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“যখন স্াস্থ্য নবভাগ আমাি িিজাে একস উপনস্ত হকেনিল তখন আনম খুবই আশ্চযকি 
আি নবপযকিস্ত হকে পক়েনিলাম নেন্তু প্রথম অপ্রস্তুত ভাবটা োটিকে উঠি আি পিগীক্া 
েিাই। আনম কোননিনই জানব না োিা আমাি নাম নিকেনিল নেন্তু তািা নিকেনিল 
বকল আনম েৃতজ্ঞ।” 

যদি আপনাকে বলা হয় আপনার sexually transmitted disease (যযৌনবাদহত যরাগ, STD) এবং/অথবা 
Human Immunodeficiency Virus (দহউম্ান ইদমউকনা-যেদিদিকয়দসি ভাইরাি, HIV) আকে, তাহকল আপনার 
স্াস্্ যিবা প্রিানোরী এবং স্াস্্ দবভাকগর িঙ্ী িম্পদেকি ত পদরকেবাদি েমকিিূদি যথকে যোনও ব্দতি আপনার িকঙ্ 
যরাগ িঞ্ারন এবং প্রদতকরাধ দনকয় েথা বলকব। তারা আপনাকে আপনার যযৌন িঙ্ীকির িম্পকেকি  দিজ্ািা েরকবন 
যারা হয়কতা িংক্রমকের িম্মুখীন হকয়কেন। যদি আপদন মািেদ্রব্ ব্বহার েকরন, তাহকল আপনার েমুঁ ি ভাগ েরার 
অভ্াি এবং দবিার বা ববেম্ না েকর িঙ্ীকির দনবকিািন িম্বকধে দিজ্ািা েরা হকব। 

এটা Partner Services (সঙ্গী সম্পনেকি ত 
পনিকেবানি, PS)। 
Partner Services Department of Health (স্াস্্ দবভাকগ)-র এেটি দবনামকূল্র, যগাপনীয় এবং ঐদছিে 
েমকিিূদি যা এমন অকনে পদরকেবার প্রস্াব যিয় যযগুদল েমম্ু দনটিকত STD এবং HIV-র দবস্ার েমাকত িাহায্ 
েকর। Partner Services-র েমমী দিদিদলি, গকনাদরয়া, ক্্াদমদেয়া এবং/অথবা HIV িংক্রমে থাো ব্দতিকির 
িকঙ্ োি যাকত যাকত অন্ান্কির োকে যপৌঁোকনা যায় যারা এই িংক্রমেগুদলর মমুকখামমুদখ হকত পাকর। এোডাও 
Partner Services-র েমমী যরাগী/িঙ্ীর যরাকগর স্কীদনং এবং দিদেৎিার িন্ িহায়তার প্রস্াব যিয়, যরিাকরকলর 
ব্বস্া েকর এবং দেভাকব িংক্রাদমত হওয়ার যথকে দনকিকে এবং দনকির যযৌন িঙ্ী এবং/অথবা েমুঁ ি ভাগ েরার 
িঙ্ীকে রক্া েরকত হকব তার তথ্ প্রিান েকর। 

