
নিউ ইয়র্ক  নিটিতে স্বাস্থ্য পনিচর্কবা করন্দ্র িহ 

িিরবানি িনুিধবাতরতন্দ্র িথ্যনতিি করৌিগে অনিমখু, 

নিঙ্গগে পনিচয় িবা নিঙ্গগে অনিিথ্যনতিি নিনতিতে 

বিষমথ্যমূির আচিণ রিবা কিআইনি।

নিউ ইয়র্ক  নিটিি মতধথ্য স্বাস্থ্য পনিচর্কবা পনিতষিবা 

গ্রহণ রিবাি িময় আপিবাি রবা এই অনধরবািগুনি 

আতে:

 1. সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রেসমস্ত প্রদবানেবারী, েমমী সদসথ্য এবং 
কস্চ্বান্দসবী দ্বারবা সম্বান, মর্বাদবা এবং কেশবাদবাররন্দবের 

�া�� পিরচয�া 
অিধকােরর িবল

সবান্দে রিরেৎসবার অরিেবার

 2. সহবানভুূরি সম্পন্ন, িবারণবা-মক্ত এবং সম্পণ ্েররির্বা 
গ্রহণ েরবার অরিেবার রবা আেনবার করৌনগি অরভমখু, 

করৌনগি আিরণ, রিঙ্গগি েররিয় এবং রিঙ্গগি 

অরভবথ্যরক্তর প্ররি সন্দিিন। এই অরিেবারসমস্ত স্বাস্থ্য 
েররন্দেববার জনথ্য প্রন্দরবাজথ্য, এবং রনম্নরিরখন্দির প্ররি 

রনরদ্ষ্ট গুরুবে প্রদবান েন্দর:

2a. প্রবােরমে েররির্বা
2b. আেৎেবািীন েররির্বা
2c. করৌন স্বাস্থ্য েররির্বা, প্ররিন্দরবািমিূে েররন্দেববা সহ; 
ঝুঁরে এবং ক্ষরি িঘুেরণ েরবামশ্; এবং HIV, করৌন 

সংক্রমণ ভবাইরবাি কহেবাটবাইটিস এবং HPV-সম্পরে্ি 

েথ্যবান্বান্দরর জনথ্য েরীক্ষণ এবং রিরেৎসবা
2d. রিঙ্গ েররবি্ন-সম্পরে্ি েররির্বা

2e. প্রজনন স্বাস্থ্য েররির্বা এবং েররববার েররেল্পনবা
2f. মবানরসে এবং আিরণগি স্বাস্থ্য কসববা
2g. মবানরসে আঘবাি েরবিমী েররির্বা, ঘৃণবাত্মে 

রহংসবার েরবিমী েররির্বা সহ, করৌনগি রহংসবা এবং 
ঘরনষ্ঠ সঙ্গীর রহংসবা
2h. অথ্যবািন্দেবাহি এবং মবাদে বথ্যবহবার মিূথ্যবায়ন,  

েরবামশ্ এবং রিরেৎসবা

 3. করৌনগি ইরিহবাস, বি্মবান করৌন জীবন, করৌনগি িৃরতি 

এবং সম্পে্ সহ আেনবার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য েররির্বা 
প্রন্দয়বাজন্দনর বথ্যবােবান্দর প্রদবানেবারীর সবান্দে সম্বানজনে 

আন্দিবািনবা েরবার অরিেবার

 4. আেনবার রিঙ্গগি েররিয় এবং রিঙ্গি অরভবথ্যরক্তর 

স্ীেৃরি, সুরনরচিিেরণ এবং নরেভুক্ত েরবার অরিেবার, 

রনম্নরিরখি সহ:

রনি আপনি নিশ্বাি রতিি কর আপিবাি নিঙ্গগে 
পনিচয় িবা নিঙ্গে অনিিথ্যনতিি রবািতণ আপিবাি িতঙ্গ 
অপিথ্যিহবাি রিবা হতয়তে িবা পনিচর্কবা িবা পনিতষিবা 

অস্বীরবাি রিবা হতয়তে েবাহতি মবািি অনধরবাি িম্পতর্ক  
নিউ ইয়র্ক  নিটি মবািিবানধরবাি রনমশতি (New York 

City Commission on Human Rights) 
অনিতরবাগ জবািবাতিবাি জিথ্য 311 িবা  
718-722-3131 িম্বতি রি ররুি।



