
প্রিয় প্িউ ইয়র্কবাসী,

আজ আমরা নিউ ইয়র্ক নিটি স্াস্থ্য এবং মািনির স্াস্থ্যনবনি নবভাগের (NYC স্াস্থ্য নবভাে) দ্ারা স্পিির ররা 2022 নিউ ইয়র্ক নিটি (New York 
City, NYC) গোষ্ঠী স্াস্থ্য িমীক্ায় আপিার িহায়তা চাওয়ার জিথ্য নিখনি। 2002 িাি গেগর এই গুরুত্বপূর ্ক জনরপটি নিউ ইয়র্ক এর  অনিবািীগের 
তাগের শহগরর স্াস্থ্য িংক্ান্ত নবষগয় উন্ননতর িগক্ এরটি বক্তবথ্য রাখগত িাহাযথ্য ররগি। জনরগপর ফিাফি স্াস্থ্য িংক্ান্ত রায ্কক্ম এর উন্ননত,   
স্াস্থ্যরর এিারা ততরী এবং নচনরৎিা নবষয়র প্রগবশানিরার বাডাগত এবং COVID-19 এর মগতা  জরুরী জিস্াস্থ্য পনরনস্নতর গমারাগবিা ররগত 
বথ্যবহার ররা হয়। 25 প্িপ্িটের সিীক্াটেটে অংশ নিওয়ার জি্য এরটে ধি্যবাদ স্বরূপ, অংশগ্রহণরারীরা ডারট�াটে অথবা 
ইটেরট্রপ্িরভাটব $25-এর এরটে প্ভসা প্েফ্ট রাড্ক পাটবি৷

চুক্ক্তর অিীিস্ত টিরাোর Abt Associates (এনবটি অথ্যাগিানিগয়িি) জনরপটি পনরচািিা ররগি এবং এটি ওগয়ব ব্াউজার আগি এমি গয 
গরাগিা নিভাইগির মািথ্যগম গিওয়া যায়, গযমি এরটি গিস্কিপ রমনপউিার, িথ্যাপিপ, িথ্যাবগিি অেবা স্াি্কগফাি। মাত্র রগয়রটি িহজ িাগপই 
িমীক্াটিগত অংশ গিওয়া যায়!

নিউ ইয়র্ক নিটির বানিন্া
{Address 1}, {Address 2}
{City}, {State} {Zip} 

এই গস্চ্ারৃত  এবং ব্যক্তিেে জনরপ িম্ূর ্ক ররগত  মাত্র 25 নমনিি িময় িাগে। জপ্রপ সম্পপ্র্কে আরও েটথ্যর জি্য আপপ্ি সং�ুতি 
েথ্যপত্রটে পডুি অথবা www.nyc.gov/health/nycsurveys ওটয়বসাইেটে নদখটে পাটরি।

NYC স্াস্থ্য নবভাগের (NYC Health Department ) িক্থ্য হি িরি নিউ ইয়র্কবািীর স্াগস্থ্যর িুরক্া এবং উন্ননত। এই িমীক্ায় আপিার গেওয়া 
উত্তরগুনি আমাগেরগর গিই িগক্থ্য গপৌঁিাগত িাহাযথ্য ররগব। আপিার িহায়তার জিথ্য িিথ্যবাে!

আন্তনররভাগব, 

R. Charon Gwynn, PhD
         
গিপুটি রনমশিার 

এনপগিনমওিক্জ নবভাে

নিউ ইয়র্ক নিটি স্াস্থ্য এবং মািনির স্াস্থ্যনবনি নবভাে 
(New York City Department of Health and Mental Hygiene)

অথবা পদটক্প 3 আপপ্ি ন�াটি অথবা রােটজও  জপ্রপটেটে অংশ প্িটে পাটরি।
যনে আপিার ইন্ারগিগি অথ্যাগসেি িা োগর, অেবা রােগজ বা গফাগির মািথ্যগম িমীক্াটি িম্ূর ্ক ররগত চাি, তাহগি অিুগ্রহ রগর 833-574-
3096 িম্বগর আমাগের গিাি-নরি িাইগি রি রগর আপিার বথ্যবহাররারী ID প্রোি ররুি: {FILL ID}। আপনি গিামবার গেগর শুক্বার িরাি 
10 িা গেগর নবরাি 8 িা, বা শনিবার গেগর রনববার নবরাি 12 িা গেগর নবরাি 6 িার মগিথ্য রি ররগত পাগরি। 

পদটক্প  1  রারা জপ্রপটেটে অংশ নিটবি োটর 
প্িপ্নিে ররুি।

এই িমীক্াটি িম্ূর ্ক ররার জিথ্য NYC-গত আপিার পনরবার িহ অগিরগুনি পনরবারগর   
তেবচয়গির  নিব ্কাচি ররা হগয়নিি। আিরা �াটে সব ধরটির প্িউ ইয়র্কবাসীর 
বতিব্য শুিটে পাই ো প্িক্চিে ররার জি্য, আিাটদরটর এটোপাথাপ্ডভাটব 
এরজি রিাপ্তবয়স্কটর (18 বছর বা োর নবপ্শ বয়টসর) সিীক্াটেটে অংশ নিওয়ার 
জি্য প্িব ্কািি ররটে হটব। অিুগ্রহ রটর আপিার পপ্রবাটরর নসই রিাপ্তবয়স্ক 
িািুষটেটর সিীক্াটেটে অংশ প্িটে বেুি �ার পরবেতী জন্মপ্দি আটছ (এরপটর 
�ার জন্মপ্দি আসটছ)। আপনি যনে পনরবাগরর গিই প্রাপ্তবয়স্ক িেিথ্য িা হি যার 
পরবততীগত জন্মনেি আিগি, তগব অিুগ্রহ রগর এই নচটিটি তার িগগে গশয়ার ররুি এবং 
তাগর পদটক্প 2 এর নিগে্কশাবিী অিুিরর রগর  জনরপটিগত অংশ নিগত বিুি। আমরা 
রিপ্ে পপ্রবাটর িাত্র এরজি রিাপ্তবয়স্কটর িমীক্াটি িম্ূর ্ক ররগত বিনি। যনে আপিার 
পনরবাগরর অিথ্য গরউ ইনতমগিথ্যই এই িমীক্াটি িম্ূর ্ক রগর োগর, তাহগি আপিার 
পনরবাগরর অিথ্য রারও িমীক্াটিগত অংশ গিওয়া উনচত িয়।

পদটক্প 2  {date} এর িটধ্য 
আিাটদর ওটয়ব  
জপ্রপটেটে অংশ 
প্িি।

• chs.abtsites.com-এ নেগয়  জনরপটিগত িে-
ইি ররুি এই বথ্যক্ক্তেত ইউজার আইনি বথ্যবহার 
রগর: {FILL ID}। 

• আপিার স্াি্কগফাগির রথ্যাগমরা অেবা নরউআর 
গরাি স্কথ্যানিং অথ্যানলিগরশগির িাহাগযথ্য নরউআর 
গরািটি স্কথ্যাি রগর  জনরপটিগত অথ্যাগসেি ররুি। 

• অেবা আপিার স্াি্কগফাগি জনরগপর নিংরটি 
গপগত CHS এ 54814 গিরস্ট ররুি। (িািারর 
গমগিজ এবং গিিা গরি প্রগযাজথ্য হগত পাগর)।

{Date)

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF
HEALTH AND MENTAL HYGIENE

Gotham Center
42-09 28th St., CN-65
Queens, NY 11101-4132


