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এশিয়ান এবং প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার (Asian and Pacific 
Islander, API) বংশি়াদ্ভূ ত শনউ ইযক্ক ব়ািীর়া শবশিন্ন ি়াষ়াগত, 
ধরীমী য, ি়াংস্কৃ শতক এবং অর্কননশতক পটিভূ শর থরশক আশিন। 
উদ়াহরণস্বরূপ, থকউ থকউ থপেশনর প্রি়ান্ত রহ়াি়াগরীয 
ি়াম়্াশ্্র িম্প্রি়ারণ ব়া থষ়াড়ি থরশক ঊনশবংি িত়াব্ী 
পর্কন্ত শরিটিি ি়াম়্াশ্্র উত়্ান পর্কন্ত ত়াশদর বংিধ়ার়াশক 
শিশনিত করশত প়াশরন, র়ার উিযই এিীয ন়াশবক, দ়ািদ়ািী 
এবং িুশতিবদ্ধ পশরি়ারকশদর র়ারককিন রুতির়াষ্ট্র (U.S.) িহ 
শবশ্ব্শুড় ছশড়শয পড়শত ি়াহ়ার্ কশরশছল। শবংি িত়াব্ীশত 
শিশলপ়াইন, ়্াপ়ান, থক়াশরয়া এবং দশষিণ-পভূব্ক এশিয়ায র়ারককিন 
ঔপশনশবশিক এবং ি়ারশরক ক়ার্ককল়াপও ঔপশনশবশিক প্র়্া, 
ি়ারশরক িদি্শদর স্তী, দত্তক িন্ত়ান এবং িরণ়ারীমী  শহি়াশব 
র়ারককিন রুতির়াশষ্ট্র এিীযশদর শনশয আশি। রশদও র়ারককিন রুতির়াশষ্ট্র 
স়্ান়ান্তর অশনক এিীযশদর ্ন্ একটি ইচ়্াককৃ ত শবষয ন়াও 
হশত প়াশর, অন্ অশনশক িুশর়াশগর প্রশত আককৃ ষ্ট হশযশছল এবং 
র়ারককিন রুতির়াশষ্ট্র ত়াশদর এবং ত়াশদর পশরব়াশরর ্ন্ একটি 
ি়াল ্ীবন থিশযশছল।

নিউ ইয়র ক্ে  API দের সংজ্ঞানয়ত ্রঞার মত দ্ঞারিঞা 
নিরেদিষ্ট সম্প্রেঞায়, গল্প বঞা েষৃ্টিভনগি দিই।
প্র়াযিই, "এশিয়ান আশরশরক়ান িম্প্রদ়ায" ব়াক়্াংিটি 
একশিটিয়াি়াশব পভূব্ক এিীয ়্াশতশগ়াষ্ঠীশক থব়াঝ়ায, এবং এটি 
অন়্ান্ API বংশি়াদু্ত থগ়াষ্ঠীগুশল র়ার়া এর িশল দকৃষ্টির ব়াইশর 
িশল র়ায ত়াশদর স্ব়াস্্ এবং কল়্াশণর ্ন্ ষিশতক়ারক হশত 
প়াশর। "রশেল িংখ়্ালঘ"ু শরর র়া িরস্ত API র়া অিভূ তপভূব্ক স্ব়াস্্, 
অর্কননশতক এবং এক়াশেশরক ি়ািল্ উপশি়াগ করশছ বশল 
দ়াশব কশর ত়া িশ্বেও, িরস্ত API বংশি়াদ্ভূ ত থগ়াষ্ঠী্শুড় গুরুতর 
স্ব়াস্্ এবং আর্কি়ার়াশ্ক অি়ার্ রশযশছ। িব শরশলশয, এটি 
API থদরশক ি়ার়াশ্ক, িরক়ারী ও ব্শতিগত পর্ক়াশয িংস়্ান 
প়াওয়ার দ়াশবদ়ার ়্াশতগত ব়া থগ়াষ্ঠীগত িংখ়্ালঘ ুশহি়াশব গণ্ 
হওয়া থরশক শবরত র়াশখ। "রশেল িংখ়্ালঘ"ু শরর থকবল API 
িম্প্রদ়াযগুশলর শবস্তীণ্ক অশিজ্ঞত়াশকই রুশছ থদয ন়া, বরং এটি 
ককৃ ষ়্াঙ্গ এবং আশদব়ািী িম্প্রদ়াশযর শবরুশদ্ধ অশস্তও পশরণত 
হয, র়া ়্াশতগত ি়াশর্র িংগ়্ারশক দবু্কল কশর থদয।1 িম্প্রশত, 
COVID-19 ্নস্ব়াস্্ ্রুরী অবস়্া API, ককৃ ষ়্াঙ্গ, ল়্াটিশন়া 
এবং আশদব়ািী িম্প্রদ়াশযর িম্ুখীন হওয়া শবদ্র়ান ি়ার়াশ্ক 

ও স্ব়াস্্ ববষশর্র শবরুশদ্ধ আরও লড়়াই কর়ার ্ন্ বংশি়াদু্ত 
থগ়াষ্ঠীগুশলর রশধ্ তশর্র প্রশয়া্নীযত়া িম্পশক্ক  িশিতনত়া 
ব়াড়়াশচ্।

ঐশতহ়াশিকি়াশব, 1965 ি়াশলর হ়াট্ক -থিল়ার অশিব়ািন 
ও ়্াতীযত়া আইশনর রশত়া দষি, থপি়াদ়ার করীমী শদর 
পষিপ়াতক়ারী অশিব়ািন নীশতগুশল API শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর 
অনুিভূ ত স্ব়াস্্ িম্পশক্ক  ষিশতক়ারক, প্রচ্ন্ন পষিপ়াশতত্ব (শনরদকিষ্ট 
থগ়াষ্ঠীগুশলর প্রশত স্বযংশরিয, অবশিতন স্টিশরওট়াইপ ব়া রশন়াি়াব 
িকৃষ্টি হওয়া) বতশর কশরশছ এবং API িম্প্রদ়াশযর অনন্ স্ব়াস্্ 
ি়াশহদ়াশক ত়াশদর ব়াস্তব রূশপর থিশয কর ত়াৎপর্কপভূণ্ক ব়া ্টিল 
বশল রশন হশত ি়াহ়ার্ কশরশছ। এই িুল ধ়ারণ়া অশনক শনউ 
ইযক্ক ব়ািী API এর ্ীবশন প্রি়াব থিশলশছ, এবং ত়াশদর 
দদু্ক ি়াগুশল়া ঢ়াক়া পশড় থগশছ ও বহু API িম্প্রদ়াশযর স্ব়াস্্ 
িরি়্াগুশল়ার ির়াধ়ান ব্হত কশরশছ। API থদরশক একটি 
"রশেল িংখ়্ালঘ"ু িম্প্রদ়ায শহি়াশব ধ়ারণ়া কর়াশক িন়াতি ও 
ব়াশতল কর়া হশচ্ ়্াশতগত ও থগ়াষ্ঠীগত স্ব়াস্্ প্রশিদ (স্ব়াস্্গত 
িল়ািশলর তি়াত) দভূর কর়ার একটি গুরুত্বপভূণ্ক ধ়াপ। শিদ্ধ়ান্ত-
গ্হণশক পশরি়াশলত কর়ার রত িঠিক তর্ ন়া র়াকশল, আরর়া 
শনউ ইযক্ক ব়ািী API থদর অিংখ্, ন়ান়াশবধ িম্প্রদ়াযগুশল়াশক 
থিব়া থদওয়ার আি়া করশত প়াশর ন়া।

িংগ্হ, শবশলেষণ ও শরশপ়াট্ক  কর়ার র়াধ্শর তর্ আরও ি়ালি়াশব 
তুশল ধর়াই API িম্প্রদ়াযগুশল়ার পশষি ক়া্ কর়ার রভূল 
শিশত্ত শহি়াশব গণ্। API শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর িম্পশক্ক  আল়াদ়া 
আল়াদ়া বংি়ানুরিশরক গ্ুপ থেট়া র়াক়া শনউ ইযক্ক ব়ািী API 
িম্প্রদ়াযগুশল়া, র়াশদর প্র়াযিই কর প্রশতশনশধত্ব কর়া হয, ত়াশদর 
্ন্ দকৃি্র়ানত়া বতশর কর়ার শদশক একটি প্ররর পদশষিপ র়া 
স়্ানীয স্তশর স্ব়াস্্ পশরশষব়া এবং িংস়্ানগুশল উপলব্ধ কর়ার 
্ন্ প্রর়াণ-শিশত্তক নীশত এবং হস্তশষিপগুশলর শবক়াশির 
অনুরশত থদয।

িম্পভূণ্ক শরশপ়াট্ক  ও অ়্াশপনশেক্স থটশবশলর ্ন্, 
nyc.gov/health শিশ্ট করুন ও "Health of Asians 
and Pacific Islanders in New York City" (নিউ ইয় ক্ে  
নসটিরত এশীয়ঞাি ও প্ঞানসনি্ আইল্ঞান্ঞাররের স্ঞাস্্) লিখে 
সার্চ  করুন।

নিউ ইয় ক্ে  নসটিরত  
এশীয়ঞাি ও  
প্ঞানসনি্  
আইল্ঞান্ঞাররের স্ঞাস্্
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নিউ ইয় ক্ে  নসটিরত এশীয়ঞাি  
ও প্ঞানসনি্ আইল্ঞান্ঞারগণ

তর্ উৎি: আশরশরক়ান করু্শনটি ্শরপ (ACS), 2013-2017 

* স়্ানীয হ়াওয়াইয়ান ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ারশদর (NHPI) একটি গ্ুপ শহি়াশব গণ্ কর়া হয, র়া আশরশরক়ান করু্ শনটি ্শরপ (American Community Survey, ACS) ও NYC স্ব়াস্্ 
দপ্তর করু্ শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (Community Health Survey, CHS) ও ি়াইট়াল স়্্াটিিটিকি অশিি (Office of Vital Statistics, OVS) এর তশর্ র়াক়া এিীয়ানশদর থরশক আল়াদ়া। 
অন্ িকল তশর্ NHPI থদর এিীয়ানশদর ি়াশর একই দশল র়াখ়া হশযশছ।

†  ব়াংল়াশদিী ও প়াশকস্ত়ানী বংশি়াদ্ভূতশদর ACS ও OVS এর তশর্ থদখ়াশন়া হশযশছ, এবং CHS এ িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীয (U-SA) বশল থরেণীিুতি কর়া হশযশছ।
‡  ্ ়াপ়াশন্ বংশি়াদ্ভূতশদর ACS ও OVS এর তশর্ থদখ়াশন়া হশযশছ, এবং CHS এ িংখ়্ালঘু পভূব্ক এিীয (U-EA) বশল থরেণীিুতি কর়া হশযশছ।
§ শিশযতন়াশর বংশি়াদ্ভূতশদর ACS ও OVS এর তশর্ থদখ়াশন়া হশযশছ, এবং CHS এ িংখ়্ালঘু দশষিণপভূব্ক এিীয (U-SEA) বশল থরেণীিুতি কর়া হশযশছ।
¶  রখন িম্ভব হশযশছ তখন িংখ়্ালঘু এিীযশদর শতনটি অঞ্চশল ি়াগ কর়া হশযশছ। অন্ িকল ্নিংখ়্া র়ার়া API বশল পশরিয থদয শকন্তু অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া 

র়াযশন ত়াশদরশক API, অশনরদকিষ্ট (Non-specified, U-NS) বশল গণ্ কর়া হয।

NYC দত API দের বংশধঞারঞা

জিসংখ্ঞার < 1% এরও ্রমর 
প্রনতনিনধত্ব ্রর এমি বংরশঞাদ্ভূ তরের 
নিরের নতিটি অঞ্চরল ভঞাগ ্রঞা 
হরয়রে এবং এরত নিম্ননলনখত 
জিরগঞাষ্ঠীর মঞািুষরঞা ররয়রে:

িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীয 
(Underrepresented South Asian, 
U-SA): িুট়াশন্, থনপ়াশল, রেী লঙ়্ান
শররে দশষিণ এিীয বংশি়াদ্ভূ ত

িংখ়্ালঘ ুপভূব্ক এিীয 
(Underrepresented East Asian, U-EA):
রশঙ্গ়াশলয়ান, ত়াইওয়াশন্, শররে পভূব্ক 
এিীয বংশি়াদ্ভূ ত

িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীয 
(Underrepresented Southeast Asian, 
U-SEA): ব়াররক্ি , ক়্াশ়্াশেয়ান, 
ইশ়্াশনশিয়ান ল়াওশিয়ান, র়ালশযশিয়ান, 
শিঙ্গ়াপশুরয়ান, র়াই, শররে দশষিণপভূব্ক এিীয 
বংশি়াদ্ভূত

স্ঞািীয় হঞাওয়ঞাইয়ঞাি
26%

েঞাইনিজ 48%

ভঞারতীয় 19%

দ্ঞানরয়ঞাি 7%

নভরয়তিঞানমজ§ 1%

জঞাপঞানিজ‡ 2%
নিনলনপরিঞা 6%

বঞাংলঞারেশী† 6%

পঞান্স্ঞািী† 5%

গুয়ঞামঞানিয়ঞাি বঞা 
েঞারমঞাররঞা 13%

সঞারমঞায়ঞাি 
10%

স্ঞািীয় হঞাওয়ঞাইয়ঞাি ও 
প্ঞানসনি্ আইল্ঞান্ঞার*

এশীয়ঞাি

্ম প্রনতনিনধত্ব ্রঞা 
হয় এমি বংরশঞাদ্ভূ ত 

51%

শনউ ইযক্ক  শিটিশত (NYC) API বশল পশরিয থদন এরন 
ব়াশি়্ার়া NYC এর ্নিংখ়্ার 14%। 2000 থরশক 2017 
ি়াশলর রশধ্, এিীয়ান ্নিংখ়্া 48% থবশড় 1,198,000 
এ দা ়াশড়শযশছ। একই িরশযর রশধ্, হ়াওয়াইয়ান স়্ানীয ও 
প়্াশিশিক আইল়্ান়্ারশদর (Native Hawaiian and 
Pacific Islander, NHPI) ্নিংখ়্া 25% থবশড় 4,400 এ 
দা ়াশড়শযশছ।

