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প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক, 

2022 অগাস্ট 

 প্রিউ ইয়কক প্রিপ্রি 2022-2023 প্রিক্ষা বছরেে জিয সু্করেে ইপ্রমউিাইরজিরিে (প্রিকাে) িতকাবেী 
হােিাগাদ করেরছ। 2022-2023 িারেে জিয এিব িরতকে একপ্রি তাপ্রেকা এই প্রিপ্রিে িারথ অন্তিুকক্ত 
কো হরয়রছ। প্রিক্ষা বছে শুরুে আরগ আিিারক অবিযই আিিাে িাইল্ডরকয়াে বা সু্করে 
অংিগ্রহণকােী িন্তারিে ইপ্রমউিাইরজিরিে (প্রিকা/রোগ িপ্রতরোধক) িমাণ জমা প্রদরত হরব।  
িাইল্ড রকয়াে রথরক 12 রগ্রড ির্কন্ত িকে প্রিক্ষাথকীরদে অবিযই প্রিম্নপ্রেপ্রিত িতকাবেী 
িূেণ কেরত হরব: 

• DTaP (প্রডিরথপ্রেয়া-প্রিরিিাি-িািুকপ্রিি), রিাপ্রেওিাইোি, MMR (প্রমিেি-মামপ্স-
রুরবো), িযাপ্রেরিল্লা এবং রহিািাইপ্রিি B িযাকপ্রিি (প্রিকা)।  

5 বছরেে কম বয়িী রর্ িকে প্রিশু িাইল্ডরকয়াে (প্রিশু-িপ্রেির্কা) এবং প্রি-প্রকন্ডােগারিকরি 
(প্রি-K) িপ্রতক হরয়রছ তারদেরক অবিযই প্রিম্নপ্রেপ্রিত িতক িূেণ কেরত হরব: 

• Hib (রহরমাপ্রিোি ইিফু্লরিজা িাইি প্রব) এবং PCV (প্রিউরমাকক্কাে 
কিজুরগি) িযাকপ্রিি। 

• ইিফু্লরয়ঞ্জা (ফু্ল) িযাকপ্রিি: রছরেরমরয়রদে 31 প্রডরিম্বে, 2022 তাপ্রেরিে মরধয অবিযই 
প্রদরত হরব (র্িি রিিা িে বা রহমরন্তে িথমপ্রদরক েিয হরব, তিি বাঞ্ছিীয়)।  

6 রথরক 12 রগ্ররডে প্রিক্ষাথকীরদেও অবিযই প্রিম্নপ্রেপ্রিত িতক িূেণ কেরত হরব: 
• Tdap (প্রিরিিাি-প্রডিরথপ্রেয়া-িােিুপ্রিি) বুস্টাে এবং MenACWY (রমপ্রিিরগাকক্কাে 

কিজুরগি) িযাকপ্রিি।  
অিুগ্রহ করে আিিাে িন্তারিে স্বাস্থ্য রিবা িদািকােীে িারথ আিিাে িন্তারিে প্রিকাদারিে 
ইপ্রতহাি ির্কারোিিা করুি। তাে স্বাস্থ্য রিবা িদািকােী এই বছে িাইল্ড রকয়ারে অথবা সু্করে 
রর্রত এক বা একাপ্রধক প্রিকাে অপ্রতপ্রেক্ত রডারজে িরয়াজি আরছ প্রকিা তা আিিারক জািারত 
িােরবি। অিুগ্রহ করে েক্ষয করুি: আিিাে িন্তাি র্প্রদ প্রিকা বা ইপ্রমউিাইরজিি রডাজ িূযিতম 
বয়রিে আরগ (অপ্রতপ্রেক্ত আরগ) গ্রহণ করে থারক, তাহরে রিই রডাজগুরো িরয়াজিীয় িংিযক 
রডারজে অংি প্রহরিরব গণয হরব িা।  
2022-2023 এই িতকাবেী িম্পরকক আিিাে র্প্রদ রকারিা িশ্ন থারক, তরব আিিাে িন্তারিে 
িাইল্ড রকয়াে রিন্টাে অথবা সু্করেে অযাডপ্রমপ্রিরেপ্রিি অপ্রিরিে িারথ রর্াগারর্াগ করুি।  

প্রবিীত, 
 

রিপ্রেে েরেন্স (Cheryl Lawrence), 
MD, FAAP রমপ্রডরকে প্রডরেক্টে 
অপ্রিি অি সু্কে রহেথ্ 
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আিিাে িন্তাি প্রক িাইল্ড রকয়াে অথবা সু্করেে জিয িস্তুত? 2022-2023 প্রিক্ষা বছে 

