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ইনফু্লয়েঞ্জা (ফু্ল) 
FAQ

ইনফু্লক়্েঞ্জো বো "ফু্ল" একটি সাংক্রোমক ররোগ যো সোধোরণত মোর্কি ন যুক্তরোষ্ট্র 

এবাং এর র্বর্িন্ন অঞ্চক্ল অক্টোবর রেক্ক রম মোক্সর মক্ধে ছর়্িক়্ে পক়্ি। 

এই বছর সুরর্িত েোকক্ত আপনোক্ক সোহোযে করোর জনে ফু্ল সম্পর্কি ত র্কছু 

সোধোরণ প্রশ্ন এবাং উত্তর এখোক্ন রেও়েো হল। 

ফু্ল কীভায়ে ছড়িয়ে পয়ি? 

ফু্লক্ত আক্রোন্ত বের্ক্তক্ের কোর্ি, হোাঁর্ি বো কেো 
বলোর সম়ে, প্রধোনত রছোট রছোট র োাঁটোর 
মোধেক্ম ফু্ল ছর়্িক়্ে পক়্ি।

ফু্লয়ের লক্ষণ ও উপসর্গ কী কী? 

ফু্লক্ত আক্রোন্ত বের্ক্তরো প্রো়েিই এই লিণগুর্লর মক্ধে র্কছু বো 
সমস্ত উপসগি অনুিব কক্র েোক্ক: জ্বর বো জ্বর জ্বর িোব 
হও়েো/ঠোন্ডো লোগো, কোর্ি, গলো বেেো, সর্েি  বো নোক বন্ধ হক়্ে 
যোও়েো, রপিী বো িরীক্রর বেেো, মোেোবেেো, ক্লোর্ন্ত এবাং 
কখনও কখনও বর্ম এবাং ডো়ের্র়েো (প্রোপ্তব়েস্কক্ের  
রিক়্ে সোধোরণত র্িশুক্ের মক্ধে রবর্ি রেখো যো়ে)।

আমার কখন টিকা ননওো উড়িত? 

ফু্ল সোধোরণত অক্টোবর রেক্ক রম মোক্সর মক্ধে হক়্ে 
েোক্ক। ফু্লক়্ের মরসুক্ম সুরর্িত েোকক্ত ফু্লক়্ের টিকো
রনও়েোর সক্বিোত্তম সম়ে হল িরৎকোল বো িীতকোল।

আমার নকন ফু্লয়ের টিকা ননওো উড়িত? 
র্নক্জক্ক এবাং আপনোর র্প্র়েজনক্ক ফু্ল এবাং রসটি সম্পর্কি ত জটিলতো 
রেক্ক রিো করোর সক্বিোত্তম উপো়ে হল ফু্লক়্ের টিকো। এটির সোহোক্যে
ফু্ল-সম্পর্কি ত অসুস্থতো, হোসপোতোক্ল ির্তি  এবাং মৃতুের ঝুাঁ র্কর ঘটনো 
হ্রোস হক্ত পোক্র।
ফু্লক়্ের টিকোর সুর্বধোর্ের র্বষক়্ে আরও জনে,: 
cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm-এক্ত যোন

কায়ের ফু্লয়ের টিকা ননওো উড়িত? 

প্রক্তেক্করই ফু্লক়্ের টিকো রনও়েো উর্িত। Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) 6 মোস 
বো তোর রবর্ি ব়েক্সর প্রক্তেকক্ক র্বক্িষত যোক্ের সাংক্রোর্মত 
হও়েোর সম্ভোবনো রবর্ি আক্ছ তোক্ের প্রর্তবোর ফু্লক়্ের সম়ে 
টিকো রনও়েোর পরোমিি র্েক়্ে েোক্ক। ফু্লক়্ের টিকো গিি বতী
মর্হলোক্ের রেও়েোর জনেও পরোমিি রেও়েো হ়ে।

ফু্লয়ে সংক্রাড়মত হওোর ঝুুঁ ড়ক কায়ের 
সেয়িয়ে নেড়ি? 

রয রকোনও কোক্রোরই ফু্ল হক্ত পোক্র, রযমন এটি র্িশু এবাং রছোট 
বোচ্চো, 65 বছর বো তোর রবর্ি ব়েসী মোনুষ, গিি বতী মর্হলোক্ের 
এবাং র্নর্েিষ্ট ররোগ রক়্েক্ছ এমন বো েবুিল ররোগ প্রর্তক্রোধক 
িমতো রক়্েক্ছ এমন রলোকক্ের পক্ি আরও রবর্ি র্বপজ্জনক।
প্রর্ত বছর ফু্লক়্ের টিকো রনও়েোই হল ফু্ল সম্পর্কি ত গুরুতর 
অসুস্থতো প্রর্তক্রোধ করোর সক্বিোত্তম উপো়ে।

ফু্লয়ের ড়েড়ভন্ন ধরয়নর টিকাগুড়ল কী কী? 

