
Doctor Anywhere

আমাদের অ্যাপটি ডাউনদ াড করুন

• QR code স্ক্যান করুন, অ্থবা

• Doctor Anywhere ল দে অ্যাপ স্টার/ 

স্েদটাদর সার্চ করুন

হাদের কাদে স্বাস্থ্যদসবা



একাউন্ট তেলর



ধাপ ২
আপনার পেদের সাইন-আপ
স্মথডটি লনব চার্ন করুন

ধাপ ১
‘Sign Up’ –এ Click করুন

Note:
ইদোমদধয যারা Doctor Anywhere  

বযবহার করদেন োরা লনজ লনজ

করদপাদরি স্রাগ্রাদম যুক্ত হদে অ্নুগ্রহ

কদর আমাদের DA Care Team-এর

সাদথ askus@doctoranywhere.com

টিকানায় ইদমইদ স্যাগাদযাগ করুন।

একাউন্ট তেলর

স্েসবুক লেদয় সাইন আপ করুন

গুগু লেদয় সাইন আপ করুন

ইদম লেদয় সাইন আপ করুন

অ্যাদপ লেদয় সাইন আপ করুন

mailto:askus@doctoranywhere.com


আপনার অ্যাকাউন্ট স্সি আপ করা

হদে



এককা ীন স্রজজদেশন

ধাপ ১
‘Consult a GP’-স্ে লিক

করুন

ধাপ ২
‘See The Next Available GP now’ –
স্ে লিক করুন

$20$20 / consult



ধাপ ৩
‘IC’-স্ে Click করুন, এরপর
‘Take Photo’-স্ে click করুন

ধাপ ৪
আপনার ওয়াকচ পাদসর সামদনর
অ্ংদশর একটি েলব েু ুন

ধাপ ৫
েলবটি আপদ াড করুন

ধাপ ৬
আপনার নাগলরকদের স্েশ এবং
DOB ল েুন এবং আপনার ল ঙ্গ
লনব চার্ন করুন

এককা ীন স্রজজদেশন

‘IC’ লনব চার্ন

করুন

পুরুষ মলহ া

আপনার

NRIC, FIN বা

পাসদপািচ নম্বর

কী?

আপনার IC বা

পাসদপাদিচর

একটি েলব

আপদ াড

করুন

আপলন স্কান

স্েদশর

নাগলরক? 

আপনার IC-এর একটি

েলব আপদ াড করুন

আপলন স্কান

স্েদশর নাগলরক? 

আপনার

জন্মোলরে ?

আপনার স্কান

ল ঙ্গ ?

FIN নম্বর

লসঙ্গাপুর



ধাপ ৭
আপনার স্পাটা স্কাড এবং
টিকানা ল েুন

ধাপ ৮
আপনার স্মাবাই নাম্বার লেন

ধাপ ৯
আপনার লনরাপত্তা লপন ল েনু

এককা ীন স্রজজদেশন

ল েুন

ল েুন

আপনার স্পাটা 

স্কাড কে?)

আপনার

টিকানা কী?

আপনার স্োন

নম্বর লক?

আপনার লনরাপত্তা

লপন রদবশ করান

স্পাটা স্কাড

টিকানা

স্োন নম্বর?



স্বর হদে
উপদরর ডানলেদক ‘'X' বািদন লিক
করুন

স্বর হওয়ার লনজিেকরন
রজিয়াটি বালে করদে লনদর্র ‘Yes’ 
বািদন লিক করুন

আপলন যলে এেন স্কানও GP-এর সাদথ স্েো করদে না র্ান,

উইদডা বন্ধ করুন



লিলডওদযাদগ পরামশ চ



ধাপ ১
‘Consult a GP’-স্ে লিক

করুন

ধাপ ২
‘See The Next Available GP now’ –
স্ে লিক করুন

একজন GP-এর সাদথ স্েো করদে লনদনাক্ত ধাপগুদ া অ্নুসরণ করুন



একজন GP-এর সাদথ স্েো করদে লনদনাক্ত ধাপগুদ া অ্নুসরণ

করুন

ধাপ ৩
আপনার  ক্ষণসমূহ স্যাগ
করুন এবং ‘Next’-এ লিক
করুন

ধাপ ৪
লনব চার্ন করুন এবং ‘Next‘-এ
লিক করুন

ধাপ ৫
লনব চার্ন করুন এবং ‘Next‘-এ লিক
করুন

ধাপ ৬
আপলন যলে আপনার অ্বস্থ্া সম্পদকচ
আরও েথয আপদ াড করদে র্ান, 
োহদ ‘Yes' লনব চার্ন করুন’

আপলন কী

কারদণ একজন

GP-এর সাদথ

পরামশ চকরদে

র্ান?

স্পি বযথা
গাদয় বযথা

স্রাগ রলেদরাধ

ক্ষমো বাডান

েীর্ চস্থ্ায়ী

সমসযা

ডায়লরয়া

শ্বাসকষ্ট

ঘ্রাণশজক্ত হ্রাস

সাধারণ স্বাস্থ্য

লবষয়ক

উপদেশ

জ্বর

গ া বযথা

সলেচ

মাথাবযথা

ে্ ু,িাডা

শ্বাসকষ্ট

কালশ

বুদক বযথা

৩৭.৫ লডলগ্রর

স্বলশ জ্বর

আপনার লক

এ াজজচ আদে?

আপলন লক বেচমাদন

স্কানও ওষুধ স্সবন

করদেন?

আপলন লক আপনার অ্বস্থ্া আরও

িাদ ািাদব স্বাঝাদনার জনয লকেু

(স্যমন, েৃশযমান  ক্ষণ,  যাব লরদপািচ) 

আপদ াড/স্েোদে র্ান? 



ডাক্তার এেন আপনাদক স্েেদে পারদবন!
DA ডাক্তারদের আপনার ক সম্পদকচ অ্বলহে করা হদব

S$2.14

SACH অভিবাসী শ্রভিক প্রাইিাভি

ককযাি প্ল্যান (SACH MW PCP)

ধাপ ৭
আপনার পেদের অ্থ চরোদনর
স্মাড লহসাদব স্িলডি/স্ডলবি
লনব চার্ন করুন

ধাপ ৮
আপনার কাদডচর লববরণী লেন।
‘Done’-এ লিক করুন

ধাপ ৯
স্পদমন্ট গ্রহণ করা হদয়দে! 

ধাপ ১০
স্িলরলেদকশদনর জনয ডাক্তারদক
আপনার আইলস/পাসদপািচ স্েোদে
িু দবন না!
‘Got it!’-এ লিক করুন

আপনার পলরর্য় যার্াই করদে

স্রািাইডাদরর জনয অ্নুগ্রহ কদর

আপনার ওয়াকচ পাস রস্তুে রােুন

আপনার

স্পদমদন্টর

লবস্তালরে লেন

কাডচ নম্বর

কাডচধারীর নাম

স্ময়াে উত্তীণ চ

(মাস/বের) CVV



ধাপ ১ক
DA অ্যাপ র্া ু হদব

স্যিাদব ঔষধ লকনদবন
পরামদশ চর পদর আপনার স্রসজিপশন এবং MC কদয়ক লমলনদির মদধযই রস্তুে হদয় যাদব

ধাপ ১ক
আপনার ওষুধ রস্তুে হদয় স্গদ , 
আপলন একটি  ক স্ক্রীন
স্নাটিলেদকশন পাদবন।

ধাপ ১ক
আপনার স্রসলকপশন স্েেদে
“Review Purchase”-এ লিক
করুন

যেন আপলন

আপনার

পরামদশ চর পদর

DA অ্যাপ স্থদক

স্বর হদয় থাদকন

যেন আপলন

আপনার

পরামদশ চর পদর

DA অ্যাদপ

থাকদবন

ধাপ ১ক
• আপনার ওষুধ রস্তুে হদয়

স্গদ , আপলন জস্ক্রদনর নীদর্
একটি ইন-অ্যাপ
স্নাটিলেদকশন পাদবন

• আপনার স্রসজিপশন স্েেদে
স্নাটিলেদকশনটিদে লিক
করুন

অ্থবা



ধাপ ৩
আপনার পেদের স্ডল িালর
টিকানা ল েুন (যলে
রদয়াজন হয়)

স্যিাদব ঔষধ লকনদবন
পরামদশ চর পদর আপনার স্রসজিপশন এবং MC কদয়ক লমলনদির মদধযই রস্তুে হদয় যাদব

ধাপ ২
‘Next’ লনব চার্ন করুন

ধাপ ৫
র্াল দয় যান- লনব চার্ন করুন

S$0.00

ধাপ ৪
‘Next’-এ লিক করুন

আপনার ওষুধ লনধ চালরে সমদয়
স্প ৌঁদে যাদব



ধাপ ৬

• স্পদমন্ট সে হদয়দে

• আমরা স্ডল িালরর বযবস্থ্া করা পয চন্ত লবশ্রাম করুন

স্পদমন্ট সে হদয়দে!



আমাদের ডাক্তাররা লিলডও
পরামদশ চর েুই লমলনদির মদধয
পয চাদ ার্না করদবন স্য আপলন
লিলডও পরামশ চর্া াদনার জনয
উপযুক্ত লকনা।

অ্নুপযুক্ত বদ লবদবলর্ে হদ , 
ডাক্তার আপনাদক সরাসলর
স্েো কদর পরামদশ চর স্নওয়ার
কথা জানাদবন।

আপলন যলে লিলডও পরামদশ চর জনয উপযুক্ত না হন
যলে ডাক্তার জানান স্য আপলন লিলডও পরামদশ চর জনয উপযুক্ত নন, অ্নুগ্রহ কদর একটি শারীলরক লিলনদক যান



লহদটালর স্েেুন

আপনার পূব চবেী লিলডও পরামদশ চর েদথযর অ্যাদেস লেন (রলসে / MC/স্রোদর )

রলসে / স্মলডদক সাটিচলেদকি
/ স্রোদর স্েেদে ‘View’-স্ে
লিক করুন

এটি আপনার লনবলন্ধে ইদমদ 
পািাদনার জনয ‘Email’ এ
লিক করুন

S$2 / consult

S$0.00



লিলডও বযবহারকারী লনদেচলশকা



আপলন কেন লিলডও পরামশ চ

গ্রহণ করদবন? 

উপযুক্ত শেচ
অ্দনক সাধারণ অ্সুস্থ্ো এবং েীর্ চস্থ্ায়ী সমসযা লিলডও পরামদশ চর মাধযদম

কায চকরিাদব লর্লকৎসা করা স্যদে পাদর। লনদর্ লকেু সাধারণ অ্বস্থ্ার কথা ব া

হ স্যদসব স্ক্ষদে ডাক্তাদরর কাদে লর্লকৎসা করা স্যদে পাদর:

সাধারণ অ্সুস্থ্ো
• জ্বর

• কালশ, গ া বযথা বা  যালরংজাইটিস

• ডায়লরয়া/বলম

• ে্ ু/িাডা

• সাইনুসাইটিস

• েুসকুলড এবং েদকর সমসযা

• িাডাজলনে র্া

• মাথাবযথা

• মাথা স্র্ারা

• স্র্াে  া হওয়া

েীর্ চস্থ্ায়ী অ্সুস্থ্ো
• ডায়দবটিস

• হাইপারদিনশন

• হাইপারল লপদডলময়া

• অ্নযানয স্গ ণ স্রাগ যা উপদর

উলিলেে েীর্ চস্থ্ায়ী স্রাদগর

অ্বস্থ্া স্থদক হদে পাদর

(স্যমন, ইদস্ক্লমক লডজজজ, 

স্পলরদেরা আিচালর লডজজজ, 

ইেযালে)

উপদর োল কািুক্ত নয় এমন অ্বস্থ্ার জনয, আপলন লিলডও পরামদশ চর জনয

উপযুক্ত লকনা ো লনধ চারণ করদে ডাক্তার আপনার ইলেহাস, বেচমান উপসগ চ

এবং অ্নযানয উপ ব্ধ নলথগুল মূ যায়ন করদবন



• শ্বাসকষ্ট

• েীব্র বুদক বযথা

• রক্তপাে বা গিীর ক্ষে বা

 যাদকদরশন

• সাইদকালসস বা লবভ্রম

• আত্মর্ােী লর্ন্তা

• িমাগে বলম হওয়া

• সাংর্ালেক স্পদি বযথা

• ম েযাগ বা রস্রাব লনয়ন্ত্রদণ

অ্ক্ষমো

• মূে চা যাওয়া বানান, লরলসনদকাপ বা

লসনদকাপ

• হিাৎ েৃটষ্টশজক্ত হারাদনা

• েীব্র মাথাবযথা বা মাথা স্র্ারা

• হিাৎ শুরু হওয়া অ্সাডো, েুব চ ো বা

ঝাপসা কথাবাে চা

• সদেহিাজন ফ্র্যাকর্ার বা স্থ্ানরু্যলে

সহ গুরুের বযথা, স্ো া ক্ষে, লবকৃলে, 

গুরুের আর্াে বা স্ো া, সংদবেন

হ্রাস এবং অ্ঙ্গ েুব চ ো লহসাদব উপলস্থ্ে

হয়

স্য সক পলরলস্থ্লেদে শারীলরক

পরীক্ষা করদে হদব

অ্নুপযুক্ত পলরলস্থ্লে
লিলডও পরামদশ চর জনয লনদর্র উপসগ চগুল দক উপযুক্ত বদ মদন করা হয় না:

যলে ডাক্তার লনধ চারণ কদরন স্য আপনার অ্বস্থ্া অ্নুপযুক্ত, লেলন স্সই অ্নুযায়ী

আপনাদক অ্বলহে করদবন এবং আপনাদক যথাযথ েদ া-আপ পেদক্ষপ

স্নওয়ার পরামশ চস্েদবন:

শারীলরক পরামদশ চর জনয আপনার

পযাদন GP-এর কাদে যান

আপনার লনকিস্থ্ হাসপাোদ র েুর্ চিনা ও

জরুরী লবিাদগ যান



Doctor Anywhere-এ স্রজজদেশন,  গইন বা অ্নযানয

সমসযা সমাধান সংিান্ত লবষদয় অ্নুসন্ধাদনর জনয

স্িল দোন: (+65) 3158 4622

ইদমই : askus@doctoranywhere.com

কায চলেবস: রলেলেন (সরকালর েুটি সহ)

সকা ৮:০০ স্থদক

রাে ১২:০০

এক জায়গাদেই আপনার সমস্ত অ্নুসন্ধান

আমরা আলে আপনার

সহদযালগোয়


