
হেলদি এদিং 

স্বাস্থ্য বুলেটিন
সব স্বাস্থ্যবলুলটিনগুদল হিখবার িনথ্য nyc.gov/health –হিখুন। 
দবনবামলূলথ্যর প্রদিদলদিসমেূ অর্বার হিওয়বার িনথ্য 311 নম্বলর হ�বান করুন।

হে হকবালনবা বয়লসই স্বাস্থ্যববান থবাকুন

আিনবার িলে েবাওয়বার ঝঁুদক হ্বাস করুন

স্বাস্থ্যকর িীবনচে্বা হেলদি এদিংলয়র চবাদবকবাঠি। দনম্নদলদখি দরিয়বাকলবািগুদল আিনবালক সুস্ থবাকলি সবােবােথ্য করলি িবালর: 

সকল হেলথ দ্রিদনং করবান হেমন ধরুন রক্ত চবাি িদরমবাি করবালনবা এবং ফু্ শলের মলিবা টীকবা হনয়বা।

চুর িদরমবালে �ল, শবাকসব্ী এবং সমূ্ে ্িবানবাশসথ্য খবান।

শবারীদরক ভবালব সদরিয় থবাকুন।

অথ্যবাললকবােল গ্রেলের অভথ্যবাস থবাকলল িবা িদরদমি িদরমবালে িবান 
করুন।

ধূমিবান করলবন নবা।

আিনবার বয়স ববােবার সবালথ িলে েবাওয়বা আিনবার স্বালস্থ্যর িলষে একটি গুরুির এবং বথ্যয়বহুল ঝঁুদক েলি িবালর। হসৌভবাগথ্যরিলম, িলে েবাওয়বার সম্বাবনবা 
এদেলয় চলবা হেলি িবালর।

শবারীররক ভবালব সররিয় থবাকুন:শবারীদরক 
দরিয়বাকলবাি আিনবার শদক্ত এবং ভবারসবালমথ্যর 
উন্নদি করলি িবালর। আিনবার িলষে সলব্বাত্তম 

শবারীদরক দরিয়বাকলবাি সম্বলধে আিনবার 
দচদকৎসলকর সবালথ কথবা বলনু।

আপনবার দরৃটিশরতির পরীক্বা করবান:  
িব্ুল িদৃটিশদক্ত আিনবার িলে েবাওয়বার ঝঁুদক 

ববাদেলয় িুললি িবালর।

আপনবার ববারিলক আলরবা রনরবাপদ কলর তুেনু:
আিনবার হমলঝ এবং দসদঁেলক সুআললবাদকি এবং 
আিনবার েবািবায়বালির িলথ হকবালনবা বস্তুগি ববাধবা 

হথলক মকু্ত রবাখুন। 

সকল হেলথ দ্রিদনং করবান হেমন ধরুন রক্ত চবাি িদরমবাি করবালনবা এবং ফু্ শলের মলিবা টীকবা হনয়বা।



আিনবার ওষুধিত্র ঠিক কলর সবামলবান

সম্িসমেূ

@nychealthy

nychealth

@nychealthy

এই স্বাস্থ্য বলুলটিলনর অদিদরক্ত ভবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাি করবা স্বাস্থ্যসবামগ্রীর িনথ্য nyc.gov/health –হিখুন। আিনবার দনলির ভবাষবায় িদরলষববা িবাওয়বার অদধকবার আিনবার আলে। 
দনউইয়ক্ দসটি স্বাস্থ্যদবভবালগর সব অদ�স এবং দলিদনলকএই িদরলষববাগুদল দবনবামলূলথ্য িবাওয়বা েবায়।
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দভদিে করুন nyc.gov এবং  
Department for the Aging 
অনসুধেবান করুন

দভদিে করুন  
nyc.gov/health/pubs

শহর রকভবালব প্রবীণ 
রনউইয়ক্ক ববাসীলদর  
সবাহবাযথ্য কলর তবা দদখুন

সব্কলশষ স্বাস্থ্য বলুেটিন গ্রহণ 
করুন

দভদিে করুন nyc.gov এবং  
healthy aging অনসুধেবান করুন

বয়স্কলদর জনথ্য সসু্তবার 
দপ্রবাগ্রবাম খঁুজনু 

সংলযবাগ করবা

প্রশ্ন রলয়লে?
 
িয়িন কলট্বাল হসন্বার এই ওষুধগুদল 
সম্লক্ আিনবার প্রলনের উত্তর দিলি 
িবারলব। এগুদল দিলনর 24 ঘন্বাই, সপ্বালে 
সবাি দিনই উিলব্ধ। কলগুদল দবনবামলূলথ্য 
এবং হগবািনীয়। 
 
212-764-7667-এ কে করুন। 

সবামবাদিক ভবালব সদরিয় থবাকুন আলশিবালশ ঘুলর হবেবালি সবােবােথ্য প্রলয়বািন?
MTA দনউইয়ক্বার 65 এবং িদ্র্ু্লির িনথ্য স্ল্প 
ভবােবায় সবাবওলয়র িদরলষববা গ্রেলের সুলেবাগ  
অ�বার কলর।

অথ্যবালসেস-এ-রবাইর শবারীদরক অষেমিবােুক্ত 
দনউইয়ক্ববাসীলির িনথ্য িদরবেলের হসববা হিয়।

প্রবীেলির িনথ্য অনথ্যবানথ্য িদরলষববা এবং হপ্রবাগ্রবাম সম্বলধে িবানলি 
nyc.gov/html/dfta -এ েবান।

অনথ্যবানথ্যলির সবালথ সময় কবােবালনবা আিনবার মবানদসক এবং দিদেক স্বালস্থ্যর 
উন্নদি করলি িবালর। 
 

• হকবালনবা লবাইলরেদর ববা NYC কলললি দবনবামলূলথ্য অথববা দরসকবাউন্েুক্ত 
লিবালস হেবাগ দিন।

• হকবালনবা প্রবীেলির িনথ্য হকল্রে অনশুীললনর লিবাস ববা আললবাচনবার 
হগবাষ্ীলি অংশ দনন। 

• আিনবার কদমউদনটিলি হস্চ্বালসবলকর কবাি করুন।

• আিনবার ওষুধিলত্রর দনিবান, হপ্রসদরিিশন 
েবােবা ওষুলধর একটি িবাদলকবা রবাখুন এবং 
প্রদিটি দভদিলে আিনবার দচদকৎসক, নবাস্ 
অথববা �বামব্াদসলটের সবালথ এটি িে্বাললবাচনবা 
করুন। 

• সব্িবা আিনবার ওষুধিত্র হপ্রসদরিিশন 
অনসুবালর গ্রেে করুন।

• আিনবার ওষুধিলত্রর হকবালনবা দকেু অথববা এর 
হকবালনবা সংদমশ্রে আিনবার িলে েবাওয়বার ঝঁুদক 
ববােবায় দকনবা িবা দিজ্বাসবা করুন।

https://twitter.com/nychealthy
https://www.facebook.com/nychealth
https://www.instagram.com/nychealthy/?hl=en
nyc.gov/health
http://www1.nyc.gov/
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-publications.page
http://www1.nyc.gov/
http://www.nyc.gov/html/dfta/html/home/home.shtml

