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আমাে তথ্য 
 

নাম:  ________________________________________________________________________________  

 
ঠিকানা:  _____________________________________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  ___________________________________________  রসল  __________________________  

 
ইখমল ঠিকানা:  ________________________________________________________________________  

 
 
 

আমাে সহায়তাে রনটয়াকক  র াগাখ াখগে তথ্য 
 
নাম:  ________________________________________________________________________________  

 
সম্পকক :  ______________________________________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  __________________________________________________________________________  

 
রসল র ান নম্বে:  _______________________________________________________________________  

 
ইখমল ঠিকানা:  ________________________________________________________________________  

 
 
 
নাম:  

 
সম্পকক :  ______________________________________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  __________________________________________________________________________  

 
রসল র ান নম্বে:  _______________________________________________________________________  

 

ইখমল ঠিকানা:  ________________________________________________________________________  
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আমাে স্বাখযযে তথ্য 
 
আমাে ডায়াচলচসস রকখেে নাম:  _________________________________________________________  

 
ঠিকানা:  _____________________________________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  __________________________________________________________________________  

 
স্বাযয রসবা সেবোহকােীে নাম:  __________________________________________________________  

 
 

বযাকআপ ডায়াচলচসস রকখেে নাম:  _______________________________________________________  

 
ঠিকানা:  _____________________________________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  __________________________________________________________________________  

 
স্বাযয বীমা:  __________________________________________________________________________  

 
সদসযতাে ID নম্বে:  ____________________________________________________________________  

 
গ্রুপ নম্বে:  ____________________________________________________________________________  

 

আমাে ওষুধগুখলা:  _____________________________________________________________________  

 
 াখমকচসে র ান নম্বে:  __________________________________________________________________  

 
 
 

পচেবহণ 
 
আচম (পচেবাে/বনু্ধ)রক র ান কেব:  _______________________________________________________  

 
র ান নম্বে:  __________________________________________________________________________  

 
রসল র ান নম্বে:  _______________________________________________________________________  

 
টযাচি পচেখষবাে নম্বে:  _________________________________________________________________  

 

অযাখিস-এ-োইড নম্বে:  _________________________________________________________________  

 
গাচি পচেখষবাে নম্বে:  _________________________________________________________________  
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আখগ রথ্খকই পচেকল্পনা কেখত আপচন র  গুরুত্বপণূক পদখেপগুখলা 
চনখত পাখেন 

 
 

আসগ রথসকই পলরকল্পনা করসি আপনার ব্া আপনার লপ্রয় মানুষটির জীব্ন ব্াাঁচসি পাসর! এই 

িহালয়কাটিসি িমস্ত লনউ ইয়কভ ব্ািীর জনয িাধ্ারর্ জরুরীকািীন পলরলিলিসি প্রস্তুলি 

িম্পলকভ ি িথয এব্ং লনউ ইয়কভ ব্ািীসের ডায়ালিলিসির জনয লনলেভি জরুরীকািীন পলরলিলির 

িথয রসয়সে। আপনার ডায়ালিলিি চিসি অথব্া স্বাসিযর অনয রকানও অব্িা রথসক থাকসি 

এই ডকুসমসন্ট রেওয়া রকানও পরামশভ অনুিরসর্র আসগ আপনার লচলকৎিক ব্া নািভ, 

লনউলিশলনি এব্ং পলরচ ভার টিসমর কারও িাসথ কথা ব্িুন। আপনার স্বািয রিব্া 

িরব্রাহকারী আপনাসক ব্যলিগিকৃি জরুরীকািীন রিসে প্রস্তুলি িম্পসকভ  লনসেভ লশকা লেসি 

পারসব্ন। 
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বাচিখত প্রস্তুচত 

 
https://www1.nyc.gov/site/em/ready/ready-new-york.page 

 

আপনাে বাচিে জনয জরুেীকালীন চকট 

ব্ালিসি রাখ্া জরুরীকািীন লকসট  া  া রাখ্া উলচৎ: 

✓ কমপসি 3 লেসনর জনয ব্যলি প্রলি 1 গযািন পানীয় জি 

✓ লব্নিস াগয নয় এমন খ্াব্ার 

✓ প্রাথলমক লচলকৎিার জনয লকট 

✓ ফ্ল্যাশিাইট 

✓ ব্যাটালর চালিি ব্া হযান্ড-িযাঙ্ক ররলডও 

✓ ব্াাঁলশ 

✓ লিচ ব্া আসয়ালডন টযাব্সিট 

✓ লব্েযুি চালিি নয় এমন রফান 

✓ রপাষযসের জনয িামগ্রী (প্রসয়াজন হসি) 

 
প্রস্তুচত সম্পখকক  আখলািনা করুন 

জরুরীকািীন অব্িা হি এমন একটি গুরুির এব্ং অপ্রিযালশি র্টনা  ার ফসি র খ্াসন আমরা কাজ কলর ও ব্িব্াি কলর 

রিখ্াসন আহি হসি পালর ব্া িানটি িলিগ্রি হসি পাসর। আপলন  াসের িাসথ থাসকন িাসের িাসথ জরুরীকািীন অব্িায় 

প্রস্তুলি িম্পসকভ  কথা ব্িুন এব্ং লনম্নলিলখ্ি লব্ষয়গুসিা লনসয় আসিাচনা করুন: 

✓ কীভাসব্ িাহা য চাইসব্ন 

✓ কখ্ন িাহা য চাইসি হসব্ 

✓ আপলন লব্লেন্ন হসয় পিসি কাসক ডাকসি হসব্ 

✓ িাসের কাসে িব্ িময় ব্যলিসক শনাি করা  ায় এমন িথয রাখ্া 

✓ জরুরীকািীন অব্িার শব্দ রকমন হসব্, িার অথভ কী এব্ং কীভাসব্ প্রলিলিয়া জানাসি হসব্ 

 
জরুেীকালীন অবযাে রেখত্র পচেকল্পনা 

✓ জরুরীকািীন অব্িার রিসে আপনার ব্ালির কাসে লমলিি হওয়ার একটি জায়গা রব্সে লনন। আপনার পলরব্াসরর 

িমস্ত রিাক, পলরচ ভাকারীরা এই িানটি জাসন রি িম্পসকভ  লনলিি হন। 

✓ আপনার রকানও রপাষয রথসক থাকসি আপলন আপনার ব্ালির কাসে র  িানটিসি লমলিি হসব্ন রি জায়্গাটি 