এই অনধরবািগুনি িমস্ত নিউ ইয়র্ক  নিটি স্বাস্থ্য 

পনিচর্কবা করতন্দ্র প্রতরবাজথ্য করখবাতি নচনরৎিবাগে  

এিং অিথ্যবািথ্য িবামবানজর িহবায়র পনিতষিবা  

প্রিবাি রিবা হয়, হিনপটবাি; আপৎরবািবীি রুম; 

আতজ্ক ন্ট করয়বাি কিন্টবাি; নলিনির; নিনজনশয়বান্স, 

িবাি্ক পথ্যবানটিশিবাি্ক এিং নিনজনশয়বাি অথ্যবানিতটেন্টি 

4c. আেনবার রিঙ্গগি েররিয় এবং রিঙ্গগি 

অরভবথ্যরক্তর সন্দঙ্গ সবামঞ্জসথ্যেূণ ্রসন্দঙ্গি-কসক্স  

সুরবিবান্দে্রে বথ্যবহবার েরবার অরিেবার

 5. আেনবার বথ্যরক্তগি স্বাস্থ্য িন্দেথ্যর জনথ্য প্রদবানেবারীর 

অনন্দরবান্দির স্পষ্ট বথ্যবাখথ্যবা এবং েবান্দে এই িেথ্য কদখবান্দনবা 
হন্দব িবা জবানবার অরিেবার এবং িেথ্য প্রেবাশ নবা েরবার 

অরিেবার

4a. েমমী সদসথ্যরবা আেনবার স্-কঘবারেি নবাম এবং 
সব্নবাম েদ বথ্যবহবার েরন্দেন এবং আেরন আেনবার 

শরীরন্দে বণন্বা েরবার জনথ্য কর ভবােবা বথ্যবহবার েন্দরন  

িবা প্ররিফরিি েরন্দে
4b. কেেবার এবং ইন্দিক্ট্ররনে ফম ্এবং রিরেৎসবাগি 

নরেেত্র কদখবার অরিেবার রবা আেনবার স্-কঘবারেি নবাম, 

সব্নবাম েদ এবং রিঙ্গগি রনন্দদ্শে বথ্যবহবার েন্দর

 6. সমস্ত রিরেৎসবাগি প্ররক্রয়বা এবং ঝুঁরের স্পষ্ট বথ্যবাখথ্যবার 

অরিেবার; কর কেবানও রিরেৎসবা রনব্বািন এবং প্রিথ্যবাখবার 

েরবার অরিেবার এবং আেনবার রিরেৎসবান্দে ঝুঁরেগ্রস্ত নবা 
েন্দর কেবানও গন্দবেণবায় অংশগ্রহণ নবা েরবার অরিেবার

 7. করৌনগি অরভমখু, রিঙ্গগি েররিয় এবং রিঙ্গগি 

অরভবথ্যরক্তর রভরতিন্দি ববেমথ্য-মক্ত স্বাস্থ্য-সম্পরে্ি 

েভবান্দরজ এবং সুরবিবা বথ্যবহবার েরবার অরিেবার

 8. ররদ আেরন রিরেৎসবাগি রসদ্বান্ত রনন্দি নবা েবান্দরন  

িবাহন্দি কে রসদ্বান্ত কনন্দব িবা কবন্দে কনওয়বার অরিেবার; 

এবং, অপ্রবাতিবয়সস্কন্দদর জনথ্য এই রসদ্বান্দন্তর মন্দিথ্য 
আেনবার ইচ্বা এবং করেষ্ঠ স্বাে্ অন্তভু্ক্ত েরবার  

অরিেবার

 9. আেনবান্দে কেবানও স্বাস্থ্য েররির্বা কেন্দ্রে ভরি্ েরবা  
হন্দি কে আেনবার সন্দঙ্গ কদখবা েরন্দি েবারন্দব এবং  

েবারন্দব নবা কস সম্পন্দে্ রসদ্বান্ত কনওয়বার অরিেবার

 10. বথ্যরক্তগি রবেয় এবং কগবােনীয়িবার অরিেবার

অনিি; িবানি্কং কহবাম; এিং িবীর্ক-কময়বািবী পনিচর্কবা 

করন্দ্র; এিং রনমউনিটি-নিনতির িংস্বা িহ।

এই অনধরবািগুনি পবাঁচটি িতিবাি মতধথ্য িমস্ত  

নিউ ইয়র্ক  নিটি আিবানির এিং  

পনিিশ্করতিি জিথ্য প্রতরবাজথ্য।

আিও েত্থ্যি জিথ্য

 nyc.gov/health/lgbtq-এ রবাি।


