
 

ব্যব্হারিক স্বাস্থ্য প্রাপ্ত কিা (Access to Behavioral 
Health)   240-777-1770 
ব্ারিন্দাদেিদক গুরুতি মানরিক স্বাস্থ্য এব্ং/অথব্া 
মােকািরিি িমিযাগুরিি পরিদেব্াি িদে যুি কদি এব্ং 
মূিযায়ন প্রোন কদি। অনযানয প্রকল্পগুরি হি: 
• প্রাপ্তব্য়স্কদেি আচিণগত স্বাস্থ্য প্রকল্প  

(Adult Behavioral Health Program) 

• রিশু ও রকদিািদেি জনয মানরিক স্বাস্থ্য কমমিূরচ 
(Child & Adolescent Mental Health Program) 

• মানরিক স্বাদস্থ্যি ককি ব্যব্স্থ্াপনা  
(Mental Health Case Management) 

• প্রব্ীণদেি জনয মানরিক স্বাস্থ্য পরিদেব্ািমূহ  
(Mental Health Services for Seniors) 

• ব্রহরব্মভাদগি কিাগীদেি জনয আিরি কিব্া 
(Outpatient Addiction Services) 

• ইহুরে িামারজক পরিদেব্া িংস্থ্া ব্রিি ব্া শ্রব্ণ 
প্ররতব্ন্ধীদেি জনয মানরিক স্বাস্থ্য পরিদেব্া 
(Jewish Social Service Agency Mental Health Services for 
People who are Deaf of Hearing Impaired) 

• অরিভুি িাদে কগাষ্ঠী প্রব্ীণদেি জনয মানরিক স্বাস্থ্য 
পরিদেব্া  
(Affiliated Santé Group Mental Health Services for Seniors) 

• ফ্যারমরি িারভম দিি, ইঙ্ক. ব্রহরব্মভাদগি কিাগীদেি 
মানরিক স্বাস্থ্য ককন্দ্র  
(Family Services, Inc. Outpatient Mental Health Center) 

রিশু এব্ং রকদিাি রকদিািীদেি জনয ব্াছাই এব্ং 
মূিযায়ন পরিদেব্াগুরি (Screening and Assessment 
Services for Children and Adolescents, SASCA) 
18 ব্ছদিি কম ব্য়িী যুব্াদেি জনয  240-777-1430 

এদভরিমাইন্ড মদটাদগামারি কাউরট হটিাইন 
(EveryMind Montgomery County Hotline) 
রব্নামূদিয ও কগাপদন পরিদেব্া প্রোন কদি  301-738-2255 
• ফ োন পরিষেবো: 24 ঘটা/িপ্তাদহ 7 রেন 
• ফেক্সে পরিষেবো: িরব্ব্াি-বৃ্হস্পরতব্াি েপুুি 

12:00টা - িাত 9:00টা 

কহারি ক্রি হিরপটাি (Holy Cross Hospital)  

   301-754-7000 
কহারি ক্রি জামমানটাউন হািপাতাি (Holy Cross 
Germantown Hospital)       301-557-6000 
কমডস্টাি মটদগামারি কমরডকাি (MedStar 
Montgomery Medical)  301-774-8882 
িাব্াব্মান হিরপটাি (Suburban Hospital) 

  301-896-3100 
কিরড করাভ অযাডদভরটস্ট হিরপটাি (Shady Grove 
Adventist Hospital)  240-826-6000 
ওয়ারিংটন অযাডদভরটস্ট হিরপটাি (Washington 
Adventist Hospital)   240-637-4000 

 
 

ব্ীমা রব্হীন, িীরমত-উপাজম নক্ষম, মটদগামারি কাউরটদত 
ব্িব্ািকািীদেি রচরকৎিা কিব্া প্রোন কদি (আইরন 
মযমাোিূচক নরথপত্র প্রদয়াজন কনই)। OESS এি মািযদম 
আদব্েন করুন 
CCI স্বাস্থ্য এব্ং িুস্থ্তাি পরিদেব্াগুরি (CCI Health & 
Wellness Services)   
 (কমরডদকয়াি এব্ং কমরডদকইড রহণ কিা হয়) 
   Gaithersburg   301-216-0880 
   Silver Spring    301-585-1250 
   Takoma Park   301-431-2972 

কহারি ক্রি হিরপটাি কহল্থ কিটাি (Holy Cross 
Hospital Health Center) 
(কমরডদকইড রহণ কদি)  
   Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg 

