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নিউইয়র্ক  শহর হল অঞ্চলনিনতির শহর; প্রত্যেতরর বৈনিত্যে, 
ইন্হাস এৈং মািষু যা এই শহরতর অিযেতের থেতর আলাো 

রতর ্ুতলতে। 

আমাতের অঞ্চলও জান্ এৈং সম্পতের নিনতিত্ আলাো হতয়তে। অঞ্চতলর মত্যে সম্পতের নিন্ন্ার রারতে স্াস্যে সমসযো থেখা 

নেতয়তে, নরেু নিউইয়র্ক ৈাসী অিযেতের থেতর সসু্িাতৈ অতির থৈশী নেি ৈাঁতিি। Take Care New York 

2020 (TCNY 2020) হল সরল ৈানসন্াতর সসু্ জীৈি প্রোি ররার জিযে নিউইয়র্ক  শহতরর স্াস্যে নৈিাতের 

পনররল্পিা। এর লক্যে েটুি — সরতলর শারীনরর উন্নন্ ররা এৈং আমাতের শহর যাত্ সৈার জিযে আরও গ্রহেতযােযে স্াি 

হতয় ওতে ্াই অসসু্ স্াস্যে সমসযো যকু্ত থোষ্ীেতুলাতর ৈহৃতির অগ্রেন্র নেতর নিতয় যাওয়া।

আমরা আপিার মত্া নিউইয়র্ক ৈাসীর সতগে রো ৈলার জিযে এই িনে ব্নর রতরনে। স্াস্যে নৈিাতের ি্ুি রনমউনিটি 

স্াস্যে উতেযোে সহ, TCNY 2020 হল রনমউনিটিতের সতগে রাজ ররা এৈং অঞ্চলেতুলাতর সসু্ রাখা। আতের 

TCNY পনররল্পিা থেতর নিন্নিাতৈ এৈার, TCNY 2020 শু্  ুথয স্াস্যে সম্পনর্ক ্ নৈষতয় িজর নেতছে ্া িয় 

সামানজর নৈষতয়ও িজর নেতছে, থযমি রনমউনিটিত্ র্জি থলার হাই সু্ল থেতর স্া্র হতয়তে ৈা থজতল থেতে।  

ভূমতরা
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ভূমতরা

এই সামানজর নৈষয় সহ স্াস্যে উন্নন্র জিযে অংশীোনরত্ব এৈং সহতযােী্ার প্রতয়াজিীয়্ার উপর আতলারপা্ রতরতে।

এই রতোপরেি িালাতিার জিযে, আমরা 2015 এর শীত্র সময় অতিরেতুলা রনমউনিটি নমটিং ররতৈা এৈং 2016 সাতল আমরা 

এরসতগে নিউইয়র্ক  শহরতর সরতলর জিযে সসু্ রাখত্ নর নর পেতক্প নিতয়নে ্া সহ নবি্ীয় িনে প্ররাশ ররতৈা।
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আমরা নিউইয়র্ক  শহতরর থরাে এৈং মৃ্ ু যে সম্পনর্ক ্ ্েযে 

পয্কাতলািিা রতরনে, এমি নরেু প্রৈে্া খুজঁনে থযেতুলা অযো 
থরাতিা অঞ্চল এৈং/অেৈা থোষ্ীর ক্ন্ ররতে। 

যখি নৈস্ানর্ ্েযে উপলব্ধ নেল ্খি আমরা ৈয়স জান্/জান্ে্, নলগে, নশক্া, অঞ্চতলর োনরদ্র সীমা, অনিৈাসি 

নস্ন্, থৈাতরা এৈং নলগে অনিমখু অিসুাতর স্াস্যে সমসযোর পাে্করযে থেতখনে। এোড়াও আমরা বেিনন্ি জীৈতির নরেু  

েরুতু্বপূে্ক নের থেতখনে যা স্াতস্যের পতক্ ক্ন্রর, থযমি আৈাসি, িারনর ও নশক্া। আমরা এই সমস্ সিূর িারটি  

প্রশস্ নৈিাতে িাে রতরনে যা আমাতের রাতজর প্র্াি লক্যে। থসেতুলা হল: স্াথ্যেরর শৈৈব সম্পলর্ক  প্রচার , 

স্াথ্যেসম্মি অঞ্চল সতৃটি ররা , স্াথ্যেরর থারলি সহায়িা এৈং মািসম্মি পতরচর্কা গ্রহলের 

সলুরাগ বৃতধি।

থৈশীরিাে থক্তত্ আমরা েটুি লক্যে নস্র রনর: শহর জতুড় এৈং নিরতপক্্া অিসুাতর। নিরতপক্ লতক্যের থক্তত্ আমরা িাতলা 

স্াস্যে ও খারাপ স্াস্যে সংনলিষ্ট থোষ্ীর মত্যেরার ৈযেৈ্াি েরূ ররার উপর থৈশী থজার নেই। যখি এই ৈযেৈ্াি নমতে যায়, 

্াও আমরা ্খিও রনমউনিটি স্াতস্যে েরুতুত্বর রারতে এইসৈ সিূতরর উপর থজার নেই।

আমরা তর ভালব TCNY শিতর রলরতি?
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প্রন্টি অঞ্চল থযি সসু্ অঞ্চল োতর
আমাতের শহতরর ক্ম্া ৈানসন্াতের েীর্ক ও সসু্ জীৈতির উপর নিি্ক র রতর। আমাতের শহতরর সামনগ্রর স্াস্যে ৈে্কিা 

ররত্ আমরা ন্িটি সিূর িয়ি রতরনে। থসেতুলা হল নিতজ স্াতস্যের যত্ন থিওয়া (থলারজতির নিতজর িাতলা িাৈার ক্ম্া), 

অরাল মৃ্ ু যে (65 ৈেতরর আতে মৃ্ ু যে) এৈং সেযেজা্র অরাল মৃ্ ু যে (1 ৈের ৈয়তসর আতে মৃ্ ু যে)। এই ন্িটিই 

থসই পনরতৈতশর সতগে যকু্ত থযখাতি মািষু ৈাঁতি, ৈড় হয়, থখলা রতর, িাতলাৈাতস এৈং থশতখ। নরেু নিউইয়র্ক ৈাসী োনরেযে, 

েরুতু্বপূে্ক স্াস্যে পনরতষৈা এৈং ৈে্ক বৈষতমযের সতগে থমারাতৈলা ররতেি — এৈং ফলাফলস্রপূ, ্াতের স্াস্যে সমসযো অিযেতের 

থেতর আতরা খারাপ।

উোহরেস্রপূ, রাতলা িামড়া িয় এমি নিউইয়র্ক ৈাসীতের মত্া এরই রারতে রাতলা িামড়ার নিউইয়র্ক ৈাসীতেরও মৃ্ ু যে 

হতছে, নরন্তু সা্ারে জিসংখযোর ্ুলিায় 45% রাতলা িামড়ার নিউইয়র্ক ৈাসী েতড় 65 ৈের ৈয়তসর আতেই মারা 

যাতছেি৷ রাতলা িামড়ার নশশতুের থক্তত্ 1 ৈের ৈয়তসর রম ৈয়তস মৃ্ ু যের হার সাো িামড়ার নশশতুের থেতর ন্ি েেু 

থৈশী। লান্তিা/নহস্যোনির ৈানসন্াতের মত্যে খৈু রম “অসা্ারে, খৈু িাতলা ৈা িাতলা” স্াস্যে থেখা যায়। এইসৈ বৈষমযে 

িযোয়সগে্ িয় এৈং এড়াতিা সম্ভৈ।  

আমালের প্রৈস্ত মলিাতিলবলৈর জায়গা 
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ৈহর জলুে

*ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি 

বথলর ৈিররা 
হালরর পতরবি্ক ি

77% 82%  
(5% ববলেলি)

191.1 
প্রতি 100,000 জলি

169.9 
প্রতি 100,000 জলি 

(11% রতমতে)

4.6 
প্রতি 1,000 জলি

4.4 
প্রতি 1,000 জলি 
(4% রতমতে)

তিরলপক্িা

জিসংখযো 
অগ্রাতিরার ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি 

বথলর ৈিররা 
হালরর 

পতরবি্ক ি

 তহস্যোতির 68% 73% 
(8% ববলেলি)

ব্যোর 276.1 
প্রতি 100,000 জলি

234.7 
প্রতি 100,000 জলি 

(15% রতমতে)

