
LGBTQ স্াস্থ্য

স্াস্থ্য রুকেটিন
সব স্াস্্যবকুলেটিনগুশে যেখার জন্য nyc.gov/health –যেখকুন। 
শবনামলূে্যর প্রশতশেশপসমহূ অর্ার যেওয়ার জন্য 311 নম্বলর যিান করুন।

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


প্রার্শমক পশরচ�্া

সকুস্ স্ালস্্যর জন্য অলনক ্াপ সকলের যক্লরেই একই, শকন্তু LGBTQ যোলকলের যক্লরে অলনক 
বা্ার সম্কুখীন হলত হয় �া স্াস্্য পশরচ�্া পশরলষবার প্রলবিাশ্কার পাওয়া কঠিন কলর তকু েলত 
পালর। 

• শনউইয়ক্ িহলর আপনালক সম্ানকারী 
এমন য� কারও প্রশত �ত্নিীে হওয়ার 
অশ্কার আপনার আলে, আপশন কার 
সলগে য�ৌন সগেম কলরলেন বা শকিালব 
আপনার শেগে শন্্ারণ করলবন যসটা 
যকালনা শবষয় না।

• আপনার স্াস্্য সম্পশক্ত উলবেগ, য�ৌন 
জীবন, যটাবালকা ও মােক ব্যবহার সম্পলক্ 
যখাোখকুশেিালব আপনার প্রোনকারীর সলগে 
কর্া বেকুন। 

• আপনার প্রোনকারীলক আপশন য� মােক 
যনন তার নাম ও সব্নাম বেকুন, আপশন 
য�সব ওষক্ু  যনন এবং আপনার যকালনা 
সাজ্াশর হলয় র্াকলে যসই শবষলয় জানান।

 
রিশ্াতীত পশরচ�্া পাওয়ার 
অশ্কার আপনার আলে।

LGBTQ জ্ান সম্পন্ন প্রোনকারী খকুজঁলত 311 নম্বলর যিান করুন অর্বা nyc.gov/health/lgbtq 
যেখকুন।

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


য�ৌন স্াস্্য

আপশন আপনার য�ৌন জীবন উপলিাগ করলত পালরন এবং সকুস্ র্াকলত পালরন। স্ল্প মলূে্য বা কম 
খরলচ এইসব পশরলষবা যপলত আপনার প্রোনকারীর সলগে কর্া বেকুন অর্বা শবিাগীয় য�ৌন স্াস্্য 
শলিশনলক �ান (Health Department Sexual Health Clinic):

• আপনার যক্লরে কাজ করলব এমন একটি য�ৌন ও প্রজনন স্াস্্য 
পশরচ�্া প্্যান শরজাইন করুন 

• আপনার প্রোনকারী HPV, যহপাটাইটিস এ ও শব এবং 
যমশননলজালকাককালসর জন্য টিকা শনন

• এইচআইশি সহ য�ৌন সংক্রশমত সংক্রমলণর জন্য পরীক্া করান

আপনার এইচআইপ্ি প্স্প্ত জাননু
�শে আপশন এইচআইশি যনলগটিি হন এবং এইচআইশি শনলয় শচশতিত র্ালক তাহলে 
আপনার প্রোনকারীলক PrEP এর শবষলয় শজজ্াসা করুন। �শে আপনার মলন 
হয় আপশন এইচআইশি সংস্পলি্ রলয়লেন তাহলে অশবেলম্ব জরুশর কলক্ বা স্াস্্য 
শলিশনলক �ান এবং PEP এর শবষলয় শজজ্াসা করুন। এোড়াও আপশন NYC PEP 
হটোইকন, 24/7 844-373-7693 নম্বলর যিান করলত পালরন।



মানশসক স্াস্্য

পশরলষবা খকুজঁলত সাহাল�্যর জন্য অর্বা কালরার সলগে কর্া বেলত, 
NYC Well এ 1-888-692-9355 নম্বলর যিান করুন অর্বা  
WELL শেলখ 65173 এ পাঠান।

মানকুষ মােক ব্যবহার ও মে্যপান সহ মানশসক চাপ এবং অবসাে 
শিন্নিালব সামোয়।
 
�শে আপনার সামোলত সমস্যা হয় তাহলে আপনার স্াস্্য পশরচােনার 
জন্য সাহা�্য যপলত সংস্ালনর শবষলয় আপনার প্রোনকারীর সলগে অর্বা 
আপনার শবশ্বস্ত যকালনা ব্যশক্তর সলগে কর্া বেকুন।

LGBTQ যোলকরা যবিী অবসাে ও েকুশচিতিাগ্স্ত হন LGBTQ শবলরা্ী 
কেলকের জন্য। 

শকেকু রূপাতিরকামী মানকুষ অশতশরক্ত মানশসক চালপ র্ালকন �খন তালের 
সলগে তালের শেগে পশরচলয়র সলগে অসামঞ্জস্যপূণ ্আচরণ করা হয়।



  

LGBTQ য�ৌবন সহায়তা
LGBTQ হাই স্কু লের শিক্ার্থীলের অসমকামী সহপাঠীলের যর্লক যবিী িারীশরক ও য�ৌন 
শন�্াতলনর শিকার হওয়ার সম্াবনা আলে।1

প্রিয়জনকে সহায়তা েরকত:

তালেরলক মলন 
করান য� আপশন 
তালের প্রশত 
�ত্নিীে এবং 
তালেরলক য� 
সহায়তা করলবন 
তা শনশচিত 
করুন

1 তালেরলক 
LGBTQ youth 
সংস্ান
বা অনকুষ্ালনর 
সলগে �কুক্ত করুন

2 nyc.gov 
এ �ান এবং 
অশতশরক্ত 
সংস্ালনর জন্য 
LGBTQ 
youth 
(LGBTQ 
য�ৌবন) 
অনকুসন্ান করুন 
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  1  “Health Risks Among Sexual Minority Youth” (য�ৌন সংখ্যােঘকু �কুবলের মল্্য স্াস্্য ঝকুঁ শক), যরাগ শনয়ন্ত্রণ ও প্রশতলরা্ যকন্দ্র 

(Centers for Disease Control and Prevention)। https://www.cdc.gov/healthyyouth/disparities/smy.htm

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
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আকরা জাননু

শিশজট করুন nyc.gov/health/clinics

শিশজট করুন nyc.gov/health/pubsসর্বকেষ স্াস্থ্য রকুেটিন 
গ্রহণ েরুন
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এেটি য�ৌন
স্াস্থ্য প্লিপ্নে খঁুজনু

শিশজট করুন nyc.gov/health/LGBTQ

সম্পেসমহূ

সংক�াগ েরা

এই স্াস্্য বকুলেটিলনর অশতশরক্ত িাষা ও অন্যান্য অনকুবাে করা স্াস্্যসামগ্ীর জন্য  
nyc.gov/health –যেখকুন। আপনার শনলজর িাষায় পশরলষবা পাওয়ার অশ্কার আপনার আলে। 
শনউইয়ক্ শসটি স্াস্্যশবিালগর সব অশিস এবং শলিশনলকএই পশরলষবাগুশে শবনামলূে্য পাওয়া �ায়।
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http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lgbtq.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

