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সঠিক সময়ে সঠিক স্বাস্থ্য সসববা ককভবাযব 
পবাও়েবা যবা়ে তবা জবানবা গুরুত্বপূর ্ণ

সকবান ধরযরর 
স্বাস্থ্য সসববা আমবার 
প্রয়েবাজন?

জরুরী (০০০)
আপকন যকি গুরুতর অসুস্ অথববা আহত 
হউন, কতন শুনথ্যযত (০০০) কল কযর একঠি 
অথ্যবামু্যলন্স ডবাকুন অথববা আপনবার 
কনকিস্ হবাসপবাতবাযলর জরুরী কবভবাযে চযল 
যবান। 

জজকপ (ডবাক্বার)
যখন আপকন অসুস্ অনুভব কযরন, 
আপনবার জজকপ আপনবাযক সবাহবাযথ্য করযত 
পবাযরন - কবকবধ স্বাস্থ্য সংক্বান্ত কবষয়ে ও 
আপনবার জীবনবথ্যবাপী।

সহলথডবাইযরক্ট (healthdirect)
একজন কনবন্ধনকৃত সসকবকবার কবাছ 
সথযক ২৪/৭ কবনবা মূযলথ্য পরবামর ্ণ সপযত 
সহলথডবাইযরক্ট (healthdirect) এর ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্যর সযবােবাযযবাে করুন।

ফবাযম ্ণকস
ফবাম ্ণবাকসস্টের সযবােথ্যতবাসম্পন্ন কবযরষজ্ঞ 
যবারবা ঔষধ ও আপনবার স্বাযস্থ্যর বথ্যবাপবাযর 
পরবামর ্ণ ও তথথ্য প্রিবান কযরন। 

কনযজর যত্ন 
অযনক অসুস্তবা ও উপসে ্ণ ঘযরই কচককৎসবা 
করবা যবা়ে। সবামবানথ্য আঘবাযতর  জনথ্য প্রবাথকমক 
কচককৎসবার পয ্ণবাপ্ত সরঞ্বাম মজতু রবাখবাও 
গুরুত্বপূর ্ণ সযমন, কবািবা ও সপবাডবা । 

সঠিক ধরযরর স্বাস্থ্য সসববা ববাছবাই

কিযন ২৪ ঘন্বা স্বাস্থ্য সংক্বান্ত পরবামযর ্ণর জনথ্য, ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্যর কল করুন অথববা  healthdirect.gov.au 
সত সিখুন। 

আপনবার যকি অনথ্য সকবাযনবা ভবাষবা়ে সহযযবাকেতবার প্রয়েবাজন 
হ়ে, ১৩১ ৪৫০ নম্যর কল করুন।

স্বাস্থ্য সংক্বান্ত পরবামযর ্ণর 
প্রয়েবাজন? কল করুন

আমবাযির ওয়েব সবাইি       
healthdirect.gov.au সথযক আপকন 
আযরবাও অকধক তথথ্য সপযত পবাযরন।

1800 022 222

অয্রেকল়েবান সরকবাযরর স্বাস্থ্য কবভবাে 
কতৃ ্ণক অথ ্ণবা়েনকৃত



অয্রেকল়েবাযত অযনক ধরযরর স্বাস্থ্য সসববা ও 
তথথ্য রয়েযছ। সঠিক সময়ে সঠিক স্বাস্থ্য সসববা 
ককভবাযব পবাও়েবা যবা়ে তবা জবানবা গুরুত্বপূর ্ণ। 

অনলবাইযন স্বাস্থ্য সংক্বান্ত তথথ্য
আপনবার যকি স্বাস্থ্য সংক্বান্ত সমসথ্যবার জনথ্য 
সবাহবাযযথ্যর প্রয়েবাজন হ়ে, আপকন অনলবাইযন উচ্চ 
মবানসম্পন্ন তথথ্য সপযত পবাযরন।

কনজচিত করযবন আপকন শুধুমবাত্র সুপকরকচত 
প্রকতষ্বাযনর তথথ্য বথ্যবহবার করযছন,সযমন 
-িবাতবথ্যসংস্বা  অথববা সরকবাকর কবভবােসমূহ। যকি 
সকবাযনবা কবষয়ে কনজচিত নবা হউন, সসযষেযত্র সব ্ণিবা 
আপনবার জজকপ’র মবাধথ্যযম যবাচবাই করুন।

