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NYC Health + Hospitals-এ আপনার ডা�ােরর অিফেস এক�ট বাত�া পাঠােত নীেচর ধাপ�েলা অনুসরণ 

ক�ন। 

আপনার ক��উটার ব�াবহার কের: 
1. মূল MyChart েপজ এ লগ ইন ক�ন https://epicmychart.nychhc.org/-এই�ঠকানায়। 
2. উপেরর েমনু�েত Messages (বাত�াসমূহ)-এ ি�ক ক�ন। এ�ট আপনােক MyChart-এর Message Center 

(বাত�া েক�)-েত িনেয় যােব। 
 

 

 

3. Send a Message (বাত�া পাঠান)-এ ি�ক ক�ন , Accept (�ীকার)-এ ি�ক কের আমােদর MyChart 
ম�ােস�জং িডসে�ইমার�ট পড়ুন এবং �ীকার ক�ন, অতঃপর আমােদর কােছ আপনার বাত�া�ট 
িলেখ পাঠান! 

        

https://epicmychart.nychhc.org/
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NYC Health + Hospitals-এ আপনার ডা�ােরর অিফেস এক�ট বাত�া পাঠােত নীেচর ধাপ�েলা অনুসরণ 

ক�ন। 

আপনার �াট�েফান বা েমাবাইল িডভাইস ব�বহার কের: 
1. আপনার েফােন MyChart অ�াপ�ট খুলুন। আপনার Username (ব�বহারকারীর নাম) এবং Password 

(পাসওয়াড�) ব�বহার কের লগ ইন ক�ন।  
2. মূল পাতায়, Messages (বাত�াসমূহ) আইকেন ি�ক ক�ন।  
 

 
 

3: Send a Message (এক�ট বাত�া পাঠান)-এ ি�ক ক�ন, এবং আপনার বাত�া�ট আমােদর কােছ  িলেখ 
পাঠান! 
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MyChart 'Message Center (বাত�া েক�)' িনেদ�িশকা 

 

আপনার ি�িনক ট�েমর সােথ এক�ট বাত�া �� করেত "Send a message 
(এক�ট বাত�া পাঠান)"-এ ি�ক ক�ন। 

 
Conversation (কেথাপকথন): আপিন এবং আপনার য� দেলর মধ�কার 
কেথাপকথেনর এক�ট ে�ড েদখুন। 

 Bookmarked (বুকমাক� করা): এক�ট ���পূণ � বাত�া বুকমাক� করেত, 
বাত�া�টেত ি�ক ক�ন এবং উপেরর "Bookmark (বুকমাক�)" িল��টেত 
ি�ক ক�ন।  

 
Appointment (অ�াপেয়�েম�): অ�াপেয়�েম�, সময়সূচী িনধ �ারণ এবং 
বািতলকরণ সং�া� বাত�া�িলর জন� এখােন ি�ক ক�ন। 

 

Automated Messages (�য়ং��য় বাত�াসমূহ): অনু�ারক বা িরমাই�ার 
এবং আপেডট�েলা েদখেত এখােন ি�ক ক�ন। 

 

Trash (��াশ): পুেরােনা বাত�া�েলার জন� এখােন ি�ক ক�ন। ��াশ েথেক 
েযেকােনা বাত�া সরােত, "Restore (পনু��ার)" িলে� ি�ক ক�ন এবং 
িল��টেত ি�ক ক�ন। 
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মেন রাখেবন! আমােদর কােছ আপনার বাত�া িলেখ 
পাঠােনার সময়: 

"Medical Question (িচিকৎসাগত ��)" বাত�া�েলা 
আপনার ি�িনক�াল য� দেলর কােছ পাঠােনা হেব। 
(িচিকৎসাগত ��াবলী) 

"Billing Inquiry (িবল সং�া� অনুস�ান)" 
বাত�া�েলা আমােদর িবিলং �টেমর কােছ পাঠােনা 
হেব। (অ-িচিকৎসাগত ��াবলী) 

 

      

আপনার MyChart বাত�ায় এক�ট সংযু�� েযাগ 
ক�ন!  

আপনার MyChart বাত�ায় এক�ট ফাইল বা ছিব 
সংযু� করেত, েপপারি�প বাটেন ি�ক ক�ন 

      
   


