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স্বাস্থ্য সেবা সেতে হতে আেনাতে অবশ্যই জােীয় স্বাস্থ্য সেবা সে 
(s.s.n.)
ননবন্ধন েরতে হতব ।

ককাথায় বন্বন্ধন্ করদবন্ ?

ASL বা (স্থ্ানীয় েযাননটানর বা স্বাস্থ্য সেবা েংস্থ্া / সেন্দ্র )
সেেব ডকুতেন্টে আেনার োতে রাখতবন :
 ইোনেয়ান েনরচয় েত্র, োেতোটট
 সেরতেত্ো নি সোজরতনা অেবা ো নবায়তনর নরতচভুো বা রনেি
 েনিতচ নিেোতে
 আেনার ইোনেয়ান েনরচয় েত্র না োেতে আেনার বেট োন বােস্থ্াতনর 
েেযায়ন েত্র বা আউতোতচরনেনিোেনেওতন।

ইতাবলয়ান্ সংববধাদন্র ৩২ অন্ুদেে
ইোনেয়ান প্রজােন্ত্র বযনি ও েবার স্বাতেট েেতের জনয স্বাস্থ্য সেবা অনিোর 

েংরক্ষণ েতরতে । প্রজােন্ত্র েম্পূণট নবনােুতেয নচনেৎো সেবা প্রিাতনর 
ননশ্চয়ো প্রিান েতর সবোর নেংবা অেটনননেে েেেযা োেতে ।



4

সযাবন্টাবর কাডড  
ককন্ প্রদয়াজন্ :
 বযনিগে নচনেৎেে সেতে হতে

 হােোোতে ভনেট  হতে
 জরুরী নচনেৎো সেবা
সেতে হতে

 টিো নিতে হতে
 রি েরীক্ষা, রানডওগ্রানি, এতোগ্রানি ইেযানি

সপ্রেনিেশ্ন অনুোয়ী নবনােূতেয 
ঔষি নেনতে হতে

 নরহযানবনেটযাশ্ন

 স্ত্রী সরাগ ও প্রেূনে নবষয়ে 

েরােশ্ট সেন্দ্র বা 

েনেুেতোনরও

 েব িরতনর নবতশ্ষ ডািানর েরীক্ষা ননরীক্ষার 
জনয

সতকড  বান্ী !      
নেেু নভনজট ও ঔষতির জনয আেনাতে অবশ্যই টাো
নিতে হতব ।

আেনন নেেু নবতশ্ষ সরাগ, শ্েভাগ েেট ক্ষেোহীন
হতে বা অেটনননেে প্রনেবন্ধেোর োরতন প্রোন
োতেতক্ষ নবনােতূেয সেবা গুতো সেতে োতরন।
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আপন্ার যবে ইতাবলদত থাকার ববধ কাগজ বা 
সদজারদন্া ন্া থাকদলও 

আপন্ার অবধকার আদে বন্ম্নবলবিত কসবা গ্রহদন্র :
 জরুরী নচনেৎো, হােোোে ও এযাম্বুোতটারী
 নশ্শুতির নচনেৎো
 টিোিান
 েনহোতির গভট িারণ োেীন েেয় সেতে প্রেব েরবেী সেবা
(গভট বেী েনহো োেনয়ে েেতয়র জনয এেটি সোজরতনা সেতে 
োতরন ো বাচ্চার জতের েরবেী ৬ োে বয়ে েেটন্ত সেয়াি 
োেতব)

আপন্ার সাদথ ককান্ ডকুদমন্ট ন্াই ? 

আপন্াদক বলদত হদব
নাে,োনরবানরে নাে, নেঙ্গ, জেোনরখ, জােীী্েো
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আপন্ার বক ইতাবলদত থাকার ববধ কাগজ বা সদজারদন্া 
ন্াই ? 

আপবন্ ককাথায় যাদবন্ ?
ই.নে.ই োউন্টার ISI

(অনভবােী েযাননটারী বা স্বাস্থ্য েংিান্ত েেযাবেী) 

ককাথায় ? সোন সোন আ.এে.এে.(A.S.L.) সেতে এে.টি.নে.(S.T.P.)

োডট  সিয়া হতয় োতে
(স্বল্প সেয়াতি অবস্থ্ানোরী নবতিশ্ী বা অবই )

োতডট র সেয়াি ৬ োে নবায়নতোগয

ই.নে.ই োউন্টার ISI গুতোতে নবনভন্ন ভাষায় সিাভাষী রতয়তেনেতন রাখতবন স্বাস্থ্য সেবা সেন্দ্র গুতো সেতে েুনেশ্তে েখনও জানাতনা 
হয়না ।
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পাবরবাবরক বা বযবিগত 
বেবকৎসক

প্রাপ্ত বয়স্কতির জনয

বশশু বেবকৎসক
নশ্শুর ০ সেতে ১৪ বের 

বয়ে েেটন্ত

োনরবানরে বা বযনিগে নচনেৎেে এবং োনরবানরে নশ্শু নচনেৎেে বা সেনিয়াত্রা 
সোেবার সেতে শুিবার েেটন্ত োতির ননজ ননজ সচম্বাতর বা নননিটষ্ট োেটােতয় 
(এযাম্বেুাটরী) নেনরয়াে অেবা এযােতয়নতেণ্ট অনুোয়ী ।
বযবিগত বা পাবরবাবরক বেবকৎসদকর করন্ীয় বা োবয়ত্ব
 প্রতয়াজতন বিবজট েরা বা সরাগী সিখা 
 ঔষতির কপ্রসবিপশন্ সিয়া
 কেশাল ও জরুরী ডািানর েরীক্ষার জনয কপ্রসবিপশন্ সিয়া
 ডািানর বা সেনডেযাে সার্টড বিদকট প্রিান
 নচনেৎো নবষয়ে েেযাবনে প্রচার বা সরাগীতে জ্ঞাে েরা
 বন্বিতকরণ বপ্রদিন্শন্ (নবতশ্ষ নেেু টিউোতরর সচে আে )



আপবন্ বক অদন্ক অসুস্থ্ ?

