
এভেরিমাইন্ড মভটাভ ামারি কাউরট হটলাইন 
(EveryMind Montgomery County Hotline)  
 301-738-2255 
(সাভেক মমটাল মহলথ অ্যাভসারসভেশন হটলাইন) 
বিনামূল্যে এিং গ াপনীয়তার সাল্ে গেবযল্ াল্ন গসিা প্রদান 
কল্র; সপ্তাল্ে 7 বদন/24 ঘন্টা 
েযেহারিক স্বাস্থ্য প্রাপ্ত কিা (Access to Behavioral 
Health) 240-777-1770 
এই গ ান নম্বল্র প্রাপ্তিযস্ক মানবসক স্বাস্থ্ে বিষয়ক কমমসূবি 
ও মানবসক গকস মোল্নজল্মল্ন্টর খির পাওয়া যায়। 
রশশু ও রকভশািভেি জনয মানরসক স্বাস্থ্য কমমসূরি 
(Child & Adolescent Mental Health Program) 
 240-777-1450 
প্রেীণ এেং প্ররিেন্ধী েযরিভেি জনয মানরসক স্বাস্থ্য 
কমমসূিী (Mental Health Program for Seniors and 
People with Disabilities) 240-777-3962 
েরহরেমোভ ি মিা ীভেি জনয আসরি মসো 
(Outpatient Addiction Services) 240-777-1680 
মানবসক স্বাস্থ্ে ও মাদল্কর িেিোর জবনত উপস ম এিং 
প্রবতিন্ধকতা সে িেবিল্দর যত্ন প্রদান কল্র 
মানরসক রেকাভশ প্ররিেন্ধকিা সম্পন্ন েযরিভেি জনয 
মানরসক স্বাস্থ্য মসোসমূহ (Mental Health Services 
for People with Developmental Disabilities)
 301-589-2303 
েরিি েযরিভেি জনয মানরসক স্বাস্থ্য মসোসমূহ 
(Mental Health Services for People who are 
Deaf) 301-838-4200  

ক্রাইরসস্ মসটাি/ভ্রামযমান ক্রাইরসস্ টিম (Crisis 
Center/Mobile Crisis Team) 240-777-4000 
গেবযল্ াল্ন এিং িাব়ি ব ল্য় গসিা প্রদান কল্র; সপ্তাল্ে 7 
বদন/24 ঘন্টা 
ম ৌন মহনস্তা ও িাি রশকািভেি সহােিাি জনয 
সংকটকালীন ম ান নম্বি (Victim Assistance & 
Sexual Assault Crisis Line) 240-777-4357 
২৪ ঘন্টা/ সপ্তাল্ে ৭ বদন  
রন মারিিভেি জনয সংকটকালীন ম ান নম্বি 
(Abused Persons Crisis Line) 240-777-4195 
পাবরিাবরক বনযমাতল্নর বিকার এিং তাল্দর পবরিাল্রর 
জনে িোপক গসিা প্রদান কল্র 
রশশু রন মািন ও অ্েভহলাি রশকািভেি জনয হটলাইন 
(Child Abuse & Neglect Hotline) 240-777-4417 
জািীে আত্মহিযা প্ররিভিাি েযেস্থ্া এেং  ুদ্ধ ম িি 
সসরনকভেি সঙ্কট (National Suicide Prevention 
Lifeline & Veterans Crisis) 1-800-273-8255 
২৪ ঘন্টা/ সপ্তাল্ে ৭ বদন  
প্রাপ্ত-েেস্কভেি রনিাপত্তাি কা মক্রম (Adult 
Protective Services) 240-777-3000 

িীমা বিেীন, সীবমত-উপাজম নক্ষম, মন্টল্ ামাবর কাউবন্টল্ত 
িসিাসকারীল্দর বিবকৎসা গসিা প্রদান কল্র (আইবন 
মযমাদাসূিক নবেপত্র প্রল্য়াজন গনই) 
মকোি  ি ইভোি মহল্থ (Care for Your Health)  
(গমবিল্কয়ার এিং গমবিল্কইি গ্রেণ করা েয়)  
   Silver Spring 1-240-844-2552 
করমউরনটি রিরনকস, ইঙ্ক. (Community Clinics, 
Inc.)   
(গমবিল্কয়ার এিং গমবিল্কইি গ্রেণ করা েয়) 
   Gaithersburg 301-216-0880 
   Silver Spring  301-585-1250 
   Takoma Park 301-431-2972 

মহারল ক্রস হসরপটাল মহল্থ মসটাি (Holy Cross 
Hospital Health Center) 
(গমবিল্কইি গ্রেণ কল্র)  
   Silver Spring, Gaithersburg, & Aspen Hill  
 301-557-1940 
মযানসর ল্ড মকরসমযান মহল্থ রিরনক (Mansfield 
Kaseman Health Clinic) 
(গমবিল্কইি গ্রেণ কল্র) 
   Rockville  301-917-6800 

মমরি'জ মসটাি রিরনক (Mary’s Center Clinic)  
(গমবিল্কয়ার এিং গমবিল্কইি গ্রেণ করা েয়)  
   Silver Spring 240-485-3160 
মািরস মহল্থ রিরনক (Mercy Health Clinic) 
(গমবিল্কইি গ্রেণ কল্র) 
   Gaithersburg 240-773-0300 
মমাোইল মমরিকাল মকোি, ইঙ্ক. (Mobile Medical 
Care, Inc.) 
   Many locations & walk-ins 301-493-2400  
মুসরলম করমউরনটি মসটাি মমরিকাল রিরনক 
(Muslim Community Center Medical Clinic) 
(গমবিল্কয়ার এিং গমবিল্কইি গ্রেণ করা েয়) 
   Silver Spring 301-384-2166 
পযান এরশোন েভলরটোি মহল্থ রিরনক (Pan Asian 
Volunteer Health Clinic)  
   Gaithersburg 240-393-5950 
মপ্রাইোভটা সযালুি (Proyecto Salud)   
   Wheaton 301-962-6173 
   Olney 301-260-1073 
স্প্যারনশ কযাথরলক মসটাি মমরিভকল রিরনক 
(Spanish Catholic Center Medical Clinic)  
   Silver Spring 301-434-8985 
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Montgomery County  
Department of Health and Human Services 

Asian American Health Initiative 
1401 Rockville Pike, 3rd Floor, 

Rockville, MD 20852 

গ ান: 240-777-4517 

 োক্স: 240-777-4564 

ওল্য়িসাইে: www.AAHIinfo.org 

ইল্ময: info@AAHIinfo.org 
 
  

          www.healthymoco.blogspot.com  
             

 সািম : Asian American Health Initiative  
                 

Twitter @AAHI_info 
 

এই নবের বিকল্প বিনোসটি 240-777-4517 গ ান 
কল্র অনুল্রাল্ের সাল্পল্ক্ষ উপযব্ধ। TTY িেিোরকারীরা 
711 (রাল্জের অন্তিমতী গ ান) গত গমবরযোন্ড বরল্য-গক 
গ ান করল্ত পাল্রন অেিা 1-800-735-2258 
(রাল্জের িাইল্রর গ ান)। 

োিমকয ও প্ররিেন্ধীভেি জনয রিভসাসম ইউরনট (Aging 
& Disability Resource Unit) 240-777-3000 
এগুবয সে প্রিীণ এিং/অেিা প্রবতিন্ধী িেবিল্দর ও তাল্দর 
পবরিযমাকারী/ল্োম এইল্ির জনে তেে ও সংস্থ্ান প্রদান 
কল্র: 

• প্রাপ্তিয়স্কল্দর সুরক্ষামূযক পবরল্ষিা (Adult 
Protective Services) 

• িাসায় পবরিযমা 
• পাবরিাবরক পবরিযমাকারীল্দর জনে সোয়তা 
• আবেমক সোয়তা 
• পবরিেন 
• িাসস্থ্ান 

প্রেীণ শুশ্রূষা কমমসূরি (Senior Care Subsidy 
Program) 240-777-3000 
বিমা িা অনোনে সংস্থ্াল্নর আওতাভুি নন এমন প্রিীণ 

