
পিতৃত্ব

স্বাস্থ্য বলুেটিন
সব স্বাস্থ্যবলুেটিনগুলে দেখবার জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন।
লবনবামলূেথ্যর প্রলিলেলিসমহূ অর্বার দেওযবার জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন।

• সম্পক্ আমবালের স্বাস্থ্য ও সুস্িবার উির প্রভবাব দ�লে এবং একজন ববাববা এবং 
সন্বালনর মধথ্যকবার সম্পক্ সবলেলয গুরুত্বিূর ্সম্পক্গুলের একটি। 

• দে সকে ববাববার িবালের সন্বানলের সলগে সম্পক্ েঢ়ৃ িবারবা িবালের সন্বানলের 
সবারবা জীবন ধলর স্বাস্থ্য ও লবকবালে ইলিববােক প্রভবাব দ�েলি িবালরন।

• ববাববারবা িবালের সন্বানলের সলগে দখলে, কথবা বলে এবং দহবামওযবালক্ সবাহবােথ্য করবার 
মবাধথ্যলম সম্পক্ েঢ়ৃ করলি িবালরন। 

লিিৃত্ব এবং স্বাস্থ্য

ববােথ্য ও শেেব 

ববাববারবা িবালের সন্বানলের স্বাস্থ্য ও প্রবাথলমক লবকবালে গুরুত্বিূর ্ভূলমকবা িবােন কলরন। িবারবা 
এগুলেবা িবালরন:

আরও জবানলি, nyc.gov/health এ লিলয early childhood health (শৈৈলবর প্বাথপিক স্বাস্থ্য) খুজঁনু। 

শুধু জন্ম লেলেই লিিবা হওযবা েবায িবা নয। আিলন েত্তক দনওযবা লেশুর 

প্রলি ববা সগেীর লেশুর প্রলি লিিৃলত্বর কি্বথ্য িবােন করলি িবালরন। সব 

ধরলনর েত্নববান লিিবাই সন্বানলের জীবলন গুরুত্বিূর।্ 

সমৃ্পক্ত ববাববারবা লেশুলের সলগে কথবা বলেন। 
ববাববা ঘলনষ্ঠ লেশুলের কথবা বেবা ও লেক্ষর 
েক্ষিবা ববাববা ঘলনষ্ঠ নয এমন লেশুলের দথলক 
আরও ভবালেবা হয।

অলভভবাবকলত্বর ক্বালস দেবাি লেলি িবালরন দেমন, স্তনথ্যেবান সহবাযলকর ক্বাস, দেখবালন 
রলযলে লেশু ও িলরেে্বাকবারী অলভভবাবকলের অলনক সুলবধবা 

লেশুলক লেশুসেথ্যবায শুইলয লেলয ববা লেি কলর শুইলয লেলয লনলচিি করলি িবালরন দে 
লেশু লনরবািলে ঘুমবালছে

লনযলমি দেকআি এবং টিকবাকরর সহ লেশুলের স্বাস্থ্য দসববা িলরেে্লন লনলয দেলি 
িবালরন



শকলেবার

সংেুক্ত দহবান

সংস্বানসমহূ

ববাববারবা সন্বানলের শকলেবার জীবলন স্বালস্থ্যর প্রলি ইলিববােক প্রভবাব দ�েলি িবালরন। ববাববা ঘলনষ্ঠ 
লকলেবালররবাঃ শেেব ও শকলেবার ববাববা ও সন্বালনর িলক্ষ 

েবািেবাযক হলি িবালর। িবালরববালরক মবানলসক 
স্বালস্থ্যর উন্নলি দকৌেে সম্পলক্ আরও জবানলি 
nyc.gov/health এ লিলয mental 
health first aid (িবানপিক স্বালস্থ্যর 
প্বাথপিক পিপকৎিবা) খুজঁনু।

এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অলিলরক্ত ভবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্ীর জনথ্য nyc.gov/health/pubs –দেখুন। আিনবার লনলজর ভবাষবায িলরলষববা িবাওযবার অলধকবার আিনবার আলে। 
লনউইযক্ লসটি স্বাস্থ্যলবভবালির সব অল�স এবং লক্লনলক এই িলরলষববাগুলে লবনবামলূেথ্য িবাওযবা েবায।
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nyc.gov এ লিলয  

fatherhood (পিতৃত্ব) খুজঁনু 
healthbulletins@health.nyc.gov এ ইলমে করুন

িব্বলৈষ স্বাস্থ্য বলুেটিন গ্রহণ করুনিরবািৈ্ব, কবার্বকেবাি এবং প্কলপের জনথ্যিংলরবাগ করবা

@nychealthy

nychealth

@nychealthy

সু্লে েুিেবাি থবালক ও িড়বাশুলনবায ভবালেবা হয, েবা উন্নি স্বালস্থ্যর  
সলগে েুক্ত

লনরবািে দেৌন লমেলন লেপ্ত থবালক ও অিলরকলপিি িভ্বাবস্বার 
সম্বাবনবা কম থবালক

লবষণ্ণিবা, িৃহহীনিবা, েবারীলরক লনে্বািন ও মবােক দসবন কম কলর

Breastfeeding Empowerment Zone, BFEZ (স্তনথ্যিবান প্ল�বাগকরণ অঞ্চে): কলমউলনটি প্রলেক্ষর প্রেবান কলর েবালি স্তনথ্যেবান  
স্বাভবালবক হয। nyc.gov এ লিলয BFEZ খুজঁনু।

Healthy Start Fatherhood Program (িসু্তবার িবালথ শুরু পিতৃত্ব প্কপে): েূলর থবাকবা ববা দকবান সংলেবাধন দকল্রে থবাকবার মি 
অনুিলস্লির িলর মবালনলয দনওযবার জনথ্য Brooklyn এর ববাববালের কবালজর প্রলেক্ষর এবং সহলেবালিিবা েবালভর উৎলসর দখবাঁজ 
দিলি সহবাযিবা কলর। nyc.gov/health লিলয Healthy Start Brooklyn (িসু্তবার িবালথ ব্রুকপেন) খুজঁনু।

Fatherhood Initiative (Department of Youth and Community Development) [পিতৃত্ব উল্থ্যবাগ (রবু ও িম্প্র্বা� উন্ন�ন 
পবভবাগ)]: অলভভবাবকীয কি্লবথ্যর ক্বাস ও েবাকলরর িরবামে্ প্রেবান কলর। nyc.gov এ লিলয fatherhood initiative (পিতৃত্ব উল্থ্যবাগ) খুজঁনু 
অথববা আরও িলথথ্যর জনথ্য 1-800-246-4646 নম্বলর দ�বান করুন।

স্পি সহবাযিবায সকলেই সুলবধবা দিলি িবালর। এইসব িলরলষববা ববাববালেরলক েক্ত অলভভবাবক, সগেী এবং কলমউলনটি সহবাযক হলি সক্ষম কলর:


