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COVID-19: গভর্ বতী, �নয্পান করাে�ন বা নবজাতেকর যত্ন িনে�ন 
এমন বয্ি�েদর জনয্ িনেদর্ শনাবলী 

 
িনউ ইয়কর্  িসিট (NYC) এবং যু�রা� জেুড় COVID-19 একিট গর�পূণর্ ঝঁুিক িহসােব িবরাজ 
করেছ। আপিন যিদ গভর্ বতী হন, �নয্দানরত থােকন, অথবা নবজাতেকর যেত্ন িনেয়ািজত থােকন, 
তাহেল �সেবর আেগ, �সেবর সময় ও �সেবর পের িনরাপদ পিরক�না করেত সাহাযয্ েপেত এই 
িনেদর্শনািট পড়ুন। 
 
যারা গভর্ বতী অব�ায় আেছন বা িশশেক বুেকর দধু খাওয়াে�ন তারা িটকা �হণ করেত পােরন। 
আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা িশশেক বুেকর দধু খাওয়ান, তাহেল িটকা�হণ স�েকর্  আপনার �া�য্ 
পিরচযর্া �দানকারীর সােথ কথা বলেল উপকার হেত পাের। তেব, িটকা েনয়ার জনয্ আপনার 
�দানকারীর কাছ েথেক ছাড়পে�র �েয়াজন েনই। িনউ ইয়কর্  ে�েটর পযর্ায়িভিত্তক িটকা িবতরেণর 
অংশ িহসােব, গভর্ বতী নারীরা িটকা েনয়ার েযাগয্ �পসমূেহর আওতায় পেড়ন। েযাগয্ �পসমূেহর 
একিট পূণর্া� তািলকার জনয্, nyc.gov/covidvaccinedistribution িভিজট করন। একিট িটকাদান 
েক� খুঁেজ েপেত এবং একিট অয্াপেয়�েম� করেত, vaccinefinder.nyc.gov েদখুন। িসিট-
পিরচািলত একিট িটকাদান েকে� অয্াপেয়�েম� করেত আপনার সহায়তার �েয়াজন হেল,  
877-829-4692 ন�ের েফান করন। COVID-19 িটকাসমূহ স�েকর্  তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/covidvaccine িভিজট করন। 
 
যারা গভর্ বতী তারা িক COVID-19 জিনত গরতর অসু�তার বিধর্ত ঝঁুিকেত রেয়েছন?  
হয্াঁ। এই মুহূেতর্  আমরা যা জািন তার উপর িভিত্ত কের, যারা গভর্ বতী নন তােদর তুলনায় যারা 
গভর্ বতী তােদর জনয্ COVID-19 জিনত গরতর অসু�তার ঝঁুিক েবিশ। যারা গভর্ বতী এবং 
COVID-19 এ আ�া� তােদর অকাল �সব এবং গভর্ াব�ার অনয্ানয্ সমসয্ায় আ�া� হওয়ার 
ঝঁুিকও েবিশ থাকেত পাের। জে�র আেগই িশশেদর COVID-19 �ারা সং�িমত হওয়ার িকছু 
ঘটনার কথা জানা েগেছ, তেব এগেলা িবরল বেল মেন হে�। 
 
যারা COVID-19 সং�া� গরতর অসু�তার বিধর্ত ঝঁুিকেত আেছন তােদর স�েকর্  আেরা জানেত, 
nyc.gov/health/coronavirus িভিজট করন এবং েপেজর বাম পােশ "Prevention and Groups at 
Higher Risk" (�িতেরাধ ও উ� ঝঁুিকেত থাকা �পসমূহ) এ ি�ক করন। 
 
যারা গভর্ বতী তারা COVID-19 িব�ার �িতেরােধ কী করেত পােরন? 
আপিন COVID-19 এর িবরে� িটকাকরণ স�ুণর্ করেলও, COVID-19 এর িব�ার �িতেরাধ 
করার জনয্ এই �ধান পদে�পগেলা মেন রাখনু: 