& Germantown  301-557-1940 

মযানিরফ্ল্ড ককরিমযান কহল্থ রিরনক (Mansfield 
Kaseman Health Clinic) 
(কমরডদকইড রহণ কদি) 

   Rockville    301-917-6800 

কমরি'জ কিটাি রিরনক (Mary’s Center Clinic)  
(কমরডদকয়াি এব্ং কমরডদকইড রহণ কিা হয়)  
   Silver Spring  240-485-3160 

মািরি কহল্থ রিরনক (Mercy Health Clinic) 
(কমরডদকইড রহণ কদি) 
   Gaithersburg  240-773-0322 

কমাব্াইি কমরডকাি ককয়াি, ইঙ্ক. (Mobile Medical 
Care, Inc.) (কমরডদকয়াি এব্ং কমরডদকইড রহণ কিা হয়) 

Germantown  301-634-9600   
Aspen Hill, Gaithersburg, Potomac,  
Rockville, & Silver Spring 301-493-2400  

মুিরিম করমউরনটি কিটাি কমরডকাি রিরনক (Muslim 
Community Center Medical Clinic) (কমরডদকয়াি 
এব্ং কমরডদকইড রহণ কিা হয়) 
   Silver Spring  301-384-2166 

পযান এরিয়ান ভদিরটয়াি কহল্থ রিরনক (Pan Asian 
Volunteer Health Clinic)  
   Gaithersburg  240-393-5950 

কপ্রাইয়াদটা িযািুড (Proyecto Salud)  
(কমরডদকইড রহণ কদি)  
   Wheaton   301-962-6173 
   Olney  301-260-1073 

কযাথরিক চযারিটিি কমরডকযাি রিরনক (Catholic 
Charities Medical Clinic)  
   Silver Spring  301-434-8985 
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মটদগামারি কাউরটি ব্িব্ািকািীদেি জনয 
স্বাস্থ্য ও িামারজক পরিদেব্া উৎিিমূহ 

 
 

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 

ওদয়ব্িাইট: www.AAHIinfo.org 

ইদমি: info@AAHIinfo.org 

 িাচম : Asian American Health Initiative  

  Twitter @AAHI_info 
 

এই নরথি রব্কল্প রব্নযািটি 240-777-4517 কফ্ান 
কদি অনুদিাদিি িাদপদক্ষ উপিব্ধ। TTY ব্যব্হািকািীিা 
711 (িাদজযি অেব্মতী কফ্ান) কত কমরিিযান্ড রিদি-কক 
কফ্ান কিদত পাদিন অথব্া 1-800-735-2258 
(িাদজযি ব্াইদিি কফ্ান)। 
 

  একটি িাইড অন (Ride On )/ কমদরা (Metro) স্টদপি 
0.5 মাইদিি মদিয প্রদব্িদযাগয 
 
 

 
 

ব্ািমকয ও প্ররতব্ন্ধীদেি জনয রিদিািম ইউরনট (Aging & 
Disability Resource Unit) 240-777-3000 
এগুরি িহ প্রব্ীণ এব্ং/অথব্া প্ররতব্ন্ধী ব্যরিদেি ও তাদেি 
পরিচযমাকািী/দহাম এইদডি জনয তথয ও িংস্থ্ান প্রোন 
কদি: 

• প্রাপ্তব্য়স্কদেি িুিক্ষামূিক পরিদেব্া (Adult 
Protective Services) 

• ব্ািায় পরিচযমা 
• পারিব্ারিক পরিচযমাকািীদেি জনয িহায়তা 
• আরথমক িহায়তা 
• প্রব্ীণ শুশ্রূো কমমিূরচ (Senior Care Subsidy 

