
মানিসক sাsয্ েসবাসমূহ (Mental	Health	Services) 
েমnাল েহল্থ aয্ােসািসেয়শন হটলাiন (Mental	Health	Association	
Hotline)	 301‐738‐2255	
িবনামেূলয্ eবং েগাপনীয়তার সােথ েটিলেফােন েসবা pদান কের; সpােহ 7 
িদন/24 ঘnা 
বয্বহািরক sাsয্* pাp করা* (Access	to	Behavioral	Health)  
 240‐777‐1770 
ei েফান নmের pাpবযs মানিসক sাsয্ িবষয়ক কমর্সূিচ o মানিসক েকস 
ময্ােনজেমেnর খবর পাoয়া যায়। 
িশ  o িকেশারেদর জনয্ মানিসক sাsয্ কমর্সিূচ (Child	&	Adolescent	
Mental	Health	Program) 240‐777‐1450 
pবীণেদর জনয্ মানিসক sাsয্ কমর্সিূচ (Senior	Mental	Health	
Program) 240‐777‐3990 
বিহিবর্ভােগর েরাগীেদর জনয্ আসিk েসবা (Outpatient	Addiction	
Services) 240‐777‐1680 
মানিসক sাsয্ o মাদেকর বয্বহার জিনত uপসগর্ eবং pিতবnকতা সহ 
বয্িkেদর যt pদান কের 
মানিসক িবকােশ pিতবnকতা সmn বয্িkেদর জনয্ মানিসক sাsয্ 
েসবাসমূহ (Mental	Health	Services	for	People	with	Developmental	
Disabilities) 301‐589‐2303 
বিধর বয্িkেদর জনয্ মানিসক sাsয্ েসবাসমূহ(Mental	Health	Services	
for	People	who	are	Deaf) 301‐838‐4200 
 

সংকটকালীন েসবাসমূহ (Crisis	Services) 
kাiিসs েসnার/ াময্মান kাiিসs িটম (Crisis	Center/Mobile	Crisis	
Team) 240‐777‐4000	
েটিলেফােন eবং বািড় িগেয় েসবা pদান কের; সpােহ 7 িদন/24 ঘnা 
েযৗন েহনsা o তার িশকারেদর সহায়তার জনয্ সংকটকালীন েফান নmর 
(Victim	Assistance	&	Sexual	Assault	Crisis	Line)240‐777‐4357 
24 ঘnা/ সpােহ 7 িদন 
িনযর্ািততেদর জনয্ সংকটকালীন েফান নmর(Abused	Persons	Crisis	
Line) 240‐777‐4195 
পািরবািরক িনযর্াতেনর িশকার eবং তােদর পিরবােরর জনয্ বয্াপক েসবা 
pদান কের 
িশ  িনযর্াতন o aবেহলার িশকারেদর জনয্ হটলাiন (Child	Abuse	&	
Neglect	Hotline)	 240‐777‐4417	
জাতীয় আtহতয্া pিতেরাধ বয্বsা eবং যdু েফরত ৈসিনকেদর স ট  
(National	Suicide	Prevention	Lifeline	&	Veterans	Crisis)	
24 ঘnা/ সpােহ 7 িদন	 1‐800‐273‐8255 
  

েরাগীেদর জনয্ সnান pদান কমর্সূচীসমূহ (Patient	Navigator	
Programs) 
sাsয্ সংsান eবং aনবুাদ পিরেষবার জনয্ তথয্ o েরফােরল pদান কের 
চাiিনজ, িহিn, েকািরয়ান, o িভেয়তনািমেদর জনয্:  301‐760‐4993 
sয্ািনেশর জনয্:  301‐270‐8432
  
েসবা পাবার েযাগয্তা পরীkেণর iuিনটসমূহ (Service	Eligibility	
Units	–	SEU) 
েফডােরল, রাজয্, eবং কাuিn sাsয্ কমর্সূচীর জনয্ আেবদন* 
Germantown	SEU 240‐777‐3591	
Rockville	SEU	 240‐777‐3120	
Silver	Spring	SEU	 240‐777‐3066	

