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English Bengali /বাাংলা 

My important information 
for NHS 24 

NHS 24-এর জন্য আমার গুরুত্বপূর্ণ 

তথ্য  

You can phone 111 if you: 

• think you need to go to Accident & 

Emergency (A&E) or a minor injuries unit 

• are too ill to wait for your GP practice to 

open 

আপনন্ 111 ন্ম্বরর ফ ান্ কররত পাররন্ যনি 

আপনন্: 

• মনে কনেে যে আপোনক Accident Accident & 

Emergency (A&E) বা minor injuries  

unit- -এ (ছ োটখোছটো চ োট আঘোছের ইউনিছট)  যেনে হনব 

• আপনে এনোটাই অসুস্থ যে আপনি আপোে GP 

Practice  (নিনপ প্র্যোকটিস)  চখোলোর িিয অছপক্ষো 

করছে পোরছেি িো 

Keep this card by your phone or in a handy 

place so you always have your information at 

hand. 

এই কার্ণ টি আপন্ার ফ ারন্ বা হারতর ন্াগারে রাখুন্ যারত তথ্য 

চাইরেই তা চটজেনি ফপরে ফযরত পাররন্। 

Your name:  আপোে োম:  

Date of birth:  জন্ম োনেখ:  

Address:  

 

 

ঠিকাো:  
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Post code: যপাস্ট যকাড: 

Phone number: য াে েম্বে: 

Illnesses or conditions: 

 

 

যোগ বা অসুস্থো: 

Medication : 

 

 

 

ওষুধ  : 

If you take multiple medications you might 
want to keep a copy of your repeat 
prescription form with this card. 

আপন্ারক যনি একানিক ওষুি নন্রত হে, তাহরে আপনন্ 

পুন্রাবৃনি করা ফেসনিপশন্  রমণর একটি ন্কে এই কারর্ণ র সারথ্ 

রাখরত পাররন্। 

Allergies: 

 

অযালানজি : 

GP name:  GP (নিনপ) -ে োম:  

GP practice:  GP Practice (নিনপ প্র্যোকটিস):  

GP phone number:  GP-ে য াে েম্বে:  

Pharmacy name:   ানমিনসে োম:  

Pharmacy phone number:   ানমিনসে য াে েম্বে:  
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It’s OK to ask নজজ্ঞাসা কররত অসুনবিার নকছু ফন্ই 

It’s important to know what’s going on with your 

own healthcare at any time. Knowing the right 

questions to ask your health professional in any 

setting can make all the difference. 

আপোে স্বাস্থয পনেনষবায় কী চলনে ো যে যকােও সময় যজনে োখাটা 

জরুেী। যে যকােও পনেনস্থনেনে আপোে স্বাস্থয পনেনষবাদাোনক যকাে 

যকাে সঠিক প্রশ্ন কেনে হনব ো জােনল অনেকটা  াোক গন়ে যদয়। 

You could ask: 

• What are the benefits of my treatment? 

• What are the risks of my treatment? 

• Any alternative treatments I can try? 

• What if I do nothing? 

Healthcare staff are more than happy to answer 

these and any other questions you may have 

আপনন্ নজজ্ঞাসা কররত পাররন্: 

• আমাে নচনকৎসাে উপকানেো কী কী? 

• আমাে নচনকৎসাে ঝুুঁ নক কী কী? 

• আনম নক আে যকােও নবকল্প নচনকৎসা কনে যদখনে পানে? 

• আনম েনদ নকেুই ো কনে োহনল কী হনব? 

এই প্রশ্নগুনল এবং আপোে মনে অেয আেও যকােও প্রশ্ন থাকনল স্বাস্থয 

পনেনষবাদাোো আেনেে সানথ যসগুনলে উত্তে যদনবে। 

For up to date health information and advice 

visit: www.nhsinform.scot  

স্বাস্থয সম্পনকি ে আপ-টু-যডট েথয ও পরোমছশের জেয এই সাইনট োে: 

www.nhsinform.scot  

For more information in Bengali go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/beng

ali 

 

বাংলায় আেও েথয জাোে জেয এই সাইনট োে 

www.nhsinform.scot/translations/languages/beng

ali 
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