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জনযে



কেন আমার শিশুর পরীক্া 
েরা হয়?
আপিার নিশু যতটা সম্ভব স্াস্থ্যকর হবব 
তা নিনচিত করবত সাহাযথ্য করার জিথ্য। 
রক্ত পরীক্া আপিার নিশুর স্াস্থ্য সম্পবক্ন  
গুরুত্বপূর্ন তথথ্য সরবরাহ কবর যা আপনি 
এবং আপিার ডাক্তার অিথ্যথায় িাও 
জািবত পাবরি। নিউবি্ন ন্রিনিং প্াগ্ামটি 
(Newborn Screening Program) এমি 
নিশুবের নিননিত কবর যাবের অবিকগুনি 
নবরি, নকন্তু নিনকৎসাবযাগথ্য পরাবগর মব্থ্য 
একটি রবয়বে যা সরাসনর উপসগ্নগুনি 
পেখায় িা। দ্রুত পরাগ নির্নয় এবং 
উপিাবরর সাবথ, গুরুতর অসুস্তা এবং 
এমিনক মতুৃথ্যও ্ায়ই ্নতবরা্ করা পযবত 
পাবর, তাই আপিার নিশুর িমিুা পরীক্া 
করা এবং আপিার নিশুর ডাক্তারবক 
ফিাফিগুনি নরবপাট্ন  করা আমাবের পবক্ 
খুবই গুরুত্বপূর্ন। আপিার নিশুর ফিাফি 
জািবত আপিার নিশুর ডাক্তারবক নজজ্াসা 
করুি।

শনউবন্ন শ্রিশনং শে নতুন?
িা। ্নতটি পটেবটর একটি নিউবি্ন 
ন্রিনিং প্াগ্াম আবে। নিউ ইয়ক্ন  ্বেবির 
প্াগ্ামটি জিস্াস্থ্য আইি (Public Health 
Law) দ্ারা জানর করা হয়, এবং এটি 1965 
সাবি শুরু হয়। নকেু নকেু পরাগ খুব অল্প 
বয়বস একটি নিশুর উপর ্ভাব পফিবত 
পাবর - এমিনক ্থম কবয়ক নেবির 
মব্থ্যও। সময়মত পরীক্া এবং পরাগ নির্নয় 
নিনকৎসার উত্তমভাবব কাজ করার জিথ্য 
গুরুত্বপূর্ন।

আমার শিশুর েতগুশি 
করাস্ের জনযে পরীক্া েরা 
হস্ব?
সংখথ্যাটি 1965 সাবি এক পথবক পববে 
আজবকর নেবি 45 এরও পবনি হবয় পগবে। 
পসগুনি এই পুনতিকায় তানিকাভুক্ত করা 
রবয়বে। যনেও এই পরাগগুনি নবরি, 
নিউইয়বক্ন  ্নতনেি জন্ম পিওয়া 300টি 
নিশুর মব্থ্য 1 জবির এই পরাগগুনির মব্থ্য 
একটি থাবক। পবনিরভাগ পরাগ গুরুতর 

এবং এমিনক মারাত্মকও হবত পাবর। 
পকািও পকািওটি নিশুর নবকািবকর গনত 
কনমবয় নেবত পাবর, বনুধিগত অক্মতা 
সৃনটি করবত পাবর, নিশুর সংক্রমবরর ঝঁুনক 
বাোবত পাবর, বা সিাক্ত িা কবর হবি 
অিথ্য পকািও সমসথ্যা সৃনটি করবত পাবর।
তাই:

দ্রুত শিশেৎসা 
খুবই গুরুত্বপরূ্ন!

