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হেপাটাইটিস বি (হেপ বি) এিং 
আপনার যকৃত িা 
বিভার
হেপাটাইটিসের অর্থ েল যকৃসের প্রদাে৷ আপনার 

যকৃে বহুভাসব আপনাসক স্াস্থ্যবান রাসে৷ এটি 

আপনার শরীর হরসক ববষাক্ত উপাদানগুবলসক 

অপোবরে কসর এবং োবাসরর পুবটিকর 

উপাদানগুবলসক শবক্তসে পবরণে কসর৷

হেপ বব, যকৃসে ক্ষে, যকৃসের বথ্যর্থো, বলভার 

কথ্যানোর এবং অকাল মে্ৃথ্যর, মে গুরুের স্াস্থ্য 
েমেথ্যা েৃবটি করসে পাসর। বববভন্ন প্রকাসরর হেপাটাইটিে আসে৷ হেপ বব এর কারণ েল হেপ 

বব ভাইরাে যা যকৃেসক আক্রমণ এবং েংক্রাবমে কসর৷ 

হেপ বব এর প্রবেসরাধ করা হযসে পাসর একটি বনরাপদ টীকার োোসযথ্য এবং যকৃসের গুরুের 

ক্ষবের অগ্রগবে ধীর গবের করসে অরবা বন্ধ করসে পাসর৷ হেপ বব এর দ্ারা আক্রান্ত 

মানসুষরা একটি দীর্থ েময় বাঁচসে এবং স্াস্থ্যবান জীবনযাপন করসে পাসরন৷ 

বনউ ইয়ক্থ  বেটি (NYC) হে 
241,000 মানুষ হেপ বব েে 

জীবনযাপন করসেন৷

মাবক্থ ন যুক্তরাস্রে 
2.2 বমবিয়ন মানুষ হেপ 

বব এর োসর জীববে আসেন৷
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কীভাজি হকানও একজন হেপ বি -এর সংক্াবমত 
েজত পাজরন?
হেপ বব রক্ত, বীয্থ এবং হযাবনর েরল উপাদানগুবলর মাধথ্যসম এক বথ্যবক্তর হরসক অনথ্য 
বথ্যবক্তর মসধথ্য েঞ্াবলে েসে পাসর৷ হেপ বব েঞ্াবলে করার কসয়কটি োধারণ উপাসয়র 

মসধথ্য অন্তভু্থ ক্ত েল:

•   েন্তান প্রেসবর েমসয়; হেপ বব হে আক্রান্ত একজন গভ্থ বেী বথ্যবক্ত োঁর েন্তাসনর শরীসর 

হেপ বব েঞ্াবলে করসে পাসরন৷

•   হেপ বব হে আক্রান্ত একজন বথ্যবক্তর েসগে একটি শারীবরক বাধা, হযমন কনডম অরবা 
হডন্াল ডথ্যামে োডাই হযৌনবক্রয়া করা৷

•    েঁুচ, বচবকৎো ববষয়ক অরবা ইসজেকশসনর েরজোম, হযমন ইনেুবলসনর জনথ্য গ্লুসকাজ 

মবনটর, মাদসকর বথ্যবোর, হটেরসয়ড, টথ্যাটু অরবা আকুপাঙ্কচার করাসনা৷

•    বথ্যবক্তগে পবরচয্থার উপাদানগুবল হশয়ার করা, হযমন হরজার বা কু্ষর, দাঁে মাজার ব্াশ 

অরবা অনথ্য হযসকাসনা বস্তু হযটিসে রক্ত স্পশ্থ করসে পাসর, বীয্থ অরবা হযাবন-েরল৷

সাধারণ সংস্পি্ 
বনরাপে 
হেপ বব েে জীবনযাপন করার মানুষসদর 

কাজ, ববদথ্যালয়, হেলাধুলা অরবা বশশু 

পবরচয্থা হরসক ববেষৃ্ে করা উবচে নয়৷ 

আপবন নীসচ উসলেে করাগুবলর মাধথ্যসম 

হেপ বব েঞ্াবলে করসে পাসরন না: 

•  োওয়ার বােনপত্র, পানীয় জসলর গ্াে, 

জল অরবা োবার ভাগাভাবগ কসর 

•  হেঁসচ, হকসশ, চুম্বন কসর, জবডসয় ধসর 

অরবা করমদ্থন কসর 
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হেপ বি এর পয্ায়গুবি
তীব্র হেপ বি েল একটি নেুন েংক্রমণ৷ হেপ বব হে 

আক্রান্ত েওয়া প্রাপ্তবয়স্কসদর মসধথ্য অবধকাংশই হকানও 

বচবকৎো োডাই েয় মাসের মসধথ্য েংক্রমণ মকু্ত েসয় 

যান৷ যবদ আপবন েীব্োর পয্থায়টিসে হেপ বব হক 

প্রবেেে কসর রাসকন, োেসল আপনার অনাক্রমথ্যো েৃবটি 

েসয়সে, অর্থাৎ আপবন হেপ বব এর দ্ারা েংক্রাবমে েওয়া 
হরসক েুরবক্ষে৷ একটি দবু্থল হরাগ প্রবেসরাধ শবক্তযুক্ত 