রপাষযসের পসি অনুকূি িা লনলিি করুন। 

✓ জরুরীকািীন পলরলিলিসি রটক্সট রমসিজ িিকভ িা রপসি Notify NYC -এর জনয িাইন আপ করুন। nyc.gov-এ 

 ান এব্ং “Notify NYC” (রনাটিফাই NYC) অনুিন্ধান করুন।  
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✓ আপনার ব্াচ্চা রথসক থাকসি িাসের সু্কি রথসক উপিব্ধ রকানও িিকভ িার জনয িাইন আপ করুন। 

✓ আপনার প্রিান পথটি এব্ং রিটি রকাথায় রগসে িা জানুন। 

✓ আপনার িমস্ত প্রিাসনর পথ, হসির পথ এব্ং লিাঁলির পসথ রকানও ব্াধ্া রনই িা লনলিি করুন। আপলন র  

লজলনিগুসিাসি পসি র সি পাসরন রিগুসিা রমসে এব্ং হি রথসক িলরসয় রফিুন।  

✓ িানীয় এিাকাটির ব্াইসর থাসক এমন রকানও ব্যলি র  িমস্ত পলরব্ার ব্া ব্ালির িেিযসের িসে র াগাস াগকারী 
লহিাসব্ কাসজ আিসি পাসর িাসক লচলিি করুন। 

চনউ ইয়কক  চসটি  ায়াে চডপাটক খমন্ট (FDNY) এে সবখিখয় গুরুত্বপণূক 7টি অচি সুেোে পোমর্ক 
1. কখ্নই রিি লহটার, শীিিাপ লনয়ন্ত্রর্  ন্ত্র ব্া ররলরজাসরটর এক্সসটনশন কডভ  লেসয় ব্যব্হার করসব্ন না। 

2. কখ্নই শুসয় শুসয় ধ্ূমপান করসব্ন না। 

3. রান্না করার িময় রান্না র্সর থাকুন এব্ং রোট ব্া টাইট হািা  ুি রপাশাক পরুন। 

4. প্রলিটি রফ্ল্াসর এব্ং রব্ডরুসম রধ্াাঁয়ার অযািামভ ইনেি এব্ং রমইনসটন করুন। রধ্াাঁয়ার অযািামভ আপনার অলিকাসন্ড 

মরার িম্ভাব্না অসধ্ভক কলমসয় রেয়। 

5. আগুন রথসক ব্াাঁচার একটি পলরকল্পনা তিলর ও অনুশীিন করুন। লনসজ লনসজই আগুন রনভাসি  াসব্ন না। রবচেখয় 

আসুন এবং দেজা বন্ধ করুন। একটি লনরাপে জায়্গায় এসি 911-এ রফান করুন। 

6. রেশিাই এব্ং িাইটার ব্াচ্চাসের নাগাসির ব্াইসর রাখ্নু। ব্াচ্চাসের িব্ িময় নজসর রাখ্নু। 

7. কখ্নই জ্বিন্ত রমামব্ালি রেসি  াসব্ন না। 

অচি সুেোয় কী কী কেখবন এবং কী কী কেখবন না 
কী কী কেখবন কী কী কেখবন না 

আগুন লাগখল, রধাোঁয়া রবখোখল, গযাখসে গন্ধ এখল বা 
চিচকৎসাগত রেখত্র জরুেীকালীন পচেচযচতখত 911-এ 

র ান করুন  

রদর্লাইন বা আগুন চনখয় রেলখবন না 

কাজ কেখে এমন রধাোঁয়া/কাবকন মখনািাইড অযালামক 
োেুন 

ববদযূচতক আউটখলটগুখলাখত অচতচেক্ত রলাড রদখবন না  

জরুেী পচেচযচতখত রবচেখয় আসাে একটি পচেকল্পনা 
বতচে োেুন ও এটিে অনরু্ীলন করুন 

অসঙ্গতভাখব এিখটনর্ন কডক  বযবহাে কেখবন না 

আপচন  ায়াে প্রু  না নন- ায়াে প্রু  চবচডংখয় 

আখেন তা জাননু 

চিি োওয়া বা  াটল ুক্ত ববদযুচতক কডক গুখলা বযবহাে 

কেখবন না 
আগুন রথ্খক রবচেখয় আসাে সময় দেজাটি বন্ধ করুন জ্বলন্ত রমামবাচতখক নজখেে বাইখে োেখবন না  
আগুন রথ্খক রবচেখয় আসাে োস্তাটি পচেষ্কাে োেুন আতসবাচজ বযবহাে কেখবন না 
আপনাে রলখগ রগখল কী কেখত হখব তা জাননু োন্না হখে এমন োবাে নজখেে বাইখে োেখবন না 
দাহযযান রথ্খক কমপখে চতন  ুট দখূে রেস চহটােগুখলা 
োেুন  

োন্না কোে সময় চিখল রপার্াক পেখবন না 

োন্না কোে সময় আপনাে িুলাে িােপাখর্ বাচ্চাো 
থ্াকখব না এমন একটি জায়গা বলবত করুন 

রকখোচসন বা রপ্রাখপন রেস চহটাে বযবহাে কেখবন না  

বাইস্ট্যান্ডাে CPR চর্েুন এবং অনুর্ীলন করুন অমখনাখ াগীভাখব ধূমপান কেখবন না বা তা 
অমখনাখ াগীভাখব না  
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জরুেীকালীন অবযায় রগা-বযাগস 

প্রসিযসকর একটি জরুরীকািীন অব্িার রগা-ব্যাগ প্রস্তুি করা প্রসয়াজন। একটি রগা-ব্যাগ একটি ব্যাক পযাক অথব্া 
চাকা ুি রোট িাসগজ হসি পাসর, এসি আপনাসক  লে ব্ালি রেসি র সি হয় িসব্ আপনার লিনলেসনর মসিা ব্যব্হা ভ 
প্রসয়াজনীয় িামগ্রী থাসক। 

ডায়ালিলিসির ররাগীসের িাসের জরুরীকািীন রগা-ব্যাসগ জরুরীকািীন অব্িায় িাসের প্রসয়াজন রমটাসি িাহা য করসব্ 

