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Bengali
ব্রিস্টল, নর্থ সমারসসট এবং সাউর্ গ্লস্টারশাযাসরর প্রসযেকসক,
নিজেজে এবং এজে অপরজে সুরনিত রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা েরার েিয আপিাজে ধ্িযবাদ।
কসরানা ভাইরাস থর্সক ব্রনসেসক এবং আমাসের কব্রমউব্রনটিগুব্রলসক রক্ষা করসয আপব্রন যা করসয পাসরন যা করার েনে আমরা
আপনাসক আবারও ধনেবাে োনাসয চাই এবং গয সপ্তাসে শুরু েওযা ব্রিযীয োযীয লকডাউসনর পসর ব্রকছু মূল পব্ররবযথ নগুব্রল ব্রনসয
আপনাসক সববভেষ তথ্য জানাভত চাই।
আমাসের োসপাযালগুব্রল উচ্চ চাব্রেো ম াকাভবলা করভে এবং ফলস্বরূপ আমাসের অসনকগুব্রল অেরুব্রর ননয়ন ত নিনকৎসা এবং বব্রেরাগয
থরাগীমের এপভয়ন্টভ ন্ট বাব্রযল করসয েসযব্রছল। আপব্রন যব্রে এভত প্রভাব্রবয বেব্রিসের মসধে একেন েন যসব আমরা অযেন্ত েুুঃব্রিয।
কসরানাভাইরাস মরাগীর সংিো বাডার সাসর্ সাসর্ আমরা সাব্রভথসগুব্রলর চাব্রেো পব্ররচালনার েনে এটি গ্রেণ কসরব্রছ এটি একটি
বেব্রযক্রমী পেসক্ষপ।
সানভিসগুনির উপর োপ পনরোিিা েরার েিয আমাজদর দৃঢ় পনরেল্পিা রজ়েজে এবং যার যার নিতের দানিত্বটি পালি করা
োনিজ়ে যাও়ো আমাজদর সবার প্রজ়োেি। অিুগ্রহ কতর:
•
•
•
•
•
•

সামাব্রেক েূরত্ব বজায় রাখুন এবং ব্রনযব্রময োয থধাওযা বোয রািুন।
সমস্ত স্বাস্থ্ে এবং যসের মকন্দ্রগুনলভত মুসির আবরণ পরুন, এবং অনে থয থকানও োযগাসয প্রভয়াজন হভল, থযমন থোকান
এবং পাবব্রলক ট্রান্সসপাসটথও পরুন।
উচ্চ-ঝুুঁ ব্রকপূণথ পব্ররবাসরর সেসেসের মখাোঁজখবর রাখুন ও সম্ভব হভল তাভের সমর্থন করুন। আপনার সমর্থন একটি ব্রবশাল
পার্থকে ততরী করসয পাসর।
নিনকৎসার পর যসর্ষ্ট সুস্থ েওযার সাসর্ সাসর্ই আপব্রন আপনার আত্মীযস্বেনসের োসপাযাল থর্সক সংগ্রে করুন।
সমযমসযা আপনার অোপসযন্টসমন্টগুব্রলসয থযাগ ব্রেন – আভগ আসার অর্থ বাইসর অসপক্ষা করসয েসয পাসর।
আপনার যব্রে কসরানা ভাইরাস লক্ষণ র্াসক যসব আমাসের বেব্রিগযভাসব থেিসয আসসবন না। আপনার যব্রে অোপসযন্টসমন্ট
র্াসক যসব সানেব ভস কল করুন এবং যারা আপনাসক পরবযী পেসক্ষসপ সমর্থন করসবন।

আমরা যখি আরও এেটি কঠিি সমজ়ে ঢু কনি, এিএইেএস এবং ককিার সানভিস এখিও কখালা আতি - দ়ো েজর চোিও উজেগ
উজপিা েরজবি িা বা সনরজ়ে রাখজবি িা। আপনি পাজরি:
•
•
•
•
•
•
•

েরুরী ব্রচব্রকৎসা পরামশথ মপভত 111 বেবোর করুন, যিন আপনার নক করা উনিত তা বুঝভত পারভেন না।
আপনার ব্রেব্রপ (ডািার) সােথাব্ররর সাসর্ থযাগাসযাগ করুন। ব্রেব্রপরা মুসিামুব্রি অোপসযন্টসমন্টগুব্রল সরবরাে করার পাশাপাব্রশ
সপ্তাসে কসযক োোর অনলাইন এবং থটব্রলসফান অোপসযন্টসমন্ট প্রোন কসর চসলসছন।
আপনার স্থ্ানীয ফাসমথসীটি বেবোর করুন। ফামথাব্রসস্টরা ব্রকছু ওষুধপত্র ব্রনধথারণ সে থছাটিাসটা অসুস্থতার েনে অসনকগুব্রল
সোযযা সরবরাে করসয পাসরন।
ইসযট এবং ব্রিভডসন মাইনর ইনেুব্রর ইউব্রনট এবং সাউথ্ ব্রিস্টসলর েরুরী নিনকৎসা থকন্দ্রটি থেন (বযথ্া), োড ভাঙা,
থছাটিাসটা থপাডা ও ঝলভস যাওয়ায় বেবোর করুন।
থকবলমাত্র েরুরী অবস্থ্ার থক্ষসত্র এএন্ডই বা 999 কল করুন।
আপব্রন যব্রে আর থকানও অোপসযন্টসমসন্ট অংশ ব্রনসয না পাসরন যসব আমাসের োনান।
আপনার যব্রে সামাব্রেক যে সম্পসকথ থকানও উসিগ র্াসক যসব আপনার স্থ্ানীয কাউব্রন্সল বা থকযার সরবরাহকারীর সাসর্
থযাগাসযাগ করুন।

আপনাসক এবং আপনার ব্রপ্রযেনসের সুরব্রক্ষয রািসয আমাসের সাব্রভথস েুসড পব্ররেশথন বেবস্থ্াসয ব্রকছু পব্ররবযথ নও করা েসযসছ। আপব্রন
থয স্থ্ানটি পব্ররেশথন করসছন যার ওসযবসাইটটি থেিুন।
আমরা োব্রন এটি একটি কঠিন সময। আমাসের েলগুব্রল আপনাসক সমর্থন করার েনে কস ার পব্ররশ্রম করসছ এবং আপব্রন যিন
স্বাভাব্রবসকর থচসয থবব্রশ উব্রিগ্ন এবং নিনিত এস ভয় েযা কসর আপনার যে থনওযা কমীসের সাভথ্ েযা ও শ্রদ্ধার সাসর্ আচরণ
করুন। এটি গুরুত্বপূণথ থয আমরা সবাই এসক অপরসক সমর্থন অবোেয রাব্রি।
আপিাজে ধ্িযবাদ – কেলনদিার টু তেদার কর্ি কেিাতদর পি চথজে

আপনি এখি পযি ন্ত যা নেেু েজরজেি তার েিয আপিাজে ধ্িযবাদ এবং এখাজি, আপিাজে সহা়েতা েরার েিয আর্াতদরতক
নকভাতে সাোযয করতে পাতরি ো কদিা েল:
• আপব্রন যব্রে থকানও নযু ন ক্রমাগয কাব্রশ, উচ্চ যাপমাত্রা বা ক্ষব্রয বা গন্ধ বা স্বাে অনুভূব্রযসয পব্ররবযথ ন সে থকানও
কসরানাভাইরাস লক্ষণ অনুভব করসয শুরু কসরন যসব আপনার যয যাডাযাব্রড সম্ভব একটি পরীক্ষা বু ক করা উব্রচয।
আপব্রন যাভের সাসর্ বাস করসছন তাভের লক্ষণ র্াকসল যাসের েনেও আপব্রন একটি পরীক্ষা করাভত পাসরন।
•

থটস্টগুব্রল https://www.gov.uk/get-coronavirus-test বা 119 এ কল কসর বুক করা যায। আপব্রন যব্রে থকানও পরীক্ষার
যায়গা না পান যসব আপব্রন থোম থটস্ট ব্রকট অডথার করসয পাসরন। আপনার যব্রে লক্ষণ রসযসছ বসল আপব্রন পরীক্ষা ব্রন ময়
থ্াভকন যসব আপনার ফলাফল না পাওযা পযথন্ত আপনাসক এবং আপনার সাসর্ যারা থ্াভকন তাভেরভক স্ব-নবনিন্ন হভয় থ্াকভত
হভব। এটি আপনার সমর্থন বুেবুসের (সাভপার্ব বাবল এর) থয থকানও বেব্রির থক্ষসত্রও প্রসযােে (সযিাসন থকউ একা র্াসকন
বা থকবল যাসের ব্রশশুসের সাসর্ র্াসকন, যারা অনে পব্ররবাসরর থলাকেসনর সাসর্ থেিা করসয পাসরন)।

•

একই সাসর্ ফ্লু এবং কসরানাভাইরাস হভল কসরানা ভাইরাস থর্সক মারা যাওযার সম্ভাবনা ব্রিগুণ েয। ফ্লু আক্রাসন্তর োয থর্সক
ব্রনসেসক বাুঁচাসনার ব্রনরাপে ও কাযথকর উপায ে'ল ফ্লু ভোকব্রসন। আপব্রন যব্রে থকানও থযাগে অগ্রাব্রধকার থগাষ্ঠীসয র্াসকন যসব
আপব্রন আপনার ব্রেব্রপ প্রযাকটিস বা ফামথাব্রসর মাধেসম একটি ফ্লু ভোকব্রসন ব্রবনামূসলে মপভত পারসবন। আপব্রন যব্রে যাৎক্ষব্রণক
অোপসযন্টসমন্ট থপসয অক্ষম েন যসব অনুগ্রে কসর থচষ্টা চাব্রলসয যান বা পরবযী যাব্ররসির েনে বুব্রকং ব্রেন।

•

আপনার স্বাস্থ্ে এবং মানব্রসক সুস্বাস্থ্ে গুরুত্বপূণথ, এবং স্থ্ানীযভাসব আপনার েনে সমর্থন পাওয়া যাভব:

−

VITA 24/7 থেল্পলাইন আপনাসক াননসক সমর্থন করসয সোযযা করসয পাসর। লাইনটি আপনাসক আপনার স্থ্ানীয এলাকায়
মানব্রসক স্বাস্থ্ে পরামশথোযা এবং প্রাসব্রিক থগাষ্ঠীর সাসর্ সংযুি কসর। 0800 012 6549 নম্বভর কল করুন (সটক্সটসফান
বেবোরকারীরা 18001 এর পসর 0800 0126549 ডাযাল করসবন)। অনুবােক সুনবধা পাওয়া যাভব।

−

AWP মানব্রসক স্বাস্থ্ে 24/7 প্রব্রযব্রক্রযা লাইনটি প্রাপ্তবযস্ক বা ব্রশশুসের েনে যারা AWP এর যত্ত্বাবধাসন এবং মকউ ব্রনসের
বা অনে কারও মানব্রসক স্বাসস্থ্ের েনে উব্রিগ্ন থ্াকভল: 0300 303 1320 নম্বভর কল করুন।

−

ব্রসলভারিাউড একটি ব্রনিরচায অনলাইন প্ল্োটফমথ যা মূলেবান মানব্রসক স্বাস্থ্ে এবং কলোণ সোযযা প্রোন কসর:
https://bnssg.silvercloudhealth.com/onboard/

−

বাম্প2মববী অভয়লনবইং আপনাসক গভথ াবস্থ্া, েন্ম এবং যার বাইসরও সঠিক সমর্থন থপসয সোযযা কসর:
www.bump2babywellbeingguide.org

•

যব্রে আপনাসক জানাভনা েয থয আপনার থকানও স্বাস্থয স সযা রসযসছ যা আপনাসক কসরানাভাইরামস আক্রাি হবার জনয
অযেন্ত েুববল অবস্থায় রাভখ যসব েযা কসর নীসচর ওসযবসাইসট আপনার ব্রবশে ব্রনবন্ধ করুন:
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
আপব্রন এই সানেব সটি অগ্রাব্রধকার নেনিভত সুপারমাসকথ সটর মেনলোনর থপসয বেবোর করসয পাসরন বা অনে স্থ্ানীয সোযযা
সম্পসকথ আপনার সাসর্ থযাগাসযাগ করার েনে কাউসক অনুভরাধ করসয পাসরন।

•

এটি যব্রে আপনার েনে প্রসযােে না েয নকন্তু আপব্রন এিনও সমর্থন চান বসল মসন কসরন যসব নীসচর থযাগাসযাসগর ব্রবশে
বেবোর কসর আপনার স্থ্ানীয কযতথ পসক্ষর সাসর্ থযাগাসযাগ করুন। আপনার যব্রে অনে থকানও প্রশ্ন বা উসিগ র্াসক যসব
আপব্রন যাসের সাসর্ থযাগাসযাগ করসয পাসরন:

- ব্রিস্টল: উই আর ব্রিস্টল: 0800 694 0184
- নথ্ব সমারসসট: নথ্ব সমারসসট র্ু ভগোর: 01934 427 437
- সাউথ্ গ্লস্টারশাযার: 0800 953 7778
•

আপব্রন যব্রে নেনিক্ট নাসথ, থর্রাব্রপস্ট এবং সাভপার্ব ওয়াকব ার সে আপনার বাব্রডসয যে ব্রনময় থ্াভকন এবং আপনার িানহোগুনল
ব্রনসয আসলাচনা করার প্রসযােন েয যসব 0300 125 6789 নম্বসর কল করুন।

•

মসন রািসবন: আপব্রন যব্রে ঘসরাযা ব্রনযথাযসনর ব্রশকার েন, যসব পব্ররবাসরর ব্রবব্রিন্নযার ব্রবব্রধ প্রসযােে নয। আপনাসক
আপনার বাব্রড মথ্ভক মবনরভয় যাবার অনুমব্রয আভে এবং থনক্সটব্রলঙ্ক আপনাভক সোযযা এবং থ্াকার যায়গা সরবরাে করসয
পাসর। 0800 4700 280 (24/7) কল করুন বা www.nextlinkhousing.co.uk এ ওভয়বসাইভর্ যান।