বথ্যবক্তরা, হযমন হোট বাচ্া, বশশু অরবা HIV-এর দ্ারা 
েংক্রাবমে বথ্যবক্তরা েসলন, েংক্রমণটির েীব্োর পয্থাসয়, 

হেপ বব হক প্রবেেে করার কম েম্াবনাযুক্ত মানষু৷

েীর্জময়াবে হেপ বি েল একটি চলমান অরবা 
জীবনবথ্যাপী েংক্রমণ হযটির ববকাশ রসট যেন শরীর েয় 

মাসের মসধথ্য ভাইরােটিসক অপোবরে করসে েক্ষম েয় না৷ দীর্থসময়াবদ হেপ বব েে 
অবধকাংশ মানষুই এটির দ্ারা েংক্রাবমে েসয় রাকসবন যেন োঁরা েদথ্যজাে অরবা 
অবেশয় হোট বশশু বেসলন৷

হেপ বি এর উপসগ্গুবি
েীব্ হেপ বব এর লক্ষণ এবং উপেগ্থগুবলর মসধথ্য অন্তভু্থ ক্ত েসে পাসর জ্বর, ক্াবন্ত, কু্ষধামান্থ্য, 
ববমববম ভাব, ববম করা, হপসটর যন্ত্রণা, রন বসণ্থর মত্্র, োই রসের মল, গাঁসটর যন্ত্রণা 
অরবা জবডিে (হচাে এবং ত্বক েলদু বসণ্থর েসয় যাওয়া)৷ এই উপেগ্থগুবল োধারণে কসয়ক 

েপ্তাসের মসধথ্যই চসল যায়৷ 

দীর্থসময়াবদ হেপ বব হে আক্রান্ত বথ্যবক্তসদর মসধথ্য অবধকাংসশর বহু দশক যাবে হকানও 

উপেগ্থ রাসক না এবং োঁরা োঁসদর েংক্রমণটির েম্পসক্থ  জানসেও পাসরন না, বকন্তু ো 
েসলও ভাইরােটিসক েঞ্াবলে করসে পাসরন৷ যেন উপেগ্থগুবল হদো হদয়, েেন প্রায়শই 
হেগুবল েয় অগ্রবেতী েওয়া যকৃসের অেুস্োর লক্ষণগুবল, যেন যকৃেটি আর োর 

কাজগুবল করসে েক্ষম েয় না৷ আপবন হেপ বব হে েংক্রাবমে বকনা হেটি জানার একমাত্র 

উপায় েল পরীক্ষা করাসনা৷
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বকভাজি েীর্থিায়ী হেপ বি স্াথি্যজক প্রভাবিত কজর
দীর্থস্ায়ী হেপ বব হে আক্রান্ত মানষুসদর, ক্ষে, ফাইসব্াবেে (যকৃসের মাঝাবর পবরমাণ 

ক্ষবেগ্রস্তো) এবং বেসরাবেে (যকৃসের েীব্ ক্ষবেগ্রস্তো) েে যকৃসের গুরুের েমেথ্যা েসে 

পাসর৷ যকৃসের ক্ষবেগুবল, োধারণে 20-30 বের ধসর ধীর গবেসে রসট রাসক৷ দীর্থস্ায়ী 
হেপ বব হে আক্রান্ত মানসুষরা, হরাগটির হযসকাসনা পয্থাসয় যকৃসের কথ্যানোসর আক্রান্ত েওয়ার 

ঝঁুবকযুক্ত রাসকন এবং োঁসদর উবচে প্রসেথ্যক েয় মাে অন্তর বলভার কথ্যানোসরর জনথ্য পরীক্ষা 
করাসনা৷

স্াথি্যিান যকৃত ফাইজব্রাবসস বিভার ক্যানসারবসজরাবসস
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পরীক্া করান: আপনার হেপ বি এর 
বথিবত জাননু
আপবন ঝঁুবকযুক্ত বকনা হেটি জানসে আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক বলনু আপনাসক 

হেপ বব এর জনথ্য পরীক্ষা করসে৷ 

আপবন বক হেপ বি এর ঝঁুবকযুক্ত?  
যবদ নীসচ হদওয়া প্রশ্নগুবলর মসধথ্য হযসকাসনাটির জনথ্য আপনার উত্তর েথ্যা'ঁ েয়, োেসল 

হেপ বব এর জনথ্য পরীক্ষা করান: 

   যেন আপনার জন্ম েসয়বেল, েেন বক আপনার জন্মদাত্রী মানষুটি হেপ বব হে 

আক্রান্ত বেসলন? 

   আপবন অরবা আপনার বপো-মাো বক হেপ বব এর অবধক োরযুক্ত একটি 

হদসশ জসন্মবেসলন? (পসরর পৃষ্ার োবলকা হদেুন৷)

   আপনার হযানবক্রয়ার েগেী(রা) বক হেপ বব েে জীবনযাপন কসরন?

   আপবন বক এমন একজন পুরুষ বযবন পুরুষসদর েসগে হযৌনবক্রয়া কসরসেন?

   আপবন বক হেপ বব হে আক্রান্ত একজন মানসুষর েসগে বাে কসরন?

