
 

গরতর মানিসক বয্ািধ ও মাদক আসি� মূলয্ায়ন ও েসবার 
েযাগােযাগ �দান কের। ে�া�ামগিলর মেধয্ রেয়েছ: 

 �া�বয়�েদর আচরণগত �া�য্ ে�া�াম (Adult Behavioral 
Health Program) 

 িশশ ও িকেশার মানিসক �া�য্ ে�া�াম (Child & 
Adolescent Mental Health Program) 

 মানিসক �া�য্ েকস বয্ব�াপনা (Mental Health Case 
Management) 

 �বীণেদর জনয্ মানিসক �া�য্ পিরেষবা (Mental Health 
Services for Seniors) 

 আউটেপেশ� েরাগীেদর আসি� এবং মানিসক �া�য্ পিরেষবা 
(Outpatient Addiction and Mental Health Services) 

 
িশশ ও িকেশারেদর জনয্ �ীিনং এবং 
মূলয্ায়ন পিরেষবা (Screening and 
Assessment Services for Children 
and Adolescents,SASCA) 

 240-777-1430 

ম�েগামাির কাউি� হটলাইন 
(Montgomery County Hotline) 

301-738-2255 

স�ােহ 24 ঘ�া/7 িদন; েট�ট সািভর্ স: রিববার-বৃহ�িতবার দপুুর 
12:00টা-স�য্া 9:00টা 

 

 
এই পিরেষবাগিল িদেন 24 ঘ�া, স�ােহর 7 িদন উপল�। TTY এর জনয্, 
711 ডায়াল করন। 

�াইিসস েস�ার এবং েমাবাইল �াইিসস 
িটম (Crisis Center & Mobile Crisis Team) 

 240-777-4000 

িভকিটম অয্ািসসটয্া� এবং েযৗন 
আ�মণ �াইিসস লাইন (Victim 
Assistance & Sexual Assault Crisis Line) 

240-777-4357 

িনযর্ািতত বয্ি�েদর হটলাইন (পািরবািরক 
সিহংসতা) (Abused Persons Hotline 
(Domestic Violence) 

240-777-4673 

িশশ িনযর্াতন ও অবেহলা হটলাইন (Child 
Abuse & Neglect Hotline) 

240-777-4417 

আত্মহতয্া �িতেরাধ এবং �া�ন 
ৈসিনকেদর সংকট (National Suicide 
Prevention Lifeline & Veterans Crisis) 

1-800-273-8255 

�া�বয়�েদর র�া পিরেষবা (Adult 
Protective Services) 

  240-777-3000 
 

 

�া�য্বীমািবহীন, সীিমত আেয়র, বািস�ােদর জনয্ িচিকৎসা পিরেষবা (আইিন 

ি�িতর েকােনা নিথর �েয়াজন েনই)। OESS এর মাধয্েম  

240-777-0311 ন�ের আেবদন করন।  
*= Medicare �হণ  কের; # = Medicaid �হণ  কের 
Aspen Hill 
হিল �স হসিপটাল েহলথ েস�ার (Holy Cross 
Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

েমাবাইল েমিডেকল েকয়ার (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

Gaithersburg  
িসিসআই েহলথ অয্া� ওেয়লেনস সািভর্ েসস (CCI 
Health & Wellness Services) * #     301-585-1250 

হিল �স হসিপটাল েহলথ েস�ার (Holy Cross 
Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

মািসর্ েহলথ ি�িনক (Mercy Health Clinic) #  240-773-0322 
েমাবাইল েমিডেকল েকয়ার (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

পয্ান এিশয়ান ভলাি�য়ার েহলথ ি�িনক  
(Pan Asian Volunteer Health Clinic) * # 

 240-393-5950 
 

Germantown 
হিল �স হসিপটাল েহলথ েস�ার (Holy Cross 
Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

েমাবাইল েমিডেকল েকয়ার (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

Olney 
�েয়ে�া সয্ালদ (Proyecto Salud) #  301-260-1073 

Rockville 
ময্ানসিফ� কােসময্ান েহলথ ি�িনক (Mansfield 
Kaseman Health Clinic) #   301-917-6800 

েমাবাইল েমিডেকল েকয়ার (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

Silver Spring 

কয্াথিলক দাতবয্ িচিকৎসা ি�িনক (Catholic 
Charities Medical Clinic)   301-434-8985 

িসিসআই েহলথ অয্া� ওেয়লেনস সািভর্ েসস (CCI 
Health & Wellness Services) * #     301-585-1250 

হিল �স হসিপটাল েহলথ েস�ার (Holy Cross 
Hospital Health Center) # 

 301-557-1940 

 

