
 

 

সংি%& িববরন 

 

কািড&ফ এবং +ভইল অব 01ামরগােন বসবাস কাির বািস8ােদরেক :ানীয় =া:1 +সবা >দান 
কিরয়া থােক কািড&ফ এ@ +ভইল +হল্থ +বাড&। সাউথ ওেয়লস এর জন সাধারনেক িবেশষJ 
+সবা আমরাই >ধানত সরবরাহ কের থািক, এবং একই সােথ িকছO  িকছO  পিরেসবা সQূণ & 
ওেয়লস তথা বহৃUর ইউেক জেুড় সরবরাহ কের থািক।  

সােথ সােথ আমরা একXট মুখ1 িশ[া ও গেবষনা >িত\ান এবং ওেয়লস এর অথ &নীিতেত 
]^_পূণ & ভO িমকা রািখেতিছ। একXট বহৃৎ এবং জXটল NHS >িত\ান িহসােব ইউেক-+ত, 
আমরা অনন1 চ1ােলেfর সgিুখন হই +যভােব আমরা আমােদর সািভ&স গিড়য়া তO িল, 
আমােদর iাফ এবং আমােদর পািরপািj &ক অব:ােত।  

উk-মান সQl, িনরাপদ এবং +টকসই ভিবষ1ৎ +সবা >দােনর িনmয়তার জন1, আমরা 
+যভােব আমােদর িকছO  পিরেসবা >দান কের থািক তা ^পাnিরত কিরেত হইেব। >oােমর 
অংশ িহসােব, আমােদর পিরকpনােক বাqবািয়ত কিরেত সাহায1 করার জন1 আমরা 
আমােদর জনগেনর মতামতও rনেত আoিহ।  

আমােদর স/ে0…  

+হল্থ +বাড& িহসােব আমােদর =sXট সহজ: আপিন +য ই +হান না +কন বা +যখােনই বাস 
কেরন না +কন আপনারও =া:1কর জীবন যাপেনর সমান সুেযাগ পাওয়া উিচত। তা হওয়ার 
জন1, আমােদর বত&মান =া:1 ব1াব:ােক উlত কিরেত হইেব যােত তা ভিবষ1ৎ এর জন1 
+টকসই হয়।   



2সইিপং আওয়ার িফউচার ওেয়লিবইং (আমােদর ভিবষ1ৎ কল1াণ গড়া) +কৗশেল +জার 
+দওয়া হইয়ােছ আমরা যা যা কিরয়া থািক:  

• >দান কির সংযুx =া:1 +সবা, জন সাধারেনর বািড়র কােছ এবং >েয়াজন হইেল 
হাসপাতােল  

•  +রািগর জন1 জ^ির এবং জন সাধারেনর জন1 ]^_পূণ & ফলাফল >দান  
• অিনy, অপচয় এবং িভlতা কমাইয়া আমােদর সািভ&েসর ]ণগত মান উlয়ন, 

কায &1কািরতা এবং +টকসই বzৃ{ করা  
• মানুষেক =া:1কর জীবেন সাহায1 করা এবং +যখােন স|ব িনেজ-িনেজ সামলােনার 

মত অব:ােক সাহায1 করা।  

আমরা পিরকpনা কির, ব1াব:া কির এবং >দাণ কির কািড&ফ এবং +ভইল 01ামরগােনর 
আনুমািনক ৫০০.০০০ +লােকর =া:1 +সবা। একই সােথ আমরা ১০০ এর উপের িবেশষJ 
+সবা আমােদর অ�েল >দাণ কির যার মেধ1 িকছO  িকছO  সারা ওেয়লস ব1ািপ >দাণ করা হয়।  

আমরা ১৪,০০০ এর উপর iাফ িনেয়াzজত কির যারা হাসপাতাল]েলােত কাজ কেরন এবং 
+লাকজেনর বািড়েত এবং কিমউিনXট +সXটং ]েলােত +সবা >দাণ কিরয়া থােকন। আমরা 
একXট বহৃৎ িশ[া >িত\ান, +যখােন আমােদর ভিবষ1ৎ কিম & বািহনীেক >িশ[ন +দওয়া হয়, 
আমােদর সােথ ইউিনভািস &Xট ]েলার ঘিনy সQক& রিহয়ােছ। আমরা ওেয়লসএ  অেনক 
গেবষণা কায &1�ম পিরচালনা কের থািক এবং গিব &ত +য আমরা কাXটং এজ িচিকতসা ও 
+থরািপর জন1 সgখু সািরেত।  

এই সকল সািভ&স >দােনর জন1 আমােদর বািষ &ক ব1ায় হয় আনুমািনক ১.৪ িবিলয়ন পাউ@।  

আমােদর 2সবা সমূহ  

আমরা ব1াব:া কির এবং >দাণ কির িবিভl +সবা +য]েলা +দওয়া হয় হাসপাতােল, +হল্থ 
+স�াের, সাজ&ািরেত, zজিপেত, +ডি�েi, ফােম &িসেত, অপXটিসয়ােন এবং কিমউিনXট +সবা 
সহ অন1ান1 :ােন। একই সােথ আমরা পাবিলক +হল্থ ও +হল্থ >েমাসন এর আেয়াজন 
কির।  

• পাবিলক 2হল্থ: +হল্থ >েমাসন, =া:1 খােত অসাম1তা দরূীকরন, +রাগ >িতেরাধ 
িবষয়ক =া:1 +সবা উপেদশ, =া:1 ও কল1াণ মূলক সািভ&েস >েবশ  
 

• Aাইমাির 2কয়ার: আমােদর ``সgখু দরজা‘‘ – zজিপ সাজ&াির, ফােম &িস, +ডি�i, 
অপXটিসয়ান এবং +সক্সু1য়াল +হল্থ ি�িনক 
 
 

• কিমউিনBট সািভEস: +লাকাল +হল্থ +স�ার, কিমউিনXট হাসপাতাল ( +যমন +স� 
+ডিভডস এবং ব1াির), িডি��স নািস &ং, পিডয়X�, +হল্থ িভzজXটং এবং কিমউিনXট 
নািস &ং 
 



• 2FশািলH হাসপাতাল: আমােদর :ানীয় এবং অ�েলর জন সাধারনেক িবেশষJ 
=া:1 +সবা >দাণ করা হইেতেছ ইউিনিভািস &Xট হাসপাতাল লানডাফ, ইউিনিভািস &Xট 
হসিপটাল অব ওেয়লস এবং িচল্ে�নস হসিপটাল ফর ওেয়লস্এ ।  
 
পিরবতEেনর কারন 
 
আমােদর জনগন 
 

• �ম বধ &মান – ৫০০,০০০+ এবং আগািম ১০ বছের ২০% বািড়েব 
• বয় বzৃ{ – ৮৫+ এবং আগািম ১০ বছের ৪০% বািড়েব 
• সামাzজক একািক_ – আমােদর জন সংখ1ার দুব &ল বা ভালনােরবল ২৫% অংশ 

জানাইয়ােছন +য তারা একািকে_ ভO িগেতেছন একই সােথ তারা �াসকৃত মানিসক 
কল1াণ  এবং =pকালীন আয়ু�াল ও এর সােথ ও সংি�y  

• �মবধ &মান দীঘ & +ময়ািদ +রাগ বালাই এবং মানিসক অ=া:1 – এর সােথ সংি�y অিত 
ম8 শািররীক অব:া এবং িশ[া ও চাকিরর =pতা।  

• =া:1 এবং সামাzজক অসাম1তা – ওেয়লস্  এর মেধ1কার িকছO  িকছO  চরম বz�ত 
এলাকা।  

• অ=া:1কর জীবন যাপেনর জন1 অকাল মতৃO 1 । 

 

এই সব িবষয় +মাকােবলা করার জন1, আমরা ঘিনyভােব কাজ কির কািড&ফ কাউz�ল, িদ 
+ভইল অব 01ামরগান কাউz�ল এবং তৃতীয় প[ ( +=�ােসিব িবভাগ) >িত\ান এর 
সােথ, যােত সমি�ত ভােব =া:1 ও সামাzজক পিরেসবা >দান করা যায়।  

 

আমােদর কিম E বািহনী  

এই অ�েল  আমরা সে� &াk িনেয়াগ দাতােদর মেধ1 অন1তম আমােদর ১৪,০০০+ iাফ 
আেছন। 

• NHS এর জন1 >িশ[ন িদেতিছ, সংoহ কিরেতিছ এবং িনেয়াগ িদেতিছ িবj 
মােনর কিম & বািহনী । 

• িশ[ার জন1 জাতীয় মান সQl পিরেবশ, >িশ[ন এবং কাজ  
• আমােদর িবz�ং ]েলা +রািগর কল1ােন ইিতবাচক >ভাব +ফিলেব। 
• ভিবষ1ৎ হাসপাতাল, >াকৃিতক আেলা, +গাপনীয়তা, +খালা সেতজ বাতাস  
• আধুিনক সং�মন িনয়�ন মান 
• বত&মান ও ভিবষ1ৎ +টকনলzজর জন1 ভিবষৎ উপেযািগ পিরেবশ  

 

ওেয়লস্ এর সব & বহৃৎ হাসপাতাল হল ইউিনভািস &Xট হসিপঠাল অব ওেয়লস । ১৯৫০ সােল 
পিরকpনা মািফক >িতX\ত এই হাসপাতাল বত&মান সমেয়র জন1 আর উপেযািগ নয়। 



আমােদর সািভ&স সমূহ পুন &িবন1ােসর মাধ1েম, আমােদর ল[1 +টকসই , পিরেবশগত পদ 
িচ� �াস করার মাধ1েম িবেj চালেকর আসেন :ান +নওয়া এবং +সই লে[1 উপেযািগ 
িবz�ং �তির করা।  

 

নতMন AবতEন  

আমােদর জনগেনর জন1 নতO ন এবং সব &েশষ +থরািপ সXৃ\ করা এবং তােদর কােছ তা 
+পৈছােনা।  

• +>িসশন +মিডিসন – +যমন ক1া�ার এর িচিকতসা অথবা ক1া�ার না হওয়ার জন1 
+জেনXটক তথ1।  

• পেয়�-অব-+কয়ার পরী[া – +রািগর বািড়র কাছাকািছ ডায়াগনিসস ব1াব:া িনয়া 
আসা। 

• িডzজটাল +টকনলzজ – জনগনেক তােদর বািড়র কাছাকািছ উlত +সবা >দােনর 
সুেযাগ +দওয়া।  

• অথ &নীিত , পিরেবশ এবং জলবায় ুজ^ির অব:া। 
• লাইফ সাই� +স�র : ওেয়লস্ এর অথ &নীিতেত অবদান রাখা একXট ]^_পূণ & 

িবভাগ। 
• ইউেরােপর একXট বহৃUর NHS >িত\ান , :ানীয় অথ &নীিত ও  ম বাজাের বড় 

অবদান রাখা। 
• ভিবষ1ৎ >জে¡র কল1ােণ আমােদর ভূিমকা পালন কিরেতিছ, ওেয়লস্ গভণ &েম�।  

 

2সইিপং আওয়ার িফউচার িNিনকOাল সািভEেসস  হল আমােদর >oাম পুনিব &ন1াস, যা 
পিরচালনা করা হয় ি�িনিসয়ান : ডাxার, নাস &, +থরািপi এবং সাইি�i ¢ারা এবং িবন1াস 
করা হয় +রািগ ও +কয়ারারেদর জন1 এবং তােদর সােথ একে£।  

 

িNিনকOাল পাথওেয়েত সPাবO পিরবতEন  

 

¤1ানড্ এ@ ইেলি�ভ +কয়ার  অনুস¥ান ও িচিকতসা যার জন1 আেয়াজন ও পিরকpনা করা 
যাইেত পাের: নতO ন সু£পাত বা দীঘ & +ময়াদী অব:া বা উপসগ & , +যমন ব1াথাযুx িনত¦ বা 
িহপ , +পেটর সমস1া।  

আমােদর ল[1 §তু কায &1কর সুরি[ত ডায়াগনিiক বা িচিকতসা ব1াব:ােত >েবশ, বািতল 
বা িবল¦ কমােনা ; বািড়েত বা কিমউিনXটেত সািভ&স +যমন দীঘ & +ময়াদী অব:ােক পয &1েব[ন 
; জXটল চািহদার +রািগেদর জন1 সমি�ত +সবা >দাণ , সXঠক ব1াzx কতৃক +লাকজনেক 
+সবা >দান এবং বািতল হওয়া বা িবল¦ হওয়ােক কমােনা।  

স|াবনা আেছ এই সকল সািভ&সেক জ^ির +সবা সািভ&স +থেক পথৃক করা হইেব , এর অথ & 
হইেত পাের বত&মােন +য সব :ােন এ ধরেনর +সবা +দওয়া হইেতেছ তা +সই :ান +থেক 



সরাইয়া অন1£ +নওয়া হইেত পাের । এর মাধ1েম এই সব পিরকিpত +সবা >দােণর আেরা 
িনmয়তা +দওয়া স|ব ।  

 

আমার জনO এর মােন িক ?  

আপনােক হাসপাতােল যাওয়ার পিরেবেত& হয়ত আপনােক এপেয়�েম� +দওয়া হইেত পাের 
অনলাইন ডাxাের , +ফােন , বািড়েত বা :ানীয় কিমউিনXটেত । আপিন হয়ত িকছO  পরী[া বা 
অনুস¥ান +যমন এ©ের অথবা এমন িক িকছO  িচিকতসাও :ানীয় কিমউিনXট +হল্থ এ@ 
ওেয়লিবইং +স�াের করাইেত পািরেবন।  

 

ইমােজEST এU আেজEV 2কয়ার কভার কের >াণ হারােনার মত সªটকর অব:া এবং 
সারা জীবেনর জন1 পিরবত&ন কারী অব:া সমুহ +য সব মুহO েত & অত1াn §তু ও িনিবড় 
িচিকতসা >েয়াজন এবং / অথবা এমন এক সমস1া যা ঐ িদনই মনেযাগ +দওয়া দরকার , 
+যমন ]^তর বুেক ব1াথা , মাথায় আঘাত।  

আমােদর ল[1 হল এমন এক িসেiম বা ব1াব:া করা যা +রািগেদরেক সরাসির সXঠক 
সািভ&েস সXঠক সমেয় এবং সXঠক :ােন +পৗছাইেত পাের ; কিমউিনXটেত কায &1কির সমি�ত 
zজিপ এবং িবেশষJ Xটম , এবং নতO ন উপােয় আমােদর iাফরা িনরাপেদ >িত সােহ ৭ 
িদন >িতিদন ২৪ ঘ�া +সবা >দান কিরেবন ।  

 

আমার জনO এর মােন িক ?  

 

িকছO  িকছO  পরী[া +যমন এ©ের , িসXট �1ান ইত1ািদ এবং িকছO  িকছO  িচিকতসা ইত1ািদ :ানীয় 
কিমউিনXটেত +হল্থ এ@ ওেয়লিবইং +স�াের িমলেব যার ¢ারা আপনার যাতায়ত খরছ এবং 
সময় দুইই বাচাইেত পািরেবন । এ কারেন আপনােক হয়ত আপনার :ানীয় হাসপাতােলর 
পিরবেত& ইমােজ&z� বা আেজ&� িচিকতসার জন1 অন1 +কাথাও যাইেত হইেত পাের । 
আপনােক হয়ত এর পুেব & কল কিরেত হইেব অথবা অনলাইন ফম & পুরন কিরেত হইেব যােত 
আপিন +সখােন যাওয়ার আেগই আপনার জন1 িচিকতসকরা >েয়াজিনয় তথ1 পাইয়া যান ।  

 

উW মাXার িবেশষZ সািভEস ( 2টBটEয়াির সািভEস ) কভার কের জXটল , অ=াভািবক বা 
িবরল +রাগ বা আঘাত । এেত আেছ দীঘ & +ময়াদী +রািগ যােদর িবেশষJ +সবা ও সাহােয1র 
>েয়াজন ।  

আমােদর ল[1 ওেয়লস্ ব1ািপ সকল পাট&নারেদর সােথ কাজ কের একXট পির�ার 
পিরকpনা মািফক  িবেশষJ সািভ&স সXৃy করা ; একXট ি:িত:াপক, িবেশষ ভােব >িশি[ত 
উk মােনর কিম & বািহনী এবং িবিভl >িত\ান ব1ািপ এই সব সািভ&স >দােণর একXট পাথওেয় 
+দওয়া ।  



 

 

আমার জনO এর মােন িক ?  

আপনার িবেশষJ িচিকৎসার জন1 আপনােক আেরা দেূর +কাথাও যাইেত হইেত পাের +কান 
িবেশষJর সােথ +দখা করার জন1 । আউট +পেস� ি�িনক এপেয়�েম� :ানীয় 
হাসপাতােল +দওয়া হইেত পাের , বািড় +থেক ভািচ&য়ু1ািল হইেত পাের অথবা :ানীয় 
কিমউিনXটেতও হইেত পাের ।  

কািড&ফ রেয়ল ইনফাম &ািরর +হল্থ এ@ ওেয়লিবইং +স�ার , ব1াির হাসপাতাল এবং উUর 
কািড&ফ +য সব +সবা >দান কিরেবন তার মেধ1 আেছ এ©ের , আল্�া সাউ@ , আউট 
+পেস� , zজিপ আউট অব আওয়ার সািভ&স , কিমউিনXট +ম�াল +হল্থ Xটম এবং িচল্ে�নস 
সািভ&স ।  

ওেয়লিবইং হাব ]েলা পিরচালনা কিরেব zজিপ সািভ&স , কিমউিনXট িমডওয়াইফ , িচল্ে�নস 
, >াইমাির +ম�াল +হল্থ , কিমউিনXট এ@ ইে@িপে@� িলিভং ।  

2কাথায় হসিপটাল সািভEস হইেত পাের ?  

 

ইউিনভািস EBট হসিপটাল অব ওেয়লস্ ( UHW ) একXট বহৃৎ িশ[া দান কারী হাসপাতাল 
যা আমােদর :ানীয় জনগনেক +সবা দাণ কিরেতেছ এবং এর +¯শািলi িবভাগ সমo 
ওেয়লসেক +সবা >দাণ কিরেতেছ । এর িবেশষJ +সবার মেধ1 উে°খেযাগ1 হল ইমােজ&z� 
+মিডিসন , ইমােজ&z� সাজ&াির , z�Xটক1াল +কয়ার , +মজর �মা , িনউেরা সাজ&াির , এিকউট 
+�াক , +ন±লzজ এ@ �1া�¤াে�সন , +রিডওলzজ , কািড&ও +থারাএিসস , +হমাটলzজ , 
ওেমন এ@ িচল্ে�নস সািভ&স ।  

আমােদর =s হল একXট +iইট-অব-িদ-আট& , +টকসই , এনাzজ& এিফিসেয়� ব1াব:ার 
মাধ1েম উk মান সQl  অিত উk িবেশষJ িচিকৎসা +সবা +দওয়া , অিত পীিড়ত +রািগ 
যােদর অব:া জXটল , জ^ির বা ২৪/৭ িবেশষJ সাহােয1র দরকার তােদর আেরাগ1 লােভর 
জন1 আদশ & পিরেবশ , এবং িশ[া ও গেবষনার জন1 অনকূল পিরেবশ ।  

 

ইউিনভEািসBট হসিপটাল লাUাফ ( UHL ) এর সািভ&স ]েলার মেধ1 উে°খেযাগ1 
অথ &েপিডক ও ¯াইনাল সাজ&াির , +²i সাজ&াির ; বয়�েদর +সবা , +জনােরল +মিডিসন , 
+�াক িরহ1ািবিলেটসন , িসিiক ফাই²িসস এবং ইনেপেস� +ম�াল +হল্থ সািভ&স ।  

আমরা কpনা কির UHL একXট সম{ৃ হাসপাতাল িহসােব গিড়য়া উXঠেব +যখােন 
+রািগেদরেক  অসাধারন িবেশষJ +সবা +দওয়া হইেব , যােদর হাসপাতােল িচিকৎসা +সবা 
+নওয়ার দরকার আেছ তেব তােদর অব:া ি:িতশীল , পিরকpনা মািফক সাজ&াির বা 
>িসিডউেরর >েয়াজন আেছ , িবেশষJ পুনব &াসেনর >েয়াজন অথবা ইনেপেস� +ম�াল 
+হল্থ সািভ&েসর >েয়াজন আেছ ।  



 

bcdপূণ E িবেবচO িবষয়  

+যেহতO  আমরা িকভােব এবং +কাথায় িচিকৎসা >দান কিরব তার পিরবত&ন ও উlিত 
কিরেতিছ , তাই সে� &াk মান সQl +সবা >দােণর জন1 আমােদর িকছO  ]^_পূণ & িবষয় 
িচnা কিরেত হইেব।  

 

আমােদর NHS Hাফরা আমােদর সবেচেয় বড় সiদ  

ভিবষ1ৎ +সবা >দােনর চািহদা মািফক কিম & বািহনী বzৃ{ পাইেতেছ এবং উlিত লাভ 
কিরেতেছ । 

• সু=া:1 ও কল1াণেক সােপাট& িদেতেছ । 
• িশ[া , >িশ[ন , গেবষনা এবং উµাবন ।  

 
 

িডSজটাল সমাধান অেনেকর জনO মানানসই হেলও সবার জনO নয়  

িডzজটাল সর¶াম ¢ারা স[ম হইেলও , >িত:াপন কিরেব না , +ফইস-টO -+ফইস সািভ&স । 

• +হল্থ +রকড& ও ফলাফল +দখা ; +দিখয়া এপেয়�েমে�র ব1াব:া করা 
• আপনােক +সবা দানকাির Xটেমর সােথ িনরাপদ +যাগােযাগ । 
• পিরধানেযাগ1 য� +থেক আপেলাড করার মত তথ1  

 

কায EOকর যাতায়ত এবং জলবায় ুবা0ব যান বাহন  

বত&মান এবং আগািম ১০ বছেরর জলবায় ুজ^ির অব:া +মাকােবলা করার জন1 আমািদগেক 
এখনই চOড়াn িস{াn িনেত হইেব ।  

• উlত সু=া:1 এবং কল1াণ ; সাইি�ং / হাটা =p দুরে_র জন1 এবং পাবিলক 
�1া�েপাট& দীঘ & যাতায়েতর জন1 ।  

 

পরবিতE পদে%প িক ?  

১। আমােদর +দওয়া সািভ&স সমূহেক পিরবত&ন করার চািহদার িবষেয় আমােদর িচnাধারােক 
আমরা পরী[া কিরেত চাই , িক ধরেনর সমস1া +মাকােবলা কিরেত হইেব এবং এই পথৃক 
ভােব সািভ&স +দওয়ার ফেল িক লাভ করা স|ব তা সQূণ &̂ েপ উপলz{ করা ।  

২। আমািদগেক +রািগেদর এবং িচিকৎসা +সবা দানকারী iাফেদর সােথ কথা বিলয়া জািনেত 
হইেব  িকভােব িচিকৎসা +সবা >দান পিরবত&ন করা স|ব । এর +ময়াদকাল চলমান থািকেব 
১৯েশ এি>ল ২০২১ পয &1n ।  



৩। আমরা আপনােদর +দওয়া এই সকল িফডব1াক সাউথ 01ামরগান কিমউিনXট +হল্থ 
কাউz�ল ( CHC ) এর সােথ +শয়ার কিরব ।  

৪। আমরা সামেন এ]েনার জন1 , আপনােদর এবং CHC এর মতামত rনার উপর িনভ&র 
কের , আমােদর +বােড&র জন1 সুপািরশ মালা �তির কিরব ।  

৫। আমরা এই সংি�yতার ফলাফল এবং উlত িচিকৎসা +সবা >দােনর জন1 আমােদর 
পরবিত& পদে[প আপনািদগেক অবিহত কিরব ।  

৬। আমােদর পিরকpনার অoগিতর সােথ সােথ আমরা িকভােব সািভ&স পিরবত&ন করা স|ব 
+স িবষেয় আপনােদর িনকট +থেক আেরা িবqািরত মতামত আশা কিরব , উদাহরন =^প 
হাসপাতাল , কিমউিনXট ও বািড় এসব :ােনর মেধ1 +কান +কান সািভ&স এক :ান +থেক অন1 
:ােন সরােনা স|ব ।  

৭। আমরা আমােদর িচিকৎসা +সবা , িবz�ংস , কিম & বািহনী এবং িডzজটাল িসেiেম 
পিরবত&ন r^ কিরব ।  

 

আপনার মতামত জানান …  

এটা ]^_পূণ & +য যত +বিশ স|ব মানুষ এই >oাম স¦ে¥ জানেত পােরন এবং তােদর 
মতামত +দন । আপনার িফডব1াক আমােদর িচnাধারােক একXট ^প িদেত সাহায1 কিরেব ।  

 

দয়া কের আমােদর ওেয়বসাইট +দখুন অথবা অিধক তেথ1র জন1 +যাগােযাগ ক^ন এবং 
তার পর িফডব1াক ফম & ১৯েশ এি>ল ২০২১ এর আেগ পুরন ক^ন ।  

 

+দখুন : www.shapingourfuturewellbeing.com  

ইেমইল : engage.cav@wales.nhs.uk  

 

কল ক^ন : ০২৯ ২১৮ ৩৬০৭৮  

 

+সাশ1াল িমিডয়ােত খুজনু  #ShapingOurCAV  


