
Bengali

ëĒăĘĂƶđåĂ

ëĒăĘĂƶđåĂ

ąƟąĎđĉকরা

ĺăđï đćđï ĘĞĉ

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđ

িনউ åĠï ŪĒčǅ

এমন ã ȭþ ĀĔǅ

öĂƟ। এই নতুন

ăĒĉôĈŪđƵï Ęɤĉ

যখনই ąđǮđ

কীভােবআমার

িনউ åĠï Ūĺʁ Ęùĉ

তািলকা খুঁজেত

ƵĒċǘý (medication administration training, MAT)

অনেুরােধর ö ĂƟ

ö ˙Ēĉã ąʆđĠ

Auto-Injector)

এর কােজর ã ǩ

ĒĂɎĒĊĒðþ čáʆđʟĒĊ

 ĺï đû

 আেমিরকান

 আেমিরকান

 লা

ĺĎĊÿ

ĺĈসকল ï ćʗĉđ

ĺʁĘùĉĺăċđĀđĘĉĉ

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

করা হয়। ëĒăĘĂƶđåĂ

ĺăđï đćđï ĘĞĉ Ċ˱ĺĄđùđĘĂđ

ăĒĉôĈŪđƵï ɤčćĕĘĎ

Ēčǅ ˰đʆƟিবিধর (Health Code)

ĀĔǅ ĒĉƪƟđï ĘùąĊ

নতুনƵĘĠđöĂēĠþ đ

Ƶï ĘɤĉöĂƟƵĘĈđö Ɵ

ąđǮđĺčðđĘĂযােব ĺčðđĘĂ

আমার ï ćʗĉđëĒăĘĂƶđåĂ

ĺʁĘùĉঅনেুমািদত

খুঁজেত, ĺăċđĀđĉç ȵĠĂ

(medication administration training, MAT)

ö ĂƟþ đĒĊï đĆĔǏ

ã ąʆđĠওষুধ ĺĀĠđĉ

Injector)। এেস ƵĒċǘý

ã ǩã ƟđčăđĠđĉ

čáʆđʟĒĊঅনলাইন

ĺï đû আনা (Code Ana):

আেমিরকান ĺĉû

আেমিরকান ĎđùŪ

লাåĘčȷĎēĂɾĔĊ

ĺĎĊÿ ĺï ĠđĉƵƟđï ǅċĂđĉ

ï ćʗĉđ, ˰đʆƟăĒĉôĈŪđ

ĺăċđĀđĘĉĉĊđåĘčȷ

ƵđĠċå

ăĒĉôĈŪđƵï ɤčćĕĘĎ

åĘǻï ùĉকী?

হেলা ëï ǅ িচিকৎসা

ëĒăĘĂƶđåĂþ ēƷã ƟđĊđĒöŪ

ĺĄđùđĘĂđ, ĊƟđĘùǙ বা িকছু

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

(Health Code) ã ĂĔĘǱĀ

ĒĉƪƟđï ĘùąĊ সূঁচ সহĀĔǅ ëĒăĘĂƶđåĂ

ƵĘĠđöĂēĠþ đã ĂƟওষুধĺĀĠđ

ƵĘĈđö Ɵ।

ĺčðđĘĂã ȭþ একজন

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

অনেুমািদত সামনা-সামিন

ç ȵĠĂƵï Ęɤএ

(medication administration training, MAT)

þ đĒĊï đĆĔǏ MAT ƵĒċǘï ĘĀĉ

ĺĀĠđĉç ăĒĉĒôƯ" (Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

ƵĒċǘý ĺĀĘąĂএমন ã Ēþ ĒĉǏ

ĺĉĒöĒʀ ,এ পাওয়া

অনলাইন ƵĒċǘý ƵĀđĂ

(Code Ana): ëĒăĘĂƶđåĂ

ĺĉû Ơč (The American Red Cross)

ã ƟđĘčđĒčĘĠċĂĎđùŪĘčĆđĉ

ɾĔĊï ćʗĘĀĉöĂƟã ƟđĊđĒöŪ

ƵƟđï ǅċĂđĉ đyĉđ

ăĒĉôĈŪđï ćʗĺĈćĂ

ĊđåĘčȷ Ă˘ĉƵćđý িহেসেব

nyc.gov/health

ƵđĠċå Ēö Ƿ đĒčþ

Ƶï ɤčćĕĘĎƵĘĠđö ĂēĠ

িচিকৎসা Ĉȫ। ëǅ মানেুষর

ã ƟđĊđĒöŪƵĒþ ĒƠĠđবা ã ƟđĂđĄđåĊđĒǙĘčĉ

িকছু ওষুেধর কারেণ

অেটা-åĘǻï ùĉ

ã ĂĔĘǱĀ47 এবং

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

ĺĀĠđহেব না এমনƵï ɤ

একজন ï ćʗথাকেত

অেটা-åĘǻï ùĘĉĉ

ও অললাইেন ƵĒċǘý

যান: ĻċċĘąĉĒċǘđ

(medication administration training, MAT) ąđǙ

ƵĒċǘï ĘĀĉĺÿĘï একজেনর

(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

ã Ēþ ĒĉǏ ƵĒċǘï ĘĀĉ

পাওয়া যােব।

ƵĀđĂকের:

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা åĘǻï ùĉ

(The American Red Cross)

ĎđùŪĘčĆđĉĺăĒû ĠđĒƪï

ã ƟđĊđĒöŪও ã ƟđĂđĒĄĒĊǙ

˰đǘĒĉþ হেল Ļąā

ɾĔĊĂđčŪ, তােদর

িহেসেব ĺĀðđĘþ পােরন

nyc.gov/health

Ēö Ƿ đĒčþ ƵɬđąĊē

ƵĘĠđö ĂēĠ ëĒăĘĂƶđåĂ

মানেুষর ćĘāƟã ƟđĘƬĂđĒĊĂ

ã ƟđĂđĄđåĊđĒǙĘčĉ

þ ēƷã ƟđĊđĒöŪƵĒþ ĒƠĠđ

åĘǻï ùĉকী?

43 đyĉđপিরচািলত

åĘǻï ùĉথাকা ä ąċƟï

Ƶï ɤসহ ˰đʆƟিবিধর

হেব িযিন অেটা-åĘǻï ùĉ

åĘǻï ùĘĉĉƵĒċǘ ý পােব

ƵĒċǘý ç ăĊĆƟ। এেস

Ēċǘđও ƵĒċǘĘýĉ

ąđǙ ĺĀðĔĂওআপনার

একজেনর čĘǩĺĈđñđĘĈđñ

(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

ƵĒċǘï ĘĀĉþ ÿƟĒċ˝ĘĀĉ

åĘǻï ùĉƵĒċǘý

(The American Red Cross): ã ĂđĒĄĊƟđĒǙč

ĺăĒû ĠđĒƪï ĄđʁŪএইড

ã ƟđĂđĒĄĒĊǙ পিরচালনার

Ļąāহেব)

তােদর এই ƵĒċǘý ĺĂĠđĉ

পােরন।

"ôđåɟ ĺï Ġđĉ

ƵɬđąĊē:

ëĒăĘĂƶđåĂ

ã ƟđĘƬĂđĒĊĂ (adrenaline)

ã ƟđĂđĄđåĊđĒǙĘčĉʶþ িচিকৎসার

ƵĒþ ĒƠĠđĺĀðđিদেত

পিরচািলত čćʅĒċ̋ ăĒĉôĈŪđ

ä ąċƟï । এই অেটা

িবিধর ã ĂĔĘǱĀ47 এবং

åĘǻï ùĉąƟąĎđĘĉĉ

পােব?

এেস ƵĒċǘý ĺĀĘąĂ

ƵĒċǘĘýĉƵï Ęɤĉওেয়বসাইট

আপনার ƵĘĀċĺąĘõ িনন

ĺĈđñđĘĈđñ ï ˙Ă: "ëĒăĘĂƶđåĂ
(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

Ēċ˝ĘĀĉöĂƟিনউ åĠï Ū

ã ĂđĒĄĊƟđĒǙčএবং ëĒăĘĂƶđåĂ

এইড CPR AED অনলাইন

পিরচালনার ɾĔĊƵĒċǘý

ĺĂĠđĉƵĘĠđöĂĺĂå

ĺï Ġđĉঅপােরটর

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

(adrenaline) নামক ëĒăĘĂƶđåĂ

িচিকৎসার ö ĂƟąƟąĎđĉকরা

িদেত পাের।

ăĒĉôĈŪđƵï ĘɤĉöĂƟ

অেটা-åĘǻï ùĉã ąċƟå

এবং 43 đyĉđপিরচািলত

ąƟąĎđĘĉĉĺǘĘƯƵĒċǘýƵđȼ

ĺĀĘąĂএমন অনেুমািদত

ওেয়বসাইট ĺĀðĔĂ। ĺï ĘȰ

িনন। ĒĂɎĒĊĒðþ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

åĠï Ū(New York Works for Children)

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা åĘǻï ùĉ

অনলাইন

ƵĒċǘý ওেয়বনার (ɾĔĊ

ĺĂå: তারা তােদর Ƶćđý

অপােরটর"

