
এ িব এন 84 001 363 766 

ডােকর িঠকানা
GPO Box 9824, 
Sydney NSW 2001

েহ�লাইন 1300 342 238

  েকােনা অে�িলয়ান 
�য্া�াডৰ্  শাপৰ্স পা�

  �ু ঢাকনাসহ েকােনা 
পাংচার-েরাধক 
�াি �ক পা� 

  �াস এবং কাডৰ্ েবাডৰ্  
পা� সুপািরশেযাগয্ 
নয়

  িটন সুপািরশেযাগয্ 
নয়

  �াি �েকর েকামল-
পান ীয়/পািনর েবাতল 
সুপািরশেযাগয্ নয়
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িবন-এ ধারােলা ব� 
েফলেবন না

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS
DISPOSAL


আপনার ধারােলা ব� 
েযখােন েফলেবন নাঃ

আমরা যােত আেরা ভােলা েসবা িদেত 
পাির েসলে�য্ আমােদরেক সাহাযয্ করেত 

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/

form/SV_0SARHeHYDObzo5T

ওেয়ব সাইেট ধারােলা ব� স�িকৰ্ ত 
সম ী�ািট পূরণ করুন

আপনার ধারােলা ব� 
েযখােন েফলেবনঃ











অংশ�হণকার ী ফােমৰ্িস

হাসপাতাল

কিমউিনিট শাপৰ্স 
িডে�াজাল 

ডায়ােবিটেসর 
ধারােলা ব� 
িনরাপেদ েফলার 
বয্াপাের আপনার 
যা জানা �েয়াজন

সবসময় িনি�ত করুন 
েযন আপনার ধারােলা ব� 
েকােনা দৃঢ় �াি �েকর পাে� 

িনরাপেদ থােক, েযমন

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SARHeHYDObzo5T


সামািজক ধারােলা ব� বা 
কিমউিনিট শাপৰ্স ক ী?

কিমউিনিট শাপৰ্স হেলা এমন িচিকৎসার য� েযগুেলা 
চামড়ার েভতর �েবশ কের এবং বািড়েত বা আনু�ািনক 

িচিকৎসা েসবার বাইের বয্বহৃত হয়, েযমন হাসপাতাল।

ধারােলা ব� েফলেত আমার �ান ীয় 
সুেযাগ-সুিবধাগুেলা েকাথায়?

কিমউিনিট শাপৰ্স েফলার সুেযাগ-সুিবধাগুেলার অব�ান 

েপেত বা আেরা তথয্ জানেত, 

পিরদশৰ্ন করুনঃ 

েসইফ শাপৰ্স (Safe Sharps) ওেয়বসাইেট আপিন আপনার 
সবেচেয় কােছর িনরাপদ ধারােলা ব� েফলার সুেযাগ-

সুিবধাগুেলা খুঁজেত, েস সুেযাগ-সুিবধাগুেলােত িকভােব েযেত 
হয় তা এবং েসগুেলা েখালার সময় েজেন িনেত পােরন।

আপিন 1300 342 238 ন�ের Diabetes NSW & ACT 
-এ বা আপনার �ান ীয় কাউি�লেক কল কেরও 

আেরা তথয্ জানেত পােরন।

বড় আকােরর পা� �হণেযাগয্ িকনা তা আপনার �ান ীয় 
েফলবার সুেযাগ-সুিবধাগুেলােত েখাঁজ িনেয় েজেন িনন।

কিমউিনিট শাপৰ্স িনরাপেদ েফলা 
অন্যেদর ও পিরেবেশর �িতর 

ঝঁুিক কমায়

diabetesshop.com-এ 
বাছাইকৃত নানা রকেমর কিমউিনিট 

শাপৰ্স েফলার পা� পাওয়া যায়

আিম আমার কিমউিনিট 
শাপৰ্স িকভােব েফলেবা?

শাপৰ্স একিট যেথাপযু� পাে� রাখুন। পা�গুেলা শধুুমা� কিমউিনিট 

শাপৰ্স েফলার সুেযাগ-সুিবধাগুেলােত েফলুন, েযগুেলা হেলাঃ:

 গণ হাসপাতাল

 অংশ�হণকারী ফােমৰ্িস

 কিমউিনিট শাপৰ্স েফলার িবন

এগুেলার মেধ্য রেয়েছঃ

িসির�

েপন িনডলস 

বা সুঁই

লয্াে�ট (আঙুল িব�কার ী)

ইনসুিলন পা� ইনিফউশন 

েসট কয্ানুলা েঢাকােনার সুঁই

িলবার �য্াশ ি��াইল 

মিনটর য�

িকভােব ধারাল ব� বা 
শাপৰ্স সংর�ণ করা যায়

  �ু ঢাকনাসহ েকােনা 

পাংচার-েরাধক �াি �ক 

পা�

  েকােনা অে�িলয়ান �য্া�াডৰ্  

শাপৰ্স পা�

www.safesharps.org.au