িীন়া শনউ ইযক্ক ব়ািীর়া বকৃহত্তর বংশি়াদ্ভূ ত থগ়াষ্ঠী, র়া NYC থত 
িরস্ত এিীযশদর প্র়ায অশধ্কশকর প্রশতশনশধত্ব কশর, এবং ত়াশদর 
পশর আশছ ি়ারতীয, থক়াশরয়ান, শিশলশপশন়া, ব়াংল়াশদিী, 

প়াশকস্ত়াশন, ়্াপ়াশন এবং শিশযতন়ারী বংশি়াদ্ভূ তর়া (বকৃহত্তর 
থরশক ষুিদ্রতশরর রির়ানুি়াশর)। এই শরশপ়াশট্ক , 12 টি বংশি়াদ্ভূ ত 
থগ়াষ্ঠী আশছ র়ার়া NYC এর API ্নিংখ়্ার 1% এরও কশরর 
প্রশতশনশধত্ব কশর এবং ত়াশদরশক শতনটি এিীয়ান অঞ্চশল শবিতি 
কর়া হশযশছ: দশষিণ, পভূব্ক ও দশষিণপভূব্ক। NHPI র়া 1% এরও কর 
শনউ ইযক্ক ব়ািী API এর প্রশতশনশধত্ব কশর। ঊনিত্তর িত়াংি API 
র়া রুতির়াশষ্ট্রর ব়াইশর ্ন্মগ্হণ কশরশছ এবং ত়াশদর রশধ্ প্র়ায 
70% রুতির়াশষ্ট্র 10 বছর ব়া ত়ারও থবশি িরয ধশর ব়াি কশরশছ। 
িশব্ক়াচ্চ িংখ্ক API ব়াশি়্াশদর িত়াংিিহ NYC অঞ্চলগুশল়া 
হশচ্ ফ়্াশিং, ইস্ ফ়্াশিং, কুইনশির কুইনিশব়াশর়া শহল ও র়াশর 
শহল, র়্ানহ়াটশনর ি়াযন়াট়াউন ও রিুকশলশনর ি়ানশিট প়াক্ক  ইস্।

জিসংখ্ঞার 
< 1% এমি 

বংশধঞারঞাগুরলঞা¶ 
6%
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সঞামঞানজ্ ও অরকেনিনত্ অবস্ঞাসমভূহ

তর্ উৎি: আশরশরক়ান করু্শনটি ্শরপ (American Community Survey, ACS), 2013-2017 

িকল শনউ ইযক্ক ব়ািীর ি়াশর তুলন়া করশল API 
শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর রশধ্ একটি উচ্চতর অনুপ়াত 
ইংশর্ী "খুব ি়াশল়ার থিশয কর" বল়ার কর়া 
শরশপ়াট্ক  কশর। রুতির়াশষ্ট্রর ব়াইশর ্ন্মগ্হণক়ারী API 
থদর রশধ্, এই অনুপ়াত হশচ্ 59%, র়ার তুলন়ায 
িকল API থদর রশধ্ অনুপ়াত 46%। ্ন্মস়্ান 
শনরবকিশিশষ িকল API বংশি়াদ্ভূ ত দলিরভূশহর 
রশধ্, ইংশর্ী "খুব ি়াশল়ার থিশয কর" বল়ার 
অনুপ়াত শিশলশপশন়াশদর রশধ্ 21% থরশক শুরু 
কশর ি়াইশন্শদর রশধ্ 61% এর রশধ্ ওঠ়ান়ার়া 
কশর। NHPI থদর রশধ্ পশনশর়া িত়াংি ইংশর্ী 
"খুব ি়াশল়ার থিশয কর" বশল।

a থিই িব পশরব়ার থরখ়াশন 5 বছর ব়া উর্্কবযিী থকউ "খবু ি়াশল়া" ইংশর্ী বলশত প়াশর ন়া।
U-SA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া শনশ্শদর িুট়াশন্, 
থনপ়াশল, রেী লঙ়্ান এবং/অরব়া শররে দশষিণ এিীয বংশি়াদ্ভূ ত বশল পশরিয থদয।
U-EA: িংখ়্ালঘ ুপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া শনশ্শদর ত়াইওয়াশন্, 
রশঙ্গ়াশলয়ান এবং/অরব়া শররে পভূব্ক এিীয বংশি়াদ্ভূ ত বশল পশরিয থদয।
U-SEA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া শনশ্শদরশক 
ব়াররক্ি , ক়্াশ়্াশেয়ান, ইশ়্াশনশিয়ান, ল়াওশিয়ান, র়ালশযশিয়ান, শিঙ্গ়াপশুরয়ান, র়াই এবং/অরব়া  
শররে দশষিণপভূব্ক এিীয বংশি়াদ্ভূ ত বশল পশরিয থদয।
NHPI: স়্ানীয হ়াওয়াইয়ান ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার, িকল বংশি়াদ্ভূ তশদর একশরিত কশর
U-NS: িংখ়্ালঘ ুAPI, অশনরদকিষ্ট, র়ার রশধ্ আশছ অন্ িকল অংিগ্হণক়ারী র়ার়া API বশল পশরিয  
থদয শকন্তু অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া র়াযশন ত়ার়া।

সীনমত ইংররজী-ভঞাষী পনরবঞারসমভূহ

56%

48%
61%

50%
35%

26%

NYC ি়ারবকিক 23% API ি়ারবকিক 46%

25%

49%
15%

43%

43%
21%

43%

ি়ারতীয
ব়াংল়াশদিী
প়াশকস্ত়ানী

U-SA 

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান
়্াপ়াশন্

U-EA 

শিশলশপশন়া
শিশযতন়াশর্

U-SEA 

NHPI  

U-NS 

ইংররজী েক্ষতঞা ও অরকেনিনত্ েঞাপ
বণ্কব়াদ, ি়াষ়ার িীর়াবদ্ধত়া, ্ীশবক়া-র্শুরর ি়াকশরর প্রশবি়াশধক়াশরর অি়াব এবং িম্পদ বতশরশত অষিরত়ার রশত়া ক়াঠ়াশর়াগত 
ব়াধ়াগুশল আশযর ববষর্ বতশর কশর এবং শকছু API শনউ ইযক্ক ব়ািীর অর্কননশতক শনর়াপত্ত়াশক প্রি়াশবত কশর। দ়াশরদ্র্, থবক়ারত্ব 
এবং শিষি়ার অি়াব স্ব়াস্্শক উৎি়াশহত কশর এবং অিুস্ত়া প্রশতশর়াধ কশর এরন িম্পশদর অ়্াশক্সি িীশরত কশর। এই অবস়্াগুশল 
ষিশতকর প্রি়াবক র়া আিরণগত স্ব়াশস্্র িল়ািলশকও থনশতব়ািকি়াশব প্রি়াশবত করশত প়াশর।