åĘǻï ùĉ

ëĒăĘĂƶđåĂ িদেত

করা হয়। ĒĂĒĀŪɳখাবার

ö ĂƟĺćĠđĘĀđȑēýŪনয়

ã ąċƟåąđǮđĘĀĉĺĀĠđĉ

পিরচািলত čćʅĒċ̋

ƵĒċǘýƵđȼ।

অনেুমািদত ƵĒċǘ ï ĘĀĉ

ĺï ĘȰ ĺăĝàĘõ ওষুধ ĺĀĠđĉ

ƵĒċǘý ĺï đĘčŪĉ

åĘǻï ùĉরাখা সহ

(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

(New York Works for Children)

åĘǻï ùĉঅনলাইন ĺï đčŪ

ɾĔĊƵċđčĂ đyĉđ˰ ēï Ėþ

Ƶćđý িহেসেব িনউ

িদেত

খাবার,

নয়

ĺĀĠđĉ

Ēċ̋

ƵĒċǘ ï ĘĀĉ

ĺĀĠđĉ

ĺï đĘčŪĉ

সহ

(Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine

(New York Works for Children)

ĺï đčŪ

˰ēï Ėþ

িনউ åĠï Ū

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/preview-kits/anaphylaxis-epinephrine-auto-injector
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf


Bengali

ƵĒċǘĘý কী

ƵĒċǘĘý ĺĈ

 ã ƟđĂđĄđåĒĊǙč

 ƵđȼąĠɾ

 কীভােব

 ëĒăĘĂƶđåĂ

এই ƵĒċǘýǅ

čđǅŪĒĄĘï ċĘĂĉ

বেল ধরা হয়

আমার Ƶï ɤ

ĺĈƵĒþ ǅ Ēċ˝

তােদর ƵĒċǘý

থােক, তাহেল

˰đʆƟিবভাগ

িহেসেব িনউ

ƵĒċǘĘýĉƵćđý

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđ

আপনার Ƶï ɤ

করার čđǅŪĒĄĘï Ęù

đyĉđƵĀȑতার

আমােক ĺï đÿ đĠ

ö ˙Ēĉã ąʆđĠ

ĺĉĘð িদন।অেটা

না হয় ĺčå িদেক

Ǔđč ĒĄɟ

ƵĘĠđöĂēĠĀĔǅ

ĺï đĂí অেটা

কী þ ÿ Ɵã ȭĆĔŪǏ

čćʅþ ÿƟরেয়েছ

ã ƟđĂđĄđåĒĊǙč

ƵđȼąĠɾ ও Ēċ˝ĘĀĉ

কীভােব ëĒăĘĂƶđåĂ

ëĒăĘĂƶđåĂĺû đö

ƵĒċǘýǅ ওষুধ ĺĀĠđĉƵĒċǘĘýĉ

čđǅŪĒĄĘï ċĘĂĉƵĘĠđöĂĺĂå

হয় না।

Ƶï ɤ ëĒăĘĂƶđåĂ

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđƵï ɤ

ƵĒċǘý čđǅŪĒĄĘï ù ও

তাহেল ƵĒþ ǅ অনেুমািদত

িবভাগ ã ȭþ দইুজন ï ćʗĉ

åĠï Ūĺʁ ĘùĉĺăċđĀđĘĉĉ

Ƶćđý পাওয়ার পর

ăĒĉôĈŪđƵï ɤčćĕĘĎëĒăĘĂƶđåĂ

Ƶï ɤĺÿĘï তােক Ēċ˝

čđǅŪĒĄĘï Ęù ëĒăĘĂƶđåĂ

তার ç Ęɨð থাকেত

ĺï đÿ đĠ ëĒăĘĂƶđåĂ

ã ąʆđĠƵĒċǘý Ƶđȼ

অেটা-åĘǻï ùĉরাখা

িদেক নজর রাখেবন

ĒƪĘă ĺñĘĊআিম

ĀĔǅ ëĒăĘĂƶđåĂ

অেটা-åĘǻï ùĉĒĄɟ

ã ȭĆĔŪǏ রেয়েছ?

রেয়েছ তা হেলা:

ã ƟđĂđĄđåĒĊǙčসহ þ ēƷã ƟđĊđĒöŪ

Ēċ˝ĘĀĉöĂƟëĒăĘĂƶđåĘĂĉ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

ĺû đö ĺĀĠđĉপর কী

ƵĒċǘĘýĉ (medication administration training, MAT)

ĺĂå এবং িনউ åĠï Ū

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

Ƶï ɤএবং ɾĔĊĒĆĒȑï

ও čáʆđĉĂ˘ĉ (DCID)

অনেুমািদত Ƶï Ęɤĉö ĂƟ

ï ćʗĉƵĒċǘĘýĉ সুপািরশ

ĺăċđĀđĘĉĉĊđåĘčȷ

পর, অনমুিতেত থাকা

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđĉঅনমুিত

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĘĉĉ

থাকেত হেব।

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

Ƶđȼ ï ćʗĘĀĉকােছ সহেজই

রাখা, ĉǘýđĘąǘý

রাখেবন।

আিমকী করব?

অেটা-åĘǻï ùĉআপনার

ĒĄɟ ĒƪĘăąđǮđĉčĘǩ

nyc.gov/health

ã ƟđĊđĒöŪƵĒþ ĒƠĠđĉĊǘý

ëĒăĘĂƶđåĘĂĉ সুপািরশকৃত

åĘǻï ùĉরাখা হয় এবং

কী করেত হয়

(medication administration training, MAT)

åĠï ŪĺʁĘù MAT এর

åĘǻï ùĉĺï đÿ đĠ ĺÿ Ęï

ĒĆĒȑï Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđ

(DCID) autoinjector@health.nyc.gov

ö ĂƟƵĒċǘĘýĉƵćđý

সুপািরশ কের। ĺĈ

ĊđåĘčȷ Ă˘ĉƵćđý িহেসেব

থাকা Ǉï đĂđĠ˰đʆƟ

åĘǻï ùĉĄđćŪđĒč

অনমুিত ও ƵĒċǘý

åĘǻï ùĘĉĉƵĒċǘý ĺï đû

åĘǻï ùĉরাখেত

সহেজই অেটা-åĘǻï ùĉ

ĉǘýđĘąǘý এবং Ăɳকরার

আপনার Ƶï ɤĺï ĘȰ

čĘǩ িনেয় আসেত হেব

nyc.gov/health

Ċǘý ও ç ăčñŪ

সুপািরশকৃত ĺû đö

এবং ĺĀĠđহয়

(medication administration training, MAT)

এর čđǅŪĒĄĘï ċĂথাকা

ĺÿ Ęï পােব?

Ƶï ɤĘï ˰đʆƟিবভাগ

autoinjector@health.nyc.gov

Ƶćđý জমা ĺĀĠđä ąċƟï

ĺĈসকল ï ćʗĉđ, ˰đʆƟ

িহেসেব ĺĀðđĘþ পােরন

˰đʆƟিবভাগ অেটা-åĘǻï ùĉ

ĄđćŪđĒčĺÿĘï í পাওয়া যােব

ƵĒċǘý čɑ ĕýŪকরার čđǅŪĒĄĘï Ęùĉ

ĺï đû আনা, আেমিরকান

হেব?

åĘǻï ùĉপাওয়া যায়

করার ö ĂƟã ȭþ একজন

ĺï ĘȰ থাকা ä ąċƟï

হেব।

"ôđåɟ ĺï Ġđĉ

(medication administration training, MAT) ĺÿĘï পৃথক

থাকা মােনই ëĒăĘĂƶđåĂ

িবভাগ ĀĔǅ ëĒăĘĂƶđåĂ

autoinjector@health.nyc.govএ পাঠােব

ä ąċƟï ।

˰đʆƟăĒĉôĈŪđï ćʗ

পােরন; তােদর এই ƵĒċǘý

åĘǻï ùĉপাঠােব

যােব। ĺĈĄđćŪđĒčʁ

čđǅŪĒĄĘï Ęùĉকিপ

আেমিরকান ĺĉû Ơč

যায়। ąđǮđĉđĺĈĘþ

একজন ï ćʗĘï ĀđĒĠʲ

ä ąċƟï । তেব, ĺï đĂí

ĺï Ġđĉঅপােরটর

পৃথক। ëĒăĘĂƶđåĂ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĘĉĉ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

পাঠােব। যিদ ĺï đĂí ĺï ĘȰ

ï ćʗĺĈćĂɾĔĊĂđčŪ

ƵĒċǘý ĺĂĠđĉƵĘĠđöĂ

পাঠােব।

ĄđćŪđĒčʁ অেটা-åĘǻï ùĉ

কিপ ã ąċƟå িদেত হেব

Ơčবা আেমিরকান

ĺĈĘþ পারেব না এমন

ĀđĒĠʲ িদন এবং যােত

ĺï đĂí ĒĂĒĀŪɳąđǮđĉ

অপােরটর"