সহলথডবাইযরক্ট(healthdirect) হযছে একঠি সরকবারী 
মবাকলকবানবাধীন স্বাস্থ্য পরবামর ্ণ ও তথথ্য পকরযসববা। 
এিবা কনরবাপি ও সম্পক্ণযুক্ অয্রেলী়ে স্বাস্থ্য তথথ্য 
প্রিবান কযর এবং আপকন কবশ্বাস করযত পবাযরন 
এমন আযরবাও উৎযসর সবাযথ সংযযবাে স্বাপন কযর। 
আমবাযির ওয়েব সবাইি healthdirect.gov.au সিখুন। 

সহলথডবাইযরক্ট সহল্পলবাইযন কল 
(healthdirect helpline)
যকি আপনবার অথববা আপনবার পকরববাযরর কবাযরবা 
স্বাস্থ্য সমসথ্যবা থবাযক এবং জবাযনন নবা কী করযত হযব, 
তবাহযল কনবন্ধনকৃত একজন সসকবকবার সবাযথ কথবা 
বলবার জনথ্য কবনবামূযলথ্য কল করযত সহলথডবাইযরক্ট 
এর সহল্পলবাইযনর (healthdirect helpline) ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্যর কল করুন। আপকন সপ্তবাযহর ৭ 
কিন, কিযন ২৪ ঘন্বা কল করযত পবাযরন। 

অনথ্য সকবাযনবা ভবাষবা়ে সহযযবাকেতবার জনথ্য, ১৩১ ৪৫০ 
নম্যর কল করুন।

আপনবার জজকপ’র সবাযথ কখন সিখবা 
করযবন
যকি আপনবার সকবাযনবা স্বাস্থ্য সমসথ্যবা থবাযক তবাহযল 
পবাকরববাকরক ডবাক্বার (জজকপ) হযছেন প্রথম বথ্যবাজক্ 
সবাধবাররভবাযব আপকন যবার কবাযছ যবাযবন। এধরযরর 
কচককৎসকেন আপনবার স্বাস্থ্য পকরযসববার সবাযথ 
সমন্ব়ে করযবন এবং যকি আবরথ্যক হ়ে তযব অনথ্য 
কচককৎসকেযরর অথববা স্বাস্থ্য সপরবািবারকিযের কনকি 
সপ্ররর করযবন। 

অযস্টকল়েবাযত আপনবার পবাকরববাকরক ডবাক্বারযক জজকপ 
বলবা হ়ে। 

ফবাম ্ণবাকসযস্টর সবাযথ কখন সিখবা 
করযবন 
ফবাম ্ণবাকসস্টের সযবােথ্যতবাসম্পন্ন কবযরষজ্ঞ, যবারবা ঔষধ 
ও আপনবার স্বাযস্থ্যর বথ্যবাপবাযর উপযির ও তথথ্য প্রিবান 
কযরন। সবামবানথ্য অসুস্তবা ককংববা আঘবাযতর জনথ্য 
ফবাম ্ণবাকসযস্টর সবাযথ সিখবা করুন।  
যকি আপনবার ডবাক্বার ঔষযধর জনথ্য একঠি বথ্যবস্বাপত্র 
সিন (মবাযে মযধথ্য এিবাযক জ্রিপ্ট বলবা হ়ে) তবাহযল 
আপকন সসগুযলবা একজন ফবাম ্ণবাকসস্ট এর কনকি সথযক 
ককনযত পবারযবন। 

ফবাকম ্ণকসস্টের কবাউন্বার সথযকও ঔষধ কবজক্ কযরন 
এবং পরবামর ্ণ, স্বাস্থ্য পরীষেবা ও ককছু ঠিকবাসহ সবর ককছু 
সসববা প্রিবান কযর থবাযকন। 

অথ্যবামু্যলন্স ডবাকবা
যকি আপনবার আঘবাত অথববা অসুস্তবা গুরুতর হ়ে, 
তযব কতন রনূথ্যযত কল কযর অথ্যবামু্যলন্স ডবাকুন।