   আপবন বক HIV-হে আক্রান্ত?

    আপবন বক কেনও ওষুধ ইনসজকশন বনসয়সেন অরবা ওষুধ বথ্যবোসরর হকান 

েরজোম ভাগাভাবগ কসরসেন (হযমন ে্চঁ, কুকার, েুবে, েড বা পােলান পাবন)?
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হকাথায় হেপ বি প্রচবিত 
নীসচ োবলকাভুক্ত হদশগুবলসে* হেপ বব েল অবেশয় োধারণ৷ যবে আপবন এই 

তাবিকায় অন্তভ্ুক্ত হকানও হেজি জজমে থাজকন, আপনার উবচে হেপ বব এর জনথ্য 
পরীক্ষা করাসনা৷** 

আবরিকার অঞ্চি

বেসশলে বথ্যেীে েকল হদশগুবল

আজমবরকার অঞ্চি

হববলজ, কসলাবম্বয়া, ডবমবনকান বরপাববলক, ইকুসয়ডর, এল েথ্যালভাডর, হরেঞ্ গায়না, 
গুয়াসেমালা, োইবে, েডুিরাে, জামাইকা, হপরু, হপাসয়সে্থ া বরসকা, েুবরনাম, ব্াবজসলর অংশ 

ববসশষ, দবক্ষণ কসলাবম্বয়া, উত্তর ববলবভয়া, উত্তর আসমবরকার হদশীয় জনোধারণ

পি্ূ ভূমধ্যসাগরীয় এিং েবক্ণপি্ূ এবিয়ার অঞ্চি

বাংলাসদশ, ভুটান, বজববুে, পথ্যাসলটোইন (গাজা ব্রিপ), ভারে, কুসয়ে, বলববয়া, মায়ানমার, 

ওমান, পাবকস্তান, হেৌবদ আরব, হোমাবলয়া, শ্রীলঙ্কা, েুদান, বেবরয়া, রাইলথ্যাডি, 

টিউবনবেয়া, েংযুক্ত আরব আবমরোেী, ইসয়সমন৷

ইউজরাপীয় অঞ্চি

আলসববনয়া, আজারবাইজান, হবলারুশ, বুলসগবরয়া, হক্রাসয়বশয়া, োইপ্রাে, জবজ্থ য়া, 
ইটাবল, কাজােস্তান, হকাসোসভা, বকরবগজস্ান, মলসদাভা, হরামাবনয়া, রাবশয়া, োবব্থয়া, 
োবজবকস্তান, েুবক্থ , উজসববকস্তান

পবচিম প্রিান্ত মোসাগরীয় অঞ্চি

ব্রুসনই দার-এে-োলাম, কাসম্বাবডয়া, চীন, বফবজ, বকবরবাবে, লাওে, মাশ্থাল দ্ীপপুজে, 

মাইসক্রাসনবশয়া, মসগোবলয়া, নাউরু, বনজ বজলথ্যাডি, বনউই, পালাউ, পাপুয়া বনউ বগবন, 

বফবলবপন্স, দবক্ষণ হকাবরয়া, োসমায়া, বেগোপুর, েসলামন আইলথ্যাডিে, োবেবে, হটাগো, 
েুভালু, ভানুয়াটু, বভসয়েনাম

*  হেই েকল হদশগুবল (হেপ বব এর দ্ারা আক্রান্ত বেোসব নেুনভাসব আববষৃ্ে এবং হেটির েসগে জীবনযাপন 

করা মানুসষর েংেথ্যা) হযোসন দীর্থস্ায়ী হেপ বব এর েংক্রমসণর প্রাদুভ্থ াব 2%-এর হরসক অবধক৷

** ববশ্ব স্াস্থ্য েংস্া অঞ্লগুবল
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আপনার হেপ বি এর পরীক্ার ফিগুবি হিাঝা 
আপনার হেপ বব আসে বকনা হেটি বনবচিে করার জনথ্য আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারী 
এই পরীক্ষাগুবলর মসধথ্য কসয়কটি করসে পাসরন৷ 

পরীক্া

ফিাফিগুবির অথ্ 
পরিততী  
পেজক্প

হেপ বব
োসফ্থ ে 

অথ্যাবন্সজন 

(HBsAg)

হেপ বব
োসফ্থ ে 

অথ্যবন্ববড 

(অথ্যাবন্- 

HBs)

হেপ বব 

হকার 

অথ্যাবন্ববড 

(অথ্যাবন্- 

HBc)