ëĒăĘĂƶđåĂ িদেত MAT

åĘǻï ùĘĉĉƵĒċǘý

åĘǻï ùĉƵĀđĂকরেব

ĺï ĘȰ এেকর ĺąĒċ

ĂđčŪ, তারা তােদর Ƶćđý

ƵĘĠđöĂĺĂå।

åĘǻï ùĉƵĀđĂকরেব,

হেব। ƵĒċǘý čɑ ĕýŪ

ĎđùŪã ƟđĘčđĒčĘĠċĂ

এমন ʆđĘĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

যােত ëʟĘĊđĉĺćĠđĀ

öĂƟĒĂĘĀŪĒċþ ĺĈ

ƵĒċǘý আেছ

করেব

ĺąĒċƵï ɤ

Ƶćđý

,

čɑ ĕýŪ

ã ƟđĘčđĒčĘĠċĂ

åĘǻï ùĉ

ĺćĠđĀĺċČ

ĺĈ

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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অিভভাবেকরা

ĎƟđà, িপতামাতা

এবং িচিকৎসাগত

þ ēƷ ã ƟđĊđĒöŪ

ĎƟđà। ƵĒċǘýƵđȼ

ƵĒþ ĒƠĠđĉ

ëĒăĘĂƶđåĂ

 যিদ

িপতামাতা

 আপৎকালীন

 ëĒăĘĂƶđåĂ

 ã čĔʆþ đ

অনেুরাধ

আমােদর িলিখত

ĎƟđà, আপনার

 রাখার

 ëĒăĘĂƶđåĂ

 অেটা

কীভােব ˰đʆƟ

এইসব ƵĘĠđöĂēĠþ đ

 ĺï ĘȰ

 ëĒăĘĂƶđåĂ

 ï ćʗĉđ

 Ƶï Ęɤĉ

অিভভাবেকরা কী তােদর

িপতামাতা বা অিভভাবকরা

িচিকৎসাগত অনেুমাদন

ã ƟđĊđĒöŪƵĒþ ĒƠĠđĉ

ƵĒċǘýƵđȼï ćʗčĀčƟĉđ

ইিতহাস না থাকেলও

ëĒăĘĂƶđåĂ ĺû đö ĺĀĠđĉ

যিদ Ēċ˝ĉã ąʆđĉ

িপতামাতা বা অিভভাবকেক

আপৎকালীন ï ćʗĘĀĉĘï

ëĒăĘĂƶđåĂĺĀĠđĉ

ã čĔʆþ đ, ĀĔòŪùĂđ

অনেুরাধ করেল ঘটনার

o ąđǮđĉ

o ঘটনার

o ঘটনা

o ëï ǅ

িলিখত ĒĂĉđăȑđ

আপনার িলিখত ĒĂĉđăȑđĉ

রাখার জায়গা

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

অেটা-åĘǻï ùĉরাখা

˰đʆƟĀȼĉ এই ƵĘĠđö ĂēĠþ đ

ƵĘĠđöĂēĠþ đপূরণ কেরিন

ĺï ĘȰ ëĒăĘĂƶđåĘĂĉ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

ï ćʗĉđëĒăĘĂƶđåĂ

Ƶï Ęɤĉ িলিখত ĒĂĉđăȑđ

তােদর ąđǮđĘĀĉĘï িনেজরাই

অিভভাবকরা তােদর ĒĂö˰

অনেুমাদন ƵĀđĂকরেত হেব

ƵĒþ ĒƠĠđĉ ইিতহাস ĺĂå

čĀčƟĉđã ƟđĂđĒĄĒĊĘǙĉ

থাকেলও।

ĺĀĠđĉপর ï ćʗĘï কী

ã ąʆđĉç ȵĒþ না হয়

অিভভাবকেক জানােত

ï ćʗĘĀĉĘï ąƟą˲þ

ĺĀĠđĉ24 òȄđĉćĘāƟ

ĀĔòŪùĂđওআঘােতর ĒĊĒăąȝï ĉĘýĉ

ঘটনার িববরণী ã ąċƟå

ąđǮđĉনাম এবং ö ȶ তািরখ

ঘটনার তািরখ এবং সময়

ঘটার সময় ç ăĒʆþ

ঘটনার ąýŪĂđএবং

ĒĂĉđăȑđăĒĉï ɤĂđĠ

ĒĂĉđăȑđĉăĒĉï ɤĂđĠঅেটা

অেটা-åĘǻï ùĘĉĉĺćĠđĀ

রাখা, ĉǘýđĘąǘý

ƵĘĠđö ĂēĠþ đআেরাপ

কেরিন এমন Ēċ˝

ëĒăĘĂƶđåĘĂĉĀĔǅ ĺćĠđĘĀđȑēýŪ

অেটা-åĘǻï ùĉএমন

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĘĉĉ

ĒĂĉđăȑđăĒĉï ɤĂđ

nyc.gov/health

িনেজরাই ëĒăĘĂƶđåĂ

ĒĂö˰ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

হেব এবং ï ćʗĘï ëǅ

এমন ĺï đĂí ąđǮđĘï

ã ƟđĂđĒĄĒĊĘǙĉç ăčñŪথাকা Ēċ˝Ęï

কী করেত হেব?

