
Health

পরীক্ষাপরীক্ষা  করষান।করষান।  সুস্থসুস্থ  হয়েহয়ে  উঠুনউঠুন!!

হহপষাটষাইটিস C
এবং আপনষার লিভষার



আপনষার লিভষার বহুভষায়ব আপনষায়ক সুস্থ রষায়ে৷ এটি আপনষার 
রক্ত হেয়ক লবষষাক্ত লিলনসগুলিয়ক অপসষালরত কয়র এবং েষাদ্যয়ক 
শলক্তয়ত রূপষান্তলরত করয়ত সষাহষায্য কয়র।

হহপষাটষাইটিয়সর অে্থ হি লিভষায়রর প্রদষাহ৷ লবলভন্ন প্রকষায়রর 
হহপষাটষাইটিস আয়ে৷ হেপাটাইটিস C (হহপ C) এমন একটি 
ভষাইরষায়সর কষারয়ে হে যষা লিভষারয়ক সংক্ষালমত কয়র। 
ভষাইরষাসটি রয়ক্তর মষাধ্যয়ম পলরবষালহত হে।

আপলন সুস্থ হবষাধ করয়িও  
হেপাটাইটিস C েয়ত
আপনার লিভাররর ক্ষলত 
কররে।
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হহপ C-এর লবষয়ে আরও িষাননু এবং আপনষার স্ষায়স্থ্যর িন্য  
সয়ব্থষাত্তম লসদ্ষান্তটি লনন:  

 nyc.gov/health/hepC লভলিট করুন

উপসর্থসমহূউপসর্থসমহূ
হহপ C-হত আক্ষান্ত বহু মষানষু আয়েন যষায়দর ময়ধ্য হকষানও উপসর্থ হদেষা 
যষাে না এবং তষারষা িষায়ননও নষা হয তষারষা সংক্ষালমত হয়েয়েন। উপসর্থগুলির 
লবকষাশ হয়ত 30 বের পয্থন্ত সমে িষারয়ত পষায়র। উপসর্থগুলি হদেষা হদওেষার 
পয়র হবলশরভষার হক্য়রেই হসগুলি বড়সড় লিভষায়রর অসুয়ের িক্ে হয়ে ওয়ঠ।
হহপ C-এর উপসর্থ এবং িক্েগুলির ময়ধ্য অন্তভু্থ ক্ত হয়ত পষায়র: 

•  লিভষায়রর ক্লত
•  লসয়রষালসস
•  লিভষার লবকি হয়ে যষাওেষা
•  লিভষার ক্যষান্ষার

হহপ C-এর কষারয়ে এমনলক মতুৃ্যও 
হয়ত পষায়র।

হহপহহপ  CC--এরএর  কষারয়েকষারয়ে  গুরুতরগুরুতর  স্ষাস্থ্যস্ষাস্থ্য  সমস্যষাসমস্যষা  
হয়তহয়ত  পষায়রপষায়র::

আপলন যলি হেপ C-হত আক্ান্ত েন, তােরি জানরেন হয আপলন  
একা নন।
মষালক্থ ন যুক্তরষায়্রে প্রষাে 4 লিলিয়ন মষানষু হহপ C-হত আক্ষান্ত। 

লনউ ইেক্থ  লসটিয়ত প্রষাে 150,000 িন মষানষু হহপ C-হত আক্ষান্ত।

• জ্বর
• ক্ষালন্ত
• কু্ধষামষান্্য
• বলমভষাব
• বলম

• হপয়ট ব্যষােষা
• রষাঢ় রয়ের মরূে
• েষাই রয়ের মি
• রষাঁয়ট ব্যষােষা
• িলডিস

 সসু্থ লিভার লসররালসরস আক্ান্ত লিভার
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হহপহহপ  CC--এরএর  পয্থষাপয্থষােসমহূেসমহূ
তীব্র হেপ C বিয়ত সংক্ময়ের প্রেম েে মষাসয়ক হবষাঝষাে।

• সংক্ষালমত হওেষা লকেু মষানয়ুষর হক্য়রে েে মষায়সর ময়ধ্য লনয়ি হেয়কই  
হহপ C হসয়র যষাে।

