
নিউইয়র্ক  শহর
হেলথ ডিপার্ট মেন্ট পডিমেবা



আমাদের স্াস্থ্য আমরা করাথায় বাস 
রনর, বড় হদয়নি, রাজ রনর এবং 
কেলা রনর এইসব নবষদয়র উপর 
নির্ক রশীল। ববষমথ্যমলূর িীনি ও 
সীনমি সম্পে সহ অদির রারদে নরিু 
এলারায় অিথ্য এলারাগুদলার কথদর 
স্াদস্থ্যর অবস্া েুবই োরাপ। 

স্াস্থ্য নবরাগ িার িীনি ও রম্কসূনির 
মাধথ্যদম বে্ক সমিা ও সামানজর িথ্যায় 
প্রিাদরর মাধথ্যদম স্াস্থ্য পনরোদমর 
বথ্যবধাি রমাদি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। এই 
প্রদিষ্াগুনলর করদ্রে, আমরা স্ল্প মলূথ্য 
কথদর নবিা েরদি এবং আপিার 
আনথ্কর বা অনরবাসি নস্নি নিনব্কদশদষ 
এরানধর রাষায় পনরদষবা প্রোি রনর।সেস্ত ডিউইয়র্ট বাসীি 

স্ামথ্যেি উন্নডি
রিমে ও সিুক্া প্রদাি রিমে



এই বরুদলটটি িারটি রাদগ রাগ ররা হদয়দি, কেোদি 
আমাদের রাদজর প্রধাি লক্থ্যসমদূহর নবষদয় বলা রদয়দি। 
কসগুদলা হরর হরয়াি ডিউ ইয়র্ট  2020 (Take Care 
New York 2020, TCNY 2020) নরনতির, ো হল সরলদর 
স্াস্থ্যরররাদব বাঁিদি সুদোগ কেওয়ার কক্দরে স্াস্থ্য নবরাদগর 
প্রনিনিরে। 

TCNY 2020 অথবা স্াস্থ্য নবরাদগর অিথ্যািথ্য পনরদষবা 
সম্পদর্ক  আদরা িদথথ্যর জিথ্য nyc.gov/health এ োি বা 
311 িম্বদর ক�াি ররুি।

সথু্ শৈৈমবি উন্নডি রিা
•  িাস্ক-�থ্যানমনল পাট্ক িারনশপ 

(Nurse-Family Partnership)

•  নিউবি্ক কহাম নরনজটিং কপ্রাগ্াম
•  আনল্ক ইন্ারদরিশি
•  নশশু পনরিে্কার পনরেশ্কি

স্াথ্যেসম্মি অঞ্চল সডৃটি ররুি
•  কহলনথ কহাম
•  কপাদষথ্যর োয়বদ্ধ মানলরািা
•  োেথ্য সুরক্া
•  কিবারহুড কহলথ অথ্যারশি কসন্ার

স্াথ্যেরি জীবিযাপমি সোয়িা
•  স্াস্থ্য বদুলটিি
•  স্াস্থ্যরর আহার ও সনরিয়রাদব 
কবদঁি থারা

•  িামার নিয়ন্ত্রে

•  করাগ নিয়ন্ত্রে

োিসম্মি পডিচয্টা বাড়ামিা
•  স্াস্থ্য নবমা িনথরুক্তররদের 
পনরদষবা

•  কগাপি নলিনির
•  েীর্করালস্ায়ী করাগ প্রনিদরাধ
•  মািনসর স্াস্থ্য

•  কররড্ক

http://nyc.gov/health


সথু্ শৈৈমবি   
উন্ননি ররা 

আমরা আমাদের রম বয়সী নিউইয়র্ক বাসীদের সুস্ 
নবরাদশ সহায়িা ররদি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ।

িাস্ট-ফযোডেডল পার্ট িািডৈপ (Nurse-
Family Partnership)
িাস্ক-�থ্যানমনল পাট্ক িারনশপ হল প্রথম বার মা হওয়া 
মনহলাদের বাসায় প্রেতি পনরদষবা। বাচ্ার বয়স 
2 বির িা হওয়া পে্কন্ত িাস্ক অনবরাম বাসায় 
আসদবি। কপ্রাগ্ামটি অল্প উপাজ্ক িরারী প্রথম 
বার মা হওয়া মনহলাদের এবং িাদের সন্তািদের 
স্াস্থ্য, সুস্িা এবং স্য়ংসমূ্পে্কিা উন্নি ররদি 
প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। nyc.gov/health এ োি এবং 
Nurse-Family Partnership (িাস্ক-�থ্যানমনল 
পাট্ক িারনশপ) অিসুন্াি ররুি।

