গাহস্থ্য এফং ারযফারযক জুরুভ র একটি অযাধ

।

রনযাত্তা রযকল্পনা
 ক োননো ননযোদ স্থোনন চনর মোওয়োয নদ্ধোন্ত ননন(ফন্ধু,
নযফোয ফো এই ৃষ্ঠোয কছনন কপোন নম্বয কদখুন)।

 এ জন ফযনিন

কফনছ ননন মোাঁন

ফযনি নোনফ নফশ্বো
ব্দ নস্থয

নযন এফং এভন এ টি োংন নি

রুন মো িোনদয জোনোনফ কম আনোয োোময

র্ো নি ন্তোননদয উৎোনি

োনছ কযনখ কফয ন।

র

ফযনিয এফং স্থোনীয় ুনর কেননয কপোন নম্বয কযনখ
নদন।

নফফোদ কর্

দূনয

রুন।
ব্দটি জোনন।

যনি নফ এফং “000”-কি

খন

নয যোখুন।

 আনোয ন্তোন মনদ বীি য় িনফ প্রনিনফীয

োনছ

 মনদ চনর মোওয়োয জনয প্রস্তুনি কনন িনফ ন্তোন/ন্তোননদয

র িোনর ো এফং ফোিজ োভূ কমগুনর আনোয

ননমজোিন োযীন

আনোয নয ল্পনোয নফলনয় ি জ

যনি

োনয কগুনর ভুনছ নদন।

 আনোয নয ল্পনোগুনর খুফ কফী ংখয

ভোনুলন

 জরুযী দয োনযয জনয ন ছু অর্জ নযনয় যোখুন এফং
রুন।

 এ টি ননযোদ স্থোনন ফোডী/গোডীয অনিনযি এ টি চোনফয
কগোছো কযনখ নদন।

 ফযোনগ (অনিনযি ওলুধ, ননর্ত্র- োনোর্জ এফং
নোগনয ত্ব নফলয়

োগজত্র, এনবও(অযোনপ্রননেড

বোনয়োনরন্স অডজোয ফো নেজন

নংিো আনদ),

আনোয এফং আনোয ন্তোননদয জন্ম নদত্র ফো ফোর্জ
োটিজনপন র্, কভনডন য়োয/ কল্র্ন য়োয
োডজ,

োডজ, কন্টোযনরঙ্ক

োয কযনজনেন কোয, বোডো ফো

ফন্ধন য চু নি/চু নিত্র এ টি যোন নর্

রুন।

নয যোখুন।

আনফদন

রুন এফং এটি আনোয নে ফভয় যোখুন।

 ুনর ফো স্থোনীয় আদোরনি মোওয়োয নফলনয় মনদ আনন
ননিঃংয় নো ন িনফ এ টি স্থোনীয়
প্রনিষ্ঠোননয োনর্ কমোগোনমোগ

নভউননটি

রুন কমভন নযফোনয

োয়িো নযনলফো মোাঁযো এ টি প্রনিয়োয ভোধযনভ আনোন
োোময

যনফ।

 ুনননিি নয় ননন কম আনোয ন্তোননয স্কু নর এনবও-এয
এ টি

ন এফং আনোয েীয ছনফ আনছ, মনদ

ন্তোননয নে আইনেি কদখো

যোয কেনত্র নিনন

নম্বয নননি বু রনফন নো।
নভননয োনর্ কমোগোনমোগ

রুন এফং প্র োনি ননফজোচনী িোনর ো কর্ন

আনোয

নোভ ও ঠি োনো ফোদ কদওয়োয জনয অনুনযোধ

রুন।

ননযোদ ক নফলনয় ুনননিি নয় ননন কমভন নন উনযটি
কডোয, র
ফোনয

যো মোয় এভন জোনোরো, গনি ংনফদ

আনরো ইিযোনদ।

 গুরুত্বূর্জ ফযনিনদয আনোয নযনস্থনি ম্পন জ জোনোন
কমভন, আনোয ফ এফং অনযোনয  ভী, আনোয
আনোয নফস্তোনযি ফোইনয প্র ো নো
আনোয

রগুনর ননযীের্

নযন ফো িোাঁযো

যনি োনযন ইিযোনদ।

 এই ভনয় রবয নযনলফো কর্ন

োয়িো োওয়োয কচষ্টো

রুন।

 ভস্ত ননমজোিনংিোন্ত ফোিজ োগুনর কযনখ নদন
আদোরনি প্রভোর্ নোনফ ফযফোয

োযর্ এগুনর

যো নি োনয।

 ফযোঙ্ক অযো োউনন্টয নফস্তোনযি, োওয়োডজ এফং নন নম্বয
নযফিজ ন

রুন।

 এ টি নিু ন ইনভর অযোনে খুরনু ।
 নযনস্থনিয নযফিজ ননয নফলনয় কন্টোযনরঙ্ক, এফং

প্রিযোখযোি ন।

 মনদ আনোয প্রোিন েী এনবও রঙ্ঘন
অনফরনম্ব ুনরন

নদনেন ক নফলনয় ি জ র্োকুন এফং এ টি ‘োইনরন্ট’