• অস�ু হেল বািড়েত থাকুন। আপিন অস�ু হেল অথবা COVID-19 এর পরী�ায় সা�িতক 
সমেয় পিজিটভ আসেল বািড়েত থাকুন। 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392880/pdf/main.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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• দরূ� বজায় রাখুন। যখন স�ব, অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূে� থাকুন। বড় জমােয়েত 
অংশ�হণ করেবন না, িবেশষ কের ঘেরর মেধয্। 

• মুেখ একিট আবরণ পরন। আপিন বা আপনার সােথ বসবাসকারী েকউ অস�ু হেল বা 
সা�িতক সমেয় COVID-19 এর সং�েশর্ এেল, যখন বািড়র বাইের থাকেবন তখন, এবং 
এমনিক বািড়েত থাকেলও একিট মেুখর আবরণ পের িনেজেক এবং আপনার চারপােশ যারা 
আেছন তােদর সরুি�ত রাখুন। মেুখর আবরণিট এমন হেত হেব েযন তা আপনার মখু ও 
নাকেক আঁটসাঁটভােব েঢেক রােখ। 

• আপনার হাতগিল পির�ার রাখুন। সাবান ও পািন িদেয় ঘন ঘন আপনার হাত েধান এবং 
সাবান ও পািন না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন। না েধায়া হােত আপনার মখু 
�শর্ করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার হােতর তাল ুনয়, বরং একিট িটসযু্ অথবা আপনার 
বাহ িদেয় আপনার কািশ ও হািঁচ ঢাকুন। 

 
আমােক িক আমার �সব-পবূর্বত� পিরচযর্ার অয্াপেয়�েম�গেলা পিরবতর্ ন করেত হেব? 
আল�াসাউে�র বয্াপাের? 
গভর্ াব�া চলাকালীন বা তার পের �া�য্ েসবা অয্াপেয়�েম�গেলা বািতল করেবন না। িকভােব 
িনরাপদ ও স�ু থাকেত হেব এবং িনেজেক COVID-19 েথেক র�া করেত হেব েস বয্াপাের 
আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সােথ কথা বলনু। আপনারা একসােথ িমেল আপনার এবং 
আপনার গভর্ াব�ার পে� সব েচেয় উপযু� একিট পিরক�না ৈতির করন। 
 
আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারী আপনার সােথ ভাচুর্ য়াল সা�াত করেত পােরন। েসে�ে�, 
আপনার েয য�গেলা �েয়াজন হেত পাের, েযমন বািড়েত র�চাপ মাপার মিনটর, ��াব পরী�ার 
ি�প, একিট ওজন মাপার য� এবং একিট থােমর্ািমটার েপেত তােদরেক সাহাযয্ করেত বলুন। 
আপনার �দানকারীেক িজ�াসা করন েয তােদর েকােনা অনলাইন েপাটর্ াল আেছ িকনা েযখােন 
আপিন আপনার িচিকৎসা েরকডর্  এবং ওষুেধর তািলকা েপেত পােরন।  
 
সরাসির সা�াতগেলাও আলাদা হেত পাের। সা�াতগেলা আেগর েচেয় কম সময় �ায়ী হেত পাের, 
এবং আপনার স�ী বা অনয্ কাউেক আপনার সােথ েযাগ িদেত িনেষধ করা হেত পাের। বয্ি�গত 
সা�ােতর সময়, আপনার েকবলমা� সবর্িন� সংখয্ার আল�াসাউ� করা হেত পাের। সাধারণত, 
একজন অ�ঃস�া মিহলা যােক ��-ঝঁুিক িহসােব িবেবচনা করা হয় তার েকবলমা� গভর্ াব�ার �থম 
িদেক একিট এবং �ণ পরী�া করার জনয্ আবার �ায় চার মাস নাগাদ আেরকিট আ�াসাউে�র 
�েয়াজন হয়। এিট আপনার শারীিরক অব�ার উপর িভিত্ত কের পিরবিতর্ ত হেত পাের। েকানও 
খুচরা আ�াসাউ� অব�ােন যােবন না - কারণ এসব �ােনর পিরেষবাওগেলা �ায়শই লাইেস�িবহীন 
হয় এবং িবনা নজরদািরেত চেল।  
 
