
 

 

কেটে যাওয়া
োঁচ, ছুরর এবং ধারাটা রজরিট গরুতুর কেটে কযটত পাটর। 

রিবারণ
জ খাওয়ার গ্লা কমটঝটত রাখটবি িা। োঁটচর কবাতগরু বরলিআ উপটর রাখটবি। রান্নাঘটরর 
ছুররগরু অড়াট রাখটবি। 

েী েরটবি
• গরুতুরভাটব িা োেট জায়গাটি ধটুয় কেিু, োঁটচর েুেটরা কটগ িা থাো রিরিত েরিু এবং 
পররষ্কার মণৃ োপড় রিটয় জায়গাটি কঢটে রাখুি। 

• গরুতুরভাটব কেটে কগট, খুব রক্ত পড়ট বা ত্বটের িীটচ োঁটচর েুেটরা ঢুটে থােট A&E-এ যাি। 

জটু ডুটব যাওয়া
বু বাচ্চা ডুটব যায, চরাচর গভীর জট। এআ ঘেিাগরু ঘটে বাথেটব, বাগাটিার কডাবায়, 

পিাডরং পুট এবং ওয়াোর বাটে। 

রিবারণ  

• জটর োটছ থাো বাচ্চাটির উপর ববিা িজর রাখটবি। কডাবার উপটর এেটি রি বাি বা 
কো বার রিটয় ভটর কেিু।  

• অপিার রললরু াঁতার কলখা রিরিত েরিু। 

েী েরটবি  

অপিার রললটুে জ কথটে কবর েটর অিিু। তাটির মখু রিটয় জ কবর েরাবার কচষ্টা েরিু। 
তারা াড়া িা রিট 999-এ ে েরিু।  

রবরিয়া 
ওধু, াংাররে রজরি এবং প্রাধটির রজরি কথটে রবরিয়া ওয়া াধারণ বিাপার। 

রিবারণ  

ে রাাযরিে পিাথব, ওধুপত্র, িাে, বিাোরর এবং পররষ্কার েরার পণিগরু তাাবন্ধ 
রাখিু। 

ঘটরায়া িঘুবেিা 

 

 



েী েরটবি  

অপিার রলল ুেী রগট কেটটছ িুন্ধাি েরিু এবং কআ রজরিটি রিটয় A&E-এ যাি। 

স্ট্র্িাংগটুলি রক্তচাচ বন্ধ ওয়া  

জািার ব্লাআটের িরড় এবং রলে কথটে জখম ওয়া বা স্ট্র্িাংগটুলটির ঝঁুরে থাটে। 

রিবারণ  

• িরড় িা থাো ব্লাআে াগাি।  

• োিার িরড়গরু কছাে এবং িাগাটর বাআটর থাো উরচত।  

• িরড়গরু কছাে েটর কবটঁধ রাখিু থবা কোিও এে ধরটির রিে, েডব  োআরড, রিপ বা োআ 
বিবার েরিু কযগরু পাওয়া যায়।  

• জািার োটছ বাচ্চার খাে, রবছািা বা উঁচু কচয়ার রাখটবি িা।  

• খাে বা রবছািায় কখিা বা িি রজরি ঝুরটয় রাখটবি িা। 

• বেুয়া ঝুরটয় রাখটবি িা যার োিার িররর োঁটর রভতর রিটয় এেটি কছাে বাচ্চা মাথা ঢুরেটয় 
রিটত পাটর। 

• CPR-এর রবটয় অটরা জািিু।  

েী েরটবি  

বাচ্চার োঁ খটু রিি, 999-কোি েরিু এবং CPR লরু ুেরিু। 

কভটঙ যাওয়া
কভটঙ যাওয়া  ভাঙা বা োো াড়।  

রিবারণ  

কখার তিারে েরিু, সু্কোর, কস্কেটবাডব  এবং বাআটের জিি রিরাপত্তার উপয়ুক্ত রঞ্জাম বিবার 
েরিু (কটমে, াঁেু ও েিআুটয়র পিাড)। 

অরম েীভাটব জািটবা কভটে কগটছ? 

• টিে ময় কো খুব স্পষ্ট য় এবং অপরি ত্বটের রভতর রিটয় াড়টি কিখটত পাি। 

• তাটির যন্ত্রণা য় এবং টিে ময় তারা ঘাবটড় যায়। 

• েপ্রতিে খুট কবররটয় কগটছ মটি য়। 

• েুট যায় এবং োরলটে পটড়। 

েী েরটবি  

• তাটির রেছু কখটত বা পাি েরটত কিটবি িা তাটির যরি এেটি িাটিটেটিে িরোর য়। 

• জায়গাটির উপর অটতাভাটব এেটি অআ পিাে ধটর রাখুি, টি োওটয়ট কমাড়া (ঠাোয জটম 
থাো মেরলটুি)। 

• কতায়াটর রিং বিবার েটর ভাঙা বাু রের েটর রাখুি। 

• েপ্রতিে কাি রিটয় রাখুি, রবটলত গারড়র রভতটর থােট, এবং ম্ভব ট িি এেজিটে 
গাড়ী চাাটত বিু। 

• A&E-এ যাি। 



পটড় যাওয়া
রললটুির জিি বৃত্তম রবপি  খাে কথটে গরড়টয পটড় যাওয়া বা উঁচুিীচু জায়গায় পটড় যাওয়া। 
ামা কিওয়া রললরুা অবাব বা ররঁড় কথটে কবরল পটড় যায়। 

রিবারণ  

• রলল ুকোিও জায়গা কথটে যাটত গরড়টয িা পটড় তা রিরিত েরিু (বারল বিবার েরিু)।  

• াোটিার কিািা বা গারড়র রে এমি জায়গায় রাখটবি িা কযখাটি কথটে তারা এঁটেটবটঁে 
কবররটয় অটত পাটর। 

• রলল ুচাটো লরু ুেরট ররঁড়টত কগে বাি। বিােরিটত তাা ারগটয় রাখটবি এবং জািায় 
কেটি ে াগাটবি। 

েী েরটবি  

অপিার বাচ্চা গরুতুরভাটব পটড় কগট 999-এ ে েরিু। 

িম অেোটিা
রলল ুএবং ামা কিওয়া রললরুা িায়াট কছাে রজরি রগটত, রিঃশ্বাটর াটথ রিটত বা গায় 
অেোটত পাটর কযমি কবিু, বিাোরর, রচটিবািাম, কবাতাম, প্ল্িারিে কখিার েুেটরা, রপটত বা িরড়। 

রিবারণ  

• কমটঝটত এবং অবাটবর িীটচ কছাে রজরি কিআ কিটখ রিি। • কখিাগরু বয় িযুায়ী এবং 
ভা বোয় অটছ যাচাআ েরিু।  

• CPR-এর রবটয় অরও জািিু (এো এেটি প্রাথরমে রচরেত্ার কেৌল যার মটধি রিঃশ্বা 
উদ্ধার েরা এবং বেু িাবাটিা এোটথ েরা য়। টিে ময় এটে বা য় রে ে 
াআে)। 

েী েরটবি  

অপিার রললরু িম অেটে কগট তত্ষণাত্ এবং লান্তভাটব বিবো রিটি। গার রভতটরর রজরিটি 
বলিআ িীটচর রিটে কঠটবি িা। অপিার রললটুে োলটত বিু। রপটঠর উপর থাবড়াি, রলল ু
জ্ঞাি টয় কগট াাযি চাি (রললটুে এো করটখ যাটবি িা) এবং CPR লরু ুেরিু।  

মাথায় জখম
মাথায় চরম জখটমর এেটি ষণ  স্বারভেভাটব ঘমু পাওয়া, তার মাটি এআ িয় কয অপরি 
রললটুে ঘটুমাটত কিটবি িা। 

অপিাটে ডাক্তারর রচরেত্া কপটত টব যরি: 

• রলল ুবাটরবাটর বরম েটর (রতি বাটরর কবরল) 

• রলল ুবিথা াগার েথা বট 

• রলল ুঅপিাটে েম াড়া কিয় 

• পিারারোম বা আবপু্রটেটি বিথা িা াটর। 

যা ঘটেটছ তাটত বা কেঁটি কেঁটি তারা িান্ত ট, রচন্তা কিআ এবং তাটির ঘটুমাটত রিি। তাটির 
রিদ্রাভুাটবর জিি অপিার িরুিন্তা ট রলল ুঘরুমটয় পড়ার এে ঘন্টা পটর তাটে জারগটয় রিি। 



েী েরটবি  

রলল ুঠিে অটছ কিটখ রিি এবং তারা ারারাত স্বাভারবেভাটব াড়া রিটে কিটখ রিি। 

 

CPR এবং িি জখমগরু ামাটিার রবটয় পরামটলবর জিি 
www.redcrossfirstaidtraining.co.uk কিখুি। 

উত্: RoSPA 

 

 

 

 