আমাি কেন অংশগ্রহণ েিা উনচত? 
আপনার যোনও STD এবং/অথবা HIV আকে দেনা তা িানা েষ্ঠিাধ্ হকত পাকর। দেেমু মানমুে রাগাদবিত, ভীত, 
অপ্রস্তুত বা লদজিত যবাধ েরকত পাকরন। আপনার িঙ্ীকির দেভাকব বলকবন যি দবেকয় দিদ্ান্ত যনওয়া আকরেটি 
িমি্া যা আপনাকে িামলাকত হকবই অথি যিটাও েঠিন হকত পাকর। দেেমু মানমুে তাকির যযৌন িীবন বা 
মািেদ্রকব্র ব্বহার দনকয় েথা বলকত স্ছিন্দকবাধ েকরন। তকব, যখন আপনার যোনও STD এবং/অথবা HIV 
থাকে, তখন Partner Services-র িকঙ্ েথা বলাটা অত্ন্ত গুরুত্বপূেকি োরে তারা আপনাকে দবিক্েতার িকঙ্, 
ব্দতিগতভাকব এবং যগাপনীয়তার িকঙ্ আপনার িঙ্ীকে দবেয়টি িানাকনার িন্ আপনাকে িাহায্ েরকত পাকর। 
যখন যলাকেরা িানকত পাকর তারা যোনও িংক্রমকের িম্মুখীন হকয়কে এবং তার পরীক্া ও দিদেৎিা েরায়, তখন 
তা যরাগটির েদডকয় যাওয়া েমাকত এবং েমম্ু দনটিকত িমুস্াস্্কে উৎিাহ িান েরকত িাহায্ েকর। 

আপনন হেকতা ননকজকে নজজ্ঞাসা েিকত পাকিন, 
“আমাি যত্ন কনওো উনচত কেন?” 

• আপনার পমুনরায় িংক্রাদমত হওয়ার িম্াবনা োডা, আপনার িঙ্ীকির িকঙ্ অন্ যয ব্দতিরা যযৌন িম্পেকি  
স্াপন েরকে তারাও িংক্রদমত হকত পাকরন। যদি আপনার িঙ্ীর দিদেৎিা না েরাকনা হয়, তাহকল যরাগটি 
তার িকঙ্ অন্ান্ ব্দতিকির োকেও িঞ্াদরত হকব এবং এটি এেিন মাকয়র যথকে তার িন্তাকনর োকে 
গভকি াবস্ায় অথবা িকমের িময় িঞ্াদরত হকত পাকর। 

• দেেমু STD এর যোকনা উপিগকি থাকে না তকব দিদেৎিা না েরা হকল গুরুতর িীরকিকময়ািী স্াস্্ িমি্ার োরে 
হকত পাকর। HIV-র উপিগকিগুদল অকনে বের ধকর নাও যিখা দিকত পাকর। যগাডার দিকে STD এবং/অথবা HIV 
যরাগদনেকিয় এবং দিদেৎিার অথকি হল আরও িীরকি এবং আরও িমুস্ িীবন। 

• প্রাথদমে ধাক্ার পকর, Partner Services-র দ্ারা যযাগাকযাগ েরা অকনে ব্দতিই িাদনকয়কেন যয তারা 
িংক্রমকের িম্মুখীন হকত পাকর এেথা তাকির িানাকনায় তারা খমুদি হকয়কেন। তারা েমম্ু দনটিকত অন্কির 
িংক্রমে েদডকয় যিওয়া যরাধ েরার িময় পরীক্া েরাকত, দিদেৎিা েরকত, অন্ান্ পদরকেবাদি দনকত এবং 
দনকিকির যত্ন দনকত িক্ম। 

• যদি আপনার STD এবং/অথবা HIV থাকে, তাহকল আপদন এখনই Partner Services-র িকঙ্ েথা বলকত 
পাকরন এবং আপদন তাকির িকঙ্ ভদবে্কত যযাগাকযাগ েরকত পাকরন যদি আপনার নতমু ন িঙ্ী হয় এবং তাকির 
যরাকগর িম্মুখীন হওয়ার িম্াবনা িম্পকেকি  িানাকনার প্রকয়ািন হয়। 



“আনম ওকে বলকত কচকেনিলাম...  
নেন্তু আনম খুব ভে কপকে কগনিলাম আি ওটা েিকতই পানিনন।” 

Partner Services সহােতাি প্রোি: 

