
*"সুরkার anরায়" বলেত েযািন eবং মলdােরর েযৗন স েমর জনয্ পু ষ  
নািরর কেnামেক েবাঝায়, eবং েডnাল ডয্াম েমৗিখক স েমর জনয্। 
"aসুরিkত" স ম বলেত সুরkার anরায় িবহীন স মেক েবাঝায়। 

 আপেডট হেয়েছ 10-31-2016 

 

িজকা ভাiরাস সmেকর্  জাননু 

 

pথািমক তথয্ 

 মশার কামেড় সাধারণত িজকা হয় —িকn িনিদর্  িকছু মশা েথেক  ) eিডস মশা (িজকা ছড়ােত পাের।  

 িজকা েযৗন িমলেনর মাধয্েম ছড়ােত পাের eবং রেkর মাধয্েম ছড়ােত পাের  ) aথর্য্াত bাড য্াnিফuশন ,eকi 

iে কশন eকািধক মানুেষর মেধয্ বয্বহার করা iতয্ািদ(। sাভািবক েছাঁয়ায় িজকা ভাiরাস eকজেনর শরীর 

েথেক aনয্ জেনর শরীের ছিড়েয় পেড় না।  

 িজকা ভাiরােস আkাnেদর মেধয্ েবশীরভাগi (80%) aসুs হেয় পেড়ন িন। যারা aসুs হেয় পেড়েছ ,তারা 

aসুs হেয়েছ েবশী বড় িকছু হয়িন।  

 েযেহতু িজকার কারেণ জnগত tিট েদখা যায় ,তাi গভর্ াবsার জনয্ িবেশষ িনেদর্ িশকা রেয়েছ। িনেচ েদখুন। 

 িজকার েকােনা িটকা েনi eবং েকােনা oষুেধi িজকার িচিকৎসা করা যায় না। 

uপসগর্ 
িজকা (80%) হেয়েছ eমন েলােকেদর মেধয্ েকােনা uপসগর্ েদখা যায় না eবং তারা হয়েতা বুঝেত নাo পােরন েয তারা 

সংkিমত।  

যােদর uপসগর্ েদখা েদয় ,তােদর মেধয্ সবেচেয় সাধারণ uপসগর্ েলা হল jর ,ফুসkিড় ,জেয়েn বা গাঁেট বয্াথা eবং 

কনজাজা িটভাiিটস  ) েচাখ লাল হoয়া(। েবশীর ভাগ মানুেষর uপসগর্ েলা মৃদযু্ভােব েদখা যায় eবং তার জনয্ 

হাসাপাতােল যাoয়ার pেয়াজন হয় না। মারাtক জিটলতা েযমন পkাঘাত বা মিsে র সংkমণ িবরল । uপসগর্ েলা 
সাধারনত সংkিমত মশার কামেড়র দiু েথেক 12 িদন পর েদখা েদয় eবং eক সpাহ পযর্n থােক।  

িজকার সে  মশাবািহত aনয্ানয্ েরাগ েযমন েড  ুভাiরাস aথবা িচkন িনয়া ভাiরাস eর uপসেগর্র িমল আেছ ।  

পরীkা 
 েবশীরভাগ েলােকর িজকা ভাiরােসর পরীkা করার pেয়াজন হয় না ,eমনিক েযখােন িজকা ভাiরাস ছড়ােc েসখােন 

েগেলo না। িজকার pাদভুর্ াব েদখা িদেয়েছ eমন eলাকায় সময় কািটেয়েছন eমন গভর্ বতী মিহলা aথবা eমন িজকার 
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pাদভুর্ াব েদখা েদoয়া eলাকায় সময় কাটােনা eমন পু েষর সে  কেnাম ছাড়া aসুরিkত* ভােব েযৗন স ম কেরেছন 

eমন গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ পরীkা করা সবেচেয় েবশী tপূণর্।  

িজকা ভাiরাস সংkমণ িনধর্ারণ করার জনয্ দiু pকােরর পরীkা রেয়েছ: 

