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এই টিফলিিটিলক টিটিটি (BCG) ি্াটিিাি 
ক্ািলেি-গুএটরন (Bacillus Calmette-Guérin) 
টিকার টিষলে তৈটর করা হলেলে যা আপনার 
টিশুলক যক্ষালরাগ (টিটি-TB) থেলক িুরটষিৈ 
রাখার িন্ থেওো হে।

টিটিটি (BCG) টিকা কী?

বিবিবি টিকায় ি্াকটেবিয়াি (িীিাণু) এমন একটি 
দিু্বল রূপ িটয়টে যাি কািটণ টিবি রিাগ রদখা রদয়। 
রযটেতু এই ি্াকটেবিয়াটক দিু্বল কটি রদওয়া েটয়টে 
রিটেতু এটি টিবি েওয়াি কািণ েয় না, তটি এটি 
আপনাি বিশুটক টিবি রিাটগি বিরুটধে প্রবতিক্া 
(প্রবতটিাধ ক্মতা) গটে তুলটত িোয়তা কটি যবদ 
ভবিষ্টত রকানও বদন রি এই রিাটগি িংস্পটি্ব আটি।

বিবিবি টিকা বিশুটদি এিং রোে রেটল রমটয়টদিটক 
টিবিি মািাত্মক ধিণ রেটক রযমন রমবননিাইটিি 
(মবতিটকেি লাইবনংটয়ি ফুটল যাওয়া) িিুবক্ত িাখাি 
িন্ বিটিষভাটি কায্বকি।

টিটি (TB) কী?

টিবি একটি ি্াকটেবিয়ািবনত িংক্রমণ, এটি িাধািণত 
ফুিফুিটক আক্রান্ত কটি োটক তটি এটি িিীটিি 
রযটকাটনা অঙ্গটকও আক্রান্ত কিটত পাটি। টিবি িীিাণ ু
দ্ািা িংক্রাবমত েওয়াি মাটন এই নয় রয রিো টিবি 
রিাটগ পবিণত েটি। টিবি রিাটগি বিকাি িিীটিি মটধ্ 
খিুই ধীটি ধীটি েয়, এিং উপিগ্বগুটলা রদখা বদটত রিি 
কটয়ক মাি িময় রলটগ রযটত পাটি।

টিবি িংক্রমটণ আক্রান্ত রিবিিভাগ রলাকিনটদি কখনই 
টিবি রিাগ েটি না। এই রলাকটদি মটধ্, বিিিীিন 
টিবি ি্াকটেবিয়া বনব্রিয় অিস্ায় োটক। অন্ান্ 
রলাকিনটদি মটধ্ (উদােিণস্বরূপ, যাটদি দিু্বল রিাগ 
প্রবতটিাধ ি্িস্া িটয়টে), এই ি্াকটেবিয়াটি িবক্রয় 
েটয় উঠটত পাটি এিং টিবি রিাটগি কািণ েটত পাটি। 
এই রদটিি অবধকাংি মানষু বিবকৎিাি পি িম্পূণ্ব িসু্ 
েটয় ওটঠন, বকন্তু এটত কটয়ক মাি িময় রলটগ যায়।
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টিটি-এর উপিগ্গগুলিা কী কী?

টিবি িিীটিি রয রকানও অংিটক আক্রান্ত কিটত 
পাটি। উপিগ্ব বভন্ন বভন্ন েটি এিং একটি বিশুি 
রিাটগি লক্ণগুটলা একিন প্রাপ্তিয়টকেি রেটক 
আলাদা েটত পাটি। রযটেতু টিবি িংক্রামক, তাই 
আপনাি অন্ কািও মটধ্ রিাগটিটক বিনটত পািাো 
গুরুত্বপপূণ্ব।

যবদ আপনাি, আপনাি বিশুি িা আপনাি 
পবিিাটিি রয রকানও একিন িদি্ িা িনু্ি মটধ্ 
বনম্নিবণ্বতগুটলাি রকানও একটিও োটক রিটক্টরে 
আপনাটক একিন ডাক্াটিি িটঙ্গ রযাগাটযাগ কিটত 
েটি:

 • একোনা কাবি যা 2 িপ্তাটেি রিটয় রিবি দীর্ব 
িময় ধটি স্ায়ী েয়

 • জ্বি
 • ররটম যাওয়া, বিটিষ কটি িাটতি রিলা
 • অিানা কািটণ ওিন কটম যাওয়া 
 • বিশুি ওিন িাোটনায় ি্ে্বতা
 • িাধািণ এিং অস্বাভাবিক ক্াবন্তি অনুভূবত এিং 

অিসু্ রিাধ কিা
 • কাবিি িটঙ্গ িক্ উটঠ আিা

টিটি িংক্রেণ টকভালি েড়াে?

আপবন শুধুমারে এমন রকাটনা ি্বক্ রেটক টিবি 
িংক্রমণ রপটত পাটিন যাি ফুিফুি এিং গলা 
ইবতমটধ্ িংক্রাবমত েটয়টে এিং রয িম্প্রবত কািটে 
যখন তািা কাটিন তখন খিুই রোে-রোে ড্রপটলটেি 
র্রে'এি িষৃ্টি েয় যাি মটধ্ ি্াকটেবিয়া োটক। যবদ 
রকউ শ্াটিি মাধ্টম এই ড্রপটলেগুটলাটক গ্রেণ 
কটিন তােটল তািাও এই িংক্রমটণ আক্রান্ত েটত 
পাটিন। এটিটত িংক্রবমত েওয়াি ঝঁুবকটত োকাি 
িন্, একিন িংক্রবমত ি্বক্ি িাটে একটি আিধে 
স্ান রিয়াি কিটত েয়, উদােিণস্বরূপ একই িািায় 
োকা।
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টিটি কৈ িাধারণৈ থেখা যাে?

1950 এি দিটক ইউটকটত, প্রবত িেি 50,000 এি 
রিটয় রিবি নতুন টিবি’ি রকি ধিা পেত। িত্ব মান 
িমটয়, এই িংখ্াটি অটনক কটম রগটে এিং এখন 
প্রটত্ক িেটি শুধুমারে 5,000’এি রিটয় বকেুো রিবি 
রকি ধিা পটে। িতুিাং আপনাি িংক্রাবমত েওয়াি 
িম্ািনা খিুই কম োকা ি রত্ত্বও িকলটক টিবি'ি 
উপিগ্বগুটলাি বিষটয় িটিতন োকা উবিত।

এটি বিটিষভাটি গুরুত্বপপূণ্ব রকননা টিবি বিশ্ি্াপী 
বিতিতৃত একটি রিাগ।

টিবি'ি উচ্চ োটিি রদিগুটলাটত কাি কটিটেন িা 
রেটকটেন এমন িকল রলাকটদি মটধ্ এই রিাটগি 
উচ্চ ঝঁুবক িটয়টে। এই পবিিাটিি িাচ্চাটদিও তাটদি 
কবমউবনটিটত িংক্রাবমত িদি্টদি বনকে িংস্পটি্ব 
আিাি অটনক রিবি িম্ািনা িটয়টে েয় তা ইউটকটত 
রোক িা তাটদি মপূল রদটি।

আোর টিশুলক থকন টিটিটি প্রোন করা হলছে?

অন্ান্ অটনক রদটিি মত, ইউটকটতও, রিই িকল 
বিশুটদিটক বিবিবি প্রদান কিা েয় যািা িম্িত 
টিবি রিাটগ আক্রান্ত রকানও ি্বক্ি িংস্পটি্ব এটি 
োকটত পাটি। এটত রিই িকল বিশুিা অন্তভু্ব ক্ িটয়টে 
যািা এমন একটি অঞ্চটল োটক রযখাটন টিবি'ি উচ্চ 
িংক্রমটণি োি িটয়টে অেিা এমন বিশুিা যাটদি মা-
িািা িা দাদা/নানা িা দাবদ/নাবন এমন রদটিি রযখাটন 
টিবি'ি উচ্চ িংক্রমটণি োি িটয়টে (আিও অবধক 
তটে্ি িন্ পষৃ্া 7 রদখনু)।

আোর টিশুলক টিকা টকভালি থেওো হলি?