আপন্ার বযবিগত বেবকৎসক কক কিান্ করদত পাদরন্ আপন্ার 

বাড়ীদত এদস বিবজট করদত।

আপবন্ বক অদন্ক অসুস্থ্ বকন্তু আপন্ার ডািার েুর্টর বেদন্র কারদন্ 

ন্াই ?

তাহদল গুয়ারবেয়া কমবেকা কত কিান্ করদত পাদরন্ (শুিু শ্নন ও 

রনববার এবং অনযানয নিন রাে ০৮.০০টা সেতে েোে ৮.০০টা)

ককান্ ধরদন্র েরু্ডটন্ায় পবতত হদয়দেন্? 

এবং আপবন্ মারাত্মক িাদব আহত হদয়দেন্ ?
আেনন সে সোন হােোোতের জরুরী নচনেৎো 

সেন্দ্র বা প্রন্ত েক্করতের শ্রণােন্ন হতে োতরন 

অেবা ১১৮ সে এযাম্বতুেতের জনয সিান েরতে োতরন
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এযম্বুেযাে আেনাতে ননতয় োতব জরূরী নচনেৎো সেতন্দ্র

সেখাতন নচনেৎেতেরা আেনাতে 
সেবা িান েরতবন
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জরুরী বেবকৎসা ককদে আপন্াদক একর্ট ককাড কেয়া হদব 

োে সোড / োরাত্মে অেুস্থ্

হেুি সোড / সোটাতোটি োরাত্মে 
অেুস্থ্ 

েবুজ সোড / অেুস্থ্ নেন্তু োরাত্মে 
না 

োিা সোড /
জরুরী নচনেৎো সেবার আওোয় 
েতেনা :

োই আেনাতে র্টদকট পবরদশাধ েতর 
সেবা ননতে হতব
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বশশুদের র্টকা োন্ 

ননম্ননেনখে টিো েেূহ সিওয়া নশ্শুতির জনয বািযোেূেে :

 সোনেও
টিতটনাে
 নডেতেনরয়া
 সহোটাইটিে নব

উতেনখে টিোিান েরা হয় েমূ্পণট নবনােূতেয আ.এে.এে. েেতট ে 
ননতিট নশ্ে ঠিোনায় ো নশ্শুর বাবা োতে অনগে জাননতয় সিয়া হয়।



পাবরবাবরক বেবকৎসা 

পাবরবাবরক স্বাস্থ্য ববষয়ক পরামশড ককে 
েনহোতির জনয সেবা , 

স্ত্রী সরাগ েংিান্ত নভনজট, গভট াবস্থ্া , প্রেবাবস্থ্া, গভট োে 
জেননতরািে ও জেনবরনেেরন েম্পনেট ে েেয
বশশু স্বাস্থ্য ববষয়ক পরামশড ককে
নশ্শুতির জনয সেবা

ন্বীন্দের বা বকদশার বকদশারীদের জন্য কসবা 
নেতশ্ার নেতশ্ারীতির বযনিগে, বয়েনন্ধক্ষতনর েতনাতরাগ নবষয়ে েহায়ো বা 

েরােশ্ট প্রিান ,  

োনরবানরে অেবা নবিযােয় েংিান্ত 

এই েরােশ্ট সেন্দ্র বা েেুেতোনরও েম্পূণট ববন্ামূদলয সেবা প্রিান েতর এবং 
ভাষাগে েেেযা হতে 

প্রতয়াজতন এেজন কোিাষী সেবা ববন্ামূদলয প্রিান েরা হতয় োতে ।
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সামাবজক কসবা বা কসাশযাল সাবিড স
এখাতন নবনভন্ন িরতণর েেেযার েোিান েরা হয়

ববদেশী বা অবিবাসী অবিস :এখাতন নবতিশ্ীতির েেেযা েোিান েরা হয়  
ববদেশী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ববদেশীদের জন্য অবিস : এখাতন েনরবারহীন 
অপ্রাপ্তবয়স্কতির োহােয েরা হয়

সমসযাগ্রস্থ্ প্রাপ্তবয়স্ক ববদেশীদের জন্য কসবা : গতহহীন এবং অেটনননেে 
েেেযাগ্রস্থ্তির সেবা প্রিান েরা হয়

প্রবতবন্ধী সাবিড স বা কসবা: প্রনেবন্ধীতির োহােয সেবা েংিান্ত েেযাবেী প্রিান
েরা হয় 

বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা বয়স্কদের জন্য সংরবিত কসবা : স্বজন নহন বা অেহায় বয়স্ক 
সির ও চেৎশ্নি হীন বয়স্কতির সেবা প্রিান েরা হয় ।


