
 

 

বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াগ 

জনসমাজজর জনয তথ্যপত্র  

 

মহামা ীতুল্য বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াগ কাকক বকল্? 

ঘাজসর পরাগ ঋতু হা াঁপানন ররাগ ও রহ নিভাজরর রমৌসুনম আনিক্য ঘটায়। এটা বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর সম্ভাবনাও ননজয় 

আজস।   

অনিক্ পনরমাজের পরাগ ও এক্টট নবজেষ িরজনর বজ্রঝজড়র অননয সম্মিলন অল্প সমজয়র পনরসজর অনিক্ সংখ্যক্ রলাজক্র 

মজিয হা াঁপানন ররাজগর উপসজগ ের নবক্াে ঘটটজয় মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর সূত্রপাত ক্জর বজল মজন ক্রা হয়।          

বাতাজস ঘাজসর পরাগ ররেু উৎনিপ্ত হয় এবং বহু দরূ পর্ েন্ত বানহত হয়; এর নক্ছু নক্ছু নবজফানরত হজয় িুদ্র িুদ্র ক্ো ননগ েত 

ক্জর র্া বজ্রঝজড়র টিক্ আজগ আসা বাতাজসর ঝাপটায় রক্ম্মিভূত হয়। এই ক্োগুনল ননিঃশ্বাজসর সজে িুসিুজসর গভীর 

অভযন্তজর ঢুজক্ র্াবার মত অনত িুদ্র এবং শ্বাসক্ষ্ট সটৃষ্ট ক্জর হা াঁপানন ররাজগর উপসজগ ের সূত্রপাত ক্রজত পাজর।   

এটা অতযন্ত গুরুতর হজত পাজর, অনত েীঘ্র এবং এক্ই সজে বহু রলাজক্র নিনক্ৎসা সাহাজর্যর দরক্ার হজত পাজর। এটা স্বাস্থ্য 

পনরজষবার উপর প্রবল িাপ সটৃষ্ট ক্রজত পাজর।   

মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনা সািারে নয় এবং প্রনত বছর ঘজট না। দনিে-পূব ে অজেনলয়ায় এগুনল 

অজটাবর হজত নিজসম্বর মাসবযাপী ঘাজসর পরাগ ঋতু ক্াজল ঘটজত পাজর।   

বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ র্া াঁজদর হা াঁপানন ররাগ (asthma) বা রহ নিভার (hay fever) আজছ তাাঁজদরজক্ আক্রমে ক্রজত পাজর – 

নবজেষ ক্জর রসই বযম্মিজদরজক্ র্া াঁরা রহ নিভাজরর সজে সাাঁসা াঁ েজে শ্বাস রিজলন বা ক্ানে রভাগ ক্জরন। এজনযই র্া াঁজদর রহ 

নিভার  বা হা াঁপানন ররাগ আজছ তাাঁজদর বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ এবং ঘাজসর পরাগ ঋতুজত ননজজজদরজক্ রিা ক্রজত ক্ী 

ক্রজত পাজরন রস সম্বজে জানা গুরুত্বপূে ে।    

এটা রবাঝা গুরুত্বপূে ে রর্ এক্ দীঘ ে সানড়র বহু ক্ারে রজয়জছ র্া রক্ান বযম্মির হা াঁপানন ররাজগর উপসগ ে শুরু ক্রজত পাজর। এগুনল 

বযম্মি হজত বযম্মিজত নভন্ন হজব এবং এজত থ্াক্জত পাজরিঃ   

• আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পনরবতেন    

• শ্বাস নালীজত িাণ্ডা ও অনযানয ররাজগর সংক্রমে    

• িুদ্র গৃহিূনলক্ীট, নিনত, জজব ও পরাগজাত এযালাম্মজে-উৎপাদক্    

• বযায়াম   

• নসগাজরজটর ও জেল রপাড়ার রিা াঁয়া    

• জ্বালাক্র রসায়ননক্ দ্রবয     

এইসব সূত্র হজত উৎপন্ন হা াঁপানন ররাজগর উপসগ ে ও নিনক্ৎসা আবনেযক্ভাজব অনুরূপ।    

মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনা সম্বজে মজন রাখ্ার মত গুরুত্বপূে ে নবষয়গুনল হজছিঃ    

