
হাঁপানির সাধারণ সমস্া – যেগুনি উপসর্গের কারণ – যেমি আবহাওয়ার পনরবরগে ি; গুঁর�া মাটি/ছত্াক, ধুরিা, যপাষ্ প্াণীর যিারমর 
খুশনক, ফুরির যরণ ুও বায়ু দষূণ; যপাকামাক�; য�ারারিা ্ন্ধনবনশষ্ট যকনমক্াি ও য্রে; রামারকর যধাঁয়া; শ্াসপ্শ্ারসর সংক্রমণ; খাবারর 
অ্ািান�গে ; এবং শারীনরক কসরর। প্রর্ক ব্নতির নি�স্ব রকরমর সমস্ার উৎস থারক।

হাঁপানি 

হাঁপানি কী?

হাঁপানি হি সারা�ীবরির �ি্ ফুসফুরসর সমস্া ো আপিার বারাস চিাচরির পথগুনিরক সংকীণগে করর যদয়, 
ফুনিরয় যদয় এবং অনরনরতি কফ সৃনষ্ট করর, ো আপিার শ্াসপ্শ্াসরক প্ভানবর করর। হাঁপানি যরা্গ্রস্ত সবার 
উপস্গে একরকরমর হয় িা, ররব কানশ, আওয়া� করর শ্াসপ্শ্াস যিওয়া, শ্াসপ্শ্ারস কষ্ট, ক্ানতি এবং বরুক চাপ 
অিভুব করা উপসর্গের অতিভুগে তি হরর পারর।

হাঁপানিরর আক্রাতি ব্নতিরা সনক্রয়, সুস্থ �ীবি োপি কররর পাররি – উপস্গে, ফুসফুরসর পরীক্া, ওষুধ এবং কখি সাহারে্র প্রয়া�ি 
(উদাহরণস্বরূপ, েখি আপিার িরুি বা আরও খারাপ উপস্গে যদখা যদয়, বা েখি মরি হয় যে ওষুধ কা� কররছ িা) রা �ািরর 
আপিার স্বাস্থ্ পনররষবা প্দািকারীর সরগে কথা বিিু।

হাঁপানির নিয়ন্ত্রণ

হাঁপানির সমস্ার উৎস

আপিার প্দািকারীর সরগে একটি নিনখর asthma action plan (হাঁপানির সময়ে কার্যকলায়পর পনরকল্পিা) 
তরনর করুি, এটি অিসুরণ করুি, এবং পনরবার ও যসবা প্দািকারীরক রার প্নরনিনপ নদি। পনরকল্পিাটি আপিারক 
�ািরর সাহাে্ করর: 
•   আপিার হাঁপানি করটা ভারিাভারব নিয়ন্ত্ররণ ররয়রছ
•   হাঁপানির যকাি ওষুধগুনি যখরর হরব, করটা যখরর হরব এবং যসগুনি কখি যখরর হরব
•   আপিার নপক ফ্া নমটার নরনিং-এর নভনতিরর আপনি করটা ভারিা করর শ্াসপ্শ্াস নিরছেি– আপিার প্দািকারী এই পরীক্াটি 
কররবি 

•   প্দািকারীরক কখি যফাি কররবি বা আপৎকািীি অবস্থার করক্ োরবি
হাঁপানি যরা্গ্রস্ত নশশুর সু্রির ফাইরি একটি স্বাক্নরর medication administration form (ওষধুপত্র প্রয়োয়ের আয়েদিপত্র) 
থাকা উনচর োরর সু্রির িাসগে নশশুটির প্দািকারীর দ্ারা নিরদগে নশর ওষুধপত্ নদরর পাররি।

সমস্ার উৎসগুনি এন�রয় চিরর:

ঠান্া এবং ফু্/জ্বর প্নরররাধ কররর প্ায়শই 
সাবাি ও �ি নদরয় হার ধুরয় যফিিু।

ধূমপাি র্া্ করুি এবং আপিার বান� বা 
্ান�রর ধূমপাি করার অিমুনর যদরবি িা। র্া্ 
করায় সহায়রা যপরর, 866-697-8487-যর যফাি 
করুি।

ফহলথ েুয়লটিি
সকি যহিথ বরুিটিি যদখরর nyc.gov/health–এ োি। নবিামরূি্ প্নরনিনপর অরগে ার নদরর 311–এ যফাি করুি।
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/plan1.pdf
mailto:https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/asthma/living-with-asthma/managing-asthma/measuring-your-peak-flow-rate?subject=
http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


হাঁপানির �ি্ প্ধাির দ’ুরকরমর ওষুধ ররয়রছ:

   প্রনিয়রাধমলূক ো দীর্যকালীি নিেন্ত্রয়ের ওষধুপত্র (যেমি Advair) বারাস চিাচরির পরথর ফুরি োওয়া কনমরয় হাঁপানির 
উপসে্যগুনল ও আক্রমেয়ক প্রনিয়রাধ করয়ি সাহার্য কয়র। আপনি সুস্থরবাধ কররিও, প্দািকারীর নিরদগেশ মর প্নরনদি 
নিয়ন্ত্ররণর ওষুধ খাি। রীব্র হাঁপানির আক্রমণ গুরুরর হরয় োওয়ার সম্াবিা কমারর, নিয়ন্ত্ররণর ওষুরধর পাশাপানশ দ্রুর আরাম 
পাওয়ার ওষুধ ব্বহার করার নবষরয় আপিার প্দািকারীর সরগে কথা বিিু।

