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স্বাস্থ্য দিি এশীয় রন্উইয়র্চিাসীদদি মদযয স্বাস্থ্যগত
পার্চ দর্যি উপি প্রর্ম রিদপার্চ প্রর্াশ র্দিদে

সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য জাগ্রিব াষ্ঠীবের থেবক এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের সুস্থ োকার
সম্ভােন্া কম, যগ্রেও িাবের মবযয মেযপাবন্র মাত্রাগ্রিগ্ররক্ত ওজন্ ো থমেেহুলিা হওয়ার প্রেণিা কম
এশীয় পুরুষরা এশীয় মগ্রহলাবের থেবক পাাঁচগুণ থেগ্রশ যূমপান্ কবর
মার্চ 29, 2018 – স্বাস্থয েপ্তর আজ প্রেম োবরর জন্য এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের মবযয স্বাস্থয ি পােকবকযর একটি
এগ্রপ থেটা গ্রিফস পরীক্ষা প্রকাশ কবরবে। প্রায় 1.2 গ্রমগ্রলয়ন্ থলাকবক গ্রন্উইয়কক শহবর েসোসরি এশীয় েবল
সন্াক্ত করা হবয়বে; 2000 সাল থেবক এই জন্সংখ্যা 53 শিাংশ থেবেবে। সাযারণভাবে, এশীয় েসোসকারীবের
মবযয সুস্থ োকার গ্রেষয় কম- 86 শিাংশ থেিাঙ্গ েসোসকারীবের িু লন্ায় 65 শিাংশ। যগ্রেও িাবের মবযয
অন্যান্য জাগ্রির থেবক মেযপান্ ো মাত্রাগ্রিগ্ররক্ত ওজন্ ো থমেেহুলিা হওয়ার প্রেণিা কম। এগ্রপ থেটা গ্রিফস
গ্রন্উইয়কক শহবরর সেবচবয় েে থ াষ্ঠীবের পরীক্ষা কবরবে: চীন্া, েগ্রক্ষণ এশীয়, থকাগ্ররয়ান্ এেং গ্রফগ্রলগ্রপবন্া।
েগ্রক্ষণ এগ্রশয়ার মবযয ভারিীয়, োংলাবেশী, পাগ্রকস্তাগ্রন্ ও থন্পাগ্রলরা অন্তভুক ক্ত। গ্রকেু অল্পসংখ্যক এশীয় জন্ব াষ্ঠী
থযমন্ জাপাগ্রন্, গ্রভবয়িন্াগ্রম, এশীয় েংশজাি স্ব-গ্রচগ্রিি থলাক এেং প্রশান্ত মহাসা রীয় দ্বীপপুবের থলাবকবের
কারবণ এবেরবক অন্যান্য এশীয়বের মবযয রাখ্া হবয়বে। েগ্রক্ষণ এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের পূেকপুরুবষর ইগ্রিহাস
থেবক জান্া থ বে থয পরীগ্রক্ষি অন্যান্য এশীয় থ াষ্ঠীবের থেবক এবের মবযয হাইপারবটন্শন্, হাটক গ্রেগ্রজজ এেং
োয়াবেটিস হওয়ার উচ্চ ঝুাঁ গ্রক আবে; চীন্া পুরুষরা চীন্া মগ্রহলাবের থেবক েয় গুণ থেগ্রশ যূমপান্ করি এেং
েগ্রক্ষণ এগ্রশয় ও চীন্া গ্রন্উইয়কক োসীবের থেবক থকাগ্ররয়ান্বের মবযয মেযপান্ করার প্রেণিা থেগ্রশ গ্রেল। থেটা
গ্রিফ 2013 থেবক 2015 এর মবযয এবজগ্রির কগ্রমউগ্রন্টি থহলে সাবভক র িেয েযেহার কবরবে। থেটা থটগ্রেল সহ
সম্পূণক এগ্রপ থেটা গ্রিফস এখ্াবন্ পাওয়া যাবে।
ি জুন্ মাবস, চীন্া গ্রন্উইয়কক োসীবের মবযয মৃিুয হার সম্পবকক সবচিন্িা ও যমূপান্ কমাবন্ার োিক া গ্রেবি স্বাস্থয
গ্রেভা Charles B. Wang কগ্রমউগ্রন্টি থহলে থসন্টাবরর সবঙ্গ হাি গ্রমগ্রলবয়বে। 2020 এর মবযয গ্রন্উইয়কক শহবর
যূমপায়ীবের সংখ্যা কগ্রমবয় 160,000 এর লবক্ষয ি েের একাগ্রযক অযাগ্রন্ট-থটাোবকা গ্রেল স্বাক্ষগ্ররি হয় যা
থেব্রুয়ারী থেবক কাযককরী হবয়বে। গ্রিন্ েের আব OneNYC প্ল্যাবন্র সবঙ্গ হাি গ্রমগ্রলবয় এলাকা স্তবর
থমেেহুলিা, েযায়াম এেং যূমপান্ সহ স্বাস্থয অসমিার গ্রেষয় সামবন্ আন্বি স্বাস্থয েপ্তর থহলে ব্লুগ্রপ্রন্ট থটক
থকয়ার গ্রন্উ ইয়কক 2020 (Take Care New York 2020) চালু কবরবে।

