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আপনন যে একক সবরচরয় গুরুত্বপূর্ণ পদরক্পনি গ্রহর 
ক�রে পোর�ন েো হল এনএইচএস-যক �ক্ো ক�ো এবং 
জীবন বোঁচোরনো� জন্য ননরজ� বোসোয় থোকো।

বোসোয় থোকুন 

এগুলি হি ব্যলিক্রম - এবং এই লক্রয়াকিাপগুলি করাকািীন আপনার বাসার বাইরর ব্যয় করা 
সময় কলমরয় আনা উলিি এবং আপনার পলরবাররর সদস্য ছাড়া অন্য যে যকারনা ব্যলতির কাছ 
যেরক দ ুলমটার দরূর োকা লনলচিি করা উলিি।

অি্যাবশ্যকীয় কমমীগণ এবং দবু্বি বাচ্ারদর মা-বাবারা, িারদর বাচ্ারদররক স্কু রি বা িারদর 
িাইল্ড-যকয়ার প্রদানকারীরদর কারছ লনরয় যেরি বা লনরয় আসরি িারদর বাসার বাইরর যেরি 
পাররন। আরও িে্য অনিাইন িভ্য ররয়রছ। েলদ মা-বাবা আিাদা োরকন িাহরি বাচ্ারা উভরয়র 
বাসায় লগরয় োকরি পারর।

আপনো� শুধুমোত্র খুবই সীনমে কো�রর বোসো� বোইর� েোওয়ো উনচে:

  যমৌনলক প্ররয়োজনীয় নজননসপত্র যকনোকোিো ক�ো� জন্য, উদাহরণস্বরূপ, 
খাবার এবং ওষধুপত্র, িাও েিটা সম্ভব কম হওয়া উলিি।

  নদরন একবো� এক ধ�রর� ব্যোয়োরম� জন্য, উদাহরণস্বরূপ যদৌড়ারনা, হা াটা, বা 
সাইরকি িািারনার জন্য - একিা বা আপনার পলরবাররর সদস্যরদর সরগে।

  যে যকোন যমনিরকল চোনহদো, এরি রতি দান করা, ক্ষলির ঝুালক এড়ারনা, যকারনা 
দবু্বি ব্যলতিরক পলরিে্বা যদওয়া বা সহায়িা করা অন্তভ্্ব তি ররয়রছ।

  কোরজ� উরদের্্য আসো-েোওয়ো ক�ো, লকন্তু শুধুমাত্র যসই পলরলথিলিরি যেখারন 
আপলন বাসা যেরক কাজ কররি পাররন না।
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•   সাবান এবং জি লদরয় লনরজর হাি ঘন-ঘন যধারবন – এটি অন্তি ২০ যসরকরডের যময়ারদর জন্য 
কররবন।

•   কাশরি বা হা ািরি আপনার মখু এবং নাক টিস্ুয বা জামার হািা লদরয় ঢাকরবন (আপনার হাি 
লদরয় নয়)।

•   ব্যবহৃি টিস্ুযগুরিারক অলবিরবে আবজ্বনা যেিার পারত্র যেরি যদরবন এবং িারপর আপনার 
হাি ধুরয় যেিরবন।

•   আপনার হাি পলরষ্ার না োকরি আপনার যিারখ, নারক বা মরুখ হাি যদরবন না।

•   আপনার বাসার যে সমস্ত পষৃ্ঠিি এবং লজলনসগুরিারক ঘন ঘন স্পশ্ব করা হয়, যেমন দরজার 
হািি এবং কি, যসগুরিারক পলরষ্ার ও জীবাণমুতুি রাখনু।

•   দালয়ত্বপণূ্বভারব যকনাকাটা কররবন, যদাকারন যদওয়া লনরদ্বশনা যমরন িিরবন এবং যকবি িাই 
লকনরবন ো আপনার এবং আপনার পলরবার এবং আপলন োরদর সহায়িা কররছন িারদর 
জন্য প্ররয়াজনীয়।

