
ওষুধ সুরক্ষার মষানে হল সঠিক ওষুধ সঠিক ড�ষাজ ও সমনে ডেওেষা। ওষুধ সুরক্ষা অভ্ষাস করনে:

 •     ডরেসক্রিপশে অেসুষানর ওষুধ ক্েে।

 •    অে্নের সষানে আপেষার ওষুধ ডশেষার করবেন না।

 •    ওষুধ যেষাযেভষানে সংরক্ণ করুে এেং ক্শশুনের েষাগষানলর েষাইনর রষাখুে। রেক্েটি 
ওষুধ সংরক্ণ করষার ক্েষনে সহষােেষার জে্ আপেষার স্ষাস্্ পক্রচয্ষা রেেষােকষারী েষা 
ফষামষ্াক্সনটের সষানে কেষা েলেু।

 •    অরেনেষাজেীে েষা ডমেষাে উত্ীণ ্হনে যষাওেষা ওষুধগুক্ল সষােধষােেষার সষানে েষ্ট করুে।

 •    ওষুধ ডেওেষা েষা ডেওেষার সমে রেনেষাজে হনল আনলষা জ্ষাক্লনে ক্েে এেং চশমষা পনর ক্েে।

 •     ওষুধগুক্লনক দেক্েক এেং সষাপ্ষাক্হক ড�ষানজর ক্ভক্ত্নে আলষােষা আলষােষাভষানে রষাখষার জে্ ক্পল েক্স ে্েহষার করুে এেং েষাক্সটিনক একটি 
ক্েরষাপে স্ষানে রষাখুে।

 •    আপেষার ওষুনধর পষার্র্েক্েক্রিেষাগুক্লর সম্বনধে জষােেু। ক্কছু ওষুনধর জে্ েন্দষা েষা মষােষান�ষারষার মনেষা লক্ণ ডেখষা ক্েনে পষানর যষা পনে 
যষাওেষার ঝঁুক্কনক েষাক্েনে ডেে।

 •    একসষানে একষাক্ধক ওষুধ ডেওেষার আনগ েষা আপক্ে যক্ে পষার্র্েক্েক্রিেষা অেভুে কনরে েষাহনল আপেষার পক্রনষেষা রেেষােকষারী েষা NYC 
পেজে কনট্ষাল ডসন্ষানরর পরষামশ্ ক্েে। 

ওষধু সরুক্া

হেলথ েুবলটিন
সমস্ত ডহলে েনুলটিে ডেখষার জে্ nyc.gov/health-এ যষাে। ক্েেষামনূল্র রেক্েক্লক্প অ�্ষার ডেওেষার জে্ 311 েম্বনর কল করুে।

ওষুধ সুরক্ষা কী?

ওষুধ ডেওেষা

সুরক্ষা সম্পক্ক্ে টিপ্স

ওষুধ শুরু করষার আনগ, আপেষার রেেষােকষারীনক এগুক্ল সম্পনক্ ক্জজ্ষাসষা করুে:

 •      ওষুনধর ডজনেক্রক ও ব্্ষানডের েষাম

 •    উপকষার সহ ওষুনধর উনদেশ্

 •    ওষুধ কীভষানে ক্েনে ও সংরক্ণ করনে হে

 •    সম্ষাে্ প্ষাশ্ রেক্েক্রিেষা অেেষা অে্ষাে্ ওষুধ, ডভষজ 
পণ্, সষাক্লিনমন্, ক্েক্ে্ষ্ট ক্কছু খষাে্ অেেষা অ্ষালনকষাহনলর 
সষানে ইন্ষার ্যষাকশে

েয়স্ক প্াপ্তেয়স্ক

আপেষার ডরেসক্রিপশনের ওষুধগুক্ল একটি 
ফষানমক্্স ডেনকই ক্কেেু েষা ফষানমক্্সনক আপেষার 
সষাম্প্রক্েক ওষুনধর েষাক্লকষাটি ক্েে যষানে েষারষা 
আপেষানক ক্ক্েকর ইন্ষার্যষাকশে এেষানে 

সষাহষায্ করনে পষানর।

সুরক্ক্েভষানে েষ্ট করষা সম্পক্ক্ে টিনপ্সর জে্ 
dec.ny.gov ওনেেসষাইনে যষাে এেং  

"Safe Medication Disposal for 
Households" (োড়িবে সরুড়ক্েভাবে  

নষ্ট করা) ক্লনখ অেসুধেষাে করুে।

http://dec.ny.gov
https://www.dec.ny.gov/chemical/67720.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/67720.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/67720.html


আরও েে্

      NYC পয়জন কবট্াল হসন্াবর-এ 212-764-7667 েম্বনর ডফষাে করুে — ক্েনে 24 �ণ্ষা, সপ্ষানহ সষাে ক্েে — 
ডযনকষােও ধরনের ক্েষক্রিেষা েষা ওষুনধর ড�ষাজ সম্পক্ক্ে পষার্র্েক্েক্রিেষা েষা ইন্ষায্ষাকশনের ক্েষনে ডকষােও রেশ্ন েষাকনল 
ফষামষ্াক্সটে েষা েষাস্নের সষানে কেষা েলেু। সমস্ত কল ক্েঃশুল্ক এেং ডগষাপেীে এেং ডেষাভষাষী পক্রনষেষা এর অন্তভ্ুক্ত।

