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ক োভিডের সোডে বসবোডসর বযোপোডর সর োর তোর পভর ল্পনো জোভর  ডরডে 

যদিও সকল আইদি দিদিদিষেি সদিষে নিওো হষেষে, দকন্তু নকাদিড চষল যােদি এিং 
আমিা সিাই এষক অপিষক অসুস্থ হওো নেষক িক্ষা কিাি জিয, দকেু দজদিস িষেষে 

নযগুষলা কিা চাদলষে নযষে পাদি।  

 

ক োভিডের সোডে বসবোস  রো 
দকিাষি আমিা এষক অপিষক দিিাপি ও িাষলা িাখা অিযাহে িাখষে পাদি 

 

আমোর যভি ক োভিে-19 এর উপসর্গ েোড  অেবো পরীক্ষোয় ক োভিে হডয়ডে বডে কিখো যোয় তোহডে আমোর 

 ী  রো উভিৎ? 

আপদি যদি পাষিি িাদ়িষে োকুি এিং অিয নলাষকষিি সংস্পষশে যাওো নেষক দিিে োকুি। যদিও আপিাি নকাদিড-19 

এি পিীক্ষাে ফলাফল হযাাঁ-সূচক আসষলও আপদি নসলফ-আইষসাষলশষি োকাি জিয আইিে িািয িি, েষি অিযষিি 

সাষে নযাগাষযাগ কদমষে আিষল ো আষিা নিদশ নলাষকি অসুস্থ হওোষক প্রদেষিাি কিষি।  

 

আমোর ভ  এ টি পরীক্ষো  রোডত হডব?  

দিেদমে পিীক্ষা কিা আপিাষক এই িযাপাষি একটি িাল িািণা নিষি নয - আপদি সংক্রমণশীল দকিা এিং আপিাি সাষে নিখা 
হওো মািুেষিি মষিয আপদি িাইিাসটি েদ়িষে দিষে পাষিি দকিা। আপিাি প্রদেদিি পিীক্ষা কিষে হষি িা অেিা নকাদিড-19 

এি পিীক্ষাে হযাাঁ-সূচক ফলাফল আসা কাষিা সাষে নযাগাষযাষগি পষি আপদি নসলফ-আইষসাষলশষি োকষে আইিে িািয োকষিি 

িা। েষি, িনু্ধ-িান্ধি, পদিিাি পদিজষিি সাষে নিখা কিাি আষগ অেিা কাষজ যাওোি আষগ পিীক্ষা কষি নিওোই িাল িুদি।  

 

আভম  ীিোডব এ টি পরীক্ষো  রোডত পোভর?  

31 মাচে  2022 োদিখ পযেন্ত দিিামূষলযি নিদপড নেস্টগুষলা gov.uk -নে পাওো নযষে পাষি।  

1 এদপ্রল 2022 নেষক, আপদি আপিাি স্থািীে ফাষমেদস নেষক নেস্ট দকষি দিষে পািষিি।  

 

টি ো ভনন 

নকাদিষডি কািষণ অসুস্থ হষে প়িাি দিরুষি িযাকদসি আমাষিি সিষচষে শদিশালী প্রদেিক্ষা দহষসষিই োকষি। 

আপদি একটি, িইুটি, দেিটি নডাজ দিষে োকুি অেিা নকাষিা নডাজ িা দিষেই োকুক িা নকি, একটি 

অযাপষেন্টষমন্ট দিষে কখষিাই নিদি হষে যােদি।  আপদি এখাষি আপিাি অযাপষেন্টষমন্ট িুক কিষে পাষিি 

www.sneevaccine.org.uk  
  

সংক্রোম  করোডর্র ভবস্তোর  মোডত আমরো ভ েু  োজ  রো িোভেডয় কযডত পোভর:  

হাে - আপিাি হাে দিেদমেিাষি এিং 20 নসষকন্ড িষি িুষে নফলুি 

মুখ – গৃহািযন্তিস্থ জিাকীণে পদিষিষশ আপিাি িাক এিং মুখ নেষক নিে এমি একটি মুষখি আিিণী পদিিাি করুি  

িিূত্ব - নযখাষি সম্ভি নসখাষি আপদি যাষিি সাষে োষকি িা োষিি নেষক িিূত্ব িজাে িাখুি 

োজা িাোস - ঘষিি দিেষি নিখা কিাি সমে ঘষি োজা িাোস আসাি িযিস্থা কষি দিি 

 
 

ক োভিে-19 এর ভবষডয় সবগডেষ ভনডিগ েনোর জনয, এখোডন কিখুন: 

www.gov.uk/coronavirus 
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