Program) 
• পরিব্হন 
• ব্ািস্থ্ান 

প্রব্ীণ পুরি কমমিূরচ (Senior Nutrition Program) 240-
777-3810 
কগাষ্ঠী রব্নযাদি খাব্াি প্রোন 
প্রব্ীণ ব্যরিদেি জনয েে পরিদেব্া কমমিূচী (Senior Dental 
Program)    240-777-1875 
60+ ব্য়িীদেি জনয োাঁদতি িািািণ যত্ন প্রোন কদি 
কাদনট-এ-িাইড (Connect-A-Ride)  301-738-3252 
50+ ব্য়িী প্রাপ্তব্য়স্ক এব্ং প্ররতব্ন্ধকতা থাকা 
ব্যরিদেি পরিব্হণ রব্কদল্পি তথয প্রোন কদি 
কি ‘এন’ িাইড (Call ‘N’ Ride) 301-948-5409 
প্রব্ীণ এব্ং প্ররতব্ন্ধকতা থাকা ব্যরিদেি পরিব্হণ প্রোন 
কদি 
কমরডদকইড রান্সদপাদটম িন ইনফ্িদমিন কফ্ান নম্বি 
(Medicaid Transportation Information Line) 
 240-777-5890 
কমরডদকইড প্রোনকািীদেি রচরকৎিাি অযাপদয়টদমদটি 
জনয  
কস্টট কহিথ ইন্সুদিন্স অযারিটযান্স কপ্রারাম (State Health 
Insurance Assistance Program, SHIP)  
 301-255-4250 
ব্য়স্ক, প্ররতব্ন্ধী, পরিব্াি এব্ং পরিচযমাকািীদেি জনয 
রব্নামূদিয কমরডদকয়াি তথয ও কাউদন্সরিং প্রোন কদি 

 
 
 

স্বাস্থ্য িংস্থ্ান এব্ং অনুব্াে পরিদেব্াি জনয তথয ও 
কিফ্াদিি প্রোন কদি 
চাইরনজ, রহরন্দ, ককারিয়ান, ও রভদয়তনারমদেি জনয:   

 301-760-7050 
স্পযারনদিি জনয: 301-270-8432  

মানরিক স্বাস্থ্য /মােক কিব্ন মুরিি পরিদেব্া 
(Mental Health/Substance Abuse Services) 

স্থ্ানীয় হািপাতিিমূহ  (Local Hospitals) 

মটদগামারি ককয়ািি রিরনকি (Montgomery Cares 

Clinics) 
প্রব্ীণ ও প্ররতব্ন্ধীদেি জনয কিব্ািমূহ (Senior & 

Disability Services) 

কিাগীদেি জনয িন্ধান প্রোন কমমিূচীিমূহ  (Patient 

Navigator Programs) 

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


 
 

মরহিা কযানিাি রনয়ন্ত্রণ কমমিূরচ (Women’s Cancer 
Control Program)  
স্তন এব্ং িারভম কাি কযান্সাি   240-777-1750 

ককাদিাদিটাি কযান্সাি স্ক্রীরনং প্রকল্প (Colorectal 
Cancer Screening Program)   240-777-1222 

স্টপ রব্ প্রদজট (STOP B Project)  240-393-5950 
রব্নামূিয রিক্ষা, রব্নামূদিয স্ক্রীরনং, টিকাোন, এব্ং 
রচরকৎিা িুপারিি প্রোন কদি 

 

রব্নামূদিয কফ্ান, রব্নামূদিয িহায়তা, এব্ং রব্নামূিয ঔেি 
মযারিিযান্ড কটাব্াদকা ক্যযইটিাইন (Maryland Tobacco 
Quitline) 1-800-784-8669 
এরিয়ান কমাকািম ক্যযইটিাইন (Asian Smokers’ 
Quitline) 
চাইরনজদেি জনয: 1-800-838-8917 

রভদয়তনামীদেি জনয: 1-800-778-8440 

ককারিয়ানদেি জনয: 1-800-556-5564 

েে পরিদেব্ািমূহ (Dental Services) 240-777-1875 
িািািণ োাঁদতি যত্ন প্রোন কদি               

HIV েে কিব্ািমূহ (HIV Dental Services)  
   240-777-1737 

HIV-পদজটিভ রাহকদেি িািািণ োাঁদতি যত্ন প্রোন কদি 

কমরডদকইড/কহল্থ চদয়ি (Medicaid/Health Choice) 
     240-777-1635 

গভম ব্তী নািী, রিশু, এব্ং প্রাপ্তব্য়স্ক প্ররতব্ন্ধীদেি জনয 
শুশ্রূো িমন্বয় 
গৃহহীন প্রাপ্তব্য়স্কদেি জনয রচরকৎিা শুশ্রূো (Medical 
Care for Homeless Adults) 240-777-0311 

কিাগ রনয়ন্ত্রণ (Disease Control)  240-777-1755 
STD, TB ও HIV ব্াদে িংক্রামক কিাদগি অনুিন্ধান কদি 

STI/HIVপিীক্ষা এব্ং ককি ব্যব্স্থ্াপনা (STI/HIV Testing 
and Case Management)    240-777-1833 
STIিমূহ এব্ং HIV পিীক্ষা এব্ং ব্যাপক ভাদব্ HIV  
পরিদেব্া প্রোন কদি। 

TB রচরকৎিা ও পিীক্ষা (TB Testing and 
Treatment)   240-777-1800 

আেজম ারতক ভ্রমণ তথয (International Travel Info)
 240-777-0311 

খােয এব্ং িংস্থ্াদনি িাইদিন্স কিা (Food  and 
Facilities Licensing)                         240-777-3986 
প্ররক্রয়াকিদণি িংস্থ্ান এব্ং ব্যরিগত িাইদিন্সিমূহ এব্ং 
খােয িংস্থ্ান এব্ং ইাঁেিু িংক্রাে অরভদযাগিমূহ 

 

জন িহায়তা কমমিূরচিমূহ (Public Assistance 
Programs) 
উপাজম ন, খােয, এব্ং রচরকৎিা িহায়তা প্রোন কদি 
Germantown  240-777-3420 
Rockville   240-777-4600 
Silver Spring  240-777-3100 

ভাডা িহায়তা কমমিূরচ (Rental Assistance Program) 
  240-777-4400 

জরুিী উদেে প্ররতদিাি (Emergency Eviction 
Prevention)                                        240-777-0311 
িংকট হস্তদক্ষপ িহায়তা, প্রোন অেমভুি অব্স্থ্ানগুরি: 

Germantown  
Rockville  
Silver Spring  

উপদযাগ িহায়তা কমমিূরচ (Utility Assistance 
Program)  240-777-4450 
তাপ ও রব্েযুৎ রব্ি পরিদিাদি িহায়তা কদি 
গৃহহীনদেি তদথযি িাইন (Homeless Information 
Line) 240-907-2688 
কাউরটি গৃহহীনদেি পরিদেব্া এব্ং আশ্রদয়ি িংস্থ্ানগুরি 
িম্পদকম  তথয প্রোন কদি 

ব্ািস্থ্ান িুদযাগ োদনি করমিন (Housing 

Opportunities Commission) 240-627-9400 
হাউরজংএি তথয, কাউদন্সরিং, এব্ং িমথমন পরিদেব্া 
প্রোন কদি 

ব্াচ্চাদেি জনয যত্ন (Care for Kids)   301-628-3450 
প্রাথরমক ও রব্দিে যত্ন কিব্া প্রোন কদি 

চাইন্ডরিঙ্ক (ChildLink)    240-777-4769 
কয িমস্ত পরিব্াদি জন্ম কথদক 5 ব্ছি ব্য়িী রিশু 
আদছ তাদেি তথয এব্ং কিফ্াদিি পরিদেব্া প্রোন কদি 

কমরিিযান্ড রিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প (Maryland Children’s 

Health Program, MCHP)   1-855-642-8572 
0-19 ব্ছি ব্য়িী রিশু ও কযদকান ব্য়দিি গভম ব্তী 
মরহিাদেি স্বাস্থ্য যত্ন প্রোন কদি 

রব্েযািয় স্বাস্থ্য কিব্ািমূহ (School Health Services)  

 240-777-1550 
িিকািী রব্েযািদয়ি ছাত্র-ছাত্রীদেি স্বাস্থ্য, িুিক্ষা, এব্ং 
কিযাণ িুরনরিত ও উন্নরত কদি 
টিকাকিণ কমমিূরচ (Immunization Program) 
19 ব্ছদিি কম ব্য়িী রিশুদেি কয ককান 
স্বাস্থ্যদকন্দ্রগুরিদত িিািরি রগদয় ককান িকম অররম 
এযাপদয়টদমট ছাডা টিকাকিণ কদি 
Silver Spring   240-777-1050 
Germantown  240-777-3380 
ডাউনটাউন Silver Spring   240-777-3160 
Rockville   240-740-4430 

মাতৃত্ব অংিীোরিত্ব (Maternity Partnership) 

জন্ম পূব্মব্তী যত্ন প্রোন কদি   240-777-0311 

পরিব্াি পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্য (Family 

Planning/Reproductive Health)  
কমরি'জ কিটাি রিরনক (Mary’s Center Clinic) 

  240-485-3160 
ওয়ারিংটদনি কগইথািমব্াগম পরিকরল্পত রপতৃত্ব-মাতৃত্ব ককন্দ্র 

(Gaithersburg Center Planned Parenthood) 
  301-208-1300 

সু্কি করমউরনটি কহিথ নািম (School Community 

Health Nurse) 240-777-4803 
প্রজনন স্বাস্থ্য িম্পরকম ত পিামিম এব্বং তথয প্রোন কদি 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

জরুিী ব্যব্স্থ্াপনা এব্ং কহামিযান্ড রিরকউরিটি অরফ্ি 
(Office of Emergency Management and 
Homeland Security) 240-777-0311 
জরুিী পরিকল্পনা রব্েদয় তথয প্রোন কদি এব্ং অযািাটম  
মনটদগাদমিী (Alert Montgomery)-এি  জনয িাইন-
আপ কিায় 

 
কযাগযতা এব্ং িহদযারগতা কমমদিব্াি কাযমািয় (Office of 

Eligibility and Support Services, OESS) 
প্রদব্ি স্থ্ান এব্ং কফ্ডাদিি, িাজয এব্ং কেদিি 
কমমিুরচগুরিি জনয আদব্েন, অেমভুি অব্স্থ্ানগুরি:  

   Gaithersburg             ডাউনটাউন Silver Spring                                                               

   Germantown             Glenmont/Silver Spring 
   Rockville                     Takoma East/ Silver Spring 
 

ক্রাইরিস্ কিটাি/ভ্রামযমান ক্রাইরিস্ টিম (Crisis 
Center/Mobile Crisis Team)   240-777-4000 
কটরিদফ্াদন এব্ং ব্ারড রগদয় কিব্া প্রোন কদি; িপ্তাদহ 7 
রেন/24 ঘটা 
কযৌন কহনস্তা ও তাি রিকািদেি িহায়তাি জনয 
িংকটকািীন কফ্ান নম্বি (Victim Assistance & 
Sexual Assault Crisis Line) 240-777-4357 
24 ঘটা/ িপ্তাদহ 7 রেন  

রনযমারতত ব্যরিদেি হটিাইন (Abused Persons 
Hotline) 240-777-4195 
পারিব্ারিক রনযমাতদনি রিকাি এব্ং তাদেি পরিব্াদিি 
জনয ব্যাপক কিব্া প্রোন কদি 

রিশু রনযমাতন ও অব্দহিাি রিকািদেি জনয হটিাইন 
(Child Abuse & Neglect Hotline) 240-777-4417 
জাতীয় আত্মহতযা প্ররতদিাি ব্যব্স্থ্া এব্ং যুদ্ধ কফ্িত 
সিরনকদেি িঙ্কট (National Suicide Prevention 
Lifeline & Veterans Crisis) 1-800-273-8255 
24 ঘটা/ িপ্তাদহ 7 রেন  

প্রাপ্ত-ব্য়স্কদেি রনিাপত্তাি কাযমক্রম (Adult 
Protective Services)   240-777-3000 
 
 

রনদচ তারিকাভুি পরিদেব্াগুরিি জনয কযাগযতাি 

আব্িযকতা থাকদত পাদি।  আপরন কযাগয রকনা জানদত 

অনুরহ কদি কপ্রারাদমি নম্বদি কফ্ান করুন ব্া মদটদগামরি 

কাউরটি ওদয়ব্িাইট কেখুন: 

www.montgomerycountymd.gov/hhs  

কযান্সাি পরিদেব্া (Cancer Services) 

কহপাটাইটিি রব্ কিব্ািমূহ (Hepatitis B Services) 

িূমপান তযাগ পরিদেব্ািমূহ (Quit Smoking Services) 

েে কিব্ািমূহ  (Dental Services) 

রচরকৎিা আওতা (Medical Coverage) 

করমউরনটি স্বাস্থ্য কিব্ািমূহ (Community Health 

Services) 

আরথমক িহায়তা/আব্ািন  (Financial 

Assistance/Housing Services) 

রিশুদেি কিব্ািমূহ  (Children’s Services) 

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

মটদগামারি কাউরট রডপাটম দমট অফ্ কহল্থ অযান্ড রহউমযান 
িারভম দিি প্রেত্ত কয ককান পরিদেব্াি তদথযি জনয, 240-
777-0311 নম্বদি MC 311 কক কফ্ান করুন; কয ককান 
ভাোয় কফ্ান রহণ কিা হয়। ওদয়ব্িাইট: 
www.montgomerycountymd.gov/311 

আপৎকািীন প্রস্তুরত পরিদেব্া (Emergency 

Preparedness Services) 

পরিদেব্াি আদব্েন এব্ং কযাগযতা (Service 

Application and Eligibility) 

িংকটকািীন কিব্ািমূহ (Crisis Services) 

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