1.    RT‐PCR: ei পরীkািট রk বা মূেt িজকাভাiরাস রেয়েছ িকনা তা েদেখ। 

2.    েসেরালিজ: ei পরীkািট িজকা ভাiরাস সংkমেণর সােথ লড়াi কের eমন aয্ািnবিড রেয়েছ িকনা তা 
পরীkা কের।  

আপনার িজকা ভাiরােসর পরীkার ফল iিতবাচক িমলেল তার aথর্ আপিন সংkািমত হেত পােরন aথবা 
aতীেত সংkািমত হেয়িছেলন।  

তেব েকােনা েনিতবাচক ফেলর aথর্ আপিন সংkািমত িছেলন না। uদাহরণs প, আপিন aসুs হoয়ার পের 
পেরi যিদ আপনার পরীkািট হেয় থােক তেব আপনার শরীেরর পিরমাপ করেত পরীkার জনয্ aয্ািnবিড 
ৈতির করার সময় নাo থাকেত পাের। আপনার িচিকৎসক সুিনি ত হেত aিতিরk পরীkা করেত চাiেত 
পােরন। 

আপনার েকােনা p  বা uেdগ েথেক থাকেল আপনার িচিকৎসেকর সােথ কথা বলুন। তারা কী ভােব 
sাsয্বান থাকেত হেব েস সmেকর্  আপনােক িসdাn িনেত সাহােযয্র জনয্ পরীkার ফলাফল বয্বহার করেত 
পােরন। 

িচিকৎসা 

িজকার েকােনা িচিকৎসা েনi ,িকn oষুেধর  ) eয্ািসটািমেনােফেনর মত (dারা uপসগর্ েলা pশিমত করা েযেত পাের। 
েবশীরভাগ মানুষ িব াম o তরল পান কের িনেজ েথেকi সুs হেয় যান।  

েযসব eলাকায় pাদুর্ ভাব েদখা িদেয়েছ 

েরাগ িনয়ntণ o pিতেরাধ েকnd েলা (Centers for Disease Control and Prevention) েযসব eলাকা তািলকাভুk 

কেরেছ েস েলা হল মধয্ o দিkণ আেমিরকা ,েমিkেকা ,কয্ািরিবয়ান eবং aনয্ানয্ sান।  ) cdc.gov/zika e িজকার 

pাদুর্ভাব েদখা িদেয়েছ eমন সাmpিতক sান েলা খুঁজনু। (বতর্ মান pাদুর্ভােবর সে  যুk মশা ,eিডস iিজিp eiসব 

জায়গায় পাoয়া যায়। িনuiয়কর্  শহের eিডস iিজিp মশা েদখা যায় না ।  
 

িনuiয়কর্  শহের eকিট িভn ধরেনর eিডস মশা পাoয়া যায়। ei মশােক eিডস eলেবািপkাস বলা হয়। eিডস 
eলেবািপkাস  মানুেষর মেধয্ িজকা ছড়ােত পাের, িকn sাsয্ িবেশষjরা eখনo িনি ত হেত পােরন িন েয eিট েথেক 

িজকা ছড়ােনার সmবনা আেছ িকনা। মশা ভাiরাস বহন কের মােন ei নয় েয eিটi pাদুর্ভােবর কারণ। sাsয্  
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িবেশষjরা sানীয় মশার মেধয্ িজকা খুঁেজ পানিন িকn sানীয় eিডস eলেবািপkােসর মেধয্ িজকা েদখা েযেত পাের েসi 
সmবনার কথা েভেব পিরকlনা করেছন eবং pেয়াজন হেল eিটর িনরীkণ করার জনয্ আkমনাtক পদেkপ েনoয়া o 

pেয়াজনীয় পদেkপ েনoয়ার পিরকlনা করেছন। সাmpিতক পদেkপ সmেকর্  জানেত nyc.gov/health/zika e “What 

the City is Doing” পড়ুন। 

গভর্ াবsার সতকর্ তা 

েবশীর ভাগ মানুেষর জনয্ িজকা মারাtক নয়। তেব ,িজকার ফেল জnগত tিট েদখা েদয়। িজকার মাধয্েম েয 

জnগত সমসয্া হয় তার eকিট হল িশ র মাথা sাভািবেকর েথেক েছাট হয়। ei aবsােক  “ মাiেkােসফািল। ”sাsয্ 
িবেশষjরা eখনo িজকা o মাiেkােসফািলর মেধয্কার সmকর্  সmেn তথয্ aনুসnান করেছন। ei ঝঁুিক eড়ােনার 

সাmpিতক িনেদর্শনা নীেচ রেয়েছ।  

গভর্ বতী মিহলা o তােদর েযৗন স ীেদর জনয্ িনেদর্ শনা  

েয সমs গভর্ বতী মিহলা িজকার 

pেকাপ রেয়েছ eমন eলাকায় 

যান িন 

আপিন গভর্ বতী থাকাকালীন িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন জায়গায় মণ 

করেবন না। 
 
যিদ যাoয়া sিগত না রাখা যায় তাহেল pথেম েকােনা sাsয্ পিরচযর্া pদানকারীর 

সে  কথা বলুন eবং যাoয়ার সময় সুরkার জনয্ পদেkপ িনন। েযৗনবািহত eবং 
sাsয্কর মণ সmেকর্  িনেচর গাiেডn পযর্ােলাচনা ক ন। 

েয সমs গভর্ বতী মিহলা িজকার 

pেকাপ রেয়েছ eমন eলাকায় 

িগেয়েছন 

িজকা পরীkার বয্াপাের আেলাচনা করেত আপনার sাsয্ পিরচযর্া pদানকারীেক 

ডাkন। 

গভর্ বতী মিহলার েযৗন স ী 
িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন 

eলাকায় িগেয়েছন 

েযৗনস ম েথেক িবরত থাকার জনয্ aথবা গভর্ াবsা চলাকালীন pিতবার 

েযৗনস ম, পুেদ eবং/aথবা েমৗিখকস ম করার সময় কেnাম বয্বহােরর জনয্ 
(aথবা aনয্ সুরkার anরােয়র জনয্*) eকসে  পিরকlনা ক ন। 
 

যিদ আপিন গভর্ বতী হন eবং eমন েকান বয্িkর সে  aসুরিkত* েযৗন 
স ম, পুেদ বা েমৗিখকস ম কের থােকন যার িজকা রেয়েছ বা হেত পাের 

তাহেল িজকা পরীkার বয্াপাের আেলাচনা করেত আপনার sাsয্ পিরচযর্া 
pদানকারীর সে  েযাগােযাগ ক ন। 
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সnান ধারণকারীেদর জনয্ িনেদর্ শনা 
েয সমs নারীরা সnান ধারণ করার েচ া করেছন তােদর জনয্ psািবত নয়। তার বদেল ঝঁুিক কমােত ei 
িনেদর্শনা aনুসরণ ক ন:  
েযসব মিহলার িজকার pেকাপ 
রেয়েছ eমন জায়গায় মণ 
কেরন িন 

গভর্ বতী হoয়ার েচ া করার সময় িজকার pেকাপ আেছ eমন a েল 
মণ করেবন না। 

মিহলার িজকা হেয়েছ বা হেয় 

থাকেত পাের 
 

uপসগর্  গভর্ ধারণ করার েচ া করার আেগ uপসগর্  হoয়ার পর 
anত আট সpাহ aেপkা ক ন 

েকােনা uপসগর্ 
েনi 

গভর্ ধারণ করার েচ া করার আেগ িজকার সংsেশর্ 
আসার সবর্েশষ সmাবনার পর anত আট সpাহ aেপkা 
ক ন 

পু েষর িজকা হেয়েছ বা হেয় 

থাকেত পাের 
uপসগর্   গভর্ ধারণ করার েচ া করার আেগ uপসগর্  হoয়ার পর 

anত ছয় মাস aেপkা ক ন 

েকােনা uপসগর্ 
েনi 

গভর্ ধারণ করার েচ া করার আেগ িজকার সংsেশর্ 
আসার সবর্েশষ সmাবনার পর anত ছয় মাস aেপkা 
ক ন 

 

িজকা o গভর্ াবsা সmেকর্  আেরা তেথয্র জনয্ eখােন যান :nyc.gov/health/zika eবং cdc.gov/zika/pregnancy। 

েযৗন বািহত  

পু ষ eবং মিহলা uভেয় েযৗন স েমর মাধয্েম িজকা ছড়ােত পােরন। েযৗন স েমর মেধয্ anভুর্k হেলা 
েযািনপেথ স ম, পুেদ eবং েমৗিখক স ম eবং/aথবা েযৗন স েমর েখলনা ভাগাভািগ করা। sাsয্ 
িবেশষjরা eখনo ei ঝঁুিক সmেকর্  পরীkা িনরীkা চািলেয় যােcন। েয সমs মানুষ িজকার pেকাপ 

রেয়েছ eমন eলাকায় যােবন তােদরেক মণকােল বা বাসায় িফের সুরkার anরায়* eবং জn িনয়ntণ 

বয্বহার করা বা নীয়। সুরkার anরায়* িজকার েযৗনবািহত হoয়া আটকােত পাের। eক বা uভয় েযৗন স ীর 

িজকা হেয় থাকেল জn িনয়ntণ গভর্ ধারণ pিতেরাধ কের। 
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িজকা েযৗন বািহত হেয় ছড়ােনা pিতেরাধ করা 
িজকার pেকাপ রেয়েছ 

eমন জায়গায় মণকােল 
সিঠকভােব জn িনয়ntণ o সুরkার anরায়* বয্বহার ক ন 

িজকার pেকাপ রেয়েছ 

eমন জায়গা েথেক বাসায় 

েফরার পর 

মিহলা: 
 বাসায় েফরার পর আট সpােহর জনয্ গভর্ ধারণ pিতেরাধ করেত জn িনয়ntণ 

বয্বহার করা aবয্াহত রাখেত হেব। 
 বাসায় েফরার পর আট সpােহর জনয্ pিতবার আপিন েযািনপথ, পুদ বা 

েমৗিখ স ম করার সময় সিঠক ভােব সুরkার anরায়* বয্বহার করেত 
হেব। 

পু ষ:  
 বাসায় েফরার পর ছয় মাস পযর্n যখনi আপিন েযৗন eবং/aথবা েমৗিখক স ম 

করেবন pিতবার আপনােক সিঠকভােব সুরkার anরায়* বয্বহার করেত হেব। 

 
জn িনয়ntণ িবকেlর সmূণর্ তািলকার জনয্ ,nyc.gov e যান eবং "জn িনয়ntণ" বা “birth control ”িলেখ 

aনুসnান ক ন। 

রk দান 

bাড াnিফuশেনর মাধয্েম eক বয্িk েথেক aনয্ বয্িkর মেধয্ িজকা ছড়ােনা িবরল হেলo eiরকম হoয়ার সmাবনা 
আেছ। eিট হoয়া আটকােত ,নীেচর িনেদর্শনা aনুসরণ ক ন: 

 

রkদােনর িনেদর্ শনা 
েয সমs মানুষ িজকার pেকাপ 

রেয়েছ eমন জায়গা ঘুের eেসেছন 
বাসায় িফের েকােনা সময় রkদােনর আেগ anত চার সpাহ aেপkা ক ন। 

েয সমs মানুেষরা aসুরিkত* 
ভােব েযৗন স ম  ) েযৗন, পায়ুdাের 

o েমৗিখক স ম (কেরেছন িযিন 

সাmpিতক েযৗন স েমর িতন মাস 

আেগ িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন 

eলাকায় িছেলন 

েশষ েযৗন স েমর পর রkদােনর আেগ চার সpাহ aেপkা ক ন। 

েয সমs মানুষ িজকার pেকাপ 

রেয়েছ eমন eলাকা েথেক ঘুের 

eেসেছন eবং বাসায় েফরার চার 
সpােহর মেধয্i iিতমেধয্ রkদান 

কেরেছন 

যিদ রkদােনর দiু সpােহর মেধয্ আপনার jর ,জেয়েn বয্াথা ,ফুসkিড় বা 
কনজা িটভাiিটস  ) জয় বাংলা (eর মেতা দiু বা তার েবশী uপসগর্ েদখা েদয় 

তাহেল েয েকেnd আপিন রk িদেয়িছেলন তা জানান।  
 
যিদ আপনার uপসগর্ থােক ,তাহেল uপসগর্ িঠক হoয়ার anত চার সpােহর 

আেগ আর রkদান করেবন না। 
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সদয্জাত o িশ  

CDC aনুসাের : 

 সদয্জাত o িশ েদর িজকা হেত পাের।  
 “uপসগর্ ”সmেকর্  uপের যা বণর্না করা হেয়েছ সদয্জাত o িশ েদর মেধয্ eiরকম uপসগর্ েদখা যায়। 
 জেnর সময় বা খুব েছাটেবলায় সংkমণ সহ িজকার সে  মাiেkােকেফিলর েকােনা সmকর্  েনi। 
 বুেকর দেুধ িজকা পাoয়া েগেছ ,িকn বুেকর দেুধর মাধয্েম মােয়র েথেক সদয্জাতেদর মেধয্ িজকা ছিড়েয়েছ 

eমন েকােনা িরেপাটর্  পাoয়া যায়িন। CDC িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন eলাকা েলােত মােয়েদরেক বুেকর দধু 

খাoয়ােত utসাহ েদয় eর সুিবধার জনয্।  
 িপতামাতা সmেকর্  আেরা তথয্ cdc.gov/zika e uপলভয্। 

 

িনরপদ o সুs মণ 

আপিন যিদ িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন eলাকায় মেণ যান তাহেল uপেরর গভর্ বsা o েযৗন বািহত সতকর্ তা সmেকর্  
পড়ুন eবং মশা েথেক বাঁচার জনয্ পদেkপ িনন। িনেচর পরামশর্ েলা েসiসব েলােকেদর জনয্ যারা িজকার pেকাপ 

রেয়েছ eমন জায়গায় মেণ যােcন —িকn িবেশষ কের গভর্ বsার মিহলােদর জনয্ যারা মণ িবলিmত করেত পারেবন 

না। 

েয ধরেনর মশা বতর্ মান pাদুর্ভােবর সে  যুk েসiসব মশা খুব আkমনাtক। মশা িদেনর েবলায় o সnয্া েবলায় মশা 
কামড়ায়। 

o েপাকা তাড়ােনার oষুধ বয্বহার ক ন eেত রেয়েছ DEET ,িপকািরিদন বা বা েলমন iuকয্ািলপটােসর 

েতল ।  

 EPA eর aনুেমািদত দরূ করার oষুধ িবেশষ বয্বহার ক ন eবং েলেবেল েদoয়া িনেদর্শনা 
aনুসরণ ক ন। 

 pথেম সানskীন লাগান তারপর দরূ করার oষুধ লাগান।  
 েপাকা তাড়ােনার oষুধ গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ িনরাপদ।  
 2 মােসর কম বয়সী নবজাতকেক েপাকা তাড়ােনার oষুধ মাখােবন না। 3 বছেরর কম বয়সী 

িশ েদরেক েলবু iuকয্ািলপটােসর েতল আেছ eমন েপাকা তাড়ােনার oষুধ মাখােবন না। 
  িকেশার/িকেশারীেদর েপাকা তাড়ােনার oষুধ মাখেত েদেবন না। 
 িশ র হাত ,েচাখ ,মুখ বা jালা করেছ eমন tক বা েকেট যাoয়া জায়গায় েপাকা তাড়ােনার 

oষুধ লাগােবন না। 
 

o লmা হাতা জামা o পয্াn প ন ;eকiভােব িশ েদর েপাশাক পড়ান। পারেমি ন  ) েপাকা মাকড় 

মারার রাসায়িনক (িদেয় েধায়া জামাকাপড় পড়ুন। 

o বাতানুkল সুিবধা আেছ বা জানলা দরজায় পদর্ া েদoয়া আেছ eমন জায়গায় থাkন। 

o আপনার বাসsান েথেক মশা তাড়ােত না পারেল মশাির বয্বহার ক ন। িশ শযয্া ,েsালার eবং িশ  

বহনকারী মশাির িদেয় েঢেক রাখুন। 
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o আপনার বাসার আেশপােশ জমা জল পির ার ক ন ,কারণ জেম থাকা জল মশােক আকষর্ণ কের।  

CDC psাব করেছ েয েয সমs মণকারী িজকার pেকাপ রেয়েছ eমন sান েলা েথেক যারা মািকর্ ন যুkরাে  িফের 

আসেছন তােদরেক িতন সpােহর জনয্ মশার কামড় pিতেরাধ করেত ,eমনিক aসুs না হেলo sানীয় মশার েথেক িজকা 
ছড়ােনা eড়ােত পদেkপ িনন। 
 

িনuiয়কর্  শহেরর মেধয্ মশা pিতেরাধ করা 
িনuiয়কর্  শহেরর মশােত িজকা পাoয়া যায়িন িকn sানীয় মশা েথেক aনয্ানয্ েরাগ হেত পাের েযমন oেয়s লাiল 

ভাiরাস। িনuiয়কর্ বাসীরা নীেচর ধাপ েলা aনুসরণ কের মশাবািহত ভাiরাস েলা ছড়ােনা থামােত পােরন:  

 েয সব সমেয় মশা েবশী  ) জনু েথেক েসেpmর (হয় তখন সnয্ায় েপাকা দরূ করার oষুধ বয্বহার ক ন eবং 
লmা হাতা জামা কাপড় পড়ুন।  

 জানালা o দরজােত পদর্ া লাগান বা েমরামত ক ন। 
 ফুেলর টব ,নদর্মা ,বালিত ,পুল কভার ,েপােষয্র জল/পািন খাoয়ার পাt ,aবয্ব ত টায়ার o পািখত sােনর 

পােt জল/পািন জমেত েদেবন না। al জেলi হাজার হাজার মশার িডম থাকেত পাের। 
 বাসার িপছেনর িদেকর পুল যথাযথভােব রkণােবkণ eবং েkািরন িদেত ভুলেবন না। 
 জল/পািন জমা থাকেল 311 নmের েফান ক ন। sাsয্ িবভাগ জমা জেলর aিভেযাগ েদেখ eবং েয সমs 

ভূসmিtর মািলক eiসব পির ার রাখেত বয্থর্ তােদর জনয্ ল েনর েনািটশ পাঠায়। যখন জমা জল েবর করা 
যােব না তখন শহর কতৃর্ পk eকরকম বয্বsা েনয় eেক লাভর্ াসাiিডস বেল যা মশা পিরণত হেয় েরাগ ছড়ােনার 

আেগ মশা েমের েফেল। 
 

আেরা তথয্ 
eiসব িল  েদখুন: 

 cdc.gov/zika  

 paho.org 

সহায়তার জনয্ হাসপাতাল বা িkিনক খুঁজেত ,311 নmের েফান ক ন 

সাmpিতক sাsয্ সতকর্ তার জনয্ Twitter e @NYCHealthy, @DrMaryTBassett eবং @DrJayVarma anভুর্k 

ক ন। 