হেপ বব এর হকান েংক্রমণ নাই 

অরবা অনাক্রমথ্যো৷  

হেপ বব এর ঝঁুবকযুক্ত৷ 

টীকা বনন৷

হেপ বব এর েংক্রমসণর হমাকাববলা 
কসর অনাক্রমথ্যো েৃবটি েসয়সে৷ 

অেীসে আপনার হেপ বব বেল হেটি 

আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক 

জানাসনা বনবচিে করুন৷

হকানও টীকার 

প্রসয়াজন নাই৷

হেপ বব এর টীকাকরণ শৃঙ্খলাটি 

েম্্পণ্থ করার দ্ারা অনাক্রমথ্যো 
েৃবটি েসয়সে৷ 

হকানও টীকার 

প্রসয়াজন নাই৷

বে্থ মাসন হেপ বব এর েসগে 

জীবনযাপন করসেন৷
একজন হেপ বব 

ববষয়ক স্াস্থ্য 
পবরচয্থা প্রদানকারীর 

পবরচয্থা গ্রেণ 

করুন৷ আরও 

পরীক্ষার প্রসয়াজন 

আসে৷

ফলাফলগুবল অস্চ্ছ - েম্াবথ্য 
অেীে অরবা বে্থ মান েংক্রমণ৷ 

একজন হেপ বব 

ববষয়ক স্াস্থ্য 
পবরচয্থা প্রদানকারীর 

পবরচয্থা গ্রেণ 

করুন৷ আরও 

পরীক্ষার প্রসয়াজন 

আসে৷

ফ
লা
ফ
লগু

বল

-  এর অর্থ েল পরীক্ষার ফলাফল হনবেবাচক বা ঋণাত্মক 

+  এর অর্থ েল পরীক্ষার ফলাফল ইবেবাচক বা ধনাত্মক
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টীকা বনন:  
বনজজজক এিং অন্যজের রক্া করুন
যবদ আপবন হেপ বব এর দ্ারা েংক্রাবমে না েসয় রাসকন, এবং আপবন অনাক্রমথ্য না েন, 

োেসল হেপ বব এর প্রবেসরাসধর জনথ্য টীকা বনন৷ হেপ বব এর টীকা পাওয়া যায় একটি 

দটুি- অরবা বেনটি-হডাসজর শঙৃ্খলায় এবং হেটি বনরাপদ এবং কায্থকরী : 

আপবন হেপ বি এর প্রবত অনাক্ম্য েজত পাজরন, 
যবে:  
•  অেীসে আপনার হেপ বব এর েংক্রমণ রসটবেল, বকন্তু আপনার শরীর ভাইরােটিসক 

অপোবরে করসে েক্ষম েসয়বেল৷ আপবন এটি জানসে পাসরন শুধুমাত্র হেপ এর জনথ্য 
পরীক্ষা করাসনার দ্ারা৷ 

•  আপনার েফলভাসব টীকাকরণ েসয়বেল৷ টীকাটি আপনার হক্ষসত্র কাজ কসরবেল বকনা 
হেটি পরীক্ষা করার জনথ্য আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক বলনু৷ 

পবরচয্া এিং বচবকৎসা পান
একজন স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীর োোসযথ্য বচবকৎোবভবত্তক পবরচয্থা পাওয়া গুরুত্বপ্ণ্থ যাঁর 

হেপ বব এর ববষসয় অবভজ্ঞো রসয়সে৷ আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারী, হেপ বব বকভাসব 

আপনার স্াস্থ্যসক প্রভাববে করসে হেটির অনেুন্ধান করার জনথ্য অবেবরক্ত বকেু পরীক্ষা 
করসে পাসরন, হযমন:

•  আপনার রসক্ত হেপ বব ভাইরাসের পবরমাণ যাচাই করার জনথ্য হেপ বি DNA পরীক্া৷

•  যকৃসের প্রদাসের পবরমাণ পবরমাপ করার জনথ্য বিভার ফাংিন হটস্ট৷

•  যকৃসের আকার, আকৃবে অরবা কাঠিসনথ্যর একটি বচত্র প্রদান করার দ্ারা যকৃসের ক্ষবে 

বনধ্থারসণর উসদেসশথ্য বিভার আিট্াসাউন্ড অথিা ফাইজব্রাস্্যান৷

•  রক্ত পরীক্ষা এবং আলট্াোউডি বথ্যবোর করার দ্ারা বিভার ক্যানসার ব্রিবনং৷ 

হেপ বি এর সংক্মণসে জীিনযাপনকারীজের প্রজত্যক ছয় মাস অন্তর 

বিভার ক্যানসাজরর জন্য পরীক্া করাজনার জন্য সপুাবরি করা েয়৷ 
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এমবন আপবন স্াথি্যিান অনভুি 
করজিও, হেপ বি েয়জতা আপনার 
যকৃজতর ক্বতসাধন কজর চজিজছ৷ 
একজন স্াথি্য পবরচয্া প্রোনকারীর 
কাজছ যান যাঁর আপনার যকৃজতর 
স্াথি্য এিং হেপ বি এর বথিবত পরীক্া 
করার উজদেজি্য হেপ বি পরীক্া করার 
অবভজ্ঞতা রজয়জছ৷ 

আপনার স্াথি্য পবরচয্া প্রোনকারীজক আপনার 
হেপ বি এর বচবকৎসা সম্পজক্ বজজ্ঞাসা করুন  
হেপ বব এর ভাইরাে প্রবেসরাধী ওষুধগুবল ভাইরােটির দ্ারা যকৃসের ক্ষবে করাসক ধীর গ 

অরবা বন্ধ করসে পাসর৷

যবে আপবন হেপ বি এর বচবকৎসা গ্রেণ কজরন, োেসল ভাইরােটির দ্ারা যকৃসের 

ক্ষবের প্রবেসরাধ করার উসদেসশথ্য েুপাবরশ অনেুাসর আপনার ওষুধগুবল োন৷
আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীর েসগে করা না বসল আপনার ওষুধগুবল োওয়া বন্ধ করসব না৷ 

আপনার স্াথি্য পবরচয্া প্রোনকারীজক পরিততী পেজক্পগুবি এিং হেপ বি এর সজগে 

জীিনযাপন করার বিষজয় এই গুরুত্বপণ্ূ প্রশ্নগুবি বজজ্ঞাসা করুন:

• আমার হেপ বব DNA ভাইরাল হলাড কে?