আমার গভর্ াব�ায় যিদ COVID-19 এর উপসগর্গেলা বা অনয্ েকােনা সমসয্া থােক তাহেল 
আমােক কী করেত হেব? 
আপিন যিদ COVID-19 এ আ�া� হেয়েছন বেল মেন কেরন, আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর 
সােথ েযাগােযাগ করন এবং তােদরেক আপনার উপসগর্গেলা জানান। আপনার যিদ দিু��া হয়, 
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েকােনা ভুল হেয়েছ বেল মেন হয় অথবা সরাসির সা�ােতর �েয়াজন হয় তাহেল তােদর সােথ 
েযাগােযাগ করন। 
 
আিম িক আমার �সেবর পিরক�না বা �সেবর �ান পিরবতর্ ন করব? 
আপিন যিদ গভর্ াব�ার েশেষর িদেক থােকন, তাহেল িনেজর স�ােনর জে�র জনয্ েকােনা হাসপাতােল 
বা �সবেকে� যাওয়ার িবষেয় উি�� হেত পােরন। আপিন িনেজর �সব পিরক�না স�েকর্ ও উি�� 
হেত পােরন। COVID-19 জন�া�য্ জররী অব�ার ফেল সৃ� সমসয্াগেলার ফেল, আপনার �সেবর 
অিভ�তািট আপনার �তয্াশার েথেক আলাদা হওয়ার �বল স�াবনা রেয়েছ।   
 
েকউ েকউ হয়ত এখন গৃেহ জ�দান করা একিট িনরাপদ িবক� িহসােব িবেবচনা করেবন। এিট 
একিট কিঠন িস�া� হেত পাের। অেনক গৃেহ জ�দােনর সহায়েকরা এই সমেয় নতুন েরাগীেদর �হণ 
নাও করেত পােরন। আপনার �সেবর পিরক�না বা �ান স�েকর্  আপনার যিদ েকােনা �� বা 
উে�গ থােক তাহেল আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সােথ পরামশর্ করন। তারা আপনােক 
সেবর্াত্তম কাযর্�ণালীর পাশাপািশ, তােদর ফয্ািসিলিটেত সং�মণ িনয়�েণর নীিত স�েকর্  পরামশর্ 
েদেবন।    
 
আপিন যিদ অস�ু হন বা আপনার COVID-19 এর উপসগর্গেলা থােক তাহেল আপিন আপনার 
�সব েকে� বা হাসপাতােল যাওয়ার আেগ েসখােন েযাগােযাগ করন। এিট তােদর আপনার 
আগমেনর জনয্ ��ত হওয়ার সুেযাগ েদেব।  
 
আপিন যিদ হাসপাতাল বা �সব েকে� েযেত অ�ম হন তাহেল কী করেত হেব েস বয্াপাের 
িনেদর্শনার জনয্ American College of Nurse-Midwives (আেমিরকান েসিবকা-ধা�ী কেলজ) এর 
"Giving Birth ‘In Place’: A Guide to Emergency Preparedness for Childbirth" ('ঘেরই' 
�সব: িশশ জ�দােনর জনয্ জররী ��িতর একিট িনেদর্শনা) পড়ুন। 
 
COVID-19 আ�া� বয্ি�রা িক �নয্পান করােত পারেবন?  
হয্াঁ। হয্াঁ, COVID-19 বা COVID-19 এর জনয্ পরী�া করাে�ন এমন বয্ি�রা তােদর িশশর 
মেধয্ ভাইরাস না ছড়ােত েদওয়ার সতকর্ তা অবল�ন কের �নয্পান করােত পােরন।   
 