• হবলশরভষার মষানয়ুষর ময়ধ্য তীব্র পয্থষায়ে হহপ C-এর হকষানও উপসর্থই হদেষা 
যষাে নষা।

িীর্ঘস্থায়ী হেপ C বিয়ত বহু লদন ধয়র চিয়ত েষাকষা সংক্মেয়ক হবষাঝষাে।
• হহপ C-হত আক্ষান্ত হবলশরভষার ব্যলক্তর ময়ধ্যই দীর্থস্থষােী সংক্মে 
লবকলশত হয়ব।

• দীর্থস্থষােী হহপ C-এর কষারয়ে লিভষায়র প্রদষাহ এবং ক্ত হয়ত পষায়র 
যষার ফয়ি লিভষায়রর মষাঝষালর ক্লত (ফষাইয়ব্রষালসস) এবং গুরুতর ক্লত 
(লসয়রষালসস) হয়ত পষায়র।

• লসয়রষালসয়স আক্ষান্ত ব্যলক্তয়দর লিভষার লবকি হওেষার, লিভষায়রর ক্যষান্ষার 
হওেষার এবং এমনলক মতুৃ্য রটষার ঝঁুলক হবলশ েষায়ক।

• লিভষায়রর ক্লত হবলশরভষার হক্য়রেই ধীয়র ধীয়র হে, 20 হেয়ক 30 বের 
ধয়র।

হহপহহপ  CC  এবংএবং  লিভষায়ররলিভষায়রর  স্ষাস্ষাস্থ্যস্থ্য  পরীক্ষাসমহূপরীক্ষাসমহূ  
আপলন হহপ C-হত আক্ষান্ত লকনষা অেবষা হহপ C আপনষার স্ষাস্থ্যয়ক কীভষায়ব 
ক্লতগ্রস্ত করয়ে তষা হদেষার িন্য আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারী এই 
পরীক্ষাগুলির কয়েকটি করয়ত পষায়র:

রক্ত পরীক্ষা
• হেপ C অ্ালটিেলি পরীক্ষা: আপলন কেনও হহপ C ভষাইরষায়স আক্ষান্ত 
হয়েলেয়িন লকনষা তষা এটি প্রদশ্থন কয়র। এই পরীক্ষার ফিষাফি ইলতবষাচক 
হয়ি, আপলন বত্থ মষায়ন হহপ C-হত আক্ষান্ত লকনষা তষা হদেষার িন্য 
আপনষায়ক আরও একটি পরীক্ষা (হহপ C RNA পরীক্ষা) করষায়ত হয়ব।

সসু্থ লিভার লসররালসসফাইরব্রালসস লিভাররর ক্ান্ার

20 হেরক 30 েেররর ধরর চিা িীর্ঘস্থায়ী সংক্িণ
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• হেপ C RNA (ভাইরাি হিাি) পরীক্ষা: বত্থ মষায়ন আপনষার রয়ক্ত 
কত হহপ C ভষাইরষাস আয়ে এটি তষা প্রদশ্থন কয়র (ভষাইরষাি হিষাড)। এই 
পরীক্ষার ফিষাফি ইলতবষাচক হওেষার অে্থ হি বত্থ মষায়ন আপলন  
হহপ C-হত আক্ষান্ত।

 আপলন যলদ হহপ C-এর লচলকৎসষা হনন, তষাহয়ি লচলকৎসষা কষাি করয়ে 
লকনষা তষা হদেষার িন্য লচলকৎসষা চিষাকষািীন এবং তষার পয়র আপনষার  
হহপ C RNA পরীক্ষা করষা হয়ব। লচলকৎসষা সফি হয়ি, ভষাইরষাি হিষাড 
কয়ম শনূ্য হয়ব (শনষাক্তয়যষার্য নে) এবং আর বষাড়য়ব নষা। লচলকৎসষার  
12 সপ্ষাহ পয়রও আপনষার ভষাইরষাি হিষাড যলদ শনষাক্তয়যষার্য নষা হে তষাহয়ি 
আপলন একটি হটকসই ভষাইয়রষািলিক প্রলতলক্েষা (sustained virologic 
response, SVR) অি্থ ন করয়বন, যষার মষায়ন হি আপলন সুস্থ হয়ে 
হরয়েন। আপনষার সুস্থতষা লনলচিত করষার িন্য আপনষার এই চুড়ষান্ত SVR 
রক্ত পরীক্ষার ফিষাফি প্রয়েষািন।