• আমার যকৃসের কেটা ক্ষবে েসয়সে?

• আমার বক হেপ বব এর ভাইরাে প্রবেসরাধী বচবকৎোর প্রসয়াজন আসে?

• আমার বক, আমার যকৃসের স্াস্থ্য রক্ষার উসদেসশথ্য হেপাটাইটিে এ এর জনথ্য টীকাকরণ 

প্রসয়াজন আসে?

•  প্রসেথ্যক বদসনর জনথ্য আমার যকৃেসক রক্ষা করার জনথ্য আমার বক করা উবচে? 

 আমার বক এবডসয় যাওয়া উবচে?

• আমার জনথ্য, েরােবর হদাকান হরসক হকনা ওষুধগুবল, অথ্যাসেটামাইসনাসফন (টাইসলনল), 

হভষজ ওষুধগুবল, বভটাবমন এবং েম্্পরকগুবলসক অন্তভু্থ ক্ত কসর, আমার অনথ্যানথ্য ওষুধগুবল 

োওয়া বক বনরাপদ?

• বকভাসব আবম, আবম হয মানষুসদর েসগে রাবক অরবা হযৌনবক্রয়া কবর োসদর হেপ বব এর 

হরসক রক্ষা করসে পাবর? কেন োঁসদর পরীক্ষা করাসনা এবং টীকাকরণ করা উবচে?
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হেপ বি এর সজগে জীিনযাপন করা
হেপ বব এর দ্ারা আক্রান্ত মানসুষরা একটি দীর্থ েময় বাঁচসে এবং স্াস্থ্যকর জীবনযাপন 

করসে পাসরন৷ এোসন আপনার স্াস্থ্য রক্ষা করার জনথ্য কসয়কটি উপাসয়র উসলেে করা 
েসয়সে৷ 

অ্যািজকােি এব়িজয় যান৷
অথ্যালসকােল যকৃেসক ক্ষবেগ্রস্ত কসর৷ এসকবাসরই অথ্যালসকােল পান না করাটি েল আপনার 

স্াস্থ্যর েব্থসরেষ্ভাসব বনরাপদ৷ কম করাও োোযথ্য কসর৷ অথ্যালসকােসলর বথ্যবোর কম করার 

হক্ষসত্র োোসযথ্যর জনথ্য, আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক বজজ্ঞাো করুন অরবা NYC 

ওসয়ল অন্তভু্থ ক্ত কসর, আরও েোয়োমল্ক পবরসষবাগুবল েুসঁজ হপসে েরথ্য এবং েংস্ানেমে্ 
ববভাগটি পডুন৷  

প্রাকৃবতক হটাটকাগুবি অথিা হোকান হথজক সরাসবর হকনা ওষধুগুবি খাওয়ার 

আজগ আপনার স্াথি্য পবরচয্া প্রোনকারীজক বজজ্ঞাসা করুন৷
েরােবর হদাকান হরসক হকনা ওষুধগুবল, হভষজ ওষুধগুবল, বভটাবমন অরবা েম্্পরকগুবল 

োওয়ার আসগ আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক বজজ্ঞাো করুন কারণ হেগুবল আপনার 

যকৃসের হক্ষসত্র ববপজ্জনক েসে পাসর৷ এগুবলসে অথ্যাসেটাবমসনাসফন, আয়রন, গুল্ম অরবা 
অনথ্যানথ্য প্রাকৃবেক েম্্পরক এবং বভটাবমনগুবল রাকসে পাসর৷ আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা 
প্রদানকারীসক বলনু হয আপনার হেপ বব আসে যাসে োঁরা আপনাসক আপনার যকৃসের ক্ষবে 

করসে পাসর অরবা হেপ বব হক আরও োরাপ করসে পাসর হেই প্রকার ওষুধ এবডসয় যাওয়ার 

জনথ্য োোযথ্য করসে পাসরন৷

ফ্যাটি বিভাজরর প্রবতজরাধ করুন এিং েীর্থিায়ী হরাগগুবিজক বনয়ন্ত্রণ করুন৷
ফথ্যাটি বলভার, যকৃসে অবেবরক্ত চবব্থ জমা েওয়া, যকৃসের ক্ষবের প্রবে বনসদ্থশ করসে পাসর৷ 

