
আপনার শিশুর স্াস্থ্য সুরক্ার জনথ্য সবচেচে শনরাপদ উপাে

•  আবার খবরর হারের কথা শ�ানা যারছে। 
ওরেলস এবং ইংল্ারডে এই শরারের 
োরাত্মক প্াদর্ুাব শদখা দদরেরে এবং হাে 
আক্ান্ত দ�শুরদর সংখ্া বাড়রে। 

•  হাে একদি খুবই োরাত্মক শরাে হরে পারর, 
যার ফরল কান এবং বরুকর সংক্েণ, দফি 
(দখঁচুদন), ডােদরো (অদেসার), এবং েদতিরকের 
ক্ষদেও হরে পারর। হারের কাররণ েৃেু্ও 
হরে পারর।

•  এেএেআর দিকা না শনওো হরে থাকরল 
আপনার দ�শুর হাে হওোর ঝঁুদক ররেরে।

•  শসরা সরুক্ষা পাওোর জন্ এেএেআর 
দিকার দরুিা শডারজর প্রোজন ররেরে। 

•  যদদ আপনার দ�শুর এেএেআরএর দরুিা 
শডাজ পাওোর কথা ররেরে দকন্তু শস এখনও 
দিকাগুরলারক গ্রহণ কররদন, োহরল োর 
বেস যাই শহাক না শকন, আপনার অব�্ই 
আপনার দজদপর সরগে শযাোরযাে করর যে 
দ্রুে সম্ভব োরক এই দিকাগুরলা শদোর 
ব্বস্া করা উদচে।*

•  যদদ আপদন েরন কররে পাররেন না শয 
আপনার দ�শু, এেএেআর দিকার শকারনা 
একদি, একদি বা দদুি শডাজ শপরেরে দক না 
োহরল োরদর ব্দতিেে দ�শু স্াস্্ শরকড্ 
(শরড বকু) শদখুন। যদদ এরে সাহায্ না হে 
োহরল আপদন আপনার দজদপর সরগেও 
কথা বলরে পাররন। 

•  যদদ আপদন জারনন না শয আপনার 
দ�শু কিা শডাজ শপরেরে োহরল োরদর 
অসরুদক্ষে রাখার ঝঁুদক না দনরে োরদর 
বরং এখন এেএেআর দিকার দরুিা শডাজ 
শদওো শবদ� রারলা হরব।

হাে এবং এেএেআর দিকার দবষরে সাধারণে 
দজজ্াসা করা দকেু প্রনের উত্তর এই দলফরলরির 

দপেন দদরক োদলকারুতি ররেরে।

আপনার দ�শুর এই শরােদি হরে শদরবন না

- োরদর এেএেআরএর দিকা দদন

* স্ানীে প্াদর্ুারবর প্দেকার করার জন্, ১৮ োরসর বেস শথরক এক োরসর অন্তরর দরুিা শডাজ শদওো শযরে পারর।



শিকাদান সংক্ান্ত তথথ্যাবলী

হাম এবং এমএমআর শিকার শবষচে সাধারণত 
শজজ্াসা করা শকছু প্রচনের উত্তর 
আমরা হাচমর এই প্রাদর্ুাবগুচলা ককন 
কদখশছ?
হাে একদি অে্ন্ত সংক্ােক শরাে, শযিা 
এক ব্দতি শথরক আর এক ব্দতি পয্ন্ত 
দ্রুে েদড়রে পরড়, দবর�ষ করর স্কু রলর 
েরধ্। একদি হাে আক্ান্ত দ�শু প্াে 
এেন সকল অসুরদক্ষে দ�শুরদররক 
সংক্াদেে কররব যারা োর সংস্পর�্ 
আরস। ২০১৭ সারলর শ�ষ শথরক 
দবশ্বব্াপী হাে শবরড় শেরে এবং শযিা 
ইউরক শকও প্রাদবে করররে। এর ফরল 
বৃহত্তর কদেউদনদিরে এই শরােদি দকেুিা 
েদড়রে পরড়রে, দবর�ষ করর এেন সকল 
গ্রুরপ শযখারন প্রোজরনর শচরে কে 
দিকা গ্রহণ করা হে। 

এমএমআর শিকাগুচলাচক সাধারণত 
কখন কদওো হে?
দিকা শদওোর সবরচরে শসরা সেে হল 
১২ শথরক ১৩ োস বেসী থাকাকালীন 
আর আবার দেন বের চার োস বেরস, 
এবং প্রে্ক বার শকবল একদি শডাজ 
শদওো হে। দকন্তু যদদ আপনার দ�শুরক 
আরে দিকা শদওো হে দন োহরল োরদর 
শযরকারনা বেরস এই দিকাদি শদওো শযরে 
পারর এবং এই শক্ষররে দদুি শডাজ এক 
োস অন্তরর শদওো হরব। 

এই শিকার কক্চরে শক ককাচনা পার্্ 
প্রশতশক্ো কদখা কদে?
দিকা শনওোর েে সপ্াহ পয্ন্ত আপনার 
দ�শুর েরধ্ হাে, োম্পস এবং রুরবলার 
লক্ষণ শদখা দদরে পারর, দকন্তু এগুরলা 
খুদব হালকা ধররনর হরব। এিা প্োণ 
করর শয দিকাদি কাজ কররে এবং 
আপনার দ�শু রদবষ্রে এই দেনদি 
রাইরাসজদনে শরারের দবরুরধে োর 
দনজস্ প্দেররাধ ক্ষেো েরড় েুলরে। 
সকল দ�শুরদর শক্ষররে এই লক্ষণগুরলা 
শদখা শদে না েরব োর োরন এই নে শয 
দিকাদি কাজ কররে না।

করাচের প্রাদর্ুাব থাকা অঞ্চলগুচলাচত 
বসবাস করচছন এমন সকল মাতা-
শপতাচদর শক হাচমর শবরুচধে শিকা 
কনওো উশেত?
অরনক শরারের েেন, একবার আপনার 
হাে হরল আপদন আবার হাে আক্ান্ত 
হরবন না শকননা আপদন োর প্দে 
স্ারাদবক প্দেররারধর ক্ষেো েরড় 
েুরলরেন। সুেরাং যদদ আপনার আরে 
হাে হরে থারক বা আপদন এেএেআর 
দিকার দরুিা শডাজ দনরে থারকন োহরল 
আপনারক এখন দিকা দনরে হরব না। 
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হাে এবং এেএেআরএর দবষরে অদধকের েথ্ জানার জন্
www.nhs.uk/conditions/measles/শদখুন।


