
কিভাবে আকি আিার ঔষধ কিরাপবে ে্যেহার কিভাবে আকি আিার ঔষধ কিরাপবে ে্যেহার 
িরবো? িরবো? 
•  ঔষবধর গাবের লেবেবে লেওো কিবেদেশােেী অিুসরণ িরুি ।
•  িখি এেং িী পকরিাি ঔষধ কিবে হবে ো লেবি কিি ।
•  ঔষবধর সকরিে উপাোি িী িী ো লেবি কিি ।
•  আপিার সেগুবো ঔষবধর এিকি কেকখে োকেিা থািবে ো 

আপিাবি, ডাক্ারবি এেং আপিার ফািদোকসস্টবি আপিার 
ঔষধগুবোর কহবসে রাখবে সাহায্য িরবে পাবর।  

সকরিে উপাোি িীসকরিে উপাোি িী (active ingredient)?  

•  সকরিে উপাোিই আপিার ঔষধবি িাযদেিরী িবর। 
•  লেখবে কভন্ন হবেও আপিার িাবে যাবে এিই সকরিে 

উপাোি সিৃদ্ধ দুই ো েবোকধি ঔষধ িা থাবি োর েি্য 
ঔষবধর লেবেেকি পরীক্া িবর লেখুি।  

•  যকে আপিার িাবে এিই সকরিে উপাোি সম্পন্ন এিাকধি 
ঔষধ থাবি, োহবে আপিার ডাক্ার ো ফািদোকসস্ট এর সাবথ 
লযাগাবযাগ িরুি।

কিভাবে আকি সকরিে উপাোিগুবো খুঁবে লের কিভাবে আকি সকরিে উপাোিগুবো খুঁবে লের 
িরবো?িরবো? 

•  আপিার ডাক্ার কিংো ফািদোকসস্টবি কেজ্াসা িরুি ।
•  ঔষবধর গাবের লেবেবে সকরিে উপাোি উবলেখ িরা থাবি। 
•  আপিার ঔষবধর সকরিে উপাোবির এিকি লরিডদে রাখুি। 

আপকি আপিার ঔষবধর এিকি েকে েুবে রাখবে পাবরি 
অথো ঔষধগুবোর এিকি োকেিা রাখবে পাবরি। 

কিভাবে আকি ঔষবধ অথদে সাশ্রে িরবে পারবো? কিভাবে আকি ঔষবধ অথদে সাশ্রে িরবে পারবো? 
•  ঔষবধর কভন্ন কভন্ন িাি থািবে পাবর – লযিি সকরিে 

উপাোবির িাি এেং প্রস্তুেিারী প্রকেষ্াবির লেওো ব্্যাবডের 
িাি (প্রিৃে ব্্যাবডের িাি কিংো সাধারণ ব্্যাবডের িাি)।

•  প্রিৃে ব্্যাবডের েুেিাে সাধারণ ব্্যাবডের ঔষবধর োি প্রােই 
সস্া থাবি, এিিকি োবের সকরিে উপাোি অকভন্ন হবেও।

•  অথদে সাশ্রবের েি্য আপিার ডাক্ার অথো ফািদোকসস্ট হেবো অথদে সাশ্রবের েি্য আপিার ডাক্ার অথো ফািদোকসস্ট হেবো 
আপিাবি সাধারণ ব্্যাবডের ঔষধ লিিার পরািশদে কেবে আপিাবি সাধারণ ব্্যাবডের ঔষধ লিিার পরািশদে কেবে 
পাবরি। পাবরি। 

আকি কি আিার ঔষধ আিার অসুস্থ লিাবিা আকি কি আিার ঔষধ আিার অসুস্থ লিাবিা 
পাকরোকরি সেস্য কিংো েন্ুোন্েবেরবিও কেবে পাকরোকরি সেস্য কিংো েন্ুোন্েবেরবিও কেবে 
পাকর? পাকর? 
•  িা, আপিার ঔষধ লিেে আপিার েি্যই ।
•  আপিার ঔষধ যকে আপিার পকরোবরর সেস্য কিংো 

েন্ুোন্ে লসেি িবর থাবি েবে ো োবের েি্য কেপজ্জিি 
হবে পাবর।

লিাকভড লিাকভড -19 (Covid-19) িহািারী চোিােীি আকি িহািারী চোিােীি আকি 
িীভাবে আিার ওষুধগুকের কহবসে রাখবো?িীভাবে আিার ওষুধগুকের কহবসে রাখবো?
•  ডাক্াবরর পরািশদে অিুযােী ঔষধ লসেি িরুি।  
•  আপিার িাবে যাবে আপিার লপ্রসকরিপশবির ঔষধগুবোর 

অন্তে এি িাবসর িেুে থাবি ো কিকচিে িরুি। 
•  আপিার যকে হাসপাোবে যাওোর েরিার হে, োহবে 

সাবথ িবর আপিার সেগুবো ঔষধ কিংো লসগুবোর এিকি 
োকেিা কিবে কিি।

িাবের সাবথ আকি আিার ঔষধ সম্পবিদে িথা েেবে িাবের সাবথ আকি আিার ঔষধ সম্পবিদে িথা েেবে 
পাকর? পাকর? 
•  আপিার ডাক্ার কিংো ফািদোকসবস্টর সাবথ িথা েেুি। 

আপিার লিাবিা লোভাষীর প্রবোেি হবে োবেরবি েেুি। 
•  ১৩০০ ৬৩৩ ৪২৪ িম্ববর লিকডকসি োইি (Medicines Line) 

লি িে িরুি। লিকেবফাবি কেিািুবে্য এিেি লোভাষী লপবে 
হবে, ১৩১ ৪৫০ িম্ববর ট্ান্সবেকিং অ্যাডে ইন্ারবপ্রকিং সাকভদেস 
(Translating and Interpreting Service, TIS) লি িে 
িরুি, আপিার ভাষাকি উবলেখ িরুি এেং লিকডসীন্স োইি 
এ সংবযাগ কেবে েেুি। 
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এই েথ্যপত্রকি তেকর িবরবে কিউ সাউথ ওবেেস িােকিিােচারাে  
লহেথ িকিউকিবিশি সাকভদেস (২০২০) 
www.mhcs.health.nsw.gov.au

সকরিে উপাোি সকরিে উপাোি 


