
দংশনের 
বিরূনধে লড়াই

মশানদর দ্ারা ছড়ানো

ররাগগুবল রেনে বেনেনদর

সরুবষিত রাখুে



ওনেস্ট োইল এিং বেো  
ভাইরাস মশার মাধ্যনম ছড়াে

ররাগ ওনেস্ট োইল বেো

সাধারণ 
লষিণ

n	জ্বর
n	মাথা ব্াথা
n	ক্ান্তি
n	গায়ে ব্াথা
n	মদৃ ুফুসকুন়্ি
n		ফুয়ে যাওো চম্মগ্রন্থি

n	জ্বর
n	ফুসকুন়্ি
n	গাঁয়ে গাঁয়ে ব্থা
n	চচাখ োে হয়ে 
যাওো

োরা 
ঝঁুবের মনধ্য 
রনেনছ

n		50 বছয়রর চবশী 
বেসীরা 

n		দবূ্মে চরাগ প্রন্িয়রাধ 
ক্ষমিাযুক্ত ব্ান্ক্ত

n		গর্ম বিী মন্হো
n		চয সব মন্হো 
গর্ম বিী হওোর চচষ্া 
করয়ছন িাঁরা

n		গর্ম বিী বা গর্ম বিী 
হওোর চচষ্া করয়ছন 
এমন মন্হোয়দর  
চযৌন সঙ্ীরা



বেনেনে সরুবষিত েরুে।

যখে মশারা সিনেনে রিশী সবরিে োনে রসইসমে 
আপোর িাইনরর োে সীবমত েরুে। 

মশা মারার ওষুধ ব্বহার করুন যায়ি 
ন্িকান্রন্িন, DEET, চেমন ইউক্ান্েিোয়সর 
চিে বা IR3535 আয়ছ। সবসমে চেয়বয়ের 
ওিয়রর ন্নয়দ্মশাবেী অনসুরণ করুন।

বাইয়র সবসমে ফুে হািা জামা, 
ি্ান্ট এবং চমাজা িরুন। 

ছাোমে, চ�াি�া়ি যুক্ত এোকা চথয়ক দয়ূর 
থাকার চচষ্া করুন - এগুন্েই হে চসই 
জােগা চযখায়ন মশারা থাকয়ি িছন্দ কয়র। 

ন্নন্চিি করুন চয আিনার 
দরজা এবং জানো শক্তরায়ব 
িদ্ম া আেকায়না আয়ছ। চছ়িা বা 
ফাো িদ্ম া সরান বা বদোন।



আপোর িাবড়র আনশপানশ মশা েমাে
n   ন্নেন্মি আিনার বান়্ির আয়শিায়শ জমা জে িরীক্ষা 
করুন চবর করার ব্বস্া করুন।

n   চয সব জােগাে জে জয়ম থাকয়ি িায়র চযমন 
োোর, িাত্র, প্ান্টিক বা ন্চনামাটির িাত্র এবং 
অন্ান্ িাত্র চসই ন্জন্নসগুন্ে সন্রয়ে চফেনু।  

n  ব্বহৃি হে না এমন, প্ান্টিয়ক ওয়েন্িং িুে, 
চাকাওোো চেোগান়্ি এবং অন্ান্ ন্জন্নস যা সরায়না 
যায়ব না বা যা উয়োয়ন জমা আয়ছ িা উয়্া কয়র 
রাখুন।

n        নদ্মমাগুন্ে িন্রষ্ার রাখুন এবং ন্নন্চিি করুন চসগুন্ে 
ন্দয়ে ঠিকোক জে চবর হয়ি িায়র।

n     সুইন্মং িুে, বাইয়রর উষ্ণ স্ানঘর এবং গরম জয়ের 
িাত্রগুন্ে িন্রস্ার রাখুন। অব্বহৃি জে চবর কয়র 
ন্দন এবং ঢাকা ন্দয়ে রাখুন। 

n        িান্খর স্ায়নর জােগার জে ন্নেন্মি িন্রষ্ার এবং 
িন্রবি্ম ন করুন।

n  চশারাবধ্মনকারী িুকুরগুন্ে বােুিূণ্ম করা, মশার োর্ম া 
খাে এমন মাছ চছয়়ি ন্দয়ে বা জয়ে Bti (Bacillus 
thuringiensis israelensis) আয়ছ এমন দ্রব্ চযাগ করার 
মাধ্য়ম রক্ষণায়বক্ষণ করুন।

n   জয়ম থাকা জে সম্বয়ধে ন্রয়িাে্ম  করয়ি 311 চি কে 
করুন। স্াস্্ দপ্তর 1ো এন্প্রে চথয়ক 31 চশ 
অয়্াবর এর ময়ধ্ জয়ম থাকা জয়ের সকে ন্রয়িাে্ম  
অনসুদ্ান কয়র।

মশানদর বিম পাড়নত েনলর প্রনোেে হে।  
জমা জে সন্রয়ে এবং জয়ম থাকা জয়ের ন্রয়িাে্ম  কয়র 
মশায়দর বংশবনৃ্দ্ প্রন্িয়রাধ করয়ি আমায়দর কাজো 
আমরা করয়ি িান্র।

মশার েীিে চরি



বসটি বেভানি মশা বেেন্ত্রনে সাহায্য 
েরনছ তা োেেু
ন্সটি জমা জে িন্রষ্ার কয়র, চছাে মশায়দর মারয়ি 
োন্র্ম সাইি প্রয়োগ কয়র, ব়ি মশায়দর মারার জন্ 
কীেনাশে চ্রে কয়র এবং মশার দ্ারা ছ়িায়না চরায়গর 
উচ্চ �ুন্ক যুক্ত এোকাগুন্ে খুয়ঁজ চবর করয়ি িরীক্ষা 
িন্রচােনা করার মাধ্য়ম মশার সংখ্া ন্নেন্ত্রণ ও 
কমাবার জন্ কাজ কয়র চয়েয়ছ।

যখন চ্রে কয়র, স্াস্্ দপ্তর ন্নউ ইেক্ম  চটিয়ের 
িন্রয়বশ সুরক্ষা ন্বরাগ (New York State Department of 
Environmental Conservation) এবং চফয়িরাে িন্রয়বশ 
সুরক্ষা এয়জন্ীর (Environmental Protection Agency) 
আবন্শ্কিাগুন্ে অনসুরণ কয়র, এবং এরা শুধুমাত্র 
রায়ি বা খুব সকায়ে মশা ন্নেন্ত্রয়ণর জন্ চ্রে কয়র। 
স্াস্্ দপ্তর ট্াক বা চহন্েকপ্ার চথয়ক চ্রে করার 
ঘেনাে কমিয়ক্ষ 24 চথয়ক 48 আয়গ জনগণয়ক সাবধান 
কয়র।

বেনেনে এিং বেনের পবরিারনে 
েীটোশে রেনে সরুবষিত রাখুে
ব্ান্ক্ত এবং চিাষা জীবজন্তুর চক্ষয়ত্র কীেনাশক চথয়ক 
ন্বিয়দর সম্াবনা কম। ন্কছু ব্ান্ক্ত যারা চ্রে করা 
উিাদায়ন সংয়বদনশীে িাঁয়দর স্ল্প-সময়ের জন্ চচাখ 
জ্বাো বা গোে অসুন্বধা, বা একেু ফুসকুন়্ি হয়ি 
িায়র। চয সকে ব্ান্ক্তর শ্াসকষ্ জন্নি সমস্া আয়ছ 
িারাও ক্ষন্িগ্রস্ত হয়ি িায়রন।

এইসেল পদনষিপগুবল অেসুরণ েরুে:

চ্রে করার সমে ঘয়রর ন্রিয়র থাকুন

বািানকুুে িন্রসর বধে রাখুন, বা ন্রসাকু্ম য়েে চসটিং 
চবয়ছ ন্নন 

চ্রে করার ির ন্জন্নসিত্র এবং চখেনাগুন্ে সাবান 
এবং জে ন্দয়ে ধুয়ে ন্নন 

রান্া করার বা খাওোর আয়গ ফে এবং শাকসবন্জ 
সবসমে জে ন্দয়ে ধুয়ে ন্নন।

যন্দ আিন্ন সরাসন্র কীেনাশয়কর সংয়যায়গ থায়কন, 
আিনার চাম়িা এবং জামা কাি়ি সাবান এবং জে 

ন্দয়ে ধুয়ে ন্নন

যন্দ কীেনাশক চ্রে করার ফয়ে আিনার গুরুির 
চকানও প্রন্িন্রিো হে িাহয়ে আিনার িাক্তারয়ক বা  

1-800-222-1222 নম্বয়র NYC ন্বষন্রিো ন্নেন্ত্রণ চকন্দ্রয়ক 
(NYC Poison Control Center) কে করুন।



মশায়দর চথয়ক ন্নয়জয়দর ন্করায়ব 
সুরন্ক্ষি রাখয়বন চস সম্বয়ধে আরও 
তনে্যর েে্য 311 চি কে করুন 
বা nyc.gov/health/mosquito চদখুন।

ভ্রময়ণর সমে সাবধানিা এবং 
সিক্ম িা সহ ন্জকা সম্বয়ধে তনে্যর 
েে্য, nyc.gov/health/zika চদখুন।

মশার চ্রে করার ওির আপনিনটর 
েে্য, NotifyNYC (NYCন্বজ্ঞন্িিকরণ) 
র জন্ সাইন আি করুন,
@nycHealthy চি েুইোয়র স্াস্্ 
দপ্তরয়ক অনসুরণ করুন, 311 চি 
কে করুন বা nyc.gov/health/
mosquito চদখুন।

রপাো তাড়ানোর ওষুনধর সম্পনেকে  
আনরা োেনত nyc.gov এ যান এবং 
‘Insect Repellent’ (ইনয়স্ 
চরয়িয়েন্ট) অনসুধোন করুন।

জয়ম থাকা জয়ের ন্বষয়ে বরনপাটকে  
েরনত nyc.gov যান এবং ‘Standing 
Water’ (জয়ম থাকা জে) সম্পয়ক্ম  
অনসুধোন করুন বা 311
নম্বয়র কে করুন।
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