
আমি কখন একটি ফাি্ামি ব্যবহার করব?
• প্রেিমরিপশননর জন্য
• প্রেিমরিপশনমবহীন ওষুনের জন্য
• ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য
• গলার ব্যথা বা অস্বমতির জন্য
•িাোরণ ির্দিকামশর জন্য
• ফু্-এর জন্য
• কানন ব্যথার জন্য
• মিস্াইটিি-এর জন্য
• ত্বনক ফুিকুম়ি বা ব়্যানশর জন্য
• বাচ্ার া্ াত ওঠার িিয়
• জরুরীকালীন গর্মননরােনকর জন্য

মকরানব আমি এই পমরনষবা প্পনত পামর? 
পুনরাবৃত্ত প্রেসক্রিপশননর ওষুনের প্�াগান 
স্াভাক্বকভানবই পাওয়া যানব। এ ক্বষয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ প্য, যখন আপনার ওষুে কমনে শুরু 
করনব (প্যমন, মাত্র এক সপ্ানের প্�াগান ম�েু 
আনে) প্কবলমাত্র েখনই ওষুনের �ন্য অনুনরাে 
করনবন প্যমনটা আপক্ন স্াভাক্বকভানব কনরন। 

আপক্ন যক্ি সুস্থ থানকন এবং ফাম্ণাক্সনে প্যনে সক্ষম 
েন, োেনল অনুগ্রে কনর সামাক্�ক িরূত্বক্বক্ে প্মনন 
চলুন। ফাম্ণাক্সগুক্লর প্খালার সমনয়র প্ক্ষনত্র পাথ্ণক্য 
ঘটনে পানর।

আপক্ন যক্ি ক্নন�নক আলািাভানব রানখন অথবা 
অসুস্থ েন, প্সনক্ষনত্র আপনার েনয় আপনার বনু্ ও 
পক্রবানরর সিস্য প্রেসক্রিপশন সংগ্রে করনে পানরন।

ফার্াসি
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প্কবলমাত্র যখন আপক্ন অসুস্থ েনবন েখনই নয় বরং রেক্েক্িনই 
আপনার মননর ও শরীনরর যথাযথ প্িখভানলর ক্বষয়টি সুক্নক্চিে 
করা অে্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্কভানব সঠিক খাবার প্খনে েয় ো �ানা, 
মননর চাপ কমাননা, ক্নয়ক্মে ব্যায়াম করা এবং যখন আপনার 
িরকার েখন সামক্য়ক ক্বরক্ে প্নওয়া - এগুক্লই েল ক্নন�র 
প্িখভাল করার �ন্য কায্ণকরী উপায় এবং ো আপনার মননর 
চাপ কমানে, সুস্থ থাকনে এবং কঠিন সময়নক সামাল ক্িনে সমথ্ণ 
েনে সাোয্য করনে পানর।

এই িিনয় আপনার িানমিক স্বানথ্্যর উপর নজর রাখা
• আপনার ্মুচিন্ার িম্পনক্ বলুন; এই িিনয় মকছুটা ্মুচিন্ায় 
থাকা অথবা রয় পাওয়া স্বারামবক ব্যাপার 

• খাবার এবং ওষুনের িত ব্যবহামরক মজমননির মবষনয় 
পমরকল্পনা করুন  

• খবর প্্খার মপছনন প্য িিয় ব্যয় কনরন তা িীমিত করুন

• আপনার শরীনরর রেমত নজর রাখুন; স্বাথ্্যকর খাবার খান 
এবং ব্যায়াি করুন 

• প্যিব কাজ করনত রানলা লানগ প্িগুমল করুন;  
অনলাইনন রেচুর মবনািূনল্যর প্কাি্ ও ব্যমতিগতরানব 
মশক্াগ্রহণ ব্যবথ্া(টিউনটামরয়াল) আনছ। 

• অন্যান্যন্র িানথ িংনযাগ রাখুন; প্ফান কল, মরমিও কল 
অথবা প্িাশ্যাল মিমিয়ার িাে্যনি   