• এগুনল সািারে ঘটনা নয় এবং প্রনত বছর রদখ্া হা াঁপানন ররাজগর উপসজগ ের রমৌসুনম বৃম্মির ক্ারে নয়  

• এগুনল এক্ই সজে বহু রলাক্জক্ আক্রমে ক্রজত পাজর    

• এগুনল আক্রমে ক্রজত পাজরিঃ   

– হা াঁপানন ররাগজভাগী বযম্মিজদরজক্    

– অননেীত হা াঁপানন ররাগজভাগী বযম্মিজদরজক্ (অথ্ োৎ, হা াঁপানন ররাজগর উপসগ েজভাগী বযম্মিগে র্া াঁজদর হা াঁপানন ররাগ এখ্নও 

ননে েয় ক্রা হয় নাই)    

– র্া াঁজদর অতীজত হা াঁপানন ররাগ নছল   

– রহ নিভারজভাগী বযম্মিগে র্া াঁজদর হা াঁপানন ররাগ থ্াক্জত বা নাও থ্াক্জত পজর।    

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/hay-fever
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 দনিে-পূব ে অজেনলয়ার রহ নিভারজভাগী বযম্মিগজের ঘাজসর পরাজগ এযালাম্মজেপ্রবে হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাাঁরা 

বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর বনি েত ঝুাঁ নক্জত রজয়জছন।   

মহামা ীতুল্য বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াকগ  ঘটিা কখি ঘকট?  

মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনা সািারে নয় এবং প্রনত বছর ঘজট না। দনিে-পূব ে অজেনলয়ায় এগুনল 

অজটাবর হজত নিজসম্বর মাসবযাপী ঘাজসর পরাগ ঋতু ক্াজল ঘটজত পাজর।    

রক বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াকগ  সব বানিক ঝ াঁ নককত  কেকেি? 

র্া াঁরা বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর বনি েত ঝুাঁ নক্জত আজছন তাাঁজদর মজিয রজয়জছনিঃ   

• হা াঁপানন ররাগগ্রস্থ্ বযম্মিগে    

• অননেীত হা াঁপানন ররাগগ্রস্থ্ বযম্মিগে  (অথ্ োৎ, হা াঁপানন ররাজগর উপসগ েজভাগী বযম্মিগে র্া াঁজদর হা াঁপানন ররাগ এখ্নও ননে েয় 

ক্রা হয় নাই)   

• র্া াঁজদর অতীজত হা াঁপানন ররাগ নছল   

• রহ নিভারগ্রস্থ্ বযম্মিগে র্া াঁজদর হা াঁপানন ররাগ থ্াক্জত বা নাও থ্াক্জত পজর।     

• দনিে-পূব ে অজেনলয়ার রহ নিভারগ্রস্থ্ বযম্মিগজের ঘাজসর পরাজগ এযালাম্মজেপ্রবে হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাাঁরা বজ্রঝড়জাত 

হা াঁপানন ররাজগর অনিক্তর ঝুাঁ নক্জত রজয়জছন।     

হা াঁপানন ররাগ ও রহ নিভার উভয় ররাজগ রভাগা বা হা াঁপানন ররাজগর নগেয ননয়ন্ত্রে আজরা ঝুাঁ নক্ বৃম্মি ক্জর।   

বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ মহানগর, আঞ্চনলক্ বা গ্রামাঞ্চলবাসীজদরজক্ হা াঁপানন ররাজগর রক্ান ইনতহাস নাথ্াক্জলও আক্রমে 

ক্রজত পাজর।   

হাাঁপানি র াগ ও রহ নিভাক   উপসগ বগুনল্ নক? 

হাাঁপানি র াগগ্রস্থ বযম্মিগে ননম্ননলনখ্ত এক্ বা এক্ানিক্ সািারে উপসগ ে রভাগ ক্রজত পাজরনিঃ    

• সাাঁসা াঁ েজে শ্বাস রিলা – শ্বাস-প্রশ্বাজসর সময় বুক্ রথ্জক্ উচ্চ-মাত্রার েে রবর হওয়া    