এই মুহূেতর্  পযর্া� �মাণ সীিমত হেলও, বুেকর দধু খাওয়ােনার সময় িশশর মেধয্ COVID-19 
ছড়ােনা অ�াভািবক বেল মেন হে�। জ�দানকারী িপতা-মাতার অয্াি�বিড (যা িশশেক েবিশরভাগ 
সং�মণ েথেক র�া কের) েদয়া সহ, বুেকর দধু খাওয়ােনার বহ উপকািরতার কারেণ, েয সব 
বাবা মা তােদর িশশেক বুেকর দধু খাওয়ােত চান তােদর উিচত িকছু পূবর্সতকর্ তা অবল�ন কের 
কাজিট করা, েযগলর মেধয্ আেছ বুেকর দধু খাওয়ােনার িঠক আেগ কমপে� 20 েসেকে�র জনয্ 
তােদর হাত ভালভােব সাবান ও পািন িদেয় ধুেয় েনয়া, এবং বুেকর দধু খাওয়ােনার সময় মুেখ 
একিট আবরণ পরা। আর একিট িবক� পা� অথবা হাত িদেয় দধু বার করা। যিদ পা� 
বয্বহার করা হয়, পাে�র সম� অংশ �েতয্ক বয্বহােরর মােঝ সাবান ও পািন িদেয় ভালভােব 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www.midwife.org/acnm/files/cclibraryfiles/filename/000000007806/giving_birth_in_place.pdf
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ধুেয় েনওয়া উিচত। এমন েকােনা বয্ি� যার COVID-19 েনই, তার �ারা িশশেক েবাতেলর 
মাধয্েম মােয়র দধু খাওয়ােনার কথা িবেবচনা করন।  
 
COVID-19 হওয়া মা িক তার স�ােনর সােথ "একঘের" থাকেত পারেবন? 
"একঘের" থাকা মােন আপনার িশশেক আপনার সােথ একই কামরায় রাখা। িকছু �া�য্ পিরচযর্া 
�দানকারী COVID-19 এ আ�া� িপতামাতা যারা হাসপাতােল আেছন বা COVID-19 এর জনয্ 
পরীি�ত হে�ন তােদর কাছ েথেক িশশেক আলাদা রাখার পরামশর্ িদেত পােরন। এিট করা হয় 
নবজাত িশশর COVID-19 এ আ�া� হওয়ার ঝঁুিক কমােনার জনয্ এবং এিট আলাদা আলাদা েকস 
অনুযায়ী করা উিচত। েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) বেল েয �া�য্ েসবা �দানকারী এবং িপতামাতার উিচত েযৗথভােব এই 
িস�া�িট েনয়া। িপতা-মাতা আর সং�ামক না হওয়া পযর্� অথবা িচিকৎসার অব�া পিরবিতর্ ত 
হেল তারও েবিশ সময় এই পৃথকীকরণ �ায়ী হেত পাের। পথৃকীকরেণর মেধয্ থাকেত পাের 
হাসপাতােলর একই ঘের থাকেল নবজাতকেক িপতামাতার েথেক 6 ফুেটর েবিশ দরূে� রাখা অথবা 
সিতয্কার অেথর্ শারীিরক পৃথকীকরণ করা েযখােন নবজাতেকর যত্ন িনেত সহায়তার জনয্ অনয্ 
একজন সু� �া�বয়� থাকেবন।   
 
আপনােক ও আপনার সহায়তা দেলর বয্ি�েদর িনরাপেদ রাখেত হাসপাতাল ও �সব েক�গেলা 
দশর্নাথ�েদর সংখয্াও সীিমত কের িদেত পাের। আপনার সহায়তা দেল আপনার স�ী, দাই, ব�ু বা 
পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা অ�ভুর্ � থাকেত পােরন যােদর আপিন �সব েবদনা এবং �সব উভেয়র 
সময় উপি�ত থাকার পিরক�না কেরিছেলন। িনি�ত করন েয আপনার সহায়তা দল হাসপাতােলর 
িনেদর্শনা েমেন চলেছ। স�ােনর জে�র সময় আপনার অিধকার স�িকর্ ত তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/health েদখুন এবং "respectful care at birth" (জে�র সময় ��াশীল যত্ন) অনুস�ান 
করন।  
 