েমিরস েস�ার ি�িনক (Mary’s Center Clinic) * #  240-485-3160 

েমাবাইল েমিডেকল েকয়ার (Mobile Medical 
Care) * # 

301-493-2400 

মুসিলম কিমউিনিট েস�ার েমিডেকল ি�িনক 
(Muslim Community Center Medical Clinic) 
* # 

 301-384-2166 

Takoma Park 
িসিসআই েহলথ অয্া� ওেয়লেনস সািভর্ েসস (CCI 
Health & Wellness Services) * #   301-431-2972 

Wheaton 
�েয়ে�া সয্ালদ (Proyecto Salud) #  301-260-1073 
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ম�েগামাির কাউি�র বািস�ােদর জনয্ �া�য্ ও 

সামািজক পিরেষবা সং�ান 

 
Montgomery County  

Department of Health and Human Services 
Asian American Health Initiative 

1401 Rockville Pike, 3rd Floor, 
Rockville, MD 20852 

েফান: 240-777-4517; TTY ডায়াল করন 711 
ফয্া�: 240-777-4564 

ওেয়বসাইট: www.AAHIinfo.org 
ইেমল: AAHI@montgomerycountymd.gov 

 অনুস�ান করন: Asian American Health Initiative 

 Twitter @AAHI_info 
 

240-777-4517 ন�ের েফান কের বা www.AAHIinfo.org-এ িগেয় 

অনুেরােধর িভিত্তেত এই নিথর িবক� িবনয্াস পাওয়া যায়। 
 

   Ride On/Metro stop এর 0.5 মাইেলর মেধয্ অয্াে�সেযাগয্ 
 

 
 
 
 
 
 

 

েফডােরল, ে�ট এবং কাউি� ে�া�ামগিলর জনয্ এি� পেয়� এবং আেবদন। 
অব�ানগিলর মেধয্ রেয়েছ:  
Gaithersburg, Germantown, Rockville, Downtown Silver Spring, 
Glenmont/Silver Spring and Takoma/East Silver Spring 

 

�বীণ এবং/অথবা �িতব�ী বয্ি�েদর এবং তােদর ত�াবধায়ক/ বািড়র 
সাহাযয্কারীর জনয্ তথয্ ও সং�ান �দান কের, যার মেধয্ রেয়েছ:  
 �া�বয়�েদর �িতর�ামূলক পিরেষবা (Adult Protective 

Services) 
 বািড়েত যত্ন 
 পিরবােরর পিরচযর্াকারীেদর জনয্ সমথর্ন 
 আিথর্ক সহায়তা 
 বিষর্য়ান ভাতা (Senior Care Subsidy Program) 
 পিরবহন 
 আবাসন 
 বিষর্য়ানেদর পুি� (Senior Nutrition Program) 
 বিষর্য়ানেদর দাঁেতর িচিকৎসা (Senior Dental Program) 

 

 

 
 
 

মানিসক িচিকৎসার সুেযাগ 
সুিবধা (Access to Behavioral 
Health) 

  240-777-1770 
েযাগয্তা ও সহায়তা পিরেষবা অিফস 
(Office of Eligibility and Support 
Services, OESS) 

240-777-0311 

বাধর্কয্ ও �িতব�ী সং�ান ইউিনট 
(Aging & Disability Resource Unit)  

240-777-3000 
 

কােন�-এ-রাইড (Connect-A-Ride) 301-738-3252 

50+ বছর বয়সী �া�বয়� এবং �িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পিরবহন িবকে�র 
তথয্ �দান কের 

কল অ�ান রাইড (Call ‘N’ Ride) 301-948-5409 
বয়� এবং �িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পিরবহন 
েমিডেকড পিরবহন তথয্ লাইন (Medicaid 
Transportation Information Line) 

240-777-5890 

কাউি�র িসিনয়র েহলথ ই�ুয্ের� 
অয্ািস�য্া� ে�া�াম (County’s Senior Health 
Insurance Assistance Program, SHIP) 

301-255-4250 

বয়� বয্ি�, �িতব�ী বয্ি�, পিরবার এবং পিরচযর্াকারীেদর জনয্ িবনামূেলয্ 
Medicare তথয্ ও পরামশর্ �দান কের 

মানিসক �া�য্ ও েনশা মুি� পিরেষবা (Mental Health/Substance Abuse 
Services) 

�াইিসস সািভর্ স (Crisis Services) 

ম�েগামাির েকয়ারস ি�িনক (Montgomery Cares 
Clinics) 

পিরেষবার আেবদন এবং েযাগয্তা (Service Application 
and Eligibility)  

�বীণ এবং �িতব�ী পিরেষবা (Senior & Disability 
Services) 