আপনার িানমিক স্বানথ্্যর 
রেনয়াজনীয়তার উনদেনশ্য মবশ্  
তথ্য ও িহায়তার জন্য প্্খুন  
https:/www.nhs.uk/oneyou 
/every-mind-matters/
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সিজের দেখভাল করা
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আমি কখন আিার মজমপ(GP)-র  
িানথ প্যাগানযাগ করব? 
• প্ছাটখানটা আঘাত
• ক্ত পমরচয্া(প্রেমিং)
• ্ীঘ্নিয়া্ী অিুথ্তার ব্যবথ্াপনা
• ক্যানিার িংরিান্ পমরনষবা/ স্কীমনং
• টিকা্ান
• িানমিক স্বাথ্্যগত রেনয়াজনগুমল
• প্রফারাল বা িুপামরশ পাঠাননা
• রতিপরীক্া
• িংরিিণ

মকরানব আমি এই পমরনষবা প্পনত পামর? 
ক্�ক্প(GP) রে্যাকটিস প্খালা আনে এবং আপনানক ক্নরাপনি রাখনে কা� 
করনে এবং একইসানথ আপনার রেনয়া�নীয় শুশ্রূষাও রেিান করনে।

যক্ি আপনার ক্�ক্প(GP) অ্যাপনয়ন্টনমনন্টর রেনয়া�ন েয়, োেনল  
রোথক্মক প্টক্লনফানন বা ক্ভক্িওনে পরামনশ্ণর ব্যবস্থার �ন্য আপনার 
রে্যাকটিনস প্ফান করুন। ক্রিটিশ সাইন ল্যাংগুনয়� (ক্বএসএ(BSL)) -  
এর �ন্য সাইনলাইভ সনমে প্যসব প্লাক�ননর মােৃভাষা ইংনরক্�  
নয় ো ানির �ন্য প্িাভাষীর পক্রনষবা পাওয়া যায়।  

যক্ি িরকার পন়ে োেনল মুনখামুক্খ অ্যাপনয়ন্টনমন্টও করা যানব এবং 
প্সনক্ষনত্র আপনানক আপনার অ্যাপনয়ন্টনমনন্টর �ন্য অন্য স্থানীয়
রে্যাকটিনস উপক্স্থে থাকনে বলা েনে পানর। 

“েট” সাইটগুক্ল ক্নে্ণাক্রে েনয়নে প্সইসব প্কাক্ভি-19 উপসগ্ণক্বক্শষ্ট 
প্রাগীনির �ন্য যাানির যক্ি ক্�ক্প(GP)-প্ক প্িখাননার রেনয়া�ন েয়  
োেনল পাঠাননা যানব এবং “প্কাল্ড” সাইটগুক্ল প্সইসব প্রাগীনির �ন্য 
যাানির মুনখামুক্খ অ্যাপনয়ন্টনমন্ট েনব প্যনক্ষনত্র ো ানির প্কাননা উপসগ্ণ 
থাকনব না।  সব কমীমী রা সংরিমর রেক্েনরাে রেক্রিয়া প্মনন চলনেন।. 

সেসি(GP) প্র্াকটিি
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সানসক্স �নু়ে A+E ক্বভানগর সানথ UTC-গুক্ল সোবস্থান করনে। 
ক্�ক্প(GP)-পক্রচাক্লে, রেক্েক্িন, ক্িনন কমপনক্ষ 12ঘন্টা প্খালা, 
অ্যাপয়ন্টনমনন্টর সুনযাগ প্িয় যা 111 নম্বনরর মাে্যনম অথবা একটি 
ক্�ক্প(GP) সুপাক্রশ (প্রফানরল) -এর মাে্যনম বুক করা প্যনে পানর 
এবং প্রাগক্নে্ণারর করার �ন্য যন্তাক্ি আনে এবং বহু সাোরর 
অসুস্থোর প্মাকাক্বলা কনর প্যসনবর �ন্য প্লাক�ন A&E-প্ে যান, 
যার অন্তগ্ণে
• প্ছাটখানটা প্পা়িা এবং প্ফািকা
• িনদেহকৃত হা়ি রাঙা
• প্কাননা মকছু ববদিনে বা প্গানথ প্গনল িরাননা
• বুনক িংরিিণ
• প্পনট ব্যথা
•কান, গলা এবং নানকর িিি্যা

