
সর দ্ি , কারি, হা ারি এবং জীবাণুর ম�াকাববলা করা 
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অ্ারটিবাব�াটিক 
প্ররতবরাধ ক্ষ�তা/ 
প্ররতবরাধ করার ক্ষ�তা
(Antibiotic Resistance)

অ্ারটিবাব�াটিক প্ররতবরাধী কী?

   অ্ারটিবাব�াটিবকর মে মকািও ব্বহার, তা সে েঠিক বা ভুল, সে কারণেই স�াক  

না সকন, অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধীর কারে �ণত পাণর। অ্ান্টিবাণ�াটিণকর প্রন্তণরাধ 

গণে ওঠা েীন্িত করণত, শুধু�াত্র সরত্কাবরর প্রব�াজি হবলই অ্ারটিবাব�াটিকস 

ব্বহার করা উরিত।

   অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধী �ল ব্াকণেন্র�ার একটি প্রন্তরক্া পদ্ধন্ত ো একটি 

অ্ান্টিবাণ�াটিক উপস্থিত থাকণলও তাণেরণক সবঁণে থাকার এবং েংখ্া� সবণে ওঠার 

অনুিন্ত সে�। অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধ থাকা ব্াকণেন্র�াণক কখনও কখনও 

"সুপারবাগস" বলা �ণ� থাণক।

   েখন ব্াকণেন্র�ার অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধ থাণক তখন অতীণত কাজ করা 

অ্ান্টিবাণ�াটিক আর কাজ কণর না।

   অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধী ব্াকণেন্র�ার কারণে �ও�া েংক্রিেগুস্ল কঠিন এবং কখনও 

কখনও ন্নরাি� করা অেম্ভব। এর ফণল েীর্ঘথিা�ী অেুথিতা এবং িতুৃ্ পে্ঘন্ত �ণত পাণর।

   িণন রাখণবন, ব্াকণেন্র�াটি প্রন্তণরাধী - আপন্ন নন! এিনন্ক েুস্াণথি্র অন্ধকারী  

ব্স্তিবগ্ঘ োরা কখনও অ্ান্টিবাণ�াটিক সননন্ন তারা অন্ান্ উৎে সথণক 

সর দ্ি , ইনফ্লু য়েঞ্জা এবং ব্রঙ্জাইটিস (বুয়ে সর দ্ি  বয়স যজাওেজা) 
এর ময়�জা ভজাইরজাসঘটি� সংক্রমণগুলিয়� অ্জারটিবজায়েজাটিে 
কাজ করবব িা। এই সংক্রমণগুলির জন্ অ্জারটিবজায়েজাটিে 
ব্বহজার েরজা অ্জারটিবজায়েজাটিে প্রর�য়রজাধী েয়র �ুিয়� পজায়র।
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অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধী ব্াকণেন্র�ার িাধ্ণি েংক্রন্িত �ণত পাণরন।

আপিার কী করা উরিত?
 েখন আপনার বা আপনার ন্িশুর েন্ে্ঘ  বা কান্ি �ণব তখন অ্ান্টিবাণ�াটিক

সনও�ার কথা ভাবববি িা। এই ধরণনর সবন্িরভাগ েংক্রিে ভাইরাণের

কারণে �� এবং এণত অ্ান্টিবাণ�াটিক কাজ করণব না।

 আপনার েংক্রিেটি ভাইরােরটিত না ব্াকণেন্র�ারটিত এবং এণত সকান

অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রণ�াজন ন্কনা তা আপনার ডাতিাণরর োণথ আণলােনা

করুন।

 আপনার (বা আপনার ন্িশুর) ঠান্া লাগার উপেগ্ঘ থাকণল, কান্ি বা গলা

ব্াথা �ণল ধধে্ঘ ধরুন। সবন্িরভাগ ভাইরােরটিত অেুথিতা োরণত ৪-৫ ন্েন

েি� লাণগ এবং েম্পূে্ঘ েুথি �ণ� উঠণত ৩ েপ্া� পে্ঘন্ত লাগণত পাণর।

 ঠাণ্া বা ফ্লু  এর সিৌেুণি, অেুথি �ও�া এোণত

রনরন আপনার �াত ধুণ� ন্নন। পরবততী পৃষ্া�

�াত সধা�া েম্ন্ক্ঘ ত আিাণের ন্বস্ান্রত পরািি্ঘ

অনুেরে করুন। 

একটি সুপার মররসস্্াটি বাগ 
এর সাবথ লড়াই এরড়ব� িলুি। 
অ্ারটিবাব�াটিক রবিক্ষণভাবব 
ব্বহার করুি!
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অ্জারটিবজায়েজাটিে প্রর�য়রজাধী



হাত মধা�া 
(Handwashing)

সংক্রমণ ছরিয়ে পিজা আটেজায়নজার সবয়েয়ে ভজায়িজা উপজাে হি হজা� ক্ধজােজা। 
সাধারণ সংক্র�ণগুললর ৮০% হাত মথবক ছরড়ব� পড়বত পাবর।

কখি আপিার হাত ধবুত হবব:
   খাও�ার আণগ

   খাবার ধতন্র করার আণগ, খাবার ধতন্র করার েি� এবং পণর

   স্ন্পান করাণনার আণগ

   সিৌোল� ব্ব�ার করা বা একটি ন্িশুণক সিৌোল� ব্ব�ার করণত ো�াে্ 
করার পণর

   ডা�াপার বা সিণ�ণের স্াথি্ন্বন্ধর োিগ্ী পন্রবত্ঘ ণনর আণগ এবং পণর

   আপনার নাক ঝাোর পণর বা একটি ন্িশুর নাক সিাছার পণর

   অন্ণের োণথ সি�ার করা বস্তুগুস্লণত �াত সেও�ার পণর

   কটি্াক্ট সলন্স পরা বা সখালার আণগ

   অেুথি কাণরার পন্রেে্ঘা করার আণগ এবং পণর

   সকান জীবজন্তুণক স্পি্ঘ করা বা খাও�াণনা বা জীবজন্তুর বণজ্ঘ্ �াত সেও�ার পণর

   আপনার েঁাত পন্রষ্ার করার আণগ এবং পণর
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কীভাবব হাত ধবুত হ�:

1. োবান ও জল/পান্ন ব্ব�ার করুন। শুধু  
জল/পান্ন ন্েণ� �াত ধণুল তা জীবােিুতুি �� না।

2. আপনার �াত সভজান।

3. োধারে োবান ব্ব�ার করুন। ব্াকবেরর�া 
প্ররতবরাধী সাবাি ব্বহার করববি িা।

4. �াতেটুি অন্তত ২০ সেণকন্ ধণর রষণত 
থাকুন (অথবা েুইঙ্কল, েুইঙ্কল, স্লেল 
স্ার গাইণত েতো েি� লাণগ)। 
�াণতর তালু, আঙুলগুস্লর িাঝখান, 
ন্পছন, কস্জি, আঙুণলর ডগা এবং 
নখ ে� �াণতর েিস্ অংি রষুন।

5. ১০ সেণকন্ ধণর আপনার �াত 
জল/পান্ন ন্েণ� ধুণ� ন্নন।

6. একটি পন্রস্ার সতা�াণল ন্েণ� 
�াতেণুো ভাণলা কণর িুণছ ন্নন।

20 
সসকেন্ড

আপিার কী করা উরিত:
   ডাতিার, সডন্টিস্, নাে্ঘ এবং সথরান্পস্রা আপনাণক বা আপনার ন্িশুণক পরীক্া 

করার আণগ সেন তাণের �াত ধণু� সন� তা সখ�াল রাখা। 

   আপনার ন্িশুর স্লু ল এবং আপনার কি্ঘথিণলর ও�ািরুণি োধারে োবাণনর 
ে�জলভ্তা ন্নশ্চিত করা।

   ন্িশু পন্রেে্ঘার জা�গাগুস্লণত বে এবং ন্িশুণের �াত সধা�ার জা�গা থাকা ন্নশ্চিত 
করা।

   সাধারণ সাবাি ব্বহার করুি। োধারে োবান ব্াকণেন্র�া প্রন্তণরাধী োবাণনর 
িণতাই কাজ কণর। ব্াকণেন্র�া প্রন্তণরাধী োবাণনর েুপান্রি করা �� না কারে এর 
ফণল ব্াকণেন্র�ারটিত প্রন্তণরাধ গণে ওণঠ এবং এটি োধারে োবাণনর সথণক সবন্ি 
কাে্ঘকর ন�। 

   উো�রে ন্েণ� সিখান।
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হজা� ক্ধজােজা



ব্াকবেরর�া 
এবং ভাইরাস 
(Bacteria & Viruses)

ভজাইরজাস এবং ব্জােয়টররেজা উভেই সংক্রমণ ঘটজাে, রেন্তু 
অ্জারটিবজায়েজাটিে শুধুমজারে ব্জােয়টররেজার রবরুয়ধে েজাজ েয়র।

ভাইরাসঘটিত সংক্র�ণ
   েন্ে্ঘ , ইনফ্লু ণ�ঞ্া, কু্রপ, ল্ান্রঞ্াইটিে, বণুক েন্ে্ঘ  বণে োও�া (ব্রঙ্কাইটিে) 

এবং সবন্িরভাগ গলা ব্াথাণক অন্তভু্ঘ তি কণর।

   ব্াকণেন্র�ারটিত েংক্রিেগুস্ল সথণক োধারেত সবন্ি সছঁা�াণে।  
পন্রবাণরর একজণনর সবন্ি ব্স্তির একই অেুথিতা �ণল, এটি েম্ভবত 
একটি ভাইরােরটিত েংক্রিে।

   আপনাণক ব্াকণেন্র�ারটিত েংক্রিণের িণতাই অেুথি কণর তুলণত পাণর।

   োধারেত ৪-৫ ন্েণনর িণধ্ সেণর ো� ন্কন্তু পুণরাপুন্র সেণর উঠণত ন্তন 
েপ্া� পে্ঘন্ত লাগণত পাণর।

ভাইরাসঘটিত সংক্র�ণগুললর জি্ অ্ারটিবাব�াটিক কাজ কবর িা

ব্াকবেরর�াঘটিত সংক্র�ণ
   ভাইরােরটিত েংক্রিেগুস্লর িণতা সেখা ো� না।

   ভাইরােরটিত েংক্রিেগুস্লর িণতা অত ে�ণজ একজন সথণক অন্ণের 
িণধ্ ছন্েণ� পণে না।

   োধারে গলা খুেখুে এবং কণ�ক ধরণনর ন্নউিন্ন�াণক অন্তভু্ঘ তি কণর।

অ্ারটিবাব�াটিকস ব্াকবেরর�াঘটিত সংক্র�ণগুললবত কাজ কবর, 
রকন্তু সবস�� প্রব�াজি হ� িা
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জ্বর 
(Fever)

জ্বর হি শরীয়রর �জাপমজারেজা বরৃধে 
পজাওেজা, েখনও েখনও অসসু্থ�জার 
েজারয়ণ। ত্বে িজাি, গরম এবং শুেয়নজা 
হয়ে যজাে, এমনরে বগয়ির নীয়ের ত্বেও 
এবং এগুলি জ্বয়রর এেটি িষেণ। 

আপরন শরীর ক্েজান অংয়শর �জাপমজারেজা 
মজাপয়ছন �জার ওপর আপনজার বজা 
আপনজার রশশুর �জাপমজারেজা রনভদি র েয়র।

ব্বস্াপিা:
   জ্বর একটি প্রন্তণরাধী পদ্ধন্ত ো 

িরীরণক েংক্রিণের ন্বরুণদ্ধ লোই 
করণত ে�া�তা কণর। ভাইরাে এবং 
ব্াকণেন্র�া উভণ�র েংক্রিণের 
কারণেই জ্বর �ণত পাণর। 