িেবিল্দর জনে আবেমক সোয়তা প্রদান কল্র 
প্রেীণ পরুি কমমসূরি (Senior Nutrition Program)
 240-777-3810 
গ াষ্ঠী বিনোল্স খািার প্রদান 
প্রেীণ েযরিভেি জনয েন্ত পরিভষো কমমসূিী (Senior 
Dental Program) 240-777-1875 
60+ িয়সীল্দর জনে দাাঁল্তর সাোরণ যত্ন প্রদান কল্র 
কাভনট-এ-িাইি (Connect-A-Ride)
  301-738-3252 
50+ িয়সী প্রাপ্তিয়স্ক এিং প্রবতিন্ধকতা োকা 
িেবিল্দর পবরিেণ বিকল্ল্পর তেে প্রদান কল্র 
কল ‘এন’ িাইি (Call ‘N’ Ride) 301-948-5409 
প্রিীণ এিং প্রবতিন্ধকতা োকা িেবিল্দর পবরিেণ প্রদান 
কল্র 
মমরিভকইি ট্রান্সভপাভটম শন ইন িভমশন ম ান নম্বি 
(Medicaid Transportation Information Line) 
 240-777-5890 
গমবিল্কইি প্রদানকারীল্দর বিবকৎসার অোপল্য়ন্টল্মল্ন্টর 
জনে  
মেট মহলথ ইনু্সভিন্স অ্যারসটযান্স মপ্রাগ্রাম (State 
Health Insurance Assistance Program, SHIP)  
 301-255-4250 
িয়স্ক, প্রবতিন্ধী, পবরিার এিং পবরিযমাকারীল্দর জনে 
বিনামূল্যে গমবিল্কয়ার তেে ও কাউল্েবযং প্রদান কল্র 
নযাশানাল এরশোন পযারসর ক মসটাি অ্ন এরজং 
(National Asian Pacific Center on Aging, 
NAPCA)  1-800-336-2722 
গমবিল্কয়ার ও গমবিল্কইি সম্পল্কম  তল্েের জনে জাতীয় গোয-

বি নম্বর 
িীনাভাষার জনে: 1-800-582-4218 
গকাবরয়াল্নর জনে: 1-800-582-4259 
বভল্য়তনাবম ভাষার জনে: 1-800-582-4336 

মটভ ামারি মকোিস রিরনকস (Montgomery Cares 

Clinics) 
প্রেীণ ও প্ররিেন্ধীভেি জনয মসোসমূহ (Senior & 

Disability Services) 

মানরসক স্বাস্থ্য /মােক মসেন মুরিি পরিভষো 
(Mental Health/Substance Abuse Services) 

সংকটকালীন মসোসমূহ (Crisis Services) 

http://www.aahiinfo.org/
mailto:info@AAHIinfo.org


 
 
 
 
 
 
 

মরহলা কযানসাি রনেন্ত্রণ কমমসূরি (Women’s Cancer 
Control Program) 240-777-1750 
স্তন এিং সাবভম কায কোোর 
কযান্সাি স্ক্রীরনং কমমসূরি (Cancer Screening 
Program) 240-777-1222 
কল্যাল্রক্টায কোোর  

েপ রে প্রভজট (STOP B Project) 240-393-5950 
বিনামূযে বিক্ষা, বিনামূল্যে স্ক্রীবনং, টিকাদান, এিং 
বিবকৎসা সুপাবরি প্রদান কল্র 
মপরিনযাটাল মহপ রে কমমসূরি (Perinatal Hep B 
Program) 240-777-1736 
নিজাতকল্দর গেপাোইটিস বি প্রবতল্রাে িেিস্থ্া 

বিনামূল্যে গ ান, বিনামূল্যে সোয়তা, এিং বিনামূযে ঔষে 
মযারিলযান্ড মটাোভকা ক্যযইটলাইন (Maryland 
Tobacco Quitline) 1-800-784-8669 
এরশোন মমাকাসম ক্যযইটলাইন (Asian Smokers’ 
Quitline) 
িাইবনজল্দর জনে: 1-800-838-8917 
বভল্য়তনামীল্দর জনে: 1-800-778-8440 
গকাবরয়ানল্দর জনে: 1-800-556-5564 

েন্ত পরিভষোসমূহ (Dental Services) 240-777-1875 
সাোরণ দাাঁল্তর যত্ন প্রদান কল্র 
HIV েন্ত মসোসমূহ (HIV Dental Services)  
 240-777-1737 
 HIV-পল্জটিভ গ্রােকল্দর সাোরণ দাাঁল্তর যত্ন প্রদান কল্র 

মমরিভকইি/মহল্থ িভেস (Medicaid/Health Choice)
 240-777-1635 
 ভম িতী নারী, বিশু, এিং প্রাপ্তিয়স্ক প্রবতিন্ধীল্দর জনে 
শুশ্রূষা সমন্বয় 
 হৃহীন প্রাপ্তেেস্কভেি জনয রিরকৎসা শুশ্রূষা (Medical 
Care for Homeless Adults)  
 240-777-0311 

