
LGBTQ স্বাস্থ্য

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

প্রবাথলমক িলরচর্বা

সুস্ স্বালস্থ্যর জনথ্য অলনক ধবাি সকলের দষেলরেই একই, লকন্তু LGBTQ দেবালকলের দষেলরে অলনক ববাধবার সম্খুীন হলি হয় রবা স্বাস্থ্য িলরচর্বা িলরলেববার প্রলবশবালধকবার িবাওয়বা 
কঠিন কলর িুেলি িবালর। 

• লনউইয়ক্ শহলর আিনবালক সম্বানকবারী এমন দর কবারও প্রলি রত্নশীে হওয়বার অলধকবার আিনবার আলে, আিলন 
কবার সলগে দরৌন সগেম কলরলেন ববা লকভবালব আিনবার লেগে লনধ্বারণ করলবন দসটবা দকবালনবা লবেয় নবা।

• আিনবার স্বাস্থ্য সম্পলক্ি উলবেগ, দরৌন জীবন, দটবাববালকবা ও মবােক বথ্যবহবার সম্পলক্ দখবােবাখুলেভবালব আিনবার 
প্রেবানকবারীর সলগে কথবা বেনু। 

• আিনবার প্রেবানকবারীলক আিলন দর মবােক দনন িবার নবাম ও সব্নবাম বেনু, আিলন দরসব ওেুধ দনন এবং 
আিনবার দকবালনবা সবাজ্বালর হলয় থবাকলে দসই লবেলয় জবানবান।

 
প্রশ্বাতীত িলরচর্বা িবাওয়বার 
অলধকবার আিনবার আলে।

দরৌন স্বাস্থ্য

আিলন আিনবার দরৌন জীবন উিলভবাগ করলি িবালরন এবং সুস্ থবাকলি িবালরন। স্ল্প মলূেথ্য ববা কম খরলচ এইসব 
িলরলেববা দিলি আিনবার প্রেবানকবারীর সলগে কথবা বেনু অথববা লবভবাগীয় দরৌন স্বাস্থ্য ললিলনলক রবান (Health 
Department Sexual Health Clinic):

• আিনবার দষেলরে কবাজ করলব এমন একটি দরৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য িলরচর্বা প্থ্যবান 
লরজবাইন করুন 

• আিনবার প্রেবানকবারী HPV, দহিবাটবাইটিস এ ও লব এবং দমলননলজবালকবাককবালসর জনথ্য 
টিকবা লনন

• এইচআইলভ সহ দরৌন সংক্রলমি সংক্রমলণর জনথ্য িরীষেবা করবান

আপনবার এইচআইভি ভস্ভত জবাননু

রলে আিলন এইচআইলভ দনলগটিভ হন এবং 
এইচআইলভ লনলয় লচলতিি থবালক িবাহলে আিনবার 
প্রেবানকবারীলক PrEP এর লবেলয় লজজ্বাসবা করুন। 
রলে আিনবার মলন হয় আিলন এইচআইলভ সংস্পলশ্ 
রলয়লেন িবাহলে অলবেলম্ব জরুলর কলষে ববা স্বাস্থ্য 
ললিলনলক রবান এবং PEP এর লবেলয় লজজ্বাসবা 
করুন। এেবাড়বাও আিলন NYC PEP হটেবাইলন, 
24/7 844-373-7693 নম্বলর দ�বান করলি 
িবালরন।

LGBTQ জ্বান সম্পন্ন প্রেবানকবারী খুজঁলি 311 নম্বলর দ�বান করুন অথববা nyc.gov/health/lgbtq দেখুন।

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lgbtq.page


মবানলসক স্বাস্থ্য

সম্পেসমহূ

@nychealthy

nychealth

@nychealthy

এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অলিলরক্ত ভবােবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্ীর জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন। আিনবার লনলজর ভবােবায় িলরলেববা িবাওয়বার অলধকবার আিনবার আলে। 
লনউইয়ক্ লসটি স্বাস্থ্যলবভবালগর সব অল�স এবং ললিলনলকএই িলরলেববাগুলে লবনবামলূেথ্য িবাওয়বা রবায়।
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লভলজট করুন  
nyc.gov/health/clinics

লভলজট করুন  
nyc.gov/health/pubs

একটি য�ৌন
স্বাস্থ্য ভলিভনক খঁুজনু

সব্বলেষ স্বাস্থ্য বলুেটিন গ্রহণ 
করুন

লভলজট করুন  
nyc.gov/health/LGBTQ

আলরবা জবাননুসংল�বাগ করবা

িলরলেববা খুজঁলি সবাহবালরথ্যর জনথ্য অথববা 
কবালরবার সলগে কথবা বেলি, NYC Well এ 
1-888-692-9355 নম্বলর দ�বান করুন 
অথববা  WELL লেলখ 65173 এ িবাঠবান।মবানেু মবােক বথ্যবহবার ও মেথ্যিবান সহ মবানলসক চবাি এবং অবসবাে লভন্নভবালব সবামেবায়।

 
রলে আিনবার সবামেবালি সমসথ্যবা হয় িবাহলে আিনবার স্বাস্থ্য িলরচবােনবার জনথ্য সবাহবারথ্য 
দিলি সংস্বালনর লবেলয় আিনবার প্রেবানকবারীর সলগে অথববা আিনবার লবশ্বস্ত দকবালনবা 
বথ্যলক্তর সলগে কথবা বেনু।

LGBTQ দেবালকরবা দবশী অবসবাে ও েলুচিতিবাগ্স্ত হন LGBTQ লবলরবাধী কেলকের জনথ্য। 

লকেু রূিবাতিরকবামী মবানেু অলিলরক্ত মবানলসক চবালি থবালকন রখন িবালের সলগে িবালের 
লেগে িলরচলয়র সলগে অসবামঞ্জসথ্যিূণ ্আচরণ করবা হয়।

  
LGBTQ দরৌবন সহবায়িবা
LGBTQ হবাই সু্লের লশষেবাথথীলের অসমকবামী সহিবাঠীলের দথলক দবশী শবারীলরক ও দরৌন লনর্বািলনর লশকবার হওয়বার সম্বাবনবা আলে।1

ভপ্রয়জনলক সহবায়তবা করলত:

িবালেরলক মলন করবান 
দর আিলন িবালের প্রলি 
রত্নশীে এবং িবালেরলক 
দর সহবায়িবা করলবন িবা 
লনলচিি করুন

1 িবালেরলক 
LGBTQ youth 
সংস্বান
ববা অনষু্বালনর 
সলগে রুক্ত করুন

2 nyc.gov এ রবান এবং 
অলিলরক্ত সংস্বালনর 
জনথ্য LGBTQ youth 
(LGBTQ দরৌবন) 
অনসুন্বান করুন 

3

  1  “Health Risks Among Sexual Minority Youth” (দরৌন সংখথ্যবােঘু রুবলের মলধথ্য স্বাস্থ্য ঝঁুলক), দরবাগ লনয়ন্ত্রণ ও প্রলিলরবাধ দকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention)।  

https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/smy.htm

https://twitter.com/nychealthy
https://www.facebook.com/nychealth
https://www.instagram.com/nychealthy/?hl=en
http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/services/allclinics.page
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http://www1.nyc.gov/home/search/index.page?search-terms=LGBTQ+youth+&collection=&start-number=0&sitesearch=www1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh
http://www1.nyc.gov/home/search/index.page?search-terms=LGBTQ+youth+&collection=&start-number=0&sitesearch=www1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh
https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/smy.htm

