
পারলে ঘর থেলে োজ েরুন। ঘর থেলে োজ েরা সম্ভব না হলে োলজ যালবন। 
আপনার ওপর ঝুকে েমালনা কনলে কনলোগের্ার সলগে আোপ েরলবন। 
যকি কবেল্প ব্যবস্া না েরলর পালরন, রলব আপনার কনলোগের্া আপনালে ফারলোর 
আওরাে কনলর পারলবন।

কস.ই.কি (CEV) বাচ্ালির 1 একরিে 2021 থেলে সু্লে যাওো এবং উকির রালির ঝঁুকে 
মেূােন অনসুরণ েলর িো উকির। 
কস.ই.কি (CEV) শ্রণীিুক্ত োলরার সলগে বসবাসাোরী বাচ্ালিরও সু্লে যাওো উকির।

সম্ভব হলে অনোইলন শকপং েরলবন। রিাধান্যরার কিকতিলর অনোইন শকপং সুকবধা 
এখলনা রলেলে।