ব্যোর 8.3  
প্রতি 1,000 জলি

7.7 
প্রতি 1,000 জলি 

(8% রতমতে)

তিলজর স্াথ্যে 
অবথ্ার রত্ন 
বিওয়া

ৈিাংৈ প্রাপ্তবয়স্করা 
জাতিলয়লিি বর 
িালের স্াথ্যে
“অসািারে,”  
“খুব ভাললা” 
বা “ভাললা”

অরাল মিুৃযে 65 বির বয়লসর 
আলগ মিুৃযের হার

তৈশু অরাল 
মিুৃযে

1 বির বয়লসর আলগ  
মিুৃযের হার

TCNY 2020 আমাতেরতর সমস্ নিউইয়র্ক ৈাসীর স্াস্যে সমসযোর ৈযেৈ্াি রমাত্ এৈং নিউইয়তর্ক র উন্নন্র জিযে  

ডার নেতছে।

সিূরসমহূ োনপতয় যাওয়া

আমালের প্রৈস্ত মলিাতিলবলৈর জায়গা 

সচূর বে্কিা

*ববসলাইি বেটা 5 বিলরর পরুালিা বা রম সচূর অিসুালর িারিমযে হলি পালর। তিতে্ক টি িথযে প্ররতুতিগি টীরায় রলয়লি।
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স্াস্যেরর বশশৈ  

সম্পতর্ক  প্রিার

বশশতৈর অনিজ্ঞ্া হল সারা জীৈতির নিনতি। বশশৈ থেতর বরতশার পয্কন্ত, শহর আমাতের যৈু নিউইয়র্ক ৈাসীতের স্াতস্যের উন্নন্রউন্নন্র 

সহায়্ার জিযে পেতক্প নিত্ পাতর। “নশশ-ুৈান্ধৈ” (মা্ৃেগু্ধ পাতির থক্তত্ সহায়্া রতর ৈতল স্ীরৃ্) এমি হাসপা্াল ও প্রসনূ্ 

থরত্রের সংখযো ৈাড়াতিার মা্যেতম আমরা স্ল্প-উপাজ্ক িরারী পনরৈারৈতে্কর নশশ ুযাতের মা্ৃেগু্ধ পাি ররা েরুতু্বপূে্ক ্াতের সংখযো 

ৈাড়াৈ। আতরা স্ল্প-উপাজ্ক িরারী পনরৈাতরর নশশতুের জিযে স্াস্যেসম্ম্ নশশ ুপনরিয্কা নিনচি্ ররা েরুতু্বপূে্ক। স্াস্যেসম্ম্ নশশ ুপনরিয্কা 

নশশ ুনৈরাশতর সমদৃ্ধ রতর এৈং সারা জীৈতিরজিযে স্াস্যেরর পে নি্্কারতে সাহাযযে রতর। হাই সু্ল থেতর স্া্র হওয়া প্রন্টি নশশরু 

রাতে এরটি েরুতু্বপূে্ক লক্যে; এর ফতল িাতলা িারনর পাওয়া যায় এৈং স্াস্যে িাতলা োতর। এর পাশাপানশ সমািিাতৈ েরুতু্বপূে্ক হল, 

বরতশাতরেি্ক াৈস্া , যার হার ৈ ্্ক মাতি নিউইয়তর্ক  অতির থৈশী — স্ল্প-উপাজ্ক িরারী পনরৈাতরর থমতয়তের থক্তত্ শহতরর হাতরর থেতর 

45% থৈশী। স্ল্প-উপাজ্ক িরারী পনরৈাতরর থমতয়তের থক্তত্ও উচ্চ-উপাজ্ক িরারী পনরৈাতরর থমতয়তের থক্তত্ উপলব্ধ প্রজিি স্াস্যে নশক্া 

ও সংস্াতির প্রতৈনশরার প্রতয়াজি।
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স্াস্যেরর বশশৈ সম্পতর্ক  প্রিার

ৈহর জলুে

 ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি 

বথলর ৈিররা 
হালরর পতরবি্ক ি

7% 35%  
(400% বলেলিল)

59% 63%  
(7% বলেলিল)

53.3 
প্রিত 1,000 জিল

40  
প্রিত 1,000 জিল 

(25% রমতেত)

68% ববলেলি

তিরলপক্িা

জিসংখযো 
অগ্রাতিরার ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি 

বথলর ৈিররা 
হালরর 

পতরবি্ক ি

“তৈশু-বান্ধব” হল এরটি তবলৈষ বখিাব  
রা বসইসব বরন্দ্রগুতললর বেওয়া হয় রারা মািৃেগু্ধ পাি 
এবং মা ও সেযেজালির মলিযেরার বন্ধিলর সমথ্কি রলর।

খুব ববৈী েতরদ্র 
এলারা 49% 60% 

(22% ববলেলি)

খুব ববৈী েতরদ্র 
এলারা

76.9 
প্রিত 1,000 জিল

54  
প্রিত 1,000 জিল 

(30% রমতেত)

তৈক্া েপ্তলরর লক্যে হল  
2026 সাললর মলিযে স্ািলরর হার  

80% ররা।

“তৈশু-বান্ধব” 
বরলন্দ্র তৈশুর 
জন্ম

মলিািীি  
“তৈশু-বান্ধব” বরলন্দ্রর 
প্রসতূি তবভালগ তৈশু 
জলন্মর ৈিররা হার

তৈশু পতরচর্কা

ৈহর-তিয়ত্রিি, 
বরন্দ্রতভততির তৈশু 
পতরচর্কা বরলন্দ্র উপলব্ধ 
বমাট তৈশু পতরচর্কা 
স্ললটর ৈিররা হার

শরলৈালর 
গভ্ক বিী

15 বথলর 
19- বির বমলয়লের 
মলিযে গভ্ক বিী হওয়ার 
ৈিররা হার

হাই সু্কল বথলর 
স্াির

হাই সু্কললর তৈক্াথথীরা 
সমলয় স্াির হলয়লি 
িার ৈিররা হার

সচূর বে্কিা

সূচর
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স্াস্যেসম্ম্ অঞ্চল  

সনৃষ্ট ররা 

থরাতিা এলারার পনরতৈশ — ্ার নৈন্ডং ও থলাতরতের উপর নিি্ক র রতর — থসখািরার ৈানসন্ারা িরম স্াস্যে সমসযোয় 

থিাতেি। উোহরেস্রপূ, আমাতের শহতর এর এলারার আৈহাওয়া অিযে এলারার থেতর হয় িাতলা ৈা খারাপ হতৈ এৈং 

্া ৈানসন্াতের হাে্ক  এৈং ফুসফুতসর েরুু্ র ক্ন্ ররত্ পাতর। ৈাসস্ািও স্াতস্যের পতক্ নৈপজ্জির হত্ পাতর, থযমি হাঁপানি 

এৈং পতড় যাওয়া। থযতহ্ু 65 ৈেতরর থৈশী অতির মািষু নিউইয়র্ক  শহতর জীনৈ্ রতয়তেি ্াই পতড় যাওয়ার নৈপে আতরা 

েরুতু্বপূে্ক হতয় উতেতে। সনহংস্র্া হল এলারার অিযে ্রতির নৈপনতি; এর ফতল থলাতররা আরা্ পায় এৈং ্ারা জ্ঞাি হারাি। 

থৈশী েনরদ্র এলারায় সা্ারে্ এই সনহংস্র্া থেখা যায়; এোড়াও থসখাতি “নিতখাঁতজর,” সংখযো থৈশী থেতর এৈং থজতল 

যাওয়ার পনরমােও থৈশী োতর। এইসৈ মািতুষর অিপুনস্ন্ ্াতের পনরৈার এৈং এলারার রলযোতের উপর প্রিাৈ থফতল।
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থরাতিা এলারার “সামানজর সসুগেন্” হল থসই এলারার ৈানসন্াতের মত্যে মলূযেতৈা্ এৈং আস্া। এই সিূতরর থডো সীনম্, নরন্তু 

অল্প পনরমাে থডো থেনখতয়তে থয রনমউনিটির সসু্াতস্যের জিযে ৈানসন্াতের এতর অপতরর সতগে সংযকু্ত োরা েরুতু্বপূে্ক। 2016 সাতল, 

আমরা সামানজর সসুগেন্র স্র সম্পতর্ক  জািাৈ।
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ৈহর জলুে

 ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি বথলর 

ৈিররা হালরর 
পতরবি্ক ি

117 
প্রতি 100,000 জলি

70  
প্রতি 100,000 জলি  

(40% রতমতে)

1,571  
প্রতি 100,000 জলি

1,410 
প্রতি 100,000 জলি

(10% রতমতে)

6.65 µg/m3 6.1 µg/m3 
(8% রলমলি)

44% 47% 
(7% ববলেলি)

232 
প্রতি 10,000 জলি

210 
প্রতি 10,000 জলি

(9% রতমতে)

10,240 রলমলি

 আসন্ন বমতরিক্স

তিরলপক্িা

জিসংখযো 
অগ্রাতিরার  ববসলাইি

2020 এর লক্যে ও 
ববসলাইি বথলর 
ৈিররা হালরর 

পতরবি্ক ি

খুব েতরদ্র এলারা 183 
প্রতি 100,000 জলি

91 
প্রতি 100,000 জলি
(50% রলমলি)

স্যোলটি আইলযোন্ড 2,228  
প্রতি 100,000 জলি

1,969 
প্রতি 100,000 জলি

(12% রলমলি)

 OneNYC এর লক্যে হল  
 2030 সাললর মলিযে প্রিাি ৈহরগুললার মলিযে বরেষ্ঠ বায়ু সম্পন্ন 

এলারা তহলসলব থ্াি ররা।

খুব েতরদ্র এলারা 32% 36% 
(13% ববলেলি)

ববৈী েতরদ্র এলারা 370 
প্রতি 10,000 জলি

318 
প্রতি 10,000 জলি

(14% রতমতে)

 এরটি OneNYC লক্যে হল শেতির  
বজল রাওয়ার গে সংখযো রমালিা

আসন্ন বমতরিক্স

বহিথ্ার রারলে 
হাসপািালল ভতি্ক

15 বথলর 24 বিলরর 
রবুলের মলিযে বহিথ্া 
ও মারাত্মর িয় এমি 
রারলে হাসপািালল 
ভতি্ক র হার

পলে রাওয়ার রারলে 
হাসপািালল ভতি্ক

65 বির বা িার ববৈী 
বয়সী প্রাপ্তবয়স্কলের 
মলিযে মারাত্মর িয় 
তরন্তু পলে রাওয়ার 
ফলল হাসপািালল 
ভতি্ক র হার

আবহাওয়ার গুেমাি

খুব ভাললা আবহাওয়া 
সম্পন্ন 
এলারাগুললার মলিযে 
েতূষি আবহাওয়া 
সম্পন্ন এলারাগুললার 
মলিযে বাইলরর বায়ু 
েষূলের (ভাললা 
উপাোি) স্তলরর মলিযে 
পাথ্করযে

সমসযো রক্োলবক্ে 
ররা বিই এমি সব 
বাসথ্াি

সমসযো রক্োলবক্ে 
ররা হয় িা এমি 
ভাোর আবাসি 
সম্পলর্ক  তরলপালট্ক র 
ৈিররা হার

হাঁপাতির জরুতর 
তবভালগ তৈশুলের 
পতরেৈ্কি

5 বথলর 17 বিলরর 
মলিযে হাঁপাতির জরুতর 
তবভালগ তৈশুলের 
পতরেৈ্কলির হার

বজলল রাওয়া
প্রতিতেি গলে রি 
বলার ৈহলরর বজলল 
রায়

সামাজতর সুসঙ্গিত
প্রিতবলৈীেলর 
মি্রল মূল্রবোি 
ও আস্থা ভাগ

সচূর বে্কিা

স্াস্যেসম্ম্ অঞ্চল সনৃষ্ট ররা

সচূর

TCNY/2020
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স্াস্যেরর োরত্  

সহায়্া
স্াস্যেরর জীৈি েীর্কায়ু জীৈতির প্রিার ররত্ পাতর। ্ৈওু, শহর জতুড় ্মূপাি ও থমেৈহুল্ার পনরমাে রমতলও নরে থোষ্ীর 

অৈস্া অিযেতের থেতর খৈুই খারাপ। ৈে্ক, থৈশী েনরদ্র এৈং রম নশনক্্ রনমউনিটিত্ থমেৈহুল্ার হার থৈশী; থৈশী েনরদ্র এৈং 

রম নশনক্্ এলারায় ্মূপাতির হার থৈশী। এইসৈ প্রৈে্ার ফতল ক্ন্গ্রস্ থোষ্ীসমহূ ্াতের এলারায় অস্াস্যেরর 

পতেযের নৈজ্ঞাপি থেখার সম্ভাৈিা োতর এৈং ্াতেরতর সসু্ োরত্ সহায়্া ররতৈ এমি সৈ সংস্াি রম ৈযেৈহার রতর। 

ফলস্রপূ, থলারজিতর ্মূপাি রমাতিা, স্াস্যেরর খাৈার খাওয়া এৈং ৈযোয়াম ররত্ সহায়্া ররার জিযে আমাতের আতরা 

িাতলা থরৌশতলর প্রতয়াজি। এৈং থযতহ্ু থৈশী েনরদ্র এলারায় থলারজতির নহতরাইতির ওিারতডাতজর রারতে মৃ্ ু যে রতে এৈং 

শহর জতু়ে মেযেপাতির হার থৈশী ্াই, আমাতেরতর এইসৈ স্াস্যে সমসযোর নৈরতুদ্ধ লড়াই ররার জিযে িি-থহলে থরয়ার খাত্ 

সহতযােীতের সাতে নমতলনমতশ রাজ ররত্ হতৈ।



TCNY/2020 17

ৈহর জলুে

 ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি বথলর 

ৈিররা হালরর 
পতরবি্ক ি

25% 23%  
(7% রমলিল)

23% 19%  
(16% রমলিল)

19% 22%  
(15% ববলেলি)

3,239 মতগ্রা/েতি 3,019 তমগ্রা/তেি  
(7% রলমলি)

14% 12%  
(10% রমলিল)

18% 17%  
(5% রমলিল)

11.6  
প্রতি 100,000 জলি

11.0 
প্রিত 100,000 জিল 

(5% রমলিল)

তিরলপক্িা

জিসংখযো 
অগ্রাতিরার  ববসলাইি

2020 এর লক্যে 
ও ববসলাইি বথলর 

ৈিররা হালরর 
পতরবি্ক ি

খুব েতরদ্র এলারা 31% 25%  
(20% রলমলি)

ব্যোর এবং তহস্যোতির 29% 23%  
(20% রমলিল)

এতৈয়াি-পযোতসতফর  
আইলযোন্ডার 14% 18%  

(30% বলেলিল)

 ব্যোর 3,477 তমগ্রা/তেি 3,129 তমগ্রা/তেি
(10% রলমলি)

হাই সু্কল 
স্াির 18% 14% 

(20% রমলিল)

18 বথলর 24 বির  
বয়সী 25% 23% 

(10% রমলিল)

খুব েতরদ্র এলারা 15.9  
প্রিত 100,000 জিল

14.3 
প্রিত 100,000 জিল 

(10% রমতেত)

বমেবহুলিা বমে রলয়লি এমি 
বলালরলের ৈিররা হার

সুগারত ে্রতঙ্রস

বর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা 
প্রতিতেি এর 
বা িার ববৈী সগুাতর  
তরিঙ্কস বিি িালের 
ৈিররা হার

বযোয়াম
পাবতলর হাই সু্কললর 
তৈক্াথথী রারা বযোয়াম 
রলর িালের ৈিররা 
হার

বসাতেয়াম  
গ্রহে

প্রাপ্তবয়স্কলের মলিযে 
প্রতিতেি গে বসাতেয়াম 
বিওয়ার ক্মিা

িমূপাি প্রাপ্তবয়স্ক িমূপায়ীলের 
ৈিররা হার

মাত্াতিতরতি 
মেযেপাি

মাত্াতিতরতি মেযেপাি  
রলরি  
এমি প্রাপ্তবয়স্কলের 
ৈিররা হার

ওভারলোলজর 
রারলে মিুৃযে

বরালিা মােলরর 
ওভারলোলজর রারলে  
[1]অতিচ্ারৃি 
বা েরু্কটিাজতিি মিুৃযের 
হার

সচূর বে্কিা

স্াস্যেরর োরত্ সহায়্া

সূচর

TCNY/2020
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মািসম্ম্ পনরিয্কা  

গ্রহতের সতুযাে ৈনৃদ্ধ
সহতজই স্াস্যেসম্ম্ পনরিয্কা ৈাড়াতিা, সাংসৃ্ন্রিাতৈ উপযকু্ত পনরিয্কা স্াতস্যের উন্নন্র জিযে প্রতয়াজিীয়। সাম্প্রন্ররালীি 