মিা  রনেন্ত্রণ (Disease Control) 240-777-1755 
সংক্রামক গরাল্ র ঘেনা তদন্ত কল্র  
সািািণ টিকাকিণ কমমসূিী (General Immunization 
Program) 240-777-1600 
ঋতুকাযীন ইনফু্লল্য়ঞ্জা এিং টিিোপ টিকা প্রদান কল্র 
HIV মকস েযেস্থ্াপনা (HIV Case Management) 
 240-777-1869 
সমবন্বত HIV পবরল্ষিা প্রদান কল্র 
শিণাথী ও অ্রেোসী শ্ররমকভেি স্বাস্থ্য 
কমমসূরি/রিরকৎসাভকন্দ্র (Refugee & Migrant 
Workers Health Program/Clinic) 240-777-3102 
সমবন্বত স্বাস্থ্ে স্ক্রীবনংস প্রদান কল্র, কাউবন্ট স্বাস্থ্ে 
পবরল্ষিা প্রাবপ্ত বনবিত কল্র 
STI/HIV পিীক্ষা (STI/HIV Testing) 240-777-1760 
STI এিং HIV বিবকৎসা ও পরীক্ষা  
TB রিরকৎসা ও পিীক্ষা (TB Testing and 
Treatment) 240-777-1800 
আন্তজম ারিক ভ্রমণ িথয (International Travel Info)
 240-777-0311 
খােয রেষরক্রো (Food Poisoning) 240-777-3986 
খাদে/সুবিো যাইল্সে করল্ণর জনে এিং সুবিোগুবযর 
জনে জনসাোরল্ণর অবভল্যাল্ র জনেও গ ান নম্বর 

জন সহােিা কমমসূরিসমূহ (Public Assistance 
Programs) 
উপাজম ন, খাদে, এিং বিবকৎসা সোয়তা প্রদান কল্র 
Germantown 240-777-3420 
Rockville 240-777-4600 
Silver Spring 240-777-3100 
োডা সহােিা কমমসূরি (Rental Assistance 
Program)  240-777-4400 
জরুিী উভেে প্ররিভিাি (Emergency Eviction 
Prevention) 
সংকে েস্তল্ক্ষপ সোয়তা প্রদান  
Germantown 240-777-4448 
Rockville 240-777-4550 
Silver Spring 240-777-3075 
উপভ া  সহােিা কমমসূরি (Utility Assistance 
Program) 240-777-4450 
তাপ ও বিদেুৎ বিয পবরল্িাল্ে সোয়তা কল্র 

োচ্চাভেি জনয  ত্ন (Care for Kids) 301-628-3438 
প্রােবমক ও বিল্িষ যত্ন গসিা প্রদান কল্র 

িাইন্ডরলঙ্ক (ChildLink) 240-777-4769 

তেে ও সুপাবরি গসিা প্রদান কল্র 

মমরিলযান্ড রিভেনস মহল্থ ইনু্সযভিন্স মপ্রাগ্রাম 

(Maryland Children’s Health Insurance 
Program, MCHP) 1-855-642-8572 
0-19 িছর িয়সী বিশু ও গযল্কান িয়ল্সর  ভম িতী 
মবেযাল্দর স্বাস্থ্ে যত্ন প্রদান কল্র 

রেেযালে স্বাস্থ্য মসোসমূহ (School Health Services)

 240-777-1550 
সরকারী বিদোযল্য়র ছাত্র-ছাত্রীল্দর স্বাস্থ্ে, সুরক্ষা, এিং 
কযোণ সুবনবিত ও উন্নবত কল্র 

টিকাকিণ কমমসূরি (Immunization Program) 

 240-777-1050 
19 িছল্রর কম িয়সী বিশুল্দর গয গকান 
স্বাস্থ্েল্কন্দ্রগুবযল্ত সরাসবর ব ল্য় গকান রকম অবগ্রম 
এোপল্য়ন্টল্মন্ট ছা়িা টিকাকরণ কল্র 

মািৃত্ব অ্ংশীোরিত্ব (Maternity Partnership) 

 1-800-456-8900 
জন্ম পূিমিতী যত্ন প্রদান কল্র 

মহারল ক্রশ OB/GYN রিরনক (Holy Cross OB/GYN 

Clinic) 301-754-7630 
জন্ম পূিমিতী এিং প্রসি পরিতী যত্ন প্রদান কল্র 

পরিোি পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্য (Family 

Planning/Reproductive Health)  
প্রজনন স্বাস্থ্ে এিং পরামিম গসিা প্রদান কল্র 
বকল্িার এিং তরুণ সািাযকল্দর স্বাস্থ্ে সংল্যা  (Teen 

and Young Adult Health Connection) 
 301-565-0914 
গমবর'জ গসন্টার বিবনক (Mary’s Center Clinic) 

 240-485-3160 
ওয়াবিংেল্নর গ ইোসমিা ম পবরকবল্পত বপতৃত্ব-মাতৃত্ব গকন্দ্র 

(Gaithersburg Center Planned Parenthood) 
 301-208-1300 
রকভশাি  েম িািণ (Teen Pregnancy) 240-777-1570 
প্রবতল্রােী বিক্ষা ও বকল্িার বপতা-মাতা সোয়তা 
কমমসূবি অন্তভুম ি গ ান নম্বর 

জনস্বাস্থ্য জরুিী প্রস্তুরি ও প্ররিরক্রো কমমসূরি (Public 

Health Emergency Preparedness and Response 
Program) 240-777-3038 
বকভাল্ি জন স্বাল্স্থ্ের আপৎকাযীন পবরবস্থ্বতর গমাকাল্িযা 
করল্ত েয় ও পবরকল্পনা করল্ত েয় তার তেে 

স্বাস্থ্ে সংস্থ্ান এিং অনুিাদ পবরল্ষিার জনে তেে ও 
গর াল্রয প্রদান কল্র 
িাইবনজ, বেবি, গকাবরয়ান, ও বভল্য়তনাবমল্দর জনে:   

 301-760-7050 
স্প্োবনল্ির জনে: 301-270-8432 

গ ল্িরায, গেে এিং কাউবন্টর জনে স্বাস্থ্ে কমমসূিীর জনে 
প্রল্িিদ্বার ও আল্িদন 

Germantown 240-777-3591 
Rockville 240-777-3120 
Silver Spring 240-777-3066 

গোবয ক্রস েসবপোয (Holy Cross Hospital)  

 301-754-7000 
গমিোর মন্টল্ ামাবর গমবিকায (MedStar 
Montgomery Medical) 301-774-8882 
সািািমান েসবপোয (Suburban Hospital) 

 301-896-3100 
গিবি গগ্রাভ অোিল্ভবন্টে েসবপোয (Shady Grove 
Adventist Hospital)  240-826-6000 
ওয়াবিংেন অোিল্ভবন্টে েসবপোয (Washington 
Adventist Hospital)  301-891-7600 
 

স্থ্ানীে হাসপািলসমূহ  (Local Hospitals) 

রনভি িারলকােুি পরিভষোগুরলি জনয ম া যিাি 

আেশযকিা থাকভি পাভি।  আপরন ম া য রকনা 
জানভি অ্নুগ্রহ কভি মপ্রাগ্রাভমি নম্বভি ম ান করুন ো 
মভটভ ামরি কাউরটি ওভেেসাইট মেখুন: 

www.montgomerycountymd.gov/hhs  
 

কযান্সাি পরিভষো (Cancer Services) 

মহপাটাইটিস রে মসোসমূহ (Hepatitis B Services) 

িূমপান িযা  পরিভষোসমূহ (Quit Smoking 

Services) 

েন্ত মসোসমূহ  (Dental Services) 

রিরকৎসা আওিা (Medical Coverage) 

মািৃত্ব/প্রজনন স্বাস্থ্য মসোসমূহ 
(Maternal/Reproductive Health Care Services) 

আপৎকালীন প্রস্তুরি পরিভষো (Emergency 

Preparedness Services) 

মিা ীভেি জনয সন্ধান প্রোন কমমসূিীসমূহ  (Patient 

Navigator Programs) 

ম া যিা এেং সহভ ার িা কমমভসোি কা মালে 

(Office of Eligibility and Support Services, OESS) 

করমউরনটি স্বাস্থ্য মসোসমূহ (Community Health 

Services) 

আরথমক সহােিা/আোসন  (Financial 

Assistance/Housing Services) 

মটভ ামারি কাউরট রিপাটম ভমট অ্  মহল্থ 
অ্যান্ড রহউমযান সারেম ভসস প্রেত্ত ম  মকান 
পরিভষোি িভথযি জনয, 240-777-0311 নম্বভি 
MC 311 মক ম ান করুন; ম  মকান োষাে 
ম ান গ্রহণ কিা হে। ওভেেসাইট: 
www.montgomerycountymd.gov/311 

রশশুভেি মসোসমূহ  (Children’s Services) 

http://www.montgomerycountymd.gov/hhs
http://www.montgomerycountymd.gov/311

