
স্াস্থ্য রুশেটিন
সব স্াস্প্ বষু্টিি খদ�াি জিপ্ nyc.gov/health - খদ�ুি।  
রবিামষূ্প্ি প্ররির্রপসমহূ অি্াি খদওয়াি জিপ্ 311 িম্বষি খিাি করুি।

এইচআইভি অ-শনাক্ত করা

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


অ-েিাক্তষযািপ্ হষ্া অ-বহিষযািপ্িাি সমাি।

• এইচআইরি রচরকৎসা েিীষিি িাইিাষসি পরিমাষে এমি পয্াষয় কমায় খয িাইিাস আি 
েিাক্ত কিা যায় িা।

• খয সক্ মািেু অন্তি েয় সপ্তাহ িষি িাইিাস আি েিাক্ত িা হওয়াি রস্রি বজায় 
িা�ষি সক্ষম হন তাশের থেশক থ�ৌন সঙ্গশমর ফশে এইচআইভি রাভহত হশর না।

• এোষক অ-েিাক্তষযািপ্ হষ্া অ-বহিষযািপ্িাি সমাি ব্া হয় অরবা U = U।

অ-েিাক্ত িাইিা্ খ্াি রাকা বপ্রক্তষদি খরষক খযৌি সঙ্গষমি 
মািপ্ষম এইচআইরি বারহি হষব িা।

এইচআইরি রচরকৎসা



এইচআইরি রচরকৎসা কিা

• এইচআইরি রচরকৎসা কিাি ওেুিগুষ্া ভনরাপে ও আশগর থেশক অশনক থরভশ 
কা�্বকরী। 

• রিষদ্ে মষিা এইচআইরি ওেুি রিষ্ েিীষি িাইিাষসি পরিমাে কষম যায়। 

• এইচআইরিষি আক্ান্ত খকািও বপ্রক্ত যি দ্রুি রচরকৎসা কিাষি শুরু কিষবি 
এইচআইরি িাি েিীষি িি কম ক্রি কিষব।

এইচআইরিি ওেুিগুষ্াষক অপ্ারটিষিষ্ািাইিা্ খরিারপ 
(Antiretroviral Therapy, ART) ব্া হয়। এইচআইরিি 
খকািও রিিাময় খিই, রকন্তু ART আপিাি েিীষিি িাইিাষসি 
পরিমাে কমাষি সাহাযপ্ কষি। ওেুি আপিাি রুটিষিি অঙ্গ কষি 
রিষি, MEDS র্ষ� 877877* এ পাঠিষয় খেক্সে রিমাইন্ডাি 
খপষি সাইি আপ করুি।

*ইংষিরজ এবং স্প্ারিষে খেক্সে কিা যায়।



এইচআইরি এবং খযৌি স্াস্প্

আপরি আপিাি এইচআইরি রস্রি সম্পষক্ িা জািষ্, পরীক্ষা কভরশে 
ভনন — এো সহজ ও দ্রুি। এোড়াও, রিউ ইয়ক্ রসটিি স্াস্প্ দপ্তষিি 
খযৌি স্াষস্প্ি রলিরিষক রবিামষূ্প্ কিাষিা যায়।

যরদ আপরি এইচআইরিষি আক্ান্ত হি িাহষ্ রিষদ্ে মষিা আপনার 
ওষধু খান এবং রিয়রমি িাক্তাি খদ�াি। 

আপিাি এইচআইরি িা রাকষ্, সংক্মে আেকাষি প্ররিরদি  
ভরি-এক্সশপাজার রিভফেথ্যাভক্সস (PrEP) রিি।

আপরি খযৌি সক্ম হষ্, এইচআইরি, খযৌিবারহি অিপ্ািপ্ সংক্মে ও 
অপরিকরল্পি িি্িািে খরষক বাঁচষি যিবাি সম্ভব কশ্াম রথ্যরহার 
করুন। 



পরিষেবা খ�াঁজা

*ইংষিরজ এবং স্প্ারিষে খেক্সে কিা যায়।

অরিরিক্ত সহায়িাি জিপ্, স্াস্প্ দপ্তষিি পরিচয্া সমন্বয় প্রকল্প 
সম্পষক্ জািষি nyc.gov/health এ রিষয় Ryan White 
Services অিসুন্াি করুি।

এইচআইরি পিীক্া, পরিচয্া এবং রচরকৎসা পরিষেবা আপিাি অরিবাসষিি 
রস্রি বা অর্ প্রদাি কিাি ক্মিা রিরব্ষেষে পাওয়া যায়:

রবিামষূ্প্ বা কম �িষচি এইচআইরি পিীক্া সম্পষক্ আিও িষরপ্ি 
জিপ্ nyc.gov/health/clinics খদ�ুি অরবা আপিাি 
রিকেবিতী খকন্দ্র �ুজঁষি TESTNYC র্ষ� 877877* এ পাঠাি।

এইচআইরি পরিচয্া �ুজঁষি সাহাষযপ্ি জিপ্ CARE র্ষ� 877877* 
এ পাঠাি।

PrEP সম্পষক্ আিও জািষি, nyc.gov/health রিষয় PrEP 
অিসুন্াি করুি।

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/aids-hiv-care-treatment-and-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/aids-hiv-care-treatment-and-housing.page
http://nyc.gov/health/clinics
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pre-exposure-prophylaxis-prep.page


পরিষেবা খ�াঁজা সংস্ািসমহূ

এই স্াস্প্ বষু্টিষিি অরিরিক্ত িাো ও অিপ্ািপ্ অিবুাদ কিা স্াস্প্সামগ্ীি জিপ্  
nyc.gov/health/pubs –খদ�ুি। আপিাি রিষজি িাোয় পরিষেবা পাওয়াি অরিকাি আপিাি 
আষে। রিউইয়ক্ রসটি স্াস্প্রবিাষিি সব অরিস এবং রলিরিষকএই পরিষেবাগুর্ রবিামষূ্প্ পাওয়া  
যায়।

nychealth @nychealthy@nychealthy

nyc.gov/health এইচআইরি আিরিষেষটেব্ 
HIV Undetectable (এইচআইভি 
অ-শনাক্তকরণ) অিুসন্াি করুি

ইষম্: healthbulletins@health.nyc.govসর্ব শশষ স্াস্থ্য 
রুশেটিন গ্রহণ করুন 

আরও জাননু

সংশ�াগ করা
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