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COVID-19: িশশেদর খাওয়ােনার িনয়ম  
 
িনউ ইয়কর্  িসিট (NYC) এবং যু�রা� জেুড় COVID-19 একিট গর�পূণর্ ঝঁুিক িহসােব িবরাজ 
করেছ। এই �া�য্ ও তথয্স�িকর্ ত িনেদর্শনািট েসই সব �সবপরবত� �নয্দানরত িপতামাতা এবং 
তােদর সহকারী বয্ি�েদর জনয্ যারা COVID-19 জন�া�য্ জররী অব�াকালীন সমেয় নবজাতেক 
খাওয়ােনার কােজ িনেয়ািজত আেছন। এর মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ িশশেদর খাওয়ােনার িনয়ম স�িকর্ ত 
অনুশীলন, দেুধর �া�য্কর সরবরাহ শর করা ও বজায় রাখার িনেদর্শনা, এবং কাযর্প�িত ও 
কিমউিনিট সং�ান স�িকর্ ত সহায়তা।  
 
যারা গভর্ বতী অব�ায় আেছন বা িশশেক বুেকর দধু খাওয়াে�ন তারা িটকা �হণ করেত পােরন। 
আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা িশশেক বুেকর দধু খাওয়ান, তাহেল িটকা�হণ স�েকর্  আপনার �া�য্ 
পিরচযর্া �দানকারীর সােথ কথা বলেল উপকার হেত পাের। তেব, িটকা েনয়ার জনয্ আপনার 
�দানকারীর কাছ েথেক ছাড়পে�র �েয়াজন েনই। িনউ ইয়কর্  ে�েটর পযর্ায়িভিত্তক িটকা িবতরেণর 
অংশ িহসােব, গভর্ বতী নারীরা িটকা েনয়ার েযাগয্ �পসমূেহর আওতায় পেড়ন। েযাগয্ �পসমূেহর 
একিট পূণর্া� তািলকার জনয্, nyc.gov/covidvaccinedistribution িভিজট করন। একিট িটকাদান 
েক� খুঁেজ েপেত এবং একিট অয্াপেয়�েম� করেত, vaccinefinder.nyc.gov েদখুন। িসিট-
পিরচািলত একিট িটকাদান েকে� অয্াপেয়�েম� করেত আপনার সহায়তার �েয়াজন হেল, 877-
829-4692 ন�ের েফান করন। COVID-19 িটকাসমূহ স�েকর্  তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/covidvaccine িভিজট করন। 
 
যারা গভর্ বতী তারা িক COVID-19 জিনত গরতর অসু�তার বিধর্ত ঝঁুিকেত রেয়েছন?  
হয্াঁ। এই মুহূেতর্  আমরা যা জািন তার উপর িভিত্ত কের, যারা গভর্ বতী নন তােদর তুলনায় যারা 
গভর্ বতী তােদর জনয্ COVID-19 জিনত গরতর অসু�তার ঝঁুিক েবিশ। যারা গভর্ বতী এবং 
COVID-19 এ আ�া� তােদর অকাল �সব এবং গভর্ াব�ার অনয্ানয্ সমসয্ায় আ�া� হওয়ার ঝঁুিকও 
েবিশ থাকেত পাের। জে�র আেগই িশশেদর COVID-19 �ারা সং�িমত হওয়ার িকছু ঘটনার কথা 
জানা েগেছ, তেব এগেলা িবরল বেল মেন হে�। 
 
যারা COVID-19 সং�া� গরতর অসু�তার বিধর্ত ঝঁুিকেত আেছন তােদর স�েকর্  আেরা জানেত, 
nyc.gov/health/coronavirus িভিজট করন এবং েপেজর বাম পােশ "Prevention and Groups at 
Higher Risk" (�িতেরাধ ও উ� ঝঁুিকেত থাকা �পসমূহ) এ ি�ক করন। 
 
িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ (NYC �া�য্ দ�র) এর "COVID-19: 
Recommendations for People Who Are Pregnant, Breastfeeding or Chestfeeding, or 
Caring for Newborns" (COVID-19: গভর্ বতী, �নয্দানরত, বা নবজাতেকর েসবায় িনেয়ািজতেদর 
জনয্ সুপািরশসমূহ) এ িনেচর ��গেলার উত্তর েদয়া আেছ। 

• যারা গভর্ বতী তারা COVID-19 িব�ার �িতেরােধ কী করেত পােরন? 
• আমােক িক আমার �সব-পূবর্বত� পিরচযর্ার অয্াপেয়�েম�গেলা পিরবতর্ ন করেত হেব? 

আল�াসাউে�র বয্াপাের? 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392880/pdf/main.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
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• আমার গভর্ াব�ায় যিদ COVID-19 এর উপসগর্গেলা বা অনয্ েকােনা সমসয্া থােক তাহেল 
আমােক কী করেত হেব? 

• আিম িক আমার �সেবর পিরক�না বা �সেবর �ান পিরবতর্ ন করব? 
• COVID-19 আ�া� বয্ি�রা িক �নয্পান করােত পারেবন?   
• COVID-19 হওয়া বয্ি�রা িক তােদর স�ােনর সােথ "একঘের" থাকেত পারেবন? 
• জে�র পের আমােক েকান ল�ণগেলার �িত েখয়াল রাখেত হেব? 
• সদয্ স�ােনর জ� েদওয়া ("চতুথর্ ৈ�মািসক") মােয়েদর জনয্ তথয্ 
• নতুন িপতা-মাতার জনয্ অনয্ানয্ সং�ানগেলা 

 
জরির পিরি�িতেত খাদয্ স�িকর্ ত সুর�া 
িবপযর্েয়র �িতি�য়ায় �নয্পান একিট গর�পূণর্ িবষয়। েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) এর মেত, "�াকৃিতক দেুযর্াগকালীন সমেয় িশশেক 
খাবার েদয়ার সবেচেয় ভাল উপায় হে� �নয্পান করােনা।" COVID-19 জন�া�য্ জরির অব�ার 
সমেয়র মেতা জরির পিরি�িতেত, যখন ইনফয্া� ফমুর্লা এবং খাবােরর সরবরাহ সীিমত তখন 
সদয্জাত এবং িশশরা সবেথেক েবিশ ঝঁুিকর স�ুখীন। উপর�, বািড়েত থাকার িনেদর্ েশর জনয্ িকছু 
পিরবারেক অ�া�য্কর পিরেবেশ থাকেত হেত পাের বা তারা পির�ার জল নাও েপেত পােরন। এই 
িবষয়গিল ডাইিরয়া বা অনয্ানয্ েরােগর ঝঁুিক বাড়ােত পাের। েয সম� মা বেুকর দধু পান করােত 
পারেবন তােদর েসিট করার জনয্ সহায়তা করা এবং সুরি�ত রাখাটা গর�পূণর্।  
 
বুেকর দধু গর�পনূর্ েকন? 
বুেকর দেুধ থােক িবেশষভােব আপনার িশশর জনয্ িনধর্ািরত েসরা পুি�। িশশেদর সু� সবলভােব 
বড় হেয় উঠেত �েয়াজনীয় সম� ে�ািটন, শকর্ রা, ফয্াট, িভটািমন এবং িমনােরল ব�ত বুেকর 
দেুধর মেধয্ই থােক। এিট সহজ পাচয্ এবং এর �িতিট অংশ, আপনার িশশর �েয়াজনীয় পুি�র সােথ 
সাম�সয্পূণর্। এিট একজন সদয্জাতেক েরাগ �িতেরাধ �মতার উপাদান, এনজাইম এবং ে�ত 
র�কিণকা সরবরাহ কের তার েরাগ �িতেরাধ �মতার একিট িভত গঠন কের। বুেকর দেুধ 
অয্াি�বিডও থােক যা জরির অব�া চলাকালীন িশশেদর মেধয্ েদখা েদয়া সাধারণ েরাগসমূহ েযমন 
�াসযে�র সং�মণ ও ডাইিরয়া সৃি�কারী সং�মেণর মত জীবানুর হাত েথেক র�া কের।  
 
