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এক� ভজভপ-রি রিভজস্টাি কিুন

এ�টি GP রিথ্যা�নির িান্ নিবনন্ত হওয়া আপিান� 
রিনয়াজনির িময় িঠি� পনরচয্শা কপনত িাহাযথ্য �রনব। 
ইংেথ্যানন্ডর কয ক�উ এ�টি GP রিথ্যা�নির িান্ করনজস্টার 
�রনত এবং পনরচয্শা োি �রনত পানরি - এরজিথ্য আপিার 
ঠি�ািা বা অনিবািি অবস্ার রিমার, আইনে বা NHS 
িম্বনরর রিনয়াজি কিই। 

ন�িানব করনজস্টার �রনবি তা জািনত এখানি 
যাি nhs.uk/nhs-services/gps/
how-to-register-with-a-gp-surgery
 
উ� িাখুন

রীতে আবহাওয়া স্ানস্থ্যর ন�েমু  িমিথ্যান� আরও খারাপ 
�রনত পানর এবং এমিন� গুররুতর জটিেতার িৃ� �রনত 
পানর, নবনরে �নর যনি আপনি 65 বা তার অনধ� বয়িী হি 
অ্বা যনি আপিার িীঘ্শনিনির ক�ানিা স্াস্থ্য িমিথ্যা ্ান�।

উ� করনখ িানো ্া�া এখি আনগর কচনয়ও অনধ� 
গুররুত্বপপূর্শ। আগামী মািগুনের জিথ্য ন�েমু  পরামর্শ:

• যনি পানরি আপিার ঘরন� �মপনক্ 18°C (65°F) 
তাপমা�ায় গরম রাখমুি - আপিার মপূখথ্য বিার ররুমন� 
ন�েমু ো অনধ� উ� রাখনত পানরি

• হাইন�ে ্া�মু ি - িারা নিি রিচমুর পনরমানর গরম 
পািীয় এবং জে পাি �ররুি 

• িানো খাি - উ�, পমু��র খাবার নিনয় পপূরর �ররুি
• িনরিয় ্া�মু ি - ররীনরর পয্শাপ্ উ�তা উৎপন্ন �রা 

নিন�ত �রনত চোনিরা �রনত ্া�মু ি
• কেয়ানরং গুররুত্বপপূর্শ – কবর �নয়�টি পাতো 

কপারান�র কেয়ার পরনে আপনি এ�টি পমুররু 
কেয়ানরর কপারান�র কচনয় অনধ� গরম ্া�নবি, 
�ারর কেয়ারগুনে উ� বাতািন� আেন� রানখ। 

গরম �রার খরনচ িহায়তা নহিানব আপনি ির�ানরর �াে 
ক্ন� অিমুিাি পাওয়ার অনধ�ারী হনত পানরি। ির�ানর নস্কম 
িম্পন�্শ  আরও জািনত simpleenergyadvice.org.uk এবং 
gov.uk/browse/benefits/heating এ যাি

আপনাি ওেুরধি ক্যাভবরনট রচক কিুন

এই রীনত রি�ত ্া�মু ি এবং আপিার ওেমুনধর �থ্যানবনিে নরস্ট� 
�ররুি। আপনি করিিনরিপরি ো়ো ওেমুধ বথ্যবহার �নর ঘনর বনিই 
�ানর এবং গো বথ্য্ার মনতা িাধারর কোেখানো অিমুনখর 
নচন�ৎিা �রনত পানরি। 

আপনি NHS অথ্যাপ nhs.uk/nhs-app অ্বা GP 
অিোইি পনরনেবা nhs.uk/nhs-services/gps/
using-online-services বথ্যবহার �নর নজনপ িাজ্শ ানর বা 
িানম্শনিনত িা নগনয়ই আপিার পমুিরাবৃত্ত করিিনরিপরনির অে্শ ার 
�রনত পানরি।