• অপনিনচত তৃতগীে পকক্ি সতনেকি েিণ 

স্াস্্ দবভাকগর যোনও এেিন আপনার িঙ্ীকির আপনার প্রিান েরা তথ্ ব্বহার েকর STD/HIV-র 
িম্মুখীন হওয়ার দবেকয় অবদহত েরকব। ইন্টরকনকটর মাধ্কমও Partner Services-র েমমী তৃতীয় পকক্র 
দ্ারা অবদহত েরার পদ্দতটি িমূ্পেকি েরা হকত পাকর। আপনার নাম এবং পদরিয় েখনই আপনার িঙ্ীকির 
িকঙ্ ভাগ েরা হকব না। তারা শুধমু িানকবন যয তারা যোনও STD এবং/অথবা HIV যরাকগর িম্মুখীন হকয়কেন 
এবং তাকির মমুকখামমুদখ হওয়া যরাকগর পরীক্া ও দিদেৎিা েরাকনার িন্ দবেল্পগুদল প্রিান েরা হকব। 

• দ্বৈত ক�ােণা 
Partner Services-র েমমীর িহায়তা দনকয় আপদন আপনার িঙ্ীকে িানান। Partner Services িমূ্পেকি 
প্রদক্রয়াটিকত আপনার পাকি থােকব এবং আপনার িঙ্ীর প্রশ্নগুদলর উত্তর দিকত পাকর। এই পদ্দতটি অত্ন্ত 
োযকিের হকত পাকর, যযকহতমু  আপনার োকে যরাকগর িম্মুখীন হওয়ার দবেকয় আপনার িঙ্ীকে পরীক্া েরকত 
বলার এবং দিদেৎিার দবেল্পগুদলর িন্ দনকিকিি যিওয়ার িব প্রেৃত িত্ বা তথ্ নাও থােকত পাকর। 

• ননকজি ক�ােণা 
আপদন আপনার িঙ্ীকির অবদহত েরুন এবং তাকির পরীক্া েরাকনার এবং দিদেৎিা পদরকেবাগুদল যনওয়ার 
িন্ উৎিাদহত েরুন। Partner Services আপদন েী বলকত িকলকেন তা পদরেল্পনা েরকত এবং অনমুিীলন 
েরকত িাহায্ েরকব। দেেমু মানমুে এই পদ্দতটি পেন্দ েকরন দেন্তু এটি আপনার পদরিয়কে িমুরদক্ত রাকখ না। 
আপদন যয িঙ্ীকির দনকি যরােো েরকেন তাকির যনকগটিভ প্রদতদক্রয়াগুদল আপনাকে িামলাকত হকত পাকর। 
দনকি িানাকনার যক্করে আপনার ভাল উকদেি্ থােকলও, দবদভন্ন রটনা রকট; িময়টা ঠিে নাও হকত পাকর; আপদন 
আপনার িঙ্ীকে আর নাও যিখকত পাকরন; অথবা যখন আপদন যিখকবন, আপদন হয়কতা িঠিে েথাটি বলার 
ভাো খমুকঁি পাকবন না। যদি আপদন দনকি-যরােোর পদ্দতটি িাদলকয় যযকত না পাকরন, আপদন এবং Partner 
Services পদরেল্পনাটি পমুনঃপদরিিকিন েরকত পাকর এবং তারা আপনার িন্ িঙ্ীকির িকঙ্ যযাগাকযাগ েরকত 
পাকর। 

STD/HIV অপসািকণ আমাকিি সবাি এেটি 
ভূনমো আকি। 
Partner Services আপনাকে িাহায্ েরকত পাকর। New York State Health Department Partner 
Services েমকিিূদিকত যযাগাকযাগ েরুন: 

Long Island Region  1-800-462-6786 

New Rochelle Region  1-800-828-0064 

Capital District Region  1-800-962-5065 

Central New York Region  1-800-562-9423 

Rochester Region  1-800-962-5063 

Buffalo Region   1-800-962-5064 

স্ানীয় স্াস্্ দবভাকগর যিান নম্বর এবং আরও তথ্  
www.health.ny.gov/diseases/communicable/std/partner_services যত পাওয়া যাকব 
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