হয় তাহেল 911 এআপৎকালীন

জানােত হেব।

ąƟą˲þ অেটা-åĘǻï ùĉǅ

ćĘāƟ646-632-6100

ĒĊĒăąȝï ĉĘýĉö ĂƟ

ã ąċƟå িদেত হেব

তািরখ

সময়

ç ăĒʆþ ï ćʗও ã ĂƟđĂƟ

এবং ăĉąþ ʗăȝĒþ

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা

অেটা-åĘǻï ùĉčɑ Ęï Ū

ĺćĠđĀĺċČনা হবার

ĉǘýđĘąǘý এবং Ăɳকরার

আেরাপ কের?

ăĒĉôĈŪđƵï Ęɤĉ

ĺćĠđĘĀđȑēýŪনয় এমন অেটা

ʆđĘĂরাখা যােত

åĘǻï ùĘĉĉąƟąĎđĉčɑ Ęï Ū

ăĒĉï ɤĂđĺćĘĂচলা

nyc.gov/health

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

অেটা-åĘǻï ùĉসরবরাহ

ëǅ ąƟąĎđĘĉĉöĂƟ

ąđǮđĘï ëĒăĘĂƶđåĂ

Ēċ˝Ęï ëĒăĘĂƶđåĂ

আপৎকালীন িচিকৎসা

åĘǻï ùĉǅ িদন।

6100 Ă˘Ęĉ˰đʆƟিবভাগেক

ö ĂƟআপনার Ƶï ɤ

হেব। িববরণীেত যা

ã ĂƟđĂƟƵđȼąĠɾĘĀĉ

ăȝĒþ

অেটা-åĘǻï ùĘĉĉ

čɑ Ęï Ūã ąċƟå ĒĂɎĒĊĒðþ

হবার ĒĂĒɩ þ ï ĉĘýĉ

করার ö ĂƟĀđĒĠ ċ̡ēĊ

Ƶï Ęɤĉĺï ȰĘï ˰đʆƟিবভাগ

অেটা-åĘǻï ùĉনা

যােত ï ćʗĉđসহেজই ĺăĘĊí

čɑ Ęï ŪƵĒċĒǘþ তার

"ôđåɟ ĺï Ġđĉ

åĘǻï ùĉ ƵĀđĂ

সরবরাহ করেত পােরন

ö ĂƟƵĒċĒǘþ হেত

ëĒăĘĂƶđåĂঅেটা-åĘǻï ùĉ

ëĒăĘĂƶđåĂ িদেত পাের, এমনিক

িচিকৎসা পিরেষবার

িবভাগেক ĒąČĠǅ

Ƶï ɤĺï ĘȰ òùĂđǅ

যা থাকা ä ąċƟï :

ƵđȼąĠɾĘĀĉনাম ও পদ

åĘǻï ùĘĉĉƵĘĠđö ĂēĠþ đ

ĒĂɎĒĊĒðþ þ ÿƟথাকেত

ĒĂĒɩ þ ï ĉĘýĉăȝĒþ

ĀđĒĠ ċ̡ēĊ ï ćʗĉনাম ও পদ

িবভাগ ĊǬ ĘĂĉöĂƟ

না থাকা

ĺăĘĊí তা Ēċ˝ĘĀĉ

তার Ƶćđý থাকা

ĺï Ġđĉঅপােরটর

ƵĀđĂকরেত পাের?

পােরন, Ēï ˍ তার

হেত হেব।

åĘǻï ùĉ ĺĀĠđযােব

এমনিক ĺčå Ēċ˝ĉ

পিরেষবার ö ĂƟকল করেত

ĒąČĠǅ čɑ Ęï Ūজানান

ĒĊĒăąȝ কের রাখুন

:

ƵĘĠđö ĂēĠþ đĺĈđñ করেত

থাকেত হেব:

পদ

ö ĂƟজিরমানা করেত

Ēċ˝ĘĀĉনাগােলর বাইের

অপােরটর"

?

čĘǩ িলিখত čɖĒþ

যােব?

