
NYC Health + Hospitals-এর 
Pride Health সসন্থারসমূহ
LGBTQ+ ব্যক্তিবথ গ্ের জন্য এেটি ক্নরথাপে ও 
সমথােতৃ স্থাস্্যথসবথার পক্রথবশ

জীবন সুস্োসথ্যে িোটোন৷



আমরথা সহথ�থা্ী
NYC Health + Hospitals কনউ ইয়ি্য বোসী সেসক্বযথান, স্, 
বথাই-সসকু্যথাে, ট্থান্সথজন্থার এবং কুইযথার+ (LGBTQ+) 
ব্যক্তিথের �েথাসথাধ্য স্থাস্্যের জীবন �থাপথনর জন্য 
ক্ষমতথাযথন প্রক্তশ্রুক্তবদ্ধ। আেোসে� স্োথ্যে বযেবথ্ো এিটি সেোেতৃ 
পক�সবস� সংসবেন�ীল, সহোনভূুকত�ীল এবং সম্োনজনি পক�চর্যো 
প্েোন িস�। অর্যপূণ্য অযেোসসেস কনকচিত ি�ো� জনযে, িরো বলো� ভোষো 
বো অকভবোসনগত অবথ্ো কনকব্যস�সষ আেোসে� এিটি র�োগী-রিক্রিি 
পদ্ধকত �সয়সছ। রেোভোষী পক�সষবো� বযেবথ্ো আসছ। 

সহসরোগী কহসসসব, আে�ো নোগক�ি অকিিো� এবং LGBTQ+ স্োথ্যে 
সেতোসি সের্যন িক�। আেোসে� রি্রিগুকলসত সেস্ত LGBTQ+ 
র�োগী এবং পক�বোস�� জনযে উন্কু্ত কভকজসট� অকিিো� �সয়সছ—
এবং ররৌন অকভেকুিতো, কলঙ্গ পক�চয় বো অকভবযেকক্ত� উপ� কভকতি 
িস� ববষসেযে� প্কত আেোসে� �নূযে সহন�ীলতো বো কজস�ো টলোস�ন্স 
�সয়সছ।

আপনথার উপথ�থা্ী স্থাস্্য পক্রচ�গেথা
আে�ো বঝুসত পোক� রর LGBTQ+ সম্প্রেোসয়� সেসযে কহসসসব, 
আপনো� স্োথ্যে সংক্োন্ত কবস�ষ রসনে� চোকহেো এবং উসবেগ �সয়সছ। 
আেোসে� Pride Health রসন্ো�সেহূ LGBTQ+ কনউ 
ইয়ি্য বোসীসে� জনযে সহোয়তোেলূি স্োথ্যেসসবো পোওয়ো� গুরুত্বপূণ্য থ্োন 
কহসসসব িোজ িস�। কিভোসব সোংসৃ্ককতিভোসব সংসবেন�ীল পক�চর্যো 
প্েোন ি�ো রোয় তো রবোঝো� জনযে এই সেন্দ্রগুক্েথত স্থাস্্যথসবথা 
প্রেথানেথারীরথা ব্যথাপে প্রক্শক্ষণ সপথযথেন। আপনো� স্োসথ্যে� 
চোকহেোগুকল রেটোসত এবং কন�োপে ও সেোেতৃ পক�সবস� আপনো� সেস্ত 
প্সনে� উতি� কেসত আেোসে� কলিকনক�য়োন�ো এিোসন �সয়সছন।



আমথাথের পক্রথেবথাগুক্ে

++ প্রথােক্মে পক্রচ�গেথা, �থার মথধ্য রথযথে টিেথােথান, 
হরথমথান সেরথাক্প এবং সথাক্জগে েথাে সরফথারথােসমূহ

++ আচরণ্ত স্থাস্্য পক্রথেবথা এবং সরফথারথােসমহূ 

++ ক্প্র-এক্থপথাজথার প্রক্ফে্যথাক্ক্স (Pre-exposure 
prophylaxis, PrEP)

++ সপথাস্ট-এক্থপথাজথার প্রক্ফে্যথাক্ক্স (Post-exposure 
prophylaxis, PEP)

++ এইচআইক্ি পরীক্ষথা এবং ক্চক্েৎসথা

++ স�ৌনবথাক্হত সংক্রমণ (Sexually transmitted 
infection, STI) পরীক্ষথা এবং ক্চক্েৎসথা

++ বীমথার ক্েেক্নথেগে শনথা এবং তথাক্েেথািুক্তি  

++ Jacobi এবং Judson-এ বয়ঃসক্ধি প্রক্তথরথাধে

++ Bellevue, Gouverneur, Jacobi, Judson, Lincoln 
এবং Metropolitan-এ প্রসকূ্ত/স্তীথরথা্ ক্বথশেজ্ঞ 
সেযথার ক্নক্চিতেরণ

++ Lincoln-এ িথযস সেথাক্চং 



Lincoln এবং Metropolitan-এ আেোসে� কনম্নকলকিত 
ক্েঙ্গ ক্নক্চিতেরণ সথাজগে থাক্রগুক্েও রথযথে:

++ টপ সোজ্য োক� 

++ কহসটেস�ক্টকে 

++ ওস�োস�ক্টকে 

++ রহয়ো�লোইন রলোয়োক�ং

++ ফ্রন্োল রবোন ক�স�কপং/ফ্রন্োল সোইনোস ক�সসট 

++ েযেোকডিবলুো� রচোয়োল (কজকনওপ্োকটে এবং অযেোসঙ্গল 
ক�সসি�ন)

++ ট্যেোকিয়োল র�ভ 

++ �োইসনোপ্োকটে

++ গোসল� হোড় প্বি্যন

++ রসস্োপ্োকটে 

অফথারগুক্ের এেটি সম্ণূগে তথাক্েেথা এবং 
প্রক্তটি অথস্তথাপচথাথরর পথাশথাপথাক্শ আক্েগেে 
এবং বীমথা পরথামথশগের মথতথা অন্যথান্য 
পক্রথেবথাগুক্ে সম্থেগে  আরও তথে্যর জন্য, 
এখথাথন ক্লিে েরুন।

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


স্থানসমহূ: 
Brooklyn
WOODHULL
র�োগী� বয়স: প্োপ্তবয়স্ক (18+)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
র�োন: 718-963-8068

Bronx
JACOBI
র�োগী� বয়স: সব বয়সস� 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
র�োন: 718-918-7787

LINCOLN 
র�োগী� বয়স: প্োপ্তবয়স্ক (18+)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
র�োন: 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
র�োগী� বয়স: প্োপ্তবয়স্ক (18+)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
র�োন: 212-562-8416

GOUVERNEUR
র�োগী� বয়স: প্োপ্তবয়স্ক (18+)
227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 
র�োন: 212-441-5469
ই-রেইল: gouvlgbtq@nychhc.org

JUDSON
র�োগী� বয়স: কিস�ো� এবং তরুণ প্োপ্তবয়স্ক (29 বছ� পর্যন্ত)
34 Spring Street, New York, NY 10012
র�োন: 212-925-5000, অপ�ন 2

METROPOLITAN
র�োগী� বয়স: সব বয়সস� 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 
র�োন: 212-423-7292
ই-রেইল: metlgbt@nychhc.org

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org
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সথাথে েথাকুন। আমথাথেরথে অনসুরণ েরুন।

nychealthandhospitals.org

https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