এমন রব্শ কসয়কটি আইসটম রাখ্া উলচৎ। রগা-ব্যাসগ লনম্নলিলখ্ি লজলনিগুসিা থাকা উলচি: 

• আপনার পলরচয়পে এব্াং ব্ীমার কাসডভ র িামসনর এব্ং লপেসনর কলপ  

• আপনার স্বািয রিব্া িরব্রাহকারী, আপনার ডায়ালিলিি রকন্দ্র এব্ং কাোকালে অনযানয ডায়ালিলিি রকসন্দ্রর 

জরুরীকািীন রফান নম্বর 

• আপনার কমপসি লিনলেসনর ওষুধ্ োিাও আপনার ওষুসধ্র একটি িালিকা, রিগুসিা গ্রহসর্র মাো এব্ং রিগুসিাই 
গ্রহসর্র লনসেভ লশকা 

• র  রকানও অযািালজভ  একটি িালিকা আপলন র  ধ্রসনর ডায়ালিলিি পান িার িালিকা 

• িম্প্রলি পরীিাগাসর করা আপনার পরীিার লরসপাটভ  এব্ং লচলকৎিার ররকডভ  

• আপনার ডায়াসব্টিি রথসক থাকসি এক িপ্তাসহর আনুষালেক (লিলরঞ্জ, ইনিুলিন, অযািসকাহি ওয়াইপ, আপনার 

গ্লুসকালমটার এব্ং গ্লুসকাসজ নজরোলরর লিপ) 

• লিনলেসনর জনয প ভাপ্ত খ্াব্ার (আরও িসথযর জনয 10 নম্বর পষৃ্ঠা রেখ্ুন)   

• গালি ও ব্ালির চালব্র একটি অলিলরি রিট 

• রিলডট এব্ং এটিএম কাসডভ র কলপর পাশাপালশ রোট লব্সি নগে অথভ 

• রব্ািসি ভলিভ  জি এব্ং গ্রযাসনািা ব্াসরর মসিা নি হয় না এমন খ্াব্ার 

• ব্যাটালর িহ ফ্ল্যাশিাইট, ব্াাঁলশ এব্ং কাাঁলচ 

• ব্যাটালর চালিি AM/FM ররলডও এব্ং অলিলরি ব্যাটালর অথব্া একটি হযান্ড-িযাঙ্ক ররলডও 

• ঋিু অনুিাসর অলিলরি রপাশাক, জসুিা, চশমা এব্ং হযান্ড িযালনটাইজার 

• পলরব্ার, ব্নু্ধ অথব্া প্রলিসব্শীসের িাসথ র াগাস াসগর িথয 
 
 
 
 
 
 
আপনাে রগা-বযাগটি প্রচত 6 মাখস রময়াদ  ুচেখয়  াওয়াে তাচেে  
পেীো করুন এবং প্রখয়াজন অনুসাখে আইখটম প্রচতযাপন করুন 
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রমচডকযাল ID রেসখলট 

জরুরীকািীন অব্িায় আপনার ডায়ালিলিি চিসে লকনা ব্া আপনার লকডলন প্রলিিাপন হসয়সে লকনা িা লচলকৎিা 
লব্ভাসগর কমীসের জানসি রমলডকযাি ID িাহা য করসি পাসর। এই গুরুত্বপূর্ভ িথযটি রমলডকযাি কমীসক আপনাসক  থা থ 

পলরচ ভা লেসি িাহা য করসব্ এব্ং আপনার জীব্ন ব্াাঁচাসি পাসর। 
 

আপনাে রমাবাইল র াখন জরুেীকালীন তথ্য 
 

জরুরীকািীন িথয রাখ্ার অনযিম িব্সচসয় িহজ এব্ং িব্সচসয় িলুব্ধ্াজনক িান হি আপনার স্মাটভ সফান। এটি 

উদ্ধারকারীসের আপনার রফান আনিক না কসরই িা রেখ্সি রেয়। রমলডকযাি ID হি আইসফানএর একটি তব্লশিয। এই 

জরুরীকািীন র াগাস াসগর তব্লশিযটি অযান্ড্রসয়ড রফানগুসিাসি ICE: জরুরীকািীন অব্িায় একটি অযালিসকশন লহিাসব্ 
ডাউনসিাড করা র সি পাসর। এটি োিাও আপলন আপনার রফাসনর র াগাস াসগর িালিকায় "ICE" নাসমর একটি পলরলচলি 

রিভ করসি পাসরন। এই পলরলচলিসি আপনার িম্পসকভ  রমলডকযাি িথয রসয়সে। 
 

রমলডকযাি ID িিম করার পসর/জরুরীকািীন অযাসপর রিসে আপলন উদ্ধারকমীসের জনয আপনার পলরচয়, অযািালজভ , 
ওষুধ্, লচলকৎিা িম্পলকভ ি অব্িা, অেোনকারীর েযাটাি, রসির প্রকার ইিযালের মসিা উপস াগী িথয রিভ করসি 

পারসব্ন। আপলন আপনার জরুরীকািীন পলরলচলির িথযও রিভ করসি পাসরন।  
 

এইভাখব আপনাে চিখন একটি চিখকই আপনাে সমস্ত জরুেীকালীন রসভ থ্াকা পচেচিচতগুখলাখত রটিট 
অযালাটক  পাঠাখনাে এবং সখঙ্গ সখঙ্গ উদ্ধােকমীখদেও কল কোে সুচবধা পাখবন! আপনাে পচেচিচতগুখলা 
আপচন রকাথ্ায় তা জানখত পােখব এবং আপনাখক সাহা য কেখত পােখব! 
 

আপনাে স্মাটক খ াখন জরুেীকালীন তথ্য অন্তভুক চক্তে চনখদক চর্কা: 
আইখ ান আন্ড্রখয়ড 

1. Apple রহল্থ অযাপটি খ্ুিুন 

2. ডান রকাসর্র নীসচ ‘Medical ID’ (রমলডকাি আইলড) রি 

টযাপ করুন এব্ং ‘My info’ কলন্টলনউ র নীসচ আপনার িথয 
লিখ্ুন 

3. কলন্টলনউ লিক করুন এব্ং নীসচ ‘Create Medical ID’ 

(লিসয়ট রমলডকাি আইলড) টযাপ করুন।  

4.  ি রব্লশ িম্ভব্ িথয পূরর্ করুন এব্ং ‘Show When 

Locked’ (রশা রহাসয়ন িকড) চািু আসে (িব্ুজ) িা লনলিি 

করুন। 

5. লনলিিভাসব্ কমপসি একজন ব্যলিসক আপনার 

জরুরীকািীন অব্িায় র াগাস াসগর ব্যলি লহিাসব্ লনধ্ভালরি 

করুন। ব্যলিটির নাম এব্ং রফান নম্বর আপনার রহল্থ 

অযাসপর জনয পলরলচলি অযাসপ অন্তভুভ ি করসি রিভ করুন। 

6. ‘Next’ (রনক্সট) টযাপ করুন, িথযটি প ভাসিাচনা করুন 

এব্ং রিভ করসি ‘Done’ (ডান)লিক করুন 

1. একটি জরুরীকািীন পলরলচলির তব্লশিযর জনয আপনার 

রফাসনর রিটিং পরীিা করুন, এটি আন্ড্রসয়ড িংস্করর্গুসিাসি 

রসয়সে।  

2. আপলন রিটিংসি জরুরীকািীন পলরলচলির রিেটি খ্ুাঁসজ না রপসি 

জরুরীকািীন িথয র াগ করার জনয অসনক লর অযাপ রসয়সে, 
িসব্ র টি িক লিন রথসক অযাসক্সি করা  ায় রিটিই আপনার 

প্রসয়াজন হসব্। 

3. রটক্সট রমসিলজংসয়র মাধ্যসম জরুরীকািীন িথয পাঠায় এমন 

রকানও অযাপ ব্যব্হার করসব্ন না।  

4. আন্ড্রসয়ড 5.0 এব্ং পরব্িী িংস্করসর্র জনয ICE: জরুরীকািীন 

রিসে অযাপটিসি আপলন গুরুত্বপূর্ভ িসথযর পাশাপালশ ICE নাম 

এব্ং নম্বরগুসিাও রিভ করসি পারসব্ন। 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appventive.ice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appventive.ice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appventive.ice
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জরুেীকালীন অবযা এবং োচল কোে রিকচলস্ট্ 
 

• আপনার কাসে অথব্া আপনার রফাসন আপনার িাসথ র াগাস াসগর িসথযর ররকডভ  রাখ্ুন। 

• আপলন কীভাসব্ আপনার ডায়ালিলিি লিলনসক র াগাস াগ করসব্ন িা পলরকল্পনা করুন। 

• আপনার নাগাসির ব্াইসর পলরলচলিগুসিা লচলিি করুন। 

• আপনার রফাসন ICE (জরুরীকািীন অব্িায়) অথব্া রমলডকযাি ID িলিয় রাখ্নু। 

• ব্নযা, লব্েযুৎ লব্ভ্রাট ব্া চরম আব্হাওয়ার মসিা রকান ধ্রসনর জরুরীকািীন পলরলিলি আপনার এিাকায় 

র্টসি পাসর িা জাননু। আরও িসথযর জনয এই িহালয়কার রশসষ জরুরীকািীন রিসে প্রস্তুলির িংিানগুলির 

িালিকা রেখ্ুন।   

• জরুরীকািীন পলরলিলিসি এব্ং গুরুত্বপূর্ভ নাগলরক পলরসষব্াগুসিা িম্পসকভ  িসথযর জনয Notify NYC-রি 

(রনাটিফাই এনওয়াইলি) িাইন আপ করুন। 

• আপনাসক আপনার এিাকা রেসি রেওয়ার লনসেভশ লেসি কীভাসব্ রেসি  াসব্ন িার একটি পলরকল্পনা তিলর 

করুন। 

• আপনার রেসি রব্সরাসনার পসথর একটি মানলচে তিলর করুন। 

• আপনার  ািায়াসির লব্কল্পগুসিা প ভাসিাচনা করুন। 

• লপ্রয় মানুষগুসিার িাসথ আপনার পলরকল্পনাটি রশয়ার করুন। 

• আপনার পলরকল্পনাটি পলরব্ার এব্ং ব্নু্ধসের িাসথ অনুশীিন করুন 
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একটি জরুেীকালীন পচেচযচতখত োদয ও পচুি 
 

জরুরীকািীন পলরলিলিসি ব্ালিসি প্রস্তুি রাখ্া উলচি এমন খ্াব্াসরর লকেু পরামশভ এখ্াসন রেওয়া হি। আপনার 

ডায়াসব্টিি রথসক থাকসি আপনার রসি শকভ রার পলরমার্ লনয়ন্ত্রসর্ রাখ্সব্ এমন খ্াব্ার অন্তভুভ ি করা উলচি। আপনার 

িলনক ব্া েীর্ভিায়ী অিুিিা রথসক থাকসি আপনার জরুরীকািীন িমসয়র খ্াব্াসরর পলরকল্পনাটি িম্পসকভ  আপনার স্বািয 
রিব্া িরব্রাহকারীর িাসথ অব্শযই আসিাচনা কসর লনন। 

 

জরুেীকালীন সমখয়ে োবাখেে পচেকল্পনা সম্পখকক  একজন রোগীে কী কী জানা উচিত 
 
এই ডাসয়সটর িথযটি ডায়ালিলিসির পলরপূরক নয়, িসব্ আপলন ডায়ালিলিসির জনয অসপিা করার িময় িরি এব্ং 
ইসিসরািাইট গঠসন িাহা য করসব্। আপনার লচলকৎিক অথব্া  পলরচ ভার টিসমর িাসথ আপনার র াগাস াগ ব্জায় রাখ্া 
জরুরী, এসি িারা স্বিন্ত্র লনসেভ লশকা লেসি পারসব্। 

 

• আমার লেসন কিগুলি পলরমার্ িরি গ্রহর্ করা উলচৎ?  

o িরি গ্রহসর্র পলরমার্ লেসন 2 কাপ ব্া 16 আউসি (oz.) িীমাব্দ্ধ রাখ্নু।  

o এটি এলডমা ব্া ফুসি  াওয়া ও শ্বািকি প্রলিসরাধ্ করসি িাহা য কসর। 

 

• িরসির মসধ্য কী কী পসি? 