সংস্ার আতরা থৈশী থলাতরর রাতে এই থসৈা থপৌঁতে নেতয়তে, নরন্তু অতির থৈশী নিউইয়র্ক ৈাসী এখিও ্াতের প্রতয়াজিীয় 

পনরিয্কা পাতছেি িা। থেখা থেতে থয থৈশী েনরদ্র এলারার থলাতররা প্রতয়াজিীয় মািনসর স্াস্যে পনরিয্কা থিওয়ার থক্তত্ নৈলম্ব 

রতরি। লযোন্তিা/ নহস্যোনিররা সা্ারে জিেতের থেতর রম নিনরৎসার থসৈা থিয়। িাতলা পনরিয্কা মাতি হল অসসু্্া 

ৈা মৃ্ ু যেতর যাত্ থডতর আিত্ িা পাতর ্ার জিযে স্াস্যে অৈস্া পনরিালিায় সহায়্া। রক্তিাপ নিয়ন্ত্রতে োরতল হাতে্ক র 

থরাতের ঝঁুনর রতম যায়, নরন্তু রাতলা িামড়ার থরােীতের মত্যে অিযেিযে থোষ্ীতের থেতর রক্তিাপ নিয়ন্ত্রতের হার রম। 

নিনরৎসা ররাতল এইিআইনিত্ আক্ান্ত থলাতরতের থৈশী নেি ৈাঁিত্ সাহাযযে রতর, সসু্ জীৈি প্রোি রতর এৈং অিযেতের 

মত্যে থসই থরাে েড়াতিার সম্ভাৈিা রতম যায়। ব্যোরজি যারা এইিআইনি পনরিয্কার রায্করনর নিনরৎসার সনুৈ্া পাতছেি 

এমি থলারজতির সতগে থযৌি সগেম রতরি এৈং ্াত্ এইিআইনি এর ি্ুি থরতসর সংখযো ৈাতড়।
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মািসম্ম্ পনরিয্কা গ্রহতের সতুযাে ৈনৃদ্ধ

তিরলপক্িা

জিসংখযো 
অগ্রাতিরার  ববসলাইি

2020 এর লক্যে ও 
ববসলাইি বথলর 
ৈিররা হালরর 

পতরবি্ক ি

খুব ববৈী বা  
ববৈী েতরদ্র 30% 22%  

(26% রমলিল)

 তহস্যোতির 14% 10%  
(25% রমলিল)

ব্যোর 62% 74%  
(19% বলেলিল)

ব্যোর ও তহস্যোতির 
বলারজি রারা  
পরুুষলের সলগে 

বরৌিসগেম রলরি

1,148 183  
(84% রমলিল)

ব্যোর 75% 95%  
(27% বলেলিল)

ৈহর জলুে

 ববসলাইি

2020 এর লক্যে ও 
ববসলাইি বথলর 
ৈিররা হালরর 

পতরবি্ক ি

22% 20%  
(9% রমলিল)

10% 9%  
(9% রমলিল)

67% 76%  
(13% বলেলিল)

2,832 600  
(79% রমলিল)

79% 95%  
(20% বলেলিল)

প্রলয়াজিীয় 
মািতসর তচতরৎসা 
িা পাওয়া

বর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কলের 
গুরুির মািতসর 
সমসযো আলি এমি 
িারা প্রলয়াজিীয় 
মািতসর তচতরতসা পাি 
িা িালের ৈিররা হার

প্রলয়াজিীয় 
তচতরৎসা 
িা পাওয়া

বর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা 
প্রলয়াজিীয় তচতরৎসা 
পাি িা িালের 
ৈিররা হার

তিয়ত্রিি উচ্চ 
রতিচাপ

বর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কলের 
রতিচাপ তিয়্রিলে রলয়লি 
িালের ৈিররা হার

িিুি এইচআইতভ 
িরা পলেলি

িিুি এইচআইতভ িরা 
পলেলি এমি 
বলারজলির সংখযো

এইচআইতভ 
ভাইরাস েমি

এইচআইতভলি আক্ান্ত 
হলয়লিি এমি 
তিউইয়র্ক বাসীলের রারা 
এইচআইতভ বরয়ার এ 
রাি এবং ভাইরালসর 
তচতরৎসা তিলচ্ি এমি 
বলালরলের 
ৈিররা হার*

সচূর বে্কিা

সূচর

*ভাইরাস েমি বললি ববাঝায় বর বযেততির রলতি খুব রম এইচআইতভ আলি।
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TAKE CARE NEW YORK 2020 NYC স্াথ্যে তবভাগ (DOHMH), তৈক্া েপ্তর, পতরলবৈ সরুক্া 
তবভাগ এবং বফৌজোতর তবচালরর বময়লরর রার্কাললয়র অলির রমথীর সহায়িায় তবরাৈ ররা সম্ভব 
হলয়লি। আমরা তিম্নতলতখি বযেততিলের প্রতি রৃিজ্ঞিা জািাতচ্ রালের এই তরলপালট্ক র জিযে অবোি 
অতবস্মরেীয়:

Tamar Adjoian, Tracy Agerton, Sonia Angell, George Askew, Zinzi Bailey, Sharon Balter, 
Carolyn Bancroft, Gary Belkin, Angelica Bocour, Katherine Bornschlegel, Sarah Braunstein, 
Anna Caffarelli, Eve Cagan, Shadi Chamany, Vincent Chin, Nancy Clark, Frank Cresciullo, 
Karen Crowe, Rachel Dannefer, Demetre Daskalakis, Georgia Davidson, Cynthia Driver, 
Jeffrey Escoffier, Carmen Fariña, Shannon Farley, Christina Fiorentini, Rebecca Fisher, 
Alison Frazzini, Julie Friesen, Elizabeth Glazer, Ingrid Gonzalez, Victoria Gresia, Victoria 
Grimshaw, Yiwei Gu, Charon Gwynn, Myla Harrison, Fangtao He, Caroline Heindrichs, Kinjia 
Hinterland, Nicole Hosseinipour, Jeffrey Hunter, Mary Huynh, Stephen Immerwahr, Laura 
Jacobson, Vidushi Jain, John Jasek, Jillian Jessup, Debbie Kaplan, Dan Kass, Iyad Kheirbek, 
Liza King, Molly Kratz, Hillary Kunins, Fabienne Laraque, Andrea Lasker, Marci Layton, 
Amber Levanon Seligson, Wenhui Li, Sungwoo Lim, Max Litt, Jian Liu, Emily Lloyd, Nneka 
Lundy De La Cruz, Gil Maduro, Beth Maldin, Thomas Matte, Karen Aletha Maybank, 
Katherine McVeigh, Chris Miller, Sam Miller, Ericka Moore, Candace Mulready-Ward, Lauren 
Murray, Christa Myers, Deborah Nagin, Gilbert Nick, Michelle Nolan, Cathy Nonas, Christina 
Norman, Jennifer Norton, Carolyn Olson, Emiko Otsubo, Michelle Paladino, Denise Paone, 
Vassiliki Papadouka, Debbie Prior, Marisa Raphael, Laura Rivera, Rebekkah Robbins, John 
Rojas, Leah Rosales, Assunta Rozza, Eric Rude, Michael Sanderson, Andrew Schroeder, 
Hannah Searing, Amy Shah, Sarah Shih, Sarah Sisco, Sarah Solon, Meghna Srinath, Susan 
Stambler, Catherine Stayton, Monica Sull, Elizabeth Thomas, Ellenie Tuazon, Gretchen Van 
Wye, Jay Varma, Sarah Walters, Kennedy Willis, Ricky Wong, Joy Xu, Asia Young, Anna 
Zhilkova, Jane Zucker.