• হেপ C হজরনাটাইপ পরীক্ষা: আপলন কী ধরয়নর হহপ C ভষাইরষায়স 
আক্ষান্ত এটি তষা প্রদশ্থন কয়র। আপনষার হিয়নষাটষাইপ িষানষা েষাকয়ি তষা 
আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারীয়ক আপনষার িন্য সয়ব্থষাত্তম লচলকৎসষা 
হবয়ে লনয়ত সষাহষায্য কয়র।

• লিভাররর কায্ঘকিারপর পরীক্ষাসিেূ (Liver Function Tests, 
LFT): লিভষার কত ভষািভষায়ব কষাি করয়ে এটি তষা পলরমষাপ কয়র। উচ্চ 
স্তর মষায়ন হি আপনষার লিভষায়রর প্রদষাহ আয়ে বষা তষা ক্লতগ্রস্থ।

• লিভার ফাইরব্রালসস পরীক্ষাসিেূ: লিভষার কতটষা ক্লতগ্রস্ত হয়েয়ে 
(ফষাইয়ব্রষালসস) তষার পলরমষাে হদেষা হে। 

ফাইরব্রাস্্ান
ননইনয়ভনলসভ ইয়মলিং পরীক্ষা যষা লিভষায়রর আকষার, আকৃলত বষা কষাঠিয়ন্যর 
েলব প্রদষান করষার মষাধ্যয়ম লিভষায়রর ক্লত প্রদশ্থন কয়র।

লিভাররর োরয়াপলস
একটি েঁুচ লদয়ে লিভষায়রর টিসু্যর হেষাট অংশ অপসষারে করষা হে। ক্লত অেবষা 
হরষার লনে্থে করষার িন্য মষাইয়ক্ষায়্ষায়পর লনয়চ টিসু্যটি পরীক্ষা করষা হে।

লিভার ক্ান্াররর ল্রিলনং পরীক্ষা 
লসয়রষালসয়স আক্ষান্ত ব্যলক্তয়দর িন্য প্রলত েে মষাস অন্তর রক্ত পরীক্ষা বষা 
আল্টষাসষাউডি পরীক্ষা করষার সুপষালরশ করষা হয়ে েষায়ক।

পরীক্ষা করষান! আপলন হহপ C-হত আক্ষান্ত লকনষা তষা 
িষানষার এটি একমষারে উপষাে।
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এমনএমন  একএকিনিন  স্ষাস্থ্যস্ষাস্থ্য  পলরচয্থষাপলরচয্থষা  
প্রদষানকষারীরপ্রদষানকষারীর  হেয়কহেয়ক  পপলরচয্থষালরচয্থষা  
লননলনন  লযলনলযলন  হহপহহপ  C C লসলস--এরএর  
লবষয়েলবষয়ে  অবরতঅবরত

আপলন যষায়ত সুস্থ েষায়কন তষা সুলনলচিত করয়ত লনেলমত আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা 
প্রদষানকষারীর সষায়ে হদেষা করুন।
এমনলক আপলন যলদ েুব ভষাি েষায়কন তষাহয়িও, আপনষার লিভষায়র সমস্যষা েষাকয়ত 
পষায়র।
আপনষার স্ষাস্থ্য উন্নত করয়ত এবং আপনষার লিভষার সুরলক্ত রষােষার িন্য 
সবয়েয়ক ভষাি লসদ্ষান্ত লনয়ত আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারী আপনষায়ক সষাহষায্য 
করয়ব।