ফু্লক়্ের িেোকর্সন সোধোরণত ইনক্জকিন বো বোহুক্ত িট রেও়েো বো 
নোক্ক রে র্হসোক্বই রেও়েো হক়্ে েোক্ক। ফু্লক়্ের িট 6 মোস বো তোর
রবর্ি ব়েক্সর বের্ক্তক্ের রিক্ে অনুক্মোর্েত। 2 রেক্ক 49 বছর
ব়েসীক্ের রিক্ে নোক্ক রে রেও়েো অনুক্মোর্েত। র্নমিোতোর
র্ির্ত্তক্ত ফু্লক়্ের র্বর্িন্ন ধরক্ণর িট পোও়েো যো়ে।

আরও তেে CDC র্সজনোল ফু্ল টিকো এখোক্ন: 
cdc.gov/flu/prevent/flushot.htmপোও়েো যোক্ব 

সতূ্র: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
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ইনফু্লয়েঞ্জা (ফু্ল)  
প্রােিই ড়িজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুড়ল 

ফু্লয়ের টিকার কত োম? 
আপনোর স্বোস্থেক্সবো কিোক্রক্জর র্ির্ত্তক্ত ফু্লক়্ের টিকোর 
খরি হক়্ে েোক্ক। ফু্ল টিকো কম বো র্বনো খরক্ি রকোেো়ে
রেও়েো হ়ে তো জোনক্ত আপর্ন আপনোর বীমো রকোম্পোর্নর 
সোক্ে রযোগোক্যোগ করক্ত পোক্রন। উপরন্তু, স্থোনী়ে স্বোস্থে
র্বিোগ এবাং স্বোস্থে রকন্দ্রগুর্লক্ত র্বনোমূক্লে বো কম খরক্ি 
টিকো রেও়েো হক্ত পোক্র।
আরও তক্েের জনে, আপর্ন আমোক্ের টিকোর খরি 
ও ফু্লক়্ের গোইড এখোক্ন পযিোক্লোিনো করক্ত পোক্রন: 
aa-nhpihealthresponse.org 

টিকা নেওোর পয়র ড়ক আমার 
নকানও পার্শ্গ প্রড়তড়ক্রো হয়ে? 

ফু্লক়্ের টিকো র্নরোপে ও কোযিকরী। র্কছু রলোক্কর অল্প-স্বল্প
পোর্শ্িপ্রর্তর্ক্র়েো হক়্ে েোক্ক রযমন হোক্ত বেেো, সোমোনে জ্বর এবাং 
টিকো রেও়েোর পক্র বেেো যো র্কছু র্েন পর ঠিক হক়্ে যো়ে।

আড়ম ড়ক একইসায়ে COVID-19 এেং 
ফু্লয়ের টিকা ড়নয়ত পাড়র? 

রকোনও ররোগী রযোগে হক়্ে েোকক্ল, রযমনটি CDC এবাং Advisory 
Committee on Immunizations Practices (ACIP) সুপোর্রি 
কক্রক্ছ রসই অনুযো়েী, ফু্ল এবাং COVID-19 উিক়্ের টিকো একইসোক্ে 
রেও়েো রযক্ত পোক্র।

ফু্লয়ের টিকা আড়ম নকাোে পাে? 
আপর্ন র্নম্নর্লর্খত রয রকোন স্থোক্ন আপনোর ফু্ল টিকো 
রপক্ত পোক্রন: 

 প্রোের্মক পর্রিযিোর র্ির্কৎসকরো
 জরুরী যত্ন/র্মর্নট র্ক্লর্নক
 র ডোক্রল র্েক রেক্ক রযোগেতো সম্পন্ন স্বোস্থে

রকন্দ্রগুর্ল
 গ্রোমীণ স্বোস্থে র্ক্লর্নকগুর্ল
 স্থোনী়ে হোও়েোই়েোন স্বোস্থে রকন্দ্রগুর্ল
 িোরতী়ে স্বোস্থে পর্রক্ষবো
 স্থোনী়ে স্বোস্থে র্বিোগগুর্ল
 োমিোর্স

(রযমন, ও়েোলমোটি , ও়েোলর্গ্রন,
CVS, Rite-Aid) 

ফু্ল এেং COVID-19-এর ময়ধে পােগকে কী? 

ফু্ল এবাং COVID-19 উি়েই রছোাঁ়েোক্ি র্শ্োসকষ্টজর্নত ররোগ, 
র্কন্তু এগুক্লো র্িন্ন িোইরোক্সর কোরক্ণ হক়্ে েোক্ক। COVID-
19 কক্রোনো িোইরোস (SARS- CoV-2 নোক্ম পর্রর্িত) 
সাংক্রমক্ণর কোরক্ণ হক়্ে েোক্ক এবাং ফু্ল অক্নক ইনফু্লক়্েঞ্জো 
িোইরোক্সর সাংক্রমক্ণর কোরক্ণ হক়্ে েোক্ক যো মোনুক্ষর  
মক্ধে বোর্ষিকিোক্ব ছর়্িক়্ে পক়্ি।

সতূ্র:Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

অর্তর্রক্ত AA এবাং NH/PI অনরূ্েত সম্পক্ের জনে, 
ে়েো কক্র আমোক্ের জোতী়ে AA এবাং NH/PI স্বোস্থে প্রর্তর্ক্র়েো অাংিীেোর্রক্ের ওক়্েবক্পজ: www.AA-NHPIHealthResponse.org-এ যোন 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
http://www.aa-nhpihealthresponse.org/

