
উপসর্্গগুলি কী কী?
MPV-র সবথেথে সাধারণ উপসর্্গ হল এেটি ফুসকুড়়ি বা ঘা 
যা প্রেথে ব্রণ বা ফোফাস্ার েথ�া ফোেখথ� লার্থ� পাথর, �ারপর 
আরও শক্ত হথে যাে এবং েধ্যস্থল ফোেথব যাে। ফুসকুড়়ি বা 
ঘা সারা শরীথর বা েখু, হা� বা পাথ়ে বা েথুখর ড়ি�থর বা 
চারপাথশ, ফোযৌনাঙ্গ বা েলদ্ার সহ ড়নড়ে্গষ্ট ড়েছু অংথশ হথ� পাথর।

ড়েছু োনথুের জ্বর, শী� েরা, োোব্যাো, ফোপশীথ� ব্যাো, গ্্যান্ড 
ফুথল যাওো বা ক্াড়তির েথ�া ফু্ এর অনরুপূ উপসর্্গর্থুলাও ফোেখা 
ড়েথ� পাথর। এই উপসর্্গর্থুলা ঘা এর সেথে বা আথর্ হথ� পাথর।

এেজথনর এেটি ফুসকুড়ি বা ঘা হথলই �ার MPV হথেথছ 
এরেে েথন েরথবন না এবং আপনার এেটি ফুসকুড়ি বা 
ঘা হথলই আ�ঙ্কগ্রস্ত হথবন না। ফোবড়শরিার্ ফুসকুড়ি এবং 
ঘা োড়ঙ্কপথসের োরথণ হে না। ফোপাোোেথির োেি, ব্রণ, 
অ্যালাড়জ্গ  জড়ন� প্রড়�ড়রিো এবং অন্যান্য সংরিেথণর েথ�া 
অথনে োরথণ ফুসকুড়ি বা ঘা হথ� পাথর। আপনার এেটি 
ন�ুন ফুসকুড়ি বা ঘা হথল, এেজন ড়বশ্বস্ত প্রাপ্তবেস্ বা এেজন 
স্াস্থ্য ফোসবা সরবরাহোরীর সাথে েো বলনু। MPV ফুসকুড়ি 
বা ঘার্থুলা ফোেখথ�, cdc.gov/monkeypox ড়িড়জট 
েরুন, "Signs and Symptoms" (িক্ষণ এবং 
উপসর্্গগুলোিো)-ফো� ড়ক্ে েরনু এবং "Monkeypox 
Rash Photos" (মোলকিপক্স ফুসকুলির ফলো�োগুলোিো) 
খুজঁনু।

ভোইরোসটি কীভোলোব ছিোয়?
িাইরাথস আরিাতি এেন ফোোথনা ব্যড়ক্তর ফুসকুড়ি বা ক্ষথ�র সাথে 
সংস্পথশ্গর োধ্যথে MPV সবথচথে ফোবড়শ ছিাে। খবু োছাোড়ছ 
েথুখােডু়খ ফোযার্াথযাথর্র সেে ফোবরথনা শ্বাসপ্রশ্বাস সংরিাতি 
জলেণার ফোেথেও এটি ছিাথ� পাথর। 

ব�্গোথন, MPV প্রধান� ফোেৌড়খে, েলদ্ার বা ফোযাড়নদ্াথরর 
োধ্যথে ফোযৌনড়েলন বা চুম্বন, োে়ি, বা োসাথজর েথ�া 
অন্যান্য ঘড়নষ্ঠ োয্গেলাথপর োধ্যথে ছিাথছে। িাইরাথস 
আরিাতি এেন ফোোথনা ব্যড়ক্তর ফুসকুড়ি বা ক্ষথ�র সংস্পথশ্গ আসা 
ফোপাশাে, ড়বছানা বা অন্যান্য আইথটে স্পশ্গ েথরও আপনার এটি 
হথ� পাথর। 