o িরসির মসধ্য পসি জি, েধু্, কলফ, রিসমাসনড, িুযপ, আইি লিম, চা, জিু, 

িফ্ট লিঙ্কস্, রজিাটিন, শরব্ি, আইি লকউব্, পপলিকিি, পুলডং, েই এব্ং 
রোি। 

 

• আমার িৃষ্ণা রপসি আমার লক করা উলচৎ? 

o িৃষ্ণা রমটাসি িাহা য করসি িুগার-লর গাম লচসব্ান। 

o লনিঃশ্বাসির রে ব্যব্হার করুন (িাধ্ারর্ি ওরাি রকয়ার রিকশসন পাওয়া  ায়) 

o িুগার লর রিমন িপ এব্ং/অথব্া লমন্ট খ্ান। হাডভ  কযালন্ডর মসিা লমলি রকব্ি রসি স্বল্প শকভ রার মাোসক িালরসয় 

িুিসি ব্যব্হার করা উলচৎ। অনযথায় িুগার-লর িংস্করর্গুসিা রব্সে লনন। 

 

• এমন রকান খ্াব্ার আসে লক  া আমার এলিসয় চিা অথব্া িীলমি করা উলচৎ? 

o খ্াব্াসরর িাসথ নুন ব্া নুসনর লব্কল্প ব্যব্হার করসব্ন না।  খ্ন িম্ভব্ নুন লব্হীন খ্াব্ার খ্ান। 

o অযাসভাকাসডা, কিা, রখ্জরু, আিু ভাজা, কমিাসিব্ুর রি, টমযাসটার রি এব্ং ইয়ামসির মসিা উচ্চ পটালশয়াম ুি 

খ্াব্ার এিান। 

o লেসন 6-8 oz.-এর রব্লশ হাই-রপ্রাটিন খ্াব্ার খ্াসব্ন না। এসি েই, কসটজ লচজ, িুযইজ লচজ, লডম, লেক, পকভ , লচসকন, 

মাে এব্ং জালকভ  অন্তভুভ ি। 

 

• আমার আর লক মসন রাখ্া উলচৎ?  

o কযানজাি খ্াব্ার রখ্ািার পসর ে’ুর্ন্টার মসধ্য খ্াওয়া লনলিি করুন। 
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দীর্কযায়ী চকডচনে রোখগ স্বাযযকে োবাখেে জনয MyPlate 

স্বল্প রিালডয়াম ▪ স্বল্প পটালশয়াম ▪ স্বল্প ফিফরাি 

দানা র্সয 

• ½ কাপ িাো ভাি ব্া পাস্তা 
• 1 কাপ মলুি 

• I রোট লডনার ররাি 

• 1 ইংলিশ মালফন 

• 1 লাইি িাো ব্া িাওয়ারসডা রেড 

• 1 রোট ময়োর টটিভ িা 
• ½ কাপ লগ্রটি ব্া ফালরনা 

 ল 
1 িালভভ ং = ½ কাপ/ 1 ফি 

• আসপি  

• িসব্লর  

• ব্লুসব্লর  

• রচরী  

• িযানসব্লর 

• আঙুর 

• ½ রমািালম্ব রিবু্ 

• রিবু্ 

• জালমর রিবু্ 

• মযান্ডালরন কমিা 

• কযানব্ন্দী লপচ 

• আনারি (2টি লরঙ) 

• িাম  

• রোট কমিাসিবু্ 

র্াকসব্জী 
1 িালভভ ং = ½ কাপ রান্না করা 

• িবু্জ ব্ীন 

• ব্াাঁধ্াকলপ  

• ভুট্টা  

• শশা  

• রিটুি  

• রপাঁয়াজ  

• মটরশুাঁটি 

• জলুকলন  

• মূসিা 

ভাজাভুচজে আইখটম 

• 6 নুন োিা িযাকার 

• 2 শটভ সেড কুলকজ 

• ½ কাপ নুন োিা রপ্রটসজিি 

• 10 ভযালনিা ওসয়ফার 

• 2 গ্রাহাম িযাকার 

রপ্রাটিন 

1 িালভভ ং = ~3 আউি 

• কম নুন ুি টালকভ  ব্া স্বল্প 

নুন ুি হযাম িাঞ্চ লমট। 
• লিন লব্ফ 

• লচসকন 

• মাে এব্ং কম নুন  ুি টুনা  

• টালকভ  

• টফু 

• লডসমর লব্কল্প ব্া 1টি লডম 

এব্ং লডসমর িাো অংশ 

রডয়াচে 

• 1/2 কাপ েধু্ (িরি) 

ব্া েই 

• I রটলব্িচামচ লিম 

লচজ 

• ½ কাপ আইি লিম 

(িরি) 

 

এই খ্াব্ারগুসিা িীলমি 

করুন: 

ফিফরাি 

রডয়াচে নয় এমন 

চবকল্প 

• ½ কাপ িরি 

লিমার (িরি) 

• ½ কাপ হুইপড 

টলপং 

• নন রডয়ালর 

লহমালয়ি রডজাটভ  
(িরি) 

ডায়াচলচসখসে টিপস 

✓ আপনার িরসির উপসর নজর রাখ্ুন। 
✓ স্বল্প নুন  ুি খ্াব্াসরর তব্লচেযগুসিা রথসক রব্সে লনন।  
✓ প্রিযহ খ্াব্ার এব্ং অনযানয ওষুধ্গুসিার িাসথ ফিসফট 

ব্াইন্ডার গ্রহর্ করুন। 

রেহজাতীয় 

পদাথ্ক 
1টি সাচভক ং = 1 িা 
িামি রথ্খক 1 রটচবল 

িামি 

• রিি 

• মাখ্ন 

• রমসয়া 

• রিলিং 

আপনাে চনজস্ব প্রখয়াজন রমটাখত প্রচতটি  ুড গ্রুপ রথ্খক আপনাে প্রাতযচহক লেযমাত্রা পেূণ 

সম্পখকক  পোমখর্কে জনয আপনাে রেনাল ডাখয়টিচর্য়াখনে সাখথ্ কথ্া বলুন! 

