
িকছ�  িকছ�  �া�� পিরেষবা স�দােয়র মেধ�ই পাওয়া যায়, হাসপাতােল নয়। এর মেধ� রেয়েছ
মানিসক �া��, িশ� �া�� এবং �সবপবূ� পিরেষবা এবং �যৗন �া�� ও পিরবার পিরক�না
ি�িনক।

ওয়াক-ইন বা জ�রী িচিকৎসা �ক� 

স�দায়িভি�ক �া�� পিরেষবা 

NHS িকভােব কাজ কের: অিভবাসীেদর জন� এক� িনেদ� িশকা

�াথিমক ওষধুফােম�িস
ফাম�ািস�রা সিদ� , কািশ, গলাব�থা, �পেটর সমস�া ও ব�থা এবং য�ণার মেতা �ছাটখােটা
অসুেখর ��ে� ি�িনকাল পরামশ� এবং ওষধু িদেত পােরন। ফাম�ািস� আপনােক জানােবন
�য আপনার ডা�ােরর কােছ �যেত হেব িকনা বা আপনার �য সহায়তার �েয়াজন আপিন
যােত �স�িল পান তা িনি�ত করার জন� আপনােক অন� �কােনা �া��েসবা �পশাদােরর
কােছ পাঠােব। এছাড়াও আপিন �কােনা ফােম�িস বা সুপারমােক� ট �থেক �ছাটখােটা অসেুখর
ওষুধ বা �াথিমক িচিকৎসা সাম�ী িকনেত পােরন; িনকট� ফােম�িস খুঁেজ �পেত এখােন যান:
www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

একজন দ�-িচিকৎসক খুঁেজ পান এখােন www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
একজন চ�ুেরাগ িবেশষ� খুঁেজ পান এখােন www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/opticians/ 

যিদ আপনার দঁােত ব�থা থােক তাহেল জ�ির দ�িচিকৎসা পিরচয�ার জন� 111 ন�ের কল ক�ন

দঁাত এবং �চােখর িচিকৎসাদ�-িচিকৎসক এবং চ�ুেরাগ িবেশষ� 

একজন িজিপ, িচিকৎসা পরামশ� িদেত পােরন, �রাগ সনা� করেত পােরন এবং ওষধু িদেত পােরন।
অেনক ধরেনর শারীিরক এবং মানিসক �া��জিনত সমস�ার ��ে� তারা আপনার �যাগােযাগ করার জন�
�থম ব�ি� হেত পােরন। িজিপ ��াক�স আপনার দীঘ�েময়াদী �া��েসবা সম�য় ও ব�ব�াপনার জন�ও দায়ী
এবং আপনার যিদ আরও িবেশষ �কােনা হাসপাতােলর পিরেষবার �েয়াজন হয় তেব তারা আপনােক �রফার
করেত পােরন। আপনার বত� মান �া�� সমস�ার চািহদা �মটােত একজন িজিপ ��াক�েসর সােথ �রিজ�ার
করাই সবেথেক ভােলা।   www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/  

িজিপ ��াক�স বা িচিকৎসা �ক� িচিকৎসা ব�ব�াপনা, দীঘ�েময়াদী পিরচয�ার সম�য়সাধন
এবং হাসপাতােলর িবেশষ�েদর অ�াে�স

জ�রী পিরেষবা িচিকৎসাগত জ�ির অব�া বা জীবন-
সংকেটর পিরি�িত

�ছাটখােটা আঘাত বা জ�রী
িচিকৎসা পরামশ�

িবনামেূল� �া�� স�িক� ত তথ� এবং পরামশ� �পেত 24-ঘ�ার পিরেষবা
NHS এর িবনামেূল�র �ফান লাইেন 111 ডায়াল কের �যাগােযাগ
করেত পােরন। আপিন "interpreter please" (“�দাভাষী চাই”) বেল
আপনার ভাষায় একজন �দাভাষী চাইেত পােরন।

আপিন যিদ িনেজেক ��তরভােব �িত�� কের থােকন বা করেত চেলেছন, তাহেল অ�া��েলে�র জন� 999 ন�ের �ফান
ক�ন বা সরাসির A&E-�ত যান। যিদ আপিন আ�হত�ার কথা ভাবেছন, তাহেল 116 123 ন�ের �ফান কের
সামািরটানেদর মেধ� �থেক �কােনা একজেনর সােথ কথা বলুন।