অবেবরক্ত পবরমাণ অথ্যালসকােল বথ্যবোর, অরবা ডায়াসবটিে অরবা স্ল্ো রাকা, ফথ্যাটি 

বলভাসরর প্রবে বনসদ্থশ করসে পাসর, হযটি হেপ বব হক আরও োরাপ করসে পাসর৷ বকভাসব 

ফথ্যাটি বলভাসরর প্রবেসরাধ এবং দীর্থস্ায়ী হরাগগুবল বনয়ন্ত্রণ করা হযসে পাসর হেই েম্পসক্থ  
আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক বজজ্ঞাো করুন৷ 

হেপাটাইটিস এ এর বিরুজধে টীকা বনন৷ 

হেপাটাইটিে এ েল আরও একটি ভাইরাে হযটি আপনার যকৃসের ক্ষবে করসে পাসর৷ হেপ বব 

এর েসগে জীবনযাপনকারী বথ্যবক্তসদর একটি আরও দ্রুেের এবং আরও হববশ েীব্ অরবা 
জীবন েংশয়কারী অেুস্োর অবভজ্ঞো েসে পাসর, যবদ োঁরা হেপাটাইটিে এ এর দ্ারা 
েংক্রাবমে েন৷
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ক্বত হ্াস এিং বনরাপে হযৌনবক্য়ার অভ্যাস করুন৷ 

রসক্তর প্রবে উন্মকু্তোর প্রবেসরাসধর উসদেশথ্য, বচবকৎো েংক্রান্ত েরজোমগুবল অরবা ওষুধ 

বথ্যবোসরর েরজোমগুবল পুনরায় বথ্যবোর করসবন না এবং হযৌনবক্রয়ার েমসয় শারীবরক 

বাধাগুবল বথ্যবোর করুন৷

সোয়তা পান   
আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারী এবং হয মানষুসদর উপর আপনার আস্া আসে োঁসদর 

েসগে আপনার হেপ বব হে আক্রান্তো উদ্াটিে েওয়ার হক্ষসত্র আপনার অনভুব েম্পসক্থ  
জানান৷ 

হেপ বব এর েসগে জীবনযাপন করা েব্থদাই েেজ নাও েসে পাসর, েসব আপনার স্াস্থ্য 
পবরচয্থা প্রদানকারী এবং হয মানষুসদর উপর আপনার আস্া আসে োঁসদর েসগে করা বলা 
আপনার অনভুবটিসক বনয়ন্ত্রণ করসে এবং আপনার প্রসয়াজনীয় েোয়োগুবল হপসে োোযথ্য 
করসে পাসর৷ 800-465-4837 নম্বসর আসমবরকান বলভার ফাউসডিশসন কল করার দ্ারা 
হেপ বব এর েসগে জীবনযাপন করার ববষসয় েোয়ো পান৷ আরও েসরথ্যর জনথ্য েরথ্য এবং 
েংস্ানেমে্ পডুন৷

হেপ বব এর োসর বেবােকারী অনথ্যানথ্য বথ্যবক্তর োসর হদো করসে ও জানসে,  

hepb.org/research-and-programs/patient-story-telling-project 

বভবজট করুন।
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অন্যজের হেপ বি এর হথজক রক্া করুন  
হযসেেু আপবন অনথ্য মানষুসদর প্রবে হেপ বব েঞ্াবলে করসে পাসরন, আপবন আপনার 

পবরবাসরর মানষুসদর, হয মানসুষর েসগে আপবন হযৌনবক্রয়া কসরন এবং হয মানষুসদর েসগে 

আপবন েঁুচ, বচবকৎো েংক্রান্ত অরবা ইসজেকশসনর েরজোমগুবল ভাগাভাবগ কসরন, োঁসদর 

হেপ বব এর জনথ্য পরীক্ষা করাসনার এবং টীকাকরণ করার জনথ্য উৎোবেে করুন৷ 

•  বচবকৎো েংক্রান্ত েরজোমগুবল পুনরায় বথ্যবোর অরবা ভাগাভাবগ করসবন না৷ 

আকুপাঙ্কচার, উবকি করাসনা অরবা ইসজেকশসনর জনথ্য নেুন অরবা জীবাণমুকু্ত করা 
েরজোমগুবল (উদারেণস্রূপ, ইনেুবলন, হটেরসয়ড অরবা ওষুসধর জনথ্য েঁুচগুবল) বথ্যবোর 

করা বনবচিে করুন৷

•  ওষুধ বথ্যবোসরর েরজোমগুবল পুনরায় বথ্যবোর অরবা ভাগাভাবগ করসবন না৷ শুধুমাত্র 

নেুন অরবা জীবাণমুকু্ত েরজোম অরবা উপাদানগুবল বথ্যবোর করুন, হযমন েঁুচ, বেবরজে, 

েুসলা, কাপ, টাই, হরজার, কাটার, হধাওয়ার জল, কুকার, ্রি অরবা পাইপগুবল৷

•  যেক্ষণ না আপনার েগেী হেপ বব এর জনথ্য টীকাকরণ করাসচ্ছন এবং অনাক্রমথ্য েসচ্ছন, 

েেক্ষণ হযৌনবক্রয়ার েমসয় শারীবরক বাধা, হযমন কনডম অরবা হডন্াল ডথ্যামে বথ্যবোর 

করুন৷ 

•  বথ্যবক্তগে পবরচয্থার উপাদানগুবল, হযমন েঁুচ, হরজার (কু্ষর), দাঁে মাজার ব্াশ অরবা অনথ্য 
হযসকাসনা বস্তু হযগুবলসে রক্ত, বীয্থ অরবা হযাবন-েরল রাকসে পাসর, হেগুবল ভাগাভাবগ 