COVID-19 আ�া� বয্ি�রা িক �নয্পান করােত পারেবন?  
হয্াঁ। হয্াঁ, COVID-19 বা COVID-19 এর জনয্ পরী�া করাে�ন এমন বয্ি�রা তােদর িশশর মেধয্ 
ভাইরাস না ছড়ােত েদওয়ার সতকর্ তা অবল�ন কের �নয্পান করােত পােরন।   
 
এই মুহূেতর্  পযর্া� �মাণ সীিমত হেলও, বুেকর দধু খাওয়ােনার সময় িশশর মেধয্ COVID-19 
ছড়ােনা অ�াভািবক বেল মেন হে�। জ�দানকারী িপতা-মাতার অয্াি�বিড (যা িশশেক েবিশরভাগ 
সং�মণ েথেক র�া কের) েদয়া সহ, বুেকর দধু খাওয়ােনার বহ উপকািরতার কারেণ, েয সব 
বাবা মা তােদর িশশেক বুেকর দধু খাওয়ােত চান তােদর উিচত িকছু পূবর্সতকর্ তা অবল�ন কের 
কাজিট করা, েযগলর মেধয্ আেছ বুেকর দধু খাওয়ােনার িঠক আেগ কমপে� 20 েসেকে�র জনয্ 
তােদর হাত ভালভােব সাবান ও পািন িদেয় ধুেয় েনয়া, এবং বুেকর দধু খাওয়ােনার সময় মুেখ 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/disasters-infant-feeding/index.html
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একিট আবরণ পরা। আর একিট িবক� পা� অথবা হাত িদেয় দধু বার করা। যিদ পা� বয্বহার 
করা হয়, পাে�র সম� অংশ �েতয্ক বয্বহােরর মােঝ সাবান ও পািন িদেয় ভালভােব ধুেয় েনওয়া 
উিচত। এমন েকােনা বয্ি� যার COVID-19 েনই, তার �ারা িশশেক েবাতেলর মাধয্েম মােয়র দধু 
খাওয়ােনার কথা িবেবচনা করন। 
 
আিম আমার স�ােনর জনয্ কীভােব পযর্া� বুেকর দধু ৈতির করব? 
জে�র পেরই তােক খাওয়ােনা এবং �থম কেয়ক স�ােহ আপনার িশশর �ুধা অনুযায়ী ঘন ঘন 
খাওয়ােল (যখন েখেত চাইেব তখনই খাওয়ােনা) তা আপনার স�ানেক খাওয়ােনার জনয্ �েয়াজনীয় 
দেুধর পিরমান আপনার শরীরেক জানােত সহায়তা করেব। শরীেরর সােথ শরীেরর �শর্ এবং একই 
ঘের দজুেনর থাকা, হসিপটােল আপিন এই দিুট িজিনস করেত পােরন যা আপনােক এই িবষেয় 
সহায়তা করেব এবং এমনিক আপনার বুেকর দধু পান না করােলও েসিট আপনার স�ােনর পে� 
ভােলা।  
 
শরীেরর সােথ শরীেরর �েশর্র মেধয্ আেছ জে�র িঠক পেরই আপনার উল� িশশেক আপনার 
বুেকর ওপর রাখা এবং যত�ণ না তারা খাে� তত�ণ, বা অ�ত 60 েথেক 90 িমিনট তােদর 
েসখােন রাখা। একই কামরায় থাকা হে� আপনার িশশেক আপনার সােথ আপনার কামরায় 
রাখা, এমনিক 6 ফুট দরূ� বজায় েরেখ হেলও। এর ফেল আপনােদর দজুেনরই পর�রেক 
জানেত সুিবধা হেব এবং যখন স�ােনর �ুধা পােব তখন তােক খাওয়ােনার পযর্া� সুেযাগ 
পােবন।   
 
