
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি সি?
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি একটি জীবটোণজুসিত ল�টোগ যটো 
মটোিুষ এবং সকছু প্টোণীপক প্ভটোসবত কপ�, লযমি 

কুকু�। এটি খবু কমই সবডটোেপে� প্ভটোসবত কপ�।

সিউ ইয়ি্ক  সিটি (New York City, NYC)-
লে সি লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি আপে?
হ্যটো। প্টোচটি বপ�টো� িবকটিপতই মটোিুষ ও কুকুপ�� মপ্য 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি পটোওযটো লগপছ। সবসভন্ন প্টোণী 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি িষৃ্টিকটো�ী জীবটোণ ুবহি ক�পত 

পটোপ�। NYC-লত, ইঁে�ু হে  

িবপচপয িটো্টো�ণ উৎি।

লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি িীভটোপে েডটোয়?
লয জীবটোণ ুলেপ্টোস্টোইপ�টোসিি িষৃ্টি কপ� তটো 
িংক্রসমত প্টোণী� প্স্টোপব� মটো্যপম ছসডপয পপড এবং 

জপে বটো মটোটিপত কপযক িপ্টোহ লেপক মটোি পয্যন্ত লবপ্চ 

েটোকপত পটোপ�। মটোিষু এবং প্টোণী িংক্রটোসমত হপত পটোপ� 

যসে জীবটোণ ুতটোপে� লচটোপখ, িটোপক বটো মপুখ অেবটো তটোপে� 

ত্বপক� কটোটটো বটো আ্চপড� ম্য সেপয প্পবশ কপ�। কুকু� 

িটো্টো�ণত ইেঁপু�� প্স্টোব দ্টো�টো েসূষত জে বটো মটোটি 

চটোটটো� বটো পটোি ক�টো� ফপে িংক্রটোসমত হয।

আমটো� সি আমটো� িুিু� লেপি 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি হপে পটোপ�?
হ্যটো, তপব মটোসক্য ি যুক্ত�টোপ্রে কুকু� লেপক মটোিুপষ� মপ্য 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি ছসডপয পডটো� ঘটিটো অতযন্ত 

সব�ে এবং NYC-লত স�পপটোট্য ক�টো হযসি।

লেপ্টোস্টোইপ�টোসিপি� েক্ষণ ও 
উপির্কগুসে িী িী এেং এগুসে 
িেক্ষণ স্টোয়ী হয়?
কুকু��টো িটো্টো�ণত িংস্পশ্য আিটো� এক লেপক 

েইু িপ্টোহ পপ� অিসু্থ হপয পপড। কপযক িপ্টোহ 

্প� চেপত পটোপ� এমি েক্ষণগুসে� মপ্য �পযপছ, 

জ্ব�, ক্টোপসুি, কু্ষ্টোমটোন্য, বসম, লপশীপত বযেটো এবং 

ডটোযস�যটো। সকছু কুকুপ�� আ�ও গুরুত� অিসু্থতটো 
ততস� ক�পত পটোপ�, লযমি সকডসি বটো সেভটোপ�� 

সবকেতটো, এমিসক তটোপে� প্টোেসমক েক্ষণগুসে� 

উন্নসত হওযটো� পপ�ও।

আসম িীভটোপে আমটো� িুিু�পি 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি লেপি �ক্ষটো 
ি�পে পটোস�?
আপিটো� বটোসডপক ইঁে�ু-জটোতীয প্টোণী লেপক এবং 

আপিটো� কুকু�পক ইঁে�ু-জটোতীয ও অিযটোিয লছটোট বিয 
স্তিযপটোযী প্টোণী লেপক েপূ� �টোখিু। আপিটো� কুকু�পক 

লডটোবটো/গত্য  লেপক বটো প্টোণী� প্স্টোব েটোকপত পটোপ� এমি 

অিযটোিয লকটোপিটো জপে� উৎি লেপক জে পটোি ক�পত 

লেপবি িটো। লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি প্সতপ�টো্ ক�পত 

টিকটো লেওযটো� সবষপয আপিটো� পশুসচসকৎিপক� 

িটোপে কেটো বেিু।

িুিুপ�� মটোসেিপে� জি্য প্টোয়শই 
সজজ্টোসিে প্শ্ন

ি্যটোিটোইি লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি
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লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি িীভটোপে সিণ্কয় 
ি�টো হয়?
আপিটো� পশুসচসকৎিক আপিটো� কুকুপ�� িংস্পশ্য 
আিটো� ইসতহটোি (লযমি ইঁে�ু বটো জপে� লডটোবটো/গত্য ), 
উপিগ্য এবং �ক্ত বটো প্স্টোব প�ীক্ষটো� ফেটোফপে� 
উপ� ভিভতি কপ� লেপ্টোস্টোইপ�টোসিপি� জিয ল�টোগ 
সিণ্যয ক�পত পটোপ�ি।

িীভটোপে লেপ্টোস্টোইপ�টোসিপি� 
সিসিৎিটো ি�টো হয়?
অযটোসটিবটোপযটোটিক সেপয লেপ্টোস্টোইপ�টোসিপি� 
সচসকৎিটো ক�টো হয। শুরুপতই এটি� সচসকৎিটো ক�পে 

তটো গুরুত� ল�টোগ প্সতপ�টো্ ক�পত িটোহটোযয ক�পত 

পটোপ�। গুরুত� অিসু্থ কুকু�পে� লক্ষপরে হটোিপটোতটোপে 
ভসত্য � প্পযটোজি হপত পটোপ�।

আমটো� িুিুপ�� লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি 
ধ�টো পডপে আমটো� িী ি�টো উসিে?
আপিটো� পশুসচসকৎিক আপিটো� কুকু�পক 
অযটোসটিবটোপযটোটিক সেপয সচসকৎিটো ক�টো শুরু ক�পবি, যটো 
প্স্টোব ক�টো� িময এ� লেহ লেপক সিগ্যত জীবটোণ�ু 
পস�মটোণ কসমপয লেপব। আপিটো� কুকুপ�� সচসকৎিটো� 
িময সিপজপক এবং অিযপে� ি�ুসক্ষত ক�পত:

•  আপিটো� কুকু�পক বটো তটো� প্স্টোব ঘ্টোটটোঘটোটি ক�টো� 
পপ� িটোব্টোপি আপিটো� হটোত ্ুপয সিি।

•  আপিটো� কুকু�পক এমি জটোযগটোয প্স্টোব ক�টোি 
লযখটোপি প্স্টোব দ্রুত শুসকপয যটোপব এবং মটোিুষ ও 
অিযটোিয কুকুপ�� িংস্পশ্য আিটো� িম্টোবিটো কম 
েটোপক। িযূ্যটোপেটোক এবং প্স্টোব শুসকপয যটোওযটো 
জীবটোণপুক লমপ� লফেপব।

•  আপিটো� কুকুপ�� সবছটোিটো বটো প্স্টোব েটোকটো লয 
লকটোিও জটোযগটো পস�ষ্টো� ক�টো� িময 
সডিপপটোপজবে গ্টোভি পরুি।

•  আপযটোসডি- বটো ভলিচ-ভিভতিক জীবটোণিুটোশক সেপয প্স্টোব, 
মে বটো বসম দ্টো�টো েসূষত এেটোকটোগুসে  
পস�ষ্টো� করুি।

•  আপসি অিসু্থ লবটো্ ক�পে আপিটো� স্টোস্থয লিবটো 
প্েটোিকটো�ী� িটোপে লযটোগটোপযটোগ করুি।

আমটো� িুিুপ�� যসে ইপেটোমপধ্যই 
লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি হপয় সরপয় েটোপি, 
েটোহপে সি লি আেটো� িংক্রসমে  
হপে পটোপ�?
হ্যটো। লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি িষৃ্টিকটো�ী জীবটোণ ুসবসভন্ন 
ল্রেি �পযপছ। লেপ্টোস্টোইপ�টোসিি লেপক লিপ� ওঠটো� 
পপ�, একটি প্টোণী জীবটোণ�ু অিয ল্রেি লেপক আবটো� 
অিসু্থ হপত পটোপ�। 

আসম লিটোেটোয় আ�ও েে্য লপপে পটোস�?
•  প্শ্নগুস ে� জিয, আপিটো� পশুস চস কৎিপক� িটোপে  

কেটো বেুি।
•  লেপ্টোস্টোইপ�টোস িি িম্পপক্য  আ�ও তেয� এবং িংস্থটোিগুস ে�  

জিয, nyc.gov/health-এ যটোি এবং "leptospirosis"
(লেপ্টোস্টোইপ�টোস িি) অিুিন্টোি করুি।

•  NYC ইঁে�ু-িম্বন্ীয তত্তটোিুিন্টোি মটোিস চরে এবং ইঁে�ু প্স তপ�টো  ও 
বযবস্থটোপিটো িম্পপক্য  তপেয� জিয, nyc.gov/rats-এ যটোি।

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