মকরানব আমি এই পমরনষবা প্পনত পামর? 
এইসমনয় UTC-গুক্ল প্খালা থাকনে। এগুক্ল পূব্ণক্নরিদিষ্ট 
অ্যাপনয়ন্টনমন্ট ো়ো পক্রনষবা ক্কন্তু অনুগ্রে কনর,  
সামাক্�ক িরূত্বক্বক্ে রেনয়াগ করুন। 

EAST SUSSEX:  
Eastbourne District General Hospital 
Hastings Conquest Hospital 
Lewes Victoria Hospital

WEST SUSSEX:  
Crawley Hospital
St Richards Hospital, Chichester
Worthing Hospital 

BRIGHTON AND HOVE:  
Royal Sussex County Hospital

েরুরী সিসকৎিা দকন্দ্র
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আিার কখন A+E-প্ত যাওয়া উমচত? 
• অজ্ান হনয় প়িনল
• হা়ি রাঙনল
• িমতিনকের রতিক্রনণ(প্ট্াক)
• বুনক ব্যথায়
• শ্ািকনটে
• গুরুতর প্পা়িা অথবা প্ফািকার জন্য
• গুরুতর উ্ভ্ান্ অবথ্া এবং িূছ্া যাওয়ার প্ক্নরে যা থািনছ না
• গুরুতর রতিপানতর প্ক্নরে যা থািাননা যানছে না
• গুরুতর অ্যালারজদিজমনত রেমতমরিয়ায়
মজমপ(GP) অ্যাপনয়ন্টনিনন্টর মবকল্প A&E নয়

মকরানব আমি এই পমরনষবা প্পনত পামর? 
সানসক্স �নু়ে A+E ক্বভাগগুক্ল প্খালা আনে এবং পূব্ণক্নরিদিষ্ট 
অ্যাপনয়ন্টনমন্ট ো়ো পক্রনষবা চাক্লনয় যানছে। আপনার যক্ি ক্চক্কৎসাগে 
�রুরী অবস্থা েয় এবং অ্যামু্বনলন্স রেনয়া�ন েয়. োেনল 999 নম্বনর কল 
করুন। 

অন্যান্য জরুরী অবথ্া এবং জরুরী পমরনষবািিূহ 
া্ ানতর জরুরী অবথ্াl
আপনার যক্ি িা ানের �রুরী অবস্থা েয়, োেনল পরামনশ্ণর �ন্য আপনার 
িা ানের ক্চক্কৎসা পক্রনষবায় ো ানির স্াভাক্বক কান�র সমনয় কল করুন; 
যক্ি আপনার প্কাননা িা ানের ক্চক্কৎসক না থানকন োেনল NHS 111 
নম্বনর কল করুন অথবা এখানন প্িখুন www.111.nhs.uk।   
আপনার যক্ি �রুরী প্িখাননার রেনয়া�ন েয় োেনল আপনানক স্থানীয় 
একটি �রুরী িা ানের শুশ্রূষা প্কন্রে পাঠাননা েনে পানর।

িানিক্স প্িন্টাল প্হলথ লাইন প্যসব মানুনষর �রুরী সাোয্য রেনয়া�ন 
ো ানির সানসক্স প্মন্টাল প্েলথ লাইন সংকটকালীন শুশ্রূষা রেিান  
কনর। এই পক্রনষবাটি প্পনে, 0300 5000 101 নম্বনর কল করুন।  
প্টক্সট ক্রনল কল এবং ক্নউ প্�নানরশন কলও করা যায়।  