িথযে সতূ্

New York City Community Health Survey (তিউ ইয়র্ক  তসটি রতমউতিটি বহলথ সালভ্ক , CHS): CHS হল এরটি ৈানষ্কর 
থেনলতফাি সমীক্া। থযটি DOHMH’র এনপতডতমাতলানজ, ৈযুেতরা অফ এনপতডনমওলনজ সানি্ক স বিারা 18 ৈা ্ার থৈশী ৈয়সী অ-প্রান্ষ্ানির প্রাপ্তৈয়স্ নিউইয়র্ক ৈাসীতের 
মত্যে থেতর ররা হতয়তে। CHS হল এরটি ক্স-থসরশিাল সমীক্া। থযখাতি নিউইয়র্ক  শহর-মযোিহােি, ব্রুরনলি, কুইন্স, ব্রঙ্কস এৈং স্যোতেি আইলযোন্ড এই পাঁিটি থৈাতরা 

থেতর প্রায় 8,500 জি 18 এৈং ্ার থৈশী ৈয়সী প্রাপ্তৈয়স্তের িমিুা নহসাতৈ থিওয়া হতয়তে। CHS নিউইয়র্ক ৈাসীতের স্াতস্যের উপর স্-নরতপাে্ক  ্েযে প্রোি রতর এৈং 
এর মত্যে রতয়তে ক্নির থরাে এৈং আিরেে্ ঝঁুনরর সম্পতর্ক  নৈনিন্ন প্রশ্ন। শহর, থৈাতরা এৈং এলারা স্তর উপলব্ধ্ার মত্যে নহসাৈ ররা হতয়তে। এতলাতমতলািাতৈ নডনজে 
ডাযাল পদ্ধন্ত্ পনরৈারতের নিৈ্কািি ররা হয় এৈং প্রন্টি পনরৈার থেতর অংশগ্রহতের জিযে এতলাতমতলািাতৈ এরজি ৈযেনক্ততর নিৈ্কািি ররা হতৈ। সমীক্ার থডো সংগ্রহ 

ররার জিযে রনম্পউোর সহায়র থেনলতফাি ইন্ারনিউ (CATI) ৈযেৈস্ার ৈযেৈহার ররা হয় ইংতরনজ, স্যোনিশ, রানশয়াি এৈং িাইনিজ (মযোন্ডানরি এৈংরযোতন্ািীজ) িাষায় 
ইন্ারনিউতয়র ৈযেৈস্া ররা হয়।

CHS 2002 থেতর 2009 এর শরুরু নের পয্কন্ত লযোন্ডতফাি আতে এমি প্রাপ্তৈয়স্তের অন্তিু্কক্ত রতরতে এৈং থসলতফাি আতে এমি প্রাপ্তৈয়স্তের অন্তিু্কক্ত রতরতে৷ 

CHS 2002-2008 থডো 2000 সাতলর আেমসমুানর অিসুাতর NYC এর প্রাপ্তৈয়স্ জিসংখযো নিনতির। 2011 সাতল শরু ুহয়, CHS 2010 সাতল ররা 

আেমসমুানরর থডো এৈং অন্নরক্ত জন্সংখযোর বৈনশষ্টযে অিসুাতর থডো আপতডে ররা হতয়তে। CHS 2013 এৈং 2014 থডো আতমনররাি রনমউনিটি সমীক্া, 2012 
এৈং 2013 অিসুাতর আৈানসর প্রাপ্তৈয়স্ জিসংখযো নিনতির।

গুরুত্বপেূ্ক পতরসংখযোি: নিউইয়র্ক  নসটি অব্ িাইোল স্যোটিনস্র [New York City Bureau of Vital Statistics (BVS)] হল েরুতু্বপূে্ক 
নৈষয়সমতূহর োনয়ত্বপূে্ক — জন্ম, মৃ্ ু যে এৈং েি্ক াৈস্ার স্্ঃসূ্ ্্ক  এৈং সষৃ্ট নৈিষ্টররে। BVS নিউইয়র্ক  শহতরর সমস্ েরুতু্বপূে্ক রেিারিনেিুনক্তররে, সংতশা্ি, প্রনক্য়াররে 
এৈং নৈতলিষে রতর। এইসৈ থররড্ক  থেতর থডো সঞ্চয়, নৈতলিষে ররা হতয়তে এৈং জি স্াস্যে ও সররারী উতদেতশযে নরতপাে্ক  ররা হতয়তে।

ইয়ুথ তরস্ক তবলহতভয়ার সালভ্ক  (YRBS): নিউইয়র্ক  শহতরর YRBS, থসন্ার ফর নডনজজ রতট্াল (CDC) এৈং িযোশািাল ইয়ুে নরস্ নৈতহনিয়ার সানি্ক তলন্স 
নসতস্তমর অংশ নহসাতৈ েইু ৈের অন্তর আতয়ানজ্ হয়, এটি হল NYC পাৈনলর হাই সু্তল িৈম থেতর বিােশ থগ্রতডর নশক্ােথীতের মত্যে ররা ক্স-থসরশিাল সমীক্া। 

রৃিজ্ঞিা স্ীরার
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YRBS হল DOHMH এৈং নিউইয়তর্ক র নশক্ােপ্ততরর থযৌে উতেযোতের প্রতিষ্টা, এৈং 1997 সাল থেতর নৈতজাড় সংখযোর ৈেরেতুলাত্ আতয়ানজ্ হয়। YRBS এর 
লক্যে হল স্াতস্যের আিরেে্ ঝঁুনরর ্েযে নিরীক্ে রতর এৈং ্ার উপর অগ্রান্রার নেতয় নিিু্ক ল ্েযে প্রোি রতর যা থেতর NYC-এর যৈুসমাজ সম্পনর্ক ্ মৃ্ ু যেহার, 
অসসু্্া ও সামানজর সমসযোর প্র্াি রারে জািা যায়। অংশগ্রহে ররার জিযে পাৈনলর সু্লেতুলাতর এতলাতমতলািাতৈ নিৈ্কািি ররা হয় এৈং সু্তলর মত্যে ক্াসেতুলাতরও 

এতলাতমতলািাতৈ িয়ি ররা হয়। নশক্ােথীতেরতর এরটি স্-পনরিানল্, অজ্ঞা্িামা প্রশ্নাৈলী সম্পূে্ক ররত্ হয়। যা থেতর নৈনিন্ন ্রতির আিরে সম্পনর্ক ্ ্েযে পাওয়া যায়, 
থসেতুলা হল ্ামার থসৈি, মেযেপাি এৈং মাের থসৈি, অনিছোরৃ্ আরা্ এৈংসনহংস্র্া, মািনসর স্াস্যে, থযৌি আিরে, অনিছোরৃ্িাতৈ েি্ক ৈ্ী হওয়া , খােযোিযোস 
শারীনরর রসর্। 2005 থেতর, NYC YRBS থয শু্  ুসানৈ্কর শহর সম্পতর্ক  অিমুাি জানিতয়তে ্া িয়, প্রন্ পাঁিটি থৈাতরা এৈং ন্িটি োতে্কতেড এলারার প্রতরাপ 
সম্পতর্ক  জানিতয়তে — েনক্ে ব্রঙ্কস,মযোিহাোতির মত্যে উতির ও ম্যে ব্রুরনলি এৈং পূৈ্ক ও ম্যে হারতলম — থযখাতি DOHMH-এর ্ার নডন্রিক্ট থহলে 

অনফস (DPHOs) আতে।

তিউইয়র্ক  স্াথ্যে তবভাগ, বস্টবযোপী পতররল্পিা এবং গলবষো ও সমবায় বযেবথ্া [New York State Department of 
Health Statewide Planning and Research Cooperative System (SPARCS)]: SPARCS হল স্াস্যে থসৈা নশল্প এৈং সররাতর 
সহতযােী্ায় 1979 সাতল স্ানপ্ এরটি নৈসৃ্্ থডো নরতপাটি্ক ং নসতস্ম। প্রােনমরিাতৈ হাসপা্াল থেতর নডসিাজ্ক  ররার নৈষয় সম্পতর্ক  ্েযে সংগ্রহ ররা হ্, ৈ ্্ক মাতি 

SPARCS নিউইয়তর্ক  থরােীর বৈনশতষ্টযের উপর থরােীর স্তরর নৈশে নৈৈরে, থরাে নিে্কয়, নিনরৎসা পনরতষৈা এৈং হাসপা্াতল িন ্্ক  োরার জিযে িাজ্ক , অযোম্বতুলেনর 
সাজ্ক ানর এৈং জররুী নৈিাতে যাওয়ার নৈষতয় ্েযে সংগ্রহ রতর।