মnেগামাির েকয়ারস িkিনকস (Montgomery	Cares	Clinics) 
বীমা িবহীন, সীিমত-uপাজর্ নkম, মnেগামাির কাuিnেত বসবাসকারীেদর 
িচিকৎসা েসবা pদান কের (আiিন মযর্াদাসূচক নিথপt pেয়াজন েনi) 
েকয়ার ফর iেয়ার েহল্থ 	(Care	for	Your	Health)(েমিডেকয়ার eবং 
েমিডেকiড gহণ করা হয়) 
 Silver	Spring		 1‐240‐844‐2552 
কিমuিনিট িkিনকস, i . (Community	Clinics,	Inc.)	(েমিডেকয়ার eবং 
েমিডেকiড gহণ করা হয়) 
 Gaithersburg 301‐216‐0880 
 Silver	Spring		 301‐585‐1250 
 Takoma	Park	 301‐431‐2972 
 েহািল kস হসিপটাল েহল্থ েসnার (Holy	Cross	Hospital	Health	
Center) 
 Silver	Spring,	Gaithersburg,	&	Aspen	Hill	 301‐557‐1940 
ময্ানসিফl েকিসময্ান েহল্থ িkিনক (Mansfield	Kaseman	Health	
Clinic) 
 Rockville	 301‐917‐6800 

েমির'জ েসnার িkিনক (Mary’s	Center	Clinic)	(েমিডেকয়ার eবং 
েমিডেকiড gহণ করা হয়) 
 Silver	Spring		 240‐485‐3160 
মারিস েহল্থ িkিনক (Mercy	Health	Clinic) 
 Gaithersburg	 240‐773‐0300 
েমাবাiল েমিডকাল েকয়ার, i . (Mobile	Medical	Care,	Inc.) 
 Many	locations	&	walk‐ins	 301‐493‐2400  
মুসিলম কিমuিনিট েসnার েমিডকাল িkিনক (Muslim	Community	
Center	Medical	Clinic)	(েমিডেকয়ার eবং েমিডেকiড gহণ করা হয়) 
 Silver	Spring		 301‐384‐2166 
পয্ান eিশয়ান ভেলিnয়ার েহল্থ িkিনক (Pan	Asian	Volunteer	Health	
Clinic)	  
 Gaithersburg	 240‐599‐6858 
িপপলs কিমuিনিট oেয়লেনস েসnার (Peoples	Community	Wellness	
Center) 
 Silver	Spring		 301‐847‐1172 
েpাiয়ােkা সয্ালুড (Proyecto	Salud)  
 Wheaton	 301‐962‐6173 
 Olney	 301‐260‐1073 
sয্ািনশ কয্ােথািলক েসnার (Spanish	Catholic	Center)	   
	 Silver	Spring		 301‐434‐8985 
 

sানীয় হাসপাতলসমূহ (Local	Hospitals) 
েহািল kস হসিপটাল (Holy	Cross	Hospital) 301‐754‐7000 
েমডsার মnেগামাির েমিডকাল (MedStar	Montgomery	Medical)  
 301‐774‐8882 
সাবাবর্ান হসিপটাল (Suburban	Hospital) 301‐896‐3100 
েশিড েgাভ aয্াডেভিns হসিপটাল (Shady	Grove	Adventist	Hospital)  
 240‐826‐6000 
oয়ািশংটন aয্াডেভিns হসিপটাল (Washington	Adventist	Hospital)		
 301‐891‐7600	
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Montgomery	County	
Department	of	Health	and	Human	Services	

Asian	American	Health	Initiative	
1335	Piccard	Drive,	Lower	Level	

Rockville,	MD	20850	
েফান: 240‐777‐4517 
ফয্াk: 240‐777‐4564 

oেয়বসাiট:	www.AAHIinfo.org 
iেমল:	info@AAHIinfo.org 

 

www.healthymoco.blogspot.com 

সাচর্ : Asian	American	Health	Initiative	 

Twitter	@AAHI_info 
 
 
ei নিথর িবকl িবনয্াসিট 240-777-4517 েফান কের aনেুরােধর 
সােপেk uপলb। TTY বয্বহারকারীরা 711 (রােজয্র anবর্তর্ী েফান) েত 
েমিরলয্াn িরেল-েক েফান করেত পােরন aথবা 1-800-735-2258 
(রােজয্র বাiেরর েফান)।  
 
 



 
 
 
 
 
 
কয্ানসার িনয়ntণ কমর্সূিচ (Cancer	Control	Program) 
কয্াnার skীিনং pদান কের* 
sন eবং সািভর্ কাল কয্াnার 240‐777‐1750 
কেলােরkাল কয্াnার 240‐777‐1222 
 

েহপাটাiিটস িব েসবাসমূহ (Hepatitis	B	Services) 
sপ িব pেজk (STOP	B	Project) 240‐393‐5950 
িবনামলূয্ িশkা, িবনামেূলয্ skীিনং, িটকাদান, eবং িচিকৎসা সুপািরশ pদান 
কের 
েপিরনয্াটাল েহপ িব কমর্সিূচ (Perinatal	Hep	B	Program)	
নবজাতকেদর েহপাটাiিটস িব pিতেরাধ বয্বsা 240‐777‐1736 
 