 ল 
দানা র্সয 

র্াকসব্জী 
রপ্রাটিন 

রডয়াচে 
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My Plate হি ইলিব্াচক পুলিগি আচরর্ এব্ং িষুম খ্াব্াসরর পেসন্দর প্রচার করসি মালকভ ন  ুিরাসের 

কৃলষ লব্ভাগ দ্বারা তিলর করা একটি লশিামূিক িরঞ্জাম। একটানা লকডলন ররাসগ আিান্ত ব্যলি ল লন রকান 

প্রকাসরর ডায়ালিলিি পাসেন িার িাধ্ারর্ মানুসষর রথসক অিযন্ত পৃথক এব্ং জটিি পুলিগি প্রসয়াজন 

থাসক। ডায়ালিলিি ররাগীসের জনয িুপালরশ করা লচলকৎিাগি পলুির পলরকল্পনাসি ফিফরাি, পটালশয়াম, 

রিালডয়াম এব্ং িরসি িীমাব্দ্ধিা অন্তভুভ ি।  

 

আপনাসক প্রলিলেসনর জনয কী পলরমার্ পযাক করসি হসব্ িা লনধ্ভারর্ করসি আপনার স্বািয রিব্া 

িরব্রাহকারীর িাসথ অব্শযই কথা ব্িসি হসব্। 
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আমাে ডায়াচলচসচস রকে রথ্খক কী কী জরুেীকালীন প্রচর্েণ 

প্রখয়াজন? 
 

আমাে কী কী জানা উচিৎ 
- রকখেে রকানও জরুেীকালীন পচেচযচত অথ্বা চবপ কখয়ে রেখত্র ডায়াচলচসস রমচর্নটি রথ্খক কীভাখব চনোপখদ চনখজে 

সংখ াগ চবচেন্ন কেখবন তা আপনাে ডায়াচলচসস রকখেে আপনাখক রর্োখনা উচিৎ।  

o রকানও জরুরীকািীন অব্িায় কীভাসব্ লনসজসক  থা থভাসব্ িংস াগ লব্লেন্ন করসব্ন িা জানা আহি হওয়ার েুাঁ লক কমাসি, আপনার 

িংিমসর্র েুাঁ লক হ্রাি করসি এব্ং আপলন দ্রুি এব্ং লনরাপসে িান পলরিযাগ করসি পাসরন িা লনলিি করসি িাহা য করসব্।  

o কী করসি হসব্ ব্া এটি কীভাসব্ করসি হসব্ রি িম্বসন্ধ আপলন লনলিি না হসি আব্ার রেখ্াসি ব্িুন। 

- আপনাে র চসচলটিে চবপ কয় রমাকাচবলাে পচেকল্পনাটি এবং আপনাখক জরুেী অবযায় রবচেখয় র খত হখল কী কেখত হখব তা 
জানা উচিৎ।  

o একটি জরুরীকািীন অব্িা ব্া লব্প ভসয়র রিসে রক োলয়সত্ব রসয়সে রি িম্পসকভ  আপনার জানা উলচৎ 

o আপনার ডায়ালিলিি রকসন্দ্র কখ্ন অনুশীিনীগুসিা হয় িা জানসি রিখ্াসন কথা ব্িুন 

o আপনার রফলিলিটির লনয়লমি লব্প ভয় এব্ং অলিকান্ড রমাকালব্িার অনুশীিন আসয়াজন করা উলচৎ। 

o এই অনুশীিনগুসিা রকানও জরুরীকািীন অব্িায় ঠিক কী করা উলচৎ িা আপনাসক জানসি িাহা য কসর।  

- আপচন কেন এবং কাে রথ্খক আপনাে রপ্রসচিপর্খনে একটি কচপ রপখত পাখেন তা আপনাে জানা উচিৎ। 
 

আচম আমাে প্রখয়াজনীয় তথ্য রকাথ্ায় রপখত পাচে  
- আপচন ডায়াচলচসস রকখে নতুন হখল রকানও জরুেীকালীন অবযা বা চবপ কখয়ে রেখত্র আপনাে রমচর্ন রথ্খক কীভাখব আপচন 

চনখজ  থ্া থ্ভাখব রবখোখত পােখবন রস সম্পখকক  আপনাে ভচতক ে পখে তথ্য এবং প্রচর্েণ পাওয়া উচিৎ।  

o এই িথযটি  খ্ন আপলন ভলিভ  হন িখ্ন এব্ং লনয়লমি লনধ্ভালরি অনুশীিনীগুসিাসি আপনাসক রেওয়া উলচৎ।  

- ডায়াচলচসস রকখেে কাখে তাখদে চনধকাচেত মহিা এবং অনুর্ীলখনে  সময়সূচি জানখত িান। 

- আপচন নতুন রোগী না হখলও। 

o আপনার এই িথযটি জানা এব্ং অনুধ্াব্ন করা গুরুত্বপূর্ভ।  

o আপলন রকানও লব্ষয় িম্পসকভ  অলনলিি হসি লদ্বধ্াসব্াধ্ করসব্ন না – লজজ্ঞািা করুন! 

- জরুরীকািীন অব্িা ব্া লব্প ভসয়র রিসে িব্সচসয় গুরুত্বপূর্ভ র  লজলনিটি মসন রাখ্সি হসব্ িা হি শান্ত থাকা।  
 

5টি W মখন োেুন 
আপনার কী জানা উলচৎ িা রজসন রাখ্ার একটি ভাি উপায় হি 5টি W মসন রাখ্া: রক(Who), কী (What), রকাথায় (Where), কখ্ন(When) এব্ং 
রকন (Why). 

রক আপনাখক প্রচর্েণ রদখব? 

আপনার ডায়ালিলিসির কমী। 

তাখদে আপনাখক কী কেখত প্রচর্েণ রদওয়া উচিৎ? 

আপনাসক আপনার ডায়ালিলিি রমলশন রথসক লনরাপসে রব্সরাসনা এব্ং কীভাসব্ লনরাপসে রফলিলিটি রেসি রব্সরাসি হসব্। 

আপনাে রকাথ্ায় এই প্রচর্েণটি পাওয়া উচিৎ? 

আপনার ডায়ালিলিি রফলিলিটিসি। 

আপনাে কেন এই প্রচর্েণটি পাওয়া উচিৎ? 

রফলিলিটিসি ভলিভ র পসর এব্ং িারপসর িারা ব্ের প্রলি লিন মাি অন্তর। 

তাখদে রকন আপনাখক প্রচর্েণ রদওয়া উচিৎ? 

