
 

cc: Student file 
Attendance Teacher SH-88 (rev.10/2018) Exclusion (Public School) 

T&I-27838 SH88 Exclusion Notice SY 2018-19 (Bengali) 

সু্কল বর্জ নের ববজ্ঞবি: অসম্পরূ্জ টিকার কারনর্ 
বিশুর োম: তাবরখ: 

সু্কল ID: গ্রেড/ক্লাস: 

সু্কল: সু্কনলর গ্র াে: 

বিয় প্যানরন্ট/অবিিাবক: 

আপ্োর অবগবতর র্েয র্াোনো যানে গ্রয আপ্োর সন্তানের সু্কনল িদাে করা িনয়ার্েীয় টিকাগুবল সম্পন্ন করা হয়বে। র্েস্বাস্থ্য আইে গ্রমাতানবক, ধারা § 2164, 
আপ্োর সন্তােনক সু্কনল গ্র রার অেুমবত গ্রদওয়া হনব ো যবদ ো আপ্বে গ্ররকডজ গুবল িদাে করা গ্রয গ্রস ইনতামনধয বেম্নবলবখত টিকা গ্রপ্নয়নে: 

টিকা 
িনয়ার্েীয় গ্রডার্ 

সংখযা 
গ্রোটস 

(বয়স এবং গ্রেড বববরনর্র র্েয SH65 গ্রদখুে) 
বডটিএবপ্ (DTaP)  
(বডপ্নেবরয়া-টিনটোস-অযানেলুলার প্ানতজ াবসস 
(Diphtheria-tetanus-acellular pertussis)) 
বডটিবপ্ (DTP)  
(বডপ্নেবরয়া-টিনটোস-প্ানতজ াবসস (Diphtheria-
tetanus-pertussis)) 
টিবড (Td)  
(টিনটোস-বডপ্নেবরয়া (Tetanus-diphtheria)) 

1ম 2য় 3য় 4েজ 5ম 

 বি-বকন্ডারগানটজ ে (বি-গ্রক) এর র্েয োর গ্রডার্। 
 বকন্ডারগানটজ ে (গ্রক) গ্রেনক গ্রেড 5 এর র্েয প্াাঁে গ্রডার্; যবদ DTaP এর 4েজ গ্রডার্ 

4 বের বা তার গ্রববি বয়নস প্বরোবলত হনয় োনক, 5ম গ্রডানর্র িনয়ার্ে হয় ো 
এবং যবদ বসবরর্টি 7 বের বা তার গ্রববি বয়নস শুরু হয় তনব মাত্র 3 মাত্রার 
িনয়ার্ে হয়। 

 গ্রেড 6 গ্রেনক 12 এর র্েয বতে গ্রডার্। 

Tdap  
(বডপ্নেবরয়া-টিনটোস-অযানেলুলার প্ানতজ াবসস 
(Tetanus-diphtheria-acellular pertussis)) 

1ম 
 গ্রেড 6 গ্রেনক 12 এর মনধয সমস্ত 11 বের বয়সী এবং তার গ্রববি বয়সী বিশুনদর 

র্েয। 

আইবপ্বি/ওবপ্বি (IPV/OPV)  
(গ্রপ্াবলও) 

1ম 2য় 3য় 4েজ 

 বি-গ্রক, গ্রেড 5, 11 এবং 12 এর র্েয বতে গ্রডার্। 
 গ্রেড গ্রক গ্রেনক 4 এবং গ্রেড 6 গ্রেনক 10 এর মনধয োর গ্রডার্ িনয়ার্ে। যবদ 3য় 

গ্রডার্ 4 বের বা তার গ্রববি বয়নস িাি হনয় োনক, তনব মাত্র 3 মাত্রা িনয়ার্ে। 
 সব গ্রেনডর র্েয, েূডান্ত গ্রডার্ 4 বের বয়নস বা তার প্নর এবং আনগর গ্রডানর্র 

অন্তত 6 মাস প্নর োকা উবেত। রক্ত প্রীক্ষা যা ইবমউবেটির িমার্ গ্রদখায়, 
গ্রমাট বতে ধরনের গ্রপ্াবলও গ্রসনরাটাইনপ্র িনয়ার্ে হয়। 