শেন্তু আমার শিশুস্ে কেখস্ি 
খুব সথু্ মস্ন হয়। এই 
পরীক্াগুশি শে তাও জরুশর?
হথ্যাঁ। নিউবি্ন ন্রিনিং প্াগ্াম দ্ারা নিননিত 
পরাগ থাকা পবনিরভাগ নিশুরা জবন্মর 
পবরই পরাবগর পকাি িক্র পেখায় িা এবং 
পেখবত সুস্ হয়। এই নববিষ িথ্যাববরটনর 
পরীক্াগুনির মা্থ্যবম, আমরা এমি একটি 
নিশুবক িিাক্ত করবত পানর যার এই 
পরাগগুনির মব্থ্য একটি থাকবত পাবর 
এবং নিশুর ডাক্তারবক আরও পরীক্া 
এবং নববিষ যবনের ্বয়াজবির জিথ্য 
বিবত পানর। পবনিরভাগ সমবয়, আপিার 
নিশুর িক্রগুনি পেখা পেয়ার বা অসুস্ 
হওয়ার আবগই নিনকতসা শুরু করা খুবই 
গুরুত্বপূর্ন। অবিকগুনি পরাগ পজবিটিক হয়, 
এবং পসগুনি নিশুর বাবা-মাবয়র কাে 
পথবক উত্তরান্কারসূবরে আবস। 

্নতটি নিশুর েটুি নজি পসট থাবক - 
একটি তাবের মাবয়র কাে পথবক এবং অিথ্য 
একটি তাবের বাবার কাে পথবক। কখিও 
কখিও শু্ু একটি নজবির পসবট সমসথ্যা 
থাবক, নকন্তু পযবহতু অিথ্য পসবট তা থাবকিা 
তাই নিশু অসুস্ হয় িা। এই নিশুবের 
কথ্যানরয়ার বিা হয়। যনেও এই নিশুরা 
অসুস্ িয়, এর মাবি হবছে পয অন্তত 
একজি বা কখিও কখিও তাবের বাবা-
মা উভয়ই কথ্যানরয়ার হি। নিউবি্ন ্রিীনিং 
পরীক্াগুনি কখিও কখিও নকেু পজবিটিক 
পরাবগর কথ্যানরয়ারগুনিবক সিাক্ত করবত 
পাবর, তবব প্াগ্ামটি সমস্ত কথ্যানরয়ারগুনি 
খুবঁজ পবর করার জিথ্য নডজাইি করা 

হয়নি। আপিার নিশুর কথ্যানরয়াবরর 
ফিাফি থাকবি পজবিটিক কাউবসেনিং 
পাওয়া গুরুত্বপূর্ন কারর অন্কাংি বাবা-মা 
যারা কথ্যানরয়ার হি তারা পসটা জাবিি 
িা। কাউবসেিররা আপিাবক এই তথথ্যটি 
বঝুবত সহায়তা করবত পাবর।

শেন্তু আমাস্ের পশরবাস্রর 
শিশুস্ের েখনও কসরেম 
কোন স্াথ্যে সমসযো হয়শন।
পয বাবা-মাবয়র আবগ পথবকই সুস্ সন্তাি 
আবে, তারা পকাি সমসথ্যা আিা কবর 
িা, এবং তারা ্ায় সবসময়ই সঠিক 
হয়। নকন্তু তাও আপিার িতুি নিশুর 
এই পরাগগুনির মব্থ্য একটি থাকার একটি 
সম্ভাবিা রবয়বে। এই পরাগগুনির মব্থ্য 
্বতথ্যকটি খুব নবরি, এবং আপিার 
সন্তাবির পসগুনির মব্থ্য পকািওটি িা 
থাকার িমৎকার সম্ভাবিা আবে, নকন্তু 
্নতনেি নিউইয়বক্ন  জন্ম পিওয়া 300 
নিশুর মব্থ্য 1 পসগুনি মব্থ্য একটি থাবক। 
আপিার িতুি নিশুর জিথ্য একটি পিবগটিভ 
নিউবি্ন ন্রিি এটির গথ্যারানটি পেয় িা পয 
আপিার ভনবষথ্যবতর নিশুরাও পিবগটিভ 
হবব। আপিার পনরবাবরর কাবরা পকািও 
পরাগ িা থাকবিও নকেু নিশু এবং বাবা-
মা পরাবগর কথ্যানরয়ার হবত পাবর। অবিক 
পনরবার পজবিটিক কাউবসেনিংবয়র জিথ্য 
যাি যাবত তারা তাবের ভনবষথ্যত নিশুবের 
এবং অিথ্যািথ্য পনরবাবরর সেসথ্যবের জিথ্য 
এই ঝঁুনকগুনি আরও ভািভাবব বঝুবত 
পাবর। এটি মবি রাখাও জরুনর পয নিউবি্ন 
্রিীনিং এই নজিগত পরাগগুনির কথ্যানরয়ার 
হওয়া সকি নিশুবক খুবঁজ পবর করবত পাবর 
িা। এই পরীক্াগুনি এই পজবিটিক পরাগগুনি 
থাকা পবনিরভাগ নিশু খুবঁজ পবর করার 
জিথ্য নডজাইি করা হবয়বে। 

