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ডেন্টাল সীল্টান্ন্র সটাহটান্্্
দটঁান্ের ক্ষয় প্রতেন্রটান্ে সটাহটা্্ করুন

শুরুন্েই ভটাল দটাঁন্ের অভ্টাসগুতল গন্ে ডেটালটা 
আপনটার তিশুন্ক দটাঁন্ের ক্ষয় এেটান্ে সটাহটা্্ করন্ে 
পটান্র। 

•  তিশুন্দর প্রতে ছয় মটাস অন্তর ডেতন্ন্টের কটান্ছ তনন্য় 
্টান, প্রথম দাঁত ওঠা থথকে শুরু েকে এবং এে বছে 
বয়কেে পকে নয়। 

•  একটি ড্টারটাইে টুথন্পটে তদন্য় দদকন অন্তত দবুাে ব্াশ 
েরুন। দনয়দমতভাকব ফ্লে েরুন।

•  স্টাস্্কর খটাবটার খটান। স্ন্াক্স খাওয়া েীদমত েরুন, 
দবকশষ েকে থে েেল স্ন্াকক্স দিদন বা স্াি্চ  থবদশ থাকে 
থেমন, থোডা, কুদেে বা েন্াদডি। 

•  কন্লর জল পটান করুন। দনউ ইয়ে্চ  দেটিে েকলে জকলে 
থফ্লাোইড দশশুকদে দাঁত মজবতু োখকত োহােন্ েকে। 

আপনটার
তিশুর দটাঁে

সসু্ রটাখুন!

একটি স্টান্স্্টাজ্জ্বল 

হটাতসর জন্ 

সসু্ অভ্টাসগুতল



একটি ডেন্টাল সীল্টান্ কী?
এেটি থডন্াল েীলন্ান্ হল এেটি পাতলা োদা প্রকলপ ো 
থপষে দাঁকতে (থপছকনে দাঁতগুদল) থিবাকনাে তলটিে 
উপকে লাগাকনা হয়। 

খাবাে আে জীবাণগুুদল থপষে দাকঁতে গভীে 
খাঁজগুদলকত আটকে থেকত পাকে, থেখাকন টুথব্াশ 
থপৌঁছাকত পাকে না। ক্ষদতোেে জীবাণগুুদলে হাত থথকে 
েুেক্ষা থদওয়াে জনন্ েীলন্ান্ খাঁজগুদলকে থেকে থদয়। 
এগুদল দনোপদ ও োে্চেেী এবং েকয়ে বছে টিকে 
থােকত পাকে।  

কটান্দর ডেন্টাল সীল্টান্ লটাগটান্নটা 
উতিে?
েখন দশশুকদে 5 থথকে 7 বছয় বয়কে প্রথম স্ায়ী েকশে 
দাঁত – এবং 11 থথকে 13 বছে বয়কে দবিতীয় স্ায়ী 
েকশে দাঁত দহোকব পদেণত েকশে দাঁতগুদল থবে হয় 
তখন তাকদে জনন্ েীলন্ান্গুদল ধাে্চ েো উদিত।

অনন্ানন্ বয়ে থরেণীগুদলও েীলন্ান্গুদল থথকে উপোে 
থপকত পাকে। আপনাে দশশুে জনন্ েী েবকিকয় ভাল তা 
জানকত এেজন থডদন্কস্ে োকথ েথা বলনু।

সীল্টান্গুতল কীভটান্ব লটাগটান্নটা হয়?
েীলন্ান্গুদল লাগাকনা েহজ এবং েন্ত্রণাহীন। এেজন 
থডদন্স্ বা থডন্াল হাইদজদনস্ দাঁত পদেষ্াে েকেন 
এবং এেটি ব্াকশে োহাকেন্ েীলন্ান্টি লাগান। 
অদবলকবে েুেক্ষাদায়ে আস্তেণটি ততদে হয়। 

আতম কীভটান্ব আমটার তিশুর 
জন্ সীল্টান্গুতল ডপন্ে পটাতর?
থমদডকেইড এবং িাইল্ড থহলথ প্াে েহ, অদধোংশ 
দাঁকতে দবমা প্রদানোেীো, আপনাকে অল্প খেকি বা 
দবনামকূলন্ েীলন্ান্গুদলে আওতাভুক্ত েকে। দববেকণে 
জনন্ আপনাে দশশুে থডদন্কস্ে োকথ োিাই েরুন, 
অথবা আপনাে দাঁকতে দবমা েংস্াকে থ�ান েরুন।

েেোেী স্াস্ন্ দবমাে জনন্ োইন আপ েো েম্পকে্চ  
আকো তথন্ থপকত 800-698-4543 নবেকে থ�ান 
েরুন বা nyc.gov/health 
থদখুন এবং আপনাে 
োছাোদছ এেটি 
েম-খেকি দাঁকতে 
পদেকষবা প্রদানোেী 
থপকত “থডন্াল 
থপ্রাভাইডাে” 
েন্ান 
েরুন।

