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স্বাস্থথ্য

সচেতনমূলক ননচ্দদেনিকবা

কবানখিত পষৃ্বাে মৌেচত নিচরবানবাচমর ওপর নলিক করুন 

হচজের ঔষধপত্র 

িবাচ্দথ্য নিষনরিেবা মৌেচক 
সুরক্বার জনথ্য 

প্রনতচরবাধ প্রনতচষধক 
অচপক্বা উত্তম 

হচজে মবাস্ক িথ্যিহবাচরর 
গুরুত্ব  
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কচরবানবা ভবাইরবাচসর 
(মৌকবানভড ১৯) নিস্বার 
মৌেকবাচত পরবামিদে 

মবােবা মুণ্ডচনর মৌক্চত্র 
স্বাস্থথ্যগত পরবামিদে 

হচজে নবারী 

শ্বাসনবালীর মৌরবাগ 

হচজে নিশুরবা 

ডবােনরেবা, 
গথ্যবাচট্বাএন্বারবািবাইনিস 
ও মৌকবাষ্-কবানেনথ্য 
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সবান মৌট্বাক (নহি 
মৌট্বাক) 

মৌপিী িথ্যবােবা  

ডবােবাচিনিচসর মৌরবাগী 

হবাচিদের মৌরবাগী

েমদেচরবাগ ও ত্বচক 
ক্ত 

মৌপ্রসবাচরর মৌরবাগী 
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হবাঁপবানন মৌরবাগী 

অথ্যবালবানজদে মৌরবাগী 

নকডনন মৌরবাগী 

গুরুত্বপূর্দে মৌ�বান 

নবাম্বারসমূহ
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হজে একনি মৌরেষ্ অনভেবাত্রবা েবাচত হৃ্দে, মুি 
ও অঙ্গ-প্রতথ্যঙ্গ সিনকেুর সনমিলন ঘচি। এিবা 
দ্দনহক ও আনেদেক উভে প্রকবাচরর ইিবা্দত। 

 ভূনমকবা

এচত হবাজেী মৌেমন অেদে িথ্যে কচর েবাচকন 
মৌতমনন নিিবাল দ্দনহক রেমও িথ্যে কচর 
েবাচকন। 

একবারচর্ হচজের একনি িতদে হচলবা িবারীনরক 
সক্মতবা েবাকবা। �চল মৌে িথ্যনতি ননচজ হজে 
করবার সবামেদেথ্য রবাচি নবা তবার ওপর হজে �রজ 
হচি নবা। 

মৌেচহতু হজে একনি িথ্যনতরিম অনভেবাত্রবা ও 
নতুন অনভজ্ঞতবা এজনথ্য হবাজেীর ননজ স্বাচস্থথ্যর 
প্রনত সচিদেবাচ্চ ্দৃনটি রবািবা আিিথ্যক েবাচত 
ইিবা্দতনি সুন্দররূচপ সম্পন্ন করচত পবাচরন। 
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প্রনতচরবাধ প্রনতচষধক 
অচপক্বা উত্তম 

ইসলবাচমর ন্দক-ননচ্দদেিনবা মবানুষচক মৌরবাচগ 
আরিবান্ত হওেবার আচগই মৌরবাগ মৌেচক 
সুরনক্ত েবাকবার পরবামিদে মৌ্দে। �চল অসুস্থ 
হিবার আচগই পনরচ্ছন্নতবা, নিশুদ্ধ িবা্দথ্য ও 
পবানীে ইতথ্যবান্দ গ্রহচর্র মবাধথ্যচম িবারীনরক 
সুস্থতবা ও সুস্বাস্থথ্য ধচর রবািবার ননচ্দদেি মৌ্দে। 
এমননক নিনবা প্রচেবাজচন রবাত জবাগচতও 
ননচষধ কচর। েবাচত আমরবা সুস্থ ও সুন্দর 
জীিন েবাপন করচত পবানর। 

এতদ্বসচ্বেও েন্দ অসুস্থতবা েচল আচস 
রবাসূলুল্বাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) নেনকৎসবা গ্রহচর্র ননচ্দদেি 
ন্দচেচেন। নতনন িচলচেন, ‘আল্বাহর িবান্দবারবা! 
নেনকৎসবা গ্রহর্ কচরবা। তচি মৌকবাচনবা হবারবাম 
ন্দচে নেনকৎসবা কচরবা নবা’। 

সুস্থ হজে েবাত্রবার জনথ্য গুরুত্বপূর্দে প্রনতচরবা-
ধমূলক ন্দক-ননচ্দদেিনবা 
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হবাজেীর ননেনমত ঔষধগুচলবার প্রনত েত্নিবান 
েবাকবা উনেত। �চল মৌসগুচলবার পেদেবাপ্ত পনরমবার্ 
হচজের স�চর ননচে আসবা জরুনর। মৌেমন 
ইনচহলবার, ডবােবাচিনিচসর ঔষধ ইতথ্যবান্দ। 