   এই সষাইনে যষাে nyc.gov/health এেং আরও টিপ্স এেং ক্রনসষানস্র জে্ "poison prevention" (ড়েষ প্ড়েবরাধ) 
অেসুধেষাে করুে।

   এই সষাইনে যষাে fda.gov এেং ওভষার-েষা-কষাউন্ষার ড্ষাগ ফ্ষাক্ট ডলনেনলর জে্ "Medicines in My Home" (আমার 
োড়িবে থাকা ওষধু) অেসুধেষাে করুে।
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এই ডহলে েনুলটিনের অক্েক্রক্ত ভষাষষা এেং অে্ষাে্ অেেুষাক্েে স্ষাস্্ সষামগ্ীর জে্ nyc.gov/health/pubs -এ যষাে। ক্েনজর ভষাষষাে পক্রনষেষা পষাওেষার অক্ধকষার
আপেষার আনছ। ক্েউইেক্ ক্সটি স্ষাস্্ েপ্নরর সকল অক্ফস এেং ক্লিক্েনক এই পক্রনষেষাক্ে ক্েেষামনূল্ পষাওেষা যষাে।

ট্্ষাক রষাখষা

সংস্ষােসমহূ

healthbulletins@health.nyc.gov-এ ইনমল করুে।সে্ববেষ স্াস্থ্য েুবলটিন প্াপ্ত েন

nyc.gov/health-এ যষাে এেং "medicine safety" (ওষধু সরুক্া) অেসুধেষাে করুে।আরও জাননু

সংযকু্ হো ন nychealth @nychealthy@nychealthy nychealth nyc health

ওষুনধর েষাক্লকষা ক্রক্ফনলর সমে সহ সমস্ত ওষুধ ডেখষাে। 
আপেষার পক্রনষেষা রেেষােকষারী এেং ফষামষ্াক্সনটের সষানে 
ক্মনল এটি ক্েেক্মে পয্ষানলষাচেষা করুে।

ওষুধ ক্েনছেে েষা ক্েনছেে এমে ে্ক্ক্তর ওষুনধর একটি েষাক্লকষা এেং লগ রষাখষা উক্চৎ।

ড়েশু

 •    ক্শশুনের শুধুমষাত্র ক্শশুনের জে্ দেক্র ওষুধই ক্েে।

 •    ওষুধনক "ক্ষাক্ডে" েলনেে েষা। ক্শশুনের পষাে্ক্েষা জষােষা উক্চৎ।

 •     ক্শশুনের সঠিক ড�ষাজ ডেওেষা ক্েক্চিে করনে ওষুনধর সষানে ডেওেষা ড্পষার, ক্সক্রঞ্জ েষা কষাপ (কখনও রষান্ষা�নর ে্েহষার হে এমে চষামচ 
ে্েহষার করনেে েষা) ে্েহষার করুে। ডরেসক্রিপশে ছষােষা ডকেষা যষাে এমে ওষুধগুক্লর জে্, ক্শশুর ওজে অেসুষানর সঠিক ড�ষাজ 
ডেওেষার জে্ ডলনেলটি ভষাল কনর ডেখুে।

 •    সে ওষুধ যেষাযেভষানে েধে কনর, সুরক্ক্ে এেং ক্শশুনের েষাগষানলর েষাইনর রষাখুে এেং সম্ে হনল চষাইল্ড-ডরেষানেকশে কনন্েষার ে্েহষার 
করুে।

 •    ক্শশুনেরনক হকেলমাত্র ক্ের্স্ত রেষাপ্েেস্কনের ডেনক ওষুধ ক্েনে েলেু।

ওষুনধর লগ ড�ষাজ ট্্ষাক কনর। লগটিনক এমে জষােগষাে 
ডপষাটে করুে যষানে পক্রেষানরর সেস্ এেং পক্রচয্ষা 
রেেষােকষারীরষা এটি ডেখনে পষাে। 

েষাক্লকষা এেং লনগর একটি েমেুষার জে্, nyc.gov/health ওনেেসষাইনে যষাে এেং "medicine safety" (ওষধু সরুক্া) অেসুধেষাে 
করুে।

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/poison-training.page
https://www.fda.gov/
https://www.fda.gov/drugs/understanding-over-counter-medicines/medicines-my-home-mimh
https://www.fda.gov/drugs/understanding-over-counter-medicines/medicines-my-home-mimh
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-publications.page
mailto:healthbulletins%40health.nyc.gov?subject=Sign%20me%20up%20to%20receive%20new%20Health%20Bulletins
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/poison-meds.page
https://www.facebook.com/nychealth
https://www.facebook.com/nychealth/
https://www.instagram.com/nychealthy/?hl=en
https://www.instagram.com/nychealthy/?hl=en
https://twitter.com/nycHealthy
https://twitter.com/nychealthy
https://www.youtube.com/nychealth
https://www.youtube.com/nychealth
http://nychealth.tumblr.com
https://nychealth.tumblr.com/
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