COVID-19 হওয়া মা িক তার স�ােনর সােথ "একঘের" থাকেত পারেবন? 
"একঘের" থাকা মােন আপনার িশশেক আপনার সােথ একই কামরায় রাখা। িকছু �া�য্ পিরচযর্া 
�দানকারী, COVID-19-এ আ�া� হেয় হাসপাতােল আেছন অথবা COVID-19 এর জনয্ পরীি�ত 
হে�ন এমন িপতা-মাতােক নবজাতেকর কাছ েথেক আলাদা করার পরামশর্ িদেত পােরন। এিট করা 
হয় নবজাতেকর COVID-19 এ আ�া� হওয়ার ঝঁুিক কমােনার জনয্ এবং এিট বয্ি�েভেদ আলাদা 
আলাদা েকস অনযুায়ী করা উিচত। CDC বেল েয �া�য্ েসবা �দানকারী এবং িপতামাতার উিচত 
েযৗথভােব এই িস�া�িট েনয়া। িপতা-মাতা আর সং�ামক না হওয়া পযর্� অথবা িচিকৎসার অব�া 
পিরবিতর্ ত হেল তারও েবিশ সময় এই পৃথকীকরণ �ায়ী হেত পাের। পৃথকীকরেণর মেধয্ থাকেত 
পাের নবজাতক একই হাসপাতােলর ঘের থাকেল তােক িপতামাতার েথেক 6 ফুেটর েবিশ দরূে� রাখা 
অথবা সিতয্কার অেথর্ শারীিরক পৃথকীকরণ করা েযখােন নবজাতেকর যত্ন িনেত সহায়তার জনয্ 
অনয্ একজন সু� �া�বয়� থাকেবন।   
 
আপনােক ও আপনার সহায়তা দেলর বয্ি�েদর িনরাপেদ রাখেত হাসপাতাল ও �সব েক�গেলা 
দশর্নাথ�েদর সংখয্াও সীিমত কের িদেত পাের। আপনার সহায়তা দেল আপনার স�ী, দাই, ব�ু বা 
পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা অ�ভুর্ � থাকেত পােরন যােদর আপিন �সব েবদনা এবং �সব উভেয়র 
সময় উপি�ত থাকার পিরক�না কেরিছেলন। িনি�ত করন েয আপনার সহায়তা দল হাসপাতােলর 
িনেদর্শনা েমেন চলেছ। স�ােনর জে�র সময় আপনার অিধকার স�িকর্ ত তেথয্র জনয্, 
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nyc.gov/health েদখুন এবং "respectful care at birth" (জে�র সময় ��াশীল যত্ন) অনুস�ান 
করন।  
 
বুেকর দেুধর সু� সরবরাহ বৃি� করার িকছু উপায় কী কী? 
আপিন আপনার িশশর সােথ একঘের থাকুন বা িনরাপত্তাজিনত কারেণ আলাদা থাকুন, আপনার 
বুেকর দেুধর সরবরাহ চালু করা এবং জারী রাখার জনয্ িনয়িমত বুেকর দধু েবর করা জররী। 
মেন রাখেবন, বুেক দধু ৈতির করেত আপনােক বুেকর দধু খরচ করেত হেব। আপিন আপনার দধু 
েবর না কের িনেল, আপনার শরীর েবিশ পিরমােন ৈতির করা ব� কের েদেব। হাসপাতােলর 
কম�রা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন। তােদর বলুন েয আপিন আপনার স�ানেক আপনার দধু 
খাওয়ােত চান এবং তারা েযন িনেচর এই প�িতগেলা স�েকর্  জানেত ও বয্বহার করেত আপনােক 
সাহাযয্ কেরন। 
 