আমার শিশুস্ে শেভাস্ব 
পরীক্া েরা হয়?
সমতি পরীক্া নিশুর পাবয়র পগাোনি পথবক 
পোট্ট নেদ্র কবর পিওয়া রবক্তর একটি পোট 
িমিুার উপর সঞ্ানিত হয়। রক্তটি একটি 

নববিষ নফল্ার কাগবজ রাখা হয়। িমিুাটি 
সা্াররত নিশুর এক বা েইু নেি বয়বস 
পিওয়া হয়। িমিুাটি অথ্যািবানিবত রাজথ্য 
স্াস্থ্য নবভাগ (State Health Department)-
এর পরীক্াগাবর পরীক্ার জিথ্য পাঠাবিা 
হয়। 

আশম শে পরীক্ার 
ফিাফিগুশি পাব?
হাসপাতাবির িাস্নবক আপিার নিশুর 
ডাক্তার বা নলিনিবকর জিথ্য িাম এবং 
অনফবসর তথথ্য জািাবত ভুিববি িা। 
ডাক্তারবক ফিাফি জািাবিা হবব এবং 
পকািও সমসথ্যা থাকবি নতনি অনবিববে 
আপিার সাবথ পযাগাবযাগ করববি। নিনচিত 
হওয়ার জিথ্য, যখি আপনি আপিার 
নিশুবক তার ্থম পিক-আবপর জিথ্য 
ডাক্তাবরর কাবে বা নলিনিবক আিববি 
তখি ফিাফি সম্পবক্ন  নজজ্াসা করুি। 
হাসপাতাবির িাস্ন আপিাবক একটি পগািাপী 
ফম্ন পেবব, যা আপিাবক জািাবব পয 
আপিার নিশুর ডাক্তাবরর কাে পথবক 
পরীক্ার ফিাফিগুনি কীভাবব পপবত হবব।

যশে সব পরীক্া শ্রিন-
কনস্েটিভ হয় তস্ব এর মাস্ন 
শে এই কয আমার শিশু সথু্ 
হস্ব?
নিউবি্ন ন্রিনিং প্াগ্াম একটি নিশুর 
থাকবত পাবর এমি অবিক পরাবগর মব্থ্য 
শু্ু কবয়কটির পখাজঁ কবর। এ োো, 
এই পরাগগুনি থাকা নকেু নিশুবক নবনভন্ন 
কারবর নিননিত িাও করা পযবত পাবর। 
আপিার নিবজর নিশুবক তাবের সমতি 
পিক-আপগুনির জিথ্য ডাক্তাবরর কাবে বা 
নলিনিবক আিা উনিত। সবসময় অ্তথ্যানিত 
িক্র বা আিরবরর জিথ্য আপিার নিশুর 
উপর িজর রাখুি এবং পকািও নজনিস 
ঠিক পিই ববি মবি হবি ডাক্তারবক 
অনবিববে পফাি করুি।

আপিার িতুি নিশুর জিথ্য একটি পিবগটিভ 



NYS এ প্রশত শেন জন্মগ্রহর েরা 300টি শিশুর মস্্যে 
1টির ্রিীশনং েরা করােগুশির মস্্যে এেটি থাস্ে!