িরক়ারী দ়াশরদ্র্ িীর়ার 200% এর শনশি বিব়াি 
কশর এরন API থদর অনুপ়াত NYC এর িব্কশর়াট 
অনুপ়াশতর তুলন়ায পশরবরতকিত হয ন়া। (িরক়ারী 
দ়াশরদ্র্ িীর়া িম্পশক্ক  আশর়া তশর্র ্ন্, aspe.
hhs.gov/2021-poverty-guidelines 
শিশ্ট করুন।) তশব, ব়াংল়াশদিী, প়াশকস্ত়ানী 
ও ি়াইশন্ বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুপগুশল়ার রশধ্ দ়াশরশদ্র্র 
হ়ার িহশরর গড় হ়াশরর তুলন়ায থবশি। API থদর 
রশধ্ আয ববষশর্র পশরর়াণ িকল ়্াশতগত 
ও থগ়াষ্ঠীগত গ্ুপগুশল়ার রশধ্ িবশিশয থবশি, 
এবং উচ্চ আযধ়ারী API থদর ি়ারশন আি়ার 
ক়ারশণ শনম্ন আশযর API র়া অদকৃি্ থরশক র়ায।2 
এই উচ্চতর অনুপ়াত িশ্বেও, API শনউ 
ইযক্ক ব়ািীশদর রশধ্ র়ার়া শনম্ন-আয পশরশষব়া 
প়াওয়ার থর়াগ্ ত়ার়া ত়াশদর ক়াশছ উপলব্ধ 
িুশবধ়াগুশল়া প়াওয়ার িম্ভ়াবন়া কর, র়ার িম্ভ়াব্ 
ক়ারণ হশচ্ িশিতনত়ার অি়াব, অশিব়ািন 
অবস়্া, ব়া ি়াষ়াগত ব়া ি়াংস্কৃ শতক অশিগর্ত়া। 
উপরন্তু, "রশেল িংখ়্ালঘ"ু অনুর়ান দ়্ার়া অবশহত 
থর ক়াঠ়াশর়াগত পষিপ়াশতত্ব ধ়ারণ়া কশর থর API 
থদর উচ্চ আয রশযশছ ত়া  API কশরউশনটি 
িংস়্াগুশলশক পর্ক়াপ্ত তহশবল থপশত ব়াধ়া শদশত 
প়াশর।3 

আয় সর্ঞারী েঞানরদ্্ সীমঞার 200% এর নিরে

41%

58%

39%

23%

NYC ি়ারবকিক 39% API ি়ারবকিক 40%

37%
45%

55%

26%
20%

33%

45%
33%

34%ি়ারতীয
ব়াংল়াশদিী
প়াশকস্ত়ানী

U-SA 

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান
়্াপ়াশন্

U-EA

শিশলশপশন়া
শিশযতন়াশর্

U-SEA 

NHPI  

U-NS 

https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines


স্ঞাস্্্র জীবিযঞাপি

ধভূরপ়ান হশচ্ হৃদশর়াগ, থট়্াক এবং িুিিুশির ক়্ান়্ারিহ 10 ধরশনরও থবশি ক়্ান়্াশরর ঝুাশক ব়াড়়াশন়ার একটি ক়ারণ। িুিিুশির 
ক়্ান়্ার ক়্ান়্াশর রকৃতু্র প্রধ়ান ক়ারণ, এবং িুিিুশির ক়্ান়্াশর রকৃতু্র 80% এরও থবশি ধভূরপ়াশনর ক়ারশণ হয বশল ়্ান়া থগশছ। 
API প্র়াপ্তবযস্ শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর প্র়ায 13% বত্ক র়াশন শিগ়াশরট খ়ায, র়া ি়ারশগ্কি়াশব NYC এর অনুরূপ। তশব, API পুরুষশদর 
থষিশরি ধভূরপ়াশনর িম্ভ়াবন়া API ন়ারীশদর থিশয প্র়ায ছয গুণ থবশি। প়াবশলক হ়াই সু্শলর শিষি়ারীমী শদর রশধ্, ল়্াটিশন়া ও থশ্বত়াঙ্গ 
শিষি়ারীমী শদর থিশয API ও ককৃ ষ়্াঙ্গ শিষি়ারীমী শদর ধভূরপ়াশনর িম্ভ়াবন়া কর (উিযই 3% বন়ার 5% ও 7%, রর়ারিশর)।

বত্ক র়াশন API প়াবশলক হ়াই সু্ল শিষি়ারীমী শদর প্রশত নয ্শন এক্ন থিপ [একটি ইশলকট্রশনক শিগ়াশরট (ই-শিগ়াশরট) ব়া একই 
রকর রন্ত্র ব়া পণ্ ব্বহ়ার কর়া] কশর। API ও ককৃ ষ়্াঙ্গ প়াবশলক হ়াই সু্ল শিষি়ারীমী শদর রশধ্ থিপ কর়ার পশরর়াণ ল়্াটিশন়া ও থশ্বত়াঙ্গ 
প়াবশলক হ়াই সু্ল শিষি়ারীমী শদর থিশয কর। থিই ি়াশর, থধা়ায়াশবহীন ত়ার়াক়্াত পণ্ থররন গুটক়া ও প়ানও শকছু API িংস্কৃ শতশত 
গুরুত্বপভূণ্ক ি়ার়াশ্ক িভূ শরক়া র়াশখ, এবং শনশক়াটিন আিশতির শদশক শনশয থরশত প়াশর ও গুরুতর স্ব়াস্্ িরি়্া বতশর করশত প়াশর।

API প্রঞাপ্তবয়স্করঞা যঞারঞা বতকে মঞারি ধভূমপঞাি ্রর 

API পুরুষ

API মনহলঞা

23%

3%

হঞাই সু্কল নশক্ষঞারীথী রঞা যঞারঞা বতকে মঞারি ধভূমপঞাি ্রর বঞা  
গত 30 নেরির মরধ্ ইরল্ট্রনি্ দভপঞার পণ্ ব্বহঞার ্রররে 

API API

NYC NYC

3% 11%

5% 17%

ধভূরপ়ান থিপ কর়া

প্রঞাপ্তবয়স্করঞা যঞারঞা বতকে মঞারি ধভূমপঞাি ্রর

13%

7%*

24%*

9%

NYC ি়ারবকিক 13%

API ি়ারবকিক 13%

14%

19%

16%

14%

11%

ি়ারতীয
U-SA 

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান

U-EA 

শিশলশপশন়া
U-SEA 

NHPI 

U-NS 

U-SA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর ব়াংল়াশদিী, ব়াঙ্গ়ালী, িুট়াশন্, থনপ়াশল, প়াশকস্ত়াশন এবং/অরব়া রেী লঙ়্ান বশল পশরিয থদয।
U-EA: িংখ়্ালঘ ুপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর ়্াপ়াশন্ এবং/অরব়া রশঙ্গ়াশলয়ান বশল পশরিয থদয।
U-SEA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া শনশ্শদরশক ব়াররক্ি , ক়্াশ়্াশেয়ান, ইশ়্াশনশিয়ান, ল়াওশিয়ান, র়ালশযশিয়ান, শিঙ্গ়াপশুরয়ান,  
র়াই এবং/অরব়া শিশযতন়াশর্ বশল পশরিয থদয।
NHPI: স়্ানীয হ়াওয়াইয়ান ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার, িকল বংশি়াদ্ভূতশদর একশরিত কশর 
U-NS: িংখ়্ালঘ ুAPI, অশনরদকিষ্ট, র়ার রশধ্ আশছ অন্ িকল অংিগ্হণক়ারী র়ার়া API বশল পশরিয থদয শকন্তু অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া র়াযশন ত়ার়া।
* ষুিদ্র নরনু়া আক়াশরর ক়ারশণ এই পশরর়াপশক িতক্ক ত়ার ি়াশর শবশলেষণ করশত হশব।

