
স্াস্থ্য বয়ুলটিন
সি স্বোথি্যিলুেটিনগুবে হেখোে জন্য nyc.gov/health –হেখুন।
বিনোিলূে্যে প্রবতবেবেসি�ূ অর্ত োে হেওয়োে জন্য 311 নম্বলে হ�োন করুন।

পপতৃত্ব

http://nyc.gov/health


বেতৃত্ব এিং স্বোথি্য

• সম্পক্ত  আিোলেে স্বোথি্য ও সুথিতোে উেে প্রিোি হ�লে এিং একজন িোিো এিং 
সন্োলনে িধ্যকোে সম্পক্ত  সিলচলয় গুরুত্বেূণ্ত সম্পক্ত গুবেে একটি। 

• হয সকে িোিোে তোলেে সন্োনলেে সলঙ্ সম্পক্ত  েঢ়ৃ তোেো তোলেে সন্োনলেে সোেো জগীিন 
ধলে স্বোথি্য ও বিকোলশ ইবতিোচক প্রিোি হ�েলত েোলেন।

• িোিোেো তোলেে সন্োনলেে সলঙ্ হখলে, কথো িলে এিং হ�োিওয়োলক্ত  সো�োয্য কেোে িোধ্যলি 
সম্পক্ত  েঢ়ৃ কেলত েোলেন। 

শুধু জন্ম বেলেই বেতো �ওয়ো যোয় তো নয়। আেবন েত্তক হনওয়ো বশশুে প্রবত িো সঙ্গীে বশশুে 

প্রবত বেতৃলত্বে কত্ত ি্য েোেন কেলত েোলেন। সি ধেলনে যত্নিোন বেতোই সন্োনলেে জগীিলন 

গুরুত্বেূণ্ত। 



িোে্য ও শশশি 

িোিোেো তোলেে সন্োনলেে স্বোথি্য ও প্রোথবিক বিকোলশ গুরুত্বেূণ্ত িূবিকো েোেন কলেন। তোেো 
এগুলেো েোলেন:

আেও জোনলত, nyc.gov/health এ বিলয় early childhood health 
(শেেয়বর প্রােপমক স্াস্থ্য) খুজঁনু। 

অবিিোিকলত্বে ক্োলস হযোি বেলত েোলেন হযিন, স্তন্যেোন 
স�োয়লকে ক্োস, হযখোলন েলয়লে বশশু ও েবেচয্তোকোেগী 
অবিিোিকলেে অলনক সুবিধো 

বশশুলক বশশুসয্যোয় শুইলয় বেলয় িো বচত কলে শুইলয় বেলয় বনবচিত 
কেলত েোলেন হয বশশু বনেোেলে ঘুিোলছে

বনয়বিত হচকআে এিং টিকোকেণ স� বশশুলেে স্বোথি্য হসিো 
েবেেশ্তলন বনলয় হযলত েোলেন

সমৃ্পক্ত িোিোেো বশশুলেে সলঙ্ কথো িলেন। িোিো ঘবনষ্ঠ বশশুলেে কথো িেো ও বশক্ষণ 
েক্ষতো িোিো ঘবনষ্ঠ নয় এিন বশশুলেে হথলক আেও িোলেো �য়।
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শকলশোে

সু্লে চুেচোে থোলক ও েড়োশুলনোয় িোলেো �য়, যো উন্নত স্বোলথি্যে  
সলঙ্ যুক্ত

বনেোেে হযৌন বিেলন বেপ্ত থোলক ও অেবেকবল্পত িি্ত োিথিোে 
সম্োিনো কি থোলক

বিেণ্ণতো, িৃ��গীনতো, শোেগীবেক বনয্তোতন ও িোেক হসিন কি কলে

িোিোেো সন্োনলেে শকলশোে জগীিলন স্বোলথি্যে প্রবত ইবতিোচক প্রিোি হ�েলত েোলেন। িোিো 
ঘবনষ্ঠ বকলশোলেেোঃ

শশশি ও শকলশোে িোিো ও সন্োলনে েলক্ষ চোেেোয়ক �লত েোলে। েোবেিোবেক িোনবসক 
স্বোলথি্যে উন্নবত হকৌশে সম্পলক্ত  আেও জোনলত nyc.gov/health এ বিলয় mental 
health first aid (মানপসক স্ায়স্থ্যর প্রােপমক পিপকৎসা) খুজঁনু।
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সংযুক্ত হ�োন

স্বল্প স�োয়তোয় সকলেই সুবিধো হেলত েোলে। এইসি েবেলেিো িোিোলেেলক শক্ত অবিিোিক, সঙ্গী 
এিং কবিউবনটি স�োয়ক �লত সক্ষি কলে:

Breastfeeding Empowerment Zone, BFEZ (স্তন্যপান 
প্রয়�াগকরণ অঞ্চল): কবিউবনটি প্রবশক্ষণ প্রেোন কলে যোলত স্তন্যেোন স্বোিোবিক 
�য়। nyc.gov এ বিলয় BFEZ খুজঁনু।

Healthy Start Fatherhood Program (সসু্থতার সায়ে শুরু পপতৃত্ব 
প্রকল্প): েূলে থোকো িো হকোন সংলশোধন হকল্রে থোকোে িত 
অনুেবথিবতে েলে িোবনলয় হনওয়োে জন্য Brooklyn এে িোিোলেে 
কোলজে প্রবশক্ষণ এিং স�লযোবিতো েোলিে উৎলসে হখোঁজ হেলত 
স�োয়তো কলে। nyc.gov/health বিলয় Healthy Start Brooklyn 
(সসু্থতার সায়ে ব্রুকপলন) খুজঁনু।

Fatherhood Initiative (Department of Youth and 
Community Development) [পপতৃত্ব উয়্্যাগ (যবু ও সম্প্র্া� 
উন্ন�ন পবভাগ)]: অবিিোিকগীয় কত্ত লি্যে ক্োস ও চোকবেে েেোিশ্ত প্রেোন 
কলে। nyc.gov এ বিলয় fatherhood initiative (পপতৃত্ব উয়্্যাগ) খুজঁনু 
অথিো আেও তলথ্যে জন্য 1-800-246-4646 নম্বলে হ�োন করুন।
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সংযুক্ত হ�োন সংথিোনসি�ূ

@nychealthy nychealth @nychealthy

এই স্বোথি্য িলুেটিলনে অবতবেক্ত িোেো ও অন্যোন্য অনিুোে কেো স্বোথি্যসোিগ্গীে জন্য  
nyc.gov/health/pubs –হেখুন। আেনোে বনলজে িোেোয় েবেলেিো েোওয়োে অবধকোে আেনোে  
আলে। বনউইয়ক্ত  বসটি স্বোথি্যবিিোলিে সি অব�স এিং বক্বনলক এই েবেলেিোগুবে বিনোিলূে্য েোওয়ো  
যোয়।

nyc.gov এ বিলয় fatherhood (পপতৃত্ব) খুজঁনু 

healthbulletins@health.nyc.gov এ ইলিে করুনসব্বয়েষ স্াস্থ্য বয়ুলটিন 
গ্রহণ করুন

পরামে্ব, কায্বকলাপ এবং 
প্রকয়ল্পর জন্য

সংয়যাগ করা
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