অবেত থাকুন: আপনার শিশুর শনউবন্ন শ্রিশনং-
এর ফিাফিগুশি তার ডাক্াস্রর োছ কথস্ে শনন!

শনউবন্ন ্রিীশনং সম্পশে্ন ত আরও অস্নে তস্থযের 
জনযে আমাস্ের ওস্য়বসাইট কেখুন।

নিউবি্ন ন্রিি এটির গথ্যারানটি পেয় িা পয 
আপিার ভনবষথ্যবতর নিশুবের পকািও পরাগ 
থাকবব িা। এোোও, নিউবি্ন ্রিীনিং এই 
নজিগত পরাবগর সব কথ্যানরয়ার নিশুবের 
খুবঁজ পায় িা। কথ্যানরয়ারবের একটি নজি 
পনরবত্ন ি থাবক নকন্তু তারা সুস্ হয়। 
নিশুরা এবং তাবের বাবা-মাবয়রা পকািও 
পরাবগর পানরবানরক ইনতহাস োোই 
কথ্যানরয়ার হবত পাবর। অবিক পনরবার 
তাবের ভনবষথ্যত নিশুবের এবং অিথ্যািথ্য 
পনরবাবরর সেসথ্যবের পরাগ ও কথ্যানরয়াবরর 
ঝঁুনকগুনি আরও ভািভাবব পবাঝার জিথ্য 
পজবিটিক কাউবসেনিংবয় যায়।

এেটি "পনুরায় পরীক্া"-র 
মাস্ন শে এই কয আমার শিশুর 
এেটি করাে থােস্ত পাস্র?
আসবি পতমি িা। পুিরায় পরীক্ার অবিক 
কারবরর জিথ্য ্বয়াজি হবত পাবর। সববিবয় 
সা্ারর হি পয রক্ত নববিষ নফল্ার 
কাগবজ ঠিকভাবব রাখা হয়নি। সা্াররত 
এর মাবি এই িয় পয আপিার নিশুর 
পকািও সমসথ্যা আবে। এর মাবি শু্ু এই 
পয রবক্তর আবরকটি িমিুা যত তাোতানে 
সম্ভব পিওয়া উনিত।   

যখি ্থম পরীক্ার ফিাফিগুনি 
পকািও সমসথ্যার ইনগিত পেয়, তখি 
্রিীনিং পরীক্াগুনি আবার িা করা পয্নন্ত 
ফিাফিগুনি িূোন্ত ববি নবববনিত হয় িা। 
এর জিথ্য রবক্তর একটি িতুি িমিুার 
্বয়াজি হয়। সা্াররভাবব, একটি নিশুর 
নদ্তীয় ন্রিি অস্াভানবক হবিই একজি 
ডাক্তার আরও ডায়াগিনটেক পরীক্ার 
্বয়াজি আবিািিা করবব। খুব নবরি 
উপিবক্থ্য, যনে পকািও পরাগ একটি 
নিশুবক তাোতানে খুব অসুস্ কবর তুিবত 
পাবর, পসবক্বরে ডাক্তার পরীক্ার নদ্তীয় 
িঙৃ্খিার ফিাফবির অবপক্ায় থাকাকািীি 

অনবিববে নিশুর নিনকৎসা শুরু করবব। 
যনে আপিাবক আপিার নিশুর পুিঃপরীক্া 
করাবত বিা হয়, তাহবি যত তাোতানে 
সম্ভব আপিার নিশুবক নিবয় আসুি, যাবত 
আপিার নিশুর নিনকৎসার েরকার নকিা 
তা নি ্্নারর করার জিথ্য পুিরায় পরীক্া 
অনবিববে করা পযবত পাবর।

আমার শিশুর যশে এই 
করােগুশির মস্্যে কোনওটি 
থাস্ে তাহস্ি শে হস্ব?
সমতি পরীনক্ত পরাগগুনির নিনকতসা রবয়বে 
যা পরাবগর ্ভাববক কনমবয় তুিবত পাবর। 