সংক্মেসংক্মে  সষারষায়তসষারষায়ত  হহপহহপ C- C-এরএর  লচলকৎসষালচলকৎসষা  করুনকরুন
হবশ কয়েক মষাস ধয়র অ্যষালটিভষাইরষাি ওষুধ হনওেষার দ্ষারষা হহপ C-হত আক্ষান্ত 
হবলশরভষার ব্যলক্ত হসরর হয়ে উঠয়ত পষায়রন। সুস্থ হয়ে ওঠষার মষায়ন হি লচলকৎসষা 
হশষ হওেষার লকেু মষাস পয়রও রয়ক্ত হকষানও ভষাইরষাস নষা পষাওেষা।
নতুন হেপ C অ্াটিভাইরাি ওষধু-হক ধন্যবষাদ, যষার কষারয়ে এেন লচলকৎসষা 
অত্যন্ত সহি, সংলক্প্ এবং হহপ C-হত আক্ষান্ত প্রষাে সব ব্যলক্তয়কই সষালরয়ে 
হতষায়ি, যষার ময়ধ্য অন্তভু্থ ক্ত হি HIV পলিটিভ ব্যলক্তরষা এবং সলক্েভষায়ব 
মদ্যপষানকষারী এবং মষাদক ব্যবহষারকষারী ব্যলক্তরষা।

েত্ঘ িারনর হেপ C লচলকৎসা
সাধারণত িইু হেরক লতন িাস চরি

হেলিরভাগ হক্ষররেই লিরন একটি করর েলি হেরত েয়

িিৃ ুপার্্ঘপ্রলতলক্য়া

কি েররচ ো লেনািরূি্ লচলকৎসা উপিব্ধ

সিস্ত হজরনাটাইরপর লচলকৎসা করর

যলদযলদ  আপলনআপলন  হহপহহপ C C--হতহত  আক্ষান্তআক্ষান্ত  হনহন
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হহপ C-এর ওষুধ ভষাইরষায়সর প্রলতলিলপ ততলর করষা বন্ধ কয়র, যষার মষায়ন হি  
এটি শুধিুারে উপিি নয়, এটি সম্ণূ্ঘরূরপ হসরর ওঠা!

হেপ C-এর হকারনারকি টিকা ো হরাগপ্রলতররাধক হনই। 
আপনষার লচলকৎসষা হনওেষা এবং হসয়র ওঠষার পয়রও, আপলন পুনরষাে হহপ C-হত 
আক্ষান্ত হয়ত পষায়রন। রয়ক্তর এক্সয়পষািষার হেয়ক লনয়িয়ক সুরলক্ত করষার মষাধ্যয়ম 
পুনরষাে সংক্মে প্রলতহত করুন।

আপনষারআপনষার  স্ষাস্থ্যস্ষাস্থ্য  সুসুরলক্তরলক্ত  রষােুনরষােুন
আপলন যলি হেপ C ো লসররালসরস আক্ান্ত েন, তােরি একটুও িি্পান 
না করাই আপনার স্ারস্থ্র জন্ সেরেরক হেলি লনরাপি।

মদ্যপষায়নর কষারয়ে লিভষার ক্লতগ্রস্ত হে। আপনষার লিভষারয়ক সুরলক্ত রষােষার 
িন্য আপলন হয কষািগুলি করয়ত পষায়রন তষার ময়ধ্য সবয়েয়ক গুরুত্বপূে্থ হি 
মদ্যপষায়নর হেয়ক দয়ূর েষাকষা। মদ্যপষান কমষায়নষা সংক্ষান্ত পরষাময়শ্থর লবষয়ে িষানয়ত 
rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov-এ যষান।

মদ্যপষান কমষায়ত আপনষার যলদ সষাহষায়য্যর প্রয়েষািন হে তষাহয়ি, আপনষার 
স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারীর সষায়ে কেষা বিনু বষা 311-এ কি করুন।

প্রষাে সব হরষারীই হসয়র উঠয়ত পষায়রন।

লেনা হপ্রসলক্পিরনর ওষধু, প্রাকৃলতক ওষধু, লভটালিন ো সাললিরিটি 
োওয়ার আরগ আপনার স্াস্থ্ পলরচয্ঘা প্রিানকারীর সারে কো েিুন।