তর্ উৎি: (িরীরিি্ক ়া) (প্র়াপ্তবযস্) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর করু্শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (CHS), 2014-2018; (শকশি়ার শকশি়ারী) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর রুব ঝুাশক আিরণ ্শরপ (Youth Risk Behavior 
Survey, YRBS), 2017; (শরেল সু্ল শিষি়ারীমী গণ) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর শরেল সু্ল রুব ঝুাশক আিরণ ্শরপ, 2018; (ধভূরপ়ান) (প্র়াপ্তবযস্) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর করু্শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (CHS), 
2014-2018; (ধভূরপ়ান ও থিপ কর়া) (শকশি়ার শকশি়ারী) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর রুব ঝুাশক আিরণ ্শরপ (Youth Risk Behavior Survey, YRBS), 2017

4

শনযশরত িরীরিি্ক ়া এক্ন র়ানুশষর ি়ারবকিক িুস্ত়া ধশর র়াখশত ও 
উন্নত করশত একটি গুরুত্বপভূণ্ক িভূ শরক়া র়াশখ। API প্র়াপ্তবযস্শদর 
NYC এর ি়ারবকিক ব়াশি়্াশদর তুলন়ায শবগত 30 শদশনর রশধ্ 
িরীরিি্ক ়ায অংি থনওয়ার িম্ভ়াবন়া কর (66% বন়ার 78%)। 
প়াবশলক হ়াই সু্শলর শিষি়ারীমী শদর রশধ্, API শকশি়ার শকশি়ারীশদর 
রশধ্ থশ্বত়াঙ্গ শকশি়ার শকশি়ারীশদর তুলন়ায শদশন করপশষি 60 
শরশনট িরীরিি্ক ়া কর়ার িম্ভ়াবন়া কর (18% বন়ার 26%)। API 
প়াবশলক শরেল সু্ল শিষি়ারীমী শদর রশধ্, থকবল 25% শদশন 
করপশষি 60 শরশনট িরীরিি্ক ়া কশর, রশদও এই িংখ়্াটি NYC এর 
প়াবশলক শরেল সু্লগুশল়ার িকল শিষি়ারীমী র রশধ্ই একই রকর।

25% 18%

24% 21%

শরেল সু্ল শকশি়ার শকশি়ারীর়া হ়াই সু্ল শকশি়ার শকশি়ারীর়া

API

NYC

নশক্ষঞারীথী রঞা যঞারঞা গত সঞাত নেরি প্রনত নেি ্মপরক্ষ  
60 নমনিট শরীরেেকে ঞা ্ররনেল

শরীরেেকে ঞা ও ধভূমপঞাি     
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স্ঞাস্্ দসবঞা ও অ্ঞারসেস
স্ঞাস্্ নবমঞা  
স্ব়াস্্ শবর়া র়াকশল ত়া প্রশতশর়াধরভূলক ও প্র়ারশরক পশরির্ক়া 
থপশত ি়াহ়ার্ কশর ও শনশ্র পষি থরশক থদওয়া শিশকৎি়া খরি 
কর়াশত ি়াহ়ার্ কশর। NYC থত API প্র়াপ্তবযস্শদর শবর়া ন়া 
র়াক়ার িম্ভ়াবন়া থশ্বত়াঙ্গ প্র়াপ্তবযস্শদর তুলন়ায শদ্গুণ। এিীয়ান 
বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুপগুশল়ার রশধ্, শবর়াশবহীন প্র়াপ্তবযস্শদর িংখ়্া 
থক়াশরয়ানশদর রশধ্ 6% থরশক শুরু কশর শিশলশপশন়াশদর রশধ্ 
14% এর রশধ্ ওঠ়ান়ার়া কশর, এবং এই হ়ার NHPI 
প্র়াপ্তবযস্শদর রশধ্ 18%। রুতির়াশষ্ট্র ্ন্ম়াশন়া API প্র়াপ্তবযস্শদর 
তুলন়ায, রুতির়াশষ্ট্রর ব়াইশর ্ন্ম়াশন়া শবর়াশবহীন API 

প্র়াপ্তবযস্শদর িংখ়্া শদ্গুণ (6% বন়ার 13%)। রুতির়াশষ্ট্রর 
ব়াইশরর ্ন্ম়াশন়া API প্র়াপ্তবযস্শদর ্ন্ ি়াংস্কৃ শতক প়ার্কক্ ও 
ি়াষ়াগত িরি়্ার ক়ারশণ আর়াশদর স্ব়াস্্ ব্বস়্ায ন়ান়া িরি়্া 
হশত প়াশর। আইনগত ্টিলত়া, থররন এক্ন প়াবশলক ি়া ্্ক  
শহি়াশব শিশনিত হওয়ার হুরশক, ব়া অ়্ান়া ও উচ্চ অশঙ্র 
খরশির িয অশনকশকই থর থক়াশন়া রকর শিশকৎি়া থিব়া থনওয়া 
থরশক িম্পভূণ্ক শবরত র়াখশত প়াশর।4 

তর্ উৎি: (স্ব়াস্্ শবর়া) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর করু্শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (CHS), 2014-2018; (দা ়াশতর িুস্ব়াস্্) (প্র়াপ্তবযস্) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর করু্শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (CHS), 2014;  
(শিশু) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর NYC শিশু ্শরপ, 2017

ো ঞারতর সুস্ঞাস্্    
ি়ারবকিক িুস্ত়ার একটি ্রুরী অংি হশচ্ রুশখর িুস্ত়া, এবং িুস্ দা ়াত ও র়াশড় ব়্ায র়াখ়ার ্ন্ শনযশরত থেন্টিশস্র ক়াশছ র়াওয়া 
্রুরী। NYC এর ি়ারবকিক প্র়াপ্তবযস্শদর ি়াশর তুলন়া করশল API প্র়াপ্তবযস্শদর রশধ্ একটি বড় অংি কখনই প্রশতশর়াধরভূলকি়াশব 
দা ়াত পশরষ়্ার কর়ানশন। থিই ি়াশর, থশ্বত়াঙ্গ ও ল়্াটিশন়া শিশুশদর তুলন়ায API শিশুশদর রশধ্ একটি ষুিদ্রতর অংি গত 12 র়াশির 
রশধ্ প্রশতশর়াধরভূলক দা ়াশতর থিব়া থপশযশছ।