হচজের স�চর েবাকবা অিস্থবাে ঔষচধর েেবােে 
তবাপমবাত্রবা সরুনক্ত রবািবা আিিথ্যক। একবারচর্ 
এগুচলবাচক নিচিষ িথ্যবাচগ রবািচত হচি। িতদেমবাচন 
হচজের অচনক কবাচ�লবা ঔষচধর জনথ্য নিচিষ 
মৌরনরিজবাচরির সরিরবাহ কচর েবাচক। 

হচজের 
ঔষধপত্র 
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হবাজেীর িবারীনরক অিস্থবা ও নতনন মৌেসি ঔষধ 
গ্রহর্ কচরন মৌসগুচলবা ননচজর মৌকবাচনবা স�রসঙ্গী 
নকংিবা কবাচ�লবার ডবাতিবারচক জবাননচে রবািবা 
উনেত। 

একইভবাচি ঔষচধর মৌপ্রসনরিপিন, স্বাস্থথ্য 
নরচপবািদে নকংিবা স্বাস্থথ্যসংরিবান্ত কবাডদে সচঙ্গ রবািুন 
েবাচত আপনবার িবারীনরক অিস্থবার নিিরর্ 
েবাচক। 

মসনজচ্দ হবারবাচমর আিপবাচি ও মক্বার সিদেত্র 
অসংিথ্য �বাচমদেনস েনিচে-নেনিচে আচে। 
তচি নমনবা, মুে্দবানল�বা ও আরবা�বাচত মৌকবাচনবা 
�বাচমদেনস মৌনই। 

তেবানপ দুনচিন্তবার নকেু মৌনই। হচজের সকল 
জবােগবাচতই স্বাস্থথ্যচকন্দ্র ও জরুনর মৌসিবা নি্দথ্যমবান 
রচেচে। 

এসি স্থবাচনর স্বাস্থথ্যচকচন্দ্র মৌপৌঁেচত 
এিবাচন নলিক করুন 
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রবান্নবা করবা িবািবার জনমচে রবািবা নকংিবা িণ্টচনর 
্দীঘদেক্র্ পচর িবাওেবা মৌেচক নিরত েবাকুন। 
নিচিষত এই সমচে ্দীঘদেক্র্ পচে েবাকবার 
কবারচর্ এমন পনরনস্থনত হচত পবাচর। 

িবাচ্দথ্য নিষনরিেবা 
মৌেচক সুরক্বার জনথ্য 
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রবান্নবা করবা িবািবার আপনবার কচক্ নি্দথ্যমবান 
তবাপমবাত্রবাে দুই ঘন্বার মৌিনি রবািচল তবাচত 
জীিবার্ুর নিস্বার ঘচি এিং িবািবাচর নিষনরিেবা 
দতনর হওেবার আিংকবা েবাচক।

�লমূল ও িবাকসিনজ িবাওেবার আচগ 
অিিথ্যই মৌসগুচলবা ধুচে ননন। 
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পেদেবাপ্ত পনরমবাচর্ িবা্দথ্য গ্রহর্ এিং অনধক 
পনরমবাচর্ পবানন ও জুস পবাচন সচেটি েবাকুন। 
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�ুিপবাচতর িবািবার রিে ও মৌসগুচলবা িবাওেবা 
মৌেচক নিরত েবাকুন। 
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হচজে মবাস্ক 
িথ্যিহবাচরর গুরুত্ব  

মবাস্ক িথ্যিহবার করচত হচি: 

 ¨ সংরিবামক ভবাইরবাস মৌেচক সুরক্বা মৌপচত। 

 ¨ েবাণ্ডবা, সন্দদের লক্র্ মৌ্দিবা ন্দচল অপরচক 
সংরিবামর্ মৌেচক িবাঁেবাচত। 
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মবাচস্কর মবাধথ্যচম নবাক, মুি ও েুতনন মৌেচক 
রবািবা আিিথ্যক। 
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কচরবানবার নিস্বার মৌেকবাচত সিসমে 
মবাস্ক পরচত হচি। 

মসনজচ্দ হবারবাম ও মসনজচ্দ নিিীর 
মৌভতচর। তওেবা�, সবাঈ ও জবামবারবাচত 
পবাের ননচক্চপর সমে। 

কিন মবাস্ক িথ্যিহবার করচিবা? 
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ননেনমত নিরনত ন্দচে নকংিবা মেলবা হচে মৌগচল 
মবাস্ক পনরিতদেন করচত হচি। িথ্যিহৃত মবাস্ক িজদেথ্য 
মৌ�লবার স্থবাচন মৌ�লুন। 
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কচরবানবা ভবাইরবাচসর 
(মৌকবানভড ১৯) নিস্বার 

মৌেকবাচত পরবামিদে 

শ্বাস-প্রশ্বাচসর মবাধথ্যচম। 

নবাক নকংিবা মুি মৌেচক মৌির হওেবা 
ড্রপচলি নবানবা িস্তুর ওপর েনিচে 
েবাকবার মবাধথ্যচম। 

ভবাইরবাস আরিবান্ত নবানবা িস্তু হবাত 
দ্ববারবা স্পিদে অতঃপর মৌসই হবাত 
ন্দচে মৌেবাি, নবাক নকংিবা মুি মৌেবাঁেবার 
মবাধথ্যচম। 

কচরবানবা ভবাইরবাস মৌেভবাচি েিবাে: 
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ঘন ঘন পবানন ও সবািবান ন্দচে হবাত 
মৌধবােবা।  

মবাস্ক িথ্যিহবার করবা। জনসমবাগমপূর্দে 
স্থবাচন মৌেবাি, মুি নকংিবা নবাচক হবাত 
নবা মৌ্দেবা। 

সিদেবািস্থবাে িথ্যনতিগত পনরচ্ছন্নতবার 
প্রনত েত্নিবান েবাকবা। 

নভচির মবাচে ননরবাপ্দ ্দূরত্ব িজবাে 
রবািবা। 

কচরবানবা ভবাইরবাচসর নিরুচদ্ধ 
প্রনতচরবাধমূলক িথ্যিস্থবা 
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হবাঁনে ও কবানি এচল নিসুথ্য িথ্যিহবার 
করবা এিং মৌসগুচলবা ননধদেবানরত জবােগবাে 
মৌ�লবা। 

হথ্যবান্ড সথ্যবাননিবাইজবার িথ্যিহবার। 
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মবােবা মুণ্ডবাচনবা নকংিবা েুল মৌেবাি করবা হচজের িরীেত 
ননচ্দদেনিত একনি আমল। উমরবা মৌিষ করবার 
পচর নকংিবা হচজের মৌক্চত্র ঈচ্দর ন্দন জবামরবাচে 
আকবািবাচত পবাের ননচক্চপর পচর এনি করচত হে। 
এচক্চত্র সংরিবামক িথ্যবানধ মৌেচক িবাঁেচত আপনবাচক 
ননম্ননলনিত পরবামিদেগুচলবা অনুসরর্ করচত হচি। 

মবােবা মুণ্ডচনর মৌক্চত্র 
স্বাস্থথ্যগত পরবামিদে 
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আপনবাচক মৌসিবা মৌ্দেবার পূচিদে তবার হবাত পবানন 
ও সবািবান দ্ববারবা ধুচে ননচত িলুন।  

ওেবান-িবাইম মৌরজবার িথ্যিহবার করচে নক নবা 
নননচিত মৌহবান। পূচিদের িথ্যনতির িথ্যিহৃত িস্তুগুচলবা 

পনরিতদেন কচরচে নক নবা মৌ্দিুন। 

েুল কবািবার মৌক্চত্র অচনথ্যর িথ্যিহৃত মৌে মৌকবাচনবা 
িস্তু পনরহবার করুন। 
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সতকদে েবাকুন: অচনথ্যর িথ্যিহৃত ক্ুর এিং 
মৌলেড িথ্যিহবার হবাজেীচক নবানবা সংরিবামক মৌরবাচগ 
আরিবান্ত হওে়বার েুঁনকর মুচি মৌ�চল। েবার মবাচে 
অনথ্যতম নিপজেনক হচলবা মৌহপবািবাইনিস।
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হচজে 
নবারী 

হচজে নবারীচক অস্বাভবানিক পনররেম করচত হে। 
এিবা তবারবা একমবাত্র আল্বাহর সন্তুনটি ও তবাঁর 
অনুগ্রহ লবাচভর আিবাচতই কচর েবাচকন।  

হবাজেী মৌিবান! এিবার আপনবার জনথ্য নকেু 
গুরুত্বপূর্দে পরবামিদে: 
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মৌকবাচনবা প্রনতিন্ধকতবা েবািবা হজে 
পবালচনর জনথ্য নবারী েন্দ ঋতুস্বাি 
িচন্ধর নপল গ্রহর্ করচত েবান মৌস-
মৌক্চত্র করর্ীে হচলবা: 

 ¨ পেদেবাপ্ত সমে পূচিদে নিচিষজ্ঞ ডবা-
তিবাচরর সচঙ্গ পরবামিদে করবা। েবাচত 
মৌসগুচলবা িথ্যিহবাচরর পদ্ধনত ও 
েেবােে মৌডবাজ গ্রহর্ করবা েবাে। 

 ¨ ননধদেবানরত সমচে নপল গ্রহর্ করুন। 

মবানসক ঋতুস্বাি: 
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নেচলেবালবা সুনতর কবাপি ও েেবােে 
জুচতবা পনরধবান করবা। 

পেদেবাপ্ত পনরমবার্ তরল পবান করবা। 

নভি এনিচে েলবা। 

প্রেণ্ড মৌরবা্দ এনিচে েলবা। 

এক নকংিবা দুই ঘন্বা পর পর সবামবানথ্য 
হবাঁিবা। 

রতিপবাত, মবােবািথ্যবােবা নকংিবা নিঁেুনন 
অনুভি করচল ননকিিতদেী হবাসপবাতবাচল 
েবাওেবা।  

অনতনরতি কবানেক পনররেম এনিচে েলবা। 
িরীেত প্র্দত্ত সুচেবাগগুচলবা গ্রহর্ করবা। 
রমী তেবা জবামরবাচত পবাের ননচক্চপর 
মৌক্চত্র অনথ্য কবাউচক প্রনতনননধ ননেুতি 
করবা।  

হজে ও উমরবার সমচে গভদেিতী নবারীর জনথ্য 
স্বাস্থথ্যসংরিবান্ত পরবামিদে 
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হচজে 
নিশুরবা 

নিশুচ্দর সচঙ্গ ননচে এচল ননম্ননলনিত 
নিষেগুচলবার প্রনত সতকদে ্দৃনটি রবািুন: 
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নিশুর হবাচত একনি মৌরেসচলি মৌিঁচধ মৌ্দেবা 
েবাচত তবার নবাম ও আপনবার মৌ�বান নম্র 
মৌলিবা েবাকচি। 

নিশুর প্রচেবাজনীে িীকবাগুচলবা সম্পন্ন 
করবা।  

অনধক পনরমবাচর্ তরল পবান করবা।  

একিু পর পর হবাত মৌধবােবা। 

নিশুর িথ্যনতিগত পনরচ্ছন্নতবা।  

নিশুর িবাচ্দথ্যর প্রনত ্দৃনটি রবািবা। 

নিশুচ্দরচক অনতনরতি নভচির মবাচে নবা 
ননচে েবাওেবা।  
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শ্বাসনবালীর 
মৌরবাগ 

শ্বাসজননত নবানবান মৌরবাগ হচজের সমে 
সিচেচে মৌিনি মৌেবাচি পচি। এর কবারর্ 
হবাঁনে িবা কবানির মবাধথ্যচম জীিবার্ু ও 
ভবাইরবাস েনিচে পিবা। 
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সবাধবারর্ ননচ্দদেিনবা 
শ্বাসজননত অসুস্থতবার 

লক্র্ মৌ্দিবা ন্দচল 

 ¨ সিদে্দবা মবাস্ক পনরধবান করুন েবাচত অচনথ্যর 
ক্নত নবা হে। 

 ¨ হবালকবা গরম পবানীে পবান করুন। 

 ¨ পেদেবাপ্ত নিরেবাম ননন। 

 ¨ িথ্যবােবানবািক ঔষধ িবাওে়বা।

 ¨ কবানি িবা শ্বাসকটি লবাঘচির জনথ্য 
হবালকবা ঔষধ গ্রহচর্র মৌক্চত্র কবাচ�লবার 
নেনকৎসচকর সচঙ্গ পরবামিদে করবা। 

 ¨ মৌপ্রসনরিপিন েবািবা এনন্িবাচেবানিক 
িথ্যিহবার করচিন নবা। 
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সরবাসনর এনসর িবাতবাস 
এনিচে েলবা 

শ্বাসজননত মৌরবাগ-িথ্যবানধ মৌেচক 
সুরক্বার উপবাে 

আরিবান্তচ্দর 
সংস্পিদে এনিচে 

েলবা

অচনথ্যর িথ্যিহৃত 
িস্তু িথ্যিহবার নবা 

করবা

হবাত মৌধবাে়বানভড় এনড়চে় েলবা

প্রেণ্ড েবাণ্ডবা পবানন 
এনিচে েলবা
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ডবােনরেবা, 
গথ্যবাচট্বাএন্বারবািবাইনিস 

ও মৌকবাষ্-কবানেনথ্য 

এগুচলবা ্দূনষত িবািবার িবা পবানীচে়র 
মবাধথ্যচম িরীচর িথ্যবাকচিনরে়বা, ভবাইরবাস 
নকংিবা েত্রবাচকর সংরিমচর্র কবারচর্ 
সৃটি মৌরবাগ। 
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গথ্যবাচট্বাএন্বারবািবাইনিস (মৌপচি 
ইনচ�কিন), ডবােনরেবা ইতথ্যবান্দ 
মৌেচক সুরক্বা মৌপচত ননম্ননলনিত 

কবাজগুচলবা করুন:  

িবা্দথ্য নিশুদ্ধ ও পনরচ্ছন্ন হওেবা। 

অতথ্যনধক েনিদেেুতি িবািবার 
এনিচে েলবা। 

�ুিপবাচতর িবািবার মৌেচক ্দূচর 
েবাকবা।  

হবাত মৌধবােবা। 

মবাংস ভবাচলবা কচর রবান্নবা করবা। 
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ডবােনরেবা নেনকৎসবাে 

মৌকবাষ্-কবানেনথ্য মৌেচক 
সুরক্বা মৌপচত

 ¨ অনধক পনরমবাচর্ পবানন 
পবান করবা। 

 ¨ প্রেণ্ড ডবােনরেবা হচল ডবা-
তিবাচরর কবাচে েবাওেবা। 

 ¨ মৌিনি কচর িবাক-িিনজ ও 
�লমূল িবাওেবা। 

 ¨ অনধক তরল পবানীে পবান করবা। 
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েমদেচরবাগ ও 
ত্বচক ক্ত 

হজে ও উমরবার মৌমৌসুচম েমদেচরবাচগর 
িথ্যবাপক নিস্বার ঘচি। এর কবারর্ হচলবা: 

 ¨ তবাপমবাত্রবা িৃনদ্ধ পবাওেবা।  

 ¨ অতথ্যনধক নভি। 

 ¨ অনধক ঘমদেবাতি হওেবা। 

 ¨ সরবাসনর মৌরবা্দ গবাচে লবাগবা। 
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ত্বচকর প্র্দবাহ নকংিবা উরু নেচল 
েবাওেবা মৌেচক সুরক্বা মৌপচত

 ¨ উরুর ওপচরর অংি ও িগচল িবােু 
েলবােচলর িথ্যিস্থবা রবািবা। 

 ¨ িথ্যনতিগত পনরচ্ছন্নতবার প্রনত েত্নিবান 
েবাকবা। 

 ¨ হবাঁিচত মৌির হিবার আচগ নরিম িথ্যিহবার 
করবা। 
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ত্বক মৌরবাচ্দ মৌপবািবা মৌেচক িবাঁেচত

 ¨ ননেনমত েবাতবা িথ্যিহবার করবা নিচিষত 
সকবাল ১০ িবা মৌেচক নিচকল ৩িবা পেদেন্ত। 

 ¨ প্রচেবাজন েবািবা মৌ্দচহর মৌকবাচনবা অংি উন্ুতি 
রবািবা মৌেচক নিরত েবাকবা। 

 ¨ সবানন্রিন িথ্যিহবার করবা।
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ত্বচক েত্রবাক মৌেচক িবাঁেবার উপবাে: 

 ¨ িথ্যনতিগত পনরচ্ছন্নতবা। 

 ¨ ননেনমত মৌগবাসল করবা। 

 ¨ অন্তিদেবাস পনরচ্ছন্ন রবািবা। 

 ¨ অচনথ্যর মৌপবািবাক নকংিবা গবামেবা-মৌতবােবাচল 
িথ্যিহবার নবা করবা 
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সবান মৌট্বাক 
(নহি মৌট্বাক) 

্দীঘদেসমে সূচেদের তবাচপর ননচে েবাকচল 
িরীচরর তবাপমবাত্রবা প্রেণ্ডরূচপ মৌিচি 
মৌেচত পবাচর। এিবা সবান মৌট্বাক নহচসচি 
পনরনেনত।  
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সবান মৌট্বাচকর লক্র্সমূহ: 

 ¨ তবাপমবাত্রবা িৃনদ্ধ পবাওেবা। পবািবাপবানি: 

 ¨ মবােবা িথ্যবােবা ও মবােবা ঘুরবানন।  

 ¨ ত্বক শুষ্ক ও লবাল হওেবা। 

 ¨ অজ্ঞবান হওেবা নকংিবা মৌপচি িথ্যবােবা 
অনুভি করবা। 

 ¨ িনম ও ডবােনরেবা।  
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এধরচনর পনরনস্থনত মবারবাত্মক আকবার 
ধবারর্ করচল ননচের দুঘদেিনবাগুচলবা 
ঘিচত পবাচর: 

 ¨ হবাচিদের কবােদেরিচম িথ্যবাঘবাত।  

 ¨ কবাঁপুনন ও স্বােনিক নিঁেুনন।  

 ¨ মৃতুথ্য। 
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সবানচট্বাক একনি জরুনর অিস্থবা। 
এধরচনর অিস্থবা দতনর হচল 
জরুনরনভনত্তচত ননম্ননলনিত প্রবােনমক 
নেনকৎসবা ন্দচত হচি: 