েরু্টিা এবং েরুরী  
অবস্া
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যম্ আিার িনে্য কনরানারাইরানির উপিগ্গুমল প্্খা যায়
তাহনল আমি মকরানব প্রেিমরিপশন িংগ্রহ করব?  
যক্ি আপনার মনে্য উপসগ্ণ থানক, অনুগ্রে কনর ঘনর থাকুন এবং ক্নন�নক 
আলািা কনর রাখুন। আপনার েরনফ আপনার বনু্ ও পক্রবানরর সিস্য 
প্রেসক্রিপশন সংগ্রে করনে পানরন। যক্ি আপক্ন কানরা প্থনক প্কাননা সোয়ো 
না পান, প্সনক্ষনত্র স্থানীয় কক্মউক্নটি গ্রুপ আপনার েনয় প্রেসক্রিপশন সংগ্রে 
করনে পানর। 
আমি মক এরপনরও আিার মজমপ(GP)-প্ক িািনা-িািমন প্্খাননার জন্য 
অ্যাপনয়ন্টনিন্ট প্পনত পামর? 
ক্�ক্প(GP) রে্যাকটিস সামনা-সামক্ন প্িখাননার �ন্য অ্যাপনয়ন্টনমন্ট ক্িনে 
পানর ক্কন্তু সামনা-সামক্ন অ্যাপনয়ন্টনমনন্টর িরকার আনে ক্ক না ো ক্স্থর
করনে এক�ন ক্�ক্প(GP)র সানথ ক্ভক্িওনে বা প্টক্লনফানন একটি পরামশ্ণ 
ক্ননয় প্নওয়া আপনার পনক্ষ আবশ্যক। 
যম্ রতিপরীক্া/রতিচাপ িাপা ইত্যাম্র জন্য আিার মজমপ(GP)-প্ক 
িািনা-িািমন প্্খাননার ্রকার হয় তাহনল মক করব?
সানসক্স �নু়ে এখন ক্বক্ভন্ন ক্ননয়াক্�ে সাইট অথবা স্থান আনে প্যখানন 
আপনার মনে্য যক্ি উপসগ্ণ প্িখা যায় োেনলও এক�ন ক্�ক্প(GP)-প্ক 
সামনা-সামক্ন প্িখাননার ব্যবস্থা আনে। আপনার ক্�ক্প(GP) আপনার 
সুপাক্রশ করনে পানরন। রেক্েটি অ্যাপনয়ন্টনমনন্টর পনর যন্তপাক্ে 
পক্রষ্ার এবং ব্যক্তিগে সুরক্ষা সরঞ্াম(ক্পক্পই(PPE)) ব্যবোনরর 
মাে্যনম ভাইরানসর েক়্েনয় প়ো বন্ করার �ন্য রেক্েটি সাবোনো 
অবলম্বন করা েয়।  
আমি মক এরপনরও প্কাননা মজমপ(GP) রে্যাকটিনি একজন প্রাগী 
মহিানব মনবমধিত হনত পামর? 
ো ্যা, যেক্ষর পয্ণন্ত ক্�ক্প(GP) রে্যাকটিনসর নেুন প্রাগীনির প্নওয়ার 
ক্ষমো আনে এবং প্রাগী রে্যাকটিনসর সীমানার মনে্য বাস কনরন 
প্সনক্ষনত্র প্য প্কাননা ব্যক্তি এনে ক্নবক্ন্ে েনে পানরন। রে্যাকটিসগুক্ল  
সব প্রাগীনির ক্নবক্ন্ে করনে থাকনব যার মনে্য অন্তভু্ণতি প্সইসব 
প্লাক�ন যাানির ক্নরিদিষ্ট ঠিকানা প্নই, শররাথীমী , উদ্াস্তু এবং প্সইসব 
প্লাক�ন যাানির প্ফানটা সনাতিকরর প্নই। ক্�ক্প(GP) রে্যাকটিসগুক্ল 
এই বন্াবস্ত করনে প্য, যাারা ক্নবক্ন্ে করানে চান যানে ো ানির 
প্ভেনর প্যনে না েয়। অনুগ্রে কনর, ব্যক্তিগে ক্�ক্প(GP) রে্যাকটিনস  
এ ক্বষনয় প্িখুন।  