কখিও কখিও নববিষ ডাবয়ট বা অিথ্যািথ্য 
উপিার দ্রুত শুরু করবি উপসগ্নগুনি 
সমূ্পর্নভাবব ্নতবরা্ করা পযবত পাবর। এই 
পরাগগুনির পবনিরভাবগরই নিনকতসা করা 
খুবই জটিি এবং এমি ডাক্তার দ্ারা করা 
উনিত নযনি নিনে্নটি পরাবগর নববিষজ্।

আমার নতুন শিশুর যশে 
এেটি করাে থাস্ে, তাহস্ি 
শে আমার ভশবষযেত শিশুস্ের 
এটা থােস্ব?
পসটি পরাবগর উপর নিভ্ন র কবর। এই 
পরাগগুনির অন্কাংিই পজবিটিক এবং 
সন্তািরা তাবের বাবা-মাবয়র পথবক 
উত্তরান্কারসূবরে পায়। একটি পিবগটিভ 
নিউবি্ন ন্রিি এটির গথ্যারানটি পেয় িা 
পয আপিার ভনবষথ্যবতর নিশুবের পরাগটি 
থাকবব িা। এোোও, নিউবি্ন ্রিীনিং 
এই নজিগত পরাবগর সব কথ্যানরয়ার 
নিশুবের খুবঁজ পায় িা। কথ্যানরয়ারবের 
একটি নজি পনরবত্ন ি থাবক এবং তারা 
সুস্ হয়। নিশুরা এবং তাবের বাবা-
মাবয়রা পরাগটির পানরবানরক ইনতহাস 
োোই কথ্যানরয়ার হবত পাবর। অবিক 

পনরবার তাবের নিশুটি কীভাবব এই পরাগ 
পপবয়বে এবং তাবের ভনবষথ্যত নিশুবের 
এবং অিথ্যািথ্য পনরবাবরর সেসথ্যবের পরাগ 
ও কথ্যানরয়াবরর ঝঁুনকগুনি আরও ভািভাবব 
পবাঝার জিথ্য পজবিটিক কাউবসেনিংবয় 
যায়। নকেু পরাগ উত্তরান্কারসূবরে 
পাওয়া হয় িা। উোহররস্রূপ, জন্মগত 
হাইবপাথাইরবয়নডজবমর অবিক কারর রবয়বে, 
যনেও HIV সংক্রমর একটি ভাইরাস দ্ারা 
সৃটি, পকািও নজি পনরবত্ন ি িয়। 

আমার শিশুর HIV পরীক্া 
কেন েরা হস্য়স্ছ?
আমরা HIV অথ্যানটিবনডর জিথ্য নিশুর পরীক্া 
কনর। যনে পরীক্াটি পনসটিভ হয়, তাহবি 
তার মাবি মাবয়র ভাইরাসটি আবে এবং 
আমরা নিনচিত করবত িাই পয নিশুটি 
এই ভাইরাসটি দ্ারা সংক্রানমত িয়। 
জবন্মর আবগ, ্সববর সময় বা ববুকর 
েু্  খাওয়াবিা পথবক সংক্রানমত মা পথবক 
তার নিশুর কাবে HIV প্নরত হবত পাবর। 
NYS-এ, অন্কাংি গভ্ন বতী মনহিাবের 
নিশুর জবন্মর আবগ HIV পরীক্া করা হয়। 
আেি্নতঃ, গভ্ন াবস্ায় এবং ্সববর সময় 
HIV সংক্রমর পথবক নিশুবক রক্া করার 
জিথ্য মাবয়র ঔষ্ পাওয়া উনিত।

এই পরীক্াগুশিস্ত আমার 
েত খরি হস্ব?
নকেুই িা। এই পরীক্াগুনি পনরবারবের 
নবিা খরবি সম্পন্ন করা হয়।