অন্যান্য রলারকরদি রখয়াল িাখুন

বয়স্ক রিনতনবরী, বন্মু বান্ব এবং পনরবানরর িিিথ্যনির রীত�ানে 
ন�েমু ো অনতনরক্ত িাহানযথ্যর রিনয়াজি হনত পানর। কযাগানযানগ 
্া�মু ি এবং নিন�ত �ররুি কয যনি তারা �নয়�নিি বান়ের 
বাইনর কযনত িা পানরি তারজিথ্য তানির �ানে পয্শাপ্ িামগ্ী ও 
করিিনরিপরনির ওেমুধ রনয়নে। 

েমু টির নিিগুনোনত যনি তানির িহায়তার ির�ার হয় যখি 
নজনপ রিথ্যা�টিি এবং িানম্শনি বন্ ্ান� এবং তারা বমুঝনত 
পারনেি িা কয ন� �রা উনচত, কিই িময় NHS 111 িাহাযথ্য 
�রনত পানর। 111.Nhs.uk এ যাি বা 111-এ �ে �ররুি। এই রীরি িারলা 

থাকুন
বারন্ট, ক্যামরেন, এনভফ�, হ্যাভিভ� 
এবং ইেভলংটরনি বাভে�ারদি িথ্য 
এবং পভিরেবা 



আপনি বা আপিার ক�ানিা নরিয়জি যনি মািনি� স্াস্থ্য 
িং�নের িম্মুখীি হি তাহনে আপনি আপিার স্ািীয় NHS 
মািনি� স্াস্থ্য কহল্পোইনি 24-ঘন্ার পরামর্শ এবং িহায়তার 
জিথ্য �ে �রনত পানরি। কযাগানযানগর তন্থ্যর জিথ্য, এখানি 
যাি:  northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
getting-help-in-mental-health-crisis  
 
অভিিাবক এবং পভিচর্াকািী জন্য পিামর্

আপনি যনি এই রীনত আপিার িন্ানির রারীনর� বা মািনি� 
স্াস্থ্য নিনয় উনবিগ্ন হি তাহনে �খি এবং ক�া্ায় এ�জি 
স্াস্থ্যনিবা কপরািানরর িাহাযথ্য নিনত হনব কি িম্পন�্শ  NHS 
ি ্্শ কিন্টাে েন্ডি নলিনি�থ্যাে �নমরনিং গ্রুনপর ওনয়বিাইনে 
ত্থ্য কপনত পানরি: northcentrallondonccg.nhs.uk/
my-health/covid-19/staywellthiswinter
 
আপনাি রিাগ প্রভিরিাধ ক্ষমিা বাড়ান

COVID-19 এর িম্পপূর্শ টি�া কিওয়া এবং ফ্মু  জথ্যাব কিওয়া 
আপিান� এবং আপিার আনরপানর ্া�া কোন�নির রক্া 
�রনত িাহাযথ্য �রনব। টি�া�রর িম্পন�্শ  কেনেস্ট পরামর্শ কিখমুি 
এখানি northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP পভিরেবা

উত্তর কিন্টাে েন্ডনির পাাচটি বনরা জমুন়ে GP হাবগুনেনত িপ্ানহ 
িাত নিি িন্থ্যায় এবং িপ্াহানন্ নজনপ অথ্যাপনয়ন্নমন্ উপেব্ধ 
্ান�: বানি্শে, �থ্যামনেি, এিনিল্ড, হথ্যানরনজি এবং ইিনেংেি 

আমানির GP হাবগুনেনত অনিজ্ঞ GP এবং িাি্শ �মীমী রা 
রনয়নেি যারা কোেখানো আঘাত এবং অিমুস্তা ্া�া রিাপ্বয়স্ক 
ও নরশুনির মপূেথ্যায়ি এবং নচন�ৎিা রিিাি �নরি৷

হাবগুনে ক�া্ায় অবনস্ত এবং �ীিানব অথ্যাপনয়ন্নমন্ বমু� 
�রা যায় তা জািনত, অিমুগ্হ �নর আমানির ওনয়বিাইে 
কিখমুি: northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/   

