মানরিক স্বাস্থ্য /মােক সিব্ন মুরিি পরিভেব্া
(Mental Health/Substance Abuse Services)
ব্যব্হারিক স্বাস্থ্য প্রাপ্ত কিা (Access to Behavioral

Health)

240-777-1770

বাসিন্দাদেরদে গুরুতর মানসিে স্বাস্থ্য এবং/অথবা
মােোিসির িমিযাগুসির পসরদেবার িদে যুি েদর এবং
মূিযায়ন প্রোন েদর। অনযানয প্রেল্পগুসি হি:
• প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণগত স্বাস্থ্য প্রেল্প
(Adult Behavioral Health Program)

• সিশু ও সেদিারদের জনয মানসিে স্বাস্থ্য েমমিূসচ
(Child & Adolescent Mental Health Program)

• মানসিে স্বাদস্থ্যর কেি বযবস্থ্াপনা
(Mental Health Case Management)

• প্রবীণদের জনয মানসিে স্বাস্থ্য পসরদেবািমূহ
(Mental Health Services for Seniors)

• বসহসবমভাদগর করাগীদের জনয আিসি কিবা
(Outpatient Addiction Services)

• ইহুসে িামাসজে পসরদেবা িংস্থ্া বসির বা শ্রবণ
প্রসতবন্ধীদের জনয মানসিে স্বাস্থ্য পসরদেবা

(Jewish Social Service Agency Mental Health Services for
People who are Deaf of Hearing Impaired)

• অসিভু ি িাদে কগাষ্ঠী প্রবীণদের জনয মানসিে স্বাস্থ্য
পসরদেবা

(Affiliated Santé Group Mental Health Services for Seniors)

• ফ্যাসমসি িাসভম দিি, ইঙ্ক. বসহসবমভাদগর করাগীদের
মানসিে স্বাস্থ্য কেন্দ্র

(Family Services, Inc. Outpatient Mental Health Center)

এভেরিমাইন্ড মভটাভ ামারি কাউরট হটলাইন

(EveryMind Montgomery County Hotline)
সবনামূদিয ও কগাপদন পসরদেবা প্রোন েদর 301-738-2255
• ফ োন পরিষেবো: 24 ঘন্টা/িপ্তাদহ 7 সেন
• ফেক্সে পরিষেবো: রসববার-বৃহস্পসতবার েুপুর
12:00টা - রাত 9:00টা

িংকটকালীন সিব্ািমূহ (Crisis Services)
ক্রাইরিস্ সিটাি/ভ্রামযমান ক্রাইরিস্ টিম (Crisis

Center/Mobile Crisis Team)

240-777-4000

কটসিদফ্াদন এবং বাস়ি সগদয় কিবা প্রোন েদর; িপ্তাদহ 7
সেন/24 ঘন্টা

স ৌন সহনস্তা ও তাি রিকািভেি িহায়তাি জনয
িংকটকালীন স ান নম্বি (Victim Assistance &

Sexual Assault Crisis Line)
24 ঘন্টা/ িপ্তাদহ 7 সেন

240-777-4357

রন য ারতত ব্যরিভেি হটলাইন (Abused Persons

Hotline)

240-777-4195

পাসরবাসরে সনযমাতদনর সিোর এবং তাদের পসরবাদরর
জনয বযাপে কিবা প্রোন েদর

রিশু রন য াতন ও অব্ভহলাি রিকািভেি জনয হটলাইন

(Child Abuse & Neglect Hotline) 240-777-4417
জাতীয় আত্মহতযা প্ররতভিাধ ব্যব্স্থ্া এব্ং ুদ্ধ স িত
সিরনকভেি িঙ্কট (National Suicide Prevention

Lifeline & Veterans Crisis)
24 ঘন্টা/ িপ্তাদহ 7 সেন

1-800-273-8255

প্রাপ্ত-ব্য়স্কভেি রনিাপত্তাি কা য ক্রম (Adult

Protective Services)

240-777-3000

মটভ ামারি সকয়ািি রিরনকি (Montgomery Cares
Clinics)
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Bengali

বীমা সবহীন, িীসমত-উপাজমনক্ষম, মন্টদগামাসর োউসন্টদত
বিবািোরীদের সচসেৎিা কিবা প্রোন েদর (আইসন
মযমাোিূচে নসথপত্র প্রদয়াজন কনই)

ব্াধয কয ও প্ররতব্ন্ধীভেি জনয রিভিািয ইউরনট (Aging

& Disability Resource Unit)

সকয়াি ি ইভয়াি সহল্থ (Care for Your Health)
(কমসিদেয়ার এবং কমসিদেইি গ্রহণ েরা হয়)

1-240-844-2552
করমউরনটি রিরনকি, ইঙ্ক. (Community Clinics,
Inc.)

