
লিভারপিু নারী হাসপাতাি 
কতৃক প্রদত্ত পলরষেবাগুলির 
পর্াষিাচনা

NHS লিভারপিু ললিলিক্াি কলিশলিং গ্রুপ (CCG),
দলষিণ সেফটি CCG, োউথপপাট্ট , এবং ফি্টলব CCG,
সিাজলি CCG এবং লিভারপিু িারী হােপাতাি একেপগে কাজ করপে.

29 জনু 
থেষক  

15 আগস্ট

FR
EE

PO
ST

NH
S 

Li
ve

rp
oo

l C
CG

আষরা জাননু এবং 
আপনার মতামত 

থেযার করুন



কি ঘটছে?
ভকিষ্যছে কিভাছি কিভারপিু নারী 
হাসপাোছি NHS ফাউছডেশন ট্াছটের 
উপিব্ধ পকরছষিার উন্নকে িরা যেছে 
পাছর ো NHS খঁুজছে.

কিভারপিু নারী হাসপাোছি যে সিি 
পকরছষিা প্রদান িরা হয়:

  কনওছনটাছিাকজ
(সময়ের পূয্বে জন্মায�মা এ্ং দু্বেল �্জমাত 

শিিুযদর জ�্য)

  যেটারকনটি
(গরবে ্ত ী �মার ী ও �তু� মমা-দদর জ�্য)

  গাইছনাছিািকজ
(জ��তয্রের প্ররমা্ সৃশ টিকমার ী সমস্যমা প্ররমাশ্ত 

মশিলমাযদর জ�্য)

  অনভূুকেনাশি, কিছয়টার এিং উচ্চ 
কনভ্ভ রো ইউকনট
(অযত্মাপচমাযরর সম়ে এ্ং পযর মশিলমাযদর সিমা়েতমা 

দদও়েমার জ�্য)

   করছপ্রাডািটিভ যেকডকসন 
(মশিলমাযদর গরবে ধমারয� সমািমায্য করমা – ্ ন্্যমাত্ব 

শচশকতসমা)

  জীনেত্ত্ব
(মমা�ুষযক তমাযদর শজয�র মমাধ্যযম তমাযদর 

পমাশর্মাশরক ডমাক্মার ী ইশতিমাস এ্ং তমা শকরমায্ 

তমাযদর সমস্যমা শ�রবে়ে / শচশকতসমা প্ররমাশ্ত করযত 

পমাযর ্ ুঝযত সমািমায্য করমা).

 

যিন?
ধাত্ী, নাস্ভ এিং ডাক্াররা কিশ্াস 
িছরন েকদ কিেু কজকনস কভন্নভাছি 
সম্পন্ন িরা হয় েছি োনুষ ভাি েত্ন 
যপছে পাছরন.

এর িারণ:

  যরাগ ীছদর চাকহদা পশর্শতবে ত িয়েযে

  এখ� দরমাগ ীযদর যদখাছশানা িরার নেুন 

উপমা়ে এ্ং উচ্চতর জমাত ী়ে মমা� আযে

   এখ� দয উপমায়ে যত্ন সংগঠিত ি়ে তমা ি্যয়সাধ্য 
নয়.

আপকন কিভাছি এর সাছি 
জক়িে হছে পাছরন?
29 জুন এিং 15 আগটে 2016 এর মযধ্য 
আমরমা জমা�যত চমাই আপশ�, পশর্তবে য�র জ�্য 
কমাররসমুি, এ্ং আপ�মার অগ্মাশধকমার সম্পযকবে  শক 
রমা্যে�, যমাযত আমরমা এই প্রশতশরি়েমা ্ ্য্িমার 
কযর রশ্ষ্যযতর জ�্য শ্কমাি পশরকল্প�মা  করযত 
পমাশর.

এই প্রচমারপযরে সমস্যমাগুশল সম্বযন্ আরও তথ্য আযে, 
এ্ং শকরমায্ আপ�মার মতমামত দি়েমার করয্� 
তমার শ্িদ শ্্রর রয়েযে.

দরমাগ ীর �মাম ও শকেু শচশনিতকরযরর শ্্রর 
জ�গযরর দগমাপ� ী়েতমা রক্মা করমার জ�্য পশর্তবে � 
করমা িয়েযে, শকন্তু সকল উদমািরর ্ মাস্ত্ 
অশরজ্ঞতমার উপর শরশতি কযর করমা.
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20 ্েযররও আযগ িমাসপমাতমালটি চমাল ুিও়েমার সম়ে দথযক দরমাগীযদর চমাশিদমা 
পশর্শতবেত িয়েযে:
  গুরুের স্াস্্য সেস্যা সহ নারীরা 
োরা অেীছে সন্ান ধারছণ সক্ষে হন 
নাই এখন ো িরছে সক্ষে. এই মশিলমাযদর 
গরবে মা্স্মার সম়ে জটিল যত্ন প্রয়েমাজ� িযত পমাযর, এম� 

দল দথযক যমারমা শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর ��. 

ফযল দরমাগীযদর, তমাযদর যযত্নর জ�্য কখ�ও কখ�ও 

অ্যমাম্বযুলযসে স্মা�মান্তর করমা  করযত ি়ে. এই ্ ্য্স্মা 

জমাতী়ে শলিশ�কমাল মমা� পূরর কযর �মা ্ মা মশিলমাযদর 

স্যচয়ে রমাল অশরজ্ঞতমা দদ়ে �মা.

  েছত্নর নেুন োন পরূণ িরছে, 
এিং সংক্রেছণর ঝঁুকি িোছে দিু্ভি 
কশশুছদর যদখাছশানা িরার জন্য 
প্রছয়াজনীয় স্াছনর পকরোণ িা়িাছে 
হছি. দয শিিরুমা অতীযত দ্যঁচ থমাকযতমা �মা তমারমা 
এখ� রিযমই দ্শি সংখ্যমা়ে দ্যঁচ থমাকযত পমারযে, তমাই 

দসখমায� আযরমা দ্শি সংখ্যক �্জমাতকযদর শ্যিষ 

রকযমর যত্ন প্রয়েমাজ� ি়ে. দযস্ শিিযুদর অযত্মা-

পচমাযরর প্রয়েমাজ� ্তবেমমায� তমাযদর অপমাযরি� জ�্য 

শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর দথযক অ্যমাম্বযুলযসে কযর 

অ্যমাল্মার দি শিি ুিমাসপমাতমাযল স্মা�মান্তর করযত ি়ে.

