
টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্্য বিিৃবত
Many Vaccine Information Statements are 
available in Bengali and other languages. 
See www.immunize.org/vis

অনেক টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্্য বিিৃবত িাংলা 
এিং অে্যাে্য ভাষায় উপলভ্য রনয়নে। 
www.immunize.org/vis -এ দেখুে

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

1. কেন টিো ননতে হতে?

HPV (Human Papillomavirus, হিউম্্যযান 
প্্যযাহপ্লো�যাম্যাভযাইরযাস) টিকযা কিছু ধরণের কিউম্্যযান 
প্্যযাকপ্ণ�যাম্যাভযাইরযাস সংক্রম্ে প্রকিণরযাধ িরণি প্যাণর।

HPV সংক্রম্ে কনর্্দদিষ্ট কিছু ধরণনর ি্যযান্যার সৃষ্টি িরণি প্যাণর, 
যযার ম্ণধ্য রণ়েণছ:
 � ম্কি�যাণ্দর ম্ণধ্য সযার্ভদিিযা�, যযযাকন-সংক্রযান্ত, এবং ভযা�ভযার 
ি্যযান্যার
 � পু্রুষণ্দর ম্ণধ্য যপ্নযাই� ি্যযান্যার
 � পু্রুষ এবং ম্কি�যাণ্দর উভ়ে যষেণরেই প্যা়ুেপ্ণের ি্যযান্যার
 � পু্রুষ এবং ম্কি�যাণ্দর উভণ়ের ম্ণধ্য টনকস�, কিহ্যার য�যাড়যা 
এবং ��যার কপ্ছণনর ি্যযান্যার (অণরযাফ্্যযাকরকজি়েযা� ি্যযান্যার)

HPV সংক্রম্ণের িযারণে অ্যযাণনযাণিকনটযা� ও়েযাট্ট ও িণি 
প্যাণর।

HPV টিিযা HPV দ্যারযা সৃষ্ট 90% এর যবকি ি্যযান্যার প্রকিণরযাধ 
িরণি প্যাণর।

HPV ঘকনষ্ঠ ত্বি-যেণি-ত্বি বযা যযৌন যযযা�যাণযযাণ�র ম্যাধ্যণম্ 
ছকড়ণ়ে প্ণড়। HPV সংক্রম্ে এিটযাই সযাধযারে যয প্রযা়ে সব 
ম্যানুণষরই িযাণ্দর িীবণনর যিযাণনযা নযা যিযাণনযা সম়্ে অন্তি 
এি ধরণনর HPV িণ়ে েযাণি। যবকিরভযা� HPV সংক্রম্ে 
2 বছণরর ম্ণধ্য কনণি যেণিই চণ� যযা়ে। কিন্তু িখনও িখনও 
HPV সংক্রম্ে ্দীঘ্টস্যা়েী ি়ে এবং প্রবিতী িীবণন ি্যযান্যার সৃষ্টি 
িরণি প্যাণর।

2. HPV টিো

11 বযা 12 বছর ব়েসী কিণিযার-কিণিযারীণ্দর িন্য HPV টিিযা 
কন়েকম্িভযাণব সুপ্যাকরি িরযা ি়ে যযাণি িযারযা ভযাইরযাণসর সংস্পণি্ট 
আসযার আণ�ই সুরক্ষেি েযাণি। HPV টিিযা 9 বছর ব়েণস 
শুরুর ক্দণি য্দও়েযা যযণি প্যাণর এবং 26 বছর ব়েস প্য্টন্ত 
প্রণি্যণির িন্য টিিযািরণের প্রযাম্ি্ট য্দও়েযা ি়ে।

যরযা�ী এবং স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারীর ম্ণধ্য আণ�যাচনযার 
কভত্কিণি, 27 যেণি 45 বছর ব়েসী প্রযাপ্তব়েস্কণ্দর HPV টিিযা 
য্দও়েযা যযণি প্যাণর।