আপলন  াসি জরুরীকািীন পলরলিলিসি রফলিলিটি রথসক দ্রুি এব্ং লনরাপসে রব্সরাসি পাসরন।  
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আপনাে ডায়াচলচসস রকে  েন বন্ধ থ্াখক 

• রকাথায় এব্ং কখ্ন লচলকৎিা পাওয়া  াসব্ িা জানসি আপনার ডায়ালিলিি রকসন্দ্রর টিমসক অথব্া আপনার রফলিলিটির 

জরুরীকািীন রফান নম্বসর রফান করুন| 

• আপলন আপনার ডায়ালিলিি রকসন্দ্রর টিমসক অথব্া আপনার রফলিলিটির জরুরীকািীন রফান নম্বসর কি করসি না 
পারসি আপনার ব্যাক-আপ রফলিলিটিসক কি করুন। 

• আপনার পলরব্ার এব্ং পলরব্াসরর িেিযসের িাসথ আপলন রকাথায় লচলকৎিা পাসব্ন িা জানান 

• আপনার 3 লেসনর জরুরীকািীন খ্ােয িালিকাটি শুরু করুন এব্ং আপলন র  িরি পান কসরন িা িীলমি করার রচিা 
করুন 

• আপলন লনসজ গালি চালিসয় লচলকৎিার জনয রগসি আপনার ব্যাক-আপ রফলিলিটির পথলনসেভ লশকাটি কাসে রাখ্ুন এব্ং পথ 

লনরাপত্তাটি পরীিা করুন 

• আপনার ব্যাক-আপ রফলিলিটিসি  াওয়ার পলরকল্পনা তিলর করুন  

• জরুরীকািীন অব্িা ব্া লব্প ভয় িম্পসকভ  জানসি আপনার িানীয় িংব্াে শুনুন 

 

 েন আপচন বাচি রেখি র খত পােখেন না 
• জানািা এব্ং েরজা িক কসর লিি করুন 

• লনলেভি জরুরীকািীন অব্িার কথা লব্সব্চনা করুন এব্ং আপনার ব্ালির িব্সচসয় লনরাপে র্রটি রব্সে লনন (র মন: 

িব্সচসয় কম জানািা ুি িু-ব্ািাি ুি র্র) 

• আপনার রপ্রিলিপশসনর ওষুধ্গুসিা হাসির কাসে রাখ্নু  

• রিি রফান এব্ং চাজভ ার, ব্ালির রফান এব্ং কলম্পউটারটি আপনার কাসে রাখ্ুন 

• আপনাসক রব্লরসয় র সি হসি আপনার জরুরীকািীন রগা-ব্যাগটি প্রস্তুি রাখ্ুন 

 

 েন আপনাখক অবর্যই আপনাে র্ে োিখত হখব 

• জরুরীকািীন অব্িায় রগা-ব্যাগটি আপনার িাসথ লনন 

• আপনার রপ্রিলিপশসনর ওষুধ্ আপনার িাসথ লনন 

• আপনার রকাথায়  াওয়ার পলরকল্পনা রসয়সে িা পলরব্াসরর িেিয, পলরচ ভাকারী এব্ং ডায়ালিলিি রফলিলিটিসি জানান 

• আপনার লচলকৎিার জনয রকাথায়  াওয়া উলচৎ িা খ্ুাঁসজ রব্র করসি আপনার ডায়ালিলিি রফলিলিটিসক রফান করুন 

• আপনাসক রকানও আশ্রয়সকসন্দ্র র সিই হসি োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলিটিসক আপনার ডায়ালিলিসির প্রসয়াজন িা জানান 
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ডায়াচলচসস রোগীে জরুেীকালীন অবযায়  

পচেবহণ সহাচয়কা 
 
আগাম চবজ্ঞচি সহ একটি জরুেীকালীন পচেচযচতখত (র মন হাচেখকন বা প্রবল তুষােঝি) আপনাে 

ডায়াচলচসক রকখেে উচিৎ: 

 
• আপনার িাসথ র াগাস াগ করা এব্ং আগি জরুরীকািীন পলরলিলি এব্ং আপনার লচলকৎিায় িার প্রভাব্ িম্পসকভ  অব্গি 

করাসনা। 

• আপনার লনয়লমি ডায়ালিলিি রকসন্দ্র একটি আগাম রিশসন আপনাসক লনধ্ভালরি করা অথব্া রকানও লব্কল্প ডায়ালিলিি রকসন্দ্র 

লচলকৎিার জনয আপনাসক লনধ্ভালরি করা। 

• প্রসয়াজন হসি আপনাসক ব্যাকআপ ডায়ালিলিি লচলকৎিা রকসন্দ্র পুনিঃলনসেভ লশি করা। 

 
পচেবহখণ অন্তভুক ক্ত থ্াকখত পাখে 

 
• ব্যলিগি  ান 

• গর্ পলরব্হর্ (ব্াি, রিন) 

• গালির পলরসষব্া/টযালক্স 

• অযাসক্সি-এ-রাইড 

• ডায়ালিলিি রকসন্দ্রর িাসথ চুলিব্দ্ধ অযাম্বুসিট এসজলি 

 
এই ধ্রসনর পলরব্হন উপিব্ধ না হসি আপনার ডায়ালিলিি রকন্দ্র আপনাসক একটি লব্কল্প পলরব্হসনর পলরকল্পনা তিলর 

কসর লেসি িাহা য করসি পাসর।  

 
911-এ কল কেখবন না 
 

চনম্নচলচেত অবযাগুচলে অচভজ্ঞতা না হখয় থ্াকখল না থ্াকখল র  রোগীো ডায়াচলচসস চমস কখেখেন 

তাখদে জনয 911 একটি উপ ুক্ত পচেবহণ মাধযম নয়: 

o লনিঃশ্বাি গ্রহসর্ অিুলব্ধ্া, একটি অযািালজভ ক প্রলিলিয়া, ব্ুসক ব্যাথা ব্া কালডভ য়াক অযাসরে, লব্ষলিয়ার মসিা একটি 

লচলকৎিাজলনি জরুরী অব্িা 

o পসি  াওয়ার মসিা েরু্ভটনা 
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 চদ 911 কল কো হখয় থ্াখক 