“স্বাস্থয েপ্তবর, সমস্ত গ্রন্উইয়কক োসী ও প্রগ্রিটি জন্ব াষ্ঠীর থযন্ গ্রন্বজবের স্বাস্থয সংক্রান্ত চযাবলে ও ফলাফল োবক
িা প্রোন্ করার জন্য লোই করগ্রে” েবল হেলর্ র্রমশন্াি Dr. Mary T. Bassett জান্ান্। “গ্রেগ্রভন্ন যরবন্র
থ াষ্ঠী পরীক্ষার সময় ‘এশীয় আবমগ্ররকান্রা’ স্বাস্থয েপ্তরবক কগ্রমউগ্রন্টি পাটকন্াবরর থক্ষবত্র সহায়িা কবরবে এেং
ন্ীগ্রি ও প্রকবল্পর থক্ষবত্র আরও জ্ঞাি গ্রসদ্ধাবন্তর জন্য সমেকন্ কবরবে। “এইসে িেযও আমাবেরবক শহর জুবে স্বাস্থয
সমিা উন্নি করবি সহায়িা কবর, এটি হল আমরা যা কগ্রর িার থকন্দ্র।”
তদর্যি আদলার্পাত

এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের সামগ্রিক স্বাস্থয:


2013-2015 থি, 65 শিাংশ এশীয় গ্রন্উইয়বকক র শরীর ভাবলা (“অসাযারণ,” “খ্ুে ভাবলা” ো “ভাবলা”),
যা থেিাঙ্গ গ্রন্উইয়কক োসীর (86 শিাংশ), কৃ ষাঙ্গ গ্রন্উইয়কক োসী (80 শিাংশ) এেং লাগ্রিবন্া
গ্রন্উইয়কক োসী (68 শিাংশ) থেবক কম।



সামগ্রিকভাবে, এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের মবযয অন্যান্য জন্ব াষ্ঠীবের থেবক মেযপাবন্র প্রেণিা কম (10
শিাংশ)।



সমস্ত জন্ব াষ্ঠীবের থেবক এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের মবযয মাত্রাগ্রিগ্ররক্ত ওজন্ ো থমেেহুলিা কম,
থযখ্াবন্ গ্রন্উইয়কক শহবরর অবযকবকর থেগ্রশ প্রাপ্তেয়স্ক মান্ুবষর ওজন্ মাত্রাগ্রিগ্ররক্ত ো থমেেহুল (36
শিাংশ েন্াম 57 শিাংশ)।



এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীবের মবযয েিক মাবন্ যারা যূমপায়ী, িাবের মবযয পুরুবষরা মগ্রহলাবের থেবক পাাঁচ গুণ
(23 শিাংশ েন্াম 4 শিাংশ)।

এশীয় পরম্পরা অন্ুসাবর পােককয:


এশীয় েংশজাি এেং চীন্া গ্রন্উইয়কক োসীরা (56 শিাংশ) এশীয় থ াষ্ঠীবের মবযয সেবেবক কম সুস্থ োবক
েবল জান্া থ বে।



ি 30 গ্রেবন্ চারজন্ থকাগ্ররয়ান্ (23 শিাংশ), েগ্রক্ষণ এশীয় (22 শিাংশ) এেং গ্রফগ্রলগ্রপবন্া (22 শিাংশ)
প্রাপ্তেয়বস্কর মবযয একজন্ েযায়াম করবলও, গ্রিন্ চীন্া (35 শিাংশ) প্রাপ্তয়স্কবের মবযয একজন্ও েযায়াম
কবর ন্া।



থকাগ্ররয়ান্ (22 শিাংশ) প্রাপ্তেয়স্কবের, েগ্রক্ষণ এশীয় (13 শিাংশ) এেং চীন্া (7 শিাংশ) প্রাপ্তেয়স্কবের
মবযয মেযপাবন্র প্রেণিা থেগ্রশ।



চীন্া (30 শিাংশ) ো অন্যান্য এশীয় প্রাপ্ত েয়স্কবের (41 শিাংশ) থেবক েগ্রক্ষণ এশীয় প্রাপ্তেয়স্কবের (51
শিাংশ) থেগ্রশ ওজন্ ও থমেেহুল।



েগ্রক্ষণ এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীরা চীন্া প্রাপ্তেয়স্কবের থেবক থেগ্রশ োয়াবেটিবস আক্রান্ত হয় েবল এক স্বাস্থয
পগ্ররচযকা প্রোন্কারী জাগ্রন্বয়বে (20 শিাংশ েন্াম 9 শিাংশ)।



এোোও েগ্রক্ষণ এশীয় গ্রন্উইয়কক োসীরা চাইগ্রন্জ ও থকাগ্ররয়ান্ গ্রন্উইয়কক োসীবের থেবক থেশী
হাইপারবটন্শন্ ো উচ্চ রক্তচাপ থেখ্া যায় (28 শিাংশ েন্াম 22 শিাংশ ও 16 শিাংশ)।



চীন্া প্রাপ্তেয়স্কবের মবযয অন্যান্য েগ্রক্ষণ এশীয় প্রাপ্তেয়স্কবের থেবক কম প্রগ্রিবরাযক োাঁি পগ্ররষ্কার
করবি থেখ্া যায় (80 শিাংশ েন্াম 94 শিাংশ)।