করসবন না৷

•  বথ্যাসডিসজর োোসযথ্য উন্মকু্ত কাটা এবং রাগুবলসক আচ্ছাবদে করুন, এবং অনথ্যসদর দ্ারা 
আপনার রক্ত স্পশ্থ না করা বনবচিে করুন৷

•  আপনার রক্ত অরবা শরীর রে হযমন বীয্থ অরবা হযাবন-েরলগুবল স্পশ্থ করার পসর 

আপনার োেগুবল ভাসলাভাসব ধুসয় বনন৷

•  একভাগ বলিচ এবং নয় ভাগ জসলর দ্ারা তেবর একটি বলিচ দ্রবসণর োোসযথ্য রসক্তর দাগগুবল 

পবরষ্ার করুন৷ 
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যবে আপবন অথিা আপনার জানা হকানও 
মানষু সাম্প্রবতক হেপ বি এর প্রবত উমেকু্ত েজয় 
থাজকন, তােজি হেপ বি হপাস্ট-এক্সজপাজার 
হপ্রাফাইি্যাবক্সস বনন৷  
আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক েেনই কল করুন এবং হেপ বব ইবমউসনাসগ্াববউবলসনর 

ববষসয়, একটি ওষুধ হযটি ভাইরােটির শরীসরর মসধথ্য েবডসয় পডা বন্ধ করসে োোযথ্য কসর৷ 

কায্থকরী েওয়ার জনথ্য, হেটিসক আববশথ্যকভাসব উদ্াটিে েওয়ার োে বদসনর মসধথ্য 
বদসে েসব৷

13



গভ্ািথিা, বিশু এিং হেপ বি 
গভ্ািথিা এিং হেপ বি 
েকল গভ্থ বেী মবেলাসদর, প্রসেথ্যক গভ্থ াবস্ার েমসয় হেপ বব এর জনথ্য পরীক্ষা করাসনা 
প্রসয়াজন। যবদ আপবন গভ্থ বেী েন এবং হেপ বব এর েসগে জীবনযাপন কসরন, োেসল 

আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীর েসগে বকভাসব প্রেসবর েমসয় আপনার েন্তাসনর প্রবে 

হেপ বব এর েঞ্ালসনর প্রবেসরাধ করা হযসে পাসর হেই েম্পসক্থ  বজজ্ঞাো করুন৷

হেপ বব এর প্রবেসরাধ করার জনথ্য, আপনার বশশুটিসক আববশথ্যকভাসব হেপ বব এর টীকার 

একটি হডাজ হপসে েসব (জসন্মর হডাজ) এবং জসন্মর ঠিক পসরই, প্রেসবর 12 রন্া েম্্পণ্থ 
েওয়ার আসগ, হেপ বব ইবমউসনাসগ্াববউবলসনর একটি হডাজ৷ এটি আপনার প্রেব পবরকল্পনার 

মসধথ্য অন্তভু্থ ক্ত করা বনবচিে করুন৷

আপনার নবজােকটির হেপ বব এর টীকাকরসণর শঙৃ্খলাটি েম্্পণ্থ করার প্রসয়াজন েসব 

জীবসনর প্ররম নয় মাসের মসধথ্য৷ বশশুগুবলর অনাক্রমথ্যো েৃবটি েওয়া বনবচিে করার 

উসদেসশথ্য, হেপ বব এর টীকাকরসণর শঙৃ্খলাটি েম্্পণ্থ করার পসর হেপ বব এর জনথ্য 
আববশথ্যকভাসব োসদর পরীক্ষা করাসে েসব৷ পরীক্ষা করাগুবল েম্্পণ্থ করসে েসব 9 মাে 

বয়ে েওয়ার পসর৷ 

গভ্ািথিার সমজয় এিং প্রসজির 
পজর আপনার হেপ বি বথিবত 
এিং যকৃজতর স্াথি্য 
বনয়বমতভাজি পরীক্া করার 
জন্য আপনার স্াথি্য পবরচয্া 
প্রোনকারীজক িিুন৷
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স্তন্যেজুধের মাধ্যজম হেপ বব সঞ্চাবিত েয় 
না, যবে না হসটিজত রক্ত উপবথিত থাজক৷ 
আপনার মজুখ থাকা খািার কারও সজগে 
ভাগাভাবগ করজিন না৷ বিশুগুবিজক 
আজগর হথজক বচিাজনা খািার হেজিন না

যবদ আপনার স্তনথ্যপান করাসনা অরবা পুবটির ববষসয় হকানও োোযথ্য অরবা েোয়োর 

প্রসয়াজন েয়, োেসল আপনার অরবা আপনার নবজােসকর স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীর েসগে 

করা বলনু৷ আপবন হদেসে পাসরন wicstrong.com অরবা হগ্রাইং আপ হেলবদ েটলাইন, 

800-522-5006 হেও কল করসে পাসরন

যবদ গভ্থ বেী েন অরবা স্তনথ্যপান করান এবং আপনার হেপ বব এর ভাইরাে প্রবেসরাধী 
ওষুধগুবল োওয়ার ববষসয় হকানও প্রশ্ন রাসক, োেসল আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীসক 

বজজ্ঞাো করুন৷ আপনার স্াস্থ্য পবরচয্থা প্রদানকারীর েসগে করা না বসল ওষুধগুবল োওয়া 
বন্ধ করসবন না৷

বিশুগুবি এিং হেপ বি  
হেপ বব এর প্রবেসরাসধর জনথ্য েসব্থাৎকৃটি উপায় েল টীকাকরণ৷ েকল বশশুর উবচে হেপ বব 

এর টীকাকরসণর শঙৃ্খলটি েম্্পণ্থ করা এবং োসদর অনাক্রমথ্যো েৃবটি েওয়া বনবচিে করার 

উসদেসশথ্য পরীক্ষা করাসনা৷ যবদ আপনার েন্তাসনর হেপ বব রাসক, োেসল এমন একজন স্াস্থ্য 
পবরচয্থা প্রদানকারীর পবরচয্থা গ্রেণ করা উবচে যাঁর হেপ বব এর হক্ষসত্র অবভজ্ঞো আসে৷ 

যবদ আপনার েন্তাসনর হেপ বব রাসক, োেসল আপনার বশক্ষকসদর, বদবেীয় পবরচয্থা 
প্রদানকারী, অনথ্যানথ্য বশশুগুবলসক অরবা োসদর বপোমাোসক জানাসনার প্রসয়াজন নাই৷ 

েংক্রামক হরাসগর ববস্তাসরর প্রবেসরাধ করার উসদেসশথ্য, প্রসেথ্যসকরই উবচে োধারণ 

োবধানোগুবলর অভথ্যাে করা৷ 
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আপনার বনকটিততী সাশ্রয়ী হেপ বি এর পবরচয্া খঁুজনু
NYC স্াথি্য বিভাগ  

হদেুন nyc.gov/health/hepb. 

কম খরজচ হেপ বি এর বচবকৎসা পবরচয্া খঁুজনু  

NYC সরকাবর োসপাতািগুবিজত  

হদেুন nyc.gov/health/map.

তথ্য এিং সংথিানসমেূ
হেপ বব এর সম্পজক্ আরও তথ্য খঁুজনু৷
NYC স্াথি্য ও মানবসক স্াথি্যবিবধ েপ্তর
কল করুন 311 এবং "হেপাটাইটিে B" এর েম্পসক্থ  বজজ্ঞাো করুন অরবা হদেুন  

nyc.gov/health/hepb.

হেপাটাইটিস B ফাউজন্ডিন
215-489-4900-হে কল করুন অরবা হদেুন hepb.org. েরথ্যগুবল একাবধক ভাষায় 

উপলভথ্য৷ 

আজমবরকান বিভার ফাউজন্ডিন 

800-465-4837-হে কল করুন অরবা হদেুন liverfoundation.org.

হরাগ বনয়ন্ত্রণ এিং প্রবতজরাধ হকন্দ্র (CDC)  
হদেুন cdc.gov/knowhepatitisb. েরথ্যগুবল একাবধক ভাষায় উপলভথ্য৷
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NYC Well 

NYC ওসয়ল েল একটি ববনামস্লথ্যর, হগাপনীয় মানবেক স্াস্থ্য এবং ওষুধ বথ্যবোসরর ববষসয় 

েোয়োমল্ক হেল্পলাইন৷ 200 টিরও অবধক ভাষায়, েপ্তাসের মসধথ্য োে বদন, 24 রন্ার 

জনথ্য উপলভথ্য৷  

•  কল করুন 888-692-9355.

•  65173 নম্বসর হটক্সট করুন "WELL". 

•  হদেুন nyc.gov/nycwell.

স্াথি্য বিমা খঁুজনু
বকভাসব কম- অরবা ববনামস্লথ্যর স্াস্থ্য ববমার জনথ্য োইন আপ করসে েসব হেই েম্পসক্থ  
ববনামস্লথ্য একজন পরামশ্থদাোর েসগে করা বলনু, হদেুন nyc.gov/health এবং আচ্ছাবদে 

েন-এর অনেুন্ধান করুন, 877-877 নম্বসর হটকটে করুন "CoveredNYC" অরবা 311 

নম্বসর কল করুন৷ 

অন্যান্য সবুিধা এিং কায্ক্মগুবি খঁুজনু  

অবেবরক্ত পবরসষবাগুবল হোঁজার জনথ্য, হদেুন access.nyc.gov. একাবধক ভাষায় েরথ্য 
উপলভথ্য৷

হেপ বি কবমউবনটি হকায়াবিিন (সম্প্রোয়বভবতিক হজাট) 

NYC স্াস্থ্য দপ্তসরর েম্প্রদায়বভবত্তক হজাট-এর েম্পসক্থ  আরও জানসে, হদেুন hepfree.nyc.
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