
ইনফ্লু য়েঞ্জা / ফ্লু

• ইনফ্লু য়েঞ্জা (ফ্লু ) হল শ্জাসযয়্রের ভেজানক সংক্রমণ যজা সহয়েই অন্যয়ের ময়্্য ছড়িয়ে 
যজাে। 

• ইনফ্লু য়েঞ্জা এমনড়ক সলুস্থ মজানলুষয়ক মজারজাত্মক অসলুস্থ কয়র ড়েয়ে পজায়র। এর ফয়ল 
ড়নউয়মজাড়নেজার ময়েজা স্জাস্থ্য সমস্যজা দেখজা ড়েয়ে পজায়র।

• ইনফ্লু য়েঞ্জার ফয়ল ড়িে্যমজান অসলুখ দযমন হজায় ট্ে র দরজাগ, হজাপঁজাড়ন এিং ডজােজায়িটিস 
অিস্থজা আয়রজা খজারজাপ হয়ে পজায়র।

• প্রড়ে িছর হজােজার ড়নউইেকটে িজাসী ইনফ্লু য়েঞ্জাে আক্রজান্ত হয়ে মজারজা যজাে। 2015-16 
সজায়ল প্রজাে 80 টির দিশী মজাড়কটে ন নজাগড়রক মজারজা যজান।*

উপসর্গ:

জ্বর গলজা ি্যথজাকজাড়শ

েলুিটেলেজাগজায়ে ি্যজাথজামজাথজা ি্যথজা
* সূত্র: দরজাগ ড়নে্রেণ ও প্রড়েয়রজা্ দকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention) 
(2016 এর েলুলজাইয়ের ড়হসজায়ি)

আয়রজা েজানলুন

ড়িনজামূয়ল্যর িজা কম খরয়ের টিকজা

জীবজাণলু ছড়জাযবন নজা:

কজাশজা িজা হজােঁজার সময়ে কনলুই ড়েয়ে 
ড়নয়ের মলুখ এিং নজাক দেয়ক ড়নন। হজাে 

ি্যিহজার করয়িন নজা৷ 

সজািজান ড়েয়ে আপনজার হজাে 
ল্ুয়ে ড়নন।

• ড়নয়েয়ক ও অন্যয়েরয়ক ড়নরজাপে রজাখজার সিয়েয়ে ভজায়লজা উপজাে হল  ফ্লু য়ের টিকজা 
দনওেজা।

• 6 মজাস বজা তজার ববশী ব়েসী সকলযক প্রতত বছর টিকজা তনযত হযব। 
আপনজায়ক নেলু ন ভজাইরজায়সর দথয়ক সলুরক্জা দেওেজার েন্য প্রড়ে িছর টিকজাটিয়ক 
আপয়ড্ করজা হে। 

• যে দ্রুে সম্ভি আপনজার ফ্লু য়ের টিকজা ড়নন। ড়কন্তু টিকজা নজা দনওেজার দথয়ক দেড়রয়ে 
টিকজা দনওেজা ভজায়লজা।

স্জাস্থ্য বলুযলটিন
সি স্জাস্থ্যিলুয়লটিনগুড়ল দেখজার েন্য nyc.gov/health –দেখলুন। 
ড়িনজাময়ূল্যর প্রড়েড়লড়পসমহূ অডটে জার দেওেজার েন্য 311 নম্বয়রয়ফজান করুন।

http://www.nyc.gov/health


ড়িনজামূয়ল্যর িজা কম খরয়ের টিকজা

দয সি দলজায়কয়ের ফ্লু সংক্রজান্ত েটিলেজা হওেজার ঝলুঁ ড়ক সিয়থয়ক দিশী

সম্পেসমূহ

• আপনজার স্জাস্থ্য পড়রেযটেজা প্রেজানকজারীয়ক ফ্লু  সম্পয়কটে  ড়েজ্জাসজা করুন। 
Medicaid সহ দিশীরভজাগ ড়িমজা প্্যজান টিকজার েন্য অথটেপ্রেজান কয়র।

• আপনজার ড়নক্িেতী ফজায়মটেসীয়ে দখজঁাে ড়নন — অয়নয়ক প্রজাপ্রিেস্কয়ের েন্য 
টিকজা অফজার কয়র। 

• আপনজার কমটেয়ক্য়ত্র টিকজা দনওেজার অফজার করজা হয়ছে ড়কনজা দেখলুন।

• স্জাস্থ্য ড়িভজায়গর টিকজা দেওেজার ড়নিড়নক িজা ড়সটি েজাড়লে ড়লিড়নক িজা হজাসপজােজায়ল 
যজান। এইসি েজােগজাে সমস্ত দরজাগী ও আগে ি্যড়তিয়ের ড়িনজাময়ূল্য িজা কম 
খরয়ে ফ্লু য়ের টিকজা দেওেজা হে।