আপনাি বিশুটক তাি িাম িাহুি উপটিি বদটক বিবিবি 
টিকা রদওয়া েটি।

টিকাটি িটমেি পিপিই রদওয়া েয়, িাধািণত িটমেি 
28 বদটনি মটধ্। 
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থকালনা পার্্গ প্রটৈটক্রো আলে টক?

ইনটিকিন রদওয়াি ঠিক পটি একটি উ ব ত্থত রফাকো 
রদখা যাটি। এো প্রমাবণত কটি রয ইনটিকিনটিটক 
িঠিকভাটি রদওয়া েটয়টে।

ইনটিকিন রদওয়াি পি দইু রেটক েয় িপ্তাটেি মটধ্ 
একটি রোে দাগ রদখা যাটি। কটয়ক বদন এই িায়গায় 
রিি ি্ো োকটত পাটি, তটি যবদ আপবন এটিটক না 
রেটক িাটখন তােটল এটি ধীটি ধীটি রিটি যাটি। রিটি 
যাওয়াি পি এটি একটি রোে ক্ত রিটখ রযটত পাটি। 
এো স্বাভাবিক।

মাটঝমটধ্ ইনটিকিন রদওয়াি স্াটন আপনাি বিশুি 
েয়টতা একটি অগভীি রা েটত পাটি। যবদ এখান রেটক 
তিটলি ক্িণ েয় এিং এটিটক রেটক িাখাি প্রটয়ািন 
েয় রিটক্টরে একটি শুকটনা রড্রবিং ি্িোি করুন - 
কখনই প্াস্াি ি্িোি কিটিন না - যতক্ণ পয্বন্ত না 
রা শুবকটয় কে্াি েয়। এই রা রিটি উঠটত রিি কটয়ক 
মাি িময় লাগটত পাটি।

যবদ আপবন উবদ্গ্ন রোন িা আপবন মটন কটিন রয 
রাটয়ি িায়গাটি িংক্রবমত েটয়টে রিটক্টরে আপনাি 
ডাক্াটিি িটঙ্গ রদখা করুন।
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এেন টক থকালনা কারণ রলেলে যার টভ টত্তলৈ 
আোর টিশুর টিটিটি টিকা গ্রহণ করা উটিৈ 
নে?

িকল অন্ান্ টিকাি মতন বনম্নিবণ্বত রকাটনা 
পবিবস্বতটত এই ইনটিকিনটি রদওয়া উবিত নয় িা তা 
মলুতুবি কিা উবিত: 
 • আপনাি বিশুি খিু রিবি জ্বি োটক
 • আপনাি বিশু ত্বটকি িাধািণ িংক্রমটণি িমি্ায় 

ভুগটত োটক। (যবদ একবিমা রেটক োটক তােটল 
ইনটিকিনটি এমন একটি িায়গায় রদওয়া েটি 
রযখাটন ত্বক ক্ত েয়বন)

বিিলটক্টরে, কম রিাগ প্রবতটিাধ ক্মতা িটয়টে এমন 
িকল রেটল রমটয়টদি রক্টরে, যাটদি এই টিকায় োকা 
ি্াকটেবিয়াি কািটণ মািাত্মক িংক্রমণ েটত পাটি। 

যবদ আপনাি রেটল িা রমটয়ি কম রিাগ প্রবতটিাধ 
ক্মতা োটক, িা োকাি িটদেে কটিন রিটক্টরে নাি্ব 
িা ডাক্ািটক এই বিষটয় িলাো অত্ন্ত গুরুত্বপপূণ্ব। 
উদােিণস্বরূপ:

 • ক্ান্াি িা অন্ান্ মািাত্মক িািীবিক িমি্াি 
িন্ বিশুটি বিবকৎিাধীন িটয়টে

 • গভ্ব ািস্া িময়কালীন িাচ্চাটিি মা 
ইবমউটনািাটপ্রবিভ িাটয়ালবিক্াল  
রেিাবপ গ্রেণ কটিবেটলন।

 • পবিিাটিি মটধ্ ইবমউন বিটস্ম িম্বক্ব ত 
িমি্াি ইবতোি িটয়টে (রযমন এইিআইবভ, 
বিবভয়াি কম্াইন্ড ইবমউটনাটডবফবিটয়বন্ 
এিবিআইবড)