85% 96% 70% 75%

API APINYC NYC

প্র়াপ্তবযস্ 0-13 বছর বযিী শিশুর়া

যঞারঞা প্রনতররঞাধমভূল্ ো ঞারতর দসবঞা দপরয়রেি

U-SA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর ব়াংল়াশদিী, 
ব়াঙ্গ়ালী, িুট়াশন্, থনপ়াশল, প়াশকস্ত়াশন এবং/অরব়া রেী লঙ়্ান বশল পশরিয থদয।
U-EA: িংখ়্ালঘ ুপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর ়্াপ়াশন্  
এবং/অরব়া রশঙ্গ়াশলয়ান বশল পশরিয থদয।
U-SEA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া শনশ্শদরশক ব়াররকি্, 
ক়্াশ়্াশেয়ান, ইশ়্াশনশিয়ান, ল়াওশিয়ান, র়ালশযশিয়ান, শিঙ্গ়াপুশরয়ান, র়াই এবং/অরব়া শিশযতন়াশর্ বশল 
পশরিয থদয।
NHPI: স়্ানীয হ়াওয়াইয়ান ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার, িকল বংশি়াদ্ভূ তশদর একশরিত কশর 
U-NS: িংখ়্ালঘ ুAPI, অশনরদকিষ্ট, র়ার রশধ্ আশছ অন্ িকল অংিগ্হণক়ারী র়ার়া API বশল পশরিয থদয শকন্তু 
অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া র়াযশন ত়ার়া।
* ষুিদ্র নরুন়া আক়াশরর ক়ারশণ এই পশরর়াপশক িতক্ক ত়ার ি়াশর শবশলেষণ করশত হশব।

স্ঞাস্্ নবমঞা েঞাড়ঞা প্রঞাপ্তবয়স্কগণ

6%

NYC ি়ারবকিক 12%

API ি়ারবকিক 12%

12%

12%*

7%*

11%*

14%

18%

10%

11%ি়ারতীয
U-SA 

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান

U-EA 

শিশলশপশন়া
U-SEA 

NHPI 

U-NS 
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মঞািনস্ স্ঞাস্্

তর্ উৎি: (প্রিব পরবতীমী  শবষণ্ণত়া) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর গি্ক ক়ালীন ঝুাশক শবশলেষণ পর্কশবষিণ শিশস্র, 2016-2018; (আত্মহত়্ার হ়ার) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর ি়াইট়াল 
স়্্াটিিটিকি অশিি, 2008-2017। *  ঘটন়ার ষুিদ্র িংখ়্ার ক়ারশণ এই পশরর়াপশক িতক্ক ত়ার ি়াশর শবশলেষণ করশত হশব।

প্রসব পরবতীথী  নবষণ্ণতঞা      
প্রিব পরবতীমী  শবষণ্ণত়া বলশত থব়াঝ়াশন়া হয িন্ত়ান ্ন্মদ়াশনর 
পর থরশক 12 র়াশির রশধ্ বতশর হওয়া একটি শবষণ্ণ র়ানশিক 
অবস়্ার িরয। 

প্রিব পরবতীমী  শবষণ্ণত়া রশদও থরর়াশপ ব়া ওষুশধর র়াধ্শর 
শিশকৎি়া িম্ভব, শকন্তু এটি িম্প্রশত িন্ত়ান ্ন্মদ়ানক়ারী 
শপত়ার়াত়ার রশধ্ গুরুত্বপভূণ্ক আক়াশর শবষ়াদ ও ্টিলত়ার  
্ন্ম শদশত প়াশর এবং এটি শিশুর শবক়াশির উপর স্বল্প- ও 
দীঘ্ক-থরয়াদী প্রি়াশবর ি়াশরও িম্পকৃতি। NYC থত, িহর্শুড় 
14% ্নিংখ়্ার শবপরীশত 18% API ্নিংখ়্া র়ার়া িন্ত়ান 
্ন্ম শদশযশছশলন ত়ার়া প্রিব পরবতীমী  শবষণ্ণত়ার উপিগ্কগুশল়ার 
রধ্ শদশয থগশছন।

18%

12%

14%

18%

20%

থশ্বত়াঙ্গ

ককৃ ষ়্াঙ্গ

ল়্াটিশন়া

API

অন়্ান্

জঞানত/দগঞাষ্ঠীগত গ্ুপ অিুযঞায়ী প্রসব 
পরবতীথী  নবষণ্ণতঞা

NYC ি়ারবকিক 14%

র়ানশিক স্ব়াস্্ হশচ্ ি়ারবকিক িুস্ত়ার একটি গুরুত্বপভূণ্ক অংি। 
ি়াষ়া, িংস্কৃ শত ও ইশতহ়াি — থর শবষযগুশল়া র়ানশিক স্ব়াশস্্র 
উপর প্রি়াব থিশল — থিগুশল়া API বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুপগুশল়ার 
রশধ্ শবশিন্ন রকর হশত প়াশর। ি়াংস্কৃ শতকি়াশব দষি পশরশষব়া 
এবং িরবর়াহক়ারীশদর অ়্াশক্সি স্ব়াস্্ থিব়ার ি়াশর এক্শনর 
িংশর়াগশক প্রি়াশবত করশত প়াশর।5 API শনউ ইযক্ক ব়ািীর়া 
ত়াশদর প্র়ারশরক ি়াষ়ায উন্নত রশনের অ়্াশক্সি ন়াও থপশত 
প়াশরন, এবং র়ানশিক স্ব়াস্্ িম্পরককিত থর প্রশ্নগুশল়া এক্ন 
ে়াতি়ার শ্জ্ঞ়াি়া করশত প়াশরন থিগুশল়া িরস্ত এশিয়ান 
উপি়াষ়ায অনুব়াদ ন়াও হশত প়াশর।6 এই ি়াংস্কৃ শতক ব়া ি়াষ়াগত 

প়ার্কশক্র ক়ারশণ, স্ব়াস্্ থিব়া প্রদ়ানক়ারীশদর র়ানশিক স্ব়াস্্ 
িরি়্াগুশল়া িম্পশক্ক  API গণ কীি়াশব কর়া বলশত প়াশরন থি 
িম্পশক্ক  জ্ঞ়াশনর অি়াব র়াকশত প়াশর, র়া ত়াশদর র়ানশিক স্ব়াস্্ 
িম্পরককিত প্রশয়া্নীযত়াগুশল়া িঠিকি়াশব ব়্াখ়্া কর়া কঠিন 
কশর থত়াশল।7 API শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর ্নিংখ়্া রির়াগত বকৃশদ্ধ 
প়াশচ্, ত়াই এরন র়ানশিক স্ব়াস্্ প্রকল্প র়া ি়াংস্কৃ শতক এবং 
ি়াষ়াগতি়াশব প্রশতশরিয়ািীল র়ানশিক স্ব়াস্্ থিব়া প্রদ়ান কশর 
ত়া ি়াল ুকরশত থগশল কীি়াশব ি়াষ়া, িংস্কৃ শত এবং ইশতহ়াি 
িুস্ত়াশক প্রি়াশবত কশর ত়া থব়াঝ়া প্রশয়া্ন।

