
2022 নিউ ইয়র্ক  সিসি রনিউনিসি স্বাস্থ্য জনিপ
আরও তথ্য এবং প্রায়শই জিজ্রাসিত প্শ্রাবলী

আমরা বুঝি যে COVID-19 সংক্ান্ত জনস্াস্থ্য জরুঝর অবস্ার কারণে এটা সবার জনথ্যই একটা কঝিন সময়। আমরা উপলঝধি কঝর যে সমীক্ার ঝকছু প্রশ্ন COVID-19 সম্বণধে 
অঝনশ্চয়তার অনুভূঝত বা উণবেগ বাড়িণয় ঝিণত পাণর। এই সমীক্াটট সমূ্ে্ণ করার সময় আপঝন েঝি মানটসক কণটে যভাণগন, তাহণল আমরা আপনাণক 888-692-9355 এ কল কণর, 
“WELL” ললণে 65173 নম্বণর যটক্সট কণর অথবা nyc.gov/nycwell এ চথ্যাট কণর, NYC Well এর সণগে যোগাণোগ করণত উৎসাড়হত কঝর। পরামর্ণিাতারা আপনার কথা যরানা ও 
সাহােথ্য করার জনথ্য 24/7 উপলধি আণছন। NYC Well যহল্পলাইনটট ঝবনামূলথ্য ও যগাপনীয়, এবং 200 টটর যবশর ভাষায় অনুবাণির সুঝবধা উপলধি আণছ।

