
মানব  প্যাপিলোমা  ভাইরাস  সম্পর্কে (HPV) টিকা 

 

পটভমূি 

2019/20সক্লু বছরথেকে  শরু,ু যোগয্  মহিলা  প্রাথমিক  বিদয্ালয ের  শিকষ্ারথ্ীদের  হিউময্ান  

প্যাপিলোমাভাইরাস ভ্যাকসিন (HPV)  সরবরাহ  করা  হয  হংকং চাইল্ডহডু  

ইমিউনাইজেশন  প্রোগ্রামের (HKCIP)  অধীনে.  ভয্াকসিন  প্রতিরোধযোগয্  রোগের  

বৈজ্ঞানিক  কমিটি (SCVPD)এবং  এইডস  এবং  সেক্সুয ালি  ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন  

সম্পর্কিত  বৈজ্ঞানিক  কমিটি (SCAS) যৌথভাবে করা  সুপারিশের  ভিত্তিতে  ব্যবস্থাটি  

বাস্তবায িত  হয  CHP অধীনে HKCIP নিগমবদ্ধ করা(HPV) ভ্যাকসিন. 

 

সক্লু  টিকাদান  দল(SIT)সব্াসথ্্য  বিভাগের(DH)এর  প্রথম  ডোজ  প্রদানের  জন্য  স্কলুে  যান9- 

ভ্যালেন্ট HPV  প্রাথমিক 5 ছাত্রীকে  টিকা  দেওয া হবে  এবং  মেয েদের  দ্বিতীয  ডোজ  

দেওয া  হবে  যখন  তারা  পরের  স্কুল  বছরে  প্রাথমিক  ছয -এ  পৌৌঁছবেবিনামলূয্ে।. যোগয্  

প্রাথমিক  বিদ্যালয ের  মেয েরা  যারা  হংকং-এ  পড াশোনা  করে  না  তারা  পেতে  পারে HPV 

ভ্যাকসিন (SIT)অফিসে অয্াপয েন্টমেন্ট  দ্বারা  তাদের  যোগ্যতা  যাচাই  করার  জন্য, এই  

ছাত্রীদের  অবশ্যই  উপযুক্ত  শনাক্তকরণ  নথি  (যেমন  জন্ম  শংসাপতর্  বা  হংকংয ের  

পরিচয পতর্) এবং  প্রাসঙগ্িক  নথি  প্রদান  করতে  হবে, যার  মধয্ে  তাদের  স্কলু  থেকে  জারি  

করা  একটি  চিঠি  রয েছে, প্রমাণ  করে  যে  তারা  প্রাথমিক  পাৌঁচ  বা  ছয  (বা  সমমানের  গ্রেড) 

অধ্যয নরত  -স্থানীয  স্কুল-এ। একটি  অ্যাপয েন্টমেন্ট  করতে  বা  আপনার  আরও  

জিজ্ঞাসা  থাকা  উচিত, অনুগ্রহ  করে  যোগাযোগ  করুন SIT অফিস চলাকালীন  

সময ে2615 8580. বিকলপ্ভাবে, অভিভাবকরা  ব্যবস্থা  করতে  পারে HPV ভ্যাকসিন 

https://www.chp.gov.hk/en/static/24008.html
https://www.chp.gov.hk/en/static/24008.html
https://www.chp.gov.hk/en/static/24008.html


প্রাইভেট  ডাক্তারদের  কাছে  তাদের  বাচ্চাদের   দেওয া  (সাধারণত, প্রয োজনীয  খরচ  

প্রায HKD3000-7000একটি  সম্পূর্ণ  সিরিজের  জন্য)। 

 

বিস্তারিত  জানার  জন্য, অনুগ্রহ  করে দেখুনপ্রেস  রিলিজদব্ারা  জারি  

করাডিএইচচালু11অক্টো2018. 

 

HPV  কি? 

HPV  একটি  ভাইরাস গ্রুপের  নাম  যার অন্তর্ভুক্ত  150  টির বেশি জিনোটাইপ   ।এই  

ভাইরাসগুলির  মধ্যে 40 টি  পুরুষ  এবং  মহিলাদের যৌনাঙ্গে  সংক্রামিত  হয । HPV  র 

জন্য জরায ,ু যোনি, ভালভা  এবং  মলদ্বারের  প্রাক-ম্যালিগন্যান্ট  পরিবরত্ন  এবং  

ম্যালিগন্যান্ট  ক্যান্সার হতে  পারে। 

HPV  ভ্যাকসিন কি? 

HPV  ভ্যাকসিন  হল  সার্ভিকাল  ক্যান্সারের  পাশাপাশি  অন্যান্য  এইচপিভি-সমপ্রক্িত  

ক্যান্সার  বা  রোগ  প্রতিরোধ  করার  জন্য  একটি প্রফিলয্াকটিক  ভ্যাকসিন।  হংকং  এ, 

HPV-16, 18, 31, 33, 45,52, 58 র জন্য প্রায  90%সারভ্িকাল  ক্যান্সার হয । উপরের  সমসত্  

সাতটি  জিনোটাইপ  9-ভ্যালেন্টের  HPV  টিকার অন্তর্ভুক্ত। 

কিভাবে  রিসিভ  করবেন HPV  টিকা? 

প্রাথমিক  পাৌঁচ  বা  ছয  ছাত্রীর  অভিভাবকরা  আরও  তথ্য  পাবেন এবং HPV ভ্যাকসিনের  

জন্য  সম্মতি  ফর্ম।  আপনার  যদি  আরও  জিজঞ্াসা  থাকে  তবে  অনুগ্রহ  করে  যোগাযোগ  

করুন SIT এ 2615 8577অফিস  সময ে। 

https://www.info.gov.hk/gia/general/201810/11/P2018101100552.htm


 

HPV  টিকা সমপ্রক্ে আরো  জানুন 

HPV  টিকা এর  সম্ভাবয্  পার্শ্বপর্তিকর্িয া কি  কি? 

HPV  টিকা  সাধারণত  নিরাপদ।  প্রাপ্তির  পর  বেশির  ভাগ  শিকষ্ারথ্ীর  গুরুতর  প্রতিকর্িয া  

হয  না HPV  টিকা  সাধারণ  পার্শ্বপ্রতিক্রিয াগুলি অন্যান্য  টিকাগুলির  মতো, যেমন: 

1. মাথাবয্থা, মাথা  ঘোরা, বমি  বমি  ভাব  এবং  কল্ান্তি  সহ  হালকা  এবং  সব্লপ্সথ্ায ী  পারশ্ব্  

প্রতিক্রিয া। 

2. ইনজেকশন  সাইটে  ব্যথা, লালভাব  বা  ফোলাভাব। 

HPV  টিকার সঙ্গে  কোন  নিরাপত্তা  উদ্বেগ  আছে? 

HPV  অনেক  বছর  ধরে  বিশব্বয্াপী  ভ্যাকসিন  ব্যবহার  করা  হচ্ছে।  বৈজঞ্ানিক  প্রমাণ  এবং  

নিমন্লিখিত  বিরপূ  প্রতিকর্িয ার  তথ্যের  ব্যাপক  পরীকষ্ার  পরHPV  টিকাদান, বিশব্  স্বাসথ্্য  

সংসথ্া  এবং  বিদেশী  স্বাসথ্্য  করত্পৃকষ্  এই  উপসংহারে  এসেছে HPV  ভ্যাকসিন  নিরাপদ  এবং  

কার্যকর, এবং  এর  কোন  প্রমাণ  নেই HPV  টিকা  গুরুতর  পার্শ্ব  প্রতিকর্িয া  সৃষ্টি  

করবেনা।DHপ্রোগ্রামটি বাস্তবায নের  পর  টিকাদানের  পর  প্রতিকলূ  ঘটনার  রিপোর্ট  

ঘনিষ্ঠভাবে  পর্যবেক্ষণ করবে। 

কেন HPV  এত  কম বয সে  ভ্যাকসিন  দেওয া  হয ? ভয্াকসিন গ্রহণ  কি  

অকাল  যৌনতাকে  উত্সাহিত  করবে? 



HPV  ভ্যাকসিনগুলি  এমন  মহিলাদের  জন্য  সবচেয ে  ভাল  কাজ  করে  যারা  কখনও  

সংসপ্রশ্ে  আসেনি HPV  সংকর্মণ  এবং  তাই  যৌন  আত্মপ্রকাশ  আগে  উপযকুত্  বয সের  

মেয েদের  জন্য  সুপারিশ করা  হয . গবেষণায  দেখা  গেছে  যে  HPV  টিকা  শিশুদের  

যৌনভাবে  সক্রিয  হওয ার  বা  অল্প  বয সে  যৌনতা  শুরু  করার  সম্ভাবনা  বেশি  করে  না। 

যদি  আপনার  স্কুল  এতে  অংশগর্হণ  না  করে HPV  টিকাদান  কর্মসূচি, যোগয্  প্রাথমিক  

বিদ্যালয ের  মেয েদের  অভিভাবক  যোগাযোগ  করতে  পারেন SIT অফিস চলাকালীন  

সময ে2615 8577আরও  অনুসন্ধানের  জন্য। 