  েকহিারা আছরা যিকশ িয়ছস সন্ান 
ধারন িরছেন. মশিলমাযদর দ্শি ্ ়েযস গরবে মা্স্মা 

আযরমা জটিল িযত পমাযর, এর অথবে অ�্যমা�্য িমাসপমাতমাযলর 

�মারী শ্যিষজ্ঞযদর দথযক মশিলমাযদর যত্ন প্রয়েমাজ� িযত 

পমাযর.

  েকহিারা সাধারণে দীঘ্ভকদন 
জীকিে িাছিন এিং অকধি সংখ্যি 
িয়স্ক েকহিাছদর স্তীছরাগ পকরছষিা 
প্রছয়াজন.
এর অথবে আযরমা পশরযষ্মার জ�্য চমাশিদমা, এ্ং আযরমা 

দ্শি সংখ্যক দরমাগীযদর জটিল স্মাস্্য চমাশিদমা যমাযদর অ�্য 

িমাসপমাতমালগশুলর শ্যিষজ্ঞ শচশকতসকযদর দথযক যত্ন 

প্রয়েমাজ� িযত পমাযর. 

  েকহিাছদর জননেছ্রের ি্যান্ার 
িা়িছে এিং ডাক্ারছদর যসসি 
কচকিতসায় আছরা জটিি অছস্তাপচার 
িরছেন.
কখ�ও কখ�ও এইস্ অপমাযরিয� অ�্যমা�্য িমাসপমাতমাল 

দথযক শ্শরন্ন শ্যিষজ্ঞযদর জশ়িত থমাকযত ি়ে, যমার 

ফযল মশিলমাযদর যমারমা খু্  দু্ বেল তমাযদর শচশকতসমার 

সম়ে শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাল ও অ�্যমা�্য 

িমাসপমাতমাযলর মযধ্য স্মা�মান্তর করযত িযত পমাযর.
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যিন পকরছষিাগুকির 
পকরিে্ভ ন প্রছয়াজন?



  

দরমাগীর জ�্য যযত্নর �তু� পদ্ধশত এ্ং শকরমায্ এই যত্ন প্রদমা� করমা উশচত 
তমার জ�্য উচ্চতর মমা� আযে 

এখাছন যিশকিেু উছলেখছোগ্য প্রকেিন্ধিো কিদ্যোন ো িে্ভ োন  ি্যিস্ার েছধ্য 
সোধান িরা োছি না.
শকেু শকেু দক্যরে, দস্মাগশুল জমাতী়ে মমা� ্মা আদিবে অ�িুীলয�র শ�যদবে শিকমা পূরর কযর �মা. এর অথবে দরমাগীযদর প্রমাপ্ত 

যত্ন এ্ং অশরজ্ঞতমা যতটমা রমাল িযত পমাযর তত রমাল �়ে.

এেমা়িমাও অ�্যমা�্য িমাসপমাতমাল দথযক দস্মা প্রয়েমাজ� এ্ং তমাযদর শচশকতসমার সম়ে স্মা�মান্তশরত করযত িয্ এম� 

দরমাগীযদর সংখ্যমা ্শৃদ্ধ পমাযছে.
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ধাত্ী, নাস্ভ এিং ডাক্াররা যে সিি েূি সেস্যা উছলেখ িছরছেন:
   ইনছটনকসভ যিয়ার
- শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল একটি ই�যট�শসর 

দক়েমার ইউশ�ট দযখমায� স্যচয়ে গরুতুর অসসু্ দরমাগীযদর 

যত্ন করমা ি়ে তমা দ�ই. জমাতী়ে মমা� পূরর করযত, 

শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর উচ্চ শ�রবে রতমা ইউশ�ট 

একটি ই�যট�শসর দক়েমার ইউশ�যটর পমাযি অ্শস্ত িযত 

িয্. এর কমার� যমাযত একজ� মশিলমাযক উচ্চ শ�রবে রতমা 

ইউশ�ট দথযক দ্রুত স্মা�মান্তশরত করমা যমা়ে যশদ তমার 

অ্স্মা আযরমা খমারমাপ ি়ে. এই মহুূযতবে , গরুতুর অসসু্ 

দরমাগীযদর ি়ে রয়েল শলরমারপলু িমাসপমাতমাযল ্ মা এইশ্রি 

ইউশ�রমাশসবেটি িমাসপমাতমাযল অ্যমাম্বযুলসে কযর শ�য়ে দযযত 

িযত পমাযর.

   জটিি স্াস্্য অিস্ায় িািা েকহিা ও 
নিজােি
- জটিল স্মাস্্য অ্স্মার মশিলমা ও �্জমাতক শিি ু

যমাযদর খু্  শ্যিষজ্ঞ যত্ন প্রয়েমাজ� শলরমারপলু �মারী 

িমাসপমাতমাযল এম� শচশকতসমা রিম্ধবেমমা�িমাযর করমা 

িযছে. কখ�ও কখ�ও, এই শ্যিষজ্ঞ যত্ন শলরমার-

পলু �মারী িমাসপমাতমাযল উপলব্ধ �়ে, যমার মমায� িল 

দয খু্  দু্ বেল মশিলমা ও �্জমাতক শিিযুদরযক অ�্য 

িমাসপমাতমাযল অ্যমাম্বযুলসে দ্মারমা শ�য়ে যমাও়েমা ি়ে. উদমা-
িররস্রপূ, দযস্ শিিরু সমাজবে মাশর প্রয়েমাজ� তমাযদর জন্ 

িও়েমার পর অ্যমাল্মার দি শিি ুিমাসপমাতমাযল স্মা�মান্তর 

করযত িযছে, শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল শ�ওয�টমাল 

ই�যট�শসর দক়েমার ইউশ�যট শফযর আসমা পযবেন্ত, অথ্মা 

অ্যমাল্মার দি’র দপশড়েমাশরিক ই�যট�শসর দক়েমার ইউশ�যট 

শচশকতসমাধী� থমাকযে – এই শ্কল্পগশুলর দকমা�টমাই 

আদিবে ্যল ময� করমা ি়ে �মা.

  রছক্র যসিা (রক্ / প্যািিকজ)
- রক্ পরীক্মার সমািমায্য ডমাক্মাররমা ্ ঝুযত পমাযর 

আপ�মার শক সমস্যমা এ্ং শ�শচিত কযর� যমাযত আপশ� 

সঠিক যত্ন পমা�. শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল এই 

পশরযষ্মাটি সপ্তমাযি সমাত শদ� 24 ঘন্মা উপলব্ধ �়ে. 

এর মমায� িল দয এই িমাসপমাতমাযল র়েমাল শলরমারপলু 

িমাসপমাতমাযলর রক্সঞ্মাল� এ্ং পরীক্মাগমার দস্মার 

উপর শ�রবে র কযর. এই কমারযর শকেু জররুী অ্স্মার 

দমমাকমায্লমা করমা আযরমা কঠি� িয়ে পয়ি.

   নিজােি ইউকনছট স্ান অভাি
- অকমালজমাত, কম ওজয�র ্মা যমারমা শ্যিষ 

িমারীশরক অ্স্মা়ে জন্মায�মা শিি ুযমাযদর জ�্য শ্-

দিষজ্ঞ শচশকতসমা প্রয়েমাজ� আযে এম� শিিযুদর 

শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর �্জমাতক ইউশ�ট যত্ন 

দ�়ে. যত সংখ্যক শিিযুদর এখ� এই যত্ন প্রয়েমা-

জ�, অথ্মা যমাযদর রশ্ষ্যযত এটমা প্রয়েমাজ� তমাযদর 

জ�্য এই ইউশ�ট যযথটি ়্ি �়ে. ইউশ�যটর শিিরুমা 

শ্যিষরমায্ সংরিমর প্র্�, এ্ং যখ� দসখমায� কযটর 

চমারপমাযি পযবেমাপ্ত স্মা� দ�ই তখ� সংরিমযরর ঝঁুশক 

দ্শি. এেমা়িমাও শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল শপতমা ্মা 

মমাতমার থমাকমার যমা়েগমা সীশমত, যমার মমায� িল সকল 

্মা্মা-মমা যখ� তমাযদর শিিরুমা িমাসপমাতমাযল রয়েযে 

তখ� শিিযুদর সযগে থমাকযত চমাইযলও তমা সম্ভ্ ি়ে 

�মা.

2014/15 সাছি, 800 জছনরও যিকশ েকহিা 
ও �্জমাত শিিযুদরযক তমাযদর যযত্নর সম়ে অ্যমাম্বযুলযসে 
কযর শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল অথ্মা এখমা� দথযক, 
প্রধমা�ত রয়েল শলরমারপলু িমাসপমাতমাল এ্ং অ্যমাল্মার দি 
শিি ুিমাসপমাতমাল দথযক অথ্মা দসখমায� স্মা�মান্তর করমা ি়ে.

দক� পশরযষ্মা পশর্তবে য�র প্রয়েমাজ�?



অকনো
শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল অশ�তমার ত্ীযরমাগ সমাজবে মাশর িয়েশেল. অপমাযরিয�র সম়ে 

দসখমায� জটিলতমা দয কমারযর র়েমাল শলরমারপলু িমাসপমাতমাল দথযক এক কযলমাযরক্মাল 

সমাযজবে য�র (শযশ� মলদ্মার, পমা়ে ুএ্ং ্িৃদয্রের সমাজবে মাশরযত শ্যিষ পমারদিশী)  জররুী 

সিমা়েতমা প্রয়েমাজ� শেল. অশ�তমাযক অজ্ঞমা� অ্স্মা়ে অয�কটমা দ্শি সম়ে থমাকযত ি়ে 

যখ� অপমাযরি�কমারী দল একজ� শ্যিষজ্ঞ উপলব্ধ িও়েমা এ্ং তমার শলরমারপলু �মারী 

িমাসপমাতমাযল অপমাযরিয� সিমা়েতমা করমার জ�্য এযস দপৌেমায�মার অযপক্মা করশেল. এরপর, 

অশ�তমার ই�যট�শসর দক়েমার প্রয়েমাজ� িয়েশেল, যমা শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল উপলব্ধ 

�়ে. এই কমারযর শতশ� শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর ত্ীযরমাগশ্দ্যমা ও়েমাযডবে  দফরমার আযগ 

তমাযক দইু শদয�র জ�্য অ্যমাম্বযুলযসে কযর র়েমাযল স্মা�মান্তর করমা ি়ে.

জটিি স্তীছরাগকিদ্যা কনছয় িাজ িরা দিগুকি েকদ অন্যান্য 
প্রাপ্তিয়স্ক অছস্তাপচার দছির সাছি উপিব্ধ হয়, োহছি 
েখন অন্যান্য কিছশষজ্ঞ েোেে প্রছয়াজন হয় েখন 
িে কিিম্ব হছি. ইনছটনকসভ যিয়াছরর েে এই সিি 
পকরছষিাগুকি এিই জায়গায় উপিব্ধ িরা হছি শহর 
জছু়ি খুি অসসু্ যরাগীছদর এম্বছুিছন্ িছর স্ানান্র িরার 
প্রছয়াজন হছি না.

যরাগীর গল্প: 
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দযরমায্ ্তবেমমায� দস্মা প্রদমা� করমা ি়ে তমা ্্য়েসমাধ্য �়ে
পকরছষিার পে্ভাছিাচনার জন্য প্রধান িারণ যরাগীছদর প্রাপ্ত েত্ন উন্নে িরা, কিন্তু 
আেরা হাসপাোি যে গুরুের এিং ক্রেিধ্ভোন আকি্ভি সংিছটর েুছখােকুখ যস 
কিষয় উছপক্ষা িরছে পাকর না.

শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর আশথবেক অ্স্মার শপেয� দয সকল মলূ কমারর আযে:

   িমাসপমাতমাল প্রদতি প্রশতটি দস্মার জ�্য সরকমার একটি 
শ�শদবেটি পশরমমার অথবে প্রদমা� কযর. এই পশরমমার 

জমাতী়েরমায্ শ�শদবেটি করমা ি়ে. শলরমারপলু �মারী 

িমাসপমাতমাযলর মমাতৃযস্মাযযত্নর জ�্য দয অথবে পমা়ে, এই 

দস্মা প্রদমায�র খরচ দমটমাযত তমা যযথটি �়ে. 2015/16 

সমাযল এই ্ ্য্ধমা� শেল £5.8 শমশল়ে� পমাউন্ড. ্ ়ি, 

সমাধমারর িমাসপমাতমালগযুলমাযতও এই ্ ্য্ধমা� অ�্যমা�্য 

দস্মার জ�্য প্রমাপ্ত অথবে দ্মারমা দমটমায�মা ি়ে. শলরমারপলু 

�মারী িমাসপমাতমাল একটি দেমাট, শ্যিষজ্ঞ িমাসপমাতমাল 

- এ্ং প্রসশূত দস্মা তমার কমাযজর মযধ্য স্বেমাশধক 

- এই ঘমাটশত পূরর করমার জ�্য অ�্যমা�্য দস্মার 

দথযক এর আ়ে দ�ই. শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাল 

দদযি মমারে দটুি স্ত্রে �মারী িমাসপমাতমাযলর একটি.

  একজ� ডমাক্মাযরর সম্পযকবে  শচশকতসমা অ্যিলমার দমাশ্ দয 

আর এই িমাসপমাতমাযল কমাজ কযর �মা তমা িমাসপমাতমাযলর 

্মাশষবেক ্ ীমমা খরচ একটি ্ ়ি পশরমমায� ্ শৃদ্ধ কযরযে.

আশথবেক সমস্যমা পশর্তবে য�র জ�্য 
্মাধমা িয়ে দমা়িমাযছে. এম�শক যশদ 
অথবে দকমা� সমস্যমা �মা ি়ে তয্ 
ধমারেী, �মাসবে ও ডমাক্মাররমা এখ�ও 
্্যমাপমারগশুল শরন্নরমায্ দদখযত 
চমাইয্�, যমাযত মশিলমা ও শিিযুদর 
জ�্য রমাল এ্ং শ�রমাপদ রমায্ 
যত্ন করমা যমা়ে. তয্ রশ্ষ্যযতর 
জ�্য দস্মা সরুশক্ত করযত 
আশথবেক অ্স্মার অ্ি্যই সরুমািমা 
করযত িয্.

দক� পশরযষ্মা পশর্তবে য�র প্রয়েমাজ�?
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যজন
যজছনর রয়াি কিভারপিু হাসপাোছি ি়ি এিটি অপাছরশন হয় 
োছে কহছটেছরক্টকে, অ্রে সাজ্ভ াকর এিং োর কডম্বাশয় অপসারণ কেি. 
অপমাযরি�টি একজ� সমাধমারর সমাজবে � এ্ং একজ� সমাজবে � শযশ� �মারী প্রজ��তয্রের ক্যমাসেমাযরর 

উপর গরুতু্ত্ব দদ� উর়ে দ্মারমা সম্পমাশদত ি়ে. যশদও দজ� পযর দয �মাশসবেং দক়েমার পমা� তমা রমাল 

শেল, শতশ� একটি ও়েমাযডবে  শেযল� দযখমায� ত্ীযরমাগশ্দ্যমা দক্ কমবেচমারী শেল �মা.

অপমাযরি� দজয�র মমাশসক ঋতুস্মা্ ্ন্ িও়েমার সরূেপমাত কযর, শকন্তু িমাসপমাতমাযলর কমশীরমা তমাযক 

শ�শদবেটি পরমামিবে ্মা প্রয়েমাজ�ী়ে সিমা়েতমা শদযত সমথবে শেল �মা. দজ�যক তমার মশুক্র পর পর্তশী 

ফযলমা-আপ সমাক্মাযতর সম়ে শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযলর কমাে দথযক পরমামিবে দ�ও়েমার পরমামিবে 

দদও়েমা িয়েশেল.

জটিি স্তীছরাগকিদ্যা কনছয় িাজ িরা দিগুকি েকদ অন্যান্য প্রাপ্তিয়স্ক 
অছস্তাপচার দছির সাছি উপিব্ধ হয়, োহছি যজছনর েে েকহিারা আরও 
কিছশষজ্ঞ পকরছিছশ োছদর েত্ন গ্রহণ িরছে পাছর, ো োছদর পরােশ্ভ ও 
প্রছয়াজনীয় সহায়ো কদছে আছরা ভািভাছি সক্ষে হছি.

যরাগীর গল্প: 

কিসা এিং একেকি
যখ� শলসমা 20 সপ্তমাি গরবে ্তী শেযল� একটি স্্যমায� দদখমা যমা়ে দয, তমার সন্তমায�র 

তমার দপযটর প্রমাচীর সযগে একটি সমস্যমা আযে. শতশ� প্রসয্র সম়ে পীশ়িত িয়ে 

প়িযল শিি ুএশমশল শসজমাযরর মমাধ্যযম জন্গ্ির কযর, এ্ং তমার অ্স্মার কমারযর 

এশমশলযক একটি অপমাযরিয�র জ�্য অ্যমাল্মার দি দযযত ি়ে.

যমাও়েমার আযগ শলসমা এশমশলযক িধুমুমারে সংশক্প্তরমায্ দদখযত দপয়েশেযল�. এশমশলর 

অপমাযরি� সফল শেল, এ্ং দইু শদ� পযর শলসমাযক শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাল 

দথযক েমা়িমা ি়ে তমার শিিরু সযগে প�ুরমা়ে একশরেত িও়েমার জ�্য.

েকদ নিজাে কশশুছদর অছস্তাপচার কনওছনটাি 
ইউকনছটর পাশাপাকশ অপাছরটিং কিছয়টাছর 
সঞ্াকিে হয় োহছি কশশুছদর অ্যাম্বছুিছন্ িছর 
অ্যাল্ার যহ যে স্ানান্র িরছে হয় না, এিং োছদর 
জন্ম পরিেতী েছত্নর সেয় োছয়র যিছি পিৃি িরার 
প্রছয়াজন হয় না.

যরাগীর গল্প: 
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182 জন নিজাে 
কশশুছি 2014/15 
সাছি কিভারপিু 
নারী হাসপাোি 
যিছি অ্যাল্ার যহ 
যে স্ানান্র িরা 
হছয়কেি
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িাি্ভা এিং ড্যাকনছয়ি
িাি্ভা, িুটি-এর িাকসন্া, োর গভ্ভ ািস্ায় জটিিোর িারছন কশশু 
ড্যাকনছয়িছি 28 সপ্তাছহ জন্ম যদন. জন্মগ্রহছণর পছর, ড্যাকনছয়ি সাে 
সপ্তাছহর জন্য নিজােি ইউকনছট কেি. শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল ্মা্মা-
মমায়ের থমাকমার জমা়েগমা়ে আরও দযূরর পশর্মারগশুল ্্য্িমার করশেল এ্ং কমালবেমা গরপশর্িয�র 

উপর শ�রবে র কযর প্রশতটি শদ� িমাসপমাতমাযল যমাতমা়েমাত করযত িশছেল. শতশ� যত দ্িী সম়ে সম্ভ্ 

ইউশ�যট থমাকযত� শকন্তু দিষ ্মাস ধযর তমাযক ্মাশ়ি শফরযত িত. এই যমাতমা়েমাযতর সময়ের দর�ু, 

কমালবেমার পযক্ তমার ্যুকর দধু শ�়েশমত প্রদমা� করমা যযথটি কঠি� িয়ে পয়ি এ্ং তমার সর্রমাি 

কযম যমা়ে, যমার অথবে শতশ� শিিযুক ্যুকর দধু প্রদমা� করযত অক্ম িয়ে পয়ি�.

কপোোোছদর জন্য আছরা িাসস্ান সহ 
িৃহত্তর নিজােি ইউকনট িািছি িাি্ভার েে 
োছয়ছদর োছদর নিজােিছদর যিছি আিাদা 
িরার প্রছয়াজন হছি না.

যরাগীর গল্প: 
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ভকিষ্যে সম্পছি্ভ  কিভাছি 
এিটি কসদ্ান্ হছি?

 

NHS কিভারপিু কলিকনি্যাি িকেশকনং গ্রুপ োচ্ভ  2016যে কিভারপিু নারী 
হাসপাোি িেৃি প্রদত্ত পকরছষিাগুকির পে্ভাছিাচনার যঘাষণা িছর. েদিকধ, 
স্ানীয় NHS সংগঠনগুকি এই পকরছষিাগুকি যে সিি প্রকেিন্ধিোর েুছখােকুখ 
হছছে ো খঁুজছে, এিং কিভাছি ভকিষ্যছে এই পকরছষিাগুকি প্রদান িরা িরা যেছে 
পাছর ো কিছিচনা িরছে. এই সম্াি্য সেস্ত কিিল্পগুকির অছবেষণ িরা, োরপর 
োছদর প্রকেটি প্রধান প্রছয়াজনীয়ো সেুছহর সাছপছক্ষ পরীক্ষার দ্ারা সংকক্ষপ্ত িছর 
যফিা এর েছধ্য অন্ভু্ভ ক্.
এইগশুল িল:

  গুণোন:
সম্ভমা্্য শ্কল্পগশুলযক মশিলমা ও �্জমাতক শিিযুদর জ�্য 

খু্  উচ্চ মমায�র যত্ন প্রস্তমা্ করযত িয্; উদমািররস্রপূ, 

জমাতী়ে শ�যদবেিমা্লী এ্ং আদিবে আচররশ্শধ অ�সুরর 

করযত িয্.

  সম্াি্যো:
সম্ভমা্্য শ্কল্পগশুলর কমশীগ� যমারমা মশিলমা ও �্জমাতক 

শিিযুদর দস্মা প্রদমা� কযর তমাযদর উপর দকমায�মা প্ররমা্ 

থমাকযল, এ্ং দসগশুল NHS র্� ্ ্য্িমার করমার 

সয্বেমাতিম উপমা়ে িয্ শক�মা দস শ্ষয়ে ্ মাস্তশ্ক িযত 

িয্.

  ফাইন্যান্:
সম্ভমা্্য কমবে শ�রমাপদ, উচ্চ মমায�র দস্মা এখ� এ্ং 

রশ্ষ্যযত সমাশ্র়েী মযূল্যর প্রদমা� একটি উপমা়ে শদযত 

িয্.

 

  স্ান ীয় ও জাে ীয় অগ্রাকধিার:
মশিলমাযদর ও �্জমাত শিিযুদর দস্মা পযবেমাযলমাচ�মা 

দিলশদ শলরমারপলু, িিযরর স্মাযস্্যর উন্নশতর জ�্য 

একটি পঞ্্মাশষবেকী পশরকল্প�মার অংি. সম্ভমা্্য শ্কল্প 

দিলশদ শলরমারপযুলর লযক্্যর সযগে সগেশতপূরবে রমায্ দদখমা 

িয্ দযম� শ্যিষজ্ঞ িমাসপমাতমাযলর দকন্দীকরর দযখমায� 

প্রয়েমাজ�, এ্ং স্মা�ী়ে সম্প্রদমায়ের মযধ্য অশধক দস্মা 

প্রদমা� দযখমায� সম্ভ্. তমারমা জমাতী়ে মমাতৃত্ব পযবেমাযলমাচ�মা, 

যমা দফব্রু়েমাশর 2016দত সপুমাশরি প্রকমাশিত িয়েযে 

তমার সমাযপযক্শ্য্চ�মা করমা িয্. দচিমা়েমাযরর এ্ং 

মমাযসবেসমাইযডর মমাতৃত্ব এ্ং �্জমাতক দস্মা দচিমা়েমার 

এন্ড মমাযসবেসমাইড ওযম�স অ্যমান্ড শচয্রে�’স সমাশরবে যসস 

পমাটবে �মারশিপ দ্মারমা পশরচমাশলত িযছে.
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যেকর ও ে্যাক্স
যেকর, 46, কিভারপিু নারী হাসপাোছি েখন পকরিকল্পেভাছি 
কসজা্ছরর জন্য আছস, হৃদকপছডের েছধ্য এিটি সেস্যার িারছণ োর 
ধীর হৃতস্পন্ন পাওয়া োয়. দমশরযক এম্বযুলযসে র়েমাল শলরমারপলু িমাসপমাতমাযল স্মা�মান্তর 
করমা ি়ে এ্ং একটি দপসযমকমার লমাগমায�মা ি়ে. দমশরযক অপমাযরিয�র পর শলরমারপলু �মারী 

িমাসপমাতমাযল শফশরয়ে আ�মা শ�রমাপদ শেল �মা, তমাই শসজমাযরর জ�্য প্রসশূত দল র়ে্যমাযল গম� 

কযর�. শিি ুম্যমাক্স শ�রমাপযদ জন্ গ্ি� কযর, শকন্তু দস তমার ্মা্মার সমাযথ ্মাশ়ি যমাও়েমার আযগ 

�্জমাতক ইউশ�যট সংশক্প্তকমাল থমাকমার জ�্য তমাযক শলরমারপলু �মারী িমাসপমাতমাযল দফর স্মা�মান্তশরত 

করমা িয়েশেল. দমশরযক আরও দইু সপ্তমাি র়ে্যমাযল থমাকযত ি়ে, দয সম়ে তমার ম্যমাযক্সর সমাযথ 

িধুমুমারে সীশমত দযমাগমাযযমাগ শেল.

যেকরর েে উচ্চ ঝঁুকির যরাগীছদর জন্য প্রসকূে যসিা 
েকদ এিটি পণূ্ভিয়স্ক গুরুত্বপণূ্ভ হাসপাোছি যেেন রয়াি 
কিভারপিু হাসপাোি িা এইক্রি ইউকনভাকস্ভটি হাসপাোছির 
পাশাপাকশ অিকস্ে হয়, োহছি যসখাছন অ্যাম্বছুিছন্ জরুরী 
স্ানান্ছরর যিান প্রছয়াজন হছি না. এো়িা, োরা এিই 
জায়গায় কচকিৎসাধীন িািছি োছয়ছদর পছক্ষ োছদর নেুন 
কশশু যদখা সহজ হছি.

যরাগীর গল্প: 

এই মলূ্যমা়ে� প্রশরি়েমা প্রদমা�কমারী পশরযষ্মার জ�্য অয�ক ধরযরর সম্ভমা্্য শ্কল্প দপি 
করয্, যমা প্রথমাগত পমা্শলক পরমামিবে দক এশগয়ে শ�য়ে যমায্.  এটি কখ� িয্ যখ� 
রশ্ষ্যযত আমরমা শ�শদবেটি অপিয�র জ�্য মমা�ষু দক তমাযদর মতমামত জমা�মাযত ্ল্. 
আমরমা আিমা করশে দয এটি 2016 সমাযলর দিযষ ্মা 2017 সমাযলর প্রথম শদযক ঘটয্.
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কিেু পকরছষিা িী 
কিভারপিু েকহিাছদর 

ক্রাউন স্টীট সাইট যিছি 
সরাছনা হছি?  

কিভারপছুি নারী ও নিজাে কশশুছদর 
জন্য কনকচিে পকরছষিার জােীয় োন 
পরূণ িরছে, এটা সম্িে যে প্রস্তাি 
িে্ভ োছন ক্রাউন কস্টছটর এিটি কভন্ন 
অিস্ান িা অিস্াছন অন্ে কিেু েত্ন 
অন্ভু্ভ ক্ িরছে হছি.
যতখ� আমরমা এই প্রশরি়েমার অংি শিযসয্ জ�গযরর 

মতমামত সংগ্ি �মা কযরশ� - ততখ� আমরমা শ্শরন্ন 

অপি� শ�ধবেমারযরর সন্মা� দিষ কযরশে �মা - খু্  

তমা়িমাতমাশ়ি কযর আযরমা শ্স্তমাশরত রমায্ জমা�মাযত িয্ 

যমার সম্পযকবে  প্রস্তমা্ চূ়িমান্তরমায্ পমা্শলক পরমামিবে দপি 

করমা দযযত পমাযর.

সন্ধান োছন হছে পাছর 
ক্রাউন স্টীট সাইটটি 

িন্ধ হছয় োছি?  

সাইটটির িন্ধ িরার যিান পকরিল্পনা 
যনই এিং েকদ কিেু কিভারপিু 
েকহিাছদর পকরছষিা সকরছয় যদওয়া হয় 
োহছি এটা আশা িরা হছছে যে ক্রাউন 
স্টীট ভকিষ্যছে এনএইচএস েত্ন প্রদান 
িরা অি্যাহে রাখছি.

পকরছষিাগুকি িী 
িাটা হছি?

পকরছষিাগুকির জন্য যিান রিছের 
হুেকি এছিিাছরই যনই.
এই প্রশরি়েমা অন্তরুবে ক্ িল আমরমা যমা করশে 

রশ্ষ্যযতর জ�্য আরও রমাল এ্ং প্রশতরক্মামূলক 

পশরযষ্মা ততরী করমা.

কিভারপিু েকহিাছদর হাসপাোছির 
সাছি অংশীদাকরছত্বর কভকত্তছে NHS 
কিভারপিু কলিকনি্যাি িকেশকনং গ্রুপ 
(CCG), পে্ভাছিাচনার যনেৃছত্ব রছয়ছে.
শলরমারপলু CCG মমা�যুষর জ�্য িমাসপমাতমাল এ্ং 

কশমউশ�টি স্মাস্্য দস্মা পশরকল্প�মার জ�্য এ্ং দক�মার 

জ�্য দমা়েী. এটমা প্রশতটি িিযরর 93 শজশপ প্রশতশ�শধ শ�য়ে 

গঠিত িয়েযে. 

শলরমারপলু দরমাগীযদর েমা়িমাও, শলরমারপলু মশিলমাযদর দক়েমার 

দসলট�, এ্ং দ�মাসযল, সমাউথ দসলট� CCG, সমাউথযপমাটবে  

এ্ং ফমব্ে ী CCG এ্ং দ�মাসযল CCG ্ স্মাসকমারী 

মমা�যুষর পযবেমাযলমাচ�মা়ে জশ়িত আযে.

এ�রিী ইউশ�রমাশসবেটি িসশপটমাল, দ রয়েল শলরমারপলু ও 

ব্রডগ্ী� ইউশ�রমাশসবেটি িসশপটমাল, অল্মার দি শিিযুদর 

িমাসপমাতমাল, NHS ইংল্যমান্ড, এ্ং দচিমা়ের এ্ং ইংল্যমান্ড 

মশিলমাযদর ও শিি ুদস্মা পমাটবে �মারশিপ সি অ�্যমা�্য প্রশতষ্মা� 

এ্ং সংস্মাও এই পযবেমাযলমাচ�মা়ে জশ়িত আযে.

িারা এই িাছজ 
জক়িে?



আেক আোর েোেে 
িকভািছ ভাগ িরি?

জিুাই ও আগটে োছস আেরা 
অছনিগুকি ইছভছটের আছয়াজন িরছে 
োকছে যেখাছন আপকন পে্ভাছিাচনার 
িাছজ জক়িে কিেু যিািছদর িিা 
শুনছিন, এিং আপনার েোেে ভাগ 
িরছিন.

21 জুিাই  
করিজ চ্যাছপি যসটোর (িুি হি),  
কহি যরাড, L19 4XR
শ�্ন্ীকরর ও কশফ, দপুুর 1.30 দথযক, ইযরন্ 2 দটমা 

দথযক শ্কমাল 4 টমা

2 আগটে  
করিজ চ্যাছপি যসটোর (িুি হি),  
কহি যরাড, L19 4XR
শ�্ন্ীকরর ও কশফ, দপুুর 1.30 দথযক, ইযরন্ 2 দটমা 

দথযক শ্কমাল 4 টমা

4 আগটে 
পাি োল্ ীিিচরি যসটোর,  
68a েুিছগ্রভ স্ট ীট, 
শ�্ন্ীকরর ও কশফ, দপুুর 1.30 দথযক,  

ইযরন্ 2 দটমা দথযক শ্কমাল 4 টমা

10 আগটে 
ওিছেকর িকেউকনটি িছিজ, যচকর 
যিন, L4 6UG
শ�্ন্ীকরর ও কশফ, দপুুর 2.30 দথযক, 

 ইযরন্ 3 দট দথযক শ্কমাল 5 টমা

এিটি ইছভছটে আপনার জায়গার 
গ্যারাকটের জন্য healthyliverpool.nhs.
uk যে কপ্র-যরকজটোর িরুন িা (0151) 

296 7537 নম্বছর যফান িরুন.
আপ�মার মতমামত দি়েমার করমার জ�্য, এই 

শলফযলযটর সংযকু্ সংশক্প্ত প্রশ্মা্লী ররমাট কযর 

শফশরয়ে শদ� ্ মা healthyliverpool.nhs.uk 

পশরদিবে� কযর অ�লমাই� প্রশ্মা্লী সম্পন্ন কর�ু.

আমরমা আমমাযদর দফস্কু দপযজ আরও তথ্য এ্ং 

আপযডট রমাগ কর্:

 facebook.com/healthylvpool

  twitter.com/healthylvpool

অকধি কিিরছণর জন্য, অিিা এিটি 
কভন্ন কিন্যাছস এই পকুস্তিা অনছুরাধ 
িরছে, (0151) 296 7537 নম্বছর িি 
িরুন. 
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প্রশ্ািিী
15 আগটে 2016 র েছধ্য এই 
প্রশ্োিা পাঠিছয় কদন. আেরা 
এই োকরছখর পছর েকদ পাই, 
োহছি আেরা দঃুকখে যে 
আোছদর জন্য এটা অন্ভু্ভ ক্ িরা 
সম্ি হছি না.
আপ�মার অ�্য একটি খমাযমর প্রয়েমাজ� িয্ �মা - এই 

্ুকযলটটি দক রমাঁজ কযর একটি খমাযমর মত ততশর 

কযর শ��. এই ফ্ীযপমাস্ট ঠিকমা�মা়ে পমাঠমাযত িযল 

আপ�মার একটি স্ট্যমাযম্পর প্রয়েমাজ� িয্ �মা.

 
দডটমা দপ্রমাযটকি� অ্যমাক্ অ�ুযমা়ে ী আপ�মার প্রদমা� করমা তথ্য NHS শলরমারপুল CCG দ্মারমা শ�রমাপযদ 
এ্ং ত্দু্যশত� রমাখমা িয্. আমমাযদর কমাজ এ্ং শলরমারপুল স্মাস্্য ্ ্য্স্মা সম্পযকবে  আপ�মার সমাযথ 
দযমাগমাযযমাগ করযত আমরমা এটি ্ ্য্িমার কর্. আপ�মার শ্্রর অ�্যমা�্য কমাযজর জ�্য অ�্যমা�্য 
প্রশতষ্মায�র কমাযে িস্তমান্তর ্ মা শ্শরি করমা িয্ �মা. আমরমা িই স্ সংগঠ� দক এই তথ্য পমাঠমাযত পমাশর 
যমাযদর সযগে আমমাযদর এই ধরয�র দকমাম্পমা� ী দযমাগমাযযমাগ ্ ্য্স্মা ি্যমাযন্ডল করমার প্রমাসশগেক আই�গত 
চুশক্ আযে. যশদ এই প্রয়েমাজ� দ্মাধ করমা ি়ে তথ্য শ�রমাপযদ িুধুমমারে আইশ� চুশক্র মযধ্য একটি 
শ�শদবে টি উযদেি্য িুধুমমারে আইশ� চুশক্র মযধ্য শ্শ�ম়ে করমা ি়ে. আমরমা আপ�মার দদও়েমা তথ্য অ�্য 
দকমা� উতস দথযক পমাও়েমা তযথ্যর সযগে দমিমাই �মা.



লিপের প্রশ্নগুপিা একটু সবলশ ব্লতিগত এবং আপলি এখাপি থািাপত পাপরি যলদ আপলি োি, লকন্তু এটা যলদ আপলি েম্পন্ন কপরি তাহপি 
েলত্ই েহায়ক হপব.

7    আপনার বযস কত?
 Under 18    18-25    26-44    45-64
 65-75    76+    বিপত ইচু্ক িি

8    আপনার লিঙ্গ লক?
 িলহিা    পুরুষ   উভলিগে    অি্াি্ 

 বিপত ইচু্ক িি

9    আপলন লনষজষক কার মত সনাক্ত কষরন ... 
(আপলি একালিক টিক্ করপত পাপরি)

 িলহিা    পুরুষ   বিপত ইচু্ক িি

 স্ব-বণ্টিা পেন্দ (দয়া কপর বিুি যলদ আপলি োি)

 অি্ভাপব

10  আপনার বত্মান লিঙ্গ লক আপনার 
জষমের সময রা নলেভুক্ত হষযলিি থসটি 
লক এখনও আষি?
 হ্াাঁ    িা    বিপত ইচু্ক িি  
 লিলচিত িা লক প্রশ্ন করা হপচ্

থরৌন প্রবৃলত্ত
11    আপনার লবষবচনা লনষজর জন্য লক:
 উভলিগে    লবষিকাি ী   সগ/সিেলবয়াি  
 অি্াি্    লিলচিত িা    বিপত ইচু্ক িি

12    আপলন লনষজষক একটি অক্ষম লহষসষব 
লবষবচনা কষরন?

 হ্াাঁ    িা   বিপত ইচু্ক িি

(দয়া কপর বিুি যলদ আপলি োি)

ধম্ / লবশ্াস
13    লনষচর এক টিক্ করুন... 
 সবৌদ্ধ    লরিস্াি    লহন্দু

 ইহুলদ    িুেলিি    লশখ

 সকাি িি্ট সিই   বিপত ইচু্ক িি

 অি্াি্ (যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

জালতগত
14    আপলন লনষজষক ক ী সনাক্ত কষরন...                               
এলেযান বা এলেযান লরিটিে:

 বাংিাপদলশ    ভারতীয়    পালকস্ালি

 অি্াি্ এশ ীয় পটভূলি (যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

কাষিা বা কাষিা লরিটিে:
 আলরিকাি    ক্ালরলবয়াি   অি্াি্ কাপিা পটভূলি 

(যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

চ ীনা বা চ ীনা লরিটিে:
 ে ীিা    অি্াি্ ে ীিা পটভূলি 

(যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

লমশ্র জালতগত পটভূলম:
 এশ ীয় ও সহায়াইট    কাপিা আলরিকাি ও সহায়াইট

 কাপিা ক্ালরলবয়াি ও সহায়াইট

 অি্াি্ এশ ীয় পটভূলি 
(যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

অন্যান্য জালতগত গ্রুপ:
 আরব    িালতি আপিলরকার    অি্াি্ 

(যলদ আপলি োি উপলেখ করুি)

থহাযাইট::
 লরিটিশ    ইংপরলজ    আইলরশ  

 স্কটিশ    ওপয়িশ    সপালিশ   

 িাতভীয়    লজপলে/ট্াপভিার 

 অি্াি্ সহায়াইট পটভূলি  
(যলদ আপলি োি উপলেখ করুি) 

 বিপত ইচু্ক িি 
 

রোগারোগ 
রাখতষ চান?touch?  

রলদও এই জলরপ, থবনাম ী তবওু রলদ 
আপলন শুনষত চান থর লিভারপুি স্াস্্য 
সংক্ান্ত পরবততী এবং অন্যান্য খবষর 
পষর ক ী ঘটষিা তাহষি আমাষদর থমলিং 
তালিকায আপনার তে্য থরাগ করষত 
পাষরন.
িাি:

ইপিি: 

সফাি িম্বর:

ঠিকািা:

    লপি সকাড:

লিভারপুি িলহিাপদর হেলপটাি দ্ারা েরবরালহত পলরপষবাগুলির পয্টাপিােিা.

1   আপনার থপাস্টষকাড লক? 

2  দযা কষর আমাষদর নারী ও লেশুষদর থসবার 
 সম্পষক্ আপনার আগ্রষহর কো বিুন ...
আলম ব্যবহার কষরলি / ব্যবহার  
করলি   
  যলদ তাই হয়, সয েিস্ আপলি ব্বহার কপরপেি তা 

টিক্ করুি

  A.  িাতৃত্ব 
  B. গাইপিাপকািলজ 
  C. োজ্ট ালর 
  D. উব্টরতা লেলকতো 
  E. গুরুতর অেুস্থ লশশ ু
  F.  বংশগলতলবদ্া 
আমার সম্পষক্র থকউ ব্যবহার করষি /  
ব্যবহার কষরষি    
  যলদ তাই হয়, সেই েব টিক্ করুি আপিার যার 

অলভজ্ঞতা আপে 
  A.িাতৃতৃ্ব 
  B. গাইপিাপকািলজ 
  C. োজ্ট ালর 
  D. উব্টরতা লেলকতো ৃ
  E. গুরুতর অেুস্থ লশশ ু
  F. বংশগলতলবদ্া
  আলম একটি স্ান ীয বালসন্া লকন্তু এই 
থসবা ব্যবহার কলর লন   
  আলম এই পলরষেবাগুলি রারা ব্যবহার 
কষরষি তাষদর সষঙ্গ কাজ কষরলি   
   অি্াি্ - দয়া কপর বিুি ...

3   আপলন অেবা আপনার সম্পষক্র থকউ 
রলদ এই থসবা ব্যবহার কষর োষক 
তাহষি লনষচ একটি থত ললিক কষর 
আপনার অলভজ্ঞতা বর্না করুন:

 অত্ন্ত ইলতবােকৃ    ইলতবােক   লিরপপষি
 সিলতবােকৃ    অত্ন্ত সিলতবােক

  দযা কষর ব্যাখ্যা করুন থকন / থকান থসবা 
রলদ আপলন করষত চান ...

4   আপলন লক মষন কষরন থর ললিলনকাি লবেয 
লিভারপুি মলহিাষদর লচলকৎসক এবং 
লনরাপত্তা স্াস্্য থসবা পলরবত্ন করার 
জন্য ভাি কারষর জন্য উন্নত করার 
প্রষযাজন আষি?

   হ্াাঁ এই পলরবত্ট পির জি্ কারণ ভাি আপে

   আলি লিলচিত সিই সয এই পলরবত্ট পির জি্ ভাি 
কারণ আপে

   িা, আলি িপি কলর িা সয এই পলরবত্ট পির জি্ 
ভাি কারণ আপে

5   আপলন লক মষন কষরন থর সাম্প্রলতক 
বিরগুষিাষত থরাগ ীষদর পলরবত্ষনর 
প্রষযাজষন এই পলরষেবাগুলি পলরবত্ন 
করার ভাি কারর আষি?

   হ্াাঁ এই পলরবত্ট পির জি্ কারণ ভাি আপে

   আলি লিলচিত সিই সয এই পলরবত্ট পির জি্ ভাি 
কারণ আপে

   িা, আলি িপি কলর িা সয এই পলরবত্ট পির জি্ 
ভাি কারণ আপে

6    আপলন ক ী মষন কষরন লনম্নলিলখত 
নার ী ও লেশু থসবার উন্নলত কতটা 
গুরুত্বপর্ূ? (লিম্নলিলখপত আপলি লক িপি কপরি সয 
সকািটি েবপেপয় গুরুত্বপূণ্ট দয়া কপর দুই উপদেশ্ টিক্ 
করুি) িাত্র দুটি টিক্ করুি

  থরাগ ীর লনরাপত্তা ও উচ্চ মাষনর  
     রত্ন
      সালভ্স আলে্কভাষব লনরাপদ হষছে
   রষত্নর একটি ভাি অলভজ্ঞতা হষছে
   রুটিন রত্ন বাল়ির কািাকালি হষছে
    সালভ্স এক সাইষট অবলস্ত হষছে
   ভ্রমষরর সময

থকান মন্তব্য….
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এখাপি আদ্রর করা
এখাপি আদ্রর করা

েন্াবি ী সমপ্রূর্ 
করার জনর্ আপনাকষ 

ধনর্বাদ
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