Ēċ˝ĉþ ēƷã ƟđĊđĒöŪ

করেত হেব এবং ąđǮđĉ

জানান।

রাখুন। ˰đʆƟিবভাগ

করেত হেব?

করেত পাের:

বাইের থােক

čɖĒþ

ã ƟđĊđĒöŪ

ąđǮđĉ

িবভাগ
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ăĒĉôĈŪđĠ থাকা

ăĒĉôĈŪđĠথাকা

˰đʆƟচািহদা

˰đʆƟăĒĉôĈŪđ

জানােত হেব

ëĒăĘĂƶđåĂ

Ƶï ɤĺï ĘȰĉ

মলম, ĺĊđċĂ

ã ĂƟđĂƟওষুধ

ওষুধ ĺĀĠđĉ

ছাড়া ও ĺƵčĒƠăċĂ

অসুেখর িবষেয়

ï ćʗMAT এর

ö ĂƟ˰ đʆƟăĒĉôĈŪđ

করােনার ö ĂƟ

থাকা ąđǮđĉ ö ĂƟ

থাকা ƵĒþ ǅ ąđǮđĉ

চািহদা čɑ ȵąđǮđĉöĂƟ

ăĒĉôĈŪđথাকেত হেব। Ƶï Ęɤĉ

হেব Ƶï Ęɤĉ ï ćʗĘĀĉĘï

ëĒăĘĂƶđåĂ ছাড়া ã ĂƟওষধু

ĺï ĘȰĉসকল ï ćʗčđĂĒɼĂ

ĺĊđċĂ, ĒƠćএবং ĺʈ

ওষুধ িদেত, ï ćʗĘĀĉĘï

ĺĀĠđĉƵĒċǘý (medication administration training, MAT)

ĺƵčĒƠăċĂĒĂĘĀŪĒċþ

িবষেয় þ ÿƟƵĀđĂকরা

এর ċáčđăƯĺăĘĠ

ăĒĉôĈŪđăĉđćċŪĀđþ đĉ

ö ĂƟĒċ˝ ăĒĉôĈŪđ

ö ĂƟকী িচিকৎসাগত

ąđǮđĉöĂƟসংেশািধত

ö ĂƟ, Ƶï ɤĺï ĘȰĉ

Ƶï Ęɤĉĺï ĘȰ Ƶÿć

ï ćʗĘĀĉĘï ।

ওষধু ĺĀĠđĉĺǘĘƯ

čđĂĒɼĂĺĊđċĂও কীটনাশক

ĺʈ িদেত পােরন।

ï ćʗĘĀĉĘï Ēċ˝ ও পিরবার

(medication administration training, MAT)

ĒĂĘĀŪĒċþ ওষুধ িনরাপেদ

করা হয় এবং আপৎকালীন

ĺăĘĠĺñĘĊ, তােদর Ēċ˝

ăĉđćċŪĀđþ đĉčĘǩকাজ করেত

বেরা অিফেস পাঠােত

nyc.gov/health

িচিকৎসাগত নিথ ƵĘĠđö Ă

সংেশািধত িচিকৎসা িববিৃত

ĺï ĘȰĉকােছ ąđǮđĉ িপতামাতা

Ƶÿć িদেনই িপতামাতােক

ĺǘĘƯƵï Ęɤĉকী

কীটনাশক এবং িপতামাতার

পিরবার পিরেষবা অিফেসর

(medication administration training, MAT)

িনরাপেদ পিরচালনা, ĺĀĠđ

আপৎকালীন ăĒĉĒʆĒþ

Ēċ˝ ăĒĉôĈŪđƵï ɤ

করেত হেব। ăĉđćċŪĀđþ đ

পাঠােত হেব।

nyc.gov/health

ƵĘĠđö Ă?

িববিৃত ã ąċƟå Ƶï ɤ

িপতামাতা ও ˰đʆƟ

িপতামাতােক তােদর ąđǮđĉ

কী ã ĂƟĺï đĂí ƵĘĠđö ĂēĠþ đ

িপতামাতার čɖĒþ

অিফেসর (Office of Children and Family Services, OCFS)

(medication administration training, MAT) čɑ ĕýŪ

ĺĀĠđ, রাখা এবং Ăɳ

ăĒĉĒʆĒþ ĺćđï đĘąĊđĉĒĂĘĀŪċĂđ

Ƶï ɤĺï ȰĘï ã ąċƟå

ăĉđćċŪĀđþ đăĒĉï ɤĂđĉ

"ôđåɟ ĺï Ġđĉ

Ƶï ɤĺï ĘȰĉকােছ থাকেত

˰đʆƟăĒĉôĈŪđƵĀđĂï đĉēĉ

ąđǮđĉöĂƟąƟĒǏñþ

ƵĘĠđö ĂēĠþ đআেছ

čɖĒþ সহ ĺƵčĒƠăċĂ

(Office of Children and Family Services, OCFS)

