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New York State-এর এইচআইিভ/এইডস হটলাইন 
(েটাল-ি�)
ইংেরিজ: 1-800-541-AIDS

�য্ািনশ: 1-800-233-SIDA

TDD: 1-800-369-2437

ভেয়স কলাররা িনউ ইয়কর্  িরেল িসে�ম 711 বা 
1-800-421-1220 বয্বহার কের অপােরটরেক 
1-800-541-2437 ডায়াল করার জনয্ বলেত পাের

NYSDOH অ�াতনামা এইচআইিভ কাউে�িলং 
এবং পরী�া �ক�
এইচআইিভ স�িকর্ ত তথয্, েরফােরল অথবা কীভােব 
িবনামেূলয্ তথয্ পােবন, নাম েগাপন েরেখ এইচআইিভ 
পরী�া করােবন, তার জনয্ অ�াতনামা এইচআইিভ 
কাউে�িলং এবং পরী�া �কে� েফান করন।

অয্ালেবিন অ�ল: 1-800-962-5065

বােফেলা অ�ল: 1-800-962-5064

লং আইলয্া� অ�ল (সােফাক/নাসাও): 
1-800-462-6786

েলায়ার হাডসন ভয্ািল অ�ল: 1-800-828-0064

রেচ�ার অ�ল: 1-800-962-5063; 
TDD: 1-585-423-8120

িসরাকুজ অ�ল: 1-800-562-9423

িনউ ইয়কর্  িসিট: DOHMH STD ি�িনক স�িকর্ ত 
তেথয্র জনয্ 311 এ েফান করন

আেরা তথয্ ও 
সহায়তা
িনউ ইয়কর্  িসিট এইচআইিভ/এইডস হটলাইন

1-800-TALK-HIV (825-5448)

জাতীয় েরাগ িনয়�ণ েকে�র (National Centers 
for Disease Control) STD হটলাইন
ইংেরিজ/�য্ািনশ 1-800-232-4636, 
TTY 1-888-232-6348

New York State এইচআইিভ/এইডস কাউে�িলং 
হটলাইন
1-800-872-2777

New York State-এর পাটর্ নার সািভর্ স:
1-800-541-AIDS

িনউ ইয়কর্  িসিটর েযাগােযাগ িব�ি� সহায়তা 
�ক�: 
1-212-693-1419

েগাপনীয়তা 
New York State কনিফেডি�য়ািলিট হটলাইন: 

1-800-962-5065

আইিন পদে�প েক�: 1-212-243-1313 অথবা 
1-800-223-4044
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রিটন লয্াব পরী�া
�েকাজ

েকােলে�রল

এইচআইিভ পরী�া

স�ণূর্ �াড কাউ�

িলিপড ে�াফাইল

সবেথেক বােজ এইচআইিভ 
অব�া: অজানা পরী�ার ফেল 
আপিন িনয়�েণ থাকেবন। 
hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

EXPECT
THE TEST

এই �া�য্েসবা েক�িট 13 ও তার 

েবিশ বয়সী সম� েরাগীর জনয্  
এইচআইিভ পরী�া করায়। 



এইচআইিভ পরী�া 
করােনার আেগ েয 
সব মলূ িবষেয় 
জানা �েয়াজন।
• এইচআইিভ পরী�া ে��ামলূক এবং সম�
এইচআইিভ পরী�ার ফলাফল েগাপন রাখা হয়।

• এইচআইিভ অসুরি�ত েযৗন িমলন, বয্বহৃত সূেঁচর
বয্বহার, িশশর জ� বা দধু খাওয়ােনার মাধয্েম
ছড়ােত পাের।

• এইচআিইভর িিচকৎসা কাযকরী, িকছু পা�
�িিত�য়া আেছ অথবা েনই এবং িদেন এিকট কের 
িবড় িনেত হেত পাের।