নিউ ইয়র্ক  সিসি (New York City, NYC) গ�বাষ্ঠী স্বাস্থ্য িিঠীক্বা (Community Health Survey) রঠী?  জনিপসি আিবাকর গরবাি নিষকয় 
নজজ্বািবা রিকি?
NYC যগাষ্ী স্াস্থ্য সমীক্াটট আপনার স্াস্থ্য ও স্াস্থ্য সংক্ান্ত কাে্ণাভথ্যাসগুলল সম্বণধে আপনাণক প্রশ্ন ঝজজ্াসা করণব, োর মণধথ্য COVID-19 এর কারণে 
জনস্াস্থ্য সংক্ান্ত জরুঝর অবস্ার প্রভাব অন্তভু্ণ ক্ত আণছ। আপনার অংরগ্রহে যস্চ্াকৃত। আপঝন যে যকাণনা প্রশ্ন এড়িণয় যেণত পাণরন অথবা যে 
যকাণনা সময় জঝরপটট থাঝমণয় ঝিণত পাণরন। তণব সমস্ত প্রণশ্নর উত্তর ঝিণল, তা ঝনউ ইয়ক্ণ  টসটট স্াস্থ্য এবং মানটসক স্াস্থ্যঝবঝধ ঝবভাগণক (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene) (NYC স্াস্থ্য ঝবভাগ) আরও ভালভাণব ঝনউ ইয়ক্ণ বাসীণির পঝরণষবা ঝিণত সাহােথ্য করণব। 
আনি অিলবাইকি  জনিপসি নিকে পবািছিিবা অথিবা চবাই িবা। েবািক্বেও নর আনি জনিপসি নিকে পবানি?
আপনার েঝি বাড়িণত অথবা টথ্যাবণলট অথবা স্াট্ণ ণ�াণন ইন্ারণনট সংণোগ না থাণক, তাহণল আপঝন ইন্ারণনট সংণোগ আণছ এমন যে যকাণনা 
জায়গায় জঝরপটট ঝনণত পাণরন, যেমন একটট গ্রন্াগার অথবা সামাঝজক যকণ্রে। আপঝন কাগণজ বা য�াণনর মাধথ্যণম সমীক্াটট সমূ্ে্ণ করণত চাইণল 
যসামবার যথণক শুক্বার সকাল 10 টা যথণক ঝবকাল 8 টা, বা রঝনবার যথণক রঝববার ঝবকাল 12 টা যথণক ঝবকাল 6 টার মণধথ্য 833-574-3096 
নম্বণর কল করুন এবং আপনার প্রাপ্ত ড়চঝিণত উশলিশেত ID প্রিান করুন। 
আপনি নর িথ্যসতি�ে প্রশ্ন নজজ্বািবা রকিি?
প্রশ্নগুললর মণধথ্য অণনকগুললই বথ্যটক্তগত স্াস্থ্য সম্বণধে। েঝিও ঝকছু মানুষ মণন করণত পাণরন যে ঝকছু উত্তর জানাণনা কঝিন হয়, তণব যকাণনা সমসথ্যা 
আণছ ঝকনা তা জানার জনথ্য এই ঝবষণয় ঝজজ্াসা করা ছািা আমাণির আর যকাণনা উপায় যনই। আপনার যগাপনীয় উত্তরগুলল NYC স্াস্থ্য ঝবভাগণক 
(Health Department) NYC-এর স্াস্থ্য পঝরচে্ণার প্রণয়াজনগুলল বুিণত ও উণদেরথ্য করণত সাহােথ্য কণর।
আিবাি পনিিবাকি রবাকেি জনিপসি িম্পূর্ক রিবা উছচে? 
আিিবা আপিবাি পনিিবাকিি গিই প্রবাপ্তিয়স্ক িবািষুসিকর (িয়ি 18 িিি অথিবা েবাি গিশি) জনিপসি নিকে অিকুিবাধ রিছি যবাি জন্মনেি 
এগ�কয় আিকি। এই পদ্ধঝতর মাধথ্যণম আমরা ঝবঝভন্ন ধরণনর ঝনউ ইয়ক্ণ বাসীণির সাণথ বলণত সক্ম হণবা । এই এণলাণমণলাভাণব যবণছ যনওয়ার 
পদ্ধঝতটট ঝনটশ্চত করণব যে জঝরপটটর �লা�ল যেন সকল ঝনউ ইয়ক্ণ বাসীর মতামতণক প্রঝত�ললত কণর। আমরা প্রছে পনিিবাকি িবাত্র এরজি 
প্রবাপ্তিয়স্ককর সমীক্াটট সমূ্ে্ণ করণত বলড়ছ। েঝি আপনার পঝরবাণরর অনথ্য যকউ ইঝতমণধথ্যই এই সমীক্াটট সমূ্ে্ণ কণর থাণক, তাহণল আপনার 
পঝরবাণরর অনথ্য কারও সমীক্াটটণত অংর যনওয়া উড়চত নয়।
আপনি রঠীভবাকি আিবাি নিরবািবা গপকয়ছিকলি? 
NYC-এর সকল আবাটসক ঝিকানার মণধথ্য যথণক আপনার ঝিকানাটট এণলাণমণলাভাণব যবণছ যনওয়া হণয়ড়ছল। েঝি আপনার ঝিকানা বা অথ্যাপাট্ণ ণমন্/
ইউঝনট নম্বরটট আপনার প্রাপ্ত ড়চঝিণত তাললকাভুক্ত না হয়, তাহণল সমসথ্যাটট ঝরণপাট্ণ  করণত অনুগ্রহ কণর 646-490-2091 নম্বণর কল করুন।
আনি রঠীভবাকি জবািি গয এসি NYC স্বাস্থ্য নিভবাক�ি (Health Department) এরসি িিরবানি জনিপ?
জঝরপ সম্ঝক্ণ ত আরও তণথথ্যর জনথ্য আপঝন www.nyc.gov/health/nycsurveys যিেণত পাণরন । আপঝন আমাণির ঝিকািার Abt Associ-
ates (এঝবটট অথ্যাণসাটসণয়টস)-এর সণগে 646-490-2091 অথবা nycchs@abtassoc.com-এ যোগাণোগ কণর জঝরপটট যে সরকাঝর যস ঝবষণয় 
ঝনটশ্চত হণত পাণরন। এই সমীক্া বা সমীক্ার �লা�ল সম্বণধে আপনার যকাণনা প্রশ্ন থাকণল, আপঝন NYC স্াস্থ্য ঝবভাগণক 347-396-2882 এ কল 
করণত পাণরন। আমরা যকাণনা ঝকছু ঝবটক্ করড়ছ না অথবা টাকা চাইড়ছ না।
আিবাি েথথ্য নর গ�বাপিঠীয়? আিবাি গ�বাপিঠীয়েবা নর িক্বা রিবা হকি?
আপনার যিওয়া তথথ্য সুরটক্ত পদ্ধঝতণত পঝরচালনা করা হণব । আপঝন েঝি জঝরপটটণত অংরগ্রহে করণত না চান, তাহণল তা আপনার অথবা 
আপনার পঝরবাণরর যকাণনা সরকাঝর সংস্া যথণক প্রাপ্ত সুঝবধাগুললণক প্রভাঝবত করণব না। আমরা আপনার নাগঝরকত্ব অথবা নাগঝরকণত্বর আইঝন 
অবস্া সম্বণধে ঝজজ্াসা করণবা না।
জঝরণপ আপনার উত্তরগুলল যগাপনীয়। জঝরপটট NYC-এর স্াস্থ্য ঝবভাণগর (Health Department) প্রাঝতষ্াঝনক পে্ণাণলাচনা যবার্ণ  (Institutional 
Review Board) বোরাও পে্ণাণলাড়চত এবং অনুণমাঝিত হণয়ণছ, োরা জঝরণপর অংরগ্রহেকারীণির অঝধকারগুলল রক্া করার িাঝয়ণত্ব আণছ। 
প্রাঝতষ্াঝনক পে্ণাণলাচনা যবাণর্ণ র সণগে যোগাণোগ করণত 347-396-6118 নম্বণর কল করুন।
জনিপসি রেক্র িিয় গিকি?
জঝরপটট সমূ্ে্ণ করণত আনুমাঝনক 25 ঝমঝনট সময় লাগণব।
জনিপসি গিওয়বাি জিথ্য আিবাকর রঠীভবাকি অথ্কপ্রেবাি রিবা হকি? 
জঝরপটট যনওয়ার পণর আপনাণক $25 মূণলথ্যর একটট ইণলকট্রঝনক ঝভসা শগ�ট কার্ণ  আপঝন আমাণির যে ই-যমল ঝিকানা ঝিণয়ণছন যসোণন পািাণনা 
হণব এক অথবা িুটট কম্ণঝিবণসর মণধথ্য। আপঝন চাইণল আপনার রাক যোগাণোণগর ঝিকানাটট আমাণির ঝিণত পাণরন এবং Abt Associates 
আপনাণক িুই যথণক চার সপ্তাণহর মণধথ্য যমণলর মাধথ্যণম একটট $25 মূণলথ্যর ঝভসা শগ�ট কার্ণ  পাঝিণয় যিণব।

La encuesta CHS de NYC también está disponible en español. Visite el sitio web http://chs.abtsites.com/sp.html para obtener más información.
纽约市 CHS 调查还提供简体中文版本。请访问 http://chs.abtsites.com/cs.html 了解更多信息。
紐約市 CHS 調查也提供繁体中文版本。請造訪 http://chs.abtsites.com/ct.html 以瞭解更多資訊。
Опрос о состоянии здоровья населения города Нью-Йорка также доступен на русском языке. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт http://chs.abtsites.com/ru.html.