čɑ ĕýŪকরেত হেব। MAT

Ăɳকরার িবষেয় ĺċðđĘĂđ

ĒĂĘĀŪċĂđƵĀđĂকরা

ã ąċƟå ĒĂĉđăȑđএবং

ăĒĉï ɤĂđĉঅনেুমাদন করেল

ĺï Ġđĉঅপােরটর

থাকেত হেব। ã ƟđĊđĒöŪ

ƵĀđĂï đĉēĉ đyĉđĻþ Ēĉ

ąƟĒǏñþ ˰đʆƟăĒĉôĈŪđ

আেছ?

ĺƵčĒƠăċĂছাড়া পাওয়া

(Office of Children and Family Services, OCFS)

MAT-এ ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉĘï

ĺċðđĘĂđহয়; ã ƟđĊđĒöŪ

করা হয়।

এবং ˰đʆƟăĒĉôĈŪđăĒĉï ɤĂđĉ

করেল, Ƶï ɤĺï ȰĘï

অপােরটর"

ã ƟđĊđĒöŪথাকা বা িবেশষ

Ļþ Ēĉকরা ëï ǅ ąƟĒǏñþ

ăĒĉôĈŪđăĒĉï ɤĂđčɑ Ęï Ū

যায় এমন ùĒăï ƟđĊ

(Office of Children and Family Services, OCFS) অনেুমািদত

ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉĘï ĺƵčĒƠăċĂ

ã ƟđĊđĒöŪও হাঁপািনর

ăĒĉï ɤĂđĉç ȵĒþ ĉ

ĺï ȰĘï তা ƵĒƠĠđ

িবেশষ

ąƟĒǏñþ

čɑ Ęï Ū

ùĒăï ƟđĊ

অনেুমািদত

ĺƵčĒƠăċĂ

মেতা

ç ȵĒþ ĉ

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf

	এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর কী?
	শিশু পরিচর্যা প্রকল্পসমূহে এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর কী?
	কীভাবে আমার কর্মীরা এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটরের প্রশিক্ষণ পাবে?
	প্রশিক্ষণে কী তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
	আমার প্রকল্প এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর কোথায় থেকে পাবে?
	অভিভাবকেরা কী তাদের বাচ্চাদেরকে নিজেরাই এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর প্রদান করতে পারে?
	তীব্র অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস নেই এমন কোনও বাচ্চাকে এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর দেয়া যাবে?
	এপিনেফ্রাইন ডোজ দেয়ার পর কর্মীকে কী করতে হবে?
	আমাদের লিখিত নিরাপত্তা পরিকল্পনায় এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটরের প্রয়োজনীয়তা যোগ করতে হবে?
	কীভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর এই প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে?
	এইসব প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি এমন শিশু পরিচর্যা প্রকল্পের কেন্দ্রকে স্বাস্থ্য বিভাগ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করতে পারে:
		কেন্দ্রে এপিনেফ্রাইনের দুটি মেয়াদোত্তীর্ণ নয় এমন অটো-ইঞ্জেকটর না থাকা
		এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটর এমন স্থানে রাখা যাতে কর্মীরা সহজেই পেলেও তা শিশুদের নাগালের বাইরে থাকে
		কর্মীরা এপিনেফ্রাইন অটো-ইঞ্জেকটরের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত তার প্রমাণ থাকা
		প্রকল্পের লিখিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা মেনে চলা
	পরিচর্যায় থাকা বাচ্চার জন্য কী চিকিৎসাগত নথি প্রয়োজন?
	পরিচর্যায় থাকা প্রতিটি বাচ্চার জন্য সংশোধিত চিকিৎসা বিবৃতি অবশ্যই প্রকল্প কেন্দ্রের কাছে থাকতে হবে। অ্যালার্জি থাকা বা বিশেষ স্বাস্থ্য চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চার জন্য, প্রকল্প কেন্দ্রের কাছে বাচ্চার পিতামাতা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানকারীর দ্বারা তৈরি করা একটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা থাকতে হবে। প্রকল্পের কেন্দ্রে প্রথম দিনেই পিতামাতাকে তাদের বাচ্চার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে হবে প্রকল্পের কর্মীদেরকে।
	এপিনেফ্রাইন ছাড়া অন্য ওষুধ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পের কী অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে?