ডিউবি্ট হোে ডিডজটিং হপ্রাগ্াে
নিউবি্ক কহাম নরনজটিং কপ্রাগ্াম প্রথম বার মা 
হওয়া এবং জদমের প্রথম রদয়র সপ্াহ পদরর 
িবজািরদেরদর সহায়িা রদর। এরজি জিস্াস্থ্য 
কপশাোর বদুরর েধু োওয়াদিা, স্াস্থ্য ও নিরাপতিা 
পরামশ্ক প্রোি এবং পনরবারদেরদর সংস্াদির সদগে 
েুক্ত ররদি সাহােথ্য ররার জিথ্য বাসায় আদস। 
nyc.gov/health এ োি এবং Newborn Home 
Visiting Program (নিউবি্ক কহাম নরনজটিং 
কপ্রাগ্াম) অিসুন্াি ররুি।

আডল্ট ইন্টািমিিৈি
আনল্ক ইন্ারদরিশি কপ্রাগ্াম কসইসব পনরবারদর 
সহায়িা রদর কেোদি 3 বিদরর রম বয়সী 
নবরাশগি নবলম্ব বা প্রনিবন্ী নশশু আদি।  
nyc.gov/health এ োি এবং Early 
Intervention (আনল্ক ইন্ারদরিশি) অিসুন্াি 
ররুি।
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ডৈশু পডিচয্টাি পডিদৈ্টি 
স্াস্থ্য নবরাগ নশশুদের স্াস্থ্য 
ও নিরাপতিা সুরক্া নেদি নশশু 
পনরিে্কা কপ্রাগ্াদমর লাইদসন্স 
কেয়, নিয়ন্ত্রে রদর এবং 
পনরেশ্কি রদর। নশশু পনরিে্কা 
কর্রে, সু্ল নরনতির নশশু 
পনরিে্কা এবং সামার রথ্যাম্প 
সহ অিদুমানেি নশশু পনরিে্কা 
কপ্রাগ্াম েুজঁদি NYC Child 
Care Connect (িাইল্ড করয়ার 
রাদিক্ট) পনরদষবা বথ্যবহার 
ররুি। আপনি আপিার কর্রেদর 
শহর জদুড় অিথ্যািথ্য করদ্রের 
সদগে িুলিা ররদি পাদরি 
এবং আপিার নশশু পনরিে্কা 
প্রোিরারীর সম্পদর্ক  নবিামদূলথ্যর 
কটক্সট এবং ইদমল আপদডদটর 
জিথ্য সাইি আপ ররদি পাদরি। 
nyc.gov/health এ োি এবং 
Child Care (নশশু পনরিে্কা) 
অিসুন্াি ররুি।

http://nyc.gov/health


স্াথ্যেসম্মি অঞ্চল সডৃটি 
ররুি 

আমরা আমাদের এলারা নিরাপে ও পনরষ্ার রােদি 
েঢ়ৃপ্রনিজ্ঞ।

হেলডথ হোে 
স্াস্থ্য নবরাগ পনরদবশগি নবপে রমাদিার জিথ্য, 
নবদশষি সীসার নবষনরিয়া ও হাঁপানির সাদথ 
সম্পনর্ক ি নবপেগুনল রমাদিার জিথ্য বানড় পনরেশ্কি 
রদর। সীসার নবপে ও হাঁপানির সূিিারারী 
রারেগুনলদর রীরাদব রমাদিা োয় কসই বথ্যাপাদর 
প্রনশক্ে ও প্রেুনক্তগি সহায়িা প্রোি ররদি, এটি 
স্াস্থ্য, আবাসি ও সম্প্রোয়-নরনতির সংস্াগুনলর 
সদগেও অংশীোনর রদর। বাসার মানলরদের েদস 
োওয়া রঙ নিরাপদে সারাই ররা এবং বাসা 
কপারামারড় মকু্ত রাো প্রদয়াজি। েনে আপনি 
রাড়াদট হি িাহদল আপিার বাসার মানলরদর 
েদস োওয়া রঙ বা ইঁেদুরর নবষদয় জািাি। েনে 
বাসার মানলর সমাধাি িা রদরি িাহদল 311 
িম্বদর ক�াি ররুি অথবা nyc.gov/311 কেেুি।