আমার শিশুস্ে সাহাযযে েরার 
জনযে আশম ডাক্াস্রর োজ 
শেভাস্ব সহজ েরস্ত পাশর?
্থমত, পয হাসপাতাবি আপিার নিশুর 
জন্ম হবব পসখািকার িাস্নবক আপিার 
নিশুর ডাক্তাবরর িাম নিনচিতভাবব জািাবত 
হবব যাবত আমরা ্বয়াজবি ডাক্তাবরর 
সাবথ পযাগাবযাগ করবত পানর। আপনি 
যনে আপিার ডাক্তার বেিাি, তাহবি 
ইবমি কবর বা কি কবর আমাবের জািাি 
(এই পুনতিকাটির পপেবি পেখুি)। আপিার 
ডাক্তার যনে আপিাবক পুিরায় পরীক্ার 
জিথ্য আপিার নিশুবক আিবত ববি, পসটা 
যত তাোতানে সম্ভব করুি। নে আপিার 
নিশুর পকািও পরাগ থাস্ে, দ্রুত পেবক্প 
অতথ্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

আপিার যনে পটনিবফাি িা থাবক, তবব 
আপিার ডাক্তারবক আপিার সাবথ অনবিববে 
পযাগাবযাগ করবত পাবর এমি বথ্যনক্তর পফাি 
িাবোর নেি। আপনি যনে আপিার নিশুর 
জবন্মর নকেুনেবির মব্থ্যই স্ািবেি কবরি 
তাহবি আপিার ডাক্তারবক অথবা নলিনিকবক 
আপিার িতুি ঠিকািা এবং পফাি িবেরটি 
সাবথ সাবথ জািাি। তাহবি আপিার 
ডাক্তার জািবব পয আপিার সন্তাবির 
আরও পরীক্া বা নিনকতসার ্বয়াজি হবি 
আপিাবক পকাথায় পাওয়া যাবব।

মস্ন রাখস্বন, সময় খুবই গুরুত্বপরূ্ন। 
আপিার নিশুর ডাক্তার আপিার কাবে 
কীভাবব পপৌঁোবত পাবর তা জািা নিনচিত 
কবর আপিার নিশু যাবত যতটা সম্ভব সুস্ 
হয় তা নিউবি্ন ন্রিনিং প্াগ্ামটিবক নিনচিত 
করবত একজি বাবা বা মা নহসাবব, আপনি 
সাহাযথ্য করবত পাবরি।



গ্রুপ করাে

এস্্াক্ায়স্নািশজ
কিবজনিটাি অথ্যাবরেিাি হাইপারপ্থ্যানসয়া (CAH)

কিবজনিটাি হাইবপাথাইরবয়নডজম (CH)

কহমাস্টািশজ, 
শহস্মাস্্াশবস্নাপযোশথস

Hb SS পরাগ (নসবকি পসি অথ্যানিনময়া)

Hb SC পরাগ

Hb CC পরাগ

অিথ্যািথ্য নহবমাব্ানববিাপথ্যানথস

সংক্ামে করাে HIV এক্সবপাজার
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অযোশমস্না এশসড-এর 
করাে

পহাবমানসনটেিনুরয়া (HCY)

হাইপারবমনথওনিবিনময়া (HMET)

মথ্যাবপি নসরাপ ্স্াব পরাগ (MSUD)

নফিাইিনকবটানিউনরয়া (PKU) এবং 
হাইপারনফিাইিািানিবিনময়া (HyperPhe)

টাইবরানসবিনময়া (TYR-I, TYR-II, TYR-III)

ফযোটি অযোশসড 
অশসিস্ডিন-এর করাে

কানি্নটাইি-অথ্যানসিকারিাটাইি ট্াসেবিাবকজ পডনফনসবয়নসে 
(CAT)

কানি্নটাইি পানমটবয়িট্াসেফাবরজ I (CPT-I) এবং II (CPT-II) 
পডনফনসবয়নসেগুনি

কানি্নটাইি আপবটক নডবফক্ট (CUD)

2,4-ডাইবয়িবয়ি-CoA নরডাকবটজ পডনফনসবয়নসে (2,4Di)

িং-পিইি 3-হাইরেনক্সঅথ্যানসি-CoA নডহাইবরোবজবিজ 
পডনফনসবয়নসে (LCHAD)