• হা াঁসিা াঁস ক্জর শ্বাস রিলা    

• বুজক্র মজিয আাঁটাআাঁটট রবাি ক্রা   

• ননরবম্মছন্ন ক্ানে   

এই উপসগ েগুনল রবাঝায় রর্ বযম্মির িুসিুস (ননজির বায়ুপথ্) আক্রান্ত হজয়জছ।    

আপনার হা াঁপানন ররাগ ননি োরজের জনয সবগুনল উপসগ ে থ্াক্ার দরক্ার নাই, এবং সবাই এক্ই উপসগ েগুনল রভাগ ক্জরন না।  

ক্খ্নও ক্খ্নও হা াঁপানন ররাগজভাগী রলাজক্রা তাাঁজদর উপসগ েগুনল লিয ক্জরন না বা ক্খ্নও ক্খ্নও রসগুনল উজপিা ক্জরন। 

হা াঁপানন ররাজগর উপসগ েগুনল সমজয়র সাজথ্ও আসজত ও রর্জত পাজর।   

ভালভাজব ননয়নন্ত্রত হা াঁপানন ররাগজভাগী রলাক্জদর উপসগ েগুনল মদুৃ, ক্ম ঘনঘন।     

রহ নিভা গ্রস্থ বযম্মিগে ননম্ননলনখ্ত এক্ বা এক্ানিক্ সািারে উপসগ ে রভাগ ক্রজত পাজরনিঃ   

• সনদে ঝরা  

• িুলক্ান নাক্   

• হা াঁনি হওয়া   

• িুলক্ান, জলভরা রিাখ্।. 

এই উপসগ েগুনল রবাঝায় রর্ বযম্মির িিু ও  উপজরর বায়ুপথ্ আক্রান্ত হজয়জছ। সাাঁসা াঁ েজে শ্বাস রিলা বা হা াঁসিা াঁস ক্জর শ্বাস 

রনয়া রহ নিভাজরর উপসজগ ের অন্তভূেি নয়।   

আমা  নক হাাঁপানি র াগ হকত পাক ?  

হা াঁপানন ররাগ প্রায় নয় জজনর মজিয এক্জনজক্ আক্রমে ক্জর এবং তা রর্জক্ান বয়জস শুরু হজত পাজর। অজনক্ রলাক্ই বুঝজত 

পাজরন না রর্ আপনার রর্ রক্ান বয়জস হা াঁপানন ররাগ হজত পাজর, এমন নক্ বয়স্ক ক্াজলও। হা াঁপানন ররাজগর উপসগ েগুনল রিনা 

গুরুত্বপূে ে এবং এর রক্ান এক্টা অনুভব ক্রজল পর্ োজলািনার জনয আপনার ম্মজনপর সজে রদখ্া ক্রুন।    
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আপনার হা াঁপানন ররাগ ননে েজয়র সম্ভাবনা অনিক্তর র্নদ আপনার এক্ম্মজমা বা রহ নিভার থ্াজক্, অথ্বা এালাম্মজে এবং/অথ্বা 

হা াঁপানন ররাগগ্রস্থ্ রক্ান ননক্ট আত্মীয় থ্াজক্, এবং/অথ্বা আপনার উপসগ েগুনলিঃ    

• পুনিঃপুন নিজর আসজত থ্াজক্, বা প্রনত বছর এক্ই সমজয় ঘজট   

• রাম্মত্র বা অনত সক্াজল অনিক্তর খ্ারাপ হয়    

• স্পষ্টত বযায়াম, এযলাম্মজে বা ররাগ সংক্রমেদ্বারা সূত্রপাত হয়, এবং   

• উপেমক্ারী ওষুজি েীঘ্র উন্ননত হয়।   

ক্াছাক্ানছ িারজন রহ নিভারজভাগীর মজিয এক্জজনর হা াঁপানন ররাগও আজছ, এবং এটা জানা গুরুত্বপূে ে রর্ পরাগ হা াঁপানন ররাগ 

ও এক্ই সজে রহ নিভাজরর উপসজগ ের সূত্রপাত ক্রজত পাজর।     

আপনার র্নদ রহ নিভার থ্াজক্ এবং সাাঁসা াঁ েজে শ্বাস রিলা, হা াঁসিা াঁস ক্জর শ্বাস রনয়া, বুজক্র মজিয আাঁটাআাঁটট রবাি ক্রা  

উপসগ েগুনলও রদখ্া রদয়, তাহজল আপনার ম্মজনপর সজে রদখ্া ক্রুন। এগুনল ননজির বায়ুপজথ্র উপসগ ে (অথ্ োৎ, িুসিুজসর  

নভতজর), এবং আপনার হা াঁপানন ররাগ থ্াক্াও রবাঝাজত পাজর।   

এই প াগ ঋতুকত নিকজকক  ক্ষা ক কত আনম কী ক কত পান ? 

মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনা সািারে নয় এবং প্রনত বছর ঘজট না। র্াজহাক্, দনিে-পূব ে অজেনলয়ায় 

প্রজতযজক্র মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ সম্বজে এবং র্নদ এরূপ ঘটনা ঘজট তাাঁরা ননজজজদরজক্ রিা ক্রজত ক্ী 

ক্রজত পাজরন রস সম্বজে জানা গুরুত্বপূে ে।   

সম্প্রদায়ভূি প্রজতযজক্র হা াঁপানন ররাজগর আলামত ও উপসগ েগুনল সম্বজেও জানা উনিৎ, এবং হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ 

নিনক্ৎসার িারটট পদজিপও (four steps of asthma first aid) জানা উনিৎ রর্ন র্নদ রক্উ হা াঁপানন ররাজগ আক্রান্ত হন, তখ্ন 

ক্ী ক্রজত হজব তা তাাঁরা জাজনন।    

আপিা  মহামা ীতুল্য বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াকগ  বনি বত ঝ াঁ নক থাককল্ নিকজকক  ক্ষা ক া    

বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর বনি েত ঝুাঁ নক্জত থ্াক্া সবার উনিৎিঃ    

• বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ এবং ঘাজসর পরাগ ঋতুজত ননজজজদরজক্ রিা ক্রজত তাাঁরা ক্ী ক্রজত পাজরন রস সম্বজে জানা   

• রর্খ্াজন সম্ভব, অজটাবর হজত নিজসম্বর মাসবযাপী বজ্রঝজড়র সমজয় বাইজর র্াওয়া এড়ান – নবজেষ ক্জর ঝজড়র আজগ আসা 

ঝাপটা বাতাজস। নভতজর র্ান এবং আপনার দরজা জানালাগুনল বে ক্রুন, এবং আপনার র্নদ এয়ার ক্ম্মণ্ডেনার িালু থ্াজক্, 

তা নরসাকু্েজলজট রিরান।     

• হা াঁপানন ররাজগর ক্ম ে পনরক্ল্পনা জতরী ক্রুন (র্নদ আপনার ম্মজনপ উপজদে রদন) এবং হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসার 

িারটট পদজিপ (four steps of asthma first aid) সম্বজে বযবহানরক্ জ্ঞানাজেন ক্রুন।  

• ঘাজসর পরাগ ঋতুজত পাওয়া র্ায় এরূপ উপেমক্ারী ওষুিপত্র সটিক্ভাজব বযবহার ক্রুন এবং নক্ভাজব বযবহার ক্রজত হয় 

রস নবষজয় অবনহত হন (আদে েভাজব এক্টট রস্পসার নদজয়)   

• আপনার হা াঁপানন ররাজগর ক্ম ে পনরক্ল্পনা থ্াক্জল তাজত বযাখ্যা ক্রা হা াঁপানন ররাজগর উপসগ েগুনলর নবক্াে সম্বজে সজাগ হন 

ও ক্াজ ক্রুন, বা না থ্াক্জল, হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসা বযবহার ক্রুন।     

• উপজরর বুজলট তানলক্া ছাড়াও, ননজির সাবিানতাগুনল প্রাসনেক্তা সাজপজি অনুসরে ক্রুন।    

আপিা  হাাঁপানি র াগ থাককল্ নিকজকক  ক্ষা ক া   

বতেমাজন আপনার হা াঁপানন ররাগ থ্াক্জল, আপনার হা াঁপানন ররাজগর সটিক্ ওষুিপত্র (asthma medication) আজছ তা ননম্মিত 

ক্রার জনয আপনার ম্মজনপর সজে আপনার হা াঁপানন ররাগ সম্বজে ননয়নমত পর্ োজলািনা ক্রুন এবং আপনার হা াঁপানন ররাজগর 

উপর আপনার ভাল ননয়ন্ত্রে (good control of your asthma) আজছ তা ননম্মিত ক্রুন।     

আপনার হা াঁপানন ররাজগর ক্ম ে পনরক্ল্পনা থ্াক্াও গুরুত্বপূে ে এবং এজত বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ সম্বজে উপজদে ননম্মিত 