যবকিরভযা� কিশু যযারযা 15 বছর ব়েণসর আণ� প্রেম্ য�যাি 
যপ্ণ়ে েযাণি িযাণ্দর HPV টিিযার 2টি য�যাি প্রণ়েযািন। যযারযা 
15 বছর ব়েণস বযা িযার প্ণর প্রেম্ য�যাি প্যান এবং কনর্্দদিষ্ট 
কিছু যরযা� প্রকিণরযাধ-সম্বন্ী়ে কবপ্্দগ্রস্ত অবস্যার েযািযা অল্প 
ব়েস্ক ব্যকতিণ্দর 3টি য�যাি প্রণ়েযািন। আপ্নযার স্যাস্্যণসবযা 
প্র্দযানিযারী আপ্নযাণি আরও িে্য ক্দণি প্যারণবন।

HPV টিিযা অন্যযান্য টিিযার ম্ণিযা এিই সম্ণ়ে য্দও়েযা যযণি 
প্যাণর।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপ্নযার টিিযািরে প্র্দযানিযারীণি ব�ুন যক্দ টিিযা গ্রিেিযারী 
ব্যকতি/ব্যকতির:
 � HPV টিকযার পূ্র্্বর্র্তী ডো�যালোের প্লোর ডোকযালোনযা অ্্যযা�যার্েজির 
প্রহর্হরিয়যা িণ়ে েযাণি, বযা িযার যিযাণনযা গুরুর্র, প্রযাণ-
সংশয়কযারী অ্্যযা�যার্েজি থযালোক
 � গভ্ব র্র্ী িন—HPV টিিযা �ভ্ট যাবস্যার প্রবিতী সম়্ে নযা িও়েযা 
প্য্টন্ত সুপ্যাকরি িরযা ি়ে নযা

কিছু যষেণরে, আপ্নযার স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারী এিটি ভকবষ্যি 
সযাষেযাৎ প্য্টন্ত HPV টিিযািরে স্ক�ি িরযার কসদ্যান্ত কনণি 
প্যাণরন।

সর্্দদি-িযাকির ম্ণিযা যছযাটখযাণটযা অসুস্িযা়ে আক্রযান্ত ব্যকতিণ্দর 
টিিযা য্দও়েযা যযণি প্যাণর। ম্যাঝযাকর বযা গুরুির অসুস্ ব্যকতিণ্দর 
সযাধযারেি HPV টিিযা যনও়েযার আণ� সুস্ নযা িও়েযা প্য্টন্ত 
অণপ্ষেযা িরযা উকচি।

আপ্নযার স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারী আপ্নযাণি আরও িে্য ক্দণি 
প্যারণবন।

HPV (হিউম্্যযান প্্যযাহপ্লো�যাম্যাভযাইরযাস) টিকযা: 
আপ্নযালোক যযা জযানলোে িলোে
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4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � HPV টিিযািরণের প্ণর যযখযাণন িট য্দও়েযা িণ়েণছ যসখযাণন 
ব্যেযা, �যা�ভযাব বযা যফ্যা�যাভযাব ঘটণি প্যাণর।

 � HPV টিিযািরণের প্ণর জ্বর বযা ম্যােযাব্যেযা িণি প্যাণর।

য�যাণিরযা িখনও িখনও টিিযািরে সি কচকিৎসযা-সম্বন্ী়ে 
প্দ্কিসমূ্ণির প্ণর অজ্যান িণ়ে যযা়ে। আপ্কন যক্দ ম্যােযা যঘযারযা 
অনুভব িণরন বযা ্ৃদষ্টিিকতির প্করবি্ট ন ি়ে বযা িযাণনর ম্ণধ্য িব্দ 
িণি েযাণি িযািণ� আপ্নযার প্র্দযানিযারীণি িযা িযানযান।