নমনডয়াম-পিইি অথ্যানসি-CoA নডহাইবরোবজবিজ 
পডনফনসবয়নসে (MCAD)

নমনডয়াম-পিইি নকবটাঅথ্যানসি-CoA থাবয়াবিজ 
পডনফনসবয়নসে (MCKAT)

নমনডয়াম/িট্ন -পিইি হাইরেনক্সঅথ্যানসি-CoA 
নডহাইবরোবজবিজ পডনফনসবয়নসে (M/SCHAD)

মাইবটাকন্রিয়াি ট্াইফাঙ্কিিাি প্াটিি পডনফনসবয়নসে 
(TFP)

মানল্পি অথ্যানসি-CoA নডহাইবরোবজবিজ পডনফনসবয়নসে 
(MADD) (গ্লুটথ্যানরক এনসবডনময়া টাইপ II (GA-II) িাবমও 
পনরনিত)

িট্ন -পিইি অথ্যানসি-CoA নডহাইবরোবজবিজ পডনফনসবয়নসে 
(SCAD)

পভনর িং-পিইি অথ্যানসি-CoA নডহাইবরোবজবিজ 
পডনফনসবয়নসে (VLCAD)

শনউ ইয়ে্ন  কটেট এর শনউবন্ন শ্রিশনং কপ্রাগ্রাম দ্ারা 
শিশনিত করাে

নিউ ইয়ক্ন  পটেট এর নিউবি্ন ্রিীনিং প্াগ্াম এবং তানিকার পরাগগুনির আরও 
তবথথ্যর জিথ্য অিগু্হ কবর আমাবের ওবয়ববপজ 
www.wadsworth.org/programs/newborn পত যাি

গ্রুপ করাে
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অে্নাশনে অযোশসড 
করাে

গ্লুটথ্যানরক এনসবডনময়া টাইপ I (GA-I)

3-হাইরেনক্স-3-নমথাইিগ্লুটারাইি-CoA িাইবয়জ পডনফনসবয়নসে 
(HMG)

আইবসানবউটিরাইি-CoA নডহাইবরোবজবিজ পডনফনসবয়নসে 
(IBCD)

আইবসাভথ্যাবিনরক এনসবডনময়া (IVA)

মথ্যাবিানিক এনসবডনময়া (MA)

2-নমথাইিনবউটিরাইি-CoA নডহাইবরোবজবিজ পডনফনসবয়নসে 
(2-MBCD)

3-নমথাইিবক্রাটিাইি-CoA কাব্নক্সাইবিজ পডনফনসবয়নসে 
(3-MCC)

3-নমথাইিগ্লুটাকনিক অথ্যানসবডনময়া (3-MGA)

2-নমথাইি-3-হাইরেনক্সনবউটিরাইি-CoA নডহাইবরোবজবিজ 
পডনফনসবয়নসে (MHBD)

নমথাইিমথ্যািিাইি-CoA নমউবটজ পডনফনসবয়নসে (MUT), 
পকাবািামাইি A,B (Cbl A,B) এবং পকাবািামাইি C,D 
(Cbl C,D) পকাফথ্যাক্টর পডনফনসবয়নসেগুনি এবং অিথ্যািথ্য 
নমথাইিমথ্যাবিানিক অথ্যানসবডনময়াগুনি (MMA)

মাইবটাকন্রিয়াি অথ্যাবসবটাঅথ্যাবসটাইি-CoA থাবয়াবিজ 
পডনফনসবয়নসে (নবটা-নকবটাথাবয়াবিজ পডনফনসবয়নসে) (BKT)

মানল্পি কাব্নক্সাইবিজ পডনফনসবয়নসে (MCD)

প্াপাইওনিক অথ্যানসবডনময়া (PA)

ইউশরয়া িস্ক্র করাে
আরনজনিবিনময়া (ARG)

আরনজনিবিাসান্সনিক অথ্যানসবডনময়া (ASA)

নসটু্নিবিনময়া (CIT)