   দ্রুি আরাম পাওোর ওষধুপত্র (যেমি ProAir) হাঁপানির আক্রমেয়ক েন্ধ কয়র ো ইনরমরধ্ই বারাস চিাচরির পথরক 
প্সানরর করর ও খুরি যদওয়ার মাধ্রম শুরু হরয়রছ। দ্রুর আরাম পাওয়ার ওষুধপত্গুনি দীরগেস্থায়ী আরাম যদয় িা বা হাঁপানির 
উপস্গেগুনিরক প্নরররাধ করর িা – ররব, ব্য়ারমর 15 যথরক 20 নমনিট আর্ ব্বহার কররি, এগুনি ব্য়াম-�নির হাঁপানির 
উপস্গেগুনিরক প্নরররাধ কররর পারর।

এই বরুিটিিটি অি্াি্ ভাষায় পাওয়ার �ি্ এবং অিবুাদ করা অি্াি্ স্বাস্থ্-সংক্রাতি রথ্ যপরর nyc.gov/health/pubs যদখুি। আপিার 
ভাষায় পনররষবা পাওয়ার অনধকার আপিার ররয়রছ। আপিার অনভবাসরির অবস্থা নিনবগেরশরষ, এই ভাষার পনররষবাগুনি নিউ ইয়কগে  নসটি স্বাস্থ্ 
নবভা্ নিউ ইয়কগে  নসটি স্বাস্থ্ নবভা্ (New York City Health Department)-এর সকি অনফস এবং নক্নিরক নবিামরূি্ ররয়রছ।
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হাঁপানির ওষুধপত্

সম্পদ

17 এবং রার কম বয়সী নশশু োরা ইস্ট ও যসন্টাি হাররিম-এ থারক রারদর হাঁপানির কাউরসেিাররর �ি্, East Harlem Asthma Center of 
Excellence (ইস্ট হারয়লম অ্যাজমা ফসন্ার অফ্ এনসিয়লন্স)-এ 646-682-2100 িম্বরর বা ehace@health.nyc.gov–এ যো্ারো্ 
করুি।

ফসো খঁুজিু

ইরমি করুি healthbulletins@health.nyc.gov–এ।সাম্প্রনিকিম ফহলথ েুয়লটিি পাি

nyc.gov/health/asthma যদখুি।আরও জািিু

সংয়রাে করুি nychealth @nychealthy@nychealthy nychealth nyc health

হাঁপানির আপৎকািীি অবস্থা 

হাঁপানির আপৎকািীি অবস্থার সমরয়, শ্াসপ্শ্ারস কষ্ট হওয়া; য�ারর আওয়া� করর শ্াসপ্শ্াস যিওয়া বা কানশ হওয়া; বরুক চাপ 
অিভুব করা; নিমনুি আসা; কথা বিা, হাঁটা বা চিায় কষ্ট হওয়া; বা যঠাঁট বা িখ িীি হরয় োওয়ার উপস্গেগুনি যদখা যেরর 
পারর।
দ্রুি আরাম পাওো রাে এমি ওষধু উপকানর িা হয়ল:

   অনবিরম্ব 911–এ যফাি করুি এবং শাতি থাকার যচষ্টা করুি।

   সাহাে্ আপিার কারছ যপৌঁছারিার �ি্ অরপক্া করার সমরয় আপনি হাঁপানির সমরয় কােগেকিারপর পনরকল্পিারর নিরদগে নশর 
দ্রুর আরাম পাওয়ার ওষুধ খাওয়া চানিরয় োি।

বান�র বাইরর থাকার সময় সীনমর রাখুি এবং অনরনরতি 
্রম বা ঠান্ার নদরি, অথবা বায় ুদষূরণর মাত্া বা ফুরির 
যরণরু পনরমাণ যবনশ থাকরি ভানর ব্য়াম সীনমর পনরমাণ 
করুি।

ফুরির যরণ ুও�ার মরশুরম �ািিা বন্ধ রাখুি। সম্ব হরি 
নরসার্গে রিশি যমারর এয়ার কনন্শনিং ব্বহার করুি।

য�ারারিা ্ন্ধনবনশষ্ট যকনমক্াি এবং য্রে ব্বহার করা 
এন�রয় চিিু।

আপিার বান� পনরষ্ার ও শুকরিা রাখুি: খাবার ঢাকা নদরয় 
রাখুি, অর্াছারিা অবস্থা যথরক যরহাই পাি, এবং প্নরনদি 
আব�গে িা ও নরসাইনক্ং যবর করুি।

আপিার বান�রর যপাকামাক�, গুঁর�া মাটি/ছত্াক, �ি চঁুইরয় 
প�া, ফাটি ও ্ররগে র কথা বান�র রত্তাবধারি থাকা কমমীরদর 
�ািাি। সমাধাি িা হরি 311–এ যফাি করুি।

যপাষ্ প্াণীরদর নিয়নমর স্াি করাি এবং আপনি যে 
আসবাবপরত্ বা যে ররর রুমাি যসখারি রারদর থাকার অিমুনর 
যদরবি িা।
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