ফোোনও ব্যড়ক্তর প্রেে উপসর্্গ ফোেখা ফোেওোর ফোেথে ঘার্থুলা 
পথুরা ফোসথর ড়র্থে চােিার এেটি ন�ুন স্তর র্ঠি� হওো পয্গতি 
MPV ছিাথ� পাথর। এর জন্য েইু ফোেথে চার সপ্তাহ সেে 
লার্থ� পাথর। 

মোলকিপক্স (monkeypox, MPV) একটি সংক্োমক ভোইরোস। এটি সোধোরণত 
খুব কমই দেখো যোয় লকন্তু এখন লনউ ইয়ক্গ  লসটি (New York City, NYC) 
এবং মোলক্গ ন যকু্তরোলো্রে ছিোলোছে। লনম্নলিলখত তথ্্য হি, লনরোপে থ্োকলোত 
লকলো�োরলোের MPV সম্পলোক্গ  কী জোনো উলিৎ দস সম্পলোক্গ ।

MPV সম্পলোক্গ   
লকলো�োরলোের  
কী জোনো উলিত

https://cdc.gov/monkeypox
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms/index.html


দকোন কোয্গকিোপগুলোিো লনরোপে?
ফোবড়শরিার্ োয্গেলাথপর সেে MPV হওোর ঝঁুড়ে েে বা ঝঁুড়ে ফোনই। MPV, COVID-19 বা ফু্থের ে� অ�টা সংরিােে ন়ে। 
সু্থল যাওো, সাবওথে বা বাথস চিা, ফোখলাধথুলা েরা এবং বনু্বান্থবর সাথে আড্া োরার েথ�া োয্গেলাপর্থুলাথ� MPV ছিাথনার 
সম্াবনা ফোনই বলথলই চথল।

MPV প্রলতলোরোধ করোর কলোয়কটি উপোয় কী?
এোড়ধে বা অজানা ফোযৌনসঙ্গী/সঙ্গীনী আথছ এেন ব্যড়ক্তবথর্্গর MPV হওোর ঝঁুড়ে ফোবড়শ এবং �াথের টিো ড়নথে ফোনওো উড়চৎ। টিো 
ফোনওো সম্পথে্গ  আরও জানথ�, nyc.gov/mpv ড়িড়জট েরনু এবং "MPV Vaccination" (MPV টিকোকরণ)-এ ড়ক্ে 
েরনু, অেবা 311 নম্বথর েল েরনু। ফোসইসাথে: 
•  এোড়ধে বা অজানা সঙ্গী/সঙ্গীনীর সাথে ফোযৌনড়েলন বা অন্যান্য 
ঘড়নষ্ঠ সংথযার্ এড়িথে চলনু।

•  আপনার বা আপনার সঙ্গী/সঙ্গীনী সসু্থ ফোবাধ না েরথল বা এেটি 
ন�ুন ফুসকুড়ি বা ঘা হথল (চুম্বন, োে়ি, বা োসাথজর েথ�া) 
ঘড়নষ্ঠ শারীড়রে সংথযার্ এড়িথে চলনু।

•  আপনার সঙ্গী/সঙ্গীনী অসসু্থ ফোবাধ েরথছন ড়েনা বা এেটি ন�ুন 
ফুসকুড়ি বা ঘা হথেথছ ড়েনা �া ড়জজ্াসা েরনু।

•  আনন্ানষু্ঠান, পাটি্গ  এবং ক্াথবর েথ�া ফোযখাথন ত্বথের সাথে 
ত্বথের সরাসড়র সংথযার্ এবং ন্ুযন�ে ফোপাশাে পরা হথ� পাথর, 
ফোসইসেস্ত জাের্ার্থুলা এড়িথে চলনু।

•  ফোয ফোক্ষথরে MPV বীয্গপাথ�র োধ্যথে ছড়িথে পিথ� পাথর 
ফোস থক্ষথরে এেটি ল্যাথটসে বা পড়লইউড়রড়েন েথন্ডাে ব্যবহার 
েরনু। েথন্ডাের্থুলা ফোযৌনবাড়হ� সংরিেণ এবং র্ি্গ াবস্থাও 
প্রড়�থরাধ েরথ� পাথর।