জিুিী রেন্াল পভিরেবা

আপিার যনি িা ানতর জররুরী নচন�ৎিার রিনয়াজি হয় তাহনে 
আপিার স্ািানব� কেন্াে রিথ্যা�টিনির িান্ কযাগানযাগ 
�ররুি। তারা আপিান� কিখনত পানরি বা আপিান� এ�টি 
জররুরী কেন্াে ক�য়ার পনরনেবানত পাঠানত পানরি।

আপিার যনি িবিময় কিখানিার মনতা িন্নচন�ৎি� িা ্ান�, 
তাহনে আপনি ক�া্ায় জররুরী পনরচয্শা কপনত পানরি কি নবেনয় 
পরামনর্শর জিথ্য NHS 111-এর িান্ কযাগানযাগ �ররুি। 

মানভেক স্াস্্য েহায়িা

আপনি যনি উনবিগ্ন হি, �ম বা ন�েমু ো অরিীনত�র কবাধ �নরি, 
তাহনে �্া বোর ক্রানপ িম্পন�্শ  আপিার নজনপ রিথ্যা�টিনির 
িান্ কযাগানযাগ �ররুি। আপিার GP আপিান� িাহাযথ্য �রনত 
এখানি রনয়নে - রারীনর� এবং মািনি�িানব - এবং আপিান� 
িঠি� পনরনেবায় পাঠানত পানর।
 
আপনি এিনর মাইন্ড মথ্যাোরি ওনয়বিাইনে আপিার মািনি� 
স্াস্থ্য এবং িমুস্তার যত্ন কিওয়ার জিথ্য নবনরেনজ্ঞর পরামর্শ এবং 
রিথ্যা�টি�াে টিপি োি �রনত পানরি: nhs.uk/every-
mind-matters  

NHS 111

জররুরী ন�ন্তু রিারঘাতী অিমুখ বা আঘাত িা হনয় ্া�নে, 
111.nhs.uk এ নিনজে �ররুি বা কমাবাইে এবং েথ্যান্ডোইি 
ক্ন� 111 িম্বনর নবিামপূনেথ্য �ে �ররুি। পনরনেবাটি 24 ঘন্া, 
িপ্ানহর িাত নিি উপেব্ধ রনয়নে। 

রিনরনক্ত উপনিষ্ারা আপিার জররুরী রিনয়াজনি িঠি� 
নচন�ৎিা পনরনিবা োি �রনত িাহাযথ্য �রনব এবং আপিান� 
স্াস্থ্যনিবা কপরািারনির �ানে পাঠানত পানরি বা আপিান� 
এ�টি জররুরী নচন�ৎিা ক�ন্দ্র, জররুরী কেন্াে পনরনেবা, নজনপ, 
িাম্শানি বা অিথ্য আরও ক�ানিা উপযমুক্ত স্ািীয় পনরনেবানত 
কযনত নিনি্শ র নিনত পানরি।

রিারঘাতী আঘাত বা পনরনস্নত কযমি হাে্শ  অথ্যাো� বা কট্া� হনে 
A&E কত যাি বা 999 এ �ে �ররুি।

আপনাি ফাম্াভেস্টরক ভজজ্াো কিুন

আপিার স্ািীয় িাম্শানিস্ট আপিান� অথ্যাপনয়ন্নমনন্র 
রিনয়াজিীয়তা ো়োই োয়নরয়া, িা� নিনয় জে প়ো, বা 
কবিিািায়� �ানর বা মা্াবথ্য্ার মনতা িাধারর অবস্ার জিথ্য 
করিিনরিপরি ো়োই ওেমুধ িম্পন�্শ  বন্মু ত্বপপূর্শ, নবনরেজ্ঞ পরামর্শ 
নিনত পানরি। 

করিিনরিপরি নবতরনরর পারাপানর, িাম্শানিস্টরা জররুনর 
গি্শ নিনরাধ� এবং অিংযমতার িামগ্ী িরবরাহ �রা িহ নবনিন্ন 
পনরনেবা রিিাি �নর।  

আপিার �াো�ানে এ�জি িাম্শানিস্ট খমুানজ কপনত এখানি যাি 
nhs.uk/find-a-pharmacy  
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