• �থম েথেক শর করা এবং ভােলাভােব শর করা 
o �থম ঘ�ায় �নয্পান করােনা: আপনার নাগােলর মেধয্ 
o বুেকর উপর হামা িদেয় এেস �থমবার পান করা 
o আপনার স�ানেক বেুক জিড়েয় ধরা 
o �নিটেক যতটা পারা যায় ততটা মুেখর মেধয্ েঢাকােনা 
o দেুধর উত্তম েযাগান সুিনি�ত করা 

• সদয্জােতর �াভািবক আচরণ, িখেদ পাওয়ার সংেকত এবং িখেদ েপেল খাওয়ােনা 
• দধু েবর করা 

o হাত িদেয় েবর করা (�য্ানেফাডর্ ) এবং হাত িদেয় েবর করা (ে�াবাল েহলথ 
িমিডয়া) 

o একিট ইেলকি�ক পা� এবং হ�-চািলত পাি�ং বয্বহার করা 
o পাওয়ার পাি�ং 
o পাে�র �া�য্িবিধ 

• েবর কের েনওয়া দেুধর িনরাপদ সংর�ণ এবং খাওয়ােনা 
o িনরাপেদ দধু চালনা 
o খাওয়ােনার িবক� প�িত 
o িশশ-িনয়ি�ত/দধু সরবরােহর গিত িনয়�েণ েরেখ খাওয়ােনা 

 দধু সরবরােহর গিত িনয়�েণ েরেখ খাওয়ােনা 
 েবাতেল খাওয়ােনা 
 েবাতেল কের িশশ িনয়ি�ত খাওয়ােনা  

• সাি�ধয্ এবং সংেযাগ উ�ত করার চচর্ া 
• দেুধর েযাগান বাড়ােনা এবং ফমুর্লা সাি�েমে�শন এিড়েয় চলা 
• বুেকর ওপের েরেখ খাওয়ােনা/LGBTQIA+ বয্ি�েদর জনয্ এর জনয্ দধু ৈতির করেত সহায়তা 
• সাি�েমি�ং/পাি�ং এর পের সরাসির �নয্পান/বেুক েরেখ খাওয়ােনােত যাওয়া 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://vimeo.com/348861789
https://vimeo.com/348861789
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/breastfeeding-in-the-first-hours-after-birth/
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/attaching-your-baby-at-the-breast/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
http://www.nancymohrbacher.com/breastfeeding-resources-1/2016/6/5/creating-deeper-latching
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://kellymom.com/parenting/parenting-faq/fussy-evening/
https://kellymom.com/bf/normal/hunger-cues/
https://kellymom.com/ages/newborn/bf-basics/importance-responsive-feeding/
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://vimeo.com/291806551
http://www.nancymohrbacher.com/articles/2012/6/27/to-pump-more-milk-use-hands-on-pumping.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vrrrC5NyNnQ
https://www.youtube.com/watch?v=TuZXD1hIW8Q
https://www.youtube.com/watch?v=TuZXD1hIW8Q
https://kellymom.com/bf/pumpingmoms/feeding-tools/bottle-feeding/
https://kellymom.com/bf/pumpingmoms/feeding-tools/bottle-feeding/
https://www.wendyleveribclc.com/single-post/2018/05/04/Baby-led-bottle-feeding
https://www.babycenter.com/baby-bonding
https://kellymom.com/hot-topics/low-supply/
https://happymilk.us/lgbtqia-resources/
https://kellymom.com/ages/newborn/nb-challenges/decrease-formula/
https://thruparenting.com/reintroducing-breastfeeding-after-exclusively-pumping/
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আিম যিদ �নয্পান না করােত চাই বা আমার স�ােনর জনয্ পযর্া� দধু ৈতির করেত না পাির 
তাহেল খাওয়ােনার কী িবক� প�িত আেছ?  
পছ�সই পরবত� িবক� হল মাতৃদ�ু দানকারীর কাছ েথেক পাওয়া দধু। আেরা সহায়তার জনয্ 
212-956-6455 ন�ের The New York Milk Bank (িনউ ইয়কর্  দ�ু বয্াংক) এর সােথ 
েযাগােযাগ করন অথবা nymilkbank.org িভিজট করন।  
 