 • রিইিি বিশু যাটদি এিবিআইবড আটে িা 
োকটত পাটি 
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থকান টিশুলের টিটিটি থনওোর প্রলোিন রলেলে

আপবন যবদ এমন রকানও এলাকায় না োটকন রিখাটন 
িকল বিশুটদি বিবিবি প্রদান কিা েটয়টে তা ি রত্ত্বও 
আপনাি বিশুি েয়টতা বিবিবি টিকাি প্রটয়ািন েটত 
পাটি। 

আপবন যবদ বনম্নিবণ্বত রকাটনা প্রটনেি উত্তটি ‘হ্াাঁ’ 
িটলন তােটল আপনাটক আপনাি ডাক্াি িা নাটি্বি 
িটঙ্গ আপনাি বিশুটক বিবিবি রদওয়াি কো বিজ্ািা 
কিা উবিত।

 • আপনাি বিশু িা বিশুি মা িা িািা অেিা দাদা/
দাদা/দাবদ/নাবন িা আপনাি িটঙ্গ োটকন এমন 
রকউ বক রকাটনা এমন রদি রেটক এটিটেন রযখাটন 
টিবি িংক্রমটণি উচ্চ োি িটয়টে? 

 • আপবন ও আপনাি বিশু বক এই রদিগুটলাি মটধ্ 
রকাটনাটিটত িনু্টদি িা পবিিাটিি িটঙ্গ োকটিন িা 
িামবয়কভাটি োকটত যাটিন?

 • আপনাি িটঙ্গ োটকন িা আপনাি বিশুি িটঙ্গ 
অটনক িময় কাোন, এমন কাটিাও বক িম্প্রবত 
টিবি েটয়টে িা িাম্প্রবতক অতীটত টিবি েটয়বেল? 

বিশ্ স্বাস্্ িংস্া (ডবলিউএইিও) দ্ািা প্রকাবিত 
িংখ্াি বভ বত্তটত টিবি'ি উচ্চ োটিি বনম্নিবণ্বত 

রদিগুটলাটক িনাক্ কিা েটয়টে:

www.gov.uk/government/
publications/tuberculosis-tb-by-
country-rates-per-100000-people

http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people


েলন রাখলিন, টিটি থেলক থিলর উঠলৈ 
অলনক েীর্গ িেে িালগ, এই থরাগ 

প্রটৈলরাধ করা 
অলনক থিটি িহি।
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www.nhs.uk/vaccinations

আোর কী আর টকেু িানার প্রলোিন রলেলে?

আপনাি বিশু কখন তাটদি বিবিবি বনটয়টে তা 
বনবি্বটিটষ রুটিনমাবফক টিকাগুটলা িয়ি 8 িপ্তাে 
েওয়া রেটক রনওয়া শুরু কিটত পাটি। আপনাটক 
বনবচিত কিটত েটি রয আপনাি বিশুটক রযই িাহুটত 
বিবিবি রদওয়া েটয়টে রিখাটন রযন 3 মাি পি পয্বন্ত 
রকাটনা অন্ ইনটিকিন না রদওয়া েয়; নতুিা রিই 
িায়গাি গ্রবথিগুটলা ফুটল রযটত পাটি। 

বনবচিত কিটিন রয ভবিষ্ত 
রিফাটিটন্ি িন্ বিবিবি 
টিকাটিটক রযন আপনাি িাচ্চাি 
পাটি্বানাল িাইল্ড রেলে রিকটড্ব  
(রিড িুক) বলটখ িাখা েয়।

অটধকৈর ৈে্

যবদ আপবন টিবি িা বিবিবি টিকা িা অন্ান্ রকান 
টিকাি বিষটয় আিও অবধকতি তে্ িানটত িান তােটল 
আপনাি ডাক্াি, রেলে বভবিোি, বমডওয়াইফ িা 
নাটি্বি িটঙ্গ কো িলনু; অেিা বনম্নিবণ্বত ওটয়িিাইে 
রদখনু www.nhs.uk/conditions/vaccinations/
bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine/