হপামেযেি দায়বদ্ধ োডলরািা
স্াস্থ্য নবরাগ কুকুদরর লাইদসন্স ইসুথ্য রদর এবং 
জলািঙ্ক আদি এমি পশুদের কক্দরে এবং কুকুদরর 
রামদড়র নবষয় কেোদশািা রদর। নিউইয়র্ক  শহদরর 
সমস্ত কুকুর িািা ও নবড়াল িািাদেরদর িাদের 3 
কথদর 4 মাস বয়দস জলািদঙ্কর টিরা নেদি হদব। 
এিাড়াও নিউইয়র্ক  শহদরর স্াস্থ্যনবনধ অিসুাদর 
কুকুদরর মানলরদের লাইদসন্স ররাদি হদব এবং 
বাইদর কুকুর নিদয় কবরদিার সময় িাদের কুকুদরর 
রলাদর লাইদসন্স টথ্যাগ লানগদয় রােদি হদব। কুকুদরর 
লাইদসদন্সর আদবেি ররদি বা পুিি্কবীররে ররদি, 
nyc.gov/doglicense এ োি অথবা 311 িম্বদর 
ক�াি রদর রাগুদজ রনপ আপিাদর ডারদোদগ 
পাঠাদিার অিদুরাধ ররুি।  

http://nyc.gov/311
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খাদযে সিুক্া
স্াস্থ্য নবরাগ োেথ্য পনরদষবা 
প্রনিষ্ািগুনলদর (food service 
establishments, FSEs) 
অিদুমােি রদর ও নিয়ন্ত্রে 
রদর এবং করদস্তারাঁ পনরিালর, 
ভ্ামথ্যমাি োবার নবদরিিা ও সুপ 
নরদিি/সামার ন�নডং ওয়ার্ক াদস্কর 
জিথ্য প্রনশক্ে ও সাটি্ক ন�দরশি 
করাস্ক প্রোি রদর। 

এিাড়াও নবরাগ নিউইয়র্ক  নসটির 
স্াস্থ্য নবনধ অিসুাদর োেথ্য সুরক্া 
আবশথ্যরিা পূরে ররদি নরিা িা 
োিাই ররদি বিদর অন্তি এরবার 
FSE অপাদরশি এবং কর্রেগুদলা 
পনরেশ্কি রদর। আইি অিসুাদর 
নর ররদি হদব অথবা পনরেশ্কদির 
কগ্ড কেেদি nyc.gov/health/
restaurants এ োি।

হিবািহুি হেলথ অযোরৈি হসন্টাি
স্াস্থ্য নবরাদগর কিবারহুড কহলথ অথ্যারশি কসন্ার 
হল নিউইয়র্ক  শহদরর প্থ্যাদির এরটি অংশ 
োর লক্থ্য আদরা স্াস্থ্য ও রনমউনিটি পনরদষবা 
নিউইয়র্ক বাসীদের রাদি আিা। 

অথ্যারশি কসন্ারগুদলা কসইসব এলারাদি কোলা 
হদব কেোদি ডায়াদবটিস, হৃেদরাগ এবং অিথ্যািথ্য 
েীর্কস্ায়ী করাদগর হার কবশী। এিাড়াও কসইসব 
সংস্াগুদলা পাড়া পে্কাদয় স্াস্থ্য ববষমথ্য রমাদি 
রনমউনিটি নরনতির সংস্া ও স্াস্থ্য নবরাদগর 
রমমীদেরদর এরসদগে রাজ ররার জায়গা রদর কেয়। 
আদরা িদথথ্যর জিথ্য, nyc.gov/health এ োি 
এবং Neighborhood Health Action Centers 
(কিবারহুড কহলথ অথ্যারশি কসন্ার) অিসুন্াি 
ররুি।
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স্াথ্যেরি জীবিযাপমি  
সহায়িা

আমরা নিউইয়র্ক বাসীদের সামদি এমি সব নবরদল্পর 
প্রিার ররার আশা ররনি োদি িারা েীর্কনেি 
সুস্রাদব বাঁিদি পাদরি।

স্াথ্যে বুমলটি
স্াস্থ্য বদুলটিি স্াস্থ্য নবরাদগর এরটি অগ্েী প্ররাশিা 
কেোদি নিউইয়র্ক বাসীদের সমস্ত স্াস্থ্য সম্পনর্ক ি 
উদবেদগর নবষয় প্ররাশ ররা হয়। 

আপিার রাষায় স্াস্থ্য বদুলটিদির নবিামদূলথ্যর রনপ অিদুরাধ 
ররার জিথ্য 311 িম্বদর ক�াি ররুি অথবা  
nyc.gov/health/pubs এ োি। নবিামদূলথ্যর ইদমল 
সাবন্রিপশদির জিথ্য, nyc.gov/health/pubs এ োি। 

