
LGBTQI+ কমিউমিটিতে মিউ ইয়ক্ক বাসীতের 
জি্য িািমসক স্াস্্য সংস্াি

এই নির দ্ে নিকাটিরে ররেরে LGBTQI+ কনিউনিটিরে নিউ ইেকদে বাসী, োর্র পনরবার ও 
োর্র সারে সম্পৃক্তর্র জি্য উপলভ্য িািনসক স্াস্্য সম্নকদে ে েে্য ও সংস্ািসিহূ এই 
নির দ্ে নিকার অন্তভ্দে ক্ত সংস্া এবং প্াগ্ািগুরলা সাংস্পৃ নেকভারব ্নেনরিোিীল ও এফানিদেং 
পকোর, পািাপানি অি্যাি্য পসবা ্্াি করর করর যা LGBTQI + নিউ ইেকদে বাসীর্ররক 
োর্র িািনসক স্ারস্্যর উপর ্ভাব পফরল এিি অিি্য কারণগুরলা পিাকানবলা কররে 
সহােো করর। 

মবশ্বব্যাপী COVID-19 িহািামর চলাকাতল অতিক সসবা প্রোিকারী অিলাইি 
বা স�াতির িাধ্যতি োতের সসবা প্রোি শুরু কতরতেি।  এই মিতে্ক মিকায় 
িহািামর চলাকালীি সসবাগুতলা মকভাতব প্রোি করা হতছে সস সম্পমক্ক ে 
েথ্য অন্তভ্্ক ক্ত রতয়তে, সেখাতি জািা সেতে; েতব আিরা আপিাতক সব্কতিষ 
সসবাগুতলার সিয়, খরচ ও প্রোতির পদ্ধমেগুতলা মিমচিে করতে মিতচর 
সংস্াগুতলার সাতথ সরাসমর সোোতোে করতে উৎসামহে করমে।

মপয়ার ও সহায়ো গ্রুপ →

িািমসক স্াস্্য এবং মস্মেস্াপকোয় 
সহায়ক অ্যাপ →

পরািি্ক ও সথরামপ →

সংকট পরািি্ক ও আত্মহে্যা 
প্রমেতরাধ →

সজন্ার-এ�ামি্কং সকয়ার →

বয়স্ক LGBTQI+ মিউ ইয়ক্ক বাসীতের 
জি্য সািামজক মবমছেন্নো সহায়ো →

েহৃহীি LGBTQI+ েব্তের জি্য 
সহায়ো →

LGBTQI+ অমভবাসী ও আশ্রয় 
প্রাথথীতের জি্য সহায়ো →

সহায়ো মিি - সংস্াি, 
মিতে্ক মিকা, ি্যাপ ও সরবরাহকারী 
মিতরক্টমর →

সহতোেীতের জি্য সহায়ো →

কথা বল্ি ও েক্্ত সহাি

মপয়ার ও সহায়ো গ্রুপ:
একই অনভজ্ঞোর ির্�ািন্� নপোররর সারে য্ক্ত হরল ো আপিার নিরজর িািনসক স্াস্্য 
চ্যারলরজের সারে িানিরে নিরে সহােো কররব। আপিার িরো একই অনভজ্ঞোর িধ্য 
ন্রে যারছেি এিি কাররা সারে কো বলরল আপনি নকরসর ির্�ািন্� হরেরেি ো বঝ্রে 
সহজ হরব এবং আপনি সহােো পারছেি এিিটা পবাধ কররবি। নিম্ননলন�ে সংস্াগুরলা 
LGBTQI+ নিউ ইেকদে বাসীর্ররক নপোর ও সহােো গ্রুপ পসবা ্্াি করর:

• সজন্ার সপেকট্াি (Gender Spectrum) হরে মিশু, মকতিার, মপো-
িাো, সকয়ারমেভার, অি্যাি্য পামরবামরক সেস্য এবং প্রাপ্ত বয়স্কতের 
জি্য মবিািতূল্য অিলাইি গ্রুপ। এই গ্রুপগুরলা অি্যর্র সারে য্ক্ত হওোর, 
অনভজ্ঞো নবনিিে করার এবং সহােক কনিউনিটির স্নতি পবাধ করার স্রযাগ 
্্াি করর।  