আত্মহত্ঞায় মৃতু্   
2008-2017 ি়াশল, API থদর রশধ্ আত্মহত়্ার গড় হ়ার শছল প্রশত 100,000 এ 5.4 ্ন, র়া িহশরর ি়ারবকিক হ়াশরর ির়ান। তশব, 
থক়াশরয়ান ও ়্াপ়াশন্শদর রশধ্, এই হ়ার িহশরর হ়াশরর থিশয থবশি (প্রশত 100,000 এ 13.4 ও 8.0*, রর়ারিশর)। দশষিণ থক়াশরয়া 
ও ়্াপ়ান উিয থদশিই আত্মহত়্া হশচ্ রকৃতু্র প্রধ়ান ক়ারণগুশল়ার একটি8 এবং শবশিষ কশর API শকশি়ারীশদর থষিশরি দশুচিন্ত়ার 
প্রধ়ান ক়ারণ। 

b  প্রশত 100,000 ্নিংখ়্ার ্ন্ বযি-িরশবিত হ়ার। NHPI থদর রশধ্ হ়ারগুশল়া ঘটন়ার 
ষুিদ্র িংখ়্ার ক়ারশণ থদখ়াশন়া র়াশচ্ ন়া।

U-NS: িংখ়্ালঘ ুAPI, অশনরদকিষ্ট, র়ার রশধ্ আশছ অন্ িকল অংিগ্হণক়ারী র়ার়া  
API বশল পশরিয থদয শকন্তু অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া র়াযশন ত়ার়া।
* ঘটন়ার ষুিদ্র িংখ়্ার ক়ারশণ এই পশরর়াপশক িতক্ক ত়ার ি়াশর শবশলেষণ করশত হশব।

25.6

আত্মহত্ঞার হঞারb

13.4
8.0*

NYC ি়ারবকিক 5.4
এিীয ি়ারবকিক 5.4

4.3
4.4

2.3
4.8

2.8
2.8

ি়ারতীয
ব়াংল়াশদিী
প়াশকস্ত়ানী

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান
়্াপ়াশন্

শিশলশপশন়া
শিশযতন়াশর্

U-NS  
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স্ঞাস্্গত িলঞািলসমভূহ
উচ্চ রক্ত েঞাপ   
উচ্চ রতি ি়াপ হশচ্ থট়্াক ও হৃদশর়াশগর প্রধ়ান ঝুাশকর ক়ারণ। NYC এর িকল ্নিংখ়্ার তুলন়ায API প্র়াপ্তবযস্শদর রশধ্ উচ্চ 
রতি ি়াশপর পশরর়াণ কর, শকন্তু এটি API বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুপগুশল়ার রশধ্ শবশিন্ন রকশরর। ি়ারতীয প্র়াপ্তবযস্শদর প্র়ায এক-তকৃ তীয়াংশির 
(31%) উচ্চ রতি ি়াপ আশছ, র়া ি়াইশন্, থক়াশরয়ান, িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীয ব়া িংখ়্ালঘ ুএিীয, অশনরদকিষ্টশদর তুলন়ায 
উচ্চতর হ়ার।

উচ্চ রক্ত েঞারপর অনধ্ঞারী প্রঞাপ্তবয়স্কগণ

15%

NYC ি়ারবকিক 28%

API ি়ারবকিক 23%

20%

22%*

20%

31%

21%

27%

24%

22%

ি়ারতীয
U-SA 

ি়াইশন্
থক়াশরয়ান

U-EA 

শিশলশপশন়া
U-SEA 

NHPI 

U-NS 

U-SA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণ এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর 
ব়াংল়াশদিী, ব়াঙ্গ়ালী, িুট়াশন্, থনপ়াশল, প়াশকস্ত়াশন এবং/অরব়া রেী লঙ়্ান বশল পশরিয থদয।
U-EA: িংখ়্ালঘ ুপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িরস্ত অংিগ্হণক়ারীর়া র়ার়া শনশ্শদর 
়্াপ়াশন্ এবং/অরব়া রশঙ্গ়াশলয়ান বশল পশরিয থদয।
U-SEA: িংখ়্ালঘ ুদশষিণপভূব্ক এিীযগশণর রশধ্ আশছ থিই িব অংিগ্হণক়ারীগণ র়ার়া 
শনশ্শদরশক ব়াররকি্, ক়্াশ়্াশেয়ান, ইশ়্াশনশিয়ান, ল়াওশিয়ান, র়ালশযশিয়ান, শিঙ্গ়াপুশরয়ান, 
র়াই এবং/অরব়া শিশযতন়াশর্ বশল পশরিয থদয।
NHPI: স়্ানীয হ়াওয়াইয়ান ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার, িকল বংশি়াদ্ভূ তশদর একশরিত কশর 
U-NS: িংখ়্ালঘ ুAPI, অশনরদকিষ্ট, র়ার রশধ্ আশছ অন্ িকল অংিগ্হণক়ারী র়ার়া API বশল 

পশরিয থদয শকন্তু অন্ থক়াশন়া বংশি়াদ্ভূ ত গ্ুশপ থরেশণিুতি কর়া র়াযশন ত়ার়া।
* ষুিদ্র নরুন়া আক়াশরর ক়ারশণ এই পশরর়াপশক িতক্ক ত়ার ি়াশর শবশলেষণ করশত হশব।

্্ঞান্ঞাররর প্রঞােভুকে ঞাব  

ক়্ান়্ার হশচ্ API শনউ ইযক্ক ব়ািীশদর রশধ্ রকৃতু্র প্রধ়ান ক়ারণ। NYC এর িকল ন়ারীর ি়াশর তুলন়া করশল API ন়ারীশদর রশধ্ 
র়াইরশযে ক়্ান়্াশরর হ়ার থবশি। NYC এর িকল পুরুশষর ি়াশর তুলন়া করশল API পুরুষশদর রশধ্ শলি়ার ও প়াকস্লীর ক়্ান়্াশরর 
পশরর়াণ থবশি। 

দয পাঞােটি ্্ঞান্ঞারর সবরেরয় দবনশ মঞািুষ আক্ঞান্ত হয়

85.5

35.1

30.5

24.8

19.0

119.7

30.4

40.5

33.3

30.8

1. স্তন

4. থক়ালন ও রল়ািয (NYC এ #3)

2. র়াইরশযে (NYC এ #5)

5. কপ্ক়াি ইউশটর়াি ও অন্ থক়াশন়াি়াশব 
িংজ্ঞ়াশযত নয (Not otherwise specified, 
NOS) (NYC এ #4)

3. িুিিুি ও রিঙ়্াি (NYC এ #2)

API
মনহলঞা (প্রনত 100,000 এ হঞার)

NYC

55.2

53.2

36.5

23.0

22.8

56.6

126.1

46.3

18.0

14.9

1. িুিিুি ও রিঙ়্াি (NYC এ #2)