যযণিযান ওষুণধর ম্ণিযাই, যিযাণনযা টিিযার ম্যারযাত্মি অ্যযা�যার্িদির 
প্রকিকক্র়েযা, অন্যযান্য গুরুির আঘযাি বযা মৃ্িু্যর িযারে িও়েযার খুব 
প্রি্যন্ত সম্যাবনযা রণ়েণছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিিযা প্রযাপ্ত ব্যকতি কলিকনি যছণড় চণ� যযাও়েযার প্ণর এিটি 
অ্যযা�যার্িদির প্রকিকক্র়েযা ঘটণি প্যাণর। আপ্কন যক্দ যিযাণনযা 
গুরুির অ্যযা�যার্িদির প্রকিকক্র়েযার �ষেে য্দণখন (আম্যাবযাি, মু্খ 
এবং ��যা ফু্ণ� যযাও়েযা, শ্যাস কনণি অসুকবধযা, দ্রুি হৃ্দস্পন্দন, 
ম্যােযা যঘযারযা বযা ্ুদব্ট�িযা), িযািণ� 9-1-1 নম্বণর ি� িরুন এবং 
ব্যকতিটিণি কনিটস্ িযাসপ্যািযাণ� কনণ়ে যযান।

আপ্নযার উণদ্ণ�র অন্যযান্য �ষেেগুক�র িন্য, আপ্নযার 
স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারীণি ি� িরুন।

প্রকিিূ� প্রকিকক্র়েযাগুক� টিিযার প্রকিিূ� ঘটনযার করণপ্যাটি্টং 
কসণটেম্ (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এর িযাণছ করণপ্যাট্ট  িরযা উকচি। সযাধযারেি আপ্নযার 
স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারী এই করণপ্যাট্ট টি ্দযাণ়ের িরণবন, অেবযা 
আপ্কন কনণিই এটি িরণি প্যাণরন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওণ়েবসযাইণট যযান বযা 1-800-822-7967 নম্বণর ি� 
িরুন। VAERS শুধুম্যারে প্রকিকক্র়েযা করণপ্যাট্ট  িরযার িন্য, এবং 
VAERS িম্তী স্দস্যরযা কচকিৎসযা-সম্বন্ী়ে প্রযাম্ি্ট য্দন নযা।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েম্মেূচী

িযািী়ে টিিযািকনি আঘযাণির ষেকিপূ্রে িম্্টসূচী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
ি� এিটি যফ্�যাণর� যপ্রযাগ্রযাম্ যযা কনর্্দদিষ্ট টিিযার দ্যারযা আিি 
িণি প্যাণর এম্ন য�যাণিণ্দর ষেকিপূ্রে য্দও়েযার িন্য তিকর 
িরযা িণ়েকছ�। টিিযািরণের িযারণে িেযািকেি আঘযাি বযা 
মৃ্িু্য সংক্রযান্ত ্দযাকবগুক� ্দযাণ়ের িরযার িন্য এিটি সম়্েসীম্যা 
রণ়েণছ, যযা ্ুদই বছণরর ম্ণিযা িম্ সম্ণ়ের িণি প্যাণর। 
িম্্টসূচীটি সম্পণি্ট  এবং ্দযাকব ্দযাণ়ের িরযার কবষণ়ে িযানণি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওণ়েবসযাইণট যযান অেবযা 1-800-338-2382 নম্বণর ি� িরুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 �আপ্নযার স্যাস্্যণসবযা প্র্দযানিযারীণি কিজ্যাসযা িরুন।
 �আপ্নযার স্যানী়ে বযা যটেণটর স্যাস্্য কবভযাণ� ি� িরুন।
 � টিিযার প্্যযাণিি সকনিণবিসমূ্ি এবং অকিকরতি িণে্যর 
িন্য খযা্দ্য এবং ওষুধ প্রিযাসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এর ওণ়েবসযাইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যযান।
 � যরযা� কন়েন্ত্রে ও প্রকিণরযাধ যিণ্রের সযাণে যযযা�যাণযযা� িরুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 -ি� িরুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অেবযা

- CDC-এর ওণ়েবসযাইট www.cdc.gov/vaccines -এ যযান।
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