ক্রার জনয আপনার ম্মজনপর সজে রদখ্া ক্রুন। সব েদা আপনার উপেমক্ারী ওষুিপত্র সজে রাখ্ুন – এটা হজছ আপনার 

জরুরী প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসার ওষুিপত্র।   

আপিা  যনি এমি উপসগ ব থকক যা হাাঁপানি র াগ  হকত পাক  তা রথকক নিকজকক  ক্ষা ক া   

আপনন র্নদ মজন ক্জরন আপনার হা াঁপানন ররাজগর উপসগ ে আজছ তাহজল রসগুনল হা াঁপানন ররাজগর জনয নক্ না তা ননে েয় ক্রজত 

আপনার ম্মজনপর সজে ক্থ্া বলা গুরুত্বপূে ে।   

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-medications
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-management
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আপনার র্নদ সহসা হা াঁপানন ররাজগর উপসজগ ের নবক্াে হয় এবং আপনন মজন ক্জরন রর্ আপনার হা াঁপানন ররাজগর আক্রমে 

হজছ, তাহজল হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসার িারটট পদজিপ (four steps of asthma first aid) অনুসরে ক্রুন এবং 

আপনার ম্মজনপর সজে সািাৎ ক্রা ননম্মিত ক্রুন।    

অতীকত আপিা  হাাঁপানি র াগ হকে থাককল্ নিকজকক  ক্ষা ক া    

বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঝুাঁ নক্ ও আর ক্ী ক্ী ক্ার্ েক্রম আপনার জনয উপজর্াগী হজব রস সম্বজে আপনার ম্মজনপর সজে 

ক্থ্া বলুন – নবজেষ ক্জর ঘাজসর পরাগ ঋতুজত হা াঁপানন ররাগ প্রনতজরাজির ওষুিপজত্রর প্রজয়াজনীয়তা সম্বজে।  . 

আপিা  হাাঁপানি র াগ থাককল্ নিকজকক  ক্ষা ক া      

আপনার র্নদ রহ নিভার হয়, রজজন রাখ্ুন রর্ বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনার সমজয় ঘটাসহ আপনন হা াঁপানন ররাজগর 

বনি েত ঝুাঁ নক্জত রজয়জছন। আপনন র্নদ মজন ক্জরন রর্ আপনার হা াঁপানন ররাজগর উপসগ ে থ্াক্জত পাজর, রর্মন আপনার রহ 

নিভাজরর সজে আপনন সাাঁসা াঁ েজে শ্বাসপ্রশ্বাস রনন বা ক্াজেন, তাহজল এসব হা াঁপানন ররাজগর সজে সম্পনক্েত নক্ না তা ননে েজয়র 

জনয আপনার ম্মজনপর সজে ক্থ্া বলুন।    

আপনার র্নদ শুিু রহ নিভার হয়, রহ নিভাজরর নিনক্ৎসা পনরক্ল্পনা ও বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাগ হজত আপনার প্রনতরিার 

জননয আপনন ক্ী ক্রজত পাজরন রস সম্বজে আপনার ম্মজনপ বা িাম োনসজের সজে রদখ্া ক্রুন I এর মজিয থ্াক্জত পাজর হা াঁপানন 

ররাগ উপেজমর পািার সংগ্রহ ক্রা – এগুনল বযবস্থ্াপত্র ছাড়াই িাম োনসজত পাওয়া র্ায়।   

আপনার র্নদ হা াঁপানন ররাজগর উপসগ ে রদখ্া রদয়, হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসার িারটট পদজিপ (four steps of asthma 

first aid) অনুসরে ক্রুন এবং আপনার ম্মজনপর সজে সািাৎ ক্রা ননম্মিত ক্রুন।  

আপনন পরাগ গেনা সম্বজেও অবনহত থ্াক্জত পাজরন রমলজবাে ে রপাজলন ক্াউণ্ট এযাণ্ড রিারক্াষ্ট (Melbourne Pollen Count 

and Forecast) ওজয়বসাইট রদজখ্ বা এযাপ িাউনজলাি ক্জর, অথ্বা Deakin AirWatch ওজয়বসাইটটট রদজখ্।    

মহামা ীতুল্য বজ্রঝড়জাত হাাঁপানি র াকগ  ঘটিা কখি ঘটকব তা কী কক  জািকত 

পান ?  