 ¨ আরিবান্ত িথ্যনতিচক িীতল স্থবাচন ননচে 
েবাওেবা। 

 ¨ িবাইচরর মৌপবািবাক িুচল মৌ�লবা। 

 ¨ পবাননর মবাধথ্যচম মৌ্দহ েবাণ্ডবা করবা। 

 ¨ মৌ্দহচক িবাতবাচসর সবামচন রবািবা। 

 ¨ আরিবান্ত িথ্যনতিচক নকেু তরল পবান 
করচত মৌ্দেবা। 
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প্রচেবাজন নকংিবা ইিবা্দচতর কবাজ েবািবা ন্দচনর 
মৌিলবা িবাইচর মৌির হচিন নবা। 

হচজের প্রচেবাজন েবািবা িরীচরর মৌকবাচনবা অংি 
উন্ুতি রবািচিন নবা। এচক্চত্র ইহরবাচমর সমে 
মবােবা েবািবা আর মৌকবাচনবা অঙ্গ উন্ুতি রবািবা 
ননষ্প্রচেবাজন। 

ন্দচনর মৌিলবা সচঙ্গ েবাতবা ননচে মৌির মৌহবান। 
নিচিষত সকবাল ১০ িবা মৌেচক নিচকল ৩ িবা 
পেদেন্ত েিন িবাইচর অতথ্যনধক মৌরবা্দ েবাচক। 

অনধক পনরমবাচর্ তরল পবানীে পবান করুন।

সবানচট্বাক মৌেচক িবাঁেচত: 
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মৌপিী 
িথ্যবােবা  

মৌপিী, জচে়ন্ এিং নলগবাচমচন্র িথ্যবােবার 
প্রধবান কবারর্

 ¨ অতথ্যনধক লিবানন্ত। 

 ¨ একিবানবা প্রেণ্ড নিবােিবা। 

 ¨ পেদেবাপ্ত িবারীনরক িথ্যবােবাম নবা করবা। 

 ¨ ভবারী িস্তু িহন করবা। 
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 ¨ িথ্যবােবা অনুভি করচল নিবােিবা মৌেচক নিরত 
েবাকবা। 

 ¨ আরিবান্ত স্থবাচন েবাপ মৌ্দেবা নকংিবা মৌিল্ট পরবা। 

 ¨ আরিবান্ত স্থবান েবাণ্ডবা করবা। 

 ¨ আরিবান্ত অঙ্গ ওপচর তুচল রবািবা এচত মৌ�বালবা 
কমচি। 

 ¨ প্রচেবাজচন ডবাতিবাচরর পরবামিদে গ্রহর্ করবা। 

মৌপিী ও জচেচন্ িথ্যবােবার নেনকৎসবা 
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ডবােবাচিনিচসর 
মৌরবাগী 

ডবােবাচিনিচস আরিবান্ত নপ্রে ভবাই! 

আপনন মৌমনডচকল মৌিস্ট করবার পচর হজে িবা 
উমরবার নসদ্ধবান্ত ননন। েবাচত আপনবার স্বাস্থথ্যগত 
অিস্থবা হজে িবা উমরবার জনথ্য কচতবািুকু উপেুতি 
মৌসিবা জবানবা সম্ভি হে। 
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ডবােবাচিনিচস আরিবান্ত নপ্রে ভবাই! 

হবাচত একনি মৌরেসচলি িবা কবাডদে 
রবািুন েবাচত মৌলিবা েবাচক, আপনন 
ডবােবাচিনিচস আরিবান্ত এিং 
নেনকৎসবার নিিরর্ও েবাচক।  

 গ্লুচকবানমিবার সচঙ্গ রবািুন এিং 
প্রনতন্দন আপনবার সুগবার পনরমবাপ 
করুন।

আপনবার িবারীনরক অিস্থবার 
নিস্বানরত মৌমনডচকল নরচপবািদে সচঙ্গ 
রবািুন। 

আপনবার আিপবাচির মবানুষচক 
জবাননচে রবািুন মৌে, আপনন 
ডবােবাচিনিচস আরিবান্ত। 

ডবােবাচিনিচসর পেদেবাপ্ত ঔষধপত্র 
সচঙ্গ রবািুন। 

তওেবা� ও সবাঈর সমে ইনসুনলন 
েবাণ্ডবা আচে নক নবা নননচিত মৌহবান। 
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সুগবাচরর মবাত্রবা কচম মৌগচে মচন 
করচল সবামনেকভবাচি ইিবা্দত 
পবালচন অিথ্যবাহনত ন্দন। 

তওেবা� ও সবাঈর সমে পবাচে মৌেন 
আঘবাত নবা পবান মৌস মৌিেবাল রবািুন। 
হুইল মৌেেবার মৌেচক ্দূচর েবাকুন। 