সংক্রমরর� ব্যোনতি থোমোরে সোহোে্য করুন 
এবং এরক অপর�� সহোয়েো করুন

এক হোরে� েোলু যথরক 
আর�ক হোরে� েোলু

1

আঙুলগুরলো� নপছন নদক

4
উভয় হোরে� নপছন নদক

2

উভয় হোরে� বুর�ো আঙুল

5
আঙুলগুরলো� মোঝখোরন

3

আঙুরল� িগো

6
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েলদ আপনার মরধ্য লনম্নলিলখি উপসগ্বগুরিা যদখা যদয়, িা েিই হািকা যহাক না যকন, যসরক্ষরত্র 
আপনার হয়রিা কররানাভাইরাস হরি পারর:

• যবলশ জ্বর 
• নি্ন, একটানা কালশ 

এই উপসগ্বগুরিারি আক্রান্ত যে যকারনা ব্যলতির উপসগ্বগুরিা যশষ না হওয়া পে্বন্ত অবশ্যই বাসায় 
োকা উলিি, এবং সকি যক্ষরত্রই অন্তি সাি লদরনর জন্য বাসায় োকা উলিি। প্রেম ব্যলতির 
মরধ্য উপসগ্বগুরিা যদখা যদওয়ার পর যেরক পলরবাররর অন্য সকি সদস্যরদর অবশ্যই অন্তি ১৪ 
লদরনর জন্য বাসায় োকা উলিি, েলদও িারদর লনরজরদর মরধ্য যকারনা উপসগ্ব না যেরক োরক। 
েলদ যসই সমরয় অন্য কারও মরধ্য উপসগ্বগুরিা যদখা যদয় িাহরি যসই ব্যলতিটিরক েখন যেরক 
িার উপসগ্বগুরিা যদখা লদরয়রছ িখন যেরক অলিলরতি সাি লদরনর জন্য বাসায় োকা উলিি। 
সাি লদরনর সময়কাি যকরট োওয়ার পর এবং উপসগ্বগুরিা যশষ হয় লগরয় োকরি, িারদর আর 
লবলছিন্ন োকার যকারনা প্ররয়াজন যনই। 

উপসগ্ণ

যকান লজলপ সাজ্বালর, োরম্বলস বা হাসপািারি োরবন না। 

এনএইচএস অনলোইন পন�রেবোগুরলো ব্যবহার করুন। 111 যক শুধুমাত্র িখনই কি 
কররবন েখন আপলন অনিাইন যেরি পাররবন না, আপনারক কি করার লনরদ্বশনা যদওয়া 
হরয়রছ বা আপনার উপসগ্বগুরিা আররা খারাপ হরয় যগরছ। 

999 এ কি কররবন েলদ আপনার মারাত্মক বা প্রাণঘািী জরুলর অবথিা হয়, এবং 
আপনার মরধ্য কররানাভাইরারসর উপসগ্ব যেরক োকরি কি অ্যাডভাইজাররক যসই লবষরয় 
অবলহি করুন। 

4

148mm



নদন ব্যনতি এ ব্যনতি নব ব্যনতি নস ব্যনতি নি

01 উপসগ্বগুরিা যদখা 
যদয়, েিস্বরূপ 
িার লনরজরক ৭ 
লদরনর জন্য এবং 
িার পলরবাররক ১৪ 
লদরনর জন্য লবলছিন্ন 
োকার সতূ্রপাি 
শুরু হয়

02

03 উপসগ্বগুরিা যদখা 
যদয় এবং ৭ লদরনর 
যময়াদ শুরু হয়04

05

06

07

08 লবলছিন্নিার যময়াদ যশষ 
হয় েলদ উপসগ্বগুরিা 
বন্ধ হরয় লগরয় োরক09

10 লবলছিন্নিার যময়াদ যশষ 
হয় েলদ উপসগ্বগুরিা 
বন্ধ হরয় লগরয় োরক11

12

13 উপসগ্বগুরিা যদখা 
যদয় এবং ৭ লদরনর 
যময়াদ শুরু হয়14

15 যকারনা উপসগ্ব না 
োকরি লবলছিন্নিা যশষ

16

17

18

19

20 উপসগ্বগুরিা বন্ধ হরয় 
লগরয় োকরি লবলছিন্নিা 
যশষ হয়
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৭০ এবং েো� যচরয় যবন্ বয়সী, যকোরনো 
অন্তনন্ণনহে স্োস্্যগে সমস্যো �রয়রছ বো 
গভ্ণ বেী মনহলোরদ� জন্য প�োম ্্ণ
৭০ এবং িার যিরয় যবলশ বয়সী, অেবা যকারনা অন্তলন্বলহি স্বাথি্যগি 
সমস্যা ররয়রছ এমন সকি যিাকরদর যবলশ মারাত্মকভারব প্রভালবি 
হওয়ার সম্ভাবনা ররয়রছ। উপররাতি পরামশ্ব যমরন আপনার লনরজরক 
রক্ষা করা এই সমরয় আরও যবলশ গুরুত্বপণূ্ব।