নিউইযর্ক  নসটি হাউনজং অযোন্ড িযোতরিনস সাতি্ক  (NYC HVS): NYC HVS হল নিউইয়র্ক  শহতরর আৈাসি সংরক্ে ও উন্নয়ি নৈিাে বিারা স্িসর ররা এৈং 

নিউইয়র্ক  থস্ে এৈং নিউইয়র্ক  শহতরর িাড়া সংক্ান্ত আইি অিসুাতর ন্ি ৈের অন্তর সমীক্া রতর। থসন্সাস ৈযুেতরা 1965 সাল থেতর সমীক্ার আতয়াজি ররতে। সমীক্া 

থেতর প্রাপ্ত থডো থেতর শহতরর আৈাসি ৈাজার সম্পতর্ক  অতির ্েযে পাওয়া যায়, এোড়াও শহতরর জিসংখযো, পনরৈার, হাউনজং স্র এৈং এলারা সম্পতর্ক  ্েযে পাওয়া 

যায়। িাড়ার আৈাসি নর পনরমাে খানল আতে ্া হল এই সমীক্ার প্র্াি লক্যে। আৈাসি সংক্ান্ত অিযোিযে েরুতু্বপূে্ক সমীক্া থডোত্ রতয়তে িাড়ার নিয়ম এৈং ৈানড়র 

মানলরািার নস্ন্, পনররাোতমার অৈস্া, ইউনিতের রক্োতৈক্ে এৈং এলারার অৈস্া; জিৈহুল, িাড়া, ইউটিনলটির খরি, েরম ররার জিযে প্রতয়াজিীয় জ্ালানির ্রি, 
িাড়া/আয় অিপুা্; মানলতরর ক্য় মলূযে এৈং আিমুানির মলূযে, ৈন্ধরীর নস্ন্ এৈং সতুের হার; নৈন্ডংতয় থস্ার এৈং ইউনিতের সংখযো, সহতযােী্ামলূর/সাৈ্কতিৌতমর নস্ন্, 
হুইলতিয়াতরর প্রতৈশতযােযে্া এৈং নিউইয়র্ক  শহতরর আৈাসি ও পনরৈার সম্পনর্ক ্ আতরা অতির ্েযে।

তিউইয়র্ক  তসটি এইচআইতভ / এইেস সাতভ্ক ললন্স বরতজত্রি: নিউইযর্ক  নসটি এইিআইনি/এইডস সানি্ক তলন্স থরনজন্রি হল সমস্ এইিআইনি/এইডস নিনে্্ক  
হওয়া থরােী, এইিআইনি সম্পনর্ক ্ সমস্ অসসু্্া এৈং নিউইয়র্ক  শহতর এইিআইনি/এইডস (PLWHA) এ আক্ান্ত ৈযেনক্ততের জিযে আতয়ানজ্ সমস্ CD4, িাইরাল থলাড 
এৈং থজতিাোইপ পরীক্ার ্েযে িান্ডার। নিউইয়র্ক  থস্তের পাৈনলর থহলে আইি অিসুাতর এই ্েযে জািাতিা প্রতয়াজি। থরনজ্রিীটি জিসংখযো-নৈষযর, নক্নিরযোল এৈং ি্ুি 
থরতসর থক্তত্ লযোৈতরেনরর থডো এৈং PLWH; PLWH-এর মত্যে মৃ্ ু যের ্েযে NYC থডে সাটি্ক নফতরে থডো এৈং জা্ীয় েরুতু্বপূে্ক পনরসংখযোতির থডোতৈস থেতর 

নিয়নম্ থযাে ররা হয়।

প্রাথতমর পতরচর্কা সংক্ান্ত িলথযের বপ্রালজক্ট হাব: হাৈ হল এরটি রাোতমাে্ থডো অিসুন্ধাি নসতস্ম যা 700 এর থৈশী NYC িি্ক ার ইতলক্ট্রনির স্াস্যে 

থররড্ক  (EHRs) থেতর ্েযে সংগ্রহ রতর থযেতুলা DOHMH’র প্রােনমর পনরিয্কা সংক্ান্ত ্তেযের থপ্রাতজক্ট হাতৈ অংশগ্রহে রতর। জিস্াস্যে প্রতশ্নর জৈাতৈ DOHMH 

বিারা থপ্রনর্ উতিতরর নিনতিত্ EHR বিারা সমনষ্টে্ থরােীর সংখযো স্যংনক্যিাতৈ পাোতিা হয। 2014 থ্ হাৈ িি্ক ায় েইু নমনলয়ি থরােী থেনেতলি।

তিউইয়র্ক  ৈহলরর রতমউতিটি বায়ুর সমীক্া: নিউইয়র্ক  শহতরর রনমউনিটি ৈায়ুর সমীক্ার মারফৎ সমগ্র NYC জতুড় সংেহৃী্ ৈাযমুণ্ডতলর রিত্ব 

PM2.5 ( µg/m3 এ পনরমাপ ররা)। িাতলা উপাোি (PM2.5) হল কু্দ্র ৈাযৈুানহ্ ও রঠিি এৈং ্রল রো ৈযোতসর 2.5 মাইক্তিরও রম। এোড়াও এেতুলাতর 
সেু ৈলা হয়। PM2.5 হল সৈতিতয ক্ন্রর শহুতর ৈায ুেষূেরারী, অল্পই ফুসফুতস সমসযো সনৃষ্ট ররার জিযে যতেষ্ট এৈং রক্তপ্রৈাতহ নমতশ যায়, ফুসফুস ও হাে্ক  থরাতের 
অৈিন্ রোয় এৈং এর ফতল হাসপা্াতল িন ্্ক  হত্ হয় এৈং অরাল মৃ্ ু যে হয়। এোড়াও PM2.5 হল মািৈতেতহর থক্তত্ রযোন্সারৈাহী পোে্ক।

CCATS (তৈশু পতরচর্কা আলবেলির রিযোতরং তসলস্ম): হল এরটি থডোতৈস থযটি নশশ ুপনরিয্কা থর্রে, নৈতশষ রতর নিউইয়তর্ক  অিতুমানে্ থর্রেসমতূহর সমস্ 
রায্করলাপ ট্যোর ররার জিযে DOHMH-এর রমথী বিারা ব্নর ও রক্োতৈক্ে ররা হয়। যখি সমস্ মাপেণ্ড নমতল যায় ও প্রতয়াজিীয় িনে প্রোি ররা হতয়তে ্খি 

CCATS স্য়ংনক্য়িাতৈ পারনমে থজিাতরে ও ্ার পিুি্কৈীররে রতর। জিসাংনখযের থডো নিষ্াশি ররা থযত্ পাতর এৈং নরতপাে্ক  ব্নর ররা থযত্ পাতর। CCATS-এর 
অযোতসেস NYC ACS এৈং DOE রমথীতের রাতে উপলব্ধ।

CCFS (তৈশু পতরচর্কা বরন্দ্র): হল এরটি থডোতৈস, নিউইয়তর্ক র নশশ ুও পনরৈার পনরতষৈার NYS অনফস ব্নর রতরতে ও রক্োতৈক্ে রতর। নিউইয়র্ক  শহতরর 
সমস্ লাইতসন্সপ্রাপ্ত/থরনজস্াড্ক  থরত্রের রায্করলাপ এই নসতস্তম ট্যোর ররা হয়। NYC ACS-এর রাতে অযোতসেস উপলব্ধ। আেশ্ক নরতপাে্ক  উপলব্ধ এৈং হর নরতপাটি্ক ং সম্ভৈ।

হাট্ক  ফললা-আপ স্াতে (HFUS): 2010 সাতল, DOHMH HFUS, NYC-এর প্রাপ্তৈয়স্তের িমিুার মত্যে এরটি 24- রন্ার থময়াতে মতূ্ সংগ্রতহর 

অ্যেয়ি। HFUS এর মত্যে নৈনিন্ন ্রতির থরাতের ঝঁুনরর রারে এৈং অৈস্া থযমি ডায়াতৈটিস সম্পতর্ক  নসতেড রক্তিাপ, উচ্চ্া, ওজি এৈং থরামতরর পনরন্র সাতে 
সাতে জিসংখযোনিনতির থডো ও ্তেযের পনরমাপ অন্তিু্কক্ত। এই উদ্াৈিী অ্যেয়ি হল 24-রন্ার থময়াতে মতূ্ সংগ্রহ ররত্ প্রেম মানর্ক ি যকু্তরাষ্ট্র নিনতির উপস্াপি অ্যেয়ি 