• LGBT-এর জােীয় সহায়ো সকন্দ্র (LGBT’s National Help Center) 
দ্ারা ্্ত্ত জােীে হটলাইরির িাধ্যরি েরুণ ও প্রাপ্ত বয়স্কতের জি্য 
মবিািতূল্য সোপিীয় মপয়ার সহায়ো। LGBT ি্যািিাল ইে্ে হটলাইরির 
জি্য কল করুি 800-246-7743, LGBT ি্যািিাল নসনিের হটলাইরির জি্য 
কল করুি 888-234-7243 অেবা LGBT ি্যািিাল হটলাইরির জি্য কল 
করুি 888-843-4564।

• CAMBA-এর ইয়াং সিি'স সহলথ প্রতজক্ট (CAMBA’s Young Men’s 
Health Project) হরে মবিািতূল্য স�াতি ও ভাচ্্ক য়ামল পথৃক ও গ্রুপ 
মপয়ার সহায়ো। আররা জািরে CAMBA-এর ইোং পিি'স পহলে ্রজক্ট 
পপজটি প্�্ি অেবা (917) 626-8665 িম্বরর কল করুি।

• সটতম্পস্টস মরিজ ক্াব (Tempest’s Bridge Club) হরে সিিািক্্ত ও 
সিিািক্্ত হতে আগ্রহী িমহলা ও সজন্ার িি-কি�মি্কং ব্যমক্ততের জি্য 
মবিািতূল্য অিলাইি আতরাে্য সহায়ো সভা।

• LGBTQ সংস্াতির একটি মবসৃ্ে োমলকা, ো সশ্রমণভ্ক্ত হয় সংস্ার 
ধরি, পসবার পনরনধ, কনিউনিটির ধরি ও বররা অিয্ােী, মিউ ইয়ক্ক  মসটি 
মিয়ন্ত্রতকর এলমজমবটিমকউ মিতে্ক মিকা (New York City Comptroller’s 
LGBTQ Guide)-এ পাওো পযরে পারর। সাচদে  নফল্াররর িরধ্য আপনি িািনসক 
স্াস্্য পসবা এবং নপোর সহােো গ্রুপ পসবাসিহূ পপরে পাররি।

িািমসক স্াস্্য ও মস্মেস্াপকোয় সহায়ক অ্যাপসিহূ:
এিি সকল অ্যাপ ডাউিরলাড করাও সহােক হরে পারর যা িািনসক স্াস্্য সহােক, 
পািাপানি িানিরে চলার পরািিদে, স্-যরনের েে্য এবং অি্যাি্য সংস্ািসিহূ ্্াি 
করর।

• সপেকট্াি (Spectrum) হরলা একটি সিকািী কনিউনিটি অ্যাপ যা আইরসারলিরি 
োকা, আত্মরগাপরি োকা, অেবা ঝঁ্নকরে োকা সিকািী িািষ্র্ররক োর্র 
িািনসক স্াস্্য ব্যবস্াপিার জি্য, সংস্াি ও েে্য পাওোর জি্য এবং একটি 
কনিউনিটির সারে য্ক্ত হওোর জি্য সরজোি ্্াি কররে কাজ করর। 

• মলবাতরট (Liberate) হরলা একটি সাবন্রিপিি-নভনত্তক পিনডরটিি অ্যাপ যা 
নবরিষে কপৃ ষ্াঙ্গ, আন্বাসী এবং নভন্ন বরণদের (BIPOC) কনিউনিটির িাির্ষর 
জি্য। এই অ্যারপর িাধ্যরি পিনডরটিি BIPOC পিনডরটিি নিক্ষকরা পনরচালিা 
কররি যার্র অরিরকই LGBTQI+ কনিউনিটির স্স্য নহসারব পনরনচে।

• এিওয়াইমস ওতয়ল ওতয়বসাইট (The NYC Well website) ্তিানবে 
অ্যাপসিরূহর একটি োনলকা ্্াি করর যা নবশ্বব্যাপী COVID-19 িহািানর 
চলাকারল নবিািরূল্য িািনসক স্াস্্য সহােো ্্াি করর। আররা েরে্যর জি্য 
অিগ্্হ করর এখাতি নলিক করুি।  

সহায়ো মিি

যন্ আপিার িািনসক চাপ, উরদ্গ, অনিশ্চেো। হোিা বা ্ঃ্� অনেনরক্ত হরে যাে, 
পপিা্ার পসবা নিরল ো সহােো কররে পারর। নিম্ননলন�ে সংস্াগুরলা LGBTQI+ 
কনিউনিটিরক পপিা্ার িািনসক স্াস্্য পসবা ্্ারি নবরিষজ্ঞ। পািাপানি, িািমসক 
স্াস্্য আতিমরকা (Mental Health America) হতে এই সংস্াি আপিারক 
LGBTQI+-বান্ধব পেরানপস্ট �্রঁজ পপরে পরািিদে ্্াি করর।

পরািি্ক ও সথরামপ: 
• পমরবাতরর জি্য অ্যাকারি্যাি ইিমস্টটিউট (The Ackerman Institute 

for the Family) হরে সিমলঙ্গ মভমতিক পমরবার ও েে্তলর জি্য সথরামপ। 
নবনভন্ন জানে, পগাত্র, সাংস্পৃ নেক, পযৌিি�্ীো এবং নলঙ্গ পনরচরের িািনসক স্াস্্য 
পপিা্ার ও পেরানপস্টরা পসবাগুরলা ্্াি কররি।  নবশ্বব্যাপী COVID-19 
িহািানর কারল পেরানপ পসবাগুরলা পটনলরেরানপরে রূপান্তনরে হরেরে। এর নফ 
স্াইনডং পস্রল ররেরে (নভন্ন নভন্ন)। পসবার জি্য অিগ্্হ করর োর্র ভনেদে  নবভারগ 
212-879-4900, এক্সরটিিি 122 িম্বরর কল করুি।

• ক্যামরবীয় সিো প্রকল্প (Caribbean Equality Project) হরে নিউ ইেকদে  
নসটিরে ক্যামরবীয় LGBTQ+ িািষ্তের জি্য মবিািতূল্য সাংসৃ্কমেকভাতব 
উপেক্্ত িািমসক স্াস্্য সসবা। পসবাগুরলা ভাচ্দে োনল ্্াি করা হরছে। 
অ্যাপরেন্টরিন্ট নিধদোররণর জি্য 347-709-3179 িম্বরর কল করুি।

• ট্ান্সমিউইয়ক্ক  (TransNewYork) হরে ব্যমক্ততেরতক োতের মলঙ্গ পমরচয় 
আতরা ভাতলা কতর ব্ঝতে ও সিতি মিতে সহায়ো করার জি্য পথৃক 
পরািি্ক ও সটমল-স্াস্্য সসবা। সরাসনর বা পটনল-স্াস্্য অ্যাপরেন্টরিন্ট 
নিধদোররণর জি্য 917-789-7490 িম্বরর কল করুি।

• মিউ ইয়ক্ক  মসটি েহৃহীি সসবা মবভাতের (New York City Department 
of Homeless Services) সাতথ অংিীোমরতবে িমহলা কারাোর সমিমে 
(Women’s Prison Association) হরে ট্ান্স ও মসস িমহলা, পািাপামি 
সকল িি-বাইিামর ও সজন্ার-িিকি�মি্কং ব্যমক্ত সহ মবচাতর জমিে 
সকল িমহলাতের জি্য ট্িা-সকমন্দ্রক সথরামপ।

• সলসমবয়াি, সে, উভকািী এবং মহজিা সম্প্রোয় সকন্দ্র (The Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender Community Center) হরে, যা 
নিউ ইেকদে  পস্টট অনফস অভ অ্যালরকাহল অ্যান্ড সাবরস্টন্স অ্যানবউজ সানভদে রসস 
(New York State Office of Alcohol and Substance Abuse 
Services OASAS) এর একটি অংি, িােক সসবি মচমকৎসা ও আতরাে্য 
সহায়ো মবতিষে LGBTQ কমিউমিটির জি্য। আররা েরে্যর জি্য 
646-556-9300 িম্বরর কল করুি।

সংকট পরািি্ক ও আত্মহে্যা প্রমেতরাধ:
• সট্ভরলাই�লাইি/চ্যাট/সটক্সট (TrevorLifeline/Chat/Text) এর সারে 

পযাগারযারগর িাধ্যরি আপনি স�াতি, সটক্সট কতর বা অিলাইতি োৎক্ষমণক 
সিতসতজর িাধ্যতি 24/7 সহায়ো সপতে পাররি।

• সট্ন্সলাই�লাইি (TransLifeLine) এর িাধ্যরি ট্ান্স ও প্রশ্নকারী 
কলারতের জি্য সংকট সহায়ো মিি। 877-565-8860 িম্বরর কল 
করুি।

• এিওয়াইমস ওতয়ল (NYC Well) সংনক্ষপ্ত পরািিদে, নপোর সহােো, সংকট 
পরািিদে, এবং চলিাি িািনসক স্াস্্য পসবাে পরফাররল সহ নবিািরূল্য, পগাপিীে 
িািনসক স্াস্্য ও িা্কাসনক্ত পসবা ্্াি করর। ্নিক্ষণ্াপ্ত পরািিদে্াোরা 
অনভবাসি অবস্া নিনবদেরিরষ ন্রি 24 ঘণ্া, সপ্তারহ 7 ন্ি, 200টিরও পবনি ভাষাে 
সহােো ্্াি কররে পাররি। 

কল করুি: 1-888-NYC-Well (692-9355), 
পটক্সট করুি: “Well” নলর� 65173 িম্বরর, অেবা 
অিলাইরি চ্যাট করুি এ�ারি nyc.gov/nycwell।

মবতিষাময়ে সহায়ো

সজন্ার-এ�ামি্কং সকয়ার:
নিম্ননলন�ে প্াভাইডাররা ব্যনক্তর সািনগ্ক স্াস্্য ও িািনসক স্স্ো সহােোে 
ট্ান্সরজন্ডার পসবা ্্াি করর যা উপয্ক্ত ট্ান্সরজন্ডার আচরণিলূক স্াস্্যরসবাগুরলার 
সারে িারীনরক স্াস্্য ও পজন্ডার-এফানিদেং সািানজক পসবারক সংয্ক্ত করর। এই 
পসবাগুরলার িরধ্য ট্ান্স উপরযাগী িািনসক স্াস্্যরসবা, হররিাি পেরানপ পযদেরবক্ষণ এবং 
পজন্ডার-এফানিদেং নচঠি ্্াি অন্তভ্দে ক্ত।

• একটি স্মস্োয়ক পমরতবতি, সেখাতি সরােীরা োতের সম্পণূ্ক স্াস্্য 
ও সস্্োর প্রতয়াজিীয়ো মচমনিে করতে একজি প্রাথমিক সসবা 
সপ্রাভাইিার ও একজি িািমসক স্াস্্য সপ্রাভাইিাতরর সাতথ চলিাি 
সম্পতক্ক  েক্্ত হতে পাতর, মহজিা স্াস্্য (Transgender Health) ও 
আচরণ স্াস্্য (Behavioral Health) পসবার জি্য Callen-Lorde-এর 
সারে পযাগারযাগ করুি। আররা জািরে 212-271-7200 িম্বরর কল করুি। 
পািাপানি, Callen-Lorde-এর ট্ান্সঅ্যাটলাস (TransAtlas) একটি 
অিলাইি ইন্টাররনক্টভ ি্যাপ ও নডররক্টনর ্্াি করর যার িরধ্য ট্ান্সরজন্ডার, িি-
বাইিানর ও ইন্টাররসক্স অনভজ্ঞোর পলারকর জি্য স্াস্্য ও সহােো পসবা অন্তভ্দে ক্ত। 

• সজরাল্ড সজ সরেিি্যাি ট্ান্সতজন্ার ওতয়তলন্স সসন্ার (The Gerald J. 
Friedman Transgender Wellness Center) হরে মবসৃ্ে ট্ান্স-এ�ামি্কং 
মচমকৎসা ও আচরণিলূক স্াস্্যতসবা এবং প্রাথমিক সসবা ও হরতিাি 
সথরামপ সহ অি্যাি্য সসবা। আররা েরে্যর জি্য 212-434-3556 িম্বরর কল 
করুি।

• এিওয়াইমস স্াস্্য + হাসপাোলগুমলর েমব্কে স্াস্্য সকন্দ্র (NYC Health 
+ Hospitals’ Pride Health Centers) এর িাধ্যরি LGBTQ+ ব্যমক্ততের 
জি্য িািমসক স্াস্্য সহায়ো ও সজন্ার-এ�ামি্কং সসবা উপলভ্য। 
212-925-5000 িম্বরর কল করুি এবং ওপাি পেরক একজি িারসদের সারে কো 
বলরে ও পসবাসিহূ সম্রকদে  জািরে চাইরে বলরল 3 চাপ্ি।

• িাউন্ মসিাই এর মহজিা সিমিমসি ও সাজ্ক ামরর সকন্দ্র (Mount Sinai’s 
The Center for Transgender Medicine and Surgery, CTMS) দ্ারা 
প্রেতি ট্ান্সতজন্ার সহায়ো এবং ব্যমক্তেে পরািি্ক, সহায়ো গ্রুপ, 
িিস্ামবেক িলূ্যায়ি এবং আপিার ও আপিার পমরবাতরর জি্য চলিাি 
সাইতকাতথরামপউটিক সহায়ো। আররা জািরে 212-604-1730 িম্বরর 
কল করুি।

বয়স্ক LGBTQI+ মিউ ইয়ক্ক বাসীতের জি্য সািামজক 
মবমছেন্নো সহায়ো:
অরিক বেস্ নিউ ইেকদে বাসী একা বাস কররি, এবং COVID-19 চলাকারল োরা 
নিরজর্ররক সািানজকভারব নবনছেন্ন ও একাকী আনবষ্ার করররেি। সরাে মিয়ন্ত্রণ ও 
প্রমেতরাধ সকন্দ্রসিূহ (Centers for Disease Control and Prevention) 
অিস্াতর, নবষণ্নো, উরদ্গ এিিনক আত্মহে্যার ঝঁ্নকর একটি কারণ হরলা একাকীত্ব। 
নিরম্নর সংস্ািগুরলা সািানজক পযাগারযাগ ্সানরে করর এবং বেস্ LGBTQI+ নিউ 
ইেকদে বাসীর্র িরধ্য একাকীত্ব হ্াস করর। 

• এই সংকরটর সিে সসোকাতিক্ট (SAGEConnect) সািানজক পযাগারযাগ 
্সানরে কররে কনিউনিটি স্স্য ও সহরযাগীর্র হরে LGBTQ+ বেস্ নিউ 
ইেকদে বাসীর্র কারে নবিািরূল্য কল ্্াি কররে। এই পসবাটি গ্হণ কররে এখাতি 
নলিক করর একটি ফিদে পূরণ করুি।

• NYC নডপাটদে রিন্ট ফর ্্য এনজং (NYC Department for the Aging) এর সারে 
অংিী্ানররত্ব GRIOT সাতক্ক ল (GRIOT Circle) দ্ারা ্্ত্ত LGBTQ+ নবনভন্ন 
বরণদের গপৃরহ আবদ্ধ বেস্ নিউ ইেকদে বাসীরক পসবা ্্ারি নবরিষজ্ঞ পস্ছোরসবকর্র 
দ্ারা নবিািরূল্য নিেনিে সাক্ষাৎ। নবশ্বব্যাপী COVID-19 িহািানর চলাকালীি 
সাক্ষাৎগুরলা ্রূ হরে করা হে। আররা জািরে 718-246-2775 এক্সরটিিি.21 
িম্বরর কল করুি।

েহৃহীি LGBTQI+ েব্তের জি্য সহায়ো:
• রাতিা পেরে স্াস্্যকর স্াধীি জীবি শুরু কররে আমল স�ামি্ক সসন্ার (The 

Ali Forney Center) ্্ত্ত 16-24 বের বয়সী LGBTQ েব্তের জি্য 
িািমসক স্াস্্য, আবাসি এবং অি্যাি্য প্রতয়াজিীয় সহায়ো। সহােোর 
জি্য আপনি 212-206-0574 িম্বরর কল কররে পাররি।

• ে্য সিার (The Door) ্্ত্ত 12-24 বের বয়সী LGBTQ েব্তের জি্য 
িািমসক স্াস্্য, আবাসি এবং আতরা অতিক সহায়ো সসবা। বেদে িারি 
োর্র পরািিদে পসবাগুরলা ভাচ্দে োনল ্্াি করা হে। পরািরিদের অ্যাপরেন্টরিন্ট 
নিধদোররণর জি্য আপনি 212-941-9090 এক্সরটিিি. 3452 িম্বরর কল কররে 
পাররি অেবা MHintakes@door.org ঠিকািাে (হাবলা এস্ানিওল) ইরিল 
কররে পাররি।

• সিতট্াপমলটি কমিউমিটি চাচ্ক  মিউ ইয়ক্ক  োেব্য সংস্া 
(The Metropolitan Community Church New York Charities) 
হরে LGBTQ+ েব্তের জি্য িািমসক স্াস্্য ও অি্যাি্য সহায়ো সসবা। 
য্্বর্র জি্য পসবা ও িািনসক স্াস্্য পসবা প্াগ্াি সম্রকদে  আররা েরে্যর জি্য 
(212) 629-7440 এক্সরটিিি. 226 িম্বরর কল করুি।

LGBTQI+ অমভবাসী ও আশ্রয় প্রাথথীতের জি্য সহায়ো: 
• NYC পহলে + হসনপটালস (NYC Health + Hospitals) এর একটি নবরিষ 

প্াগ্াি মিে্কােি সথতক সবঁতচ োওয়াতের জি্য কি্কসমূচ (Program 
for Survivors of Torture) হরে ট্িা ও অে্যাচাতর সভাো LTBTQ+ 
অমভবাসী ও আশ্রয় প্রাথথীতের জি্য িািমসক স্াস্্য ও অি্যাি্য সহায়ো 
সসবা। পসবার জি্য আপনি কল কররে পাররি 212-562-8713 িম্বরর।

• সবিসিহাতস্ট্ক র ইহুমে কমিউমিটি হাউস (Jewish Community House 
(JCH) of Bensonhurst) হরে ববষি্য ও সনহংসো এোরে রানিো ও ইউররিি 
পেরক পানলরে আসা রুি-ভাষী সিকািী (সলসমবয়াি ও সে) ব্যমক্ত ও 
োতের পমরবাতরর জি্য মবিািতূল্য িািমসক স্াস্্য ও মপয়ার সহায়ো 
সসবা। পসবার জি্য 718-943-6326 অেবা 718-331-6800 এক্সরটিিি 
190 িম্বরর কল করুি। 

• আমরেকাি সসবা কমিটি (African Services Committee) হরে 
আমরেকাি িায়াসতপারা সথতক সাম্প্রমেক LGBTQ অমভবাসী ও 
আশ্রয় প্রাথথীতের জি্য িািমসক স্াস্্য ও মপয়ার সহায়ো। োরা 
LGBTQ সাম্প্রনেক অনভবাসীরা পয সকল নবরিষ ঝঁ্নকর ির্�ািন্� হি পসগুরলা 
পিাকারবলা কররে একটি নিরাপ্ ও সহােক স্াি ্্াি করর।  পসবা গ্হরণর জি্য 
212-222-3882 এক্সরটিিি 2148 িম্বরর কল করুি।

সহায়ো মিি 

• NYC Well-এর সসবা মি্তরক্টমরতে LGBTQI+ মিউ ইয়ক্ক বাসীতেরতক 
স্মস্োয়ক পরািি্ক ও সথরামপ প্রোিকারী িািমসক স্াস্্য সসবা 
সপ্রাভাইিারতের একটি সম্পণূ্ক োমলকা উপলভ্য। এই নডররক্টনর ও োর্র 
অিলাইি ইন্টাররনক্টভ ি্যাপ আপিারক এলাকা, নবরিষত্ব ও নবিার ধরি অিয্ােী 
প্াভাইডার প�াঁজার স্রযাগ প্ে।

• LGBTQ েব্কতেরতক সসবা প্রোিকারী সংস্া ও সসবা সপ্রাভাইিারতের 
একটি মবসৃ্ে োমলকা মিউ ইয়ক্ক  মসটি ঐক্য প্রকল্প এলমজমবটিমকউ 
COVID-19 মরতসাস্ক মিতে্ক মিকা (New York City Unity Project 
LGBTQ COVID-19 Resource Guide)-এ পাওো পযরে পারর যার িরধ্য 
COVID-19 চলাকারল উপলভ্য িািনসক স্াস্্য পসবা সম্নকদে ে েে্য ররেরে।

• সজন্ার-এ�ামি্কং সসবা, পরািি্ক, প্রাথমিক সসবা, এবং সেৌি স্াতস্্যর 
জি্য LGBTQ স্াস্্য সসবার একটি অিলাইি ইন্টাররনক্টভ ি্যাপ ও নডররক্টনর 
এিওয়াইমস সহলথ ি্যাপ (NYC Health Map)-এ পাওো পযরে পারর।

• GLMA-এর সরবরাহকারী মিতরক্টমর (GLMA’s Provider Directory) 
ব্যবহার করর আপনি LGBTQI+ কমিউমিটির অন্তভ্্ক ক্ত একজি আচরণিলূক 
স্াস্্য সপিাোরতক খঁ্তজ সপতে পাতরি নযনি উপয্ক্ত পসবা ্্াি কররি।

সহতোেীতের জি্য সহায়ো 

েতবষণা নির দ্েি করর পয পনরবাররর কারে গ্হণরযাগ্যো LGBTQ+ নহসারব পনরনচে 
েরুণ বেস্র্র িািনসক স্াস্্য ও স্স্োে সহােক হরে পারর। পনরবার ও সহরযাগীরা 
নকভারব LGBTQ+ নিশু ও েরুণর্ররক সহােো ন্রে পারর নিম্ননলন�ে সংস্ািগুরলা পস 
সম্রকদে  েে্য ্্াি করর।

• পামরবামরক স্ীকৃমে প্রকল্প (Family Acceptance Project) হরে 
LGBT মিশু ও েরুণতের পমরবাতরর জি্য মিক্ষা উপকরণ ও 
সংস্ািসিহূ। এই প্াগ্াি পনরবারগুরলারক োর্র LGBT সন্তাির্র সহােো 
্্ারি সহরযানগো করা নবষেক িে্ি গরবষণাে অ্যারক্সসও ্্াি করর।  
সংস্ািগুরলা ইংররনজ, স্্যানিি ও চীিা ভাষাে প্ওো ররেরে।  

• মলঙ্গ বণ্কালী মিক্ষা ও প্রমিক্ষণ (Gender Spectrum Education and 
Training) হরে মপো-িাো ও পমরবারগুতলার জি্য েথ্য, প্রমিক্ষণ ও 
সহায়ো। এই সংস্াটি নিশু ও নকরিারর্র জি্য নলঙ্গ-সংরব্িিীল ও নবতিপৃে 
স্াি বেনররে কাজ করর।
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Mayor’s Office of 
ThriveNYC

 