ধূমপান তয্াগ পিরেষবাসমূহ (Quit	Smoking	Services)	
তামাক েসবন পিরতয্ােগর লাiন (Tobacco	Quit	Line)  
 1‐800‐784‐8669 
িবনামেূলয্ েফান, িবনামেূলয্ সহায়তা, eবং িবনামলূয্ ঔষধ 
চাiিনজেদর জনয্:		 1‐800‐838‐8917 
িভেয়তনামীেদর জনয্:	 1‐800‐778‐8440 
েকািরয়ানেদর জনয্:		 1‐800‐556‐5564 
 

দn েসবাসমূহ (Dental	Services) 
দn পিরেষবাসমূহ(Dental	Services) 240‐777‐1875 
সাধারণ দাঁেতর যt pদান কের* 
HIV দn েসবাসমূহ(HIV	Dental	Services) 240‐777‐1737 
HIV-পেজিটভ gাহকেদর সাধারণ দাঁেতর যt pদান কের 
 

িশ েদর েসবাসমূহ (Children’s	Services) 
বাcােদর জনয্ যt (Care	for	Kids) 301‐628‐3438 
pাথিমক o িবেশষ যt েসবা pদান কের * 
চাinিল  (ChildLink) 240‐777‐4769 
তথয্ o সুপািরশ েসবা pদান কের 
েমিরলয্াn িচেlনস েহল্থ inুয্েরn েpাgাম (Maryland	Children’s	
Health	Insurance	Program)		 240‐777‐0311 
0-19 বছর বয়সী িশ  o েযেকান বয়েসর গভর্ বতী মিহলােদর sাsয্ যt 
pদান কের* 
িবদয্ালয় sাsয্ েসবাসমূহ (School	Health	Services)  
 240‐777‐1550 
সরকারী িবদয্ালেয়র ছাt-ছাtীেদর sাsয্, সুরkা, eবং কলয্াণ সুিনি ত o 
unিত কের 
িটকাকরণ কমর্সিূচ (Immunization	Program) 240‐777‐1050 
19 বছেরর কম বয়সী িশ েদর েয েকান sাsয্েকnd িলেত সরাসির িগেয় 
েকান রকম aিgম eয্াপেয়nেমn ছাড়া িটকাকরণ কের 

pবীণ o pিতবnীেদর জনয্ েসবাসমূহ (Senior	&	Disability	
Services) 
বাধর্কয্ o pিতবnীেদর জনয্ িরেসাসর্ iuিনট (Aging	&	Disability	
Resource	Unit)	 240‐777‐3000	
pবীণ eবং/aথবা akম বয্িkেদর eবং তাঁেদর ষাকারী/গৃহ সহায়কেদর 
জনয্ েসবাসমহূ 
pবীণ ষা কমর্সিূচ (Senior	Care	Program)		 240‐777‐3000	
pবীণেদর চািহদা পূরেণ aথর্ pদান কের 
pবীণ পিু  কমর্সিূচ (Senior	Nutrition	Program)	 240‐777‐3810	
েগা ী িবনয্ােস খাবার pদান 
কােনk-e-রাiড (Connect‐A‐Ride) 301‐738‐3252 
50+ বয়সী pাpবয়s eবং pিতবnকতা থাকা বয্িkেদর পিরবহণ িবকেlর 
তথয্ pদান কের 
কল ‘eন’ রাiড (Call	‘N’	Ride) 301‐948‐5409 
pবীণ eবং pিতবnকতা থাকা বয্িkেদর পিরবহণ pদান কের* 
েমিডেকiড াnেপােটর্ শন iনফরেমশন েফান নmর (Medicaid	
Transportation	Information	Line) 240‐777‐5890 
েমিডেকiড pদানকারীেদর িচিকৎসার aয্াপেয়nেমেnর জনয্ 
 

মাতৃt/pজনন sাsয্ েসবাসমূহ (Maternal/Reproductive	Health	
Care	Services) 
মাতৃt aংশীদািরt (Maternity	Partnership) 1‐800‐456‐8900 
জn পূবর্বতর্ী যt pদান কের* 
েহািল kশ OB/GYN িkিনক (Holy	Cross	OB/GYN	Clinic)	 	
 301‐754‐7630 
জn পূবর্বতর্ী eবং pসব পরবতর্ী যt pদান কের* 
পিরবার পিরকlনা/pজনন sাsয্ (Family	Planning/Reproductive	
Health)		 240‐777‐1635	
pজনন sাsয্ eবং পরামশর্ েসবা pদান কের* 
িকেশার গভর্ ধারণ (Teen	Pregnancy) 240‐777‐1570 
pিতেরাধী িশkা o িকেশার িপতা-মাতা সহায়তা কমর্সূিচ anভুর্k েফান 
নmর  
 

কিমuিনিট sাsয্ েসবাসমূহ (Community	Health	Services) 
েরাগ িনয়ntণ (Disease	Control) 240‐777‐1755 
সংkামক েরােগর ঘটনা তদn কের  
ু /িটডয্াপ শটs (Flu/Tdap	Shots)	 240‐777‐1050 
ঋতুকালীন iন ু েয় া eবং িটডয্াপ িটকা pদান কের 
HIV েকস বয্বsাপনা (HIV	Case	Management) 240‐777‐1869 
সমিnত HIV পিরেষবা pদান কের 
শরণাথর্ী o aিভবাসী িমকেদর sাsয্ কমর্সিূচ/িচিকৎসােকnd (Refugee	&	
Migrant	Workers	Health	Program/Clinic) 240‐777‐3102 
সমিnত sাsয্ skীিনংস pদান কের, কাuিn sাsয্ পিরেষবা pািp িনি ত 
কের 
STI/HIV পরীkা (STI/HIV	Testing) 240‐777‐1760 
STI eবং HIV িচিকৎসা o পরীkা* 
 

TB িচিকৎসা o পরীkা* (TB	Testing	and	Treatment)  

 240‐777‐1800 
আnজর্ ািতক মণ তথয্ (International	Travel	Info)240‐777‐0311 
খাদয্ িবষিkয়া (Food	Poisoning) 240‐777‐3986 
খাদয্/সুিবধা লাiেসn করেণর জনয্ eবং সুিবধা িলর জনয্ জনসাধারেণর 
aিভেযােগর জনয্o েফান নmর 
 

জনsাsয্ জ রী psিত o pিতিkয়া কমর্সূিচ (Public	Health	
Emergency	Preparedness	and	Response	Program)	
 240‐777‐3038 
 

িচিকৎসা আoতা (Medical	Coverage) 
েমিডেকiড/েহল্থ চেয়স (Medicaid/Health	Choice)	 	
	 240‐777‐1635 
গভর্ বতী নারী, িশ , eবং pাpবয়s pিতবnীেদর জনয্ ষা সমnয়* 
গহৃহীন pাpবয়sেদর জনয্ িচিকৎসা ষা (Medical	Care	for	
Homeless	Adults) 240‐777‐0311 
 

আিথর্ক সহায়তা/আবাসন (Financial	Assistance/Housing) 
জন সহায়তা কমর্সিূচসমূহ (Public	Assistance	Programs)  
uপাজর্ ন, খাদয্, eবং িচিকৎসা সহায়তা pদান কের* 
Germantown 240‐777‐3420	
Rockville 240‐777‐4600	
Silver	Spring	 240‐777‐3100	
ভাড়া সহায়তা কমর্সিূচ* (Rental	Assistance	Program)  
 240‐777‐4400 
জ রী uেcদ pিতেরাধ (Emergency	Eviction	Prevention)	
সংকট হsেkপ সহায়তা pদান*   
Germantown 240‐777‐4448	
Rockville	 240‐777‐4550	
Silver	Spring	 240‐777‐3075	
uপেযাগ সহায়তা কমর্সিূচ (Utility	Assistance	Program)  
 240‐777‐4450 
তাপ o িবদয্ৎ িবল পিরেশােধ সহায়তা কের* 

* িনmিলিখত পিরেষবা িল িবেশষ িকছু েযাগয্তা থাকা
কাuিnর বািসnােদর জনয্। aনসুnােনর জনয্ aনgুহ কের 
ei নmরিটেত েফান ক ন aথবা মnেগামাির কাuিnর 
oেয়বসাiট েদখুন: www.montgomerycountymd.gov/hhs 

মnেগামাির কাuিn িডপাটর্ েমn aফ েহল্থ aয্াn িহuময্ান 
সািভর্ েসস pদt েয েকান পিরেষবার তেথয্র জনয্, 240-777-
0311 নmের MC 311 েক েফান ক ন; েয েকান ভাষায় েফান 
gহণ করা হয়।  
oেয়বসাiট: www.montgomerycountymd.gov/311 