অ্যষালসটষারলময়নষায়ফন (Tylenol)-এর মত লকেু লবনষা হপ্রসলক্পশয়নর ওষুধ, 
লভটষালমন, আেরয়নর মত সষাললিয়মটি, হভষি অেবষা “প্রষাকৃলতক ওষুধ” 
আপনষার লিভষায়রর িন্য লবপজ্জনক হয়ত পষায়র। আপনষার সব স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা 
প্রদষানকষারীয়দরয়ক বিনু হয আপলন হহপ C-হত আক্ষান্ত যষায়ত তষারষা আপনষায়ক 
এমন ওষুধগুলি এলড়য়ে চিয়ত সষাহষায্য করয়ত পষায়র যষা আপনষার লিভষায়রর 
ক্লত করয়ত পষায়র।

স্াস্থ্কর োোর োন, িরীর চচ্ঘ া করুন এেং হিরের একটি সসু্থ ওজন 
েজায় রােুন।

সোয়তা পান। আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারী এবং আপনষার লবশ্বস্ত 
ব্যলক্তয়দর সষায়ে আপনষার অনভূুলত হশেষার করুন।

যলদযলদ  আপলনআপলন  হহপহহপ C C--হতহত  আক্ষান্তআক্ষান্ত  হনহন
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হহপ C সম্পলক্থ ত সহষােতষা প্রদষানকষারী গ্রুয়পর সষায়ে সশরীয়র হযষারষায়যষার কয়র 
বষা অনিষাইয়নর মষাধ্যয়ম সংযুক্ত হওেষার কেষা লবয়বচনষা করুন। আরও তয়ে্যর 
িন্য HepFree.nyc–এ যষান।

আপনষার অনভূুলত লনেন্ত্রে করয়ত সষাহষায়য্যর দরকষার হয়ি, আপনষার স্ষাস্থ্য 
হসবষা প্রদষানকষারীর সয়গে কেষা বিনু বষা 311 নম্বয়র কি করুন।

স্ষাস্থ্যস্ষাস্থ্য  পলরচয্থষাপলরচয্থষা  প্রদষানকষারীয়দরপ্রদষানকষারীয়দর  লিজ্ষালিজ্ষাসষাসষা  করষারকরষার  প্রশ্নসমহূপ্রশ্নসমহূ
•  আলম হহপ C-এর িন্য পরীক্ষা 
করষায়ত চষাই কষারে পৃষ্ষা 9-এর 
তষালিকষার লভলত্তয়ত আমষার ময়ন 
হয়ছে আলম ঝঁুলকর ময়ধ্য রয়েলে। 
আপলন লক হহপ C-এর িন্য 
আমষার পরীক্ষা করয়ত পষায়রন?

•  আমষার পরীক্ষার ফিষাফিগুলির 
মষায়ন কী?

•  আমষার লিভষার লক ক্লতগ্রস্ত?   
যলদ হয়ে েষায়ক তষাহয়ি আমষার 
লিভষার কতটষা ক্লতগ্রস্ত হয়েয়ে?

•  আমষার শরীর সুরলক্ত রষােষার 
িন্য আমষার লক হহপ A,  
হহপ C বষা ফু্-এর ময়তষা 
হরষারগুলির টিকষা হনওেষা 
উলচৎ?

•  আমষার িন্য সবয়েয়ক ভষাি 
ওিন, েষাবষার এবং শরীরচচ্থ ষার 
রুটিন কী?

•  আমষার হহপ C-এর িন্য 
সবয়েয়ক ভষাি পলরচয্থষা কী?

•  আমষার ওষুধ (লবনষা 
হপ্রসলক্পশয়নর ওষুধগুলি 
সহ), হভষি, লভটষালমন এবং 
সষাললিয়মটি হনওেষা লক লনরষাপদ?

•  আলম হহপ C সষারষায়নষার িন্য 
লচলকৎসষা করষায়ত চষাই। হসয়র 
ওঠষার িন্য হকষান হকষান 
পদয়ক্পগুলি আমষার হনওেষা 
প্রয়েষািন?

