
      

17 সেপ্টেম্বর 2021 

আপনার NHS নম্বর: [NHS NUMBER] 

প্রিয় [Patient], 

আপনার জনয স াপ্রিড-19 েম্পপ্র ি ত গুরুত্বপূর্ি তথ্য 

আপ্রি আপনাপ্ট  প্রিখপ্রি  ারর্ আপপ্রন পূপ্টবি স াপ্রিড-19 এর সেপ্টে প্রিপ্র ৎোগতিাপ্টব অতযন্ত প্রবপন্ন 
অবস্থায় আপ্টিন বপ্টি প্রিপ্রিত হপ্টয়প্রিপ্টিন। এর িাপ্টন হপ্টিা, আপনাপ্ট  িাইরােটি ধরপ্টি আপপ্রন খুব 
সবপ্রি অেুস্থ হপ্টয় পড়ার উচ্চ ঝুুঁপ্র প্টত থ্া প্টবন বপ্টি িপ্টন  রা হপ্টয়প্রিপ্টিা এবং অতীপ্টত আপনাপ্ট  
হয়প্টতা েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািিি সেওয়া হপ্টয়প্রিপ্টিা।  
ের ার আপনাপ্ট  িািি  িাপ্টে এটি জানাপ্টত প্রিপ্টখপ্রিি সে 1িা এপ্রিি 2021 তাপ্ররখ সথ্প্ট  েুরপ্রেতিাপ্টব 
থ্া ার পরািপ্টিি প্রবরপ্রত সেওয়া হপ্টে। 19 সি  জিুাই 2021 সথ্প্ট , আপনাপ্ট  অনয েবার িপ্টতা এ ই 
প্রনপ্টেিিনা অনুেরর্  রার পরািিি সেওয়া হপ্টয়প্রিপ্টিা, েখন আপপ্রন স াপ্রিড-19 –এ আক্রান্ত হওয়ার 
েম্ভাবনা  িাপ্টত সেেব অপ্রতপ্ররক্ত েত ি তা প্রনপ্টত পাপ্টরন সেগুপ্টিা েম্পপ্ট ি  প্রিন্তা  রপ্টত পাপ্টরন। 

এখন সেপ্টহতু েিস্ত িাপ্তবয়স্ক জনপ্টগাষ্ঠীপ্ট  টি া সনওয়ার আহ্বান  রা হপ্টয়প্টি, োপ্টেরপ্ট  পূপ্টবি 
প্রিপ্র ৎোগতিাপ্টব অতযন্ত প্রবপন্ন অবস্থায় আপ্টিন বপ্টি প্রিপ্রিত  রা হপ্টয়প্রিি তাপ্টেরপ্ট  েহ এবং 
অনযানয প্রিপ্র ৎো ও পপ্ররিেিার উপায়গুপ্টিা পাওয়া োপ্টে, সেপ্টহতু আিার প্রবশ্বাে এটিই েুরপ্রেতিাপ্টব 
থ্া ার বা প্রিপ্রডং সিাগ্রািটি সিষ  রার েঠি  েিয়। এর িাপ্টন হপ্টিা সে বতি িান পপ্ররপ্রস্থপ্রত প্রবপ্টবিনা 
 প্টর আপনাপ্ট  িপ্রবষযপ্টত েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািিি সেওয়া হপ্টব না এবং আিরা আপনাপ্ট  
অনুেরর্  রার জনয প্রনপ্রেিষ্ট স াপ্টনা জাতীয় প্রনপ্টেি প্রি া িোন  রপ্টবা না।  
অনয েবার িপ্টতা আপনারও এ ই োধারর্ প্রনপ্টেিিনা অনুেরর্  রা িাপ্রিপ্টয় োওয়া উপ্রিৎ, ো 
www.gov.uk/coronavirus -এ পাওয়া োপ্টব, সেই োপ্টথ্ োম্প্রপ্রত  েপ্তাহগুপ্টিাপ্টত আপনার প্রবপ্টিষজ্ঞ 
আপনাপ্ট  পপ্ররপ্রস্থপ্রত অনুোয়ী প্রনধিাপ্ররত স াপ্টনা পরািিি প্রেপ্টয় থ্া প্টি সেগুপ্টিাও। স্বাস্থয েিেযা রপ্টয়প্টি 
এিন এ জন প্রহপ্টেপ্টব আপপ্রন প্রনপ্টজপ্ট  এবং অনযপ্টের েুরপ্রেত রাখপ্টত সে অপ্রতপ্ররক্ত প্রজপ্রনেগুপ্টিা 
 রপ্টত পাপ্টরন সে েম্পপ্ট ি  প্রিন্তা  রপ্টতও ইেু  হপ্টত পাপ্টরন। এপ্টত অন্তিুিক্ত থ্া প্টত পাপ্টর: 

• আপনার এবং আপপ্রন োপ্টের োপ্টথ্ সেখা  রপ্টিন তাপ্টের টি া সেওয়া হপ্টয়প্টি প্র না তা 
প্রবপ্টবিনা  রা - অনযপ্টের োপ্টথ্ ঘপ্রনষ্ঠ সোগাপ্টোপ্টগর আপ্টগ আপপ্রন িপ্টতযপ্ট র স াপ্রিড-19 
টি ার প্রিতীয় সডাপ্টজর পর 14 প্রেন পেিন্ত অপ্টপো  রপ্টত িাইপ্টত পাপ্টরন। 

• োিাপ্রজ  েরূত্ব বজায় রাখার িিি া িাপ্রিপ্টয় োওয়ার বযাপাপ্টর প্রবপ্টবিনা  রা, েপ্রে তা আপনার 
এবং আপনার বনু্ধপ্টের জনয েঠি  বপ্টি িপ্টন হয় 

• আপনার োপ্টথ্ সেখা  রপ্টত আোর আপ্টগ বনু্ধ-বান্ধব এবং পপ্ররবারপ্ট  এ টি সরপ্রপড 
িযাটারাি সলা অযাপ্রিপ্টজন সটস্ট  রপ্টত বিা 

• বাপ্রড়প্টত আো অিযাগতপ্টের িুপ্টখর আবরর্ী পপ্ররধান  রপ্টত বিা 

• জনবহুি স্থানগুপ্টিা এপ্রড়প্টয় িিা 
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http://www.gov.uk/coronavirus


      

িহািারীর শুরুপ্টত আিরা স াপ্রিড-19 েৃষ্ট হুিপ্র  েম্পপ্ট ি  খুব  িই জানতাি এবং োপ্টেরপ্ট  আিরা 
প্রিপ্র ৎোগতিাপ্টব অতযন্ত প্রবপন্ন অবস্থায় আপ্টিন বপ্টি প্রবপ্টবিনা  প্টরপ্রিিাি তাপ্টেরপ্ট  িাইরাে সথ্প্ট  
তাপ্টের প্রনপ্টজপ্টের রো  রার জনয েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািিি সেওয়ার  ঠিন প্রেদ্ধান্ত প্রনপ্টয়প্রিিাি। 
সেই েিয় এটি েঠি  প্রেদ্ধান্ত প্রিি এবং আিরা েখন স াপ্রিড-19 েম্পপ্ট ি  আপ্টরা সবপ্রি জানপ্রিিাি 
তখন েবপ্টিপ্টয় সবপ্রি ঝুুঁপ্র প্টত থ্া া িানুষপ্টের প্রনরাপপ্টে রাখপ্টত োহােয  প্টরপ্রিি।  
আপ্রি জাপ্রন েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািিি প্রনয়ন্ত্রর্িূি  এবং এটি িানপ্রে  ও িারীপ্রর  উিয় সেপ্টের 
েুস্থতাপ্ট  িিাপ্রবত  রপ্টত পাপ্টর। তাই এটি গুরুত্বপরূ্ি সে আিরা োপ্টত প্রবপন্ন বযপ্রক্তপ্টের েুরপ্রেত রাখা 
এবং েবাইপ্ট  স্বািাপ্রব  জীবপ্টন প্রিপ্টর সেপ্টত োহােয  রার িপ্টধয েঠি  িারোিয রো  প্রর।  
েপ্রেও আক্রাপ্টন্তর েংখযা সবপ্টড় প্রগপ্টয়প্টি, তপ্টব গুরুতর অেুস্থ হপ্টয় পড়া এবং হােপাতাপ্টি োওয়ার 
িপ্টয়াজন হওয়া বা িারা োওয়ার সেপ্টে এ ই র প্টির বৃপ্রদ্ধ ঘপ্টটপ্রন। এটি অপ্টন টাই টি া  ােিক্রি 
এতটা েিি হওয়ার  ারপ্টর্ হপ্টয়প্টি। টি া সেওয়া হপ্টে আপনার প্রনপ্টজপ্ট  এবং অনযানয িানুষপ্টের 
রো  রার েপ্টবিাত্তি উপায়। স াপ্রিড-19 এর  ারপ্টর্ িানুপ্টষর গুরুতর অেুস্থ হপ্টয় পড়া থ্ািাপ্টত 
টি াগুপ্টিা খুবই  ােি র, তাই আপ্রি আপনাপ্ট  টি ার েিস্ত িস্তাপ্রবত সডাজগুপ্টিা প্রনপ্টত েঢ়ৃিাপ্টব 
উৎোপ্রহত  রব।  
েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািপ্টিির প্রবষপ্টয় েিস্ত ের াপ্রর প্রেদ্ধান্ত েবিপ্টিষ ববজ্ঞাপ্রন  িিার্ িারা 
পপ্ররিাপ্রিত হপ্টয়প্টি এবং পরািিি আপ-টু-সডট রাখা হপ্টয়প্টি। এখন সেপ্টহতু খুব সবপ্রি অেুস্থ হপ্টয় পড়ার 
ঝুুঁপ্র   ি, আিার প্রবশ্বাে েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার সিাগ্রািটি সিষ  রার এবং অন্তপ্রনিপ্রহত স্বাস্থয েিেযা 
েুক্ত িানুষপ্টের তাপ্টের স্বািাপ্রব  বযপ্রক্তগত পপ্ররিেিা পদ্ধপ্রতপ্টত প্রিপ্টর োওয়ার পরািিি সেওয়ার এটিই 
েঠি  েিয়।  
স াপ্রিড-19 টি া  
অপ্রধ াংি িানুষ টি া প্রনপ্টয় িাপ্টিািাপ্টব েুরপ্রেত থ্া প্টিও, স ান টি াই 100%  ােি রী নয়। প্রবপ্টিষ 
 প্টর, সে ে ি িানুষ েবুিি সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ েিতা েম্পন্ন, তারা স াপ্রিড-19 টি া প্রনপ্টি তাপ্টের উপর 
টি া অনযপ্টের িপ্টতা িাপ্টিািাপ্টব  াজ নাও  রপ্টত পাপ্টর। এই  ারপ্টর্, 1িা সেপ্টেম্বর তাপ্ররপ্টখ জপ্টয়ি 
 প্রিটি অন িযা প্রেপ্টনিন অযান্ড ইপ্রিউনাইপ্টজিন (JCVI) পরািিি সেয় সে, 12 বিপ্টরর সবপ্রি বয়েী সে 
ে ি িানুষ তাপ্টের িথ্ি অথ্বা প্রিতীয় সডাপ্টজর েিয় বা  ািা াপ্রি েিপ্টয় গুরুতরিাপ্টব েবুিি সরাগ-
িপ্রতপ্টরাধ েিতা েম্পন্ন প্রিপ্টিা, তাপ্টেরপ্ট  স াপ্রিড-19 এর প্রবরুপ্টদ্ধ েুরপ্রেত রাখার েম্ভাবনা বৃপ্রদ্ধ 
 রপ্টত তাপ্টের িাথ্প্রি  টি াোন স াপ্টেির অংি প্রহপ্টেপ্টব টি ার এ টি তৃতীয় সডাজ িোন  রা উপ্রিৎ। 
এই পরািিিটি আপনার সেপ্টেও িপ্টোজয হপ্টত পাপ্টর েপ্রে আপনার সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ বযবস্থাপ্ট  িিাপ্রবত 
 রার িপ্টতা আপনার স াপ্টনা অবস্থা থ্াপ্ট  বা স ান ঔষধ প্রনপ্টয় থ্াপ্ট ন, তপ্টব এই পেটি পাওয়া 
ে প্টিই তৃতীয় সডাপ্টজর জনয সোগযরূপ্টপ প্রবপ্টবপ্রিত হপ্টবন না।  াপ্টের জনয এটি িপ্টোজয হপ্টব, সে 
েম্পপ্র ি ত আপ্টরা প্রবস্তাপ্ররত এখাপ্টন পাওয়া োপ্টব: জপ্টয়ি  প্রিটি অন িযা প্রেপ্টনিন অযান্ড 
ইপ্রিউনাইপ্টজিন (JCVI)-এর তৃতীয় িাথ্প্রি  সডাজ টি া েংক্রান্ত পরািিি - GOV.UK (www.gov.uk) 
ে ি স াপ্রিড-19 টি ারই প্র িু েুরো সেওয়া উপ্রিত, তাই এিনপ্র  আপনার েপ্রে এিন স ান ধরপ্টনর 
অবস্থা থ্াপ্ট  বা আপপ্রন এিন স াপ্টনা ঔষধ প্রনপ্টয় থ্াপ্ট ন ো আপনার সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ বযবস্থাপ্ট  
িিাপ্রবত  প্টর, তারপরও আপনার টি া সনওয়া উপ্রিৎ। টি াোন  ােিক্রিটি োরা (টি া সনওয়ার) 
উপেুক্ত তাপ্টের ে প্টির জনয উনু্মক্ত এবং িাপ্রপ্তোধয থ্া প্টব। সেপ্ট াপ্টনা  ারপ্টর্ই সহা  আপপ্রন েপ্রে 
টি া প্রনপ্টত না পাপ্টরন, অথ্বা েপ্রে আপনার সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ েিতা েবুিি থ্াপ্ট , তাহপ্টি আপনার 
প্রনপ্টজপ্ট  এবং অনযপ্টেরপ্ট  প্রনরাপে রাখপ্টত োহাপ্টেযর জনয এই পপ্টের শুরুপ্টত তাপ্রি ািুক্ত 
েত ি তাগুপ্টিা সনওয়ার বযাপাপ্টর আপনার েঢ়ৃিাপ্টব প্রবপ্টবিনা  রা উপ্রিৎ। 
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JCVI পৃথ্ িাপ্টব টি া বুস্টার  ােিক্রি প্রবষয়  পরািিি ি াি  প্টরপ্টি, ো এখাপ্টন পাওয়া োপ্টব: 
িীত ািীন 2021 সথ্প্ট  2022 এর জনয এ টি স াপ্রিড-19 বুস্টার িযা প্রেন সিাগ্রাি েম্পপ্র ি ত JCVI 
প্রববৃপ্রত - GOV.UK (www.gov.uk) এটি েুপাপ্ররি  প্টর সে, “প্টে ে ি বযপ্রক্ত স াপ্রিড-19 এর টি াোন 
 ােিক্রপ্টির সিজ 1 (অগ্রাপ্রধ ারিুক্ত গ্রুপ 1 সথ্প্ট  9) –এ টি া গ্রহর্  প্টরপ্টি, তাপ্টেরপ্ট  স াপ্রিড-19 
এর বুস্টার টি ার তৃতীয় এ টি সডাজ িোন  রা উপ্রিৎ। এপ্টত অন্তিুিক্ত: 

• োরা বপ্টয়াবৃদ্ধপ্টের জনয আবাপ্রে  স য়ার সহাপ্টি থ্াপ্ট ন 

• 50 বা তেরূ্ধ্ি বয়েী ে ি িাপ্তবয়স্ক 

• েম্মুখ োপ্ররর স্বাস্থয ও সোিযাি স য়াপ্টর প্রনপ্টয়াপ্রজত  িীগর্ 

• 16 সথ্প্ট  49 বির বয়েী সেে ি বযপ্রক্তরা োপ্টের অন্তপ্রনিপ্রহত স্বাস্থয েিেযা রপ্টয়প্টি ো 
তাপ্টেরপ্ট  গুরুতর স াপ্রিড -19 এর উচ্চ ঝুুঁপ্র প্টত রাপ্টখ (প্টেটি প্রবস্তাপ্ররত গ্রীন বু  –এ বিা 
আপ্টি: স াপ্রিড-19: েয গ্রীন বু , অধযায় 14a - GOV.UK (www.gov.uk)), এবং িাপ্তবয়স্ক 
স য়ারার 

• েবুিি সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ েিতা েম্পন্ন বযপ্রক্তপ্টের েংস্পপ্টিি থ্া া িাপ্তবয়স্ক পপ্ররবারবগি (16 বা 
তেরূ্ধ্ি বয়েী)" 

েপ্রে এটি আপনার জনয েুপাপ্ররি  রা হয়, তপ্টব আপনার প্রিতীয় সডাপ্টজর  িপপ্টে 6 িাে পপ্টর NHS 
 তৃি  আপনাপ্ট  আপনার টি া বু   রার জনয আিন্ত্রর্ জানাপ্টনা হপ্টব। 
আপ্রি বুঝপ্টত পাপ্রর সে, আপনার হয়প্টতা উপ্টিগ থ্া প্টত পাপ্টর এবং িপ্টতযপ্ট ই প্রনপ্টজপ্টের ঝুুঁপ্র র বযাপাপ্টর 
প্রবপ্রিন্ন র ি অনুিব  রপ্টব, প্রবপ্টিষ  প্টর োরা টি া প্রনপ্টিও হয়প্টতা তুিনািূি িাপ্টব  ি প্রনরাপে 
থ্া প্টব।  
েপ্রে আপনার সরাগ-িপ্রতপ্টরাধ েিতা েবুিি হয় এবং আপনার জনয এর িাপ্টন  ী - সে বযাপাপ্টর 
আপনার স ান র ি উপ্টিগ থ্াপ্ট , তাহপ্টি অনুগ্রহ  প্টর আপনার প্রবপ্টিষজ্ঞ প্রিপ্র ৎেপ্ট র োপ্টথ্ 
আপনার পরবতী রুটিন অযাপপ্টয়িপ্টিপ্টি এই বযাপাপ্টর  থ্া বিুন। আপনার েংক্রিপ্টর্র ঝুুঁপ্র  আপ্টরা 
 প্রিপ্টয় আনার জনয সেপ্ট াপ্টনা বাড়প্রত উপ্টেযাগ গ্রহর্  রার বযাপাপ্টর তারা আপনাপ্ট  েহায়তা এবং 
প্রনপ্টেিিনা িোন  রপ্টত পারপ্টবন। েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার প্রবষয়গুপ্টিার বযাপাপ্টর আপনার GP আপনাপ্ট  
পরািিি িোপ্টন েেি নাও হপ্টত পাপ্টর,  ারর্ এজনয প্রবপ্টিষজ্ঞ পেিাপ্টয়র জ্ঞান িপ্টয়াজন, েুতরাং 
েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার উপায়গুপ্টিা প্রনপ্টয় িশ্ন  রার জনয তাপ্টের োপ্টথ্ সোগাপ্টোগ না  রপ্টত আপ্রি 
পরািিি সেপ্টবা। তারপরও োধারর্ প্রিপ্র ৎো েংপ্রিষ্ট েিেযার বযাপাপ্টর GP –এর  াপ্টি োওয়া োপ্টব। 
আপপ্রন েপ্রে এখপ্টনা টি ার িথ্ি প্র ংবা প্রিতীয় সডাজ না প্রনপ্টয় থ্াপ্ট ন, তাহপ্টি আপ্রি প্রবপ্টিষিাপ্টব 
অনুপ্টরাধ  রপ্টবা প্রনপ্টয় সনওয়ার জনয, এবং আপপ্রন েপ্রে উপেুক্ত হন, তাহপ্টি আপনার েিয় আেপ্টি 
বুস্টাপ্টরর অিারটি প্রনপ্টয় সনওয়ার জনয, োপ্টত তা আপনাপ্ট  েুস্থ থ্া প্টত োহােয  প্টর। 
অনযানয প্রিপ্র ৎো 
আেন্ন িােগুপ্টিাপ্টত আিরা আিা  রপ্রি স াপ্রিড-19 এর নতুন নতুন প্রিপ্র ৎো েহজিিয হপ্টয় উঠপ্টব। 
েখন তা হপ্টব, তখন আিরা পরািিি প্রেপ্টত পারপ্টবা স ান সরাগীরা এর েুিি সপপ্টত পাপ্টর। 
এটি খুবই গুরুত্বপূর্ি সে, আপনার স াপ্রিড-19 এর উপেগি থ্া ার  ারপ্টর্ আপপ্রন েপ্রে পরীো  রান, 
তাহপ্টি আপপ্রন আপনার NHS নম্বর এবং সপাস্টপ্ট াড েঠি িাপ্টব ের াপ্রর ওপ্টয়বোইপ্টট সেপ্টবন (প্টেটা 
এখাপ্টন পাওয়া োপ্টব https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test) োপ্টত  প্টর 
আপনার পরীোর িিািি আপনার স্বাপ্টস্থযর সর প্টডি র োপ্টথ্ সিপ্টি। এটি  রপ্টি তার অথ্ি হপ্টব, 
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আপনার েপ্রে স াপ্টনা প্রিপ্র ৎো সথ্প্ট  উপ ৃত হওয়ার েম্ভাবনা থ্াপ্ট , তাহপ্টি NHS আপনার োপ্টথ্ 
সোগাপ্টোগ  রপ্টত পারপ্টব। 
NHS–এর সেবােিূপ্টহর িাপযতা 
প্রনরাপে এবং েুস্থ থ্া ার জনয আপনার সে ে ি েত্ন এবং েহায়তা িপ্টয়াজন, সেগুপ্টিা পাওয়া 
অবযাহত থ্া া আপনার জনয গুরুত্বপূর্ি। আপনার বতি িান স্বাপ্টস্থযর অবস্থা এবং নতুন স ান স্বাস্থযগত 
উপ্টিপ্টগর জনয, NHS এবং অনযানয স্বাস্থযপ্টেবা িোন ারী েংস্থা সথ্প্ট  আপনার প্রিপ্র ৎো েহায়তা 
পাওয়া অবযাহত থ্া া উপ্রিৎ। প্ররপ্রপট সিেপ্রক্রপিন অডি ার  রা অথ্বা এ টি অনিাইন  ন্সাপ্টেিপ্টনর 
িাধযপ্টি আপনার সহিথ্ িপ্টিিনাপ্টির োপ্টথ্ সোগাপ্টোগ  রা েহ, আপপ্রন NHS –এর প্রবপ্রিন্ন ধরপ্টর্র 
পপ্ররপ্টষবা ঘপ্টর সথ্প্ট ই সপপ্টত পাপ্টরন। আরও জানপ্টত www.nhs.uk/health-at-home প্রিপ্রজট  রুন, 
অথ্বা NHS অযাপটি ডাউনপ্টিাড  রুন। আপনার েপ্রে স াপ্টনা জরুরী প্রিপ্র ৎো সেবা িপ্টয়াজন হয়, 
আপপ্রন অনিাইপ্টন NHS 111 online, এ েহায়তা ও স্থানীয় পপ্ররপ্টষবা সপপ্টত পাপ্টরন, অথ্বা ইিারপ্টনট 
বযবহার না  রপ্টত পারপ্টি NHS 111 – এ প্রি  ি  রপ্টত পাপ্টরন। সিপ্রড যাি ইিাপ্টজিপ্রন্সর জনয 999 
ডায়াি  রুন। 
িানপ্রে  স্বাস্থয েংক্রান্ত েহায়তা 
এিাড়াও আপনার িানপ্রে  স্বাপ্টস্থযর েত্ন সনওয়াও েপ্রতয গুরুত্বপূর্ি। আপনার েুস্থ জীবনোপপ্টন 
েহায়তা এবং আপনার িানপ্রে  স্বাস্থয রোর জনয আপপ্রন সেই বাস্তব পেপ্টেপগুপ্টিা প্রনপ্টত পাপ্টরন 
সেগুপ্টিা েম্পপ্ট ি  পরািিি সপপ্টত আপপ্রন এিপ্রর িাইন্ড িযাটারে ওপ্টয়বোইপ্টট (www.nhs.uk/every-
mind-matters) সেপ্টত পাপ্টরন। আপপ্রন হাব অি সহাপ (www.hubofhope.co.uk) এও সেপ্টত পাপ্টরন, 
সেখাপ্টন আপনার সপাস্ট-স াড প্রেপ্টি, এটি আপনাপ্ট  আপনার অঞ্চপ্টি িাপ্রপ্তোধয েহায়তা েম্পপ্ট ি  
জানাপ্টব।  
আপপ্রন প্রনপ্টজ বা আপনার তত্ত্বাবধাপ্টন থ্া া স উ েপ্রে িানপ্রে  স্বাস্থয েঙ্কপ্টট িুপ্টগ থ্াপ্ট ন, তপ্টব আপ্রি 
আপনাপ্ট  তাৎেপ্রর্ িাপ্টব এ জন স্থানীয় সহিথ্ িপ্টিিনাপ্টির োপ্টথ্ সোগাপ্টোগ  রার জনয 
প্রবপ্টিষিাপ্টব অনুপ্টরাধ জানাপ্রে। আপনার িানপ্রে  স্বাস্থয প্রনপ্টয় প্রনয়প্রিতিাপ্টব  থ্া বিার িপ্টতা স ান 
সহিথ্ িপ্টিিনাি েপ্রে আপনার না থ্াপ্ট , তপ্টব সেপ্টির িপ্রতটি অঞ্চপ্টি প্রবনািূপ্টিয NHS 24/7 
েং ট ািীন হটিাইন েহজিিয আপ্টি। এখাপ্টন আপপ্রন আপনার স্থানীয় পপ্ররপ্টষবা পাপ্টবন: 
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline 
অথ্বা ‘NHS crisis lines’ প্রিপ্টখ োিি  প্রেপ্টিই পাপ্টবন।  
আপনার স্থানীয়  াউপ্রন্সি হয়প্টতা েহায়  সনটওয়া ি  বা হাব পপ্ররিািনা  প্টর থ্াপ্ট , এবং আপনার 
অঞ্চপ্টি হয়প্টতা োতবয েহায়তাও থ্া প্টত পাপ্টর ো আপনাপ্ট  িপ্টয়াজনীয় সেপ্ট াপ্টনা অপ্রতপ্ররক্ত েহায়তা 
িোন  রপ্টত পাপ্টর। আপনার স্থানীয়  াউপ্রন্সি –এর ওপ্টয়বোইপ্টট এই বযাপাপ্টর আপ্টরা তথ্য থ্া প্টব।  
প্রবপ্রধপ্রনপ্টষধ প্রিপ্রথ্ি হপ্টয় এপ্টিও, অপ্টন  িানুষই তখপ্টনা এ া ী ও প্রবপ্রেন্ন অনুিব  রপ্টব, েুতরাং 
আপপ্রন অথ্বা আপনার পপ্ররপ্রিত স উ এ া ীত্ব অনুিব  রপ্টি এই বযাপাপ্টর পেপ্টেপ সনয়া, অনয 
সেপ্ট াপ্টনা েিপ্টয়র সিপ্টয় সবপ্রি জরুরী হপ্টব। পরািিি এবং েহায়তা সপপ্টত প্রিপ্রজট  রুন 
https://letstalkloneliness.co.uk/ 
NHS িিাপ্রিয়ার সরস্পন্ডারে স না াটা, ঔষধপে অথ্বা অনযানয িপ্টয়াজনীয় প্রজপ্রনেপে বাোয় 
এপ্টন সেওয়া, এবং সিপ্রড যাি অযাপপ্টয়িপ্টিপ্টির জনয পপ্ররবহনপ্টেবা সেওয়ার িপ্টতা প্রবষয়গুপ্টিা প্রেপ্টয় 
েহায়তা  রার জনয িস্তুত আপ্টি। তারা প্রনয়প্রিত, বনু্ধত্বপূর্ি সিান  িও প্রেপ্টত পাপ্টর। আপ্টরা তথ্য 
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পাওয়া োপ্টব এখাপ্টন www.nhsvolunteerresponders.org.uk, অথ্বা আপপ্রন 0808 196 3646 নম্বপ্টর 
ে াি ৮ টা সথ্প্ট  রাত ৮ টার িপ্টধয  ি প্রেপ্টত পাপ্টরন।  
অনযানয েহায়তা 
আপ্রি জাপ্রন সে স াপ্রিড-19 িহািারীটি আপনার জীবপ্টনর অপ্টন  সেপ্টে হয়প্টতা উপ্টেখপ্টোগয িিাব 
সিপ্টিপ্টি, প্রবপ্টিষত েখন আপনাপ্ট  েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার পরািিি সেওয়া হপ্টয়প্রিি। আপপ্রন েপ্রে 
আপ্রথ্ি িাপ্টব অথ্বা  িিপ্টেপ্টে প্রিপ্টর আোর বযাপাপ্টর  ষ্ট  প্টর থ্াপ্ট ন, তাহপ্টি উপেুক্ততার সোগযতা 
োপ্টপপ্টে অপ্টন  র প্টির পপ্ররপ্টষবা রপ্টয়প্টি সেগুপ্টিা উপ ারী হপ্টত পাপ্টর।  
অযাপ্টেে টু ওয়া ি  এিন বযপ্রক্তপ্টের বাস্তব েহায়তা িোন  রপ্টত পাপ্টর োপ্টের এিন স্বাস্থয েিেযা 
রপ্টয়প্টি ো তাপ্টের  াজ  রার ধরর্প্ট  িিাপ্রবত  প্টর। প্রস্কিটি সেই ে ি িানুষপ্টের েহায়তা িোন 
 রপ্টত পাপ্টর, িানপ্রে  স্বাস্থয েহায়তা েহ, োরা োিপ্রয়  িুটি  াটিপ্টয় বা েুরপ্রেত অবস্থায় থ্া ার 
পপ্টর  িিপ্টেপ্টে প্রিপ্টর আেপ্টিন এবং সেই ে ি িানুষপ্টের জনয  িিপ্টেপ্টে আো-োওয়ার পপ্ররবহপ্টর্র 
সেপ্টে েহায়তা  রপ্টত পাপ্টর োরা আর প্রনরাপেিাপ্টব গর্পপ্ররবহপ্টন ভ্রির্  রপ্টত পারপ্টবন না। আপ্টরা 
তপ্টথ্যর জনয অনুগ্রহ  প্টর প্রিপ্রজট  রুন: www.gov.uk/access-to-work। 
আপপ্রন েপ্রে আপ্রথ্ি িাপ্টব  প্টষ্ট থ্াপ্ট ন, তাহপ্টি আপপ্রন ইউপ্রনিােিাি সক্রপ্রডট বা এিপ্লয়প্টিি োপ্টপাটি 
অযািাওপ্টয়ন্স -এর জনয আপ্টবেন  রার সোগযও হপ্টত পাপ্টরন। সবপ্রনপ্রিট েম্পপ্ট ি  আপ্টরা তপ্টথ্যর জনয, 
অনুগ্রহ  প্টর প্রিপ্রজট  রুন: www.gov.uk/financial-help-disabled. 
21সি জনু ের াপ্টরর অবপ্রহত রপ্টর্র উপর প্রিপ্রত্ত  প্টর েুপারিাপ্ট ি টগুপ্টিা প্রিপ্র ৎোগতিাপ্টব অতযন্ত 
প্রবপন্ন অবস্থায় থ্া া বযপ্রক্তপ্টের েুপারিাপ্ট ি ট স্লপ্টট অগ্রাপ্রধ াপ্টরর প্রিপ্রত্তপ্টত অযাপ্টেে িোন বন্ধ  প্টর 
সেয়। তপ্টব, েুপারিাপ্ট ি ট স্লপ্টট অগ্রাপ্রধ াপ্টরর প্রিপ্রত্তপ্টত অযাপ্টেে িোপ্টনর সেপ্টে প্রিন্ন প্রিন্ন েুপার 
িাপ্ট ি প্টটর প্রনজস্ব নীপ্রত থ্া প্টত পাপ্টর। 
আপনার েহায়তার িপ্টয়াজন হপ্টি আপনার স্থানীয়  াউপ্রন্সিও োহােয  রপ্টত পাপ্টর। আপপ্রন এখাপ্টন 
আপনার স্থানীয়  াউপ্রন্সি খুুঁপ্টজ সপপ্টত পাপ্টরন: www.gov.uk/find-local-council. 
আপপ্রন ACAS  তৃি  ি াপ্রিত এবং হাইপ্রিড ওয়াপ্র ি ং এর প্রবষপ্টয় সলপ্রেবি ওয়াপ্র ি ং টাস্ক-সিাপ্টেির 
োপ্টথ্ এ প্টে প্রব প্রিত পরািিিও সপপ্টত পাপ্টরন এখাপ্টন: www.acas.org.uk/hybrid-working. 
আপনার সডটা 
েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার েিয় াপ্টি, আপপ্রন হয়প্টতা েহায়তা পাওয়ার জনয নযািনাি প্রিপ্রডং োপ্রিি ে 
প্রেপ্টস্টপ্টি আপনার প্রববরর্ প্রনবপ্রন্ধত  প্টরপ্টিন; এটি এখন সিষ হপ্টয়প্টি। েুরপ্রেতিাপ্টব থ্া ার সিাগ্রািটি 
সিষ  রার প্রেদ্ধাপ্টন্তর োপ্টথ্ োিঞ্জেয সরপ্টখ, এই পপ্ররপ্টষবার সগাপনীয়তা প্রবজ্ঞপ্রপ্তটি আপপ্টডট  রা 
হপ্টয়প্টি। আপপ্রন েপ্রে আপনার বযপ্রক্তগত সডটা েম্পপ্ট ি  আপ্টরা জানপ্টত িান, তাহপ্টি অনুগ্রহ  প্টর 
আপপ্টডট ৃত সগাপনীয়তা প্রবজ্ঞপ্রপ্তটি এখাপ্টন সেখুন: www.gov.uk/coronavirus-shielding-support.  
NHS প্রডপ্রজটাি সরাগীপ্টের এবং তাপ্টের প্রিপ্র ৎোর প্রিপ্রন যাি সর ডি , েথ্ােথ্ তথ্য পপ্ররিািনার ে ি 
িতি াপ্রে অনুোপ্টর রের্াপ্টবের্  প্টর। NHS প্রডপ্রজটাি  ীিাপ্টব আপনার বযপ্রক্তগত তথ্য বযবহার  প্টর সে 
েম্পপ্ট ি  আপ্টরা তপ্টথ্যর জনয, অনুগ্রহ  প্টর তাপ্টের ট্রান্সপাপ্টরপ্রন্স সনাটিিটি এখাপ্টন সেখুন: 
digital.nhs.uk/coronavirus/shielded-patient-list/shielded-patient-list-transparency-notice.  
আপ্রি জাপ্রন সে িহািারীটি েবার জনয এ টি  ঠিন েিয় প্রিি এবং আপ্রি স্বী ার  প্রর সে েপ্রে 
আপনাপ্ট  অপ্রতপ্ররক্ত েত ি তা অবিম্বন  রার পরািিি সেওয়া হপ্টয় থ্াপ্ট  তাহপ্টি তা প্রবপ্টিষিাপ্টব 
 ঠিন প্রিি। সেই েিপ্টয় আিাপ্টের  াপ্টি থ্া া তপ্টথ্যর উপর প্রিপ্রত্ত  প্টর আপনাপ্ট  প্রনরাপে রাখপ্টত 
োহােয  রার জনয প্রিপ্র ৎোগতিাপ্টব অতযন্ত প্রবপন্ন গ্রুপ্টপ আপনাপ্ট  অন্তিুিক্ত  রার প্রেদ্ধান্ত সনওয়া 
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হপ্টয়প্রিি। প্রনপ্টজপ্ট  এবং অনযপ্টের প্রনরাপে রাখপ্টত আপনার িপ্টিষ্টার জনয আপ্রি আপনাপ্ট  ধনযবাে 
জানাই। 

আপনার এ ান্ত অনুগত, 

 
RT HON োপ্রজে জাপ্টিে এিপ্রপ 

এই প্রিঠিটি GOV.UK- সত েহজ পঠন েহ প্রবপ্রিন্ন িাষায় এবং িিিযাপ্টট পাওয়া োপ্টব। 
অপ্রডও, সিইি, বড় প্রিপ্টির জনয 0303 1239999 নম্বপ্টর RNIB স   ি  রুন 
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