Mayor’s Office of 
ThriveNYC

 

https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups
https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups
https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups
https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups
https://www.glbthotline.org/
https://www.glbthotline.org/
https://www.glbthotline.org/
https://lgbtbrooklyn.org/?mec-events=camba-benefits-services
https://lgbtbrooklyn.org/?mec-events=camba-benefits-services
https://lgbtbrooklyn.org/?mec-events=camba-benefits-services
https://lgbtbrooklyn.org/?mec-events=camba-benefits-services
https://www.jointempest.co/bridge-club
https://comptroller.nyc.gov/lgbtq/?fwp_area_service=support-groups
https://comptroller.nyc.gov/lgbtq/?fwp_area_service=support-groups
https://comptroller.nyc.gov/lgbtq/?fwp_area_service=support-groups
https://spectrumapp.lgbt/
https://liberatemeditation.com/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/covid-19-digital-mental-health-resources/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/covid-19-digital-mental-health-resources/
https://screening.mhanational.org/content/how-do-i-find-lgbtq-friendly-therapy
https://screening.mhanational.org/content/how-do-i-find-lgbtq-friendly-therapy
https://www.ackerman.org/familytherapy/
https://www.ackerman.org/familytherapy/
https://www.caribbeanequalityproject.org/mental-health-services
https://www.caribbeanequalityproject.org/mental-health-services
https://www.caribbeanequalityproject.org/mental-health-services
https://transnewyork.org/individual-support
https://www1.nyc.gov/site/dhs/shelter/providers/womens-prison-association.page
https://www1.nyc.gov/site/dhs/shelter/providers/womens-prison-association.page
https://www1.nyc.gov/site/dhs/shelter/providers/womens-prison-association.page
https://gaycenter.org/recovery-health/recovery/
https://gaycenter.org/recovery-health/recovery/
https://www.thetrevorproject.org/get-help-now/
https://translifeline.org/hotline/
http://nyc.gov/nycwell
https://callen-lorde.org/transhealth/
https://callen-lorde.org/behavioral-health/
https://transatlas.callen-lorde.org/
https://www.friedmantransgenderprogram.org/services/
https://www.friedmantransgenderprogram.org/services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/
https://www.mountsinai.org/locations/center-transgender-medicine-surgery/care/behavioral
https://www.mountsinai.org/locations/center-transgender-medicine-surgery/care/behavioral
https://www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.html
https://www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.html
https://www.sageusa.org/sageconnect/
https://www.sageusa.org/sageconnect/
https://griotcircle.org/friendly-visitor-program/
https://www.aliforneycenter.org/get-help/
https://www.aliforneycenter.org/get-help/
https://door.org/programs-services/lgbtq/
mailto:MHintakes%40door.org?subject=
http://www.mccny.org/mccnycharities.html
http://www.mccny.org/mccnycharities.html
https://www.survivorsoftorture.org/social
https://www.survivorsoftorture.org/social
https://www.jchb.org/lgbt-center/
https://www.jchb.org/lgbt-center/
http://www.africanservices.org/component/content/article/20-what-we-do/265-lgbt-legal-and-supportive-services
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/find-services/?q=lgbt&f%255b0%255d=specialPopulations&f%255b1%255d=insurancesAccepted&f%255b2%255d=ageGroup&f%255b3%255d=county&hPP=10&idx=nycwell_prod&p=0
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/find-services/?q=lgbt&f%255b0%255d=specialPopulations&f%255b1%255d=insurancesAccepted&f%255b2%255d=ageGroup&f%255b3%255d=county&hPP=10&idx=nycwell_prod&p=0
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/find-services/?q=lgbt&f%255b0%255d=specialPopulations&f%255b1%255d=insurancesAccepted&f%255b2%255d=ageGroup&f%255b3%255d=county&hPP=10&idx=nycwell_prod&p=0
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/find-services/?q=lgbt&f%255b0%255d=specialPopulations&f%255b1%255d=insurancesAccepted&f%255b2%255d=ageGroup&f%255b3%255d=county&hPP=10&idx=nycwell_prod&p=0
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap
http://www.glma.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=939&grandparentID=534&parentID=938&nodeID=1
https://familyproject.sfsu.edu/sites/default/files/FAP_Family%20Acceptance_JCAPN.pdf
https://familyproject.sfsu.edu/publications
https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups
https://www.genderspectrum.org/articles/gender-spectrum-groups