প্রিউ ইয়কক প্রিপ্রিে আবিযক িযাকপ্রিরিিি বা প্রিকা গ্রহণ িম্পরকক জািুি। 
প্রিউ ইয়কক প্রিপ্রিে িকে 2 মাি রথরক 18 বছে বয়িী প্রিক্ষাথকীরক িাইল্ডরকয়াে (প্রিশু-িপ্রেির্কা) অথবা সু্করে র্াবাে জিয প্রিরি উপ্রল্লপ্রিত প্রিকাগুপ্রে প্রিরত হরব। এই প্রিক্ষা বছে আিিাে িন্তারিে রগ্রড স্তরেে 
প্রিপ্রিরত তাে প্রিকাে িাপ্রহদািমূহ ির্কারোিিা করুি। আিিাে িন্তারিে কতগুরো প্রিকা আবিযক হরব রিিা তাে বয়ি এবং এে আরগ রি রর্িব প্রিকা প্রিরয়রছ তাে প্রিপ্রিরত প্রিন্ন হরত িারে। আিিাে 
িন্তারিে বাড়প্রত প্রিকা (িযাকপ্রিি) অথবা প্রিকাে রডাজ িরয়াজি হরত িারে র্প্রদ তাে প্রবরিষ রকারিা স্বাস্থ্যগত অবস্থ্া থারক অথবা প্রবগত রডাজিমূহ অপ্রতপ্রেক্ত আরগ রদয়া হরয় থারক। 

 

 

প্রিকািমূহ 
িাইল্ড রকয়াে, রহড স্টািক, িািকাপ্রে, 3K 

অথবা প্রি-প্রকন্ডােগারিকি  
প্রকন্ডােগারিকি – রগ্রড 5 6-11 রগ্রড রগ্রড 12 

প্রডিরথপ্রেয়া, প্রিরিিাি এবং িােিুপ্রিি 
(DTaP) 

4 রডাজ 

5 রডাজ 
অথবা 4 রডাজ শুধুমাত্র িতুথক রডাজপ্রি র্প্রদ 4 বছরে অথবা তাে 

অপ্রধক বয়রি রিয়া হরয় থারক  
অথবা 3 রডাজ শুধুমাত্র র্প্রদ প্রিক্ষাথকীে বয়ি 7 বছে অথবা তাে 
অপ্রধক বয়িী হয় এবং প্রিপ্রেজপ্রি 1 বছে অথবা তাে অপ্রধক বয়রি 

শুরু হরয় থারক 

3 রডাজ 

প্রিরিিাি, প্রডিরথপ্রেয়া এবং িােিুপ্রিি 
বুস্টাে (Tdap) 

 1 রডাজ (11 বছে বয়রি অথবা তাে িরে) 

রিাপ্রেও (IPV অথবা OPV) 3 রডাজ 
4 রডাজ  

অথবা 3 রডাজ র্প্রদ তৃতীয় রডাজ 4 বছে অথবা তাে অপ্রধক বয়রি রিয়া হরয় থারক 

প্রমজেি, মামস্ ও রুরবো (MMR) 1 রডাজ 2 রডাজ 

রহিািাইপ্রিি B  3 রডাজ 3 রডাজ 
3 রডাজ  

অথবা িাপ্ত-বয়স্করদে 2 রডাজ রহিািাইপ্রিি B িযাকপ্রিি (Recombivax HB®), 
রডাজগুরো 11 রথরক 15 বছে বয়রি কমিরক্ষ 4 মারিে বযবধারি রদয়া হরয় থাকরে 

িযাপ্রেরিেযা (জেবিন্ত) 1 রডাজ 2 রডাজ 

রমপ্রিিরজাককাে কিজুরগি (MenACWY)  
রগ্রড 6: িরর্াজয িয় 
রগ্রড 7-11: 1 রডাজ 

12 রগ্রড: 2 রডাজ  
অথবা 1 রডাজ র্প্রদ িথম রডাজ 16 বছে 
অথবা তাে অপ্রধক বয়রি রিয়া হরয় থারক 

রহরমাপ্রিোি ইিফু্লরয়িজা িাইি b 
কিজুরগি (Hib) 

1 রথরক 4 রডাজ 
প্রিক্ষাথকীে বয়ি এবং আরগ কত রডাজ রিয়া 

হরয়রছ তাে উিে প্রিিকে করে 
 

 

প্রিউরমাকক্কাে কিজুরগি (PCV)  
1 রথরক 4 রডাজ 

প্রিক্ষাথকীে বয়ি এবং আরগ কত রডাজ রিয়া 
হরয়রছ তাে উিে প্রিিকে করে 

 

 

ইিফু্লরয়ঞ্জা 1 রডাজ  

রকারিা িশ্ন থাকরে আিিাে িন্তারিে স্বাস্থ্যরিবা িদািকােীে িারথ আোি করুি। 

আেও তরথযে জিয, 311 িম্বরে রিাি করুি অথবা nyc.gov/health রদিুি এবং সু্টরডন্ট িযাকপ্রিি (student vaccines) িািক করুি। 
 

http://nyc.gov/health
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