•  আলম আমষার হহপ C-এর 
লচলকৎসষার িন্য কীভষায়ব 
হপয়মটি করয়ত পষালর?

https://hepfree.nyc/


হহপহহপ C  C হেয়কহেয়ক  অন্যষান্যঅন্যষান্যয়দরয়দর  সুরলক্তসুরলক্ত  রষােষারষােষা
হহপ C ভষাইরষাস শরীয়রর বষাইয়রও িীলবত েষাকয়ত পষায়র। 

• আপলন যলি িরীরর িািক ইনরজক্ট কররন তােরি হকেিিারে নতুন 
ো জীোণুিকু্ত করা ওষধু হনওয়ার সরঞ্াি অেো “ওয়াক্ঘ স” 
ে্েোর করুন হযমন েঁুচ, লসলরঞ্জ, তুয়িষা, কষাপ, টষাই, হরির, কষাটষার, 
হধষােষার িি, কুকষার, স্ট্র বষা পষাইপ।

• ে্লক্তগত পলরচয্ঘা সািগ্ী হিয়ার কররেন না হযমন টুেব্রষাশ, হরির, 
েঁুচ, নয়ের ফষাইি, নয়ের লক্পষার, নয়ের কষালঁচ বষা ওেষাশক্য়ের ময়তষা ব্যলক্তরত 
পলরচয্থষার উপকরে যষায়ত আপনষার রক্ত হিয়র েষাকয়ত পষায়র।

• হকরট যাওয়া অংি ো উন্কু্ত োকা রা ব্যষায়ডিি লদয়ে হেয়ক রষােুন 
এবং অন্যরষা যষায়ত আপনষার রক্ত স্পশ্থ নষা কয়র তষা সুলনলচিত করুন।

• লনরাপরি হযৌন সঙ্গরি লিপ্ত হোন। আপলন যলদ একষালধক সগেীর 
সষায়ে হযৌন সগেয়ম লিপ্ হন অেবষা আপনষার যলদ HIV েষায়ক বষা হকষানও 
হযৌনবষালহত সংক্মে (sexually transmitted infection, STI) েষায়ক, 
তষাহয়ি প্রলতবষার হযৌন সগেয়ম লিপ্ হওেষার সমে কয়ডিষাম ব্যবহষার করুন।

• ললিয়চর দ্রবয়ের (এক ভষার ললিচ এবং নে ভষার িি) সষাহষায়য্য েলড়য়ে েষাকষা 
রক্ত পলরষ্ার করুন।

• আপলন যলি গভ্ঘ েতী েন তােরি আপনার স্াস্থ্ পলরচয্ঘা 
প্রিানকারীর সারে হেপ C-এর ে্াপারর কো েিুন। রভ্থ ষাবস্থষাে  
বষা লশশুর িয়মের সমে হহপ C মষায়ের হেয়ক লশশুর ময়ধ্য পলরবষালহত  
হয়ত পষায়র।

ননলিলতিক হযাগারযাগ লনরাপি

হষাঁলচ, কষালশ, চুম্বন করষা, িলড়য়ে ধরষা, 
করমদ্থন করষা বষা কেষা বিষার মষাধ্যয়ম 
অেবষা েষাওেষার বষাসন, পষান করষার গ্ষাস, 
েষাবষার বষা পষানীে িি হশেষার করষার 
মষাধ্যয়ম আপলন হহপ C েড়ষায়ত পাররন 
না। আপলন যলদ হহপ C-হত আক্ষান্ত হন 
তষাহয়ি কষাি, ্ুি, হেিষাধুিষা বষা সন্তষায়নর 
পলরচয্থষা করষা হেয়ক আপনষার দয়ূর েষাকষা 
উলচৎ নে।
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তে্যতে্য  এবংএবং  সংস্থষাসংস্থষানসমহূনসমহূ
লনউ ইয়ক্ঘ  লসটির স্াস্থ্ িপ্তর
311-এ কি করুন বষা nyc.gov/health/hepC-এ যষান

NYC-এর সরকালর োসপাতািগুলিরত কি েররচ হেপ C  
সম্লক্ঘ ত স্াস্থ্ পলরচয্ঘা
nyc.gov/hhc

