
কী জানােত হেব  
ইউ ক ত আপিন য কােনা ওষুধ বা িতেষধক 
ভষজ এর সে হজনক পা - িতি য়ার কথা জানােত 
পােরন, তা আপনার ডা ােরর ব ব াপ  অনুসােরই 
হাক বা ব ব াপ  ছাড়াই কনা হাক। আপিন ঐসব 
পা - িতি য়ার কথা জানােত পােরন যা হেয়েছ : 

♦ ব ি গতভােব আপনার,  
♦ আপনার স ােনর, বা  
♦ এমন কােরা য আপনার দায়ীে  আেছ, বা এমন 

কােরা য তােদর প  থেক আপনােকই জানােত 
বেল। 

 
 
ইেয়েলা কােডর িববরণ কীভােব ব বহার হয় ? 
িদ মিডিসন এ া  হলথেকয়ার াডা স র েলটির 
এেজি  (এম এইচ আর এ) যারা ওষুধ িনে  তােদর 
কাছ থেক এবং যারা পশাদার া -ত াবধানকারী 
যমন ডা ার, ওষুধ- তকারী এবং ষাকািরণী 
তােদর কাছ থেক ইেয়েলা কােডর িববরণ সং হ কের। 
ওষুেধর ব বহার কীভােব করা হেব এবং ব -সং া  
তেথ  যসব সতিককরণ থােক স সব সমী া করার 
কােজ এম এইচ আর এ এই তথ  ব বহার করেব।  
 
 
এম এইচ আর এ কী ? 
এম এইচ আর এ ইউ ক সরকােরর এক  অংশ। এর 
ধান উে শ  হল জনসাধারেণর া  সুরি ত রাখা। 

ওষুধ ও ওষুেধর উ াবনী েলা কমেতা কাজ করেছ   
এবং ীকার করার মত িনরাপদ এসব সুিনি ত কেরঈ 
সই কাজটা করা হয়। যখন কােনা স াব  সমস া 
দখা দয়, এম এইচ আর এ জনসাধারেণর সুর ার 
জন  চটপ  ব ব া নয়। 

আপনার ওষুেধর কােনা পা
- িতি য়া? ইেয়েলা কাড 
ি ম ব বহার কের এই 
ব াপার  জানান  
 
 
 
ওষুধপ  েত েকর জন  অিধকতর িনরাপদ কের 
তালা  
সম  ওষুধপে ই অনাকাি ত পা - িতি য়া ঘটােত 
পাের (কখেনা বলা হয় ওষুেধর িব প িতি য়া)। 
অেনক েলা পা - িতি য়া মৃদ ুহেয় থােক, িক  িকছু 
খুব তর হেত পাের এবং এমন িক জীবেনর পে  
িবপদজনক হেত পাের। কখেনা কখেনা একজন ব ি  
যখন কােনা ওষুধ নওয়া ব  কের দয় তার পেরও 
পা - িতি য়া দখা িদেত পাের। যত ণ পয  অেনক 
লােক দীঘ সময় ধের ওষুধ না িনে , তত ণ িকছু 
পা - িতি য়ার ব াপাের জানা যায় না। সই জন ই 
ইেয়েলা কাড ি ম ব বহার কের সে হজনক পা -
িতি য়ার কথা লােকর জানােনাটা পূণ।  

 
যিদ কােনা এক  ল ণেক পা - িতি য়া মেন কের 
আপিন উি  বাধ কেরন, আপনার ডা ার বা 
ওষুধ- তকারীর পরামশ নওয়ার জন  তােদর সােথ 
কথা বলনু।  

ইেয়েলা কােডর িববরণ তরী করার িতন  উপায় 
আেছ 
ইেয়েলা কাড ইংরািজেত স ূণ করার েয়াজন আেছ 
যােত আপিন এমন কােনা লােকর সাহায  চাইেত 
পােরন য ইরািজ িলখেত বা বলেত পাের। একজন 
া স ি ত পশাদারও (েযমন একজন ডা ার, ওষুধ

- তকারী বা ষাকািরণী) আপনার জন  ইেয়েলা 
কাড এ িববরণ িদেত পাের। 

আপনার যিদ ই ারেনট করার সুিবধা থােক তাহেল  
www.mhra.gov.uk/yellowcard ত অ -লাইেনর 

ইেয়েলা কােডর ফম ব বহার ক ন। এটাই হে  
িববরণ জানাবার সহজতম উপায়  

এক  ইেয়েলা ফম স ূণ ক ন যা িবনা ডাক 
েকেট ডােক দওয়া যায়  

িনঃ  দরূভাষ ০৮০৮ ১০০ ৩৩৫২ এ ইেয়েলা 
কাড হটলাইেন দরূভাষ ক ন  

 
 

আপনার ব ি গত তথ  সুরি ত রাখা  
ব ি গত িববরণ িনরাপেদ, িনরাপ ার সােথ ও গাপনীয় 
থােক। আপনার কাশ  অনুমিত ব িতত ঐসব এম এইচ 
আর এ এর বাইের কখেনাই পাঠােনা হেব না। 

www.mhra.gov.uk/yellowcard 
 
Use the Yellow Card app available in 
the Apple App Store or Google Play 