জে�র পের আমােক েকান ল�ণগেলার �িত েখয়াল রাখেত হেব? 
�সেবর পর �া�য্গত জিটলতা েদখা িদেত পাের। যারা গভর্ বতী, সা�িতক সমেয় জ� িদেয়েছন, 
তােদর সহায়তা দল এবং তােদর �া�য্ েসবা �দানকারীেদর জনয্ CDC এর “Hear Her” �ক� 
("নারীর কথা শনুন") এ গর�পূণর্ তথয্ রেয়েছ।  
 
�সেবর পর যিদ আপিন এমন েকােনা উপসগর্ বা ল�ণ েদেখন যা আপনােক দিু��া�� কের 
তাহেল কাউেক বলুন। আপনার কথা বলার অিধকার আেছ। আপিন যিদ তখনও হাসপাতাল বা 
�সব েকে� থােকন, আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীেক আপনার দিু��ার কথা বলনু। আপিন 
বািড়েত থাকেল, আপনার �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করন, 911 এ েফান করন অথবা েকােনা 
ইমােজর্ ি� রেম চেল যান।  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-newborns.html
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.cdc.gov/hearher/index.html
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0�সেবর পর �া�য্ সমসয্াসমূেহর গরতর ল�ণগেলা: 
 

   911 এ েফান করন যিদ আপনার: 
• বুেক বয্থা হয়  
• িনঃ�াস িনেত অসুিবধা বা �াসক� হয়  
• িনেজর অথবা িনেজর িশশর �িত করার িচ�া মাথায় আেস  
• িখঁচুিন হয়  

 
  আপনার �দানকারীেক েফান করন যিদ আপনার:  

• এমন মাথাবয্থা হয় যা চেল যাে� না, এমনিক ওষধু েনওয়ার পেরও  
• মাথাবয্থার সােথ সােথ েচােখ ঝাপসা েদেখন বা দিৃ�েত অনয্ েকােনা পিরবতর্ ন আেস  
• েকােনা েকেট যাওয়া �ত থােক যা সারেছ না  
• র��রণ হয় (উদাহারণ�রপ, এক ঘ�ার মেধয্ এক বা একািধক পয্াড পুেরাপুির িভেজ 

যাওয়ার মত যেথ�) বা বড় বড় রে�র দলা যায়  
• 100.4 িডি� ফােরনহাইট বা তার েবিশ তাপমা�া েদখা েদয়  
• পা ফুেল যায়, লাল হেয় যায়, বয্থা হয় বা �শর্ করেল উ� অনুভূত হয় 

  
 
আপনার �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করার সময়, 911 এ েফান করার সময় অথবা ইমােজর্ ি� 
রেম যাওয়ার সময়, িনেজর বয্াপারগেলা জানােনার বয্াপাের িনি�ত করন:  

1. আপিন স�িত একিট িশশর জ� িদেয়েছন  
2. েয সময় আপনার বা�া হেয়েছ; এবং 
3. েয িনিদর্� ল�ণগেলা আপনার মেধয্ েদখা িদেয়েছ।  

 
উদাহারণ�রপ: "ছয় িদন আেগ আমার একিট স�ান হেয়েছ, এবং আমার �চ� মাথাবয্থা েদখা 
িদেয়েছ যা এমনিক ইবুে�ােফন েনওয়ার পেরও সারেছ না।" 
 
সদয্ স�ােনর জ� েদওয়া ("চতুথর্ ৈ�মািসক") মােয়েদর জনয্ তথয্ 
েফান, েট�ট, িভিডও কল বা সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর সাহােযয্ আপনার সহায়তা দেলর 
(স�ী, ধা�ী, ব�ু বা পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা) সােথ সংযু� থাকুন থাকুন। আপনার সহায়তা 
দেলর সদসয্রা আপনােক এবং নবজাতকেক েদখার জনয্ অধীর হেয় থাকেত পােরন, িক� COVID-
19 সং�মণ �িতেরােধর জনয্ চারিট �ধান পদে�প অনুসরণ করা জররী: বািড়েত থাকা, দরূ� 
বজায় রাখা, মুেখর আবরণ পরা, এবং আপনার হাতগেলা পির�ার রাখা।  
 