যকারনা মারাত্মক অন্তলন্বলহি স্বাথি্যগি সমস্যা োকার কাররণ আপলন অি্যন্ত উচ্ ঝুালকরি োকরি 
আপলন হয়রিা ইলিমরধ্য এনএইিএস'এর কাছ যেরক একটি লিঠি যপরয়রছন ো আপনারক কী কী 
লনয়ম যমরন িিরি হরব যসই লবষরয় সলুনলদ্ব ষ্ট লনরদ্বশনা লদরয়রছ।

েলদ আপনার লজলনসপত্র যকনাকাটা করার বা ওষধুপরত্রর প্ররয়াজন হয় িাহরি পলরবার, 
বনু্ধরদর বা পাড়া প্রলিরবশীরদর আপনার দরজার সামরন লজলনসগুরিা যররখ লদরয় যেরি বিনু, 
বা েলদ সম্ভব হয়, িাহরি অনিাইন অড্ব ার করুন। অ্যাপরয়ন্টরমন্ট বুক করার জন্য অেবা লরলপট 
যপ্রসলক্রপশনগুরিা অড্ব ার করার জন্য এনএইিএস অনিাইন পলররষবাগুরিা বা এনএইিএস 
অ্যাপ ব্যবহার করুন - শুধুমাত্র এটি সম্ভব না হরি যোন কররবন। 

আপনার এবং অন্যান্য যরাগীরদর জন্য ঝুালকর মাত্রা হ্াস করার জন্য সকি লজলপ পরামশ্ব হয় 
যোরন বা অনিাইরন সম্পন্ন করা উলিি। লজলপ প্র্যাকটিস হয়রিা জরুরী নয় এমন সকি স্বাথি্য 
সংক্রান্ত পরীক্ষাগুরিা এবং লনয়মমালেক অ্যাপরয়ন্টরমন্টগুরিারক মিুিলব কররি পারর।

ররয়ি করিজ অব অবরটেট্রিলশয়ান অ্যাডে গাইরনারকারিালজটে ওরয়বসাইরট গভ্ব বিী মলহিারদর 
জন্য কররানাভাইরারসর লবষরয় সহায়ক িে্য এবং পরামশ্ব ররয়রছ। 
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ব্যবসো এবং কমমীরদ� জন্য সহোয়েো
সরকার জারন যে গৃহীি এই সমস্ত পদরক্ষপ যদশ জরুড় ব্যবসা, 
পলরবার এবং যিাকজনরদররক মারাত্মকভারব প্রভালবি কররব এবং 
জীবন ও আয় রক্ষার উরদেরশ্য সরকার উপেুতি পদরক্ষপ গ্রহণ 
করররছ।
ব্যবসোগুরলো� জন্য: 

•   ঋণ এবং গ্যারালন্ট রূরপ £৩৩০ লবলিয়রনর যিরয় যবলশ অে্ব উপিব্ধ করা হরছি।

•   কর মলুতি এবং নগদ অনুদারনর মাধ্যরম ব্যবসাগুরিারক আররা £২০ লবলিয়ন যদওয়া হরছি।

•  এইিএমআরলস আগামী ত্ত্রমালসক লভএটি অে্ব পলররশাধগুরিারক মিুিলব কররছ।

কমমীরদ� এবং পন�বো�গুরলো� জন্য:

•   কররানাভাইরাস জব লররটনশন লস্ম-এর মারন হি যে কম্বিারীরা প্রলি মারস িারদর যবিরনর 
৮০ শিাংশ আয় গ্রহণ কররি পাররবন ো হি প্রলি মারস সরব্বাচ্ £২,৫০০ পে্বন্ত।

•   কররানাভাইরাস যসিে এমপ্লয়রমন্ট ইনকাম সারপাট্ব লস্ম যবলশরভাগ স্ব-লনেুতি ব্যলতিরদর 
অেবা অংশীদালররি ররয়রছন এমন সকি যিাকজনরক অনুদান যদরব, োর মিূ্য িারদর 
িারভর ৮০% এবং প্রলি মারস সরব্বাচ্ £২,৫০০ পে্বন্ত হরব।

•   িাকলরলবহীন এবং স্বল্প আরয়র যিাকজনরক ইউলনভাস্বাি যক্রলডট এবং ট্যাক্স যক্রলডরটর 
মাধ্যরম, সরব্বাচ্ £১,০৪০ পে্বন্ত অলিলরতি সহায়িা প্রদান করা হরব।

•  ভাড়ারটরদররক অলিলরতি সহায়িা লহরসরব প্রায় £১ লবলিয়ন যদওয়া হরব।

•   কররানাভাইরারসর কাররণ সমস্যায় ররয়রছন এমন যে যকারনা ব্যলতিরক লিন মারসর জন্য 
মরগ্বজ পলররশাধ না করার সরুোগ যদওয়া হরব, এবং এরি ভাড়া যদবার উরদেরশ্য যকনা (বাই 
ট্ যিট) বালড়র মালিকরাও অন্তভ্্ব তি ররয়রছন।

ব্যবসাগুরিা এবং কমমীরদর জন্য িভ্য সহায়িার মরধ্য এগুলি করয়কটা। আরও িে্য অনিাইন 
িভ্য ররয়রছ।
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বোসোয় থোকুন। এনএইচএস'এ� �ক্ো করুন। জীবন বোঁচোন।

কোরজ েোওয়ো
আপলন কারজর উরদেরশ্য আসা-োওয়া কররি পাররন, লকন্তু শুধুমাত্র 
িখনই েলদ আপলন বাসা যেরক কাজ কররি না পাররন। 
লনরয়াগকি্ব া এবং কম্বিারীরদর িারদর কাজ করার ব্যবথিা লনরয় আরিািনা করা উলিি এবং 
লনরয়াগকি্ব ারদর সম্ভাব্য সকি পদরক্ষপ গ্রহণ করা উলিি যেন িারদর কম্বিারীরা লনজ-লনজ বাসা 
যেরক কাজ কররি পাররন।

লকছু লকছু িাকলরর যক্ষরত্র যিাকজনরক িারদর কারজর জায়গায় লগরয় কাজ কররি হয়।

েলদ আপলন বাসা যেরক কাজ কররি না পাররন িাহরি আপলন এখনও কারজর জায়গায় আসা-
োওয়া কররি পাররন, লকন্তু শুধুমাত্র েলদ আপনার বা আপনার পলরবাররর যকারনা সদরস্যর মরধ্য 
কররানাভাইরারসর উপসগ্ব না যেরক োরক। এটি লিে যমলডরকি অলেসার দ্ারা যদওয়া পরামরশ্বর 
সরগে সামঞ্জস্যপণূ্ব।

এই সকল এলোকো এবং আর�ো এলোকো� নবেরয় অনধকে� 
েথ্য অনলোইরন লভ্য �রয়রছ।

েলদ আপলন ইংি্যারডে োরকন িাহরি gov.uk/coronavirus এ োন
েলদ আপলন স্টি্যারডে োরকন িাহরি gov.scot/coronavirus-covid-19 এ োন 
েলদ আপলন ওরয়িরস োরকন িাহরি gov.wales/coronavirus এ োন 
েলদ আপলন নদ্ব ান্ব আয়ারি্যারডে োরকন িাহরি nidirect.gov.uk/campaigns/
coronavirus-covid-19 এ োন

অন্য ভাষায় বা লবকল্প েরম্যারট এই িে্য পাওয়ার জন্য, অনুগ্রহ করর  এই সাইট যদখনু 
gov.uk/coronavirus

েলদ আপনার কো বিরি বা শুনরি সমস্যা হয়, িাহরি আপলন যটক্সটরোরন 18001 111 
নবেরর কি কররি পাররন নি্বা  www.nhs.uk/111এর মাধ্যরম এনএইচএস 111 
নরিনি্ সোইন ল্যোঙ্রুয়জ (নবএসএল)'এর যদাভাষী পলররষবা অ্যারক্সস কররি পাররন।
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