প্ায়শ: সেজ্াির্ প্শ্নগুসল
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স্বাথ্্যনিবা মিনরক্টমর: 
NHS111– স্বাথ্্য প্িবা, ্ন্মচমকৎিা এবং চকু্ মচমকৎিক িহায়তা িানিক্স 
প্িন্টাল প্হলথ লাইন: 0300 5000 101

প্হলথওয়াচ
প্েলথওয়াচ েল একটি ক্নরনপক্ষ রেক্েষ্ান, পক্রনষবাগুক্লর ক্বষনয় আপনার  
ক্ক ভানলা প্লনগনে এবং প্কান প্কান ক্বষনয় উন্নক্ে রেনয়া�ন বনল মনন কনরন 
প্স ব্যাপানর োর প্শানন। স্থানীয় স্াস্থ্য এবং প্সবা পক্রনষবা প্পনে োরা পরামশ্ণ 
ও সোয়ো ক্িনে পানর।
প্হলথওয়াচ ব্াইটন অ্যান্ড প্হার:
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
প্হলথওয়াচ ইস্ িানিক্স:      
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
প্হলথওয়াচ ওনয়স্ িানিক্স: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

যম্ আপনার প্কামরি-19 এর উপিগ্গুমল থানক এবং গুরুতর না হয়, 
তাহনল আপনার A+ E প্ত যাওয়ার ্রকার প্নই। 

প্টমলনফানন এবং অনলাইনন 24/7 িিনয়ই NHS111 পাওয়া যায় 
এবং মচমকৎিাগত রেনয়াজনীয়তার প্ক্নরে িাহায্য পাওয়ার জন্য  
প্িরা উপানয়র মবষনয় তারা আপনানক পরািশ্ ম্নত পানর।

A+E এবং GP রে্যাকটিিগুমল প্িইিব স্বাথ্্যনিবা রেনয়াজনীয়তার  
জন্য প্খালা আনছ প্যগুমল প্কামরি-19 নয়।

আপক্ন যক্ি ক্বকল্প ফরম্যানট এইসব েথ্য প্পনে চান োেনল অনুগ্রে কনর 
NHS সানসক্স পাবক্লক ইনভলভনমন্ট টিনমর সানথ প্যাগানযাগ করুন।
প্ফান 01903 708411

স্াস্র্জিবা সিজরক্টসর
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প্কামরি-19- এর িিনয়ও কানজর জন্য NHS প্খালা আনছ 
এবং স্বাথ্্যনিবা রেনয়াজনীয়তার প্ক্নরে আপনানক িাহায্য 
করনত পানর।  

এই মনন্্শনাটি িানিক্স NHS কমিশনারন্র দ্ারা রেস্তুত করা 
হনয়নছ এই উনদেনশ্য যানত আপমন NHS পমরনষবাগুমল প্পনত 
িহায়তা পান, প্যগুমল প্কামরি-19- এর িিনয়ও আপনার 
জন্য প্খালা আনছ প্িগুমলর মবষনয় উপনযাগী তথ্যিনিত 
এখানন ব্যাখ্যা কনর বলা হনয়নছ প্য, মনরাপ্ থাকার জন্য 
এক মরন্ন উপানয় মকরানব পমরনষবাগুমল ব্যবহানরর রেনয়াজন 
আপনার হনত পানর।  

এই মনন্্শনাটি অনুনরােরিনি অন্যান্য মবমরন্ন রাষায় এবং 
মব্টিশ িাইন ল্যাংগুনয়জ (মবএিএল(BSL)) - এ পাওয়া যায়।

দকাসভি-19-এর িরজয় 
NHS িসরজেবাগুসল 
অর্াকজিি করা