স�ােনর জে�র পর �থম কেয়ক মােস িবষ�তা সহ বহ আেবগ অনুভব করা �াভািবক। কখনও 
কখনও আেবগ সামলােনা কিঠন হেত পাের। গভর্ াব�ায় �ায়ই �িত 10 জেনর মেধয্ একজন হতাশায় 
েভােগন এবং তােদর �ায় অেধর্ক িশশর জে�র পের �সেবাত্তর হতাশায় েভােগন। �সেবাত্তর হতাশা 
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স�েকর্  আরও জানেত, nyc.gov/health েদখুন এবং "postpartum depression" (�সেবাত্তর 
হতাশা) অনুস�ান করন। 
 
চাপ বা হতাশার ল�ণগেলা যিদ অসহয্ রকেমর হেয় দাঁড়ায়, তাহেল আপনার জনয্ িবনামূেলয্র, 
েগাপনীয় মানিসক �া�য্ সহায়তার সংেযাগ NYC Well এর সােথ েযাগােযাগ করন। 200িটরও 
েবিশ ভাষায়, 24/7 সময় একজন পরামশর্দাতার সােথ েফােন, েট�েট বা চয্ােটর মাধয্েম কথা 
বলুন এবং মানিসক �া�য্ ও মাদক বয্বহার সং�া� পিরেষবা �হণ করন। সহায়তার জনয্ েফান 
করন 888-692-9355 ন�ের, অথবা অনলাইেন চয্াট করন nyc.gov/nycwell-এ। 
 
আপনার িনেজর বা আপনার স�ােনর �িত করার িচ�া মেন এেল, 911 ন�ের কল করন।  
 
নতুন িপতা-মাতার জনয্ অনয্ানয্ সং�ানগেলা 

• NYC েত িবনামূেলয্ এবং কম দােমর পিরেষবা এবং হটলাইনগেলা স�েকর্  তেথয্র জনয্ 311 
ন�ের কল করন। 

• "চতুথর্ ৈ�মািসক" স�িকর্ ত তেথয্র জনয্, newmomhealth.com এ "Fourth Trimester 
Project" (চতুথর্ ৈ�মািসক �ক�) েদখুন। 

• �সেবাত্তর হতাশা স�িকর্ ত তেথয্র জনয্, postpartum.net এ "Postpartum Support 
International (PSI)" (আ�জর্ ািতক �সেবাত্তর সহায়তা (PSI)) েত যান, 800-944-
4773 ন�ের PSI েহ�লাইন এ কল করন (ইংেরিজ এবং �য্ািনশ ভাষায় উপলভয্) 
অথবা 800-994-4773 (ইংেরিজ) ন�ের বা 971-420-0294 (�য্ািনশ) ন�ের েট�ট 
পাঠান।  

• েফান, ইেমইল বা েট�েটর মাধয্েম সবর্দা আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সােথ 
েযাগােযাগ রাখুন, িবেশষত েযেহতু মুেখামিুখ �া�য্েসবা পিরদশর্ন এই মুহেতর্  সীমাব� রেয়েছ। 
আপনার যিদ একজন �া�য্ পিরেষবা �দানকারী না থােক, তাহেল 311 এ কল করন।   

• স�ান জ�দানেক িঘের েয সব শারীিরক, মানিসক ও বয্বহািরক সমসয্াগেলা েদখা েদয় 
েসগেলা েমাকােবলা করেত ধা�ীগণ পিরবারসমূহেক সাহাযয্ করেত পাের। COVID-19 
চলাকালীন সমেয় ধা�ীগণ বতর্ মােন ভাচুর্ য়াল ও সরাসির সহায়তা িদেয় যাে�ন। আপিন যিদ 
�সেবাত্তর ধা�ী সহায়তা িনেত চান, NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ এর "Doula 
Care" (ধা�ী েসবা) েপজ িভিজট করন এবং "Programs Offering Free Doulas" 
(িবনামূেলয্ ধা�ী সরবরাহকারী �ক�সমূহ) খুঁেজ িনন। 
 

COVID-19 স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/health/coronavirus িভিজট।  
 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  3.13.21 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://newmomhealth.com/
https://www.postpartum.net/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/doula-care.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/doula-care.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
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