অনযোনযে কজস্নটিে করাে

এডবরবিানিউবকানডবট্ানফ (X-সংযুক্ত)

বাবয়াটিনিবডজ পডনফনসবয়নসে (BIOT)

নসনটেক ফাইব্ানসস (CF)

গথ্যািাবক্টাবসনময়া (GALT)

গুয়ানিনডবিাঅথ্যাবসবটট নমথাইিট্াসেফাবরজ পডনফনসবয়নসে 
(GAMT)

ক্রথ্যাববে নডনসস

নমউবকাপনিসথ্যাকথ্যানরবডানসস টাইপ I (MPS I)

পবম্প নডনসস

নসনভয়ার কবোইন্ড ইনমউবিাবডনফনিবয়নসে নডনসস (SCID)

স্াইিাি মাসু্িার অথ্যাবট্ানফ (SMA)
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নিউ ইয়ক্ন  পটেট এর নিউবি্ন ্রিীনিং প্াগ্ামটি একটি পনরবষবা যা 
রাজথ্য স্াস্থ্য নবভাগ দ্ারা িবজাত নিশু থাকা পনরবারবের সরবরাহ 
করা হয়। 

গুরুত্বপূর্ন: নিউবি্ন ন্রিনিং সম্পবক্ন  ্শ্ন আবে?  
আপিার নিশুর ডাক্তার সম্পবক্ন  আমাবের তথথ্য জািাবত হবব? 
নিখুি, কি করুি অথবা আমাবের ওবয়বসাইট পেখুি:

Newborn Screening Program 
Wadsworth Center 
New York State Department of Health 
P.O. Box 22002 
Albany NY 12201-2002

ইবমইি: nbsinfo@health.ny.gov

www.wadsworth.org/programs/newborn

ন্য় বাবা-মাবয়রা,
আপিার সন্তাবির িমিুা(গুনি) নিউবি্ন ্রিীনিং প্াগ্াম 
দ্ারা অথ্যাবক্সস কবঠারভাবব নিয়ন্ত্রর করা হয় এমি 
নিরাপে অবস্ার অ্ীবি 27 বেবরর জিথ্য সংরক্র 
করা হবব। ্বয়াজি পেখা নেবি, আপিার সম্মনত নিবয় 
িমিুাগুনি আপিার সন্তাবির জিথ্য পরাগনির্নয়সংক্রান্ত 
উবদেবিথ্য বথ্যবহার করা পযবত পাবর। িমিুাটির একটি 
অংি পথবক আপিার সন্তাবিবক িিাক্ত করবত পাবর এমি 
সমতি তথথ্য সনরবয় পফিা হবব এবং জিস্াস্থ্য গববষরার 
পক্বরে এটি বথ্যবহার করা পযবত পাবর যা সমতি ্বযাজথ্য 
আইি এবং নিনতক নিবে্ন নিকাগুনির সাবথ সম্মনতর 
তত্তাব্াবি থাকা পবাড্ন  দ্ারা পয্নাবিািিা এবং অিবুমানেত 
হবয়বে। আপনি আপিার সন্তাবির িমিুা(গুনি) জিস্াস্থ্য 
গববষরায় বথ্যবহার হওয়া পথবক আটকাবত বা ধ্ংস 
করবত নিবে্নিাবিীর জিথ্য (518) 473-7552 িবেবর কি 
করবত পাবরি। আপনি আরও তবথথ্যর জিথ্য আমাবের 
ওবয়বসাইবট পযবত পাবরি অথবা ফবম্নর একটি অিনুিনপ 
ডাউিবিাড করবত পাবরি যা আপিার নিনখত অিবুরা্বক 
সম্মাি করার জিথ্য আমাবের ্বয়াজি। উবলেখথ্য: আপিার 
অিবুরাব্, আমরা িমিুাগুনি সমূ্পর্নরূবপ ধ্ংস কবর পেব। 
আপনি জন্ম পেওয়ার 8 সপ্াহ পয্নন্ত আমরা এটি করবত 
পারব িা।