ন্তোননয স্কু র, মোয ভনধয নে যো যনয়নছন, মোনি িোাঁযো

 এ টি অযোনপ্রননেড বোনয়োনরন্স অডজোনযয(এনবও) জনয

ফরনফন নো।

ভনয় ভনয় এনি ন ছু ন ছু অর্জ মুি

নপ্রয় নজননলগুনরো নে ননন কমভন কখরনো, ব্ল্যোনঙ্কর্, ফই।

 আইনন যোভজ োওয়োয কচষ্টো

আনন আনোয নিু ন ঠি োনো ফো কপোন নম্বয

 কমখোনন আনন র্ো নছন ক জোয়গোটি মির্ো ম্ভফ

যনি নফ িো আনোয ন্তোননদয কখোন।

োোনমযয জনয মোওয়োয অনুভনি নদন।

 কভোফোইর কপোন চোজজ

 োনদযন

 অনেনরয়োন ইনর নর্োযোর

 ুনননিি নয় ননন কম ন্তোনযো োংন নি
 জরুযী দয োনয ন

 আনোয কপোননয স্পীড ডোয়োনর আনোয োোময োযী

ননন

োনযোয

 ফডনদয ি জ -নফি জ এফং নংোত্ম

আনন োোময োযী

প্রনয়োজন।

 োম্প্রনি

 প্রনয়োজন নর ন্তোননদয

কর্নরনপোন

নযন িনফ

রুন।

 আনোয কভর অনয ঠি োনোয় োঠোন ফো এ টি কোে
অনপ ফক্স ননন। অনরোইন নফনরং কচষ্টো

নয কদখুন।

কভনডন য়োয, নযনয়র এনের্ এনজন্টনদয (মনদ প্রনমোজয
য়) জোনোন।

সমাগালমাগভূ
ুরর, অযাম্বুলরন্স ফা দভকর:

000

(শুধুভোত্র জরুযী অফস্থোয়)

ভররালদয আইরন রযললফা:

সন্ট জজহ ুরর:

(02) 8566 7499

ার্স্হরবর ুরর:

(02) 9375 8599

যকলের ুরর:

(02) 9597 2222

গাহস্থ্য রনমহ াতন সপান নম্বয:

1800 656 463
1800 671 442 (TTY)

(24 ঘন্টো কর্নরনপোন োয়িো)

গাহস্থ্য রনমহ াতন রফললয় ওকাররত রযললফা এফং
1800 810 784

গাহস্থ্য রনমহ াতন রফললয় যাভহ সপান নম্বয

ররঙ্ক2সাভ:

1800 152 152

রাইপরাইন (24 ঘন্টো):

131 114

সয ক্রাইর রাইন:

1800 424 017

রশুলদয সল্পরাইন (24 ঘন্টো):

1800 551 800

র অযালে এনএোরিউ:

1300 888 529

নডনন যাভহ সপান নম্বয:

(02) 8745 6999

গ্রোভীর্ নফনোভূনরয

1800 810 784

র রোইন:

কোভফোয:

নফন র 1.30 - নফন র4.30

ভেরফোয:

 োর 9.30 - দুুয 12.30

ফৃস্পনিফোয:

দুুয 1.30 - নফন র4.30

শুিফোয:

 োর 9.30 - দুুয12.30
সন্ট জজহ পযারভরর ালার্হ ারবহ ইনকলহালযন:

(02) 9553 9100

সন্ট জজহ সোলভরর্স্ক বালয়ালরন্স ারবহ:

(02) 9087 8300

াউদানহ রেরন উইলভন সোলভরর্স্ক বালয়ালরন্স

(02) 9589 1200

স্থ্ানীয় ভররালদয আইরন সমাগালমাগ:
আনদফোী ভনরো

ভী

1800 639 784

(নফনোভূনরয আইনন যোভজ)
নাযী রনগ্র, অলেররয়া ফরলে ফন্ধ সাক:

1800 200 526

গাহস্থ্য রনমহ াতন এফং সমৌন রনগ্রলয রফললয় রফললজ্ঞ যাভহ দান এফং সযপালযর)
আযএররএ কইপ কফডস্ পয কর্স্

(02) 9782 4408

কোভফোয:

 োর 10.00 - দুুয 12.30
দুুয 1.30 - নফন র 4.00

অযােলবালকর ারবহ (এএোরিউরেরবরএএ):

ভেরফোয:

 োর 10.00 - দুুয 12.30
দুুয 1.30 - নফন র 4.00

ফৃস্পনিফোয:

 োর 10.00 - দুুয 12.30
দুুয 1.30 - নফন র 4.00

অযালধয রকায ফযরিলদয জনয ায়তা সপান নম্বয:

 োর 10.00 - দুুয 12.30
দুুয 1.30 - নফন র 4.00

কযপোনযর)

শুিফোয:

(অযোনধয রকায ফযরিলদয জনয 24 ঘন্টো কর্নরনপোনন ির্য, োয়িো এফং

কভনরো

(02) 8688 5511

কর্োর নি

1800 633 063

কম র ভনরোনদয কদোবোলীয প্রনয়োজন িোাঁযো 131 450 নম্বনয কর্নরনপোনন কদোবোলী
নযনলফোয় কমোগোনমোগ

যনি োনযন এফং কদোবোলীন

নডনব অযোডনবোন ন োনবজ ন কমোগোনমোগ

(02) 9749 7700 নম্বনয

যনি ফরনি োনযন।

