
অ�মতা হয়অ�মতা হয়
এক� অ�মতা হল শরীর বা মেনর এমন �যেকান অব�া 
যা এই অব�ার সােথ একজন ব�ি�র জন� িনিদ� � 
ি�য়াকলাপ করা এবং তােদর চারপােশর িবে�র সােথ 
�যাগােযাগ করা আরও ক�ন কের �তােল।

যিদও "অ�ম ব�ি�রা" কখনও কখনও এক� একক 
জনসংখ�ােক �বাঝায়, এ� আসেল এক� িব��ত চািহদা 
স�� মানুেষর এক� �বিচ��ময় �গা��। একই ধরেনর 
অ�মতা দইু ব�ি� খুব িভ� উপােয় �ভািবত হেত পাের। 
িকছ�  অ�মতা লুিকেয় থাকেত পাের এবং �দখা সহজ 
নয়। �কউ �কউ একািধক অ�মতা িনেয় �বঁেচ থােকন।

অেনক ধরেনর অ�মতা আেছ এবং �স�িল একজন 
ব�ি�র উপর �ভাব �ফলেত পাের:

নড়াচড়া
অনুিচ�ন
কথা বলা
সামািজক স�ক�
িচ�া
দ�ৃ

একা�তা
�যাগােযাগ
�নািন
�াধীনতা
�শখার
মানিসক সা��

আরও জানুন: www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth

OFFICE OF HEALTH EQUITY
w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

সবার জন� স�ানসবার জন� স�ান

একজন �িতব�ী ব�ি�েক সাহায� করার আেগ িজ�াসা 
ক�ন।
অনুমান করেবন না �য ব�ি� িকছ�  করেত পাের না।
একজন বিধর ব�ি�র সােথ �যাগােযাগ করার সময়, ব�ি�র 
সােথ �চােখর �যাগােযাগ ক�ন, তােদর �া�র �দখুন এবং 
তােদর সােথ কথা বলুন। �দাভাষী বা স�ীেদর সােথ সরাসির 
�যাগােযাগ করার �চ�া করেবন না।
সহায়ক িডভাইস �যমন �ইলেচয়ার �শ� করার আেগ 
িজ�াসা ক�ন।
�পাষা �াণী বা �সবামূলক �াণীেদর সােথ �যাগােযাগ করা 
�ক আেছ বেল মেন করেবন না।

যারা অ�ম িহেসেব জীবনযাপন কের তারা একই ভােব স�ান 
পাওয়ার অিধকারী যারার �নই। একজন অ�ম ব�ি�র সােথ 
আলাপচািরতা করার সময়, তারা আপনার মতই একজন ব�ি�, 
এবং �থেম তােদর সােথ একজন ব�ি� িহসােব আচরণ ক�ন।

এির কাউি�েত ১২০,০০০-এর �বিশ মানুষ �িতব�ী জীবনযাপন করেছন। হঁাটাচলা বা িসঁিড় �বেয়
উঠেত অসুিবধা অ�মতার �কােরর তািলকার শীেষ� রেয়েছ, যা �লােকেদর জন� �ান �থেক অন�
জায়গায় যাওয়া ক�ন কের �তােল। যাইেহাক, সম� অ�মতা একজন ব�ি�র বাইের দশৃ�মান বা
�� নয়। আমরা যখন আরও সহানুভ� িতশীল, �বাঝাপড়া এবং অ�ভ�� ি�মূলক হেয় �িতব�ী
ব�ি�েদর অিভ�তা এবং �েয়াজনীয়তা স�েক�  িশিখ তখন আমরা শি� �তির কির।

সং�রণ ০৩ | �া�� ইকু�ই� বীট
 এক� �া�� িশ�া সংবাদবাহী প�

এর স�েক�  কথা
বলা যাক

অ�মতা সে�
বসবাস 

http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth
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�েত�েকরই চািহদা আেছ। স�ক �বি�রা কী জােননা আপনার চািহদা?

জ�রী �িতি�য়া ফম�জ�রী �িতি�য়া ফম�
ফেম�র তথ� ���ায় এবং সম� তথ� �গাপন রাখা হয়। তথ�
�ধুমা� �ানীয় জ�রী সহায়তা কম�কত� ােদর কােছ উপল�।
আপিন �যেকােনা সময় আপনার তথ� আপেডট করেত
পােরন।

আপনার বা আপনার ি�য়জেনর যিদ �কােনা অ�মতা বা
িবেশষ িচিকৎসার �েয়াজন থােক, আপিন জ�রী

পিরি�িতেত সাহােয�র জন� কল করেল সাড়া �দওয়া যােদর
কাজ তােদর জানা দরকার। আপনার অনন� পিরি�িত
স�েক�  সুিনিদ� � িবশদ িববরণ থাকা জ�ির উ�রদাতােদর
যত �ত স�ব এবং িনরাপেদ আপনার সােথ আচরণ করেত
সাহায� করেব।

এখােন ফম�� পূরণ ক�ন: 
bit.ly/ecopdFORM

এই �রাগ�িল অ��, দীঘ��ায়ী ব�থা, �বণশি� �াস, চলােফরার সমস�া, �-য� 
অ�মতা এবং আরও অেনক িকছ�  হেত পাের।

বাত
ক�া�ার
ডায়ােব�স

�দেরাগ
�মদবৃি�
��াক

আপিন িক জােনন?আপিন িক জােনন?
�িনক �রাগ�িনক �রাগ
অ�মতার িদেক িনেয় �যেত পােরঅ�মতার িদেক িনেয় �যেত পাের

এর মেধ� অেনক �রাগই এড়ােনা যায়। এক� পু�কর খাদ� খাওয়ার িদেক মেনািনেবশ 
ক�ন, সুপািরশকৃত পিরমােণ ব�ায়াম করার জন� কাজ ক�ন, অত�িধক অ�ালেকাহল 
�সবন এিড়েয় চলুন এবং দীঘ��ায়ী �রােগর সােথ স�িক� ত অ�মতা অজ�ন এড়ােত 
তামাক ধূমপান ত�াগ ক�ন। আপিন যিদ এই দীঘ��ায়ী �রাগ�িলর মেধ� এক�র সােথ 
বসবাস কেরন তেব কীভােব আপিন দীঘ�েময়াদী অ�মতা এড়ােত পােরন �স স�েক�  
আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলনু।

িকভােব আপিন িনেজেক এডেভােকট করেবনিকভােব আপিন িনেজেক এডেভােকট করেবন

আপিন আপনার শরীর ভাল জােনন. আপিন যখন ভাল থােকন তখন আপিন �কমন অনুভব কেরন এবং যখন আপিন ভাল 
থােকন না তখন কী আলাদা তা ল�� ক�ন। আপনার উে�গ স�েক�  আপনার ডা�ার এবং ত�াবধায়কেদর সােথ �খালােমলাভােব 
কথা বলুন।
আপনার মত �লােকেদর িচিকত্সা করার অিভ�তা আেছ এমন �া��েসবা �দানকারী খুঁজনু।
িনি�ত করেত বলুন �য আপিন শারীিরকভােব আপনার �া��েসবা �দানকারীর অিফেস �যেত এবং �েবশ করেত পােরন, আরােম 
অেপ�া করেত পােরন এবং �েয়াজেন পরী�ার �টিবেল অ�াে�স করেত পােরন।
একজন ব�ুেক আনুন বা �নাট িনন যিদ আপিন উি�� হন আপনার �দানকারী আপনােক যা বেল তা আপনার মেন নাও থাকেত 
পাের বা পুেরাপুির বুঝেত পাের না। আপনার যতটা �� করা দরকার িজ�াসা ক�ন।
�িত� িভিজেট আপনার সােথ �নওয়া সম� ওষুেধর এক� তািলকা আনুন।

কীভােব আপনার শরীেরর কথা �নেত হয় এবং আপনার �েয়াজেনর জন� কথা বলেত হয় তা িশেখ আপনার 
ডা�ার এবং আপনার আেশপােশর �লাকেদর কাছ �থেক সেব�া�ম স�াব� য� িনন।

http://www3.erie.gov/ecopd


আরও তথ� 
অনলাইন

ওেয়বসাইট
erie.gov/ecopd

otda.ny.gov (518) 473-1090

ট�লস আপিন ব�বহার করেত পােরনট�লস আপিন ব�বহার করেত পােরন

95 Franklin St
Buffalo, N.Y. 14202
erie.gov/socialservices

(716) 858-8000

�গল ম�াপ অ�াে�সেযাগ� �ান

রা�ার দশৃ� ব�বহারকারীেদর এক� রা�ার �িত�
অংেশ জমু করেত এবং র�াে�র অব�ান�িল খুঁেজ
�বর করার জন� কাব��িলেক িনচ�  করার অনুমিত �দয়৷
অ�াে�সেযাগ� �ান�িল �স�ংেস �গল  মানিচ�
অ�ােপ পাওয়া এক� �বিশ��। এক� অব�ােনর
�লআউট, �েবশ�ার, পািক� ং, িব�ামাগার, এবং বসার
িবক��িল স�েক�  আরও জানেত �বিশ���েক "চালু"
ক�ন৷
�গল ম�াপ �যেকােনা ওেয়ব �াউজাের পাওয়া যায়।
অ�াপ� Android বা iOS এ উপল�।

478 Main St, Buffalo
1900 Ridge Rd, West Seneca
ssa.gov

1-800-772-1213

SNAP, HEAP, অ�ায়ী সহায়তা, িশ� য�, সা�য়ী মূেল�র আবাসন 
এবং আরও অেনক িকছ�

অ�ায়ী ও অ�মতা সহায়তারঅ�ায়ী ও অ�মতা সহায়তার
NYS অিফসNYS অিফস

ইউএস �সাশ�াল িসিকউির�ইউএস �সাশ�াল িসিকউির�  
অ�াডিমিনে�শনঅ�াডিমিনে�শন
অ�মতা, িচিকৎসা, অবসর সুিবধা
এির কাউি�েত দ�ু অব�ান

erie.gov/vax (716) 858-2929

SNAP, HEAP, অ�ায়ী সহায়তা, িশ� য� সহায়তা, 
সা�য়ী মূেল�র আবাসন

এির কাউি� সামািজকএির কাউি� সামািজক
পিরেষবা িবভাগপিরেষবা িবভাগ

এির কাউি� অিফস ফর িপপল উইথ িডজঅ�ািবিল�জ (ইিসওিপিড) তথ� �দান কের, �রফােরল, 
�িতিনিধ�, এবং অ�াডেভােকিস। এই অিফস আপনােক এবং আপনার ি�য়জনেক আপনার চািহদা �মটােত সহায়তা 
পিরেষবা এবং সং�ান�িল খুঁেজ �পেত সহায়তা করেত পাের।

সহায়তার �কার�িল ECOPD আপনােক এর সােথ সংযু� করেত পাের: অ�াডেভােকিস, এিডএ স�িত, িশ�া, কম�সং�ান, 
খাদ� পিরেষবা, �বণ ও ব�ৃতা, আবাসন, আইিন পিরেষবা, মানিসক �া��, শারীিরক চ�ােল�, িবেনাদন অ�াে�স, অবসর 
য�, সহায়তা �প, পিরবহন এবং আরও অেনক িকছ�।

অব�ান
95 Franklin Street, Room 651
Buffalo, N.Y. 14202

কল
(716) 858-6215
N.Y. Relay 1-800-662-1220

�িতব�ী ব�ি�েদর জন� এির�িতব�ী ব�ি�েদর জন� এির    কাউি� অিফসকাউি� অিফস

স�দ

এির কাউি� ভ�া� িভিজট সহএির কাউি� ভ�া� িভিজট সহ  
বািড়েত �কা পানবািড়েত �কা পান
এির কাউি� ভ�া� িভিজট �কািভড-১৯ �কা িবনামূেল� আপনার দরজায় িনেয় 
আেস। ৬ মাস+ বয়েসর জন� উপল�

িবনামূেল� TTY-িভি�ক �টিলকিমউিনেকশন 
িরেল পিরেষবার জন� ডায়াল করন ৭১১ 
িদেন ২৪ ঘ�া উপল�

এই পিরেষবা� িডিজটাল সাম�ীেক আরও অ�াে�সেযাগ�
করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ৷ অেনক ওেয়বসাইেটর িনেচর
�কাণায় এই আইকন� খুঁজনু। �বিশ���িলর মেধ� রেয়েছ
আকার এবং ব�বধান, রেঙর �বসাদশৃ�, ভেয়স িনেদ�শাবলী
এবং আরও অেনক িকছ�র জন� পাঠ� পিরবত�ন করা।

ইউজারওেয় অ�াে�িসিবিল� উইেজট

িরেল পিরেষবা�িল �বণ বা ব�ৃতা সমস�াযু� ব�ি�েদর এই অ�মতা 
সহ বা ছাড়া �লােকেদর কল করার অনুমিত �দয়
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http://www.erie.gov/ecopd
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https://otda.ny.gov/
https://otda.ny.gov/
http://erie.gov/socialservices
http://erie.gov/socialservices
http://erie.gov/socialservices
http://erie.gov/socialservices
https://www.youtube.com/watch?v=-oWsAMwJ-ks
http://ssa.gov/
https://www.ssa.gov/
http://erie.gov/vax
http://erie.gov/vax
https://www.fcc.gov/consumers/guides/711-telecommunications-relay-service
https://www.fcc.gov/consumers/guides/711-telecommunications-relay-service
https://www.fcc.gov/consumers/guides/711-telecommunications-relay-service
https://www.fcc.gov/consumers/guides/711-telecommunications-relay-service
https://www.fcc.gov/consumers/guides/711-telecommunications-relay-service
https://userway.org/widget/
https://userway.org/widget/
https://www.youtube.com/watch?v=-oWsAMwJ-ks
https://www.google.com/maps


OFFICE OF HEALTH EQUITY
w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

�েত�েকর জন� শারীিরক িফটেনস�েত�েকর জন� শারীিরক িফটেনস

Rev. 09.2022

সি�য় থাকা জ�রী। "সি�য়" শারীিরক সীমাব�তায�ু �লােকেদর জন� আলাদা �দখেত পাের। এই
িনেদ� িশকা�িল পরূণ করার জন� আপনার �মতার মেধ� কাজ ক�ন এবং আপিন আপনার �দেরাগ,
উ� র�চাপ, �কালন ক�া�ার এবং ডায়ােব�েসর ঝঁুিক উে�খেযাগ�ভােব �াস করেবন। শারীিরক
স�ুতার অেনক উপকািরতা আেছ! সি�য় থাকা আপনার ��ািমনা এবং �পশী শি� বৃি� করেব,
জেয়ে�র �ফালাভাব কমােত পাের এবং সারািদেন ঘেুর �বড়ােনা সহজ কের ত�লেব।
িফটেনস উে�গ এবং িবষ�তার ল�ণ�িলও কমােত পাের, �মজাজ এবং 
আ�িব�াস বাড়ােত পাের, �াধীনতার �চার করেত পাের, ব�ু� গেড় ত�লেত 
পাের এবং সামি�ক জীবেনর মান উ�ত করেত পাের।

A MEDICALLY ORIENTED GYM?!A MEDICALLY ORIENTED GYM?!

এির কাউি� অিফস অফ �হলথ ইকু�ই� ২০২১ সােলর িডেস�ের �িতি�ত হেয়িছল৷ অিফস অফ �হলথ

ইকু�ই�র দ�ৃ হল এির কাউি�র সম� জনেগা��র জন� সব�ািধক �া�� এবং স�ুতা অজ�েনর জন�৷ �া��

ইকু�ই� অিফস এির কাউি� �া�� িবভােগর মেধ� অবি�ত।

www.erie.gov/health-equity �দখুন
HealthEquity@erie.gov - এ আমােদর ইেমল ক�ণ

আেরা জানেত চান? 

এ� এক� �কাশনা

�া�� ইকু�ই�র এির  কাউি� অিফস
এই �কাশনা� আমােদর ওেয়বসাইেট এবং ি�ে� ৫� ভাষায় পাওয়া যায়

A MEDICALLY ORIENTED GYM?!A MEDICALLY ORIENTED GYM?!

�জিরেকা �রাড কিমউিন� 
�হলথ �স�ার এমওিজ

এক� �মিডেকল ওিরেয়ে�ড িজম (এম.ও.িজ.) পিরেষবা�িল অফার কের 
�য�িল ঐিতহ�গত িজম�িল কা�ম ব�ায়াম ��া�াম এবং পু� সহায়তা, 
শারীিরক সীমাব�তার জন� ি�য়াকলাপ এবং িনরাপ�া িনি�ত করার জন� 
সাইেট িচিকৎসা কম�েদর অ�ভ��� কের না।

এক� এম.ও.িজ.এক� এম.ও.িজ.    খুঁজনুখুঁজনু  
আপনার কাছাকািছআপনার কাছাকািছ

themoggroup.comএম.ও.িজ এর তািলকা িজম

(716) 431-5154

সা�ািহক শারীিরক কায�কলাপ িনেদ� িশকাসা�ািহক শারীিরক কায�কলাপ িনেদ� িশকা
দীঘ��ায়ী �রাগ বা অ�মতা সহ �া�বয়�েদর জন�

১৫০-৩০০ িমিনেটর হালকা অ�ােরািবক ব�ায়াম বা
৭৫-১৫০ িমিনেটর মাঝাির তী� অ�ােরািবক ব�ায়াম বা
এক� সম�য় হালকা এবং মাঝাির তী� বায়বীয় কায�কলাপ

হালকা �থেক ভারী তী�তার �পশী শি�শালীকরণ কায��ম এবং এেত ২ বা তার
�বিশ িদেন সম� �ধান �পশী �প জিড়ত থােক 

�াস

��ব�: দীঘ��ায়ী অব�ার সােথ বসবাসকারী ব�ি�েদর তােদর �মতা এবং অব�ার 
জন� উপযু� কায�কলােপর ধরন এবং পিরমাণ স�েক�  �া��েসবা �পশাদার বা 
শারীিরক কায�কলাপ িবেশষে�র সােথ পরামশ� করা উিচত। সবার জন�ই িকছ�  
আেছ!

আরও তেথ�র জন�: https://health.gov/our-work/nutrition-physical-activity/physical-activity-guidelines

�চয়ার �যাগব�ায়াম শি� �তির করার 
এক� দদু� া� উপায়। এই মৃদ ু�যাগ 
অনুশীলেনর অেনক মানিসক �া�� 

উপকািরতাও রেয়েছ।
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