স্াথ্যেরি আোি ও সডরিয়িামব হবঁমচ থারা
স্াস্থ্যরর আহার ও সনরিয়রাদব কবদঁি থারা আপিাদর ওজি 
রমাদি, িাপ বথ্যবস্াপিা ররদি, আদরা শনক্ত কজাগাদি সাহােথ্য 
ররদি পাদর এবং আপিার নশশুদের জিথ্য আদরা রাদলা েষৃ্ান্ত 
বিনর ররদি পাদর। স্াস্থ্য নবরাদগর পুনষ্ কপ্রাগ্াম সমস্ত 
নিউইয়র্ক বাসীদের পুনষ্রর োবার কেদি ও সনরিয়রাদব 
বাঁিদি উতসানহি রদর। আদরা িদথথ্যর জিথ্য, nyc.gov/
health এ োি এবং Eating Healthy (স্াস্থ্যরর আহার 
অিসুন্াি ররুি)।

ফাে্টাস্ট োমর্ট মর EBT বযেবোি রমি $5 খিচ ররুি 
এবিং $2 Health Buck পাি। 
Health Bucks হল $2 কুপি ো NYC এ সব �াম্কাস্ক 
মাদর্ক টগুদলাদি িাজা �ল ও সবনজ করিার জিথ্য বথ্যবহার 
ররা োদব। কে সমস্ত �াম্কাস্ক মাদর্ক দট সানপ্দমন্াল নিউনরিশি 
অথ্যানসটথ্যান্স কপ্রাগ্াম (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) কবনিন�ট গ্হে ররা হয় কসোদি 
প্রনিটি গ্াহরদর ইদলররিনির কবনিন�টস রিান্স�ার 
(Electronic Benefits Transfer, EBT) বথ্যবহার রদর প্রনি $5 
েরি ররায় এরটি Health Buck প্রোি ররদব।
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িাোর ডিয়ন্ত্রণ
আপিাদর ধূমপাি বন্ ররদি 
সহায়িা ররার জিথ্য স্াস্থ্য 
নবরাগ নিউইয়র্ক  কটেট ক্ারাস্ক 
কুইটলাইদির সদগে নবিামদূলথ্যর 
পনরদষবা প্রোি ররদি এরসদগে 
রাজ রদর কেমি ওষুধ, 
রাউদন্সনলং এবং গ্রুপ সাদপ্কাট। 
িথথ্য ও সংস্াদির জিথ্য, 311 
িম্বদর ক�াি ররুি অথবা  
nyc.gov এ োি এবং NYC 
Quits (NYC কুইটস) অিসুন্াি 
ররুি।

হিাগ ডিয়ন্ত্রণ 
স্াস্থ্য নবরাগ সংরিামর করাগ 
ও প্রােরু্ক াব নিরীক্ে রদর 
এবং কসগুনল প্রনিদরাধ ররদি 
রনমউনিটির সদগে এরসদগে রাজ 
রদর এবং আপিাদর সুস্ থারদি 
সাহােথ্য ররদি নিদে্কশিা কেয়। 
আদরা জািদি 311 িম্বদর ক�াি 
ররুি বা nyc.gov/health এ 
োি।
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োিসম্মি পডিচয্টা  
বাড়াদিা

আমরা সমস্ত নিউইয়র্ক বাসীদের রাদি মািসম্মি 
পনরিে্কা বাড়াদিা নিনচিি ররদি িাই ো রাষাগি 
ও সাংসৃ্নিররাদব উপেুক্ত। 

স্াথ্যে ডবো িডথিুক্তরিমণি পডিমেবা 
স্াস্থ্য নবরাদগর সাটি্ক �াদয়ড অথ্যানপ্দরশি রাউদন্সলররা 
আপিাদর আপিার স্াস্থ্য নবমার নবরল্পসমহূ বঝুদি এবং 
Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan 
বা বথ্যনক্তগি প্থ্যাদি িনথরুক্ত হদি সাহােথ্য ররদি পাদরি। 
আপিার আনথ্কর অবস্া ও অনরবাসি নস্নি নিনব্কদশদষ 
সহায়িা উপলব্ধ রদয়দি। আদরা িদথথ্যর জিথ্য 311 িম্বদর 
ক�াি ররুি অথবা nyc.gov/health এ Insurance 
(নবমা) অিসুন্াি ররুি।