জ�রী মানিসক �া�� আ�হত�ার িচ�া বা িনেজেক ��তরভােব �িত�� করা
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��তরভােবঅসু� বাআঘাত�া�হয় এবংতােদর জীবনঝুিকপূণ� অব�ায়থােক তাহেল 999 ন�ের
�ফান ক�ন। �টিলেফান অপােরটর আপনােক পরামশ� �দেব �য কী করেত হেব বা �কাথায় �যেত হেব।
িচিকৎসা �দােনর জন� বা �রাগীেক হাসপাতােল �ানা�িরত করার জন� এক� এ��েল� পাঠােনা হেত
পাের। হাসপাতােলর দঘু�টনা এবং জ�রী (Accident and Emergency, A&E) িবভাগ বছেরর
�েত�ক িদন 24 ঘ�া �খালা থােক। আপিন সরাসির এবং �কােনা অ�াপেয়�েম� ছাড়াই এই
পিরেষবা�িল �হণ করেত পােরন
www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-call-999/ 

999

গভ� াব�া, িশ� �া��, গভ� িনেরাধক পিরেষবা

BENGALI

�ছাটখােটা আঘাত �যমন �কেট যাওয়া, মচেক যাওয়া এবং �ছাট ফাটল বা জ�রী
িচিকৎসা পরামেশ�র জন� যিদ জ�রী িচিকৎসার �েয়াজন হয়, তাহেল আপিন �কােনা
অ�াপেয়�েম� ছাড়াই সরাসির ওয়াক-ইন বা জ�ির পিরচয�া �কে� �যেত পােরন। এই
�ক��িল সাধারণত িদেনর �বলা �খালা থােক।

https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/opticians/
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-call-999/
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-call-999/


িজিপ-র পরামশ� এবং িচিকৎসা
এমন পিরেষবা যা NHS 111 �টিলেফান পরামশ� লাইেনর
অংশ িহসােব �দান করা হয়
এক� A&E িবভাগ, ওয়াক-ইন �স�ার, �ছাটখােটা
আঘােতর ইউিনট বা জ�রী পিরচয�া �কে� দঘু�টনা এবং
জ�রী পিরেষবা �দান করা হয়
িকছ�  সং�ামক এবং �যৗনবািহত �রাগ সনা�করণ এবং
তার িচিকৎসা
COVID-19 এর তদ� করা, �রাগ সনা�করণ, িচিকৎসা
এবং �কা �দওয়ার জন� NHS পিরেষবা �দান করা হয়
পিরবার পিরক�না পিরেষবা (গভ� িনেরাধক)
িনয�াতন, নারীর �যৗনা� িবকৃিত, গাহ��� সিহংসতা বা �যৗন
সিহংসতার কারেণ শারীিরক বা মানিসক অব�ার িচিকৎসা

এই �া��েসবাসমহূ সবার জন�ই িবনামেূল�

আপনার �কানার �মাণপ�, অিভবাসন ি�িত, আইিড বা NHS ন�েরর �েয়াজন
�নই।

আপনার িনকট� িজিপ ��াক�স খুঁেজ �বর ক�ন এবং অনলাইন �রিজ�ার ক�ন।
 www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/ 
একজন িজিপ-র সােথ �রিজ�ার করেত যিদ আপনার �কােনা সমস�া হয় তাহেল আপিন
িন�িলিখত�িল করেত পােরন:
•        এক� িজিপ অ�াে�স কাড�  ডাউনেলাড ক�ন এবং এ� িজিপ িরেসপশিন�েক
�দখান  www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/ 
•        সাহােয�র জন� NHS ইংল�া� (0300 311 22 33) বা ড�রস অফ দ�া ওয়া�� েক
(0808 1647 686) �ফান ক�ন

999

�া��েসবায় আপনার অিধকার: অিভবাসীেদর জন� এক� িনেদ� িশকা
 

�েত�েকরই একজন িজিপ (�জনােরল ��াক�শনার)
এর সােথ �রিজ�ার হওয়ার অিধকার রেয়েছ

িবেশষ� �া�� পিরেষবা�িল িন�িলিখতেদর জন�ও িবনামেূল�
উপল�: শরণাথ� 

আ�য়�াথ�
আধিুনক দাসে�র িশকার বা সে�হজনক িশকার
িনভ� রশীল

�যসকল ব�ি�েদর আ�েয়র আেবদন অ�ীকার করা হেয়েছ তারাও িবনামূেল� NHS
পিরেষবা�িল �হণ করেত পারেব। আপিন িবনামূেল� �া��েসবা পাওয়ার অিধকারী িকনা
তা এখােন �চক ক�ন।
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide

��সি�পশেনর ওষধু, দঁােতর এবং �চােখর িচিকৎসা ইংল�াে� সাধারণত িবনামূেল�
পাওয়া যায় না িক� �যসকল আ�য়�াথ� �হাম অিফস �ারা আিথ�কভােব সহায়তা
�া� তােদর এইসম� �া��েসবার খরেচর স�ণূ� সহায়তা পাওয়ার জন� এক� HC2
সা��িফেকট �দওয়া হেব। �যেকউ এই সহায়তার জন� আেবদন করেত পােরন,
িকভােব আেবদন করেবন �স স�েক�  অিধকপরামশ� �দখনু।
www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide 
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এর সােথ অংশীদািরে� রেয়েছ
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