পেদেবাপ্ত ঔষধ ও িবািবার গ্রহচর্র 
পচরই তওেবা� ও সবাঈ করচত েবান। 

স�চর প্রচেবাজনীে ও হবালকবা 
িবািবার গ্রহর্ করুন। 

নেনক ৎসচকর ননচ্দদেিনবা অনুেবাে়ী 
ডবাচে়ি মৌমচন েলুন। 

আরবাম্দবােক মৌমবাজবা পনরধবান 
করুন। 
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পেদেবাপ্ত পবানন পবান করুন। 

প্রচেবাজচন স্বাস্থথ্যকচন্দ্র েবান। 

মৌরজবাচরর পনরিচতদে ইচলকনরিক 
মৌিভবার িথ্যিহবার করুন
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হবাচিদের মৌরবাগী

িবারীনরক অিস্থবা নস্থনতিীল েবাকচল 
হৃ্দচরবাচগ আরিবান্ত িথ্যনতি হচজে গমন 
করচত পবাচরন। 
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হৃ্দচরবাগীর জনথ্য নেনকৎসবা পরবামিদে 

হচজে েবাওেবার আচগ 
ডবাতিবার মৌ্দিবাচনবা। 

পনরমবার্ মচতবা 
ঔষধ ননচে মৌনেবা। 

মৌমনডচকল নরচপবািদে নকংিবা 
কবাডদে সচঙ্গ মৌনেবা। 
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অতথ্যনধক িবারীনরক িবা স্বােনিক পনররেম 
এনিচে েলবা। 

সিসমে এক্দল িন্ধু-িবান্ধি নকংিবা 
আত্মীচের সচঙ্গ েবাকবা। 

িুচক িথ্যবােবা নকংিবা শ্বাসকটি অনুভি করচল 
পেদেবাপ্ত নিরেবাম মৌনেবা। 

উঁেু জবােগবা নকংিবা নসঁনিচত নবা ওেবা।  
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মৌপ্রসবাচরর 
মৌরবাগী 

নিচিষজ্ঞ ডবাতিবাচরর পরবামিদে ও ন্দক-
ননচ্দদেিনবা মৌমচন আপনন হজে ও উমরবার 
সমচে রতিেবাপ (মৌপ্রসবার) স�লভবাচি 
ননেন্ত্রর্ করচত পবাচরন।  
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মৌপ্রসবার মৌিচি েবাওেবার লক্র্ 

 ¨ িুক ধি�িবানন ও শ্বাসকটি 

 ¨ ঘবাম, অনস্থরতবা ও দুনচিন্তবা 

 ¨ নবাক ন্দচে রতিক্রর্ 

 ¨ মবােবা িথ্যবােবা, মবােবা মৌঘবারবা ও িনম িনম ভবাি

 ¨ মৌেবাচি স্পটি মৌ্দিচত নবা পবাওেবা। 
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 ¨ নিমবাচন কম নিবােিবা ও কম হবাঁিবােলবা করবা। 

 ¨ স�চরর আচগ ও হচজের মবাচে মৌপ্রসবার 
মবাপবা। 

 ¨ ঔষধ মৌসিচনর সুপনরকনপিত সমেসূনে দতনর 
করবা। 

 ¨ আিহবাওেবার হেবাৎ পনরিতদেচনর প্রনত সতকদে 
্দৃনটি রবািবা। 

মৌপ্রসবাচর আরিবান্ত মৌরবাগীচ্দর জনথ্য পরবামিদে 
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 ¨ নস্থর েবাকবা ও উচদ্বগ-অনস্থরতবা মৌেচক ্দূরবা-
িস্থবান করবা। 

 ¨ লিবানন্ত লবাগচল নিরেবাম গ্রহর্ করবা। 

 ¨ লির্বাতি িবািবার এনিচে েলবা। 

 ¨ অনধক পনরমবাচর্ তরল গ্রহর্ করবা। 
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েন্দ আপনবার হৃৎিূল (এনজবাইনবা মৌপচ্টবানরচস) 
আরিবান্ত হওেবার আিংকবা েবাচক: 

 ¨ ডবাতিবাচরর পরবামিদেরিচম ঔষধ সচঙ্গ ননন। 

 ¨ অনতনরতি কবানেক পনররেম করচিন নবা। 

 ¨ লিবান্ত হচল হুইল মৌেেবার িথ্যিহবার করুন।  
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অথ্যবালবানজদে 
মৌরবাগী 

হচজের মৌমৌসুচম নভড়, ধুলবা-িবানল, তবাপ ও 
গবানড় ননষ্কবািচনর মৌধবাঁে়বাে় অথ্যবালবানজদে মৌিচড় 
েবাে়।
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সবাধবারর্ভবাচি অথ্যবালবানজদেজননত মৌরবাগ 
মৌেচক হবাজেীর মৌকবান েুঁনক মৌনই। তচি 
িুচকর মৌরবাগ (হবাঁপবানন) িৃনদ্ধ মৌপচল মৌসিবা 
েুঁনকপূর্দে। 