িসল

দটাঁন্ের ক্ষয় (ক্টাতভটি)  
্ন্ত্রণটা সতৃটি করন্ে পটান্র এবং 
খটাওয়টার, কথটা বলটার, ডখলটার  
এবং ডিখটার সমস্টাগুতল  
তেতর করন্ে পটান্র। ডেন্টাল  
সীল্টান্গুতল ক্টাতভটি তেতর  
হওয়টা থটামটান্ে পটান্র।

আকগ

NYU দডপাট্চ কমন্ অ� থপদডয়াদরিে থডদন্দ্রি-এে থেৌজনন্ ছদবগুদল প্রাপ্ত হকয়কছ

পকে

একজন ডেতন্ন্টের সন্টান ডপন্ে, অথবটা 
কম-খরন্ি বটা তবনটামনূ্ল্র তবমটা সটাহটা্্ ডপন্ে, 

311 নম্বন্র ড�টান করুন বটা ডদখুন  
nyc.gov/health এবং সন্টান করুন teeth (দটােঁ)।
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থপষে দাঁকতে (থপছকনে দাঁতগুদল) থিবাকনাে তলটিে 
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কটান্দর ডেন্টাল সীল্টান্ লটাগটান্নটা 
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েখন দশশুকদে 5 থথকে 7 বছয় বয়কে প্রথম স্ায়ী েকশে 
দাঁত – এবং 11 থথকে 13 বছে বয়কে দবিতীয় স্ায়ী 
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থপকত পাকে। আপনাে দশশুে জনন্ েী েবকিকয় ভাল তা 
জানকত এেজন থডদন্কস্ে োকথ েথা বলনু।
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আকো তথন্ থপকত 800-698-4543 নবেকে থ�ান 
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একটি ডেন্টাল সীল্টান্ কী?
এেটি থডন্াল েীলন্ান্ হল এেটি পাতলা োদা প্রকলপ ো 
থপষে দাঁকতে (থপছকনে দাঁতগুদল) থিবাকনাে তলটিে 
উপকে লাগাকনা হয়। 

খাবাে আে জীবাণগুুদল থপষে দাকঁতে গভীে 
খাঁজগুদলকত আটকে থেকত পাকে, থেখাকন টুথব্াশ 
থপৌঁছাকত পাকে না। ক্ষদতোেে জীবাণগুুদলে হাত থথকে 
েুেক্ষা থদওয়াে জনন্ েীলন্ান্ খাঁজগুদলকে থেকে থদয়। 
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থােকত পাকে।  

কটান্দর ডেন্টাল সীল্টান্ লটাগটান্নটা 
উতিে?
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থপকত পাকে। আপনাে দশশুে জনন্ েী েবকিকয় ভাল তা 
জানকত এেজন থডদন্কস্ে োকথ েথা বলনু।
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েেোেী স্াস্ন্ দবমাে জনন্ োইন আপ েো েম্পকে্চ  
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থপ্রাভাইডাে” 
েন্ান 
েরুন।
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দটাঁন্ের ক্ষয় (ক্টাতভটি)  
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হওয়টা থটামটান্ে পটান্র।
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NYU দডপাট্চ কমন্ অ� থপদডয়াদরিে থডদন্দ্রি-এে থেৌজনন্ ছদবগুদল প্রাপ্ত হকয়কছ
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ডেন্টাল সীল্টান্ন্র সটাহটান্্্
দটঁান্ের ক্ষয় প্রতেন্রটান্ে সটাহটা্্ করুন

শুরুন্েই ভটাল দটাঁন্ের অভ্টাসগুতল গন্ে ডেটালটা 
আপনটার তিশুন্ক দটাঁন্ের ক্ষয় এেটান্ে সটাহটা্্ করন্ে 
পটান্র। 

•  তিশুন্দর প্রতে ছয় মটাস অন্তর ডেতন্ন্টের কটান্ছ তনন্য় 
্টান, প্রথম দাঁত ওঠা থথকে শুরু েকে এবং এে বছে 
বয়কেে পকে নয়। 

•  একটি ড্টারটাইে টুথন্পটে তদন্য় দদকন অন্তত দবুাে ব্াশ 
েরুন। দনয়দমতভাকব ফ্লে েরুন।

•  স্টাস্্কর খটাবটার খটান। স্ন্াক্স খাওয়া েীদমত েরুন, 
দবকশষ েকে থে েেল স্ন্াকক্স দিদন বা স্াি্চ  থবদশ থাকে 
থেমন, থোডা, কুদেে বা েন্াদডি। 

•  কন্লর জল পটান করুন। দনউ ইয়ে্চ  দেটিে েকলে জকলে 
থফ্লাোইড দশশুকদে দাঁত মজবতু োখকত োহােন্ েকে। 

আপনটার
তিশুর দটাঁে

সসু্ রটাখুন!

একটি স্টান্স্্টাজ্জ্বল 

হটাতসর জন্ 

সসু্ অভ্টাসগুতল
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