Silver Spring

(কমসিদেয়ার এবং কমসিদেইি গ্রহণ েরা হয়)

Gaithersburg
Silver Spring
Takoma Park

301-216-0880
301-585-1250
301-431-2972
সহারল ক্রি হিরপটাল সহল্থ সিটাি (Holy Cross
Hospital Health Center)

মন্টদগামাসর োউসন্টর বিবািোরীদের জনয
স্বাস্থ্য ও িামাসজে পসরদেবা উৎিিমূহ

(কমসিদেইি গ্রহণ েদর)

240-777-3810

কগাষ্ঠী সবনযাদি খাবার প্রোন
প্রব্ীণ ব্যরিভেি জনয েন্ত পরিভেব্া কময িূিী (Senior

Dental Program)

(কমসিদেইি গ্রহণ েদর)

Silver Spring

240-485-3160
মািরি সহল্থ রিরনক (Mercy Health Clinic)
(কমসিদেইি গ্রহণ েদর)

Gaithersburg

240-773-0300
সমাব্াইল সমরিকাল সকয়াি, ইঙ্ক. (Mobile Medical
Care, Inc.)
Germantown
301-634-9600
Other locations & walk-ins
301-493-2400
মুিরলম করমউরনটি সিটাি সমরিকাল রিরনক

(Muslim Community Center Medical Clinic)
(কমসিদেয়ার এবং কমসিদেইি গ্রহণ েরা হয়)

Silver Spring

301-384-2166
পযান এরিয়ান েভলরটয়াি সহল্থ রিরনক (Pan Asian
Volunteer Health Clinic)
Gaithersburg
240-393-5950
সপ্রাইয়াভটা িযালুি (Proyecto Salud)
(কমসিদেইি গ্রহণ েদর)

Wheaton
Olney

301-962-6173
301-260-1073

স্প্যারনি কযাথরলক সিটাি সমরিভকল রিরনক

(Spanish Catholic Center Medical Clinic)
Silver Spring
301-434-8985

240-777-1875

60+ বয়িীদের জনয োাঁদতর িািারণ যত্ন প্রোন েদর
কাভনট-এ-িাইি (Connect-A-Ride)

Rockville

(কমসিদেয়ার এবং কমসিদেইি গ্রহণ েরা হয়)

240-777-3000

এগুসি িহ প্রবীণ এবং/অথবা প্রসতবন্ধী বযসিদের ও তাদের
পসরচযমাোরী/দহাম এইদির জনয তথয ও িংস্থ্ান প্রোন
েদর:
• প্রাপ্তবয়স্কদের িুরক্ষামূিে পসরদেবা (Adult
Protective Services)
• বািায় পসরচযমা
• পাসরবাসরে পসরচযমাোরীদের জনয িহায়তা
• আসথমে িহায়তা
• প্রবীণ শুশ্রূো েমমিূসচ (Senior Care Subsidy
Program)
• পসরবহন
• বািস্থ্ান

প্রব্ীণ পুরি কময িূরি (Senior Nutrition Program)

Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg
& Germantown
301-557-1940
মযানির ল্ড সকরিমযান সহল্থ রিরনক (Mansfield
Kaseman Health Clinic)
301-917-6800
সমরি'জ সিটাি রিরনক (Mary’s Center Clinic)

প্রব্ীণ ও প্ররতব্ন্ধীভেি জনয সিব্ািমূহ (Senior &
Disability Services)

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor,
Rockville, MD 20852
কফ্ান: 240-777-4517
ফ্যাক্স: 240-777-4564
ওদয়বিাইট: www.AAHIinfo.org
ইদমি: info@AAHIinfo.org
িাচম: Asian American Health Initiative
Twitter @AAHI_info
এই নসথর সবেল্প সবনযািটি 240-777-4517 কফ্ান
েদর অনুদরাদির িাদপদক্ষ উপিব্ধ। TTY বযবহারোরীরা
711 (রাদজযর অেবমতী কফ্ান) কত কমসরিযান্ড সরদি-কে
কফ্ান েরদত পাদরন অথবা 1-800-735-2258
(রাদজযর বাইদরর কফ্ান)।
এেটি রাইি অন (Ride On )/ কমদরা (Metro) স্টদপর
0.5 মাইদির মদিয প্রদবিদযাগয

301-738-3252

50+ বয়িী প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রসতবন্ধেতা থাো
বযসিদের পসরবহণ সবেদল্পর তথয প্রোন েদর
কল ‘এন’ িাইি (Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
প্রবীণ এবং প্রসতবন্ধেতা থাো বযসিদের পসরবহণ প্রোন
েদর
সমরিভকইি ট্রান্সভপাভটযিন ইন িভমিন স ান নম্বি

(Medicaid Transportation Information Line)
240-777-5890
কমসিদেইি প্রোনোরীদের সচসেৎিার অযাপদয়ন্টদমদন্টর
জনয
সেট সহলথ ইন্সুভিন্স অযারিটযান্স সপ্রাগ্রাম (State

Health Insurance Assistance Program, SHIP)
301-255-4250
বয়স্ক, প্রসতবন্ধী, পসরবার এবং পসরচযমাোরীদের জনয
সবনামূদিয কমসিদেয়ার তথয ও োউদেসিং প্রোন েদর
নযািানাল এরিয়ান পযারির ক সিটাি অন এরজং

(National Asian Pacific Center on Aging,
NAPCA)
1-800-336-2722

কমসিদেয়ার ও কমসিদেইি িম্পদেম তদথযর জনয জাতীয় কটািসি নম্বর
চীনাভাোর জনয:
1-800-582-4218
কোসরয়াদনর জনয:
1-800-582-4259
সভদয়তনাসম ভাোর জনয:
1-800-582-4336

রনভি তারলকােু ি পরিভেব্াগুরলি জনয স া যতাি
আব্িযকতা থাকভত পাভি। আপরন স া য রকনা
জানভত অনুগ্রহ কভি সপ্রাগ্রাভমি নম্বভি স ান করুন ব্া
মভটভ ামরি কাউরটি ওভয়ব্িাইট সেখুন:
www.montgomerycountymd.gov/hhs

মরহলা কযানিাি রনয়ন্ত্রণ কময িূরি (Women’s Cancer

Control Program)

স্তন এবং িাসভম োি েযাোর
240-777-1750
সকাভলাভিটাল কযান্সাি স্ক্রীরনং প্রকল্প (Colorectal

240-777-1222

সহপাটাইটিি রব্ সিব্ািমূহ (Hepatitis B Services)
েপ রব্ প্রভজট (STOP B Project)
240-393-5950
সবনামূিয সিক্ষা, সবনামূদিয স্ক্রীসনং, টিোোন, এবং
সচসেৎিা িুপাসরি প্রোন েদর
সপরিনযাটাল সহপ রব্ কময িূরি (Perinatal Hep B

Program)

240-777-1736

নবজাতেদের কহপাটাইটিি সব প্রসতদরাি বযবস্থ্া

ধূমপান তযা পরিভেব্ািমূহ (Quit Smoking
Services)
সবনামূদিয কফ্ান, সবনামূদিয িহায়তা, এবং সবনামূিয ঔেি
মযারিলযান্ড সটাব্াভকা ক্যযইটলাইন (Maryland

Tobacco Quitline)

1-800-784-8669

এরিয়ান সমাকািয ক্যযইটলাইন (Asian Smokers’

Quitline)

চাইসনজদের জনয:

সভদয়তনামীদের জনয:

কোসরয়ানদের জনয:

সিা রনয়ন্ত্রণ (Disease Control)
240-777-1755
STD, TB ও HIV বাদে িংক্রামে করাদগর অনুিন্ধান েদর
িাধািণ টিকাকিণ কময িূিী (General Immunization

Program)

কযান্সাি পরিভেব্া (Cancer Services)

Cancer Screening Program)

করমউরনটি স্বাস্থ্য সিব্ািমূহ (Community Health
Services)

1-800-838-8917
1-800-778-8440
1-800-556-5564

েন্ত সিব্ািমূহ (Dental Services)
েন্ত পরিভেব্ািমূহ (Dental Services) 240-777-1875
িািারণ োাঁদতর যত্ন প্রোন েদর
HIV েন্ত সিব্ািমূহ (HIV Dental Services)

240-777-1737

HIV-পদজটিভ গ্রাহেদের িািারণ োাঁদতর যত্ন প্রোন েদর
রিরকৎিা আওতা (Medical Coverage)

সমরিভকইি/সহল্থ িভয়ি (Medicaid/Health Choice)

240-777-1600

ঋতু োিীন ইনফ্লুদয়ঞ্জা এবং টিিযাপ টিো প্রোন েদর
HIV সকি ব্যব্স্থ্াপনা (HIV Case Management)

240-777-1869

িমসন্বত HIV পসরদেবা প্রোন েদর
িিণাথী ও অরেব্ািী শ্ররমকভেি স্বাস্থ্য
কময িূরি/রিরকৎিাভকন্দ্র (Refugee & Migrant

Workers Health Program/Clinic) 240-777-3102
িমসন্বত স্বাস্থ্য স্ক্রীসনংি প্রোন েদর, োউসন্ট স্বাস্থ্য
পসরদেবা প্রাসপ্ত সনসিত েদর
STI/HIV পিীক্ষা (STI/HIV Testing) 240-777-1760
STI এবং HIV সচসেৎিা ও পরীক্ষা
TB রিরকৎিা ও পিীক্ষা (TB Testing and

Treatment)

Health Program, MCHP)

1-855-642-8572

0-19 বছর বয়িী সিশু ও কযদোন বয়দির গভম বতী
মসহিাদের স্বাস্থ্য যত্ন প্রোন েদর
রব্েযালয় স্বাস্থ্য সিব্ািমূহ (School Health Services)

জন িহায়তা কময িূরিিমূহ (Public Assistance

Programs)

উপাজমন, খােয, এবং সচসেৎিা িহায়তা প্রোন েদর

Germantown
Rockville
Silver Spring

240-777-3420
240-777-4600
240-777-3100
োডা িহায়তা কময িূরি (Rental Assistance
Program)
240-777-4400
জরুিী উভেে প্ররতভিাধ (Emergency Eviction
Prevention)
িংেট হস্তদক্ষপ িহায়তা প্রোন

240-777-4448
240-777-4550
240-777-3075
উপভ া িহায়তা কময িূরি (Utility Assistance
Program)
240-777-4450

240-777-0311

তাপ ও সবেুযৎ সবি পসরদিাদি িহায়তা েদর

সেভাদব জন স্বাদস্থ্যর আপৎোিীন পসরসস্থ্সতর কমাোদবিা
েরদত হয় ও পসরেল্পনা েরদত হয় তার তথয

সিা ীভেি জনয িন্ধান প্রোন কময িূিীিমূহ (Patient
Navigator Programs)

স্পযাসনদির জনয:

মাতৃত্ব অংিীোরিত্ব (Maternity Partnership)
জন্ম পূবমবতী যত্ন প্রোন েদর
1-800-456-8900
সহারল ক্রি OB/GYN রিরনক (Holy Cross OB/GYN

Clinic)

Health Emergency Preparedness and Response
Program)
240-777-3038

240-777-1050

মাতৃত্ব/প্রজনন স্বাস্থ্য সিব্ািমূহ
(Maternal/Reproductive Health Care Services)

আরথয ক িহায়তা/আব্ািন (Financial
Assistance/Housing Services)

জনস্বাস্থ্য জরুিী প্রস্তুরত ও প্ররতরক্রয়া কময িূরি (Public

স্বাস্থ্য িংস্থ্ান এবং অনুবাে পসরদেবার জনয তথয ও
করফ্াদরি প্রোন েদর
চাইসনজ, সহসন্দ, কোসরয়ান, ও সভদয়তনাসমদের জনয:

240-777-0311
240-777-3986

খােয রব্েরক্রয়া (Food Poisoning)
খােয/িুসবিা িাইদিে েরদণর জনয এবং িুসবিাগুসির
জনয জনিািারদণর অসভদযাদগর জনযও কফ্ান নম্বর

আপৎকালীন প্রস্তুরত পরিভেব্া (Emergency
Preparedness Services)

240-777-1550

িরোরী সবেযািদয়র ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য, িুরক্ষা, এবং
েিযাণ িুসনসিত ও উন্নসত েদর
টিকাকিণ কময িূরি (Immunization Program)

240-777-1800

আন্তজযারতক ভ্রমণ তথয (International Travel Info)

Germantown
Rockville
Silver Spring

Care for Homeless Adults)

ব্াচ্চাভেি জনয ত্ন (Care for Kids) 301-628-3438
প্রাথসমে ও সবদিে যত্ন কিবা প্রোন েদর
িাইন্ডরলঙ্ক (ChildLink)
240-777-4769
তথয ও িুপাসরি কিবা প্রোন েদর
সমরিলযান্ড রিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প (Maryland Children’s

19 বছদরর েম বয়িী সিশুদের কয কোন
স্বাস্থ্যদেন্দ্রগুসিদত িরািসর সগদয় কোন রেম অসগ্রম
এযাপদয়ন্টদমন্ট ছা়িা টিোেরণ েদর

240-777-1635

গভম বতী নারী, সিশু, এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রসতবন্ধীদের জনয
শুশ্রূো িমন্বয়
হ
ৃ হীন প্রাপ্তব্য়স্কভেি জনয রিরকৎিা শুশ্রূো (Medical

রিশুভেি সিব্ািমূহ (Children’s Services)

301-754-7630

301-760-7050
301-270-8432

স া যতা এব্ং িহভ ার তা কময ভিব্াি কা য ালয়

(Office of Eligibility and Support Services, OESS)
কফ্দিরাি, কস্টট এবং োউসন্টর জনয স্বাস্থ্য েমমিূচীর জনয
প্রদবিদ্বার ও আদবেন

Germantown
Rockville
Silver Spring

240-777-3591
240-777-3120
240-777-3066

স্থ্ানীয় হািপাতলিমূহ (Local Hospitals)

জন্ম পূবমবতী এবং প্রিব পরবতী যত্ন প্রোন েদর
পরিব্াি পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্য (Family

কহাসি ক্রি হিসপটাি (Holy Cross Hospital)

Planning/Reproductive Health)

কমিস্টার মন্টদগামাসর কমসিোি (MedStar

প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরামিম কিবা প্রোন েদর
েসমউসনটি সিসনেি, ইঙ্ক. (Community Clinics, Inc.)

Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Gaithersburg ফ্যাসমসি িাসভম দিি, ইঙ্ক. (Family
Services, Inc.)
240-790-3334
কমসর'জ কিন্টার সিসনে (Mary’s Center Clinic)
240-485-3160
ওয়াসিংটদনর কগইথািমবাগম পসরেসল্পত সপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্ব কেন্দ্র

(Gaithersburg Center Planned Parenthood)
301-208-1300
রকভিাি েযধািণ (Teen Pregnancy) 240-777-1570
প্রসতদরািী সিক্ষা ও সেদিার সপতা-মাতা িহায়তা
েমমিূসচ অেভুম ি কফ্ান নম্বর

301-754-7000
Montgomery Medical)
301-774-8882
িাবাবমান হিসপটাি (Suburban Hospital)
301-896-3100
কিসি কগ্রাভ অযািদভসন্টস্ট হিসপটাি (Shady Grove
Adventist Hospital)
240-826-6000
ওয়াসিংটন অযািদভসন্টস্ট হিসপটাি (Washington
Adventist Hospital)
301-891-7600
মটভ ামারি কাউরট রিপাটযভমট অ সহল্থ
অযান্ড রহউমযান িারেযভিি প্রেত্ত স সকান
পরিভেব্াি তভথযি জনয, 240-777-0311 নম্বভি
MC 311 সক স ান করুন; স সকান োোয়
স ান গ্রহণ কিা হয়। ওভয়ব্িাইট:

www.montgomerycountymd.gov/311