এৈং এতলাতমতলা সংখযোর িমিুাররতের থরেম থেতর অংশগ্রহেরারী নিতয়াতের মা্যেতম এরটি অিিযে পদ্ধন্ ৈযেৈহার ররা হতয়তে। 2010 HFUS এ ব্নর ররা, 
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DOHMH নিউইযর্ক  শহতর ৈাস্ৈানয্ জিসংখযো এৈং রনমউনিটি নিনতির পনুষ্ট থরৌশল মলূযোয়ি ররত্ িনৈষযেত্ HFUS নবি্ীয় ৈার (HFUS 2) ররা হতৈ এৈং এইসৈ 

ফলাফল থরাতিা খােযোিযোস এৈং ফতলাআপ থডো সহ রতক্তর িমিুার সতগে সম্পর্ক যকু্ত ররতৈ।

প্ররতুতিগি টীরা

সাতব্কর সংজ্ঞা ও সমন্বয়
এলারার োতরদ্রযে সংজ্ঞা: অেৈা এই নরতপাতে্ক  থিাে ররা হতয়তে, এলারা ZIP থরাতডর মা্যেতম থিিা যায়। এলারার োনরদ্র, ZIP থরাড নিনতির, আতমনররাি 

রনমউনিটি সমীক্া (ACS) অিসুাতর থফতডরাল োনরদ্র সীমার 100% এর িীতি োরা আৈানসরতের শ্ররা হার। 2014 CHS থডোর জিযে, 2009-2013 
থেতর ACS থডো ৈযেৈহার ররা হতয়তে। 2013 CHS থডোর জিযে, 2008-2012 থেতর ACS থডো ৈযেৈহার ররা হতয়তে। খৈু েনরদ্র এলারা মাতি হল থযখাতি 
30% ৈা ্ার থৈশী আৈানসর েনরদ্র সীমার নিতি ৈসৈাস রতরি। শিূযে সহ ZIP থরাড এমি এলারার মািতুষর োনরদ্র নস্ন্ নিে্কয় ররা হতয়তে এৈং নৈতলিষে থেতর ৈাে 

থেওয়া হতযতে।

সমন্বয়: ৈয়তসর সমন্বতয় নৈতলিষেেতুলা 2000 সাতলর মানর্ক ি যকু্তরাতষ্ট্রর জিসংখযো অিসুাতর ররা হয়।

তবভাজর: অিযে থরাতিািাতৈ থিাে িা ররা হতল DOHMH বিারা 2014 সাতল আপতডে ররা 2013 সাতলর নি্্কানর্ জিসংখযোর থেতর জিসংখযো নৈিাজর ৈযেৈহার 
রতর ্ার হার েেিা ররা হয়।

লক্যে: লতক্যের শ্ররা হার আৈার িক্ারাতর নফতর আসার আতে োতে্কে মাতির উপর নিনতি রতর রতম ৈা ৈাতড়। 

সচূলরর সংজ্ঞা ও সূত্
অরাল মিুৃযে সংজ্ঞা: প্রন্ 100,000 জিসংখযোয় 65 ৈেতরর রম ৈয়সীতের মৃ্ ু যের ৈয়স-সমনন্ব্ হার। সতূ্: NYC DOHMH, Office of Vital 
Statistics (অ্যোৈশযের পনরসংখযোি অনফস), 2013।

তৈশু অরাল মিুৃযে সংজ্ঞা: প্রন্ 1,000 জি নশশরু জন্মাতিার পর 1 ৈেতরর রম ৈয়তস নশশ ুমৃ্ ু যের হার সতূ্: NYC DOHMH, Office of Vital 
Statistics (অ্যোৈশযের পনরসংখযোি অনফস), 2013।

তিজ স্ালথ্যের রত্ন বিওয়া সংজ্ঞা: থরাতিা পাঁি স্তরর পনরমাতপ নিতজতের স্াস্যে সম্পতর্ক  “অসা্ারে,” “খৈু িাতলা” ৈা “িাতলা” ৈতল জানিতয়তেি এমি ৈয়স-সমনন্ব্ 
প্রাপ্তৈয়স্তের শ্ররা হার (অসা্ারে, খৈু িাতলা, িাতলা, থমাোমটুি ৈা খারাপ)। সতূ্: NYC DOHMH Community Health Survey (রনমউনিটি থহলে 
সাতি্ক ), 2013।

স্াথ্যেরর শৈৈব সম্পলর্ক  প্রচার
“তৈশু-বান্ধব” বরলন্দ্রর জন্ম বিওয়া তৈশু সংজ্ঞা: িৈজা্তরর নফনডং এৈং নশশ/ুমা এর ৈন্ধতির জিযে সতৈ্কাচ্চ মাতির পনরিয্কা প্রোি ররত্ মতিািী্ নশশ-ু
ৈান্ধৈ প্রসনূ্ থরত্রে নশশ ুজন্ম হওয়ার শ্ররা হার। সতূ্: NYC DOHMH, Office of Vital Statistics (অ্যোৈশযের পনরসংখযোি অনফস), 2014।

তৈশু পতরচর্কা সংজ্ঞা: নসটি-নিয়নন্ত্র্, সু্তলর ৈয়সী নশশ ুপনরিয্কা ৈাতে থর্রে-নিনতির (গ্রুপ িাই্ড থরয়ার) নশশ ুপনরিয্কা ৈযেৈস্া, পাৈনলর সু্তল সৈ্কজিীি নপ্র-থর 
(UPK) থরত্রে থমাে নশশ ুোরার ৈযেৈস্ার শ্ররা হার। সতূ্: Child Care Application Tracking System/Child Care Facility System, 
August 5, 2015।

শরলৈালর গভ্ক বিী সংজ্ঞা: প্রন্ 1000 জতি NYC-এর 15 থেতর 19 ৈের ৈয়সী মনহলাতের েি্ক ৈ্ীর হার (েি্ক পা্ সহ)। 2013 সাতলর জলুাইতয়র 
ইন্ারতপাতলতেড ইন্ারতসন্সাতলর আিমুানির জিসংখযোর ৈযেৈহার রতর হার েেিা ররা হতয়তে এৈং আেমসমুানর ৈা আতের আিমুানির জিসংখযো নিনতির হাতরর থেতর নিন্ন হতৈ। 

সতূ্: NYC DOHMH, Office of Vital Statistics (অ্যোৈশযের পনরসংখযোি অনফস), 2013।

হাই সু্কল বথলর স্াির সংজ্ঞা: িার ৈেতরর নরতজন্স ৈা স্ািীয় নডত্ামা সহ িার ৈেতরর মত্যে র্ স্া্র হতৈ এমি 9ম থগ্রতডর নশক্ােথীর শ্ররা হার। সতূ্: 
NYC Department of Education (নশক্া নৈিাে), 2014।

সথু্ এলারা শিতর ররা
বহিথ্ার রারলে হাসপািালল ভতি্ক সংজ্ঞা: NYC হাসপা্াল থেতর 15 থেতর 24 ৈেতরর যৈুরতের মত্যে মারাত্মর িয় এমি অসসু্্ার জিযে হাসপা্াতল 

িন ্্ক র শ্ররা হার (ICD-9-CM নিয়ম অিসুাতর)। সতূ্: Statewide Planning and Research Cooperative System (থেশৈযোপী পনররল্পিা 
ও েতৈষো সমৈায নসতস্ম, SPARCS), 2013।

পলে রাওয়ার রারলে হাসপািালল ভতি্ক সংজ্ঞা: 65 ৈের ৈয়সী ৈা ্ার থেতর থৈশী ৈয়সী প্রাপ্তৈয়স্তের পতড় যাওয়ার রারতে হাসপা্াতল িন ্্ক র (ICD-
9-CM থরাড নিনতির) নডসিাজ্ক  হার (প্রন্ 100,000 জতি) সতূ্: SPARCS, 2013।