জরুকর কবভবাযে েমন
অয্রেকল়েবাযত অযনক হবাসপবাতবাযল জরুকর কবভবাে 
রয়েযছ। এগুযলবা কিযন ২৪ ঘন্বা সখবালবা থবাযক এবং সয 
সমস্ত সলবাযকর গুরুতর অসুস্তবা অথববা ষেত আযছ 
যবার জনথ্য দ্তু কচককৎসবা প্রয়েবাজন তবাযিরযক জরুকর 
কচককৎসবা প্রিবান কযর থবাযক। আপনবার যকি সবামবানথ্য 
অসুস্তবা ককংববা ষেত থবাযক, তবাহযল আপনবার জজকপ 
অথববা ফবাম ্ণবাকসস্টযক সিখবাযনবা-ই ভবাযলবা। 

স্বাস্থ্য পকরযসববা বথ্যবহবার করবার জনথ্য সবাহবাযথ্য ও 
সম্পি

স্বাস্থ্য পকরযসববা ককভবাযব খুজঁযত হ়ে
সহলথডবাইযরক্ট এর সসববা অনুসন্ধবানকবারী (healthdirect service 
finder) বথ্যবহবার কযর আপকন এলবাকবার জজকপেরযক এবং 

অনথ্যবানথ্য স্বাস্থ্য সসববাসমূহ খুযঁজ সবর করযত পবাযরন অথববা 
সহলথডবাইযরক্ট এর ়েথ্যবাপ ডবাউনযলবাড করযত পবাযরন। 

আপকন আপনবার জজকপ অথববা ফবাম ্ণবাকসযস্টর কবাযছ আপনবার 
এলবাকবার স্বাস্থ্য সসববাসমূহ খুযঁজ সবর করযত পরবামর ্ণ চবাইযত 
পবাযরন।

একজন সিবাভবাষী প্রয়েবাজন?
যকি ইংযরজজ আপনবার প্রবাথকমক ভবাষবা নবা হ়ে, তবাহযল ট্বান্সযলঠিং 
এন্ড ইন্বারযপ্রঠিং সবাকভ্ণস (TIS National) এর মবাধথ্যযম আপকন 
একজন সিবাভবাষী খুযঁজ সবর করযত পবাযরন। ১৩১ ৪৫০ নম্যর 
কল কযর তত্কষেরবাৎ আপকন একজন সিবাভবাষীর সবাযথ কথবা বলযত 
পবাযরন। এই সসববা বথ্যবস্বা খরচমুক্ এবং সপ্তবাযহ সবাত কিন ২৪ 
ঘন্বা সখবালবা।

যকি কবষ়েঠি জরুরী হ়ে, সব ্ণযষেযত্র প্রথযমই কতন শুযনথ্য (০০০) 
কল করুন। ঐ ০০০ সথযক কতৃ ্ণপষে ঠিআইএস নথ্যবারনবাযল      
(TIS National) কল করযব এবং আপনবাযক একজন সিবাভবাষীর 
সবাযথ যুক্ কযর সিযব।(

জজকপ সবান্ধথ্যকবালীন সসববা
আপনবার পবাকরববাকরক ডবাক্বারখবানবা অথববা ফবাযম ্ণকস যকি কিনযরযষ 
বন্ধ হয়ে যবা়ে আর আপনবার কবাউযক সিখবাযনবা প্রয়েবাজন 
পযড সসযষেযত্র সবান্ধথ্যকবালীন সসববা বথ্যবাবস্বা সসববা প্রিবান কযর। 
আপনবার কন়েকমত জজকপযক জজযজ্ঞস করুন তবারবা সবান্ধথ্যকবালীন 
সসববা প্রিবান কযর কক-নবা, এবং তবাযির ডবাক্বারখবানবা বন্ধ হয়ে 
যবাববার পর আপকন অসুস্ হয়ে পডযল আপনবার কী করবা উকচত। 

সহলথকডযরক্ট এর সবান্ধথ্যকবালীন জজকপ সহল্পলবাইযন (after hours 
GP helpline) আপকন কল করযত পবাযরন এবং কনবন্ধনকৃত 
একজন সসকবকবা আপনবার সমসথ্যবা পকরমবাপ করযবন। ঐ 
সসকবকবা হ়েযতবা একজন জজকপ দ্বারবা আপনবাযক কলককরয়ে 
সি়েবার বথ্যবস্বা প্রস্তবাব করযত পবাযরন। তবারবা আপনবার এলবাকবা়ে 
সবান্ধথ্যকবালীন সসববা খুযঁজ সবর করযতও সবাহবাযথ্য করযত পবাযরন। 
১৮০০ ০২২ ২২২ নম্যর কলকরুন। 
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