
আপনার হাসপাতালের চিচিৎসা চি 
কিাচিড-19 মহামারী দরুন প্রিাচিত 
হলেলে? 

এিটি আউটলপলেন্ট অ্াপলেন্টলমন্ট, 
ডাোগনচটিি পরীক্া, অপালরেন, 
অথিা হাসপাতালে এিজন 
চিলেষলঞের সলগে 
সাক্াৎ িরার 
অলপক্া 
িরািােীন সমলে 
আপনালি সাহায্ 
িরার জন্ 
এই চেফলেলট 
উপিারী তথ্ 
কদওো হলেলে। 



•  ক�োভিড-19 দরুন NHS Scotland 
জড়ুে অড়েক্ো�ৃত �ম ক�ো�ড়� কদখো ও 
ভিভ�ৎসো �রো হড়েড়ে এবং দি্ুোগ্যবশত 
করোগীড়দরড়� এবং �মমীবৃন্দড়� সুরভক্ত 
রোখোর উড়দেশ্য�ড়পে বোস্তবোভেত সংক্রমণ 
ভনেন্ত্রণ ভনড়দ্শনোর ফড়� রুটিন ভিভ�ৎসোে 
ভব�ম্ব হড়েড়ে। এই মহোমোরী ি�ো�ো�ীন 
করোগীড়দরড়� তোড়দর ভিভ�ৎসোগত জরুভর 
অবস্োর ভিত্ভতড়ত কদখো ও ভিভ�ৎসো �রো 
হড়েড়ে এবং আমোড়দর� NHS ক� আবোর 
ভিভ�ৎসোড়্্ প্রস্তুত �রোর জন্য আমরো এই 
ভিত্ভতড়তই �োজ �রব। 

•  �ি্য েভরড়েবোগুড়�োড়� সুরভক্তিোড়ব 
এবং যত দ্রুত সম্ভব বৃভধি �রোর জন্য 
NHS Scotland �ড়�োর েভরশ্রম �রড়ে। 
ভিভ�ৎস�/ভলিভন�্যো� ভবড়শেজ্ঞরো 
অব্যোহতিোড়ব েয্োড়�োিনো �রড়েন কয 
আেনোর েভরিয্ো সম্্ন�ড়পে তোরো 
ভ�িোড়ব অভতভরক্ত অ্যোেড়েন্টড়মন্ট 
সরবরোভহত �রোর উড়দেড়শ্য েভরড়েবো 
প্রদোন �রড়ত েোড়রন। 

আপনার  
অ্াপলেন্টলমন্ট  
সম্পলিকে  
•  অনগু্রহ �ড়র ভনভচিত �রড়বন কয আেভন 

আেনোর GP প্র্যো�টিস ক� আেনোর 
হো�নোগোদ কযোগোড়যোড়গর ত্্য প্রদোন 
�ড়রড়েন, যোর মড়্্য আেনোর েেন্দসই 
কযোগোড়যোড়গর মো্্যম অন্তি্্ক্ত আড়ে। 

•  আেনোর ব্যভক্তগত েভরভস্ভতর উের 
ভনি্র �ড়র আেনোর অ্যোেড়েন্টড়মন্ট 
হেড়তো মড়ুখোমভুখ নোও েভরিোভ�ত �রো 
কযড়ত েোড়র। আেনোড়� হেড়তো এ�জন 
ভিভ�ৎসড়�র সড়গে এ�টি কেভ�ড়ফোন/
ভিভডও �ড়� কযোগ ভদড়ে আেনোর 
অ্যোেড়েন্টড়মন্ট অংশগ্রহণ �রড়ত ব�ো 
কযড়ত েোড়র। 

•  সো্োরণত আেনোর অ্যোেড়েন্টড়মড়ন্টর 
েড়ূব ্ভিঠির মো্্যড়ম অবভহত �রো হড়ব। 
আেভন যভদ আেনোর অ্যোেড়েন্টড়মড়ন্ট 
উেভস্ত নো ্ো�ড়ত েোড়রন তড়ব অনুগ্রহ 
�ড়র যত দ্রুত সম্ভব ভবিোগ বো ভলিভন� ক� 
অবভহত �রুন যোড়ত তোরো অন্য ক�োনও 
করোগীড়� এই সমে প্রদোন �রো কযড়ত 
েোড়র। আেভন আেনোর সুভব্োনুযোেী 
তোভরখ এবং সমে অনুসোড়র আবোর 
অ্যোেড়েন্টড়মন্টটি বু� �রড়ত েোরড়বন। 