4. শলি়ার/ইন্ট়াশহপ়াটিক ব়াইল ে়াক্ট

2. থপ্র়াশস্ট (NYC থত #1)

5. প়াকস্লী

3. থক়ালন ও রল়ািয (NYC এ #3)

API
পুরুষ (প্রনত 100,000 এ হঞার)

NYC

তর্ উৎি: (উচ্চ রতি ি়াপ) NYC স্ব়াস্্ দপ্তর করু্শনটি স্ব়াস্্ ্শরপ (CHS), 2014-2018; (ক়্ান়্ার) শনউ ইযক্ক  থস্ট ক়্ান়্ার থরশ্স্ট্রি, 2012-2016
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সংস্ঞািসমভূহ ও েঢ়ৃতঞা

্মু্নিটি অংশীেঞার সংস্ঞািসমভূহ  
• Apicha Community Health Center (আশপি়া করু্ শনটি স্ব়াস্্ থকন্দ্র)

• Asian American Federation (এিীয়ান আশরশরক়ান থিে়াশরিন)

• Asian Americans for Equality (িরত়ার ্ন্ এিীয়ান আশরশরক়ানর়া)
• Bangladeshi American Community Development and Youth 

Services (ব়াংল়াশদশি আশরশরক়ান করু্ শনটি উন্নযন ও রবু পশরশষব়া)
• Charles B. Wang Community Health Center (ি়াল্কি শব ওয়াং করু্ শনটি 

স্ব়াস্্ থকন্দ্র)

 - Community Resources (করু্ শনটি িংস়্ানিরভূহ)

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health (র়ানশিক 
স্ব়াশস্্র ্ন্ ি়াইশন্-আশরশরক়ান প়াশরব়াশরক বররিী)

• New York City Commission on Human Rights (র়ানব়াশধক়ার িম্পরককিত 
শনউ ইযক্ক  শিটি কশরিন)

• City University of New York Borough of Manhattan Community 
College: Building Asian American Studies Across the Community 
(শিটি ইউশনি়ারিকিটি অি শনউ ইযক্ক  থব়াশর়া অি র়্ানহ়াটন করু্ শনটি কশল্: 
করু্ শনটি ্শুড় এিীয়ান আশরশরক়ান গশবষণ়া গশড় থত়াল়া)
 - Racial Injustice Resource (বণ্কব়াদ িংরি়ান্ত অশবি়ার পশরশষব়া)

• Coalition for Asian American Children and 
Families (এিীয়ান আশরশরক়ান শিশু ও পশরব়ার িংঘ)

• Community Healthcare Network (Asian Health Services) (করু্ শনটি 
স্ব়াস্্ থিব়া থনটওয়াক্ক  (এিীয়ান স্ব়াস্্ থিব়ািরভূহ))

• Council of Peoples Organizations (ক়াউশন্ল অি শপপলি 
অগ্ক়ান়াইশ্িনি)

• Gay Asian and Pacific Islander Men of New York (শনউ ইযশক্ক র এিীয়ান 
ও প়্াশিশিক আইল়্ান়্ার থগ পরুুষগণ)

• General Human Outreach in the Community, Inc. (থ্ন়াশরল 
শহউর়্ান আউটশরি ইন দ্ করু্ শনটি, ইনক.)

• Japanese American Social Services, Inc. (়্াপ়াশন্ আশরশরক়ান থি়াি়াল 
ি়ারিকিশিি, ইনক.)

• Korean Community Services (থক়াশরয়ান করু্ শনটি পশরশষব়ািরভূহ)

•  Mayor’s Office of Immigrant Affairs (অশিব়ািন শবষযক থরযশরর অশিি)

 - A Demographic Snapshot: (একটি গণত়াশন্ত্রক শিরি:) NYC’s API 
Immigrant Population (NYC এর API অশিব়ািী ্নিংখ়্া)

• New York University (NYU) Center for the Study of Asian 
American Health (শনউ ইযক্ক  শবশ্বশবদ়্ালশযর এিীয়ান আশরশরক়ান স্ব়াস্্ 
শবষযক গশবষণ়া থকন্দ্র)

• New York University College of Nursing (শনউ ইযক্ক  শবশ্বশবদ়্ালয ন়ারিকিং 
কশল্)

• South Asian Council for Social Services (ি়ার়াশ্ক পশরশষব়ার ্ন্ 
দশষিণ এিীয়ান ক়াউশন্ল)

• Seventh Avenue Family Health Center at NYU Langone (NYU 
ল়্াংশগ়ান এ থিশিনর এশিশনউ প়াশরব়াশরক স্ব়াস্্ থকন্দ্র)

• United Territories of the Pacific Islanders’ Alliance NYC (NYC এর 
িংরতুি প্রি়ান্ত রহ়াি়াগরীয দ্ীপ়াঞ্চলব়ািীশদর বররিী)

এই প্রশতশবদনটি NYC থত অত্ন্ত ববশিরি্রয API িম্প্রদ়ায কতকৃ্ক ক রশুখ়ারশুখ হওয়া বত্ক র়ান স্ব়াস্্ ব়াস্তবত়া থব়াঝ়ার এবং ির়াধ়াশনর একটি 
প্র়ারশরক পদশষিপ প্রশতিশলত কশর। আর়াশদর ববষশর্র ইশতহ়াি প্রশতক়াশরর ্ন্ ক়া্ কর়া এবং থকবল API নয, অন়্ান্ অশনক প্র়াশন্তক 
িম্প্রদ়ায দ়্ার়া িহ্ কর়া বহুি়াংস্কৃ শতক িরি়্াগুশল়াশক স্বীক়ার কর়া স্ব়াস্্ এবং কল়্াশণর অি়ার্ ির়াধ়াশনর ্ন্ গুরুত্বপভূণ্ক। 

রশদও API িম্প্রদ়াযগুশল়া স্ব়াশস্্র অশনক শদক শনশয িরি়্ার রশুখ়ারশুখ হয, একই ি়াশর এই িম্প্রদ়াযগুশল স্ব়াস্্ এবং কল়্াশণর প্রি়াশরর ্ন্ 
এই ি়্াশলঞ্জগুশলর রশুখ়ারশুখ িংশর়াগ স়্াপন কশর। এই িংশর়াগগুশল়া অন়্ান্ উৎি থররন শবশ্ব়াি-শিশত্তক থনটওয়াক্ক , ি়ার়াশ্ক শরশেয়া ব়া 
িম্প্রদ়ায শিশত্তক িংস়্াগুশল়া থরশক আিশত প়াশর। আরর়া ব়্্াক ল়াইিি র়্াট়ার আশ়্ালন এবং COVID-19 ্নস্ব়াস্্ ্রুরী অবস়্ার 
রশত়া বড় আক়াশরর ি়ার়াশ্ক ও ্নস্ব়াস্্ ঘটন়া থরশক থদশখশছ, আর়াশদর িহশরর স্ব়াশস্্র ্ন্ শস্শতস়্াপকত়া বতশর কর়া, িম্পদ ি়াগ কশর 
গ্হণ কর়া এবং এশক অপরশক িরর্কন কর়া অপশরহ়ার্ক।
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