বহব (Hib)  
(বহনমাব লাস ইেফু্লনয়ঞ্জা টাইপ্ B (Haemophilus 
influenzae type b)) 

1ম 2য় 3য় 4েজ 
 শুধুমাত্র গ্রড গ্রকয়ার এবং বি-গ্রক বিশুনদর র্েয: উপ্যকু্ত বয়স বহনসনব শিিনবর 

রুটিে এবং/অেবা ধারাবাবহক সময়সবূে অেুযায়ী টিকা গ্রদওয়া উবেত। 

এমএমআর (MMR)  
(হাম, মামপ্স, রুনবলা) 1ম 2য় 

 বি-গ্রক এর র্েয 1ম র্ন্মবদে বা এর প্নর এক গ্রডার্। গ্রেড গ্রক গ্রেনক 12 এর 
মনধয দইু গ্রডার্। 

 একটি হাম-ঘঠিত টিকার িেম গ্রডানর্র 28 বদে বা তার গ্রববি সময় প্নর বিতীয় 
গ্রডার্ (এমএমআর িদাে করা) গ্রদওয়া উবেত। রক্তক্ষয় সংক্রমর্-মকু্ততার গ্রয 
িমার্ গ্রদখায় তা েহর্নযাগয। 

বহপ্ বব  
(গ্রহপ্াটাইটিস বব) 

1ম 2য় 3য় 
 বি-গ্রক গ্রেনক গ্রেড 12 এর র্েয বতে গ্রডার্। গ্রয সকল রক্ত প্রীক্ষায় ইবমউবেটি 

বা মারাত্মক সংক্রমনর্র িমার্ গ্রদখায় তা গৃহীত হনয়নে। 

বেনকে ক্স  
(বেনকে ক্স) 

1ম 2য় 

 বি-গ্রক, গ্রেড 5, 11, এবং 12 এর র্েয 1ম র্ন্মবদে বা এর প্নর এক গ্রডার্। 
 গ্রেড গ্রক গ্রেনক 4 এবং 6 গ্রেনক 10 এর এর র্েয অন্তত 28 বদনের বযবধানে দইু 

গ্রডার্। গ্রয সকল রক্ত প্রীক্ষায় ইবমউবেটির িমার্ গ্রদখায় অেবা গ্ররানগর 
কাগর্প্ত্র িদাে কনর তা গৃহীত হনয়নে। 

বপ্বেবি (PCV)  
(বেউনমানকাকাল কের্নুগট (Pneumococcal 
conjugate)) 

1ম 2য় 3য় 4েজ 
 শুধুমাত্র গ্রড গ্রকয়ার এবং বি-গ্রক: উপ্যকু্ত বয়স বহনসনব শিিনবর রুটিে 

এবং/অেবা ধারাবাবহক সময়সূবে অেযুায়ী টিকা গ্রদওয়া উবেত। 

MenACWY  
(গ্রমবেংনকাকাল কের্নুগট (Meningococcal 
Conjugate)) 

1ম 2য় 3য় 

 গ্রেড 7, 8 এবং 9 এর র্েয এক গ্রডার্। 
 গ্রেড 12 এর র্েয দইু গ্রডার্, অন্তত 16 বের বা তার গ্রববি বয়নস অন্তত এক 

গ্রডার্ েহর্ করা উবেত। যবদ 1ম গ্রডার্ 16 বের বা তার গ্রববি বয়নস েহর্ কনর 
োনক, তনব মাত্র এক গ্রডার্ িনয়ার্ে। 

যবদ আপ্োর সন্তাে ইনতামনধযই এই টিকাগুবল গ্রপ্নয় োনক, তাহনল আপ্োর সু্কনলর োসজ বা বিবিপ্যানলর কানে অব বসয়াল গ্ররকডজ  িদাে করুে। অেেুহপ্বূজক 2018-
2019 এ সু্কনলর িনয়ার্েীয় টিকাদানের সময়সূবের একটি কবপ্ যকু্ত করুে। আপ্োর সন্তানের টিকা প্াওয়ার তেয সম্পনকজ  আনরা র্ােনত কল করুে 311. 

(Principal Name/Signature) 


