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22শে অক্টোবোর 2021 

প্রিয় প্রিতোমোতো / শেয়োরোর, 

আমরো আবোরও উক্েগজনেভোক্ব প্রিভোরিুক্ি COVID সংক্রমক্ের উচ্চ মোত্রো শেখক্ত িোপ্রি, শেখোক্ন সু্কক্ির 

বোচ্চোক্ের সংখ্যো সবক্েক্য় শবপ্রে। COVID-এর িভোব িক্তেক্ের জন্যই ঝুুঁ প্রেিেূণ। বৃপ্রিেীি সংক্রমে অর্ণোৎ 
আরও শবপ্রে প্রেশু অসুস্থ হক্ত িোক্র, তোক্ের বনু্ধক্ের শর্ক্ে প্রবপ্রিন্ন হওয়োর িক্য়োজন হক্ব, িডোক্েোনোয় 

ব্যোঘোত ঘটক্ব এবং আরও েক্ োর ব্যবস্থো সু্কক্ির িরবতী শময়োক্ে েোিু েরক্ত হক্ব। 

আমরো আিনোর সমর্ণক্নর জন্য আিনোক্ে ধন্যবোে জোনোক্ত েোই প্রেন্তু শসই সোক্র্ আিনোক্ে এখনই ব্যবস্থো 

শনওয়োর জন্য অনুক্রোধ জোনোই। আিনোর সন্তোনক্ে তোর বনু্ধক্ের সোক্র্ সু্কক্ি িক্রর শময়োক্ে প্রনরোিে রোখক্ত 

সোহোয্য েরুন এবং প্রেছু সহজ িেক্েক্ির মোধ্যক্ম তোক্ের জীবক্ন ভপ্রবষ্যক্ত COVID এর িভোব েমোক্ত 

সোহোয্য েরুন। 

শেোনও ব্যবস্থো প্রনখুুঁত নয় এবং আমরো প্রেছু সোবধোক্ন প্রনবণোপ্রেত ব্যবস্থোর সুিোপ্ররে েরপ্রছ, েো আমরো মক্ন 
েপ্রর প্রেেোর উির নূ্যনতম িভোব শেিক্ব এবং সংক্রমক্ের ঝুুঁ প্রে েমোক্ত েোেণের হক্ব – প্রেন্তু এটি েোজ 

েরোর জন্য সবোইক্ে এখন তোক্ের ভূপ্রমেো িোিন েরক্ত হক্ব।   

আগোমী টোমণ শর্ক্ে সু্কক্ির সোম্প্রেোপ্রয়ে এিোেোয় ছোত্র, েমণেোরী এবং অপ্রভভোবে/িপ্ররেেণোেোরীক্ের জন্য মুখ 

ঢোেোর সুিোপ্ররে েরো হয়, প্রেন্তু শেপ্রেেক্ে নয়। আমরো আরও িস্তোব জোনোই শে সু্কি শর্ক্ে প্রিে আি 

এবং ড্রি অক্ের সময় মুক্খর আবরে িরো হয়, ছোড িক্েোজে। আমরো েখন েীক্ত িক্বে েপ্রর, 

মোমিোগুপ্রিক্ত বৃপ্রির মোত্রো অর্ণোৎ এই িেক্েিটি িক্য়োজনীয় হক্য় উক্ ক্ছ। েখন আিপ্রন সোমোপ্রজেভোক্ব 
ঘক্রর প্রভতক্র বো জনোেীেণ স্থোক্ন েূরত্ব বজোয় রোখক্ত িোরক্বন নো তখন আিনোর সংক্রমে বো ভোইরোস 

ছডোক্নোর ঝুুঁ প্রে েমোক্নোর সবক্েক্য় েোেণের উিোয় হি মুখ শঢক্ে রোখো। 

এমনপ্রে অল্প বয়স্কক্ের জন্যও, টিেোেোন হি COVID-এর প্রবরুক্ি আমোক্ের িপ্রতরেোর ির্ম িোইন। 12 
শর্ক্ে 15 বছর বয়সী প্রেশুক্ের টিেো শেওয়োর মোধ্যক্ম, আমরো COVID-এর সংক্রমে সীপ্রমত েরোর আেো 

েপ্রর, প্রেন্তু এটি তখনই ঘটক্ব েখন িপ্রতটি সু্কি এবং ক্লোক্সর িেণোপ্ত প্রেশুক্ের টিেো শেওয়ো হয়। এই 
বয়স শগোষ্ঠীর জন্য সম্মপ্রতিোপ্ত টিেোগুপ্রি এখন এবং প্রিক্সম্বর িেণন্ত সু্কিগুপ্রিক্ত প্রনধণোপ্ররত - েখন তো 

আিনোক্ে সু্কক্ি জোনোক্ব। 

এমনপ্রে েপ্রে আিপ্রন আক্গও িরীেো নো েক্র র্োক্েন, এখনই শুরু েরোর সময়। এটো অিপ্ররহোেণ শে 
আিপ্রন এবং িপ্ররবোক্রর শেোনও শেোগ্য সেস্য এখনও েুইবোর সোপ্তোপ্রহে িোর্শ্বীয় িবোহ িরীেো ব্যবহোর েক্রন 

এবং েিোেি প্ররক্িোটণ  েক্রন (https://www.gov.uk/report-covid19-result)। হোে টোক্মণ প্রনয়প্রমত 

িরীেো েোপ্রিক্য় েোওয়োয় সু্কক্ি প্রেক্র আসোর সময় িপ্ররবোক্র সংক্রমক্ের ঝুুঁ প্রে েমোক্ত সোহোয্য েরক্ব। 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
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COVID শর্ক্ে প্রনরোিে র্োকুন। প্রেছু অপ্রতপ্ররক্ত িেক্েি আিনোর সংক্রমক্ের ঝুুঁ প্রে েমোক্ত সোহোয্য েরক্ব, 

আিনোর হোত শধোয়ো বো অেোিক্েোহি শজি ব্যবহোর েরো, শমিোক্মেো ঘক্রর বোইক্র েরুন এবং ঘক্রর 

প্রভতক্র র্োেোেোিীন হোওয়োর েিোেি প্রনপ্রিত েরুন। আিনোর েপ্রে COVID উিসগণ শেখো শেয়, তোহক্ি 

অপ্রবিক্ম্ব আইক্সোক্িেন েরো জরুপ্রর, েক্তো তোডোতোপ্রড সম্ভব এেটি PCR িরীেো েরুন এবং সু্কিক্ে 

জোনোন।   

আমরো আিনোক্ের িক্তেক্ের জন্য এেটি প্রনরোিে এবং উিক্ভোগ্য হোে টোক্মণর েোমনো েপ্রর। 

আিনোর প্রবর্শ্বস্ত 
 

 

Matt Ashton (ম্যাট অ্যাশটন) 

জনস্বোস্থে িপ্ররেোিে 

 

 

Steve Reddy (স্টিভ রেস্টি) 

প্রেশু শসবো িপ্ররেোিে

 