দানকারীর কাছ েথেক বুেকর দধু পাওয়া না েগেল, ইনফয্া� ফমুর্লা হল পরবত� পছ�সই িবক�। 
েয সম� পিরবার �নয্পান করােত চান না বা পােরন না তােদর ে�ে� ইনফয্া� ফমুর্লা হল একিট 
গর�পূণর্ সং�ান, িক� জরির পিরি�িতর সময় ফমুর্লার ঘাটিত পড়েত পাের উপর� বািড়েত-
থাকার-সময় ফমুর্লা সং�হ করার ে�ে�ও সমসয্া হেত পাের। অতয্ািধক চািহদা, উৎপাদেনর ে�ে� 
িবিভ� �িতব�কতা বা েদির এবং ফমুর্লা িব�য়কারী বয্বসা এবং েদাকানগেলা ব� থাকার জনয্, 
পিরবারগিল একিট চয্ােলি�ং পিরি�িতর স�ুখীন। উপর�, েয সম� পিরবােরর চাকির চেল েগেছ 
বা আেয়র অনয্ানয্ পিরবতর্ ন হেয়েছ তােদর জনয্ ফমুর্লা িফিডং আিথর্ক েবাঝা বাড়ােত পাের। ছাড়া 
ফমুর্লা সিঠকভােব ৈতির, জীবানুমু� ও মজদু করার জনয্ পির�ার পািন, শি� বা �ালানী, এবং 
িবদযু্েতরও দরকার হয়। (ফমুর্লা ৈতির স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, উপের েদয়া িনরাপদ ফমুর্লা 
��তকরণ এবং েবিব-েলড/েপসড েবাতেল খাওয়ােনা স�িকর্ ত সং�ানসমূহ েদখুন।) পিরবারবগর্ 
একিট িনরাপদ এবং পির�ার পিরেবেশ ফমুর্লা �দান করেত স�ম না হেত পােরন বা তােদর 
িশশেদর খাওয়ােনার জনয্ পযর্া� ফমুর্লা েযাগাড় করেত স�ম নাও হেত পােরন এবং "খাওয়ােনার 
সমেয়র বয্বধান বাড়ােনা" বা পািন িদেয় পিরমাণ বাড়ােনা শর করেত পােরন, েযিট বারণ করা 
হয়। আপনার ফমুর্লার �েয়াজন হেল এবং েসিট েযাগাড় করেত না পারেল বা েকনার �মতা না 
থাকেল আপনার �ানীয় নারী, সদয্জাত এবং িশশেদর (Women, Infants and Children, WIC) 
জনয্ িবেশষ স�ূরক পুি�র কমর্সূিচ অিফস এর সােথ েযাগােযাগ করন।  
 
আমার পিরবার এবং আিম েযন সু� থািক ও খাদয্ পাই তা িনি�ত করার জনয্ কী কী ধরেনর 
খাদয্ সহায়তা রেয়েছ? 
আপনার এবং আপনার পিরবােরর স�ু থাকা এবং খাবার পাওয়াটা জরির, িবেশষ কের �নয্পান 
করােনা বাবা মােয়র। খাবার না পাওয়া বা মূলয্ সং�া� কারেণ যিদ আপিন বা আপনার পিরবার 
খাদয্ িনরাপতা স�েট েভােগন, তাহেল 311 এ েফান করন এবং বলুন "Get food" (খাদয্ চাই); 
আপনার িনকট� খাদয্ িবতরণ েক� খুঁেজ েপেত "NYC FOOD" বা "NYC COMIDA" িলেখ 
877-877 ন�ের েট�ট করন; বা একিট ফুড পয্াি� খুঁেজ েপেত অথবা িবনামূেলয্ খাবার 
েডিলভাির েপেত nyc.gov/getfood িভিজট করন।  
 