হগাপি ডলিডির
স্াস্থ্য নবরাদগর নলিনিরগুদলা স্ল্পমদূলথ্য বা নবিা েরদি 
টিরাররে ও কেৌি স্াস্থ্য পনরদষবা এবং নবিামদূলথ্যর 
েক্ষাদরাদগর (Tuberculosis, TB) নিনরৎসা 
পনরদষবার অ�ার রদর।  আদরা িদথথ্যর জিথ্য nyc.gov/
health এ Clinics (নলিনির) অিসুন্াি ররুি। 

দীর্টরালথ্ায়ী হিাগ প্রডিমিাধ
েীর্করালস্ায়ী করাগ কেমি হাঁপানি, ডায়াদবটিস 
এবং উচ্ রক্তিাপ স্াস্থ্যরর োবার, বথ্যায়াম এবং 
ওষুধ নিদয় নিয়ন্ত্রে ররা কেদি পাদর। স্াস্থ্য নবরাগ 
নিউইয়র্ক বাসীদেরদর অসুস্িা প্রনিদরাধ বা পনরিালিা 
ররদি সহায়িা ররার জিথ্য পনরদষবা এবং সংস্াি প্রোি 
রদর।  ডাক্তার েুজঁদি এবং স্ল্প মলূথ্য বা নবিা েরদির 
স্াস্থ্য নবমা সম্পদর্ক  িদথথ্যর জিথ্য 311 িম্বদর রল 
ররুি। 
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োিডসর স্াথ্যে
স্াস্থ্য নবরাগ মািনসর সমসথ্যায় ও 
মাের সমসথ্যায় রুগদি এমি নশশু ও 
প্রাপ্বয়স্দের জিথ্য মািনসর স্াস্থ্য 
এবং নিনরৎসা ও পনরিে্কার 
সহজলরথ্যিার উন্ননি রটায়। 
মািনসর স্াস্থ্য কপশাোর েুজঁদি, 
nyc.gov/nycwell এ োি অথবা 
আপিার স্াস্থ্য নবমা প্থ্যাদি রল 
ররুি। জরুনর নরিু হদল 911 এ 
রল ররুি।
 
ওরারদডাজ প্রনিদরাধ ও 
ইদজেরশদির সরজোম পনরষ্ার ররা 
সম্পদর্ক  িথথ্য েুজঁদি nyc.gov/
health এ োি এবং Alcohol & 
Drug Use (মেথ্যপাি ও মাের 
বথ্যবহার) অিসুন্াি ররুি।

হিরি্ট
স্াস্থ্য নবরাগ জমে ও মিুৃথ্য সিে 
ইসুথ্য রদর এবং পনরবি্ক ি রদর। 
এটি শহর জদুড় টিরাররে করনজন্রি 
টিরাররদের কররড্ক  ইসুথ্য রদর। 
আদরা জািদি 311 এ ক�াি 
ররুি অথবা nyc.gov/health 
এ োি এবং Certificates 
(সাটি্ক ন�দরট) অথবা Citywide 
Immunization Registry 
(শহর জদুড় টিরাররে করনজন্রি) 
অিসুন্াি ররুি। 
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সম্পদসেেূ
 আপিাি িাোয়  
 পডিমেবা পাি
আমরা নলনেি অিবুাে এবং নিদজ এদস 
নবিামদূলথ্য বা কটনলদ�ানির অিবুাে সহ রাষা 
পনরদষবা প্রোি ররদি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ। 

আদরা জািদি nyc.gov/health এ োি এবং 
Language Services (রাষা পনরদষবা) 
অিসুন্াি ররুি। এিাড়াও আপনি “আনম 
রথা বনল” রাড্ক  নপ্রন্ বা ডাউিদলাড ররদি 
পাদরি ো আপিাদর নসটি এদজনন্সগুদলাদি 
নবিামদূলথ্যর রাষা পনরদষবা অিদুরাধ ররদি 
কেদব।

আমিা জািিু
আপিার এলারার স্াস্থ্য সংরিান্ত সমূ্পে্ক 
নরদপাট্ক  পড়দি nyc.gov/health এ োি 
এবং Community Health Profiles 
(রনমউনিটির স্াস্থ্য অবস্া) অিসুন্াি 
ররুি। 

স্াস্থ্য ববষমথ্য েরূ ররদি এবং বে্ক ও 
সামানজর িথ্যাদয়র উন্ননি ররদি স্াস্থ্য নবরাগ 
নর ররদি িা জািদি Center for Health 
Equity (কহলথ ইকুথ্যইটি কসন্ার) অিসুন্াি 
ররুি।

সিংযকু্ত হোি 

@nychealthy nychealth @nychealthy
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