ম�েগাম াির কাউি�  িডপাটর্ েম�  অফ  েহলথ  অয্া� 
িহউময্ান  সািভর্ েসস  �ারা  �দত্ত েযেকােনা  পিরেষবার 
তেথয্র জনয্, 240-777-0311 ন�ের MC 311 এ  েফান  

করন; েফানগিল  েয  েকােনা  ভাষায়  �হণ  করা  হয়। 
ওেয়বসাইট : www.montgomerycountymd.gov/311 

http://www.aahiinfo.org/
mailto:AAHI@montgomerycountymd.gov
http://www.aahiinfo.org/
http://www.montgomerycountymd.gov/311


 
 

 
�ন এবং সািভর্ কাল কয্া�ার �ীিনং 
(Breast and Cervical Cancer 
Screening) 

  240-777-1750 

েকােলাের�াল কয্া�ার �ীিনং ে�া�াম 
(Colorectal Cancer Screening 
Program) 

  240-777-1222 

 

 
�প িব �েজ� (STOP B Project) 240-393-5950 
িবনামূেলয্ িশ�া, িবনামূেলয্ �ীিনং, িটকা, এবং িচিকত্সা েরফােরল 

 

 
েমিরলয্া� েটাবয্ােকা কুইটলাইন 
(Maryland Tobacco Quitline) 

1-800-784-8669 

এিশয়ান ে�াকারস’ কুইটলাইন (Asian 
Smokers’ Quitline) 

 

চাইিনজ ভাষার জনয্: 1-800-838-8917 
িভেয়তনামী ভাষার জনয্: 1-800-778-8440 
েকািরয়ান ভাষার জনয্: 1-800-556-5564 

 

 
েড�াল পিরেষবা (Dental Services)   240-777-1875 

HIV েড�াল পিরেষবা (HIV Dental 
Services) 

  240-777-1737 

 

 
েমিডেকড/েহলথ চেয়স 
(Medicaid/Health Choice)  

 240-777-1635 

গভর্ বতী মিহলা, িশশ এবং �িতব�ী �া�বয়�েদর পিরচযর্া সম�য় 

গৃহহীন �া�বয়�েদর জনয্ িচিকৎসা 
পিরেষবা (Medical Care for Homeless 
Adults) 

240-777-0311 

 

 
েরাগ িনয়�ণ (Disease Control)  240-777-1755 

STD, TB, এবং HIV ছাড়া সং�ামক েরােগর ঘটনা তদ� কের 

STI/HIV েটি�ং এবং েকস 
ময্ােনজেম� (STI/HIV Testing and 
Case Management) 

 

  240-777-1833 

িটিব পরী�া ও িচিকৎসা  
(TB Testing and Treatment) 

 

  240-777-1800 

আ�জর্ ািতক �মণ তথয্ (International 
Travel Info) 

 

240-777-0311 

খাদয্ এবং সুিবধােক� লাইেসি�ং 
(Food and Facilities Licensing) 

  240-777-3986 
 

সুিবধােক� এবং বয্ি�গত লাইেস� �ি�য়াকরণ এবং খাদয্ 
সুিবধােক� সং�া� অিভেযাগ 

  

 
পাবিলক অয্ািস�য্া� ে�া�াম (Public 
Assistance Programs)    

240-777-1003 

আয়, খাদয্, এবং িচিকৎসা সহায়তা 

ভাড়া সহায়তা কাযর্�ম (Rental 
Assistance Program) 

 240-777-4400 

জররী উে�দ �িতেরাধ (Emergency 
Eviction Prevention) 

240-777-0311 

স�েট হ�ে�প পিরেষবা। অব�ানগিলর মেধয্ রেয়েছ:  
Germantown 
Rockville 
Silver Spring 

িবদযু্ৎ, পািন, গয্াস সহায়তা (Utility 
Assistance Program)  

 240-777-4450                                                          

গৃহহীন তথয্ লাইন (Homeless 
Information Line) 

240-907-2688 

হাউিজং অপারচুিনিট কিমশন (Housing 
Opportunities Commission) 

240-627-9400 

আবাসন তথয্, কাউে�িলং এবং সহায়তা পিরেষবা �দান কের 
 

 
�া�য্ বীমািবহীন িশশেদর িচিকৎসা 
পিরেষবা (িশশেদর পিরচযর্া) 
(Medical Care for Uninsured 
Children (Care for Kids) 

 301-628-3450 

�াথিমক এবং িবেশষ পিরচযর্া পিরেষবা 

চাই�িল� (�াথিমক ৈশশব পিরেষবা) 
(ChildLink (Early Childhood Services) 

  240-777-4769 

5 বছর পযর্� বয়সী িশশেদর জনয্ তথয্ এবং েরফােরল পিরেষবা 

েমিরলয্া� িচলে�নস েহলথ 
ে�া�াম (Maryland Children’s 
Health Program, MCHP) 

  1-855-642-8572 

অ�া�বয়�েদর (0-19 বছর) এবং েযেকােনা বয়েসর গভর্ বতী 
মিহলােদর জনয্ �া�য্েসবা 

�ুল �া�য্ পিরেষবা (School Health 
Services) 

  240-777-1550 

পাবিলক �ুেল িশ�াথ�েদর �া�য্, িনরাপত্তা এবং কলয্াণ িনি�ত এবং 
উ�ীত কের 

 
িটকাদান কমর্সূিচ (Immunization 
Program) 

240-777-1050 

অ�া�বয়�েদর (0-19 বৎসর) ওয়াক-ইন িটকাদান। 
অব�ানগিলর মেধয্ রেয়েছ: 
Dennis Avenue �া�য্ েক� 

Silver Spring �া�য্ েক�   

UpCounty আ�িলক পিরেষবা েক�    

�ুল �া�য্ পিরেষবা েক�/Rocking Horse Road েক�   

 
মাতৃ� অংশীদাির�/�াক-�সব পিরচযর্া 
ে�া�াম (Maternity Partnership/ Prenatal 
Care Program) 

  240-777-0311 

পিরবার পিরক�না/�জনন �া�য্ (Family Planning/ 
Reproductive Health) 
�জনন �া�য্ পিরচযর্া এবং স�িকর্ ত �িতেরাধমূলক �া�য্ পিরেষবা 
�দান কের 
কিমউিনিট ি�িনক, ইনক. 4 অব�ান: 

িসিসআই-ফয্ািমিল সািভর্ েসস ইনক  
(CCI-Family Services Inc, FSI) 

240-790-3334 

িসিসআই (CCI)-Gaithersburg           301-216-0880 

িসিসআই (CCI)-Silver Spring 301-585-1250 

িসিসআই (CCI)-Takoma Park          301-431-2972 
েমিরস েস�ার ি�িনক (Mary’s Center Clinic)  240-485-3160 
Gaithersburg েক� পিরকি�ত অিভভাবক� 
(Center Planned Parenthood) 

 301-208-1300 

 

�ুল �া�য্ পিরেষবা (School Health 
Services)                      

240-777-1550 

 
 

জররী বয্ব�াপনা এবং েহামলয্া� 
িসিকউিরিট অিফস (Office of Emergency 
Management and Homeland Security) 

240-777-0311 

অয্ালাটর্  ম�েগােমির (Alert Montgomery) এর জনয্ জররী পিরক�না 
স�িকর্ ত তথয্ এবং সাইন আপ 

 
 

�া�য্ সং�ান এবং সামািজক পিরেষবাগিলর জনয্ েদাভাষী এবং 
েনিভেগশন পিরেষবা �দান কের। 

 
চাইিনজ ভাষার জনয্: 301-760-4991 
িহি� ভাষার জনয্: 301-760-4571 
েকািরয়ান ভাষার জনয্: 301-760-7058 
িভেয়তনামী ভাষার জনয্: 301-760-4992 
�য্ািনশ ভাষার জনয্: 301-270-8432 
অনয্ানয্ ভাষার জনয্: 301-760-7051 

 

নীেচ তািলকাভু� পিরেষবাগিলর েযাগয্তার �েয়াজনীয়তা  
থাকেত পাের। আপিন  েযাগয্ িকনা  জানেত, অনু�হ কের অনুস�ান 
করেত ে�া�াম  ন�রগিলেত েফান করন বা  ম�েগােমির কাউি�র 
ওেয়বসাইট েদখ ুন: www.montgomerycountymd.gov/hhs  

কয্া�ার পিরেষবা (Cancer Services) 

েহপাটাইিটস িব পিরেষবা (Hepatitis B Services) 

ধূমপান পিরতয্াগ পিরেষবা (Quit Smoking Services) 

েড�াল পিরেষবা (Dental Services) 

েমিডেকল কভােরজ (Medical Coverage) 

কিমউিনিট েহলথ সািভর্ স (Community Health Services) 

আিথর্ক সহায়তা/হাউিজং পিরেষবা (Financial 
Assistance/Housing Services) 

িশশেদর পিরেষবা (Children’s Services) 

জররী ��িত পিরেষবা (Emergency Preparedness 
Services) 

েরাগীর েনিভেগটর ে�া�াম (Patient Navigator 
Program) 

মাতৃ/�জনন �া�য্ েসবা (Maternal/Reproductive 
Health Care Services) 

http://www.montgomerycountymd.gov/hhs

