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2020 সালের 31 অলটাবর প্রধানমন্ত্রীর ঘ োষণো অনুযোয়ী, কলরানাভাইরাস ঘেড়ে যোেোর 
কোরড়ণ বৃহস্পতিবার 5 নলভম্বর থেলক নিুন একটি জািীয় েকডাউন শুরু হলব। 
 
আপািি, অযাপলয়ন্টলমঘে উপস্থিত হওয়ো চোলু রোখনু। বুক করা অযাপলয়ন্টলমন্টটি জোরী 
আড়ে স্থকনো িা পরীক্ষা করার জনয আপনালক আমালের কে করার েরকার থনই। 
আপনার যলের েযোপোড়র ঘকোন পতরবিত ন হলে আমরা আপনোর সোড়ে থযাগালযাগ করব।   
 
আপনোর যতে কলরানাভাইরাস উপসগত েো লক্ষণ ঘেখো ঘেয়, েয়া কলর একটি পরীক্ষা বুক 
করলি সরকারী থপার্ত ােটি (the government portal)বযবহার করুন। আপতন এবং 
আপনার সালে যোরো েোড়কন সেোই আপনোর পরীক্ষার ফোফে না পাওয়া পযতন্ত তনলজলক 
আোো কলর রাখুন। আপতন এখালন (here.)পরীক্ষার তবষলয় আরও িেয, সমেতন এবং 
স্থনড়েেশনো থপলি পালরন। 
 

• ভাবুন হাি, মুখ, স্থান - তনয়তমি আপনার হাি থধায়া, থয জায়গাগুতেলি 
সামাতজক েরূত্ব রোখো কঠিন, থসখালন থফস মাস্ক বযবহার করা এবং আপনার 
এবং অনযলের মলধয 2 তমর্ালরর জায়গা রাখা ভাইরাসটির তবস্তার হ্রাস করলি 
সহায়িা করলব।   

 
• আপনার যতে অতবরাম কাতি বা জ্বর হয় িলব স্ব-তবতিন্ন হলয় যতে আপনার 

আরও পরামিত বা সহায়িার প্রলয়াজন হয় িলব 111 এ থযাগালযাগ করুন। 
 

• যতে আপনার স্থচস্থকৎসো সহায়িার প্রলয়াজন হয় িলব অনুগ্রহ কলর আপনার 
তনবতিি তজতপঘত বা 111- এ থযাগালযাগ করুন  

 
• এভন এবং উইল্টিায়ার ঘেেোল ঘহলে পোর্ে নোরস্থশপ োইনটি 24 ঘন্টা মানতসক 

স্বাস্থয এবং মানতসক সুস্থিার জনয থখাো োলক: 0300 303 1320 
 

• েয়া কলর থকানও থমতডলকে জরুরী পতরতস্থতিলি 999 কে করুন। আপতন যতে 
থকানও থমতডলকে ইমালজত তি অনুভব কলরন বা 111 বা আপনার তজতপ আপনালক 
এটি করার পরামিত ঘেন থকবে িখনই অযান্ডই (এস্থিড়েে এন্ড ইেোরড়জন্সী) থি 
যান। 

 
• থ ার্খালর্া আঘালির জনয, ইড়য়র্ ও তিভডলনর েোইনর ইনজতুর ইউতনর্ এবং 

সোউে তিস্টলের জরুরী স্থচস্থকৎসো থকন্দ্র সকাে ৮ র্া থেলক রোত ৮ র্ার মলধয 
থখাো োলক। সামানয অসসু্থিার জনয, আপনার তজতপর সালে থযাগালযাগ করুন। 

 
• আপতন যতে স্থেস্থিক্ট নাসত, থেরাতপস্ট এবং সোড়পোর্ে  ওয়োকে োর সহ আপনার বাত়িলি 

যে স্থনড়য় েোড়কন এবং আপনার চোস্থহেো তনলয় আলোচনা করার প্রলয়াজন হয় িলব 
0300 125 6789 নম্বলর কে করুন। 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-getting-tested#arrange-a-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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• আপনার যতে এমন থকানও থমতডলকে অবস্থা েোড়ক যার অেত আপতন 
কলরানাভাইরাস থেলক আক্রোন্ত হেোর চরম ঝুুঁ তকঘত োলকন িলব েয়া কলর 
আপনার তববরণ তনম্নতেতখি ওলয়বসাইর্টিলি তনবি করুন: 
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support 

 
o আপতন এই পতরলষবাটি অগ্রাতধকার স্থিস্থিড়ত সপুারমালকত লর্র সরবরাহগুতে 

থপলি বযবহার করলি পালরন বা অনয থকানও স্থানীয়িোড়ে পোওয়ো সমেতন 
সম্পলকত  আপনার সালে থযাগালযাগ করার জনয কোউড়ক অনুড়রোধ করলি 
পালরন।  

 

• এটি যতে আপনার জনয প্রলযাজয না হয় স্থকন্তু আপনোর এখনও সমেতন প্রড়য়োজন 
বলে মলন কলরন িলব নীলচর থযাগালযালগর তেয বযবহার কলর আপনার সংস্থিষ্ট 
স্থানীয় কিৃত পলক্ষর সালে থযাগালযাগ করুন। আপনার যতে অনয থকানও প্রশ্ন বা 
উলেগ োলক িলব আপতন িালের সালে থযাগালযাগ করলি পালরন: 

 
তিস্টে: উই আর তিস্টে: 0800 694 0184 
নেে সমারলসর্: নেে থসামারলসর্ রু্ড়েেোর: 01934 427 437 
সোউে গ্লস্টারিায়ার: 0800 953 7778 

https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support