আমোর উপসর্্গগুলোিো থ্োকলোি বো MPV আক্োন্ত কোলোরোর সংস্পলো�্গ এলোি কী হলোব?
পরীক্ষা এবং ড়চড়েৎসার ড়বেল্পর্ডু়লর জন্য এেজন োক্তাথরর সাথে এবং সাধারণ �ে্য এবং সহাে�ার জন্য এেজন সু্ল নাথস্গর 
সাথে েো বলনু। আপড়ন ফোর্াপথন েো বলার অনথুরাধ েরথ� পাথরন যাথ� আপড়ন আপনার প্রশ্ন এবং সেস্যার্থুলা সম্পথে্গ  সৎ 
োেথ� পাথরন। 

ফোয সেস্ত ফোলােজন সে্য MPV-র সাড়নিথধ্য এথস োেথ� পাথরন �াথের এখডু়ন টিো ফোনওো উড়চৎ, ফোযথহ�ু টিোেরণ �াথেরথে অসসু্থ 
হওো ফোেথে আটোথ� পাথর এবং �ারা িাইরাসটিথ� সংরিড়ে� হথল উপসর্্গর্থুলা েোথ� পাথর।

আলম দকোথ্োয় টিকো লনলোত পোরলোবো?
এেটি MPV টিোোন ফোেন্দ্র খুথঁজ ফোপথ� vaccinefinder.nyc.gov ড়িড়জট েরনু বা 877-829-4692-এ েল েরনু। 
MPV টিোেরণ ড়বনােথূল্যর। 12 বছর বা �ার ফোবড়শ বেসী ড়েথশারথের ব�্গোথন টিো ফোনওোর জন্য অড়িিাবথের সম্মড়� 
ফোনওোর প্রথোজন ফোনই। এেজন ড়শশরু বেস 18 বছথরর েে হথল, বাবা-ো বা অড়িিাবেরা �াথের টিোর ফোরেে্গ র্থুলা অ্যাথসেস 
েরথ� পারথবন।

আপনার যড়ে এেজন স্াস্থ্য পড়রথেবা প্রোনোরী না োথে:
•  এেটি NYC স্াস্থ্য এবং োনড়সে স্াস্থ্যড়বড়ধ ড়বিার্ ফোযৌন 
স্াস্থ্য ড়ক্ড়নে (Department of Health and Mental 
Hygiene Sexual Health Clinic) ড়িড়জট েরনু। �ারা 
ফোর্াপন পড়রচয্গা প্রোন েথর এবং 12 বছর বা �ার ফোবড়শ বেসী 
ব্যড়ক্তবথর্্গর জন্য অড়িিাবথের সম্মড়� লাথর্ না। আথরা �থে্যর 
জন্য, nyc.gov/health-এ যান এবং "sexual health 
clinics" (দযৌন স্োস্থ্য ললিলনক) ড়িড়জট েরনু। 

•  এেজন প্রোনোরী খুজঁথ� সহাে�ার জন্য 311 বা 
844-692-4692-এ েল েরনু। 

•  NYC Health + Hospitals YouthHealth ফোপ্রাগ্রাে 
সম্পথে্গ  জানথ� nycyouthhealth.org ড়িড়জট েরনু।

অড়িবাসন ড়স্থড়�, বীো বা অে্গ প্রোন েরার ক্ষে�া ড়নড়ব্গথশথে ড়নউ ইেে্গ  ড়সটিথ� পড়রচয্গা প্রোন েরা হে।
আথরা �থে্যর জন্য, nyc.gov/mpv এবং cdc.gov/monkeypox ড়িড়জট েরনু।

পড়রড়স্থড়� অনযুােী NYC স্াস্থ্য েপ্তর �ার সপুাড়রশর্ডু়ল পড়রব�্গন েরথ� পাথর।  10.22 Bengali
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https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page%20
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https://nycyouthhealth.org/html/index.shtml
https://nyc.gov/mpv
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