• একটি অযাম্বুসিি ররিপি করসব্। 

o প্রাক-হািপািাি EMS কমী জরুরীকািীন অব্িার লচলকৎিা কসর এব্ং ডায়ালিলিি রকন্দ্রগুলিসি পলরব্হর্ 

িরব্রাহ কসর না। 

• 911 অযাম্বুসিি আপনাসক লনকটিম হািপািাসি লনসয়  াসব্। আপলন হািপািাি রব্সে রনব্ার িুস াগ নাও রপসি পাসরন 

পাসরন। 

• একব্ার হািপািাসি রগসি আপনাসক প্রিীিার জনয লনলেভি র্সর রাখ্া হসি পাসর  খ্ন হািপািাসির কমী িেিযরা আরও 

গুরুির আহিসের লচলকৎিা করসব্ন। 

 

পচেবহখনে একটি পচেকল্পনা চবকার্ 

গর্ পলরব্হর্ ব্যব্িা ব্ন্ধ হসি কারপুি িযান তিলর রাখ্ুন: 

• র  ররাগীরা িাধ্ারর্ি গর্ পলরব্হসর্র উপর আিা রাসখ্ িাসের জনয ব্যলিগি গালি ব্া ভযান পলরসষব্া কারপুসির 

লরসিািভ লহিাসব্ ব্া শাটসির লব্কল্প লহিাসব্ কাজ করসি পাসর। 

• গর্ পলরব্হর্ িম্পসকভ  অলিলরি িসথযর জনয 311-এ রফান করুন 

 

জরুরীকািীন অব্িায় আপনার পলরব্হসর্র পলরকল্পনাটি তিলর কসর রাখ্া এব্ং পলরলিলিগুসিা িম্পসকভ  অনুধ্াব্ন করা 
গুরুত্বপূর্ভ  ার জনয আপনার 911-এ রফান করা উলচৎ। পলরব্হসর্র পলরকল্পনা লব্কাসশর রিসে অলিলরি িহায়িার জনয 
অনুগ্রহ কসর আপনার ডায়ালিলিি রকসন্দ্রর িাসথ র াগাস াগ করুন। 

 

উপসংহাে  

আপনার ব্ালিসি ব্া ডায়ালিলিি ইউলনসট রকানও েরু্ভটনার মসিা অিম্ভাব্য র্টনার রিসে আসগ রথসকই িময় লনসয় প্রস্তুি 

থাকা, কা ভকরী এব্ং ধ্ারাব্ালহক লচলকৎিা ও জরুরীকািীন লব্ভাসগ র সি হওয়ার মসধ্য উসেখ্স াগয পাথভকয তিলর করসি 

পাসর। জরুরীকািীন পলরলিলির জনয একটি পলরকল্পনা তিলর রাখ্া, প্রসয়াজনীয় লজলনিপসের ব্যব্িা এব্ং জরুরীকািীন 

পলরলিলির িময় পুলি িুলনলিি করা হি এখ্ন করসি পাসরন এমন িব্সচসয় গুরুত্বপূর্ভ লজলনিগুসিার মসধ্য কসয়কটি। আপলন 

রকানও জরুরী অব্িা র্টার আসগই প্রস্তুলির লব্ষসয় আপনার িরব্রাহকারী এব্ং আপনার ডায়ালিলিি ইউলনসটর কমীর 

িাসথ কথা ব্সিসেন িা লনলিি করুন। 

 



 

জরুেীকালীন পচেচযচতখত প্রস্তুচতে সংযানগুচল 
 

FEMA 

1-800-621-3362 

ready.gov 

জরুেী বযবযাপনাে চনউইয়কক  োজয দ তে  
(New York State Office of Emergency Management) 

1-518-292-2293 

nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 

চনউ ইয়খকক ে IPRO ESRD রনটওয়াকক   

1-800-238-3773 

esrd.ipro.org/home/emergency-information 

জাতীয় চকডচন  াউখন্ডর্ন  

1-800-622-9010 

kidney.org/help 

Con Edison 

1-800-752-6633 

coned.com/customercentral/specialservices.asp#six 

আখমচেকান রেড ির্  

1-877-733-2767 

redcross.org/prepare/location/home-family/disabilities 

ASPCA 

1-888-666-2279 

aspca.org/pet-care/general-pet-care/disaster-preparedness 

রোগ চনয়ন্ত্রণ ও প্রচতখোধ রকে 
(The Center for Disease Control and Prevention) 

emergency.cdc.gov/preparedness/kit/disasters 

  

http://www.ready.gov/
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
file:///C:/Users/palakm01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HTZ89REO/esrd.ipro.org/home/emergency-information
http://www.kidney.org/help
http://www.coned.com/customercentral/specialservices.asp#six
http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/disabilities
http://www.aspca.org/pet-care/general-pet-care/disaster-preparedness
file:///C:/Users/palakm01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HTZ89REO/emergency.cdc.gov/preparedness/kit/disasters


 

চবখর্ষ কৃতজ্ঞতা 
 
 

চনউ ইয়কক  চসটিে স্বাযয ও মানচসক স্বাযযচবচধ দিে (New York City Department of Health 

and Mental Hygiene)  
 

Lenox Hill Hospital (রলনি চহল হচেটাল) | Northwell Health (নথ্কওখয়ল রহলথ্) 
 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (রমখমাচেয়াল রলান রকখটচেং কযান্সাে রসন্টাে) 
 

New York City Medical Reserve Corps (চনউ ইয়কক  চসটি রমচডকাল চেজাভক  রকাে) 
 

ইস্ট্ চেভাে প্লাজাে Mount Sinai Kidney Center (মাউন্ট চসনাই চকডচন রসন্টাে) 
 

The Mount Sinai Hospital (দয মাউন্ট চসনাই হচেটাল) 
 

Regional Emergency Medical Services Council of NYC, REMSCO 
(এনওয়াইচস এে আঞ্চচলক জরুেী রমচডকাল পচেখষবা কাউচন্সল) 

 
New York City Emergency Management, NYCEM 

(চনউ ইয়কক  চসটি জরুেী পচেচযচত বযবযাপনা) 
 

আইলযান্ড চপয়াে চেচভউ অগকানাইখজর্ন (Island Peer Review Organization, IPRO) 

 
চনউ ইয়খকক ে এন্ড রস্ট্জ রেনাল চডচজজ রনটওয়াকক  (End Stage Renal Disease, ESRD) 


