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প্রয় োজন হয়ে প্রপ্র-এক্সয় োজোর প্রপ্রিেযোপ্রক্সস (PrEP) সসবন 
 
 

 
PrEP সনও োর দটুি উ ো  
HIV প্রতিররোরের জন্য PrEP নন্ওয়োর এখন্ দটুি উ ো  আরে। PrEP সম্পরকে  আররো িরযযর জন্য, 
nyc.gov/health এ যোন্ এবং PrEP এর জন্য অন্সুন্ধোন্ করুন্। 
 

1. প্রোত্যপ্রহক PrEP: তিরন্ একবোর একটি বতি তন্ন্ - এমন্তক আপতন্ নয তিন্গুতিরি নকোরন্ো েররন্র 
নসক্স (ওরোি, অযোন্োি, ভ্যোতজন্োি, ইিযোতি) কররন্তন্ বো মোিক ইন্রজক্ট কররন্তন্ নসই তিন্গুতিরিও। 
টু্রভ্োডো এবং নডসকতভ্ প্রোিযতিক PrEP এর জন্য অন্ুরমোতিি। 

 
2. প্রয় োজন হয়ে PrEP: আপতন্ একজন্ তসসরজন্ডোর পরুুষ তযতন্ পুরুষরির সোরয নসক্স কররন্, এমন্ িরি, 

অযোন্োি নসরক্সর আরে এবং পরর PrEP তন্রি িো HIV প্রতিররোে কররি পোরর। PrEP অন্ তডমযোন্ড 
এর জন্য শুেুমোত্র টু্রভ্োডো বযবিোর কররি িরব। 
• দ্রষ্টবয: PrEP অন প্রিম্যোন্ড সনও ো সকয়ের জনয অনুয়ম্োপ্রদত্ ন । এটি অযোন্োি নসরক্সর সময় 

উভ্য় সঙ্গীরক রক্ষো করর তকন্তু তররসপটিভ্ ভ্যোতজন্োি নসরক্সর সময় HIV নযরক রক্ষো ন্োও কররি 
পোরর। PrEP অন্ তডমযোন্ড শুেুমোত্র নে এবং বোইরসকু্সয়োি তসসরজন্ডোর পুরুষরির নক্ষরত্র কোজ 
করর বরি নিখো নেরে। 

 
PrEP অন প্রিম্যোন্ড সনও োর জনয 2-1-1 সূপ্রি 
আপতন্ যতি এক বোর নসক্স করর যোরকন্, িোিরি তন্ন্: 

• নসরক্সর অন্তি 2 নযরক 24 ঘণ্টো আরে 2টি বতি 
• প্রযম নডোজটির 24 ঘণ্টো পরর 1টি বতি 
• প্রযম নডোজটির 48 ঘণ্টো পরর 1টি বতি 

 COVID-19 আ য়িট  

সমস্ত তন্উ ইয়কে বোসীরির বোতিরি যোকরি িরব এবং অন্যরির সোরয সংস্পর্ে ন্যুন্িম কররি িরব। 

• তন্রোপি নসক্স উপরভ্োে করো এ তন্রিের্ন্ো নিখনু্।  
• আপন্োর PrEP নপ্রসতিপর্রন্ একটি তরতিি প্ররয়োজন্ িরি বো PrEP সম্পরকে  প্রশ্ন যোকরি, বোতিরি 

যোকুন্ এবং আপন্োর স্বোস্থ্য নসবো প্রিোন্কোরীরক নিোন্ বো ইরমি করুন্। 
• প্রোিযতিক PrEP তিরসরব আপতন্ টু্রভ্োডো তন্রি এবং একজন্ তসসরজন্ডোর পুরুষ তযতন্ পুরুষরির সোরয 

নসক্স কররন্, িোিরি আপতন্ PrEP অন প্রিম্যোন্ড তন্রয় আপন্োর PrEP ওষুেগুতি বোাঁচোরি পোররন্।   

http://nyc.gov/health
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf


 
 
আ নোর প্রথম্ িবে সিোজটির  য়রর 24 ঘণ্টো  আ প্রন সসক্স করো অবযোহত্ রোখয়ে, আপন্োর নর্ষবোর 
নসক্স করোর পরর িটুি নডোজ ন্ো নন্ওয়ো পযেন্ত প্রতি 24 ঘণ্টোয় একটি PrEP বতি নন্ওয়ো অবযোিি রোখনু্। 
 
কোরো PrEP অন প্রিম্যোন্ড বযবহোর করয়ত্  োরয়বন 
 
নয সকি তসসরজন্দোর পুরুষরো, পুরুষরির সোরয নসক্স কররন্ এবং যোরো তন্য়তমি নসক্স কররন্ ন্ো িোরির জন্য 
PrEP অন্ তডমযোন্ড নন্ওয়োটো উপযুক্ত িরি পোরর।  
 
আপতন্ প্রতিটি নডোজ তন্রি, অযোন্োি নসরক্সর সময় HIV প্রতিররোে করোর নক্ষরত্র PrEP অন্ তডমযোন্ড খবু 
কোযেকর। 

• েরবষণোয় নিখো নেরে নয এটি শুেুমোত্র তসসরজন্ডোর নে এবং বোইরসকু্সয়োি পুরুষরির বযবিোররর 
জন্য। 

• ট্রোন্সরজন্ডোর ন্োরী বো অযোন্োি নসক্স করো অন্যরির বযবিোররর জন্য তকন্ো িো েরবষণো করো িয় 
তন্। 

 
নয সমস্ত বযতক্ত ভ্যোতজন্োি বো ফ্রন্ট নসক্স কররন্ িোরির PrEP অন্ তডমযোন্ড বযবিোর করো উপ্রিৎ ন । 

• PrEP নি ওষুেগুতি নযোতন্র নকোষগুতিরি নপ াঁেোরি নবতর্ সময় নন্য়। 
• তররসপটিভ্ ভ্যোতজন্োি নসক্স করো বযতক্তরির জন্য প্রোিযতিক PrEP একটি অিযন্ত চতচে ি তবকল্প।  

 
প্রোত্যপ্রহক PrEP বনোম্ PrEP অন প্রিম্যোন্ড 
 

 প্রোত্যপ্রহক PrEP PrEP অন প্রিম্যোন্ড 
কোরো এটি বযবহোর করয়ত্ 
 োরয়বন 

নয নকউ তররসপটিভ্ ভ্যোতজন্োি নসরক্সর 
জন্য ন্য় 

কী বযবহোর করয়ত্ হয়ব টু্রভ্োডো বো নডসকতভ্ শুেুমোত্র টু্রভ্োডো 
কখন প্রনয়ত্ হয়ব প্রতিতিন্ আপতন্ নসক্স করোর আরে ও 

পরর 
 প্ররকল্পনো তকেু ন্ো -- শুেু প্রতিতিন্ এটি 

তন্ন্ 
নসরক্সর আয়ে অবর্যই প্রযম 
নডোজটি তন্ন্ 



সসয়ক্সর আয়ে আ প্রন সসটি 
নো প্রনয়ে 

তসসরজন্ডোর পুরুরষরো যোরো 
পুরুষরির সোরয নসক্স কররন্, 
িোরো কিোতচৎ নকোরন্ো নডোজ 
তমস করর নেরিও এটি কোজ 
করর; অন্যরির নকোরন্ো নডোজ 
তমস ন্ো করোর নচষ্টো করো 
উতচৎ। 

একটি জরুতর পতরতস্থ্তিরি 
করন্ডোম বযবিোর করুন্, বো 
নপোস্ট-এক্সরপোজোর প্রতিিযোতক্সস 
(PEP) তন্ন্। 

সসয়ক্সর  য়র আ প্রন 
একটি সিোজ প্রম্স 
করোর সম্ভোবনো থোকয়ে 

তসসরজন্ডোর পুরুরষরো যোরো 
পুরুষরির সোরয নসক্স কররন্, 
িোরো কিোতচৎ নকোরন্ো নডোজ 
তমস করর নেরিও এটি কোজ 
করর; অন্যরির নকোরন্ো নডোজ 
তমস ন্ো করোর নচষ্টো করো 
উতচৎ। 

একটি নডোজ তমস কররবন্ ন্ো 

 োর্শ্ব প্রপ্রত্প্রি ো নকোরন্ো িিোৎ নন্ই নকোরন্ো িিোৎ নন্ই 
 
আয়রো ত্য়থযর জনয সদখুন: 

• PrEP On Demand: Guidance for Medical Providers (PrEP অন্ তডমযোন্ড: 
তচতকৎসো প্রিোন্কোরীরির জন্য তন্রিের্ন্ো) 

• PrEP to prevent HIV (HIV প্রতিররোরে PrEP)  
• Emergency PEP to prevent HIV (HIV প্রতিররোরে জরুতর PEP)   
• Where to get PrEP and PEP in New York City (তন্উ ইয়কে  তসটিরি নকোযোয় 

PrEP এবং PEP পোওয়ো যোরব)  
 
 
সেভোয়ব  প্ররপ্রিপ্রত্র  প্ররবত্ব ন হয়ব সসই অনেুো ী NYC স্বোিয দপ্তর (NYC Health Department) ত্োর সু োপ্ররশগুপ্রে 
 প্ররবত্ব ন করয়ত্  োয়র।       6.17.20 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/post-exposure-prophylaxis-pep.page
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pre-exposure-prophylaxis-prep.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/post-exposure-prophylaxis-pep.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/prep-pep-resources.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/prep-pep-resources.page