বায়ুর গুেমাি সংজ্ঞা: প্রন্ৈের সৈতিতয় েনূষ্ ৈায়ু ও রম েনূষ্ এলারায় µg/m3 এত্ পনরমাপ ররা 2.5 মাইতক্ানমোর আরাতরর (PM2.5) উপাোতির 
পনরসর। সতূ্: DOHMH NYC Community Air Survey (রনমউনিটি এযার সাতি্ক ), 2013।
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রক্োলবক্ে ররা হয় িা এমি বাতে সংজ্ঞা: রক্োতৈক্ে ররা হয়নি ৈতল নরতপাে্ক  ররা হতয়তে এমি িাড়া ৈানড়র শ্ররা হার (িাগো ৈা নেদ্র রতয়তে, জল 
পতড়, নশত্ অন্নরক্ত ্াতপর প্রতয়াজি, ্াতপর ফতল িগ্ন, ইঁেতুরর উপদ্রৈ, িগ্ন ৈােরমূ, পতলস্ারা খতস পড়া) আতমনররাি রনমউনিটি সমীক্া, PUMA, 2009-2013 
নিনতির এলারার োনরদ্র। সতূ্: NYC Housing & Vacancy Survey (েহৃাযি ও খানল সাতি্ক ), 2014।

হাঁপাতির জরুতর তবভালগ তৈশুলের জিযে সাক্াৎ সংজ্ঞা: 5 থেতর 17 ৈেতরর নশশতুের জিযে NYC-এর হাঁপানির জরনুর নৈিাতে নশশ ুসাক্াত্র হার 

(প্রন্ 10000 জতি)। সতূ্: SPARCS, 2013।

বজলল রাওয়া সংজ্ঞা: েতড় প্রন্নেি র্ থলার শহতরর থজতল যায়। সতূ্: NYC Department of Corrections, Fiscal Year (সংতশা্েী নৈিাতের 
অে্কৈেতরর) 2015।

সামাতজর সসুগেতি সংজ্ঞা: প্রন্তৈশীতের মত্যে মলূযেতৈা্ ও আস্া। আসন্ন বমতরিক্স।

স্াথ্যেরর থারলি সহায়িা
বমেবহুলিা সংজ্ঞা: ৈনড মাস ইতন্ডসে (BMI) ≥ 30 আতে এমি প্রাপ্তৈয়স্তের ৈয়স-সমনন্ব্ শ্ররা হার। সতূ্: NYC DOHMH Community 
Health Survey, 2014।

সগুাতর তরিঙ্কস সংজ্ঞা: র্জি প্রাপ্তৈয়স্ জানিতয়তে থয ্ারা েতড় প্রন্নেি এর ৈা এরান্র সেুানর নরিঙ্কস খাি ্ার ৈয়স-সমনন্ব্ শ্ররা হার। সতূ্: NYC 
DOHMH Community Health Survey, 2014।

বযোয়াম সংজ্ঞা: NYC পাৈনলর হাই সু্তলর নশক্ােথীরা (থগ্রড 9-12) যারা অন্ত্ ে্ 7 নেতি 60 নমনিে শারীনরর রায্করলাতপ যকু্ত নেল ্াতের শ্ররা হার। 

সতূ্: Youth Risk Behavior Survey, 2013।

বসাতেয়াম গ্রহে সংজ্ঞা: NYC আৈানসরতের প্রাপ্তৈয়স্তের শরীতর নর পনরমাে থসানডয়াম(নমগ্রা) যাতছে। সতূ্: Heart Follow-Up Study, 2010।

িমূপাি সংজ্ঞা: ৈয়স-সমনন্ব্ প্রাপ্তৈয়স্ যারা অন্ত্ 100টি নসোতরে খাওয়ার ৈযোপাতর জানিতয়তেি এৈং এখি প্রন্নেি ৈা থরাতিা থরাতিা নেি ্মূপাি রতরি ্াতের 

শ্ররা হার। সতূ্: NYC DOHMH Community Health Survey 2014।

মাত্াতিতরতি মেযেপাি সংজ্ঞা: মাত্ান্নরক্ত মেযেপাি রতরি এমি ৈয়স-সমনন্ব্ প্রাপ্তৈয়স্তের শ্ররা হার (ে্ 30 নেতি থরাতিা সমতয় পরুষুতের জিযে পাঁি ৈা 

্ার থৈশী নরিঙ্কস এৈং মনহলাতের জিযে িার ৈা ্ার থৈশী নরিঙ্কস)। সতূ্: NYC DOHMH Community Health Survey, 2013। 

ওভারলোলজর রারলে মিুৃযে সংজ্ঞা: 15-84 ৈয়তসর NYC ৈানসন্াতের মত্যে অনিছোরৃ্ এৈং েরু্কেিাজনি্ িাতৈ থয থরাতিা মাের থৈশী থিওয়ার ফতল মৃ্ ু যের 

হার (প্রন্ 100,000 জতি)। এলারার োনরেযে্ার থডো আতমনররাি রনমউনিটি সমীক্া 2007-2011 অিসুাতর। সতূ্: NYC DOHMH, Office of Vital 
Statistics, 2013। 

মািসম্মি পতরচর্কা বাোলিা 
প্রলয়াজিীয় মািতসর তচতরৎসা িা পাওয়াসংজ্ঞা: মারাত্মর মািনসর সমসযো (ে্ 30 নেতির অনিনে্কষ্ট মািনসর স্াস্যে সমসযোর সিূর) আতে এমি ৈয়স-

সমনন্ব্ প্রাপ্তৈয়স্রা যাতের ে্ 12 মাতস মািনসর নিনরৎসার প্রতয়াজি োরতলও পািনি, ্াতের শ্ররা হার। খৈু েনরদ্র এলারা মাতি হল থযখাতি 20% ৈা ্ার থৈশী 

আৈানসর োনরদ্র সীমার নিতি ৈসৈাস রতরি। সতূ্: NYC DOHMH Community Health Survey, 2013।

প্রলয়াজিীয় তচতরৎসা িা পাওয়াসংজ্ঞা: ে্ 12 মাতস প্রতয়াজিীয় নিনরৎসা পািনি ৈতল জানিতয়তেি এমি ৈয়স-সমনন্ব্ প্রাপ্তৈয়তস্র শ্ররা হার। সতূ্: NYC 
DOHMH Community Health Survey, 2014।

তিয়ত্রিি উচ্চ রতিচাপ সংজ্ঞা: প্রাইমানর থরয়ার ইিফরতমশি থপ্রাতজক্ট (PCIP) এ প্রােনমর পনরিয্কা ্েযে প্ররতল্প অংশগ্রহেরারী থরােীরা, যাতের উচ্চ রক্তিাপ ৈা 
হাইপারতেিশি আতে এৈং সাম্প্রন্র রক্তিাপ 140/90 mm Hg. ্াতের েড় শ্ররা হার। সতূ্: PCIP Hub Data, 2013।

িিুি এইচআইতভ িরা পলেলি সংজ্ঞা: নিউইয়র্ক ৈাসীর মত্যে র্ জতির ি্ুি এইিআইনি ্রা পতড়তে (িি-এইডস) এৈং এইিআইনি সমৈ্থী এইডস (এইডস 

্রা পতড়তে এইিআইনির 31 নেতির মত্যে) ্রা পতড়তে। সতূ্: NYC HIV Surveillance Registry, 2013.

এইচআইতভ ভাইরাস েমি সংজ্ঞা: এইিআইনি ্রা পতড়তে এমি 13 এৈং ্ার থৈশী ৈয়সী নিউইয়র্ক ৈাসী, যাতের জিযে ৈেতর অন্ত্ এরৈার NYC প্রোি বিারা 

CD4 ৈা িাইরাল থলাড (VL) পনরমাপ আতে এৈং যাতের থশষ এইিআইনি VL পনরমাতপ িাইরাস েমি থেখা থেতে ্াতের শ্ররা হার। NYC-থ্ এইিআইনি িজরোনর 

ররার উতদেতশযে িাইরাসরটি্ নরেু েমি ≤ 200 রনপ/এমএল নহতসতৈ সংজ্ঞানয়্ ররা হয়। সতূ্: NYC HIV Surveillance Registry, 2013.

প্রস্তাতবি উধৃিতি

Mettey A, Garcia A, Isaac L, Linos N, Barbot O, Bassett MT. Take Care New York 2020: প্রতিটি এলারা, প্রতিটি 
তিউইয়র্ক বাসী, সরললর স্ালথ্যের তথ্তি বেখা হয় নিউ ইয়র্ক  নসটি নডপাে্ক তমন্ অব্ থহলে অযোন্ড হাইনজি। অতক্টাৈর 2015।
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