�সব-পরবত� সহায়তা সং�ানগেলার িকছু উদাহারণ কী? 
 িন�িলিখত সং�ানগেলা �সেবর পর আপনােক এবং এবং আপনার স�ানেক সাহাযয্ করেত পাের। 

• 311 ন�ের েফান করন এবং সদয্জােতর পিরচযর্া এর জনয্ বলনু।  
• �সেবাত্তর ধা�ী সহায়তা  

o Ancient Song Doula Services (অয্ানিসেয়� সং ধা�ী পিরেষবা) 
o By My Side Birth Support Program (বাই মাই সাইড �সব সহায়তা কমর্সিূচ)  

https://www.nymilkbank.org/
http://www.nymilkbank.org/
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/index.html
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/index.html
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.nyc.gov/getfood
https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02564
https://www.ancientsongdoulaservices.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/neighborhood-health/healthy-start-brooklyn.page
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(“Doula Services” (ধা�ী পিরেষবার) অধীন, �সেবর পূেবর্ নিথভু� হওয়া 
�াহকেদর জনয্) 

o Brooklyn Perinatal Network (�কিলন েপিরেনটাল েনটওয়াকর্) 
o Caribbean Women’s Health Association (কয্ািরিবয়ান নারী �া�য্ সং�া) 

(Brooklyn, Queens, Manhattan) 
o Community Health Center of Richmond (িরচম� কিমউিনিট �া�য্ েক�) 

(ে�েটন আইলয্া�) 
o Carriage House Birth 
o The Doula Project (দয্া ডুলা ে�ােজ�) 
o Baby Caravan 
o NYC Doula Collective (িনউ ইয়কর্  িসিট ডুলা কােলি�ভ) 
o Bird Song Brooklyn 
o Boober 

• মাউ� িসনাই Caring for Your Newborn (আপনার নবজাতেকর যত্ন) িভিডও (ইংেরিজ 
এবং �য্ািনেশ উপল�) 

• দ�ুদান সহায়তা 
o La Leche League (লা েলেচ লীগ) 
o Chocolate Milk Cafe  
o িনউ ইয়কর্  িসিট িডপাটর্ েম� ভাচুর্ য়াল েবিব কয্ােফ  

 মিরসািনয়া: eventbrite.com/e/63303442300 
 হােলর্ম: eventbrite.com/e/63302824452 
 �াউ�িভল: eventbrite.com/e/63301605807 

o New York Lactation Consultant Association (িনউ ইয়কর্  দ�ুদান পরামশর্ সং�া) 
o জাতীয় নারী �া�য্ ও �নয্পান েহ�লাইন 

 
 
 
COVID-19 স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/health/coronavirus িভিজট।  
 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের। 3.13.21 

http://www.bpnetwork.org/nyc/
http://www.cwha.org/
http://www.chcrichmond.org/
https://www.carriagehousebirth.com/birth-doula
https://www.doulaproject.net/
http://www.babycaravan.com/
https://nycdoulacollective.com/
https://www.birdsongbrooklyn.com/doula-work
https://getboober.com/postpartum-doula/
https://parenting.mountsinai.org/covid-19-resources/
https://lllny.org/find-a-leader/
https://www.facebook.com/chocolatemilkcafenynj/
https://www.eventbrite.com/e/63303442300
https://www.eventbrite.com/e/63302824452
https://www.eventbrite.com/e/63301605807
http://www.nylca.org/
https://www.womenshealth.gov/about-us/what-we-do/programs-and-activities/helpline
http://nyc.gov/health/coronavirus
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