“স্বাস্থয েপ্তবরর গ্রন্উইয়কক শহবরর দ্রুি েগ্রযকি এশীয় আবমগ্ররকান্ জন্সংখ্যার স্বাবস্থযর উপর প্রেম এগ্রপ থেটা
গ্রিফস হল অমূলয িেয এেং ক্ষগ্রিকর স্বাস্থযবসো ফলাফল হ্রাস কবর যা সংখ্যালঘু সম্প্রোয়বক থন্গ্রিোচকভাবে
প্রভাগ্রেি কবর,” িদল Manhattan এদসম্বরল সদসয Richard N. Gottfried, এদসম্বরল হেলর্ র্রমটিি
হর্য়ািমযান্ জারন্দয়দেন্।
"িেয আমাবেরবক সঠিক গ্রসদ্ধান্ত িহবণর ক্ষমিা প্রোন্ কবর এেং এই DOHMH গ্ররবপাটকবি আমাবের শহবরর
সমি এগ্রশয়ার আবমগ্ররকান্বের স্বাস্থয সম্পগ্রককি গুরুত্বপূণক িেয রবয়বে," েবল এদসম্বরল সদসয Yuh-Line Niou
জান্ান্। "হৃেবরা , োয়াবেটিস এেং েীঘকস্থায়ী যূমপান্ থেবক এই গ্ররবপাটকটি স্বাস্থয সংক্রান্ত চযাবলেগুগ্রল িু বল
যবরবে, আজ থযগুগ্রলর মুবখ্ামুগ্রখ্ এগ্রশয়ান্ আবমগ্ররকান্ পগ্ররোররা হন্। আগ্রম DOHMH থক এেং এই গ্ররবপাটক
প্রস্তুি করার জন্য িাবের কাজবক যন্যোে জান্াগ্রি এেং আগ্রম আমার থেবটর সহকমীবের সাবে এেং আমাবের
গ্রন্উইয়কক থেট এগ্রশয়ান্ পযাগ্রসগ্রফক আবমগ্ররকান্ থলগ্রজসবলটিভ টাস্ক থফাবসকর (New York State Asian
Pacific American Legislative Task Force) মাযযবম আমাবের কগ্রমউগ্রন্টির এই স্বাস্থয সংক্রান্ত ফাাঁকগুগ্রল িু বল
যরে।"
“এশীয় আবমগ্ররকান্রা এেং অন্যান্য থ াষ্ঠীর পাশাপাগ্রশ এগ্রশয়ার গ্রেগ্রভন্ন সম্প্রোবয়র মবযয গ্রেেযমান্ স্বাস্থয
অসমিা গ্রন্বয় আবলাচন্ার মাযযবম, এই গ্ররবপাটকটি আবরা সাংস্কৃ গ্রিকভাবে সক্ষম সম্পে, আউটগ্ররচ থপ্রািাম এেং
গ্রন্উইয়কক োসীর সুস্থভাবে থোঁবচর োকার ন্ীগ্রিমালা তিগ্ররর িাত্পযকবক আবরা েৃঢ় কবরবে,” েবল র্াউরিল
সদসয Margaret S. Chin জান্ান্। “স্বাস্থয েপ্তবরর (Department of Health) কগ্রমশন্ার Bassett এেং সমস্ত
সংস্থা যারা অগ্রভোসী কগ্রমউগ্রন্টিবের জন্য পযকাপ্ত পগ্ররচযকা অন্ুসন্ধান্ করার োযাবক খ্ন্ডন্ করবি সহায়িা
কবরবে িাবেরবক যন্যোে। আগ্রম এইসে গ্রেষয়বক োস্তোগ্রয়ি করার জন্য কাজ করে।”
OneNYC সম্পদর্চ
OneNYC এর লক্ষয: সকল গ্রন্উইয়কক োসী থযন্ েীঘকগ্রেন্ সুস্থভাবে োাঁবচ িার জন্য প্ল্যান্ ফর এ স্ট্রং অযান্ড জাে
গ্রসটি (Plan for a Strong and Just City)। অকাল মৃিুয ঘগ্রন্ষ্ঠভাবে োগ্ররবযযর সবঙ্গ যুক্ত, গ্রন্উইয়কক শহবর যা

েীঘকস্থায়ী কাঠাবমা ি এেং ঐগ্রিহাগ্রসক গ্রন্পীেন্ সহ েবণকর সম্প্রোবয়র সবঙ্গ সংযুক্ত। OneNYC প্ল্যাবন্র অযীবন্,
শহর 2040 এর মবযয অকাল মৃিুযর হার 25 শিাংশ কমাবন্ার জন্য প্রগ্রিশ্রুগ্রিেদ্ধ।
হর্র্ হর্য়াি রন্উইয়র্চ (Take Care New York) সম্পদর্চ
থটক থকয়ার গ্রন্উ ইয়কক 2020 (Take Care New York 2020)হল স্বাস্থয েপ্তবরর প্রগ্রিটি মান্ুবষর সুস্থভাবে
োাঁচার ব্লুগ্রপ্রন্ট। TCNY 2020 এর মাযযবম, স্বাস্থয েপ্তর সম্প্রোবয়র োগ্রসন্দাবের সবঙ্গ কাজ করবে এেং িাবের
স্বাস্থয সংক্রান্ত সেবচবয় গুরুত্বপূণক সমসযা সন্াক্ত করবি এেং িাবের এলাকার স্বাস্থয সমসযা থমটাবন্ার জন্য হাি
গ্রমগ্রলবয়বে। থটক থকয়ার গ্রন্উ ইয়কক 2020 (Take Care New York 2020) সম্পবকক আবরা িবেযর জন্য,
www.nyc.gov/tcny2020।
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