
স্াস্থ্য রুদিটিন
স� স্াস্্�মুেটিনগুরে বদখার জন্ nyc.gov/health –বদখুন । 
র�নামমূে্র প্ররেরেরপসমহূ অডমে ার বদওয়ার জন্ 311 নম্বমরমফান করুন।

উচ্চরক্তচাপ

http://www.nyc.gov/health


আপনার রক্তচাপ ব�াঝা 

রক্তচাপ দটুি সংখ্ার মাধ্মম পররমাপ করা হয়। একটি নম্বমরর উপর অন্ নম্বরটি 
বেখা হয়। ডাক্তামরর কামে, অমনক ফামমমেসীমে অথ�া �ারিমে আপরন আপনার 
রক্তচাপ পরীক্া করমে পারম�ন। 

উপমরর বের�েটি বসইস� মানমুের জন্ যাদের �ো হয় রন বে োমদর উচ্চ রক্তচাপ 
আমে। আপনামক েরদ ইরেমমধ্ �ো হময় থামক বে আপনার উচ্চ রক্তচাপ আমে, 
োহমে আপনার জন্ সঠিক এমন একটি েক্্ রনধমোরণ করমে আপনার প্রদানকারী 
আপনামক সহায়ো করমে পামর 

115
75

সিদ্াসিক
েখন আপনার হৃদরপণ্ড রক্ত পাম্প কমর, েখন আপনার ধমনীমে 
চামপর পররমাণ 

ডায়াদ্াসিক 
েখন আপনার হৃদরপণ্ড হৃত্স্পন্দমনর মামঝ র�শ্াম বনয়, েখন 
আপনার ধমনীমে চামপর পররমাণ 

120 এর রনমচ
এ�ং

80 এর রনমচ 

120 বথমক 139
অথ�া

80 বথমক 89

140 অথ�া আরও ব�রি
অথ�া 

90 অথ�া আরও ব�রি

অরধকাংি মানমুের  
 জন্ স্াভার�ক

ঝঁুরকমে আমে (উচ্চ 
রক্তচামপর খু� কামে) 

উচ্চ  
রক্তচাপ 



উচ্চ রক্তচাপ র�পদজনক

•  উচ্চ রক্তচাপ দরৃটি এরিময় বেমে পামর, কারণ সাধারণে এর ককাদনা িক্ষণ থাদক 
না। রকন্তু এটি কট্াক, হৃেযদ্রের সরিয়া রন্ধ হওয়া এ�ং তাডাতাসড মতুৃথ্যর 
কারণ হমে পামর। 

•  রনয়রমে ভাম� রক্তচাপ পরীক্া বকামনা সমস্া আমে রকনা ো জানমে সাহাে্ 
করমে কমর। 

•  65 এরং তার করসে রয়িী মানষু, ব্থ্যাকি এ�ং িথ্যাটিদনািদের উচ্চ রক্তচাপ 
থাকার সম্া�না ব�রি থামক।  

অন্ান্ অমনক রনউ ইয়কমে �াসীর উচ্চ রক্তচাপ আমে, 
রকন্তু োরা ো জামন না। 

প্ররে 4 জমনর রভেমর 1 জন �য়স্ক রনউ 
ইয়কমে �াসীর উচ্চ রক্তচাপ আমে। 



উচ্চ রক্তচাপ প্ররেমরাধ করমে/কমামে  
আপরন সাহাে্ করমে পামরন

স্াস্্কর পেন্দ রন�মোচন করমে প্ররেো রদন এমককটি নেুন সুমোে।  হাে োিম�ন না!  
এই েক্্সমহূ অজমে মন কাজ করা আপনার দীরমে, স্াস্্কর জী�নোপমন সাহাে্ কমর। 

বোো িস্, ফে ও 
স�রজ স�মচময় ভাে।  
প্রররিয়াজােকৃে খা�ার 

এরিময় চেনু। 

ধূমপান ে্াে করুন, বেমহেু 
এটি আপনার হৃদেম্রের ররিয়া 
�ন্ধ করা এ�ং বট্ামকর ঝঁুরক 

�রৃধি কমর। 

অন্তেপমক্ রদমন 30 
রমরনে, সপ্ামহ 5 রদন 
নিাচিা করুন (হাঁো 

েন্)  

17

6

পুরটি বেম�ে পিনু এ�ং 
আপনার বসারডয়াম 

(ে�ণ) রদমন 2,300 mg 
বে সীমা�ধি রাখমে বচটিা 

করুন। 

17

6

17

6

17

6

17

6

আপনার অ্ােমকাহে 
পামনর পররমাণ সীমা�ধি 

রাখুন।
মরহোঃ রদমন 1 ররিমকের ব�রি না।  পুরুেঃ  

রদমন 2 ররিমকের ব�রি না। 



আপনার ঔেধপত্র গ্হণ করা অ�্হে রাখা গুরুত্বপূণমে

রনমদমে রিে হমে আপনার ঔেধ গ্হণ করুন। রকেু মানেু উচ্চ রক্তচামপর ঔেধপত্র গ্হণ 
�ন্ধ কমর বদয় অথ�া বডাজ রমস কমর, কারণঃ 

• োরা অসুস্ো অনভু� 
কমর না। 

• োরা এটি �হন করমে 
সক্ম রকনা বস র�েময় 
উরবিগ্ন থামক। 

• োরা এটির পার্মে 
প্ররেররিয়ার র�েময় উরবিগ্ন 
থামক। 

• োমদর উচ্চ রক্তচাপ উন্নে 
হমে শুরু কমর। 

আপনার েরদ বকান প্রশ্ন বথমক থামক অথ�া উমবিে থামক োহমে 
আপনার স্াস্্ বস�া প্রদানকারী অথ�া ফামমোরসমটের সামথ কথা �েুন।  

রনয়রমে ভাম� আপনার রক্তচাপ পরীক্া করুন।  েরদ আপনার 
রক্তচাপ রনয়্রেমণ থামক, োহমে আপনার ঔেধপত্র কাজ করমে। 

বডাজ রমস করম�ন না অথ�া ঔেধপত্র গ্হণ করা �ন্ধ করম�ন 
না। ঔেধপত্র গ্হণ করা আপনার হৃদেম্রের ররিয়া �ন্ধ হওয়া এ�ং 
বট্ামকর ঝঁুরক কমামে পামর। 



রভরজে করুন nyc.gov/health এ�ং খুজঁনু 
NYC Quits (এনওয়াইরস �ন্ধ হময় োয়)

এই স্াস্্ �মুেটিমনর অরেররক্ত ভাো ও অন্ান্ অন�ুাদ করা স্াস্্সামগ্ীর জন্  
nyc.gov/health –বদখুন। আপনার রনমজর ভাোয় পররমে�া পাওয়ার অরধকার আপনার 
আমে। রনউইয়কমে  রসটি স্াস্্র�ভামের স� অরফস এ�ং রলিরনমকএই পররমে�াগুরে র�নামমূে্ 
পাওয়া োয়।

িংয াগ করা

রভরজে করুন nyc.gov/health/pubsির্বদেষ স্াস্থ্য রদুিটিন 
গ্রহণ করুন
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ধমূপান তথ্যাগ করদত 
িাহাযথ্য খঁুজনু 

সম্পদগুজে

রভরজে করুন nyc.gov/health এ�ং খুজঁনু  
high blood pressure (উচ্চ রক্তচাপ)

উচ্চ রক্তচাপ প্রসতদরাধ 
করদত এরং কমাদত 
িরঞ্ামিমহূ খঁুজনু
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