   োর জ্বর �ণ�ণছ তার েন্ে অস্স্স্ 
�� �� তা�ণল অ্ান্েোন্িণনাণফন বা 
আইবুণপ্রাণফন খাও�ার কথা ন্বণবেনা 
করুন (প্াণকণে থাকা ন্নণে্ঘিাবলী 
অনুো�ী)।  

   ন্নণজণক বা আপনার ন্িশুণক �ালকা 
সপািাক পরান োণত আপন্ন ঠান্া থাণকন 
ন্কন্তু না কঁাণপন, কারে কঁাপা আরও তাপ 
েষৃ্টি কণর। রণরর তাপিাত্া ২০° সেঃ এর 
িণতা বা স্স্স্ো�ক ঠান্া রাখুন।  

   প্রেুর পন্রিাে ঠান্া পান্ন পান করুন। 
সজণগ থাকাকালীন আপনার ন্িশুণক 
িীতল তরল পান করণত বলুন।

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি। 

জ্বর:

   িরীরণক েংক্রিণের ন্বরুণদ্ধ লোই 
করণত ো�াে্ কণর

   ভাইরাে এবং ব্াকণেন্র�া উভণ�র 
েংক্রিণের কারণেই �ণত পাণর

এেজন ক্য ক্েজানও বেসী ব্লতির যর্ 
জ্বর এবং ফুসেুরি েজায়ে এবং এমন 
এেটি অঞ্চয়ি েজায়েন ক্যখজায়ন হজাম হয়ছে 
�জাহয়ি সবয়েয়ে ভজায়িজা েী প্য়ষেপ 
ক্নওেজা ক্যয়� পজায়র ক্স সম্পয়েদি  পরজাময়শদির 
জন্, ক্যজাগজায়যজাগ েরুন Health Link 
(Alberta-তে ৮১১ ডায়াল করুন)।
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ব্জােয়টররেজা এবং ভজাইরজাস  |  জ্বর



ভজাইরজায়সর েজারয়ণ সর দ্ি  হে। ২০০ 
এর ময়�জা রবরভন্ন ভজাইরজাস আয়ছ যজার 
েজারয়ণ সর দ্ি  হে। রশশুয়্র বছয়র 
৮-১০ বজার সর দ্ি  হয়� পজায়র। বিয়্র 
�ুিনজামূিে েম সর দ্ি  হে েজারণ �জারজা 
রেছু ভজাইরজায়সর রবরুয়ধে প্রর�য়রজাধ 
ষেম�জা গয়ি �ুয়িয়ছন। সর দ্ি র 
ভজাইরজাসগুলিয়� অ্জারটিবজায়েজাটিে েজাজ 
েয়র নজা।

উপসগদিস�ূহ:
   শুরুণত িাথা েন্ত্রো, জ্বর এবং সোখ 

ন্েণ� জল পো, তারপণর নাক ন্েণ�  
জল পো, গলা ব্াথা, �ঁান্ে এবং  
কান্ি। 

   প্রথিন্েণক নাক সথণক সবরণনা  
তরল স্চ্ছ থাণক ন্কন্তু পণর গাঢ় �লুে  
বা েবুজ রণঙ রূপান্তন্রত ��।

ব্বস্াপিা:
   সে তাপিাত্ার জল/পান্ন পান করণত 

েবণথণক ভাণলা লাগণছ সেই তাপিাত্ার 
জল/পান্ন প্রেুর পান করুন। 

সর দ্ি  এবং  
িাক র্ব� 
জল/পারি পড়া
(Colds & Runny Noses)

প্ররতবরাধ:

   সে ভাইরােগুস্লর জন্ েন্ে্ঘ  �� 
সেগুস্লণক প্রন্তণরাধ করণত আপনার 
�াত ধণু� ন্নন বারবার।

   আপনার ন্িশুণের তাণের �াত ধণুত 
সিখান।

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি। 
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বারড়বত ততরর িুি জবলর/স্ালাইবির ড্রপ
একসাবথ ম�িাি:

   ১ কাপ (২৪০ ন্িস্লঃ) ন্ডন্স্ল্ড ও�াোর (কণলর জল ব্ব�ার করণল, 
জীবােুিুতি করণত প্রথণি এক ন্িন্নে সফাোন তারপণর ঈষেষু্ণ করণত ঠাণ্া 
করুন)

  ১/২ ো োিে (২.৫ গ্াঃ) নুন/লবে

  ১/২ ো োিে (২.৫ গ্াঃ) সবন্কং সোডা

একটি ড্রপার বা একটি স্লু ইজ সবাতল (ফাণি্ঘন্েগুস্লণত পাও�া ো�) ন্েণ� 
ন্িশ্রেটি একটি পন্রষ্ার সবাতণল ঢালুন।  আপন্ন একটি বাল্ব ন্েন্রঞ্ও 
ব্ব�ার করণত পাণরন। ৩ ন্েন অন্তর একটি নতুন ন্িশ্রে ধতন্র করুন।

ব্বহার প্রণালী:

   বেুন এবং আপনার িাথাটি ন্পছণন োিান্ স�লান। সিাণবন না। ড্রপার, বাল্ব 
ন্েন্রঞ্ বা স্লু ইজ সবাতণলর ডগাটির অল্প অংি একটি নাণকর ফুণো� সঢাকান। 
নাণকর ফুণো� কণ�ক সফঁাো আণস্ আণস্ সফলুন বা সছোন। নাণকর অন্ 
ফুণোর জন্ পুনরাবসৃ্তি করুন। প্রণত্কবার ব্ব�ার করার পণর ড্রপারটি একটি 
পন্রষ্ার কাপে বা টিেু্ ন্েণ� িুছুন।

   োর েন্ে্ঘ  �ণ�ণছ তার েন্ে অস্স্স্ �� �� তা�ণল অ্ান্েোন্িণনাণফন বা আইবুণপ্রাণফন 
খাও�ার কথা ন্বণবেনা করুন (প্াণকণে থাকা ন্নণে্ঘিাবলী অনেুা�ী)। 

   আপনার েন্ে েন্ে্ঘ  �� বা েন্ে্ঘ  �ণ�ণছ এিন কাণরার পন্রেে্ঘা কণরন, অন্ণের 
েংক্রন্িত করা প্রন্তণরাধ করণত রনরন আপনার �াত ধণু� ন্নন।

   নাক বন্ধ �ণ� োও�ার একটি ওষুধ বা কফ ন্েরাপ োিন্�ক আরাি ন্েণত পাণর ন্কন্তু 
েন্ে্ঘর সি�াে কিাণব না। 

�বি রাখববি: এই ওষুধগুস্ল খুব সছাণো বা ছ� বছণরর কি ব�েী ন্িশুণের সেণবন 
না। 

�বি রাখববি: নাক বন্ধ �ণ� োও�ার একটি ওষুধ বা কফ ন্েরাণপ জ্বর 
কিার ওষুধও থাকণত পাণর। সলণবলগুস্ল ভাণলা কণর পড়ুন এবং অন্তন্রতি 
িাত্া এোণনার জন্ আপনার ফাি্ঘান্েস্ বা ডাতিাণরর োণথ কথা বলুন।

নাক বন্ধ �ণ� োও�ার জন্ নুন-জল/লবে পান্ন (ে্ালাইন) এর নাণকর ড্রপ  
ব্ব�ার করুন, ন্বণিষ কণর সছাণো ন্িশু বা বাচ্াণের জন্। ব্বোন্�ক  
নুন-জল/লবে পান্ন এর ড্রপ বা স্রে ব্ব�ার করুন বা রিবজ ততরর কবর রিি।
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সর দ্ি  এবং নজাে র্য়ে জি পিজা



ইিফ্লু ব�ঞ্া 
(Influenza)

ইনফ্লু য়েঞ্জা (বজা ফ্লু ) এেটি ভজাইরজায়সর 
েজারয়ণ হে। উপসগদিগুলি শুরু হওেজার 
৩-৫ র্ন পয়র ইনফ্লু য়েঞ্জাে আক্রজান্ত 
প্রজাপ্তবেস্করজা ভজাইরজাসটি অন্য়্র ময়ধ্ 
ছিজায়� পজায়রন।  ইনফ্লু য়েঞ্জাে আক্রজান্ত 
রশশুরজা ৭ র্ন পযদিন্ত ভজাইরজাসটি 
অন্য়্র ময়ধ্ ছিজায়� পজায়রন। 

উপসগদিস�ূহ:
   জ্বর/িীত করা

   িাথা েন্ত্রো

   সপিীণত বা িরীণর ব্াথা

   ক্ান্ত সবাধ করা

   গলা ব্াথা

   নাক ন্েণ� জল পো বা নাক বন্ধ  
�ণ� োও�া/�ঁান্ে

   কান্ি

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি।

প্ররতবরাধ:

   বছণর একবার একটি ইনফ্লু ণ�ঞ্ার 
টিকা ন্নন।

   আপনার �াত ধুণ� ন্নন, ন্বণিষ কণর 
আপন্ন অেুথি কাণরার োণথ থাকার 
পণর। আপনার ন্িশুণক �াত সধা�া 
েম্ণক্ঘ  ন্িক্া ন্েন।

   �ঁান্ে বা কান্ির েি� আপনার নাক 
ও িুখ ঢাকুন।

   আপনার ন্িশুণক উতিি শ্াে 
প্রশ্াণের ন্িষ্াোর ব্ব�ার করার 
ন্িক্া ন্েন। 
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ব্বস্াপিা:
   প্রেুর পন্রিাণে তরল পানী� পান করুন।

   প্রেুর ন্বশ্রাি ন্নন বা আপনার ন্িশুণক প্রেুর ন্বশ্রাি সনও�ার েুণোগ 
ন্েন। ন্বশ্রাি সনও�ার জন্ এবং অন্ণের িণধ্ ছন্েণ� পো প্রন্তণরাধ 
করণত অেুথিতার প্রথি কণ�ক ন্েন বান্েণত থাকুন বা আপনার ন্িশুণক 
বান্েণত রাখুন।

   জ্বর, িাথা েন্ত্রো/িাথা ব্থা এবং িরীণরর ব্াথার জন্ 
অ্ান্েোন্িণনাণফন বা আইবণুপ্রাণফন খাও�ার (সিােণক থাকা 
ন্নণে্ঘিাবলী অনুো�ী) কথা ন্বণবেনা করুন। 

ইনফ্লু য়েঞ্জার ক্মৌসুম সজাধজারণ� প্রর� বছর নয়ভম্বর বজা রিসম্বয়র 
শুরু হে এবং এলপ্রি বজা ক্ম মজায়স ক্শষ হে। মজায়েময়ধ্, 

ইনফ্লু য়েঞ্জা ক্েয়ে রনউমরনেজা হয়� পজায়র।
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ইনফ্লু য়েঞ্জা



সাইিাস 
সংক্র�ণ 
(Sinus Infection)

সজাইনজাস হি নজাে ও ক্েজায়খর েজাররপজায়শ 
বজােু পণূদি জজােগজা। সজাইনজায়স �রি 
জময়ি সজাইনসুজাইটিস/প্র্জাহ হে। 

ক্বরশরভজাগ সমে সর দ্ি র পয়র 
সজাইনুসজাইটিস হে রেন্তু ক্বরশরভজাগ 
সর দ্ি  ক্েয়ে ব্জােয়টররেজাঘটি� 
সজাইনজাসজাইটিস হে নজা। সজাইনজাসজাইটিস 
এর উপসগদিগুলি আরও গুরু�র এবং 
সর দ্ি  ক্েয়ে ক্বরশর্ন স্থজােী হে।

�বি রাখববি: েন্ে উপেগ্ঘগুস্লর 
োণথ একটি গলা ব্াথা এবং/
অথবা কান্ি থাণক তা�ণল েন্ে্ঘ  
এবং/অথবা ইনফ্লু ণ�ঞ্া সেখুন।

উপসগদিস�ূহ:
   িুণখ ব্াথা বা সপ্রোর, িাথা েন্ত্রো/িাথা ব্থা, েঁাণত েন্ত্রো/েঁাণত ব্থা, ক্ান্ত সবাধ 

করা, কান্ি, জ্বর।

   �লেু বা েবুজ রণঙর েন্ে্ঘর োণথ নাক বন্ধ �ণ� োও�া ো ১০ ন্েণনর সবন্ি থিা�ী �ণল 
তা একটি লক্ে োর জন্ আপনাণক অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রণ�াজন �ণত পাণর।

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি।
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ব্বস্াপিা:
   ব্াথা এবং জ্বণরর জন্ অ্ান্েোন্িণনাণফন বা আইবণুপ্রাণফন খাও�ার 

(সিােণক থাকা ন্নণে্ঘিাবলী অনুো�ী) কথা ন্বণবেনা করুন। 

   ন্িশুণের সক্ণত্, নাক ন্েণ� েন্ে্ঘ  পো সথণক আরাি সপণত ে্ালাইণনর ড্রপ 
বা স্রে ব্ব�ার করুন (পৃষ্া ৯-এ ওষণুধর ব্বথিাপণত্র জন্ েন্ে্ঘ /নাক 
ন্েণ� জল/পান্ন পো সেখুন); বেণের জন্, নাক ন্েণ� ে্ালাইণনর পান্ন 
োনা আরও সবন্ি কাে্ঘকর।

   নাক বন্ধ করার ওষুধগুস্ল নাক বন্ধ �ও�া সথণক আরাি ন্েণত পাণর ন্কন্তু 
আপনার োইনেুাইটিে/প্রো� েি�কাল কিাণব না।  

�বি রাখববি: এই ওষুধগুস্ল খুব সছাণো বা ছ� বছণরর কি ব�েী ন্িশুণের 
সেণবন না। 

�বি রাখববি: নাক বন্ধ �ণ� োও�ার ওষণুধ জ্বর কিার ওষুধও থাকণত 
পাণর। সলণবলগুস্ল ভাণলা কণর পড়ুন এবং অন্তন্রতি িাত্া এোণনার জন্ 
আপনার ফাি্ঘান্েস্ বা ডাতিাণরর োণথ কথা বলুন।

ব্জােয়টররেজা এবং ভজাইরজাস উভয়ের েজারয়ণই সজাইনজাসজাইটিস 
হয়� পজায়র (ভজাইরজায়সর েজারয়ণ হওেজা ২০০ গুণ পযদিন্ত ক্বরশ 

ক্্খজা যজাে)। 
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সজাইনজাস সংক্রমণ



গলা 
ব্াথা 
(Sore Throat)

আপনার গলা ব্াথাটি গলা খেুখুে ন্কনা 
তা আপনার ডাতিার শুধুিাত্ তা সেণখ 
বলণত পারণবন না।  

   গলা ব্াথাটি একটি ঠান্া লাগার অংি 
�ণল, ভাইরাণের কারণে এটি �ও�ার 
েম্ভাবনা সবন্ি এবং গলার লালা 
পরীক্ার প্রণ�াজন সনই।

   আপনার ঠাণ্া লাগার লক্েগুস্ল না 
থাকণল, গলা ব্াথাটি ব্াকণেন্র�া সথণক 
�ণ�ণছ না ভাইরাে সথণক তা সেখণত 
আপনার ডাতিার গলার লালার নিুনা 
ন্নণত পাণরন। পরীক্ার ফলাফলগুস্ল 
োধারেত ৪৮ রণ্ার িণধ্ ধতন্র �ণ� 
ো�।

গিজা ব্জােজা প্রজােশই/প্রজােই সর দ্ি র সজায়ে 
হে। ক্বরশরভজাগ গিজা ব্জােজা ভজাইরজায়সর 
েজারয়ণ হে। ভজাইরজায়সর েজারয়ণ হওেজা 
গিজা ব্জােজাে অ্জারটিবজায়েজাটিে েজাজ 
েরয়ব নজা।

রেছু গিজা ব্জােজা ক্্রেয়্জােক্জাস 
ব্জােয়টররেজার েজারয়ণ হে। গিজা 
ব্জােজার সজায়ে নজাে র্য়ে জি/পজারন 
পিজা, েজারশ, গিজা ক্ভয়ে যজাওেজা, ক্েজাখ 
িজাি হয়ে যজাওেজা বজা িজােররেজা েজায়ে 
�জাহয়ি এটি সম্ভব� এেটি ভজাইরজাস 
জরন� গিজা ব্জােজা নে।

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি।
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   পরীক্ার ফলাফল সনণগটিভ �ণল, অ্ান্টিবাণ�াটিক কাজ করণব না কারে 
গলাব্াথা েম্ভবত একটি ভাইরাণের সথণক �ণ�ণছ।

   পরীক্ার ফলাফল পস্জটিভ �ণল, আপনার ডাতিার একটি অ্ান্টিবাণ�াটিক 
ব্ব�ার করার ন্নণে্ঘি ন্েণত ন্েদ্ধান্ত ন্নণত পাণরন।

   পন্রবাণরর অন্ান্ েেে্রা অেুথি না �ণল তাণের পরীক্া করাণনার প্রণ�াজন 
সনই।

ব্বস্াপিা:
   তরল পানী�/খাবার পানী� প্রেুর পন্রিাণে পান করুন।

   গলা ব্াথা এবং জ্বণরর জন্ অ্ান্েোন্িণনাণফন বা আইবণুপ্রাণফন খাও�ার 
(সিােণক থাকা ন্নণে্ঘিাবলী অনুো�ী) কথা ন্বণবেনা করুন।

   ছ� বছর বা তার সবন্ি ব�েী ন্িশু এবং বেণের জন্, োধারে গলার লণজন্স 
উপেগ্ঘগুস্ল সথণক আরাি ন্েণত পাণর। 

�বি রাখববি: গলা� আেণক োও�ার ন্বপে থাকার জন্ সছাণো ন্িশুণের 
লণজন্সগুস্ল সেও�া উন্েত ন�।

   বে ন্িশু এবং প্রাপ্ব�স্ণের জন্, গরি নুনজল/লবে পান্ন ন্েণ� গেগো  
কণর কুস্ল করণল গলা� আরাি সবাধ �ণব। ১/২ ো োিে খাও�ার নুন ১ কাপ 
(২৫০ ন্িস্লঃ) গরি জণলর োণথ সিিান। ১০ সেণকন্ ধণর গেগো করুন।  
ন্েণন ৪-৫ বার করা সেণত পাণর।

   েুথি সবাধ করণল আপন্ন এবং আপনার ন্িশু স্াভান্বক কাজকণি্ঘ স্ফণর সেণত 
পাণরন।
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গিজা ব্জােজা



কাবি 
ব্াথা 
(Ear Ache)

ইউস্্জারশেজান টিউবটি েজায়নর 
মধ্ভজায়গর সজায়ে গিজার রপছয়নর 
অংশয়ে সংযুতি েয়র। ক্ছজায়টজা 
রশশুয়্র এই টিউবটি সরু হওেজার 
জন্, এই টিউবটি অবরুধে হয়ে ক্যয়� 
পজায়র, রবয়শষ েয়র ঠজাণ্জা িজাগয়ি। এই 
বজাধজার েজারয়ণ সংক্রমণ হয়� পজায়র।

এটি ময়ন রজাখজা গুরুত্বপণূদি ক্য এেটি 
েজায়নর সংক্রমণ হওেজা ৭০-৮০ রশশু 
অ্জারটিবজায়েজাটিে ব্বহজার ছজািজা সুস্থ 
হয়ে উঠয়� পজায়র। রেছু েজায়নর 
সংক্রমণ ভজাইরজায়সর েজারয়ণ এবং 
রেছু ব্জােয়টররেজার েজারয়ণ হে। 
স�েদি  প্র�ীষেজা এেটি সঠিে পধের� 
যজা আপনজার িজাতিজার হে� সুপজাররশ 
েরয়বন। 

উপসগদিস�ূহ:
   জ্বর

   কাণন ব্াথা

   ন্বরস্তি 

ইউস্াচিয়ান টিউব

কাননর পর্া

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি। 
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প্ররতবরাধ:

   রনরন আপনার �াত ধণু� ন্নন এবং 
আপনার ন্িশুণক �াত সধা�া সিখান 
সেণ�তু সবন্িরভাগ কাণনর েংক্রিে 
েন্ে্ঘর পণর ��।

   আপনার ন্িশুণক অণন্র ধপূিপাণনর 
পণরাক্ সধা�ার েংস্পি্ঘ সথণক েপূণর 
রাখুন। 

   শুণ� থাকা অবথিা� আপনার 
ন্িশুণক সবাতণল কণর পান করণত 
সেণবন না।

ব্বস্াপিা:
   ব্াথা এবং জ্বণরর জন্ অ্ান্েোন্িণনাণফন বা আইবণুপ্রাণফন খাও�ার (সিােণক থাকা 

ন্নণে্ঘিাবলী অনুো�ী) কথা ন্বণবেনা করুন। 

   কানটিণক একটি গরি কাপে ন্েণ� সঢণক রাখুন।

   অ্ান্টিন্�স্ািাইনে এবং ন্ডকনণজস্্াটি কাণনর েংক্রিণে ো�াে্ কণর না।

   ন্নন্ে্ঘ ষ্ ন্কছু পন্রস্থিন্তণত আপনার ন্িশুর কান পরীক্া করার পণর আপনার ডাতিার 
অ্ান্টিবাণ�াটিক ব্ব�ার করার ন্নণে্ঘি ন্েণত পাণরন।

   অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধী �ও�ার ঝুন্কর কারণে, একটি কাণনর েংক্রিে প্রন্তণরাধ 
করণত েীর্ঘ েি� ধণর অ্ান্টিবাণ�াটিক সেও�ার েুপান্রি করা �� না।

ইউস্াচিয়ান টিউব

কাননর পর্া
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েজায়ন ব্জােজা



কারি 
(Cough)

উপসগদিস�ূহ:
   জ্বর, কান্ি এবং বুণক ব্াথা।

   কান্ির োণথ সলেষ্া সবরণনা ো �লুে বা 
েবুজ রণঙর �ণত পাণর। এর অথ্ঘ এই 
ন� সে এটি একটি ব্াকণেন্র�ারটিত 
েংক্রিে।

   ন্নঃশ্াে সনও�ার েি� রেরে 
আও�াজ �ণত পাণর।

�বি রাখববি:ভাইরােরটিত ব্রঙ্কাইটিে 
�ণল, ৪৫% ব্স্তিবণগ্ঘর ২ েপ্া� পণরও 
কান্ি থাকণত পাণর। ২৫% ব্স্তিবণগ্ঘর 
৩ েপ্া�পণরও কান্ি থাকণত পাণর 

বিয়্র এবং রশশুয়্র ক্বরশরভজাগ 
েজারশ শ্জাসনজালিয়� ভজাইরজাসঘটি� 
সংক্রময়ণর েজারয়ণ হে (নীয়ের 
েজাটদিটি ক্্খুন)। ব্জােয়টররেজার েজারয়ণ 
ক্রজাগীটির এেটি রনউমরনেজা হয়ি 
বজা পজাটুদিরসস (হুরপং েজারশ) এর জন্ 
পরীষেজার ফিজাফি পলজটিভ এয়ি 
অ্জারটিবজায়েজাটিে ব্বহজার েরজা উরে�। 

অসসু্তা মকন্দ্র ব�বসর গ্রুপ কারণ

ল্ান্রঞ্াইটিে কণ্ঠনাস্ল একেু বে ন্িশু / প্রাপ্ব�স্ ভাইরাে

কু্রপ কণ্ঠনাস্ল এবং শ্ােনাস্ল সছাণো ন্িশু ভাইরাে

ব্রঙ্কাইটিে* শ্াে-প্রশ্াণের টিউব (বে) একেু বে ন্িশু / প্রাপ্ব�স্ ভাইরাে

ব্রঙ্কাণ�াস্লটিে শ্াে-প্রশ্াণের টিউব (সছাণো) খুব সছাণো ন্িশু ভাইরাে

ন্নউিন্ন�া বা�ুর ব্াগ েব ব�ণের ব্াকণেন্র�া বা ভাইরাে

হুন্পং কান্ি নাক সথণক ফুেফুে সে সকাণনা ব�ণে ব্াকণেন্র�া

*গীঘদিেজািীন গুরু�র ফুসফুয়সর ক্রজাগ েজােজা ক্রজাগীয়্র ব্রঙ্জাইটিস হয়ি েখনও েখনও এেটি ব্জােয়টররেজাঘটি� সংক্রমণ হে।

একজি মপিা্ার রিরকৎসকবক র্ব� 
বাংলা অবকের ব্বহার �ূল্া�ি করাবিা 

উরিত এ�ি উপসগদিগুললর একটি তাললকার 
জি্, ২০ িম্বর পৃষ্া� োি।  রবপজ্জিক 

এবং অরবলবম্ব রিরকৎসা পররবেবা 
প্রব�াজি এ�ি উপসগদিগুললর একটি 
তাললকার জি্, ২২ িম্বর পৃষ্া� োি।
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ব্বস্াপিা:
   জণলর/পান্নর িণতা তরল প্রেুর পন্রিাণে পান করুন।

   কান্ি ন্নণরাধক বে ন্িশু এবং প্রাপ্ব�স্ণের ো�াে্ করণত পাণর। 

�বি রাখববি: এই ওষুধগুস্ল খুব সছাণো বা ছ� 
বছণরর কি ব�েী ন্িশুণের সেণবন না। 

�বি রাখববি: কফ ন্েরাণপ জ্বর কিার ওষুধও থাকণত পাণর। 
সলণবলগুস্ল ভাণলা কণর পড়ুন এবং অন্তন্রতি িাত্া এোণনার 
জন্ আপনার ফাি্ঘান্েস্ বা ডাতিাণরর োণথ কথা বলুন।

   োধারে কান্ির ড্রপ বা ট�াবণলে বে ন্িশু এবং প্রাপ্ব�স্ণের ো�াে্ 
করণত পাণর। অ্ান্টিব্াক্টন্র�াল কান্ির ড্রপগুস্ল এন্েণ� েলুন কারে সেগুস্ল 
অ্ান্টিবাণ�াটিক প্রন্তণরাধী কণর তুলণত পাণর। 

�বি রাখববি: গলা� আেণক োও�ার ঝঁুন্ক থাকার কারণন কান্ির 
ড্রপগুস্ল ছ� বছণরর কি ব�েী ন্িশুণের সেও�া উন্েত ন�।

   ব্াকণেন্র�ারটিত ন্নউিন্ন�া ন্নে্ঘণ�র জন্ একটি বণুকর এক্স-সর করার েুপান্রি 
করা ��। একবার সরাগ ন্নে্ঘ� �ণ� সগণল, োধারেত অ্ান্টিবাণ�াটিক ব্ব�াণরর 
ন্নণে্ঘি সেও�া ��। 

কণ্ঠনালল

বড় শ্াস-প্রশ্ানসর টিউব

ত�ান�া শ্াস-প্রশ্ানসর টিউব

বায়রু ব্াগ

শ্াসনালল
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েজারশ



একজি মপিা্ার একজি মপিা্ার 
রিরকৎসকবক রিরকৎসকবক 
ম্খাবিা উরিত এ�ি ম্খাবিা উরিত এ�ি 
গুরুতর উপসগদিগুলল গুরুতর উপসগদিগুলল 
(Serious Symptoms That Should be Seen  
by a Medical Professional)

জ্বর:
   ৩ িাণের কি ব�েী সকান ন্িশুর জ্বর �ণল, 

তাণের অন্বলণবে ডাতিার সেখাণনা উন্েত।

   সে সকানও ব�েী ন্িশুর জ্বর �ণল এবং অেুথি 
সবাধ করণল, তাণের অন্বলণবে ডাতিার সেখাণনা 
উন্েত।

   সে সকানও ব�েী ন্িশুর ৩ ন্েণনর সবন্ি জ্বর 
থাকণল, তাণের ২৪ রণ্ার িণধ্ ডাতিার সেখাণনা 
উন্েত।

এই উপসগদিগুলির প্রর� এেজন ক্পশজা্জার িজাতিজার বজা 
নজায়সদির ময়নজায়যজাগ আবশ্ে।
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এেজন ক্পশজা্জার রেরেৎসেয়ে ক্্খজায়নজা উরে� এমন 
গুরু�র উপসগদিগুলি, রনম্নরূপ:

কাবি ব্াথা একটি ন্িশুর কাণন ব্াথা থাকণল 
এবং ন্নণের সকান একটি লক্ে থাকণল:

   তাণের খুব সবন্ি জ্বর থাকণল; অথবা

   তারা অেুথি সবাধ করণল; অথবা

   কাণনর ন্পছণনর ন্েণক লাল ভাব বা সফালা থাকণল; 
অথবা

   তাণের কান োিণনর ন্েণক ঝুণল সগণল; অথবা

   অ্ান্েোন্িণনাণফন/আইবুণপ্রাণফন সেও�া েণবেও 
২৪ রণ্ার সবন্ি তাণের কাণন খুব সবন্ি ব্াথা 
থাকণল, ডাতিার সেখান।

জ্বর বা অন্ান্ অেুথিতা থাকা প্রাপ্ব�স্ণের উপেগ্ঘগুস্লর আরও অবনন্ত 
রেণল বা অস্াভান্বক রকি গুরুতর �ণল তাণের েবেি� সপিাোর 
ডাতিার বা নাণে্ঘর োণথ পরািি্ঘ করার কথা ন্বণবেনা করা উন্েত।

Alberta-মত, আপিার পরা�বিদির প্রব�াজি হবল বা সববদিাত্ত� প্বক্ষপ সম্পবকদি  
অরিশ্চিত হবল আপরি Health Link (৮১১ িম্ববর) ম�াি করবত পাবরি। 

ন্িশুণের স্াথি্ েম্ন্ক্ঘ ত েিে্ার ব্ব�ান্রক পরািণি্ঘর জন্, স্লান্র 
ন্েণ্রেন'ে �েন্পোল (Stollery Children’s Hospital) দ্ারা প্রন্তপাস্লত 
একটি েব্ঘজনীন তণথ্র েংথিান ahs.ca/heal ন্ভস্জে করুন।
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স্াস্্ সংক্রান্ত স্াস্্ সংক্রান্ত 
জরুরর  জরুরর  
অবস্ার লক্ষণগুললঅবস্ার লক্ষণগুলল
(Signs of Health Emergencies)

আপরন বজা আপরন পররেযদিজা েরয়ছন এমন েজায়রজার এই উপসগদিগুলির 
ক্েজানও এেটি ক্্খজা র্য়ি, অনুগ্রহ েয়র অরবিয়ম্ব রেরেৎসজা েরজান।

জ্বর 
অরবলবম্ব রিরকৎসা করাি ের্:

   জ্বর �ও�া একজন সে সকানও ব�ণের ব্স্তি খুব 
ন্বরতি বা অলে সবাধ করণল (রুি সথণক জাগাণনা 
বা জান্গণ� রাখা কঠিন), রনরন বন্ি করণল, রাে 
িতি �ণ� ন্গণ� থাকণল বা খুব সবন্ি ফুেকুন্ে সেখা 
সে� ো আপন্ন জা�গাটিণত টিপণলও তা েণল োণচ্ছ 
না (সছাণো ক্ণতর িণতা সেখণত লাগণত পাণর)।

শ্াস/চনঃশ্াস তনওয়া 
অরবলবম্ব রিরকৎসা করাি ের্:

   সে সকানও ব�ণের একজন অেুথি ব্স্তির শ্াে/
ন্নঃশ্াে ন্নণত অেুন্বধা �ণল (নাক বন্ধ �ণ� োও�ার 
কারণে ন�)।

   একজন অেুথি ব্স্তি স্াভান্বণকর সথণক দ্রুততর বা 
ধীণর ন্নঃশ্াে ন্নণল, অথবা সঠাে, �াত বা পা নীল 
�ণ� সগণল।
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সাধারণ অসসু্থো 
অরবলবম্ব রিরকৎসা করাি ের্:

   একজন সে সকানও ব�ণের অেুথি ব্স্তিণক রুি 
সথণক জাগাণনা বা জান্গণ� রাখা কঠিন �� বা খুব 
ন্বভ্ান্ত, ন্বরতি বা স্াভান্বণকর সথণক সবন্ি সরণগ োন, 
খুব িাথা েন্ত্রো /িাথা ব্থা �� ো ে�ণজ কণি না, 
রাে িতি �ণ� ো�, োিো� সছাপ পণে বা ন্ববে্ঘ �ণ� 
ো� বা গা ঠাণ্া �ণ� ো�।

   একজন অেুথি ব্স্তির ন্ড�াইণড্রিন বা িরীণর 
জণলর/পান্নর অভাণবর লক্ে আণছ ো শুষ্ বেক, 
িাথার িাণঝ একটি নরি ত্াপত্াণপ অংি সেখা ো� 
(ফটিাণনল), বা খুব কি প্রস্াব ��।

অরবলবম্ব রিরকৎসা করাবিার অি্াি্ কারণগুললর �বধ্ রব�বছ:

   েন্ে একজন অেুথি ব্স্তির ন্গলণত অেুন্বধা �� বা িুখ ন্েণ� অত্ন্ধক লালা 
পণে।

   েন্ে সে সকানও ব�ণের একজন অেুথি ব্স্তি ন্নণস্জ �ণ� পণেন, �াোেলা 
করণত না পাণরন বা একটি ন্খঁেুন্ন ��।

এই তথ্াবলী শুধুিাত্ একটি সরফাণরন্স ন্�ণেণব সেও�া �ণ�ণছ। আপনার একজন 
ডাতিার, নাে্ঘ বা নাে্ঘ প্র্াকটিিনাণরর োণথ কথা বলণত �ণব ন্কনা তা স্থির করণত, 
েবেি�, আপনার অবি্ই ন্নজস্ বুন্দ্ধ ন্বণবেনাণক ব্ব�ার করণত �ণব।

Alberta-মত, আপিার পরা�বিদির প্রব�াজি হবল বা সববদিাত্ত� 
প্বক্ষপ সম্পবকদি  অরিশ্চিত হবল আপরি Health Link এ 
(৮১১ িম্ববর ডা�াল করুি) ম�াি করবত পাবরি। 

স্জাস্থ্ সংক্রজান্ত জরুরর অবস্থজার িষেণগুলি, েিয়ছ:
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আপরি রক জািবতি? 
(Did you know?)

1. সংক্র�ণ ছরড়ব� পড়া প্ররতবরাবধর সববথবক ভাবলা উপা� হল হাত মধা�া।

2. ব্াকবেরর�া এবং ভাইরাস আলা্া। উভ�ই সংক্র�ণ ঘো�, রকন্তু 
অ্ারটিবাব�াটিক শুধ�ুাত্র ব্াকবেরর�াঘটিত সংক্র�বণর রবরুবধে কাজ কবর।

3. অ্ারটিবাব�াটিক প্ররতবরাধ গবড় মতালা সীর�ত করবত 
সঠিক ভাবব অ্ারটিবাব�াটিক ব্বহার করুি।

ডু বাগে নীড ড্রাগে �ল আলবাে্ঘা স্াথি্ পন্রণষবা (Alberta Health Services) এবং ন্ব্রটিে 
কণলান্বে�া সরাগ ন্ন�ন্ত্রে সকণ্রের (British Columbia Centre for Disease Control) একটি কি্ঘেপূন্ে

ডু  
বাগস  
নীড 
ড্াগস?

dobugsneeddrugs.org        info@dobugsneeddrugs.org        1.800.931.9111