স্াস্থ্ েীিা অনসুন্ান করুন
access.nyc.gov

হরাগ লনয়ন্ত্রণ ও প্রলতররাধ হকন্দ্রসিেূ
cdc.gov/hepatitis

আরিলরকান লিভার ফাউরডেিন
হহপ C হহল্পিষাইন, স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারী লচলনিতকষারক এবং অনিষাইন 
সহষােতষা হরষাষ্ী: 800-465-4837 অেবষা liverfoundation.org

ক্ষলত হ্াস করার সংস্থানসিেূ
harmreduction.org

NYC হেপ C টাস্ হফাস্ঘ
HepFree.nyc

http://www.nyc.gov/health/hepC
http://www.nyc.gov/html/hhc/
https://access.nyc.gov/
https://www.cdc.gov/hepatitis/
http://liverfoundation.org
https://hepfree.nyc/
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হহপহহপ  CC--এরএর  ঝঁুলকরঝঁুলকর  মিূ্যষােনমিূ্যষােন
 আপনষার িমে লক 1945 হেয়ক 1965 সষায়ির ময়ধ্য হয়েয়ে?

 আপলন লক কেনও মষাদক, হরয়মষান, হটেরয়েড, লসলিকন বষা কসয়মটিক 
ইয়ঞ্জক্ট কয়রয়েন – এমনলক এটি বহু লদন আয়র কলরয়ে েষাকয়িও?

 1992 সষায়ির আয়র লক আপলন রক্ত ট্ষান্লফউশন বষা অগে প্রলতস্থষাপন 
কলরয়েলেয়িন?

 আপলন লক HIV ইলতবষাচক?

 আপলন লক ইলিপ্ট, পষালকস্তষান, রষালশেষা বষা পূব্থতন হসষালভয়েত ইউলনেয়ন 
িয়মেলেয়িন?

 আপলন লক কেনও মষাদক হটয়নয়েন (নষাক লদয়ে টষানষা)?

 আপনষার িয়মের সমে লক আপনষার মষা হহপ C-হত আক্ষান্ত লেয়িন?

 আপলন লক িষাইয়সন্ প্রষাপ্ নন এমন হকষানও ব্যলক্তর কষায়ে ট্যষাটু বষা 
লপরষালসং কলরয়েয়েন?

 আপনষার লিভষায়রর পরীক্ষাে লক অস্ষাভষালবক ফিষাফি হদয়েয়েন বষা 
আপনষায়ক লক বিষা হয়েয়ে হয আপনষার লিভষায়রর অসুে আয়ে?

 আপনষার লক কেনও দীর্থয়মেষাদী ডষােষালিলসস করষা হয়েয়ে?

 আপলন লক কষায়ির িষােরষাে রয়ক্তর সংস্পয়শ্থ এয়সয়েন বষা আপনষায়ক েঁুচ 
হফষাটষায়নষা হয়েয়ে?

 আপলন লক কেনও বন্ী অবস্থষাে লেয়িন?

 আপলন লক এমন একিন পুরুষ লযলন পুরুষয়দর সয়গে হযৌন সগেয়ম লিপ্ হন?

 আপলন লক একষালধক সগেীর সষায়ে হযৌন সগেয়ম লিপ্ হন?

পরীক্ষা করান। সসু্থ েরয় উঠুন!

আপলন এই প্রশ্নগুলির ময়ধ্য হকষানও একটির উত্তর “হ্যষাঁ” লদয়ে েষায়কন, তষাহয়ি 
আপলন হহপ C-এর ঝঁুলকর ময়ধ্য আয়েন। পরীক্ষা করষায়নষার লবষয়ে আরও 
িষানয়ত আপনষার স্ষাস্থ্য পলরচয্থষা প্রদষানকষারীর সষায়ে কেষা বিনু,  
nyc.gov/health/hepC-এ যষান অেবষা hep@health.nyc.gov -এ 
ইয়মি করুন।

http://nyc.gov/health/hepC
mailto:hep%40health.nyc.gov?subject=
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পরীক্ষা করান। সসু্থ েরয় উঠুন!


