
মাঙ্কিপক্স এবং যৌ�ৌন স্াস্থথ্য:  

সকল নিউ ইয়ক্কবাসীর যা জািা উনিত

মাঙ্কিপক্স কী, এবং মার্ককিন �ুক্তরাষ্ট্রে বর্কিমান প্াদরু্কিাষ্টবর র্বষষ্টে 

আমার কী জানা উর্ির্?

মাঙ্কিপক্স হল এক নবরল, ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ 
যা সাধারণত গুরুতর অসুস্থতার কারণ ঘিায় 
িা৷ তবব এর কারবণ হাসপাতাবল ভনত্ক হওয়ার 
প্রবয়াজি হবত পাবর অথবা মৃত্য যু ঘিবত পাবর৷এই 
কারবণ, নিউ ইয়ক্ক, মানক্কি যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা 
নবববের স্াস্থযু কম ্ককত্কারা নিউইয়ক্ক স্টেি সহ স্যসব 
অঞ্চবল সাধারণত মাঙ্কিপক্স সংক্রমবণর খবর 
পাওয়া যায়নি স্সখাবি মাঙ্কিপবক্সর ঘিিাগুনলর 
উপর িজর রাখবেি। 

যনিও নিউ ইয়ক্কবাসীবির আতঙ্কিত হওয়ার 
প্রবয়াজি িাই, তবওু প্রবতযুবকরই উনিত মাঙ্কিপক্স 
সম্পবক্ক অবগত থাকা৷ এর অথ ্ক হল উপসগ ্কগুনলবক, 
কীভাবব এটি েড়ায়, এবং যনি আপনি এটির প্রনত 
উনু্ক্ত হি তাহবল কী করবত হবব স্সটি স্বাঝা ৷ 

এর উপর 

সকল র্নউ ইেককিবাসীর মাঙ্কিপক্স 

সম্পষ্টককি কী জানা উর্ির্?

•  স্যবকাবিা বযুঙ্ক্তরই মাঙ্কিপক্স হবত পাবর৷ তবব, 
বত্কমাি প্রািুভ্কাববর নভত্নতবত, অিযুবির ত্য লিায় 
স্য সকল পুরুষ পুরুবষর সবগে স্যৌি-নমলি 
(MSM)কবরি তাবির অন্তভ্য ্কক্ত কবর, নকে্য  নিনি্কষ্ট 
জিবগাষ্ঠী মাঙ্কিপবক্সর দ্ারা প্রভানবত হবছেি ৷

•  নববেবযুাপী পূব ্কবততী মাঙ্কিপবক্সর প্রািভু্কাববর 
নভত্নতবত, নকে্য  স্গাষ্ঠীও যনি তারঁা মাঙ্কিপবক্সর 
সংস্পব্শ ্ক এবস থাবকি তাহবল তীব্রতর ফলাফবলর 
উচ্চ পয ্কাবয়র ঝঁুনকযকু্ত নেবলি ৷

•  এই মবধযু অন্তভ্য ্কক্ত হি িুব ্কল অিাক্রমযুতার 
উপসগ ্কযুক্ত, বয়স্ক নিউ ইয়ক্কবাসী, 8 বেবরর কম 
বয়সী স্োি বাচ্চা, এবং গভ্কবতী মনহলারা ৷

মাঙ্কিপষ্টক্সর উপসর্ কিগুর্ল র্ক র্ক?

মাঙ্কিপবক্সর উপসগ ্কগুনলর মবধযু অন্তভ্য ্কক্ত হয়:

•  ফুসকুনড়, স্ফালা, অথবা স্ফাস্কা স্যগুনল 
স্যৌিাগেগুনলর উপর অথবা স্সগুনলর 
আ্শপাব্শ অথবা আপিার হাত, পাবয়র 
পাতা, বকু, অথবা মুবখর মবতা অিযুািযু 
জায়গাগুনলবতও স্িখা নিবত পাবর৷ 
এগুনল স্িখবত সাধারণ স্যৌিগতভাবব 
সঞ্চানলত সংক্রমণগুনলর (sexually 
transmitted infections, STIs) এবং 
অিযুািযু সাধারণ ত্ববকর অসুস্থতার 
মবতা হয় স্যমি পয়জি আইনভ ৷

•  ফ্লু-এর মবতা উপসগ ্ক, স্যমি জ্বর, 
মাথার যন্ত্রণা, স্পন্শ র যন্ত্রণা এবং 
ক্ানন্তভাব ৷ এই উপসগ ্কগুনল ফুসকুনড় 
স্িখা স্িওয়ার আবগ অথবা পবর 
ঘিবত পাবর অথবা এবকবাবরই িাও 
ঘিবত পাবর ৷
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কীর্াষ্টব মাঙ্কিপক্স ছর়্িষ্টে পষ্ট়ি?
মাঙ্কিপক্স েড়ায় মািবুষর মবধযু নিনবড় ্শারীনরক 
সংস্পব্শ ্কর মাধযুবম৷ এর মবধযু অন্তভ্য ্কক্ত হয়:

•  মাঙ্কিপবক্স আক্রান্ত একজি বযুঙ্ক্তর ্শরীবর 
থাকা মাঙ্কিপবক্সর ঘাগুনলর অথবা ফুসকুনড়র 
সবগে প্রতযুক্ষ সংস্প্শ ্ক ৷

•  মাঙ্কিপবক্স আক্রান্ত একজি বযুঙ্ক্তর নিঃবোস 
অথবা মুবখর স্থবক নিগ ্কত হওয়া তরল নবন্গুুনল, 
নবব্শষভাবব স্সই সকল বযুঙ্ক্তর জিযু যাবঁির স্কাি 
একজি বযুঙ্ক্তর সবগে অথবা তাবঁির আ্শপাব্শ 
িীঘ ্ক সমবয়র জিযু নিনবড় সংস্প্শ ্ক থাবক ৷

•  এটি বস্তু অথবা কাপবড়র (স্যমি স্পা্শাক, নবোিা, 
স্তায়াবল) মাধযুবম, স্যগুনল মাঙ্কিপবক্স আক্রান্ত 
স্কাি একজি বযুবহার কবরবেি, সংস্পব্শ ্কর 
মাধযুবমও েড়াবত পাবর ৷

�র্দ আর্ম উন্ুক্ত হই অথবা 
মাঙ্কিপষ্টক্সর মর্ উপসর্ কিগুর্ল 
থাষ্টক, র্াহষ্টল আমার কী  
করা উর্ির্?
স্সই সকল নিউ ইয়ক্কবাসী যারঁা মাঙ্কিপবক্সর মবতা 
উপসগ ্কগুনলর অনভজ্ঞতা লাভ কবরি, স্যমি 
িানরঙ্রিক ববন্শষ্টযুসিূক ফুসকুনড় অথবা আ্ঁশ, 
একটি ঝঁুনক মলূযুায়বির জিযু তাবঁির স্াস্থযু পনরিয ্কা 
প্রিািকারীর সবগে স্যাগাবযাগ করা উনিত৷ এর 
মবধযু অন্তভ্য ্কক্ত স্যবকাবিা বযুঙ্ক্ত নযনি স্সই সকল 
স্ি্শগুনলবত ভ্রমণ কবরবেি স্যখাবি মাঙ্কিপবক্সর 
ঘিিাগুনল জািা স্গবে অথবা এমি স্কাি 
একজবির সংস্পব্শ ্ক এবসবেি যারঁ একটি সিৃ্শ 
ফুসকুনড় আবে, অথবা যারঁ একটি সবন্হজিক 
অথবা প্রতযুনয়ত মাঙ্কিপবক্সর স্রাগ-নিণ ্কয় হবয়বে ৷

মাঙ্কিপক্স এর সম্পবক্ক আরও তথযু ও সংস্থািগুনলর জিযু, স্িখুি:
health.ny.gov/monkeypox

আর্ম কীর্াষ্টব র্নষ্টজষ্টক মাঙ্কিপক্স যৌথষ্টক সুরর্ষির্ করষ্টর্ পার্র? 
নিউ ইয়ক্কবাসীরা, সহজ পিবক্ষপগুনল গ্রহণ করার দ্ারা নিবজবির সুরনক্ষত রাখবত পাবরি, িুব ্কল হওয়া 
অিাক্রমযুতা বযুবস্থাযুক্ত মািুষবির অন্তভ্য ্কক্ত কবর, এটি তাবঁির জিযু নবব্শষভাবব গুরুত্বপূণ ্ক যারঁা তীব্রতর 
অসুস্থতার জিযু উচ্চতর ঝঁুনকযুক্ত: 
•  আপিাবির স্যৌিসগেীবির ঙ্জজ্ঞাসা করুি তাবঁির 

ফুসকুনড় অথবা মাঙ্কিপবক্সর সবগে নমলযুক্ত 
উপসগ ্কগুনল আবে নকিা ৷

•  ফুসকুনড় অথবা অিযুািযু মাঙ্কিপক্স-সম্পনক্কত 
উপসগ ্ক আবে এমি স্কাি বযুঙ্ক্তর সবগে ত্ববকর-
সবগে-ত্ববকর সংস্প্শ ্ক এনড়বয় যাি ৷

•  যনি আপনি উপসগ ্কগুনলর প্রনত উনু্ক্ত হি অথবা 
স্সগুনলর অনভজ্ঞতা লাভ কবরি, তাহবল একজি 
স্াস্থযু পনরিয ্কা প্রিািকারীর কাবে যাওয়া নিঙ্চিত 
করুি। 

•  NYSDOH, CDC এবং আপিার স্থািীয় কাউনটি 
স্াস্থযু নবভাগসহ, স্াস্থযু-সংক্রান্ত তবথযুর সুপনরনিত 
সরূিগুনলবক অিুসরণ করুি ৷
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