আপতন ইনফ্লু য়েঞ্জা বেযক অসলুস্ হযল যজা করযবন:

ফ্লু  ছিয়নজার ঝলুঁ ড়ক দনয়িন নজা। ড়িনজা দপ্রসড়ক্রপয়শর ওষলুয়্র সজাহজায্য ছজািজাে 
অনন্ত 24 ঘন্জার ময্থ্য  জ্বর নজা থজাময়ল িজাসজাে থজাকুন।

ইনফ্লু য়েজ্জার ড়েড়কৎসজা করজা দযয়ে পজায়র এমন অথ্যজাতন্ভজাইরজাল সম্পয়কটে  আপনজার স্জাস্থ্য 
পড়রয়ষিজা প্রেজানকজারীয়ক ড়েজ্জাসজা করুন। দসগুয়লজা আপনজায়ক দ্রুে সলুস্থ হয়ে ও আয়রজা গুরুের 
অসলুস্থেজা প্রড়েয়রজায়্ সজাহজায্য করয়ি।

311 দে কল কয়র এলজাকজার নজাম িজা ড়েপ দকজাড ড়েয়ে 
টিকজাকরণ দকন্দ্র খলুেঁলুন এিং nyc.gov/flu দেখলুন 
অথিজা flu (ফ্লু ) ড়লয়খ 877877 এ পজাঠিয়ে ড়েন।

@nychealthy

nychealth

@nychealthy

এই স্জাস্থ্য িলুয়লটিয়নর অড়েড়রতি ভজাষজা ও অন্যজান্য অনলুিজাে করজা স্জাস্থ্যসজামগ্ীর েন্য nyc.gov/health –দেখলুন। আপনজার ড়নয়ের ভজাষজাে পড়রয়ষিজা পজাওেজার অড়্কজার 
আপনজার আয়ছ। ড়নউইেকটে  ড়সটি স্জাস্থ্যড়িভজায়গর সি অড়ফস এিং ড়লিড়নয়কএই পড়রয়ষিজাগুড়ল ড়িনজাময়ূল্য পজাওেজা যজাে।

ড়সড়রে 107 | খণ্ড 15 | ড়িষে 03 | COM019913B – 8.16 Bengali

ড়ভড়ে্ করুন cdc.gov/flu 
ড়ভড়ে্ করুন nyc.gov/health/pubs

সব্গযশষ স্জাস্থ্য বলুযলটিন গ্রহণ 
করুন

আযরজা জজানলুন
ড়ভড়ে্ করুন nyc.gov/flu 

টিকজাকরযণর স্জান খলুঁজলুনসংযযজার করজা

• গভটে িেী মড়হলজা

• 5 িছয়রর কম িেসী ড়শশুরজা (ড়িয়শষ 
কয়র যজায়ের িেস 2 িছয়রর কম)

• 65 িজা েজার দিশী িেয়সর 
প্রজাপ্তিেস্করজা

• ড়নড়েটে ড়টি ড়কছলু অসলুখ আয়ছ এমন 
ি্যড়তিরজা, দসগুড়ল হল:

 - ডজােজায়িটিস

 - ফলু সফলু স িজা হৃেড়পয়ডের সমস্যজা

 - হজাপঁজাড়ন

 - ড়সকল দসল এড়নড়মেজা

 - ড়কডড়ন িজা ড়লভজায়রর দরজাগ

 - দম্জািড়লক ড়ডেঅডটে জার

 - েলুিটেল ইড়মউন ড়সয়টেম (এইেআইড়ভ 
(HIV) িজা ক্যজান্জায়রর ড়েড়কতসজা 
দথয়ক) 
 

 - ড়ডেঅডটে জার যজার ফয়ল শ্জাসকটি 
হয়ে পজায়র, দযমন ড়খেঁলু ড়ন, স্জােলু ও 
দপশীর সমস্যজা

 - দযসি দলজায়কয়ের ওেন অে্যড়্ক 
দিশী

 - ড়শশু ও ড়কয়শজার/ড়কয়শজারী (িেস 6 
মজাস দথয়ক 18 িছর) যজারজা েীরটেড়েন 
্য়র অ্যজাসড়পড়রন দথরজাড়প ড়নয়ছে 

• নজাড়সটেং দহজাম িজা অন্যজান্য পড়রেযটেজা 
দকয়ন্দ্র রয়েয়ছন এমন ি্যড়তিরজা

• অ্যজায়মড়রকজান ইড়ডেেজান/আলজাস্কজার মলূ 
অড়্িজাসীরজা

আপড়ন যড়ে একেন স্জাস্থ্য কমতী হন িজা উপয়রর উচ্চ ঝলুঁ ড়কর ড়িভজায়গ অন্তভলুটে তি এমন 
কজায়রজা পড়রেযটেজা করয়ছন এমন হে েজাহয়ল টিকজা দনওেজা খলুিই গুরুত্বপূণটে।
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http://www.cdc.gov/flu
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