• স�ীরা তােদর এইচআইিভ ি�িত েজেন এবং
এইচআইিভ িচিকৎসা কিরেয় এবং ি�-এ�েপাজার
ে�াফাইলয্াি�স (pre-exposure prophylaxis,
PrEP) এর মাধয্েম এেক অপরেক সুরি�ত রাখেত
পােরন।
বয্বহৃত সূচঁ বয্বহার না করেল এবং সুরি�তভােব
েযৗন িমলন করেল এইচআইিভ, েহপাটাইিটস িস
এবং অনয্ানয্ STD-গেলা েথেক সুরি�ত থাকেত
সাহাযয্ করেব।

• েকানও বয্ি�র এইচআইিভ থাকার কারেণ তার
সে� ৈবষময্মলূক আচরণ করা হেলা েবআইিন।

• নাম েগাপন েরেখ এইচআইিভ পরী�া করােনার
সুিবধা িকছু িনিদর্� সরকাির পরী�া েকে� পাওয়া
যায়।

• এইচআইিভ পরী�া করােনা হেলা �া�য্েসবার
একিট রিটন অংশ, িক� আপনার এইচআইিভ
পরী�া করােনার ে�ে� আপিত্ত জানােনার বা
�তয্াখয্ান করার অিধকার আেছ।

•  যিদ আপিন এইচআইিভ পরী�া করােনা �তয্াখয্ান
কেরন, তাহেল �া�য্েসবা �দানকারীেক জানান।

গভর্ বতী মিহলােদর 
জনয্ এইচআইিভ 
পরী�া িবেশষ কের 
গর�পণূর্।
• এইচআইিভেত আ�া� মিহলার েথেক গভর্ ব�ায়,
িশশর জ� বা দধু খাওয়ােনার মাধয্েম তার
স�ােনর মেধয্ এইচআইিভ ভাইরাস বািহত হেত
পাের।

• আপনার ও আপনার বা�ার �া�য্ স�েকর্  যােত
আপিন �েয়াজনীয় িস�া� িনেত পােরন তাই
গভর্ বতী হওয়ার আেগ আপনার এইচআইিভ ি�িত
েজেন রাখা ভােলা।

• আপনার গভর্ ব�ার আেগ যত �ত স�ব এবং
েরাগীর স�িত িনেয় তৃতীয় �াইেম�াের
এইচআইিভ পরী�া করা হয়।

• যিদ আপিন গভর্ বতী হন এবং এইচআইিভ থােক,
তাহেল আপনার বা�ার মেধয্ যােত এই ভাইরাস না
ছড়ায় তাই আপনার �াে�য্র জনয্ িচিকৎসা
করােনা যায়।

• যিদ আপনার এইচআইিভ থােক এবং িচিকৎসা না
করান তাহেল বা�ার মেধয্ এইচআইিভ ছড়ােনার
স�াবনা এক চতুথর্াংশ। যিদ আপিন িচিকৎসা
করান আপনার বা�ার মেধয্ এইচআইিভ ছড়ােনার
স�াবনা অেনক কম।

• গভ াব�ায় পরী�া  না িকরেয় থাকেল, আপনার 
বা�া �হেণর �েচ�ার আেগ আেগ আপনার 
�দানকারী পরী�া করােনার সুপািরশ করেত 
পােরন। সম� ে�ে�ই, জে�র পর আপনার বা�ার 
পরী�া করা হেব। আপনার বা�ার পরী�া 
িপিজটভ হওয়া মােন আপনার এইচআিইভ আেছ 
এবং আপনার বা�া এেত আ�া� হেয়েছ।

কীভােব এবং কখন 
আপিন আপনার 
এইচআইিভ পরী�ার 
ফলাফল স�েকর্  জানেত 
পারেবন তা স�েকর্  
আপনার �া�য্েসবা 
�দানকারীর সােথ কথা 
বলুন।

ে�েটর আইন আপনার 
এইচআইিভ পরী�ার 
ফলাফেলর েগাপনীয়তা 
সরুি�ত কের। 
এছাড়াও এিট আপনােক 
আপনার এইচআইিভ 
ি�িতর িভিত্তেত 
ৈবষময্তা েথেক 
সরুি�ত কের।