নভজটানরয়ায় মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর পূব োভাস ১ অজটাবর তানরখ্ রথ্জক্ শুরু হজব এবং ৩১ নিজসম্বর তানরখ্ 

পর্ েন্ত িলজব (ঘাজসর পরাগ ঋতুর সময়ক্াল)।   

নভক্ এমাজজেম্মি এযাপ গুগল রে (Google Play) বা এযাপ রষ্টার (App Store) রথ্জক্ িাউনজলাি ক্রুন এবং আপনার এলাক্ায় 

মহামারীতুলয বজ্রঝড়জাত হা াঁপানন ররাজগর ঘটনা ঘটার আজগই আপনার অবগনত ননম্মিত ক্রার জনয এক্টট ‘পাহারা অঞ্চল’ 

প্রনতষ্ঠা ক্রুন।   

রযখাকি সাহাযয পাকবি   

নিনকৎসাগত সাহাযয   

রক্ান জরুরী অবস্থ্ায়, সব েদা নতন েূনযজক্ (০০০) রিান ক্রুন    

আপনার ননক্টতম হাসপাতাজলর জরুরী নবভাগ   

আপনার ম্মজনপ   

আপনার ননক্টতম িাম োনস (ওষুিপজত্রর জনয)    

NURSE-ON-CALL রটনলজিান  ১৩০০ ৬০ ৬০ ২৪ – নবজেষজ্ঞ স্বাস্থ্যতথ্য ও পরামজে ের জনয (২৪ ঘণ্টা, ৭ নদন)    

নযােনাল রহাম িটর সানভেস (National Home Doctor Service) রটনলজিান  13 SICK (১৩ ৭৪২৫) নদজনর রেজষ ম্মজনপর গৃহ 

দে েজনর জনয (সমটষ্টগতভাজব নবল ক্রা হয়)                          

হাাঁপানি র াগ সম্বকে তথয   

এযাজমা অজেনলয়া রহল্পলাইন (Asthma Australia Helpline) রটনলজিান  1800 ASTHMA (১৮০০ ২৭৮ ৪৬২) 

নযােনাল এযাজমা ক্াউম্মিল অব অজেনলয়া (National Asthma Council of Australia)  রটনলজিান  ১৮০০ ০৩২ ৪৯৫  

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
http://www.deakin.edu.au/airwatch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready&hl=en
https://itunes.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665?mt=8
https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/primary-care/nurse-on-call
https://homedoctor.com.au/
https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/home
https://www.nationalasthma.org.au/
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এযাজমা অজেনলয়া এযাজমা এযাপ (Asthma Australia Asthma App) – হা াঁপানন ররাগ সম্বজে সব েজেষ তথ্য, হা াঁপানন ররাজগর 

ওষুিপত্র এবং র্ন্ত্রপানত, র্ন্ত্রপানত প্ররু্ম্মির নভনিও, হা াঁপানন ররাজগর ক্ম ে পনরক্ল্পনা, হা াঁপানন ররাজগর প্রাথ্নমক্ নিনক্ৎসার 

পদজিপগুনল জানার সহজ পথ্ রর্াগায়।    

রহ নিভা  সম্বকে তথয  

ASCIA (অজেজলনেয়ান রসাসাইটট অব নিননক্যাল ইনমউজনাজলাম্মজ এাণ্ড এযালাম্মজে) 

এই প্রক্ােনা রক্ান সুজবািয িরজন রপজত িাইজল ১৩০০ ৭৬১ ৮৭৪ নম্বজর রিান ক্রুন, প্রজয়াজন হজল 

নযােনাল নরজল সানভেজসর ১৩ ৩৬ ৭৭ নম্বর বযবহার ক্জর, বা   

environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au টিক্ানায় ইজমল পািান। 

নভজটারীয় সরক্ার, ১ রেজানর রেস, রমলজবাে ে ক্তৃেক্ অনুজমানদত ও প্রক্ানেত।  

© নভজটানরয়া রষ্টট, Department of Health and Human Services  নজভম্বর ২০১৭। 

www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma রত পাওয়া র্ায়  

 

https://itunes.apple.com/au/app/asthma-australia-asthma-app/id1057041779?mt=8
https://www.allergy.org.au/
mailto:environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au
http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma

