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Bengali (Sylheti) 

আমার যদি উপসর্ গ না থাকে তাহকে আদম দে পরীক্ষা েরাকত পারব?   

কররোনোভোইরোরে আক্রোন্ত প্রতি 3 জরনর মরযে 1 জরনর ককোরনো লক্ষণ কেখো যোয় নো।  

কেতটিংরয়র মোযেরম, আমরো অনে মোনুষরের মোরে কররোনোভোইরোরের তিস্তোর করোয কররি পোররিো। 

পরীক্ষো িো ক োম কেট তকে িুক কররি অনলোইরন www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-

test/ যোন অথিো 0333 772 6144 নম্বকর েে েরুন (দিাভাষী পাওযা যায)। 

 

আমি মি কিোমিড-19 এর টিিো, পরীক্ষো এবং যত্নের জন্য 
কযোগ্য? 

অমিবোসন্ অবস্থো মন্মবিত্নেত্নে, মবন্ো অন্ুিমিত্নি যুক্তরোত্নজয বসবোসরি কযত্নিোত্নন্ো বযমক্তরো সহ, 

িোত্নরো িোছ কেত্নিই এসব কক্ষত্নে খরচ কন্ওয়ো হত্নব ন্ো: 
• ক োভিড-19 এর পরীক্ষো (এমনভ  যভি পরীক্ষোতে কিখো যোয় কয েোতির ক োভিড-19 কনই) 

• ক োভিড-19 -এর মচমিৎসো অথবো ভিশুতির মোভিভিতেম ইনফ্ল্যোমযোটভর ভিনতরোম এর ভিভ ৎিো 
• ক োভিড-19 প্রভেতরোতে টিিোদোন্ 

কিোত্নন্ো ইমিত্নেেন্ কচি মি হত্নব? 

আপনোত  যভি ক বল ক োভিড-19 এর জনয পরীক্ষো, ভিভ ৎিো এবং টি ো কিওয়ো হয়, েোহতল কিোন্ ইমিত্নেেন্ 

কচত্নির প্রত্নয়োজন্ হত্নব ন্ো। 

িোইেযোন্ট কহলফ গ্োইড-এ আতরো েথয রতয়তে, যো ভবভিন্ন িোষোয় পোওয়ো যোয়: 

https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z 

আমি যমদ কিোত্নন্ো মজমপর সোত্নে মন্বমিি ন্ো েোমি িোহত্নল িী হত্নব?  

অভিবোিন অবস্থো ভনভবিতিতষ ি তলরই এ টি ভজভপ িোজি োভরতে ভনবভিে হওয়োর এবং ভবনোমতূলয প্রোথভম  যতের 

পভরতষবোগুতলো পোওয়োর অভে োর রতয়তে।  আপনোর ঠি োনো বো আইভড বো এনএইিএি নম্বর -এর প্রমোতের ির োর কনই। 

ভনবিন  রতে আপনোর স্থোনীয় ভজভপ িোজি োভরতে ক োন  রুন অথবো এখোতন এ জন ভজভপ খ ুঁতজ ভনন: 

www.nhs.uk/register  
 

কিোমিড-19 টিিো সম্পত্নিি  আমি স্বোধীন্ পরোিেি কিোেোয় কপত্নি পোমর?  

ভিটিি করড ক্রি –এর িোতথ অংিীিোভরতে, ডক্টরি অব িয ওয়োর্ল্ি  অভিবোিী এবং অনযোনয 
 ভমউভনটির জনয অনভূিে  তরোনোিোইরোতির টি োিোন ভনতিি ভি ো প্রস্তুে  তরতে: 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

আপন্োর টিিো কদওয়ো েোকুি বো ন্ো েোকুি, আপমন্ কিোমিড-19 -এ আক্রোন্ত হত্নি পোত্নরন্ এবং অন্য বযমক্তত্নদর 

িত্নধয ছড়োত্নি পোত্নরন্, িোই এখত্নন্ো িত্নন্ রোখত্নবন্, ‘হোি’। িুখ। দরূত্ব’: 

হোে - আপনোর হোে ভনয়ভমেিোতব এবং 20 কিত ন্ড েতর ে তয় ক ল ন 

ম খ - ঘতরর ভিেতর নো  এবং ম তখর উপতর এ টি ম খোবরেী পতর থোকুন  

িরূে - আপভন যোতির িোতথ বোি  তরন নো েোতির কথত  কযখোতন িম্ভব কিখোতন 2 ভমটোর িরূে বজোয় রোখ ন 

আপভন যভি আপনোর ভবল, আপনোর িো ভর বো বোভ়ি ভনতয় উভিগ্ন থোত ন, েোহতল কিোমবোর কথত  শুক্রবোর ি োল 9 টো কথত  িিযো 5 টো পযিন্ত 0800 068 3131 নম্বতর িোত ো  

অযোডিোইি অযোন্ড িোতপোটি  িোভিি ি -এ ভবনোমতূলয  ল  রুন। 

আপভন যভি কিল -আইতিোতলিতন থোত ন, েোহতল কহোম, বোট কনোট অযোতলোন কহল্পলোইতন কিোমবোর কথত  শুক্রবোর ি োল 9 টো-ভব োল 5 টো পযিন্ত 0800 876 6926 নম্বতর 

ভবনোমতূলয িহোয়েোর জনয  ল  রুন। 
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