আমরবা অথ্যবালবানজদেচত আরিবান্ত িথ্যনতিচক 
মৌসসি সমে়, স্থবান, কবাজ এিং িবািবার 
এনড়চে় েলবার পরবামিদে ন্দচিবা েবা 
অথ্যবালবানজদে িৃনদ্ধ কচর।
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অথ্যবালবানজদের নকেু ঔষধ তন্দ্রবা সৃনটি কচর। 
তবাই নভচির সমে মৌেন পচি নবা েবান 
মৌস িথ্যবাপবাচর সতকদে েবাকচত হচি। 
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হবাঁপবানন 
মৌরবাগী 

হজে ও উমরবা আ্দবাে করচত নগচে 
প্রবােিই নভচির মবাচে পিচত হে। 
কিচনবা কিচনবা ধুচলবা-িবানল, গবানি 
মৌেচক ননগদেত মৌধবাঁেবা ইতথ্যবান্দর সমিুিীন 
হচত হে।  

63



একবারচর্ হজে ও উমরবা পবালনকবাচল 
হবাঁপবানন মৌরবাগীচ্দর সিসমে ইনচহলবার 
সচঙ্গ রবািচত হচি। 

হবাঁপবাননর আরিমচর্র লক্র্গুচলবা মৌ্দিবার 
সচঙ্গ সচঙ্গ আপনবাচক ননম্ননলনিত কবাজগুচলবা 
করচত হচি: 

 ¨ দ্রুত ইনচহলবার িথ্যিহবার করবা। 

 ¨ ননকিিতদেী স্বাস্থথ্যচকন্দ্র নকংিবা হবাসপবাতবাচল 
েচল েবাওেবা। 
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নকডনন 
মৌরবাগী 

হজে ও উমরবা আ্দবাচের নসদ্ধবান্ত গ্রহচর্র 
পূচিদে আপনবাচক আমরবা ডবাতিবাচরর সচঙ্গ 
কেবা িলবার পরবামিদে ন্দচিবা। 
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মৌেসি মৌরবাগীচ্দর ডবাে়বালবাইনসস প্রচে়বাজন 
হজে তবাচ্দর জনথ্য একনি জনিল ইিবা্দত। 
হথ্যবাঁ েন্দ মৌমনডচকর নিচমর সচঙ্গ হজে করবা 
েবাে মৌসিবা নভন্ন িথ্যবাপবার।  

আপনবার ননধদেবানরত ঔষধগুচলবা সচঙ্গ 
ননন। মৌসগুচলবা সুনিধবাজনক স্থবাচন রবািুন। 

মৌরবা্দ এনিচে েলুন। নকেু ইিবা্দত 
সূেদেবাচস্র পচর আ্দবাে করুন। অেিবা 
িরীেতপ্র্দত্ত সুচেবাগ গ্রহর্ কচর অনথ্যচক 
প্রনতনননধ ননেুতি করুন। 
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প্রচেবাজনীে নম্রসমূহ

৯১১

৯৩৭

১৯৬৬

৯২০০০২৮১৪

জরুনর ও ননরবাপত্তবা মৌসিবার জনথ্য

নেনক ৎসবা সংরিবান্ত পরবামিদে ও নজজ্ঞবাসবার 
জনথ্য 

মসনজচ্দ হবারবাম ও মসনজচ্দ নিিী সংরিবান্ত 
অনুসন্ধবাচনর জনথ্য 

আল্বাহর মৌমহমবানচ্দর নজজ্ঞবাসবার জিবাচির জনথ্য 
হজে ও উমরবা মন্ত্রর্বালচের মৌেবাগবাচেবাগ মৌকন্দ্র 
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হচজের অনথ্যবানথ্য সকল ননচ্দদেনিকবা হজে ও 
উমরবা মন্ত্রর্বালচের ওচেি সবাইচি নি্দথ্যমবান 
(এিবাচন নলিক করুন)।

এসি ননচ্দদেনিকবাচত সুষ্ু ও সুন্দরভবাচি হজে 
সম্পন্ন করচত প্রচেবাজনীে সকল তেথ্য ও 
ন্দক-ননচ্দদেিনবা নি্দথ্যমবান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

https://guide.haj.gov.sa/


আল্বাহ আপনবাচ্দর 
আমল ও প্রচেটিবা 

কিুল করুন। 

আরও সচেতনমূলক তেথ্য 
জবানচত িুইিবাচর আমবাচ্দর 

একবাউন্ �চলবা করুন 


