর্্ ডেযাজ 1 রিযাপ্ত েরি শু্ু 2টি ডেযাজ রিরযযাজন যযার ডেযাজ 2 
ডেযাজ 1 এর অন্তত 8 িপ্তযাে েরর রিরযযাজন।

d. যসি ডেযাজ 1 15 মযাি বযা তযার ডবসি বযরি রিযাপ্ত েয, তযােরি শু্ু 1 টি ডেযাজ রিরযযাজন েয।

e. 5 বছর বযা তযার ডবসি বযরির সিশুরির জন্ Hib ভ্যাকসিন রিরযযাজন েয নযা।

10. সনউরমযারকযাকযাি কনজরুগ্ ভ্যাকসিন (PCV)। (ননূ্তম বযি: 6 িপ্তযাে)

a. িময মত সিসরজ শুরু করযা বযাচ্যারির 2 মযারি, 4 মযারি, 6 মযারি এবং 12 ডেরক 15 মযারি 
PCV এর ভ্যাকসিন েযাওযযা উসিত। 15 মযারির ডবসি বযিী সিশুরির ACIP এর ক্যাি-আে 
িমযিূিী অনিুযারর ক্যাি-আে করর ডেিরত েরব। ডিষ ডেযাজটি 12 মযাি বযা তযার েরর ডনওযযা 
আবি্ক।

b. 7 ডেরক 11 মযাি বযরির ভ্যাকসিন নযা েযাওযযা সিশুরির অন্তত 4 িপ্তযাে ব্ব্যারন 2 টি ডেযাজ 
েযাওযযা রিরযযাজন, এবং তযার েরর 12 ডেরক 15 মযারির মর্্ তৃতীয ডেযাজ ডেরত েরব।

c. 12 ডেরক 23 মযাি বযরির ভ্যাকসিন নযা েযাওযযা সিশুরির অন্তত 8 িপ্তযাে ব্ব্যারন 2 টি 
ডেযাজ েযাওযযা রিরযযাজন।

d. যসি 24 মযাি বযা তযার ডবসি বযিী ভ্যাকসিরনর একটি ডেযাজ েযাওযযা যযায, তরব আর ডেযাজ 
রিরযযাজন েয নযা।

e. 5 বছর বযা তযার ডবসি বযরির সিশুরির জন্ PCV ভ্যাকসিরনর রিরযযাজন ডনই।

f. আরও তরে্র জন্, সু্ি িযারভটে  ইন্সট্যাকিন বকুরির্ উেিব্ধ PCV িযা ট্ে টি এখযারন ডিখুন:  
www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools

আরও তরে্র জন্, ডযযাগযারযযাগ করুন:

New York State Department of Health
Bureau of Immunization

Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237

(518) 473-4437
 

New York City Department of Health and Mental Hygiene
Program Support Unit, Bureau of Immunization,

42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101

(347) 396-2433