• আেনোর সুরক্োর জন্য, অনুগ্রহ  
�ড়র শু্ুমোত্র ব�ো হড়�ই হোসেোতোড়� 
আসড়বন। 

কিাচিড-19 দরুন আমালদর NHS পচরলষিাগুলোর 
সামলন নানান ি্ালেঞ্জ এলস দা াচিলেলে এিং স্কটে্ান্ড 
জলুি করাগীলদরলি সাহায্ িরার জন্ আমরা এখন 
চিন্নিালি পচরিযকো প্রদান িরচে 



আচম িলি নাগাদ 
িালরা সলগে কদখা 
িরার প্রত্াো 
িরলত পাচর?
• আেনোর করফোড়র� গ্রহণ �রোর ের যত দ্রুত 

সম্ভব ভলিভন�্যো� দ� �ত্ৃ� তোর েযো্ড়�োিনো 
�রো হড়ব। 

•  আেনোর ভনভদ্ষ্ট সমস্যোর জন্য যোড়ত যত 
দ্রুত সম্ভব আেনোর সোড়্ সোক্োৎ �রো হে 
তো ভনভচিত �রোর জন্য স�� সম্ভব কিষ্টো 
�রো হড়ছে। দি্ুোগ্যক্রড়ম এর মোড়ন হড়ত 
েোড়র কয েভরড়েবোগুড়�োড়� সুরভক্তিোড়ব 
আবোর শুরু �রোর সমড়ে আেনোড়� হেড়ত 
ত্�নোমূ�ু�িোড়ব ভ�েুেো দীর্ সমে অড়েক্ো 
�রড়ত হড়ত েোড়র। 

• আেনোর প্রড়েোজনীে েভরিয্ো আরও  
দ্রুত গ্রহণ �রোর জন্য আেনোড়� হেড়তো 
ভ�েুেো আরও দড়ূর অবভস্ত এ�টি 
হোসেোতোড়� কযড়ত বো ভিভজে �রড়ত ব�ো 
কযড়ত েোড়র। 

সাহায্ িরার জন্ 
আপচন িী িরলত 
পালরন?
•  আেনোর জন্য ভনভদ্ষ্ট �রো অ্যোেড়েন্টড়মড়ন্ট 

উেভস্ত ্ো�ো অ্বো যভদ আেনোর আর 
তোর প্রড়েোজন কনই তড়ব আমোড়দরড়� কসই 
ভবেড়ে অবভহত �রো গুরুত্বেূণ্।

•  আেনোড়� সরবরোভহত ক�োনও ত্্যোভদ 
ক� অভগ্রম েেোর �্ো ভনভচিত �রড়বন 
যোড়ত আেভন অবভহত ্োড়� কয আেভন 
ভ� প্রত্যোশো �রড়ত েোড়রন এবং তোর জন্য 
প্রোসভগে� প্রস্তুভত গ্রহণ �রড়ত েোড়রন। 

•  আমরো িোই কয আেনোর েভরিয্ো সম্পভ�্ত 
ভসধিোড়ন্ত কযন আেভন সম্পূণ্িোড়ব জভেত 
্োড়�ন। আমরো আেনোড়� প্রড়ণোভদত �ভর 
কয আেনোর ক�োনও প্রশ্ন ক্ড়� ্ো�ড়� 
আেভন কযন আেনোর স্োস্্য েভরড়েবোর 
কেশোজীবীড়দরড়� তো ভজজ্ঞোসো �ড়রন যোড়ত 
আেভন আেনোর েরীক্ো এবং ভিভ�ৎসোর 
ভব�পে সম্পড়�্ অবভহত ভনব্োিন গ্রহণ 
�রড়ত েোড়রন। আমরো আেনোড়� ভনম্নবভণ্ত 
প্রশ্নগুড়�ো ভজজ্ঞোসো �রোর জন্য প্রড়ণোভদত 
�ভর:

• এড়ত �ী �ী উে�োর আড়ে?

• এড়ত �ী �ী ঝঁুভ� আড়ে?

• ভব�পেগুড়�ো �ী �ী?

• আভম যভদ ভ�েুই নো �ভর তড়ব �ী হড়ব?

আেনোর স্োস্্য েভরড়েবো প্রদোন�োরী 
কেশোজীবীড়দরড়� এই প্রশ্নগুড়�ো ভজজ্ঞোসো 
�রোর সোহোড়য্য আেভন ভসধিোন্ত গ্রহণ 
�রড়ত েোরড়বন কয ক�োন েরীক্োসমূহ এবং 
ভিভ�ৎসোসমূহ আেনোর জন্য সঠি� হড়ব।

আপনার সমস্ার 
উপর নজর রাখা 

•  যভদ এ�টি অ্যোেড়েন্টড়মড়ন্টর জন্য 
আেনোড়� ক�োনও হোসেোতোড়�র ভবিোড়গ 
করফোর �রো হড়েড়ে তড়ব আেনোড়� ত্্য 
সরবরোহ �রো উভিত কয অড়েক্ো �রো 
�ো�ীন সমড়ে আেভন ভনড়জর অবস্ো 
ভ�িোড়ব সোম�োড়ত েোড়রন। এড়ত অন্তি্্ক্ত 
রড়েড়ে আেনোড়� কযোগোড়যোড়গর ত্্য 
সরবরোভহত �রো ্রুন যভদ আেনোর ক�োনও 
প্রশ্নোভদ ্োড়�।

•  অনুগ্রহ �ড়র ভনভচিত �রড়বন কয �োড়রো সড়গে 
সোক্োৎ �রোর অড়েক্ো �রো�ো�ীন সমড়ে 
আেভন কযন ভনড়জর অবস্ো সোম�োড়নোর 
জন্য সরবরোভহত েরোমশ্ অনুসরণ �ড়রন। 

•  আেভন NHS inform-এর স্-সহোে� 
ভনড়দ্ভশ�োগুড়�ো ক্ড়� আেভন আরও 
ত্্যোভদ কেড়ত েোড়রন। 



স্ব-সহােতা 
•  যভদ আেনোর সমস্যো সম্পড়�্ আেনোর 

আরও েরোমড়শ্র প্রড়েোজন হে তড়ব 
অনুগ্রহ �ড়র কসই হোসেোতোড়�র দড়�র 
সড়গে কযোগোড়যোগ �রুন যোর সোড়্ আেভন 
অ্যোেড়েন্টড়মড়ন্টর অড়েক্ো �রড়েন। NHS 
inform ও এ�টি মূ�্যবোন সংস্োন – 
nhsinform.scot/self-help-guides

•  যভদ অড়েক্ো �রো�ো�ীন সমড়ে আেনোর 
অবস্ো বো উেসগ্গুড়�োর কক্ড়ত্র আরও 
অবনভত কদখো কদে তড়ব আেনোর ভনড়জর 
GP প্র্যো�টিড়সর সড়গে কযোগোড়যোগ �রো 
উভিত। 

•  আেনোর স্োনীে ফোম্োভসস্ট বো ফোড়ম্ভস 
দড়�র এ�জন প্রভশভক্ত সদস্য আেনোড়� 
েরোমশ্ ভদড়ত েোড়র এবং প্রড়েোজন হড়� 
ওিোর-দ্য-�োউন্টোর ওেু্ সরবরোভহত 
�রড়ত েোড়রন। 

•  উেসগ্গুড়�োড়� সোম�োড়নোর জন্য আরও 
ত্্য কেড়ত 111 নম্বড়র NHS 24 ক� �� 
�রুন।

•  আেভন যভদ মড়ন �ড়রন কয আেনোর 
সমস্যো বো উেসগ্গুড়�ো প্রোণরোতী তড়ব 
আেনোর অভব�ড়ম্ব 999 নম্বড়র �� �রো 
উভিত।

অন্ান্ সহােতা
আেভন যভদ মড়ন �ড়রন কয আেনোর 
ভিভ�ৎসোর কক্ড়ত্র যো ভব�ম্ব রড়েড়ে তোড়ত 
আেনোর মোনভস� স্োস্্য এবং সুস্তো 
প্রিোভবত হড়েড়ে তড়ব ভনম্নবভণ্ত সংস্ো 
ক্ড়�ও সোহোয্য �ি্য আড়ে; 

•  আেভন যভদ ভবহব� অনুিব �রড়েন যো 
আেনোর যভদ সোহোড়য্যর প্রড়েোজন হে 
তড়ব আেভন ভদড়ন 24 রণ্ো 111 নম্বড়র 
NHS 24 ক� �� �রড়ত েোড়রন এবং 
কেভ�ড়ফোড়নর প্রম্পড়ের মো্্যড়ম Mental 
Health (মোনভস� স্োস্্য) ভব�পে ভনব্োিন 
�রড়ত েোড়রন।

•  0800 83 85 87 নম্বড়র Breathing 
Space সপ্োড়হর ভদড়ন কসোমবোর ক্ড়� 
বহৃস্পভতবোর, ভবড়�� 6েো ক্ড়� রোত 2েো 
েযন্্ত এবং সপ্োহোড়ন্ত শুক্রবোর ভবড়�� 6েো 
ক্ড়� কসোমবোর কিোর 6েো েয্ন্ত কখো�ো 
্োড়� (breathingspace.scot)।

•  0800 328 9655 নম্বড়র Living Life 
কসোমবোর-শুক্রবোর রোত 1েো ক্ড়� রোত 
9েো েয্ন্ত কখো�ো ্োড়�। 


