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COVID-19 এবং কিভাবব সংক্রমণ 
প্রকিব�াধ ি�া যায় সস সম্পকিকি ি িথ্্য
COVID-19 সম্পচর্্ক  আরও জািচে এবং নর্ভাচব এই 
ভাইরাস থেচর্ নিচজচর্ রক্া র্রচে হয় থস সম্পচর্্ক  
পরামর্্ক থপচে, নভনজট র্রুি https://www1.nyc.
gov/site/doh/covid/covid-19-main.page

COVID-19 ভ্যািকসন প্রদাবন� স্ানসমূহ
COVID-19 এর ভ্যার্নসি সম্পচর্্ক  আরও জািে, 
নভনজট র্রুি nyc.gov/covidvaccine. আপিার 
র্াছার্ানছ এর্টি ভ্যার্নসি প্রোচির স্াি খুঁচজ থপচে, 
নভনজট র্রুি nyc.gov/vaccinefinder অেবা 
877-VAX-4-NYC (877-829-4692) িম্বচর থ�াি 
র্রুি৷ সবগুচিাই নবিামূচি্য থসবা প্রোি র্চর এবং 
অচির্ সাইচট অ্যাপচয়ন্টচমচন্টর প্রচয়াজি হয় িা৷

COVID-19 এ� কিকিৎসা� জন্য সমাবাইল 
ইউকনবে প�ীক্া ি�া� স্ানসমূহ
থ�াগ্্য থরাগ্ীচের জি্য দ্রুে COVID-19 পরীক্া এবং 
ভাইরাস-নবচরাধী বন়ি পাওয়া �াচছে। থর্াচিা খরে থিই, 
থর্াচিা অ্যাপচয়ন্টচমন্ট নিচে হয় িা, থর্াচিা নবমার 
প্রচয়াজি থিই৷ আপিার র্াছার্ানছ এর্টি সাইট খুঁচজ 
নিচে, nyc.gov/covidtest ওচয়বসাইচট �াি অেবা 
844-NYC4NYC (844-692-4691) িম্বচর থ�াি 
র্রুি৷

NYC Test & Treat Corps
NYC Test & Treat Corps সম্পচর্্ক  েচে্যর জি্য, 
আচরা সংস্াি সম্পচর্্ক  জািচে testandtreat.nyc 
ওচয়বসাইচট �াি অেবা 212-COVID-19  
(212-268-4319) িম্বচর থ�াি র্রুি৷

দীর্কিস্ায়ী COVID-এ� জন্য AfterCare 
সপ্রাগ্াম
আপিার সংক্রমচের র্চয়র্ সপ্াহ বা র্চয়র্ মাস পচরও 
�নে আপিার িক্েগুনি থেচর্ �ায়, োহচি আপিাচর্ 
েীর্্কস্ায়ী COVID থেচর্ নিরামচয় সাহা�্য র্রার জি্য 
স্াস্্য ও সামানজর্ োনহোর সংস্ািগুনির সাচে সং�ুক্ত 
হচে 212-COVID-19 (212-268-4319) িম্বচর 
AfterCare থপ্রাগ্াচম থ�াি র্রুি এবং 4 োপুি৷

 � nyc.gov/aftercare এ AfterCare

স্াস্্যবসবা পক�বেবা
জরুনর প্রনয়রাজনি 911 িম্বচর র্ি র্রুি৷

COVID-19-িম্পনর্্ক ত প্রনয়রাজি বরা অি্যরাি্য 
স্রাস্্যগত প্রনয়রাজনি: টেনিনেিথ ্ বরা 
স্িরীনর টিবরার জি্য, র্ি র্রুি:

 � আপিার প্রাইমানর থর্য়ার থপ্রাভাইডারচর্

 � বা, আপিার থর্াচিা প্রাইমানর থর্য়ার 
থপ্রাভাইডার িা োর্চি 844-NYC-4NYC 
(844-692-4692) িম্বচর থ�াগ্াচ�াগ্ র্রুি৷

COVID-19 টিন্রাি্ক অব এনসেনিন্স 

NYC Health + Hospitals
Gotham Health, Broadway
COVID-19 থসন্টার অব এচসেচিন্স
815 Broadway, Brooklyn, NY 11206

NYC Health + Hospitals
Gotham Health, Roosevelt 
COVID-19 থসন্টার অব এচসেচিন্স
37-50 72nd St., Jackson Heights, NY 11372

NYC Health + Hospitals
Gotham Health, Tremont
COVID-19 থসন্টার অব এচসেচিন্স
1920 Webster Ave., Bronx, NY 10457

অ্যরাপনয়ন্নেন্ র্রনত, 212-268-4319 িম্বনর 
ট�রাি র্রুি এবং 0 চরাপুি।

NYC-থে COVID-পরবেতী থর্য়ার নলিনির্গুনির 
এর্টি োনির্া খুঁজচে, https://www1.nyc.gov/
assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-
19-care-clinics.pdf এ �াি। 

স্রাস্্যনিবরা এবং িেরায়র্ পনরনেবরা প্র্দরাির্রারীন্দর 
নিনরক্টনর: এর্জি স্াস্্যচসবা প্রোির্ারী খুঁজচে, 
নভনজট র্রুি:

 � https://a816-healthpsi.nyc.gov/
nychealthmap এ NYC থহিে ্ ম্যাপ

ক্ষেতরায়নির জি্য স্রাস্্য তনথ্যর েুি (Health 
Information Tool for Empowerment, 
HITE) হি এর্টি অিিাইি নডচরক্টনর �া 
6,000 টিরও থবনর্ স্াস্্য এবং সামানজর্ পনরচেবার 
েে্য সরবরাহ র্চর �া NYC-থে স্ল্প-আচয়র, 
নবমানবহীি এবং র্ম নবমারৃ্ে ব্যনক্তচের জি্য িভ্য 
রচয়চছ৷

 � hitesite.org এ HITE

স্রাস্্য নবেরা: নিউ ইয়র্্ক  থটেট অ� থহিে 
মাচর্্ক টচলেচসর (New York State of Health 
Marketplace) মাধ্যচম র্ম-খরে থেচর্ নবিা-খরচে 
স্াস্্য নবমা লে্যাি পাওয়া �ায়৷  

 � https://nystateofhealth.ny.gov
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আচবেি সংক্রান্ত এর্জি প্রে্যনয়ে পরামর্্কোোর 
সাচে অ্যাপচয়ন্টচমন্ট র্রচে: 

 � 646-NYC-CARE (646-692-2273) িম্বচর 
র্ি র্রুি

 � নভনজট র্রুি https://www.nyccare.nyc

ওেুনের জি্য েূি্য পনরনিরানে িরােরায্্য: 
নিম্ননিনখে থপ্রাগ্ামগুনি ওেুচধর খরে র্ভার র্রচে 
সাহা�্য র্রচে পাচর:

 � New York Prescription (Rx) Card. 
877-321-6755 িম্বচর র্ি র্রুি বা নভনজট 
র্রুি newyorkrxcard.com

 � NeedyMed. 800-503-6897 িম্বচর র্ি 
র্রুি বা নভনজট র্রুি needymeds.org 
ইংচরনজ এবং স্্যানির্ ভাোয় পাওয়া �ায়৷

 � RxAssist. নভনজট র্রুি rxassist.org
 � আচমনরর্াি ডায়াচবটিস অ্যাচসানসচয়র্ি৷ নভনজট 

র্রুি insulinhelp.org

েরািনির্ স্রাস্্য পনরনেবরা: NYC Well নবিামূচি্য, 
24/7 থগ্াপিীয় মািনসর্ স্াস্্য সহায়ো প্রোি র্চর 
োচর্। এর্জি র্াউচন্সিচরর সাচে র্ো বিচে:

 � 888-NYC-WELL (888-692-9355) িম্বচর 
র্ি র্রুি

 � “WELL” নিচখ 65173 িম্বচর থটসেট র্রুি
 � nyc.gov/nycwell এ ে্যাট র্রুি৷
 � আপিার মহল্ায় মািনসর্ স্াস্্য এবং মাের্দ্রব্য 

ব্যবহার নবেয়র্ সংস্ািগুনি খুঁচজ থপচে, নভনজট 
র্রুি nyc.gov/nycwell

সযৌন এবং প্রজনন স্াস্্য পক�বেবা:
 � NYC স্াস্্য নবভাচগ্র নিনে্ক ষ্ট নর্ছু থ�ৌি 

স্াস্্য নলিনির্ বে্ক মাচি থখািা আচছ এবং 
সীনমে পনরসচর ওয়ার্-ইি আর্াচর নহউম্যাি 
ইনমউচিাচডন�নসচয়নন্স ভাইরাস (Human 
Immunodeficiency Virus, HIV) এবং 
থ�ৌিবানহে সংক্রমে (Sexually transmitted 
infections, STI) পনরচেবা প্রোি র্রচছ। 
আরও েচে্যর জি্য, নভনজট র্রুি  
nyc.gov/health/clinics

 � HIV এবং অি্যাি্য STI-এর জি্য থটনিচমনডনসি 
পনরচেবাগুনি 347-396-7959 িম্বচর NYC 
থসসেুয়াি থহিে্ নলিনির্ হটিাইচির মাধ্যচম, 
থসামবার থেচর্ শুক্রবার, সর্াি 9টা থেচর্ 
নবর্াি 3:30টা প�্কন্ত পাওয়া �ায়৷

 � আপিার �নে মচি হয় থ� আপনি HIV-এর 
সংস্চর্্ক এচসচছি োহচি এখিই 24/7 থখািা 
োর্া NYC PEP হটিাইচি (844-373-7692) 
র্ি র্রুি৷

 � বে্ক মাচি Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens, এবং Staten Island-এ থ�ৌি 
ও প্রজিি স্াস্্য পনরচেবা প্রোির্ারীচের 
অিিাইি নডচরক্টনর, এবং HIV ও STI টেন্টিং, 
নপ্র-এসেনপরানজিি প্রন�ি্যরানসেি  
(Pre-exposition Prophylaxis, PrEP), 
টপরা্টি-এসেনপরানজিি প্রন�ি্যরানসেি  
(Post-exposition Prophylaxis, PEP), 
এবং HIV টর্য়রার পনরনেবরাগুনি নলিনিচর্ 
এবং HIV-িম্পনর্্ক ত ন্দর্ নিন্দ্ক িিরা এবং 
িেরায়র্ পনরনেবরাগুনি র্নমউনিটি-ভিভতিক 
ব্যবস্ায় প্রোির্ারী PlaySure Network 
থপ্রাভাইডারচের অিিাইি নডচরক্টনর থেখুি৷

সুবযাগ-সুকবধা
ACCESS NYC নিউ ইয়র্্ক বরািীন্দর টয্রাগ্য 
িুনয্রাগ-িুনবেরা িিরাক্ত র্রনত এবং টিগুনির জি্য 
আনব্দি র্রনত িরােরায্্য র্নর৷ অনভবাসিগ্ে অবস্া 
নিনব্কচর্চে আপনি বা আপিার পনরবার 30 টিরও 
থবনর্ থপ্রাগ্াচমর জি্য থ�াগ্্য হচে পাচরি এবং এমিনর্ 
আপনি �নে ইনেমচধ্য সুনবধাগুনি থপচয় োচর্ি বা 
োর্নরচে নি�ুক্ত োচর্ি োহচিও৷ 718-557-1399 
িম্বচর র্ি র্রুি বা নভনজট র্রুি access.nyc.gov

আপিরার বরান়ি গরে ও ঠরান্রা র্রনত িেরায়তরা: 
থহাম এিানজ্ক অ্যানসসট্যান্স থপ্রাগ্াচম (Home 
Energy Assistance Program, HEAP) 
800-342-3009 িম্বচর র্ি র্রুি অেবা নভনজট 
র্রুি otda.ny.gov/programs/heap

িরােনয়র্ িেরায়তরা (Temporary Assistance, 
TA): আপনি �নে র্াজ র্রচে অক্ম হি, োর্নর 
খুঁচজ িা পাি, বা আপিার োর্নর �চেষ্ট অে্ক প্রোি িা 
র্চর, োহচি TA হয়চো আপিাচর্ আপিার খরচের 
ব্যাপাচর সাহা�্য র্রচে পাচর৷ 800-342-3009 
িম্বচর র্ি র্রুি বা নভনজট র্রুি otda.ny.gov/
programs/temporary-assistance

টবর্রারত্ব িেরায়তরা: থ�সব থ�াগ্্য র্মতীরা নিচজচের 
থর্াচিা থোে ছা়িাই োর্নর হানরচয়চছি োচের 
এর্টা অস্ায়ী আচয়র জি্য আচবেি র্রচে, 
888-209-8124 িম্বচর র্ি র্রুি অেবা 
নভনজট র্রুি ny.gov/services/get-
unemployment-assistance

আনথ্কর্ পররােি্ক: নবিামূচি্য, এর্জচির-সাচে-
এর্জি নহচসচব আনে্কর্ পরামচর্্কর জি্য, নভনজট 
র্রুি nyc.gov/talkmoney
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খাদ্য সহায়িা
সর্ি প্রর্াচরর খাে্য সহায়োর জি্য:

 � 311 িম্বচর র্ি র্রুি এবং বিুি “Get Food” 
(খাে্য নিি)৷

 � আপিার র্াছার্ানছ এর্টি নবিামূচি্যর খাবার 
নবেরে থর্ন্দ্র খুঁজচে “NYC FOOD” বা 
“NYC COMIDA” নিচখ 877-877 িম্বচর 
থটসেট র্রুি।

 � আপিার র্াছার্ানছ খাবাচরর প্যান্রি 
খুঁজচে বা নবিামূচি্য খাবার থডনিভানরর 
জি্য থ�াগ্্যো নিধ্কারে র্রচে নভনজট র্রুি 
nyc.gov/getfood

জরুনর খরা্দ্য িেরায়তরা: 
212-540-6923 বা 311 িম্বচর র্ি র্রুি৷

কু্ষেরার েেিরাইি (Hunger hotline): 
866-348-6479 িম্বচর থ�াি র্রুি৷ স্্যানিচর্র 
জি্য, 3 োপুি৷

পনরপূরর্ পুষ্টি িেরায়তরা টপ্ররাগ্রাে (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP)/
�ুি ্টি্যরাম্প: 718-557-1399 িম্বচর র্ি র্রুি 
অেবা নভনজট র্রুি access.nyc.gov এবং 
আপনি িনেভুক্ত হওয়ার থ�াগ্্য নর্িা ো খুঁচজ থেখচে 
“SNAP” নিচখ সাে্ক  র্রুি৷

গাহকিস্্য এবং কলঙ্গ-ভিভতিকভিভতিক সকহংসিা পক�বেবা 
জরুনর প্রনয়রাজনি 911 িম্বচর র্ি র্রুি৷

NYC HOPE পনরচেবার জি্য, 800-621-4673 
িম্বচর 24-র্ণ্ার হটিাইচি র্ি র্রুি বা নভনজট 
র্রুি nyc.gov/nychope 

COVID-19-এর সমচয় পানরবানরর্ সনহংসোর 
নর্র্ার হওয়া ব্যনক্তচের সংস্ািগুনির জি্য, নভনজট 
র্রুি https://www1.nyc.gov/site/ocdv/
get-help/resources-for-survivors-during-
covid-19.page

আবাসন সহায়িা
NYC আবাসি র্েৃ্ক পক্ (NYC Housing 
Authority, NYCHA): COVID-19 সম্পচর্্ক  
NYCHA-এর বহুি নজজ্ানসে প্রশ্াবনি (FAQ) 
থেখচে নভনজট র্রুি https://www1.nyc.gov/
site/nycha/about/covid-19-FAQ.page

ভরা়িরানেন্দর িুরক্ষরায় টেয়নরর অন�ি: 
COVID-19 দ্ারা প্রভানবে হওয়া ভা়িাচটচের 
েে্য এবং সংস্ািগুনির জি্য, নভনজট র্রুি 
https://www1.nyc.gov/content/
tenantprotection/pages/covid19-home-
quarantine

NYC ভরা়িরানে িংস্রাি পুি উনছে্দ প্রনতনররাে 
েুি: নভনজট র্রুি https://www1.nyc.gov/
content/tenantresourceportal/pages/

উনছে্দ প্রনতনররাে: উচছেে অেবা আবাসি বা 
ভা়িাচট সংক্রান্ত অি্যাি্য নবেচয় আইনি পনরচেবার 
জি্য, 212-577-3300 িম্বচর Legal Aid-এ বা 
917-661-4500 িম্বচর Legal Services NYC-থে 
র্ি র্রুি

স্কু ল, ক�বমাে লাকনকিং,  
এবং িাইল্ড সিয়া�
নবে্যািয় পুিরায় থখািা, নমশ্র নর্ক্া এবং অি্যাি্য 
নবেচয় NYC নর্ক্া নবভাচগ্র আপচডচটর জি্য, 
নভনজট র্রুি schools.nyc.gov/school-life/
health-and-wellness/coronavirus-update

NYC অ্যাডনমনিচ্রের্ি �র নেিচরেি’স 
সানভ্ক চসস এর মাধ্যচম োইল্ড থর্য়ার 
সম্পনর্্ক ে েচে্যর জি্য, নভনজট র্রুি 
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/
covid19.page#ChildCareAssistance 

অন্যান্য সংস্ানসমূহ
অনভবরািী িম্প্র্দরানয়র জি্য িংস্রাি: অনভবাসীচের 
জি্য COVID-19 এর সংস্াচির এর্টি োনির্ার 
জি্য, নভনজট র্রুি nyc.gov/immigrants/
coronavirus. ইনমচগ্র্ি বা নসটির পনরচেবাগুনি 
নর্ভাচব অ্যাচসেস র্রচবি থস সম্পচর্্ক  আপিার �নে 
থর্াচিা প্রশ্ োচর্, োহচি থসামবার থেচর্ শুক্রবার 
সর্াি 9টা থেচর্ নবর্াি 5টা প�্কন্ত 212-788-7654 
িম্বচর থময়র‘স অন�স অ� ইনমগ্্যান্ট অ্যাচ�য়াস্ক 
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs, 
MOIA) হটিাইচি থ�াি র্রুি, অেবা 
askMOIA@cityhall.nyc.gov ঠির্ািায় ইচমইি 
র্রুি৷

LGBTQ+ িম্প্র্দরানয়র জি্য িংস্রাি: LGBTQ+ 
কভিউভিটির COVID-19 সংক্রান্ত সহরায়তরা কি্মসূভি 
এবং পভরষেবরার একটি তরাভিকরার জি্য, NYC Unity 
Project-এ নভনজট র্রুি nyc.gov/lgbtqcovid
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প্রনতবন্ী নিউ ইয়র্্ক বরািীন্দর জি্য িংস্রাি: 
প্রনেবন্ী ব্যনক্তচের জি্য COVID-19 সংক্রান্ত 
সংস্াচির এর্টি োনির্ার জি্য, নভনজট র্রুি 
https://www1.nyc.gov/site/mopd/
resources/covid-19-resources-for- 
people-with-disabilities.page

বয়স্ক নিউ ইয়র্্ক বরািীন্দর জি্য িংস্রাি: বয়স্ক 
নিউ ইয়র্্ক বাসীচের জি্য সংস্াচির োনির্ার জি্য, 
নভনজট র্রুি https://www1.nyc.gov/site/
dfta/services/covid-19-resources.page

অবত্্যষ্টিকক্রয়ায় সহায়িা
অনন্ত্যষ্টিনক্য়রায় িেরায়তরা: বুধবাচর, সর্াি 
9 টা থেচর্ নবর্াি 5 টা প�্কন্ত, 718-473-8310 
িম্বচর র্ি র্রুি বা নভনজট র্রুি 
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/
burial-assistance.page অথবরা https://
www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-
help/funeral-burial-guidance.page

আপনা� অকধিা� সম্পবিকি  জানুন।
COVID-19 এবং েরািবরানের্রার : আবাসি, 
র্ম্কসংস্াি এবং জিসাধারচের বাসস্াি সম্পনর্্ক ে 
সুরক্া সহ COVID-19 এবং অনধর্ার সম্পচর্্ক  
েচে্যর জি্য, এবং আপনি �নে হয়রানি বা 
ববেচম্যর নর্র্ার হি োহচি নর্ভাচব অনভচ�াগ্ 
োচয়র র্রচবি ো জািচে নভনজট র্রুি  
nyc.gov/StopCOVIDHate

র্ে্কনক্ষত্র িংক্রান্ত আইি এবং িুরক্ষরা: সচবেি  
অসুস্ো ছুটির অনধর্ার সহ COVID-19-এর  
সময়র্ার র্ম্কচক্চরের আইি এবং সুরক্া 
সম্পচর্্ক  েচে্যর জি্য, নভনজট র্রুি nyc.gov/
assets/dca/downloads/pdf/workers/
Complying-with-NYC-Workplace-Laws-
During-COVID-19.pdf

র্ে্কচরারীর অিুস্তরা এবং পরানরবরানরর্ ছুটি:  
NYC-এর র্মতীচের COVID-19 সম্পনর্্ক ে িেুি 
অনধর্ার সহ, সচবেি এবং অববেনির্ ছুটির 
আইিসঙ্গে অনধর্ার রচয়চছ৷ আপিার বা পনরবাচরর 
COVID-19 দ্ারা প্রভানবে সেস্যচের �ত্ন থিওয়ার 
জি্য আপনি আপিার পনরনস্নে এবং আপনি থ� 
ধরচির নিচয়াগ্র্ে্ক ার জি্য র্াজ র্চরি োর উপর 
নিভ্ক র র্চর আপনি অববেনির্ এবং সচবেি ছুটি 
নিচে পাচরি। 

আরও েচে্যর জি্য 855-491-2667 িম্বচর র্ি 
র্রুি বা নভনজট র্রুি access.nyc.gov 

সপাোপ্রাণী
NYC COVID-19 থপাো প্রােীর মানিচর্র 
হটিাইি-এর জি্য, সপ্াচহ সাে নেি 
877-204-8821 িম্বচর র্ি র্রুি, সর্াি 8টা 
থেচর্ রাে 8টা প�্কন্ত৷

COVID-19 এবং প্রােীচের নবেচয় প্রায়র্ই 
নজজ্ানসে প্রচশ্র জি্য, নভনজট র্রুি 
https://www1.nyc.gov/site/
animalwelfare/covid-19/animals-faq.
page

থপাো প্রােী এবং পনরচেবা প্রোির্ারী প্রােীচের জি্য 
এর্টি জরুনর পনরর্ল্পিা বেনরর নবেচয় পরামচর্্কর 
জি্য, নভনজট র্রুি https://www1.nyc.gov/
site/em/ready/pets.page

নাগক�ি সম্পপৃক্তিা
আপিরার নিটি র্রাউনন্সি ি্দনি্যর িরানথ 
টয্রাগরানয্রাগ র্রুি: আপিার নসটি র্াউনন্সি সেচস্যর 
থজিা অন�চস থ�াগ্াচ�াগ্ র্চর আপনি অনেনরক্ত 
সহায়ো িাভ র্রচে পাচরি৷ আপিারটি খুঁচজ নিচে, 
নভনজট র্রুি council.nyc.gov/districts

সংস্াি খুঁচজ থপচে, নভনজট র্রুি nyc.gov/covid

COVID-19 সম্পচর্্ক  আরও েচে্যর জি্য, নভনজট 
র্রুি nyc.gov/health/coronavirus. 
োৎক্নের্ আপচডচটর জি্য, “COVID” নিচখ 
692-692 িম্বচর থটসেট র্রুি৷ থমচসজ এবং ডাটার 
থরট প্রচ�াজ্য হচে পাচর৷

NYC Health Department (NYC স্রাস্্য 
নবভরাগ) পনরনস্নত অিুয্রায়ী িুপরানরিগুনিরা 
পনরবত্কি র্রনত পরানর।
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