
সংস্থানের একটি পথ।
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নিম্ননিনিত সংস্থািগুনির মধ্যে রধ়েধে 
নলিনিকথাি ট্থা়েথাি, বযেথান্-নিন দ্িষ্ট তথযে, অ্যে়েি 
এবং গধবষণথা সম্পনকদি ত তথযে।

ে্থাশেথাল ইেস্টিটিউটস অফ হেলথ হেনেটিক অ্থান্ড 
হরয়থার স্িস্েনেে ইেফরনেশে হসন্থার(National 
Institutes of Health Genetic and Rare Diseases 
Information Center) 
www.rarediseases.info.nih.gov
 • বযেথান্ সংক্থান্ত তথযে
 • তথযে নিধ দ্ি নিকথা

ে্থাশেথাল অর্থােথাইনেশে ফর হরয়থার স্িসঅি্থারস 
(National Organization for Rare Disorders) 
www.rarediseases.org 
 • বযেথান্গুনির জিযে ওভথারনভউ
 • নবরি ররথাধগর রেটথাধবস
 • নলিনিকথাি ট্থা়েথাি এবং গধবষণথা অ্যে়েি

স্শশুর প্রথে পরীক্থা
www.babysfirsttest.org
 • রজধিটিক নবধিষজ্ঞ
 • বযেথান্ সংক্থান্ত তথযে

হেনেটিক অ্থালথানয়ন্স
www.geneticalliance.org
 •  সবথাইধক ্থান়েত্বিীিভথাধব জন়িত করথার প্রনতশ্রুনত 

(Promise for Engaging Everyone 
Responsibly, PEER)

 • গধবষণথার জিযে ররনজন্রি ততনর কধর 

স্েউ ইংল্থান্ড কেনসথাট্িয়থাে অফ হেটথাবস্লক 
প্রকল্প(New England Consortium of 
Metabolic Programs) 
www.newenglandconsortium.org
 • বযেথান্ সংক্থান্ত তথযে
 • পুনষ্ট সংস্থাি

ব্থাস্ি সংস্থাে

এই প্রকল্পটি অেদুথাে েম্বর U1W42317 এর অিীনে 
U.S. স্িপথাট্নেন্ অফ হেলথ অ্থান্ড স্েউে্থাে 

সথাস্্্নসস (Health and Human Services, HHS) এর 
হেলথ স্রনসথানস্স অ্থান্ড সথাস্্্নসস অ্থািস্েস্েন্রেশে 

(Health Resources and Services Administration, 
HRSA) দ্থারথা সেস্থ্ত। স্বষয়বস্তু হলখক(হদর) এর 
এবং বথাি্তথােলূক্থানব HRSA, HHS, বথা েথাস্ক্ে 
সরকথানরর অস্ফস্সয়থাল েতথােনতর প্রস্তস্েস্িত্ব 

কনর েথা বথা অেনুেথাদে হদয় েথা।

স্েউবে্ স্্রিস্েং প্রকল্প (Newborn 
Screening Program)

Wadsworth Center 
স্েউ ইয়ক্ হটিট স্িপথাট্নেন্ অফ হেলথ

120 New Scotland Avenue 
Albany, NY 12208

nbsinfo@health.ny.gov
(518) 473-7552

www.wadsworth.org/LTFU
 

একটি উত্তরথান্কথারসূধরে পথাও়েথা রমটথাবনিক 
নেসঅেদি থার (Inherited Metabolic 

Disorder, IMD) ররথাগ নিণদি়ে রিনভধগট 
করথা পনরবথারগুনির জিযে৷

http://www.rarediseases.info.nih.gov
http://www.rarediseases.org
http://www.babysfirsttest.org
http://www.geneticalliance.org
http://www.newenglandconsortium.org
http://www.wadsworth.org/LTFU


নিম্ননিনিত সংস্থািগুনির মধ্যে আনথদিক 
পনরকল্পিথা, স্থাস্যে বীমথা এবং পনরবহি সহথা়েতথা 
সম্পনকদি ত তথযে অন্তভুদি ক্ত রধ়েধে।

হেস্িনকি হেলথ হেথােস
www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program
 •  স্থাস্যে পনরধষবথা প্র্থািকথারীধ্র সথাধথ র�থাগথাধ�থাগ 

স্থাপি কধর
 •  প্রধ়েথাজিী়ে নিনকৎসথা বযেবস্থার সথাধথ সংধ�থাগ করুি
 •  বথাসস্থাধি সহথা়েতথা
 •  সথামথানজক পনরধষবথা (িথা্যে, সুনব্থা এবং পনরবহি) 
 •  কনমউনিটি প্রকধল্পর সথাধথ সংধ�থাগ ঘটথা়ে

স্েউ ইয়ক্ কথানেক্টস/NY Connects 
www.nyconnects.ny.gov/home
 •  ্ ীঘদিধম়েথা্ী পনরধষবথার জিযে নবিথামধূিযে সংধ�থাধগর সরঞ্থাম
 •  রমনেধকি এবং িি-রমনেধকি পনরবহি, বথান়িধত �ত্ন এবং 

িথাবথাধর সহথা়েতথা

প্থানরন্ টু প্থানরন্ স্েউ ইয়ক্ হটিট 
www.ptopnys.org
 • স্থাস্যে বীমথা সংস্থাি
 •  প্রনতবন্ী বযেনক্ত এবং তথাধ্র পনরবথাধরর জিযে 

টযেথাক্স-সুনব্থা�ুক্ত রসনভংস অযেথাকথাউন্ট
 • অিু্ থাি

স্শশুর প্রথে পরীক্থা
www.babysfirsttest.org
 • বীমথা এবং পনরকল্পিথা
 • আনথদিক সহথা়েতথা রগথাষ্ী
 • স্থাস্যে বীমথা সংক্থান্ত পনিনসর ইিসথাইট

হেথাস্দ্নকয়থার
www.modivcare.com
 • অ-জরুরী নিনকৎসথা পনরবহি
 • Medicaid ও Medicare গৃহীত

নিম্ননিনিত সংস্থািগুনির মধ্যে 
অযেথােধভথাধকনস, সংধ�থাগ এবং বযেনক্তগত 
অনভজ্ঞতথা ভথাগ কধর রিও়েথা এবং সহথা়েতথা 
রগথাষ্ী সম্পনকদি ত তথযে অন্তভুদি ক্ত রধ়েধে। 

স্েউ ইয়ক্ স্েি-আটলথাস্ন্ক ক্থাস্রস্বয়থাে 
স্রস্েওেথাল হেনেটিক্স হেটওয়থাক্
www.nymacgenetics.org
 •  অনভভথাবক অনভজ্ঞতথা রপথাটদি থাি
 •  ররথাগী এবং পনরবথাধরর জিযে সথা্থারণ সংস্থাি

প্থানরন্ টু প্থানরন্ স্েউ ইয়ক্ হটিট
www.ptopnys.org
 •  একই বথা অিরুূপ অক্ষমতথা 

বথা নবধিষ স্থাস্যে পনরি�দিথার 
প্রধ়েথাজি আধে এমি 
একজি বযেনক্তর নপতথা-
মথাতথা/পনরি�দিথা্থাতথার সথাধথ 
এককভথাধব র�থাগথাধ�থাগ করুি

স্শশুর প্রথে পরীক্থা
www.babysfirsttest.org
 • সংস্থার তথানিকথা 
 •  সথাধপথাটদি  গ্রুপ রিথাঁজথার জধিযে 

সথািদি  ইনঞ্ি

ে্থাশেথাল অর্থােথাইনেশে ফর হরয়থার স্িসঅি্থারস 
(National Organization for Rare Disorders)
www.rarediseases.org
 •  ওধ়েনবিথার, ফযেথাক্ট িীট এবং নবরি ররথাধগ আক্থান্ত 

বযেনক্তধ্র জিযে ইিধফথাগ্থানফক্স

স্েউ ইংল্থান্ড কেনসথাট্িয়থাে অফ হেটথাবস্লক 
প্রকল্প(New England Consortium of 
Metabolic Programs)
www.newenglandconsortium.org
 • র�ৌবধি রূপথান্তধরর জিযে টুিনকটস

নিম্ননিনিত সংস্থািগুনির মধ্যে রধ়েধে 
বযেনক্তগত নিক্ষথা পনরকল্পিথা (Individualized 
Education Plans, IEP), সু্ি-সম্পনকদি ত 
সহথা়েতথা এবং নবধিষ নিক্ষথা সম্পনকদি ত তথযে।

স্েউ ইয়ক্ হটিট স্শক্থা স্ব্থার (New York State 
Department of Education) 
www.nysed.gov/special-education/
individualized-education-program-iep
 • নিউ ই়েকদি  রটেট IEP প্রনক়্েথা
 • সংজ্ঞথা, মথাি, এবং প্ধক্ষপ

স্েউ ইয়ক্ স্সটি স্শক্থা স্ব্থার (New York City 
Department of Education)
www.schools.nyc.gov/learning 
 • নিউ ই়েকদি  নসটি IEP প্রনক়্েথা 
 • অনভভথাবক স্সযেরথা

প্থানরন্ টু প্থানরন্ স্েউ ইয়ক্ হটিট
www.ptopnys.org
 •  নবধিষ নিক্ষথা সংস্থাধির নিঙ্ক 
 • নবধিষজ্ঞধ্র সথাধথ সহধ�থাগী 
 • নিক্ষথা নবভথাগ

অস্্্থাবকনদর েনে্ তথ্ ও সম্পদ হকন্দ্র
www.parentcenterhub.org
 • অনভভথাবক রকন্দ্রগুনি 
 •  নিক্ষথা ও উন্ন়েধি অংিগ্হধণর জিযে সংস্থাি 
 •  রপিথা্থার এবং পনিনস নি দ্িথারকধ্র সথাধথ অংিী্থানরত্ব 

স্বনশষ স্শশুনদর েে্ কথাউস্ন্সল
www.exceptionalchildren.org
 •  পনরবথার এবং নিক্ষথাগত রপিথাজীবীরথা নিক্ষথার 

রূপ ন্ধছেি
 •  পনরবথাধরর জিযে সংস্থাি এবং নিক্ষথার মথাি 

পনরবতদি ি করথা

আস্থ্ক সংস্থাে স্শক্থাসথােথাস্েক সেথায়তথা
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