
COVID-19 এর সময় 
উদ্বেগ সামলাদ্�া
COVID-19 জ�স্াস্থ্য জরুরী অবস্ার সমদ্য় উদ্বেগ ববাধ করা স্াভাববক। উববেগ্ন অবস্ায়, 
বববিরভাগ মা�ুদ্ের মদ্ধথ্য �া�া ধরদ্�র লক্ষণ ও উপসগ্গ বেখা বেয়।  মা�ুদ্ের অ�ুভব, বিন্া 
ও আিরদ্ণর উপর উদ্বেগ প্রভাব বেলদ্ে পাদ্র। আপ�ার উপর উদ্বেদ্গর প্রভাব সম্পদ্ক্গ  
সদ্িে� হদ্ল ও উদ্বেগ ব�রস� বকৌিল বথ্যবহার করদ্ল আপ�ার উপকার হদ্ে পাদ্র।

উদ্বেদ্ের সাধারণ লক্ষণ ও উপসে্গসমূহ
উদ্বেে সামলাদ্�ার উপায়

আপ�ার িারীবরক 
স্াদ্স্থ্যর যত্ন ব��

ব�দ্জর অ�ুভূবে 
সম্পদ্ক্গ  সদ্িে� 
বহা�

এম� বকছু করু� যা 
আপ�াদ্ক আ�ন্দ 
বেয় বা প্রিাবন্ বেয়

শারীররক: অবসন্নো, মাথাবথ্যথা,  
দ্রুে হৃেস্পন্দ� এবং পূব্গ ববেথ্যমা� 
সমসথ্যাসমূদ্হর অব�বে

পবরবস্বে বযম� হদ্ব বসই অ�ুযায়ী NYC স্াস্থ্য েপ্তর োর সুপাবরিগুবল পবরবে্গ � করদ্ে পাদ্র। 1.27.21

বপ্রয়জ� ও 
সম্প্রোদ্য়র 
সেসথ্যদ্ের সাদ্থ 
বযাগাদ্যাগ রাখু�

দে�বন্দ� কায্গাবলী 
বজায় রাখু�

ব্রি� বথ্যবহাদ্রর 
সময় কমা�

ব�দ্জদ্ক 
ব�দ্জর 
িবতিিালী 
বেকগুবল 
সম্পদ্ক্গ  মদ্� 
কবরদ্য় বে�

অনুভূরি সম্পরককি ি: 
 েঃুখ, হোিা,  
েবুচিন্া, রাগ  
এবং ববরবতির  
অ�ুভূবে

আচরণগি: ব�দ্জর 
মদ্ো আিরণ �া করা, 
অবস্র ববাধ করা, 
ঝগডাদ্ে স্ভাব এবং 
খাওয়া-োওয়া, ঘুম ও 
ঔেবধদ্রবথ্য বা মােক 
বথ্যবহাদ্র পবরবে্গ �

কাররা সারে কো বলরল উপকার হরি  
পারর। একজন বনু্, পররবাররর সদস্য,  
ধর্মীয় ননিা, সহায়ক গ্রুপ বা  
কাউরসেলররর সারে ন�াগার�াগ করুন।

NYC Well, মা�বসক স্াস্থ্য ও ঔেবধদ্রবথ্য বা মােক বথ্যবহার সংক্ান্ সহায়োর জ�থ্য 200 টিরও  
বববি ভাোয় সংদ্ক্ষদ্প কাউদ্সেবলং এবং বরোদ্রল প্রো� করার জ�থ্য প্রবিবক্ষে কাউদ্সেলর যুতি  
একটি বব�ামূদ্লথ্যর, বগাপ�ীয় বহল্পলাই�।

888-692-9355 �ম্বদ্র বো� করু� অথবা অ�লাইদ্� িথ্যাে করার জ�থ্য nyc.gov/nycwell  
বভবজে করু�।

আররা িরে্যর জন্য:
আবথ্গক বা খােথ্য সহায়োর জ�থ্য, 311 �ম্বদ্র বো� করু� অথবা nyc.gov/311 বভবজে করু�। বজপ বকাড অ�ুসাদ্র 
পবরদ্েবার জ�থ্য, nyc.gov/health বভবজে করু� এবং COVID সংক্ান্ত সম্প্রদায় নসবা অনুসন্ান করুন ("COVID 
community services")।
COVID-19 সম্পদ্ক্গ  আদ্রা েদ্থথ্যর জ�থ্য, nyc.gov/coronavirus বেখু�।

র্ানরসক: ববভ্াবন্, ভুদ্ল  
যাওয়া এবং মদ্�াদ্যাগ বেদ্ে  
বা বসদ্ান্ ব�দ্ে সমসথ্যা

ঔেবধদ্রবথ্য বা মােক 
ও অথ্যালদ্কাহল 
বথ্যবহাদ্র পবরবে্গ দ্�র 
উপর লক্ষথ্য রাখু�

ঔেবধদ্রবথ্য বা মােক একাকী 
বথ্যবহার করা বা বমবরিে করা  
বথদ্ক ববরে থাকু�, এবং সব সময় 
হাদ্ের কাদ্ছ �থ্যাদ্লাদ্্া� রাখু�

Bengali

উদ্বেে ও মাদক বা ঔষধধদ্রব্য ব্যবহারদ্ক মমাকাদ্বলা 
করার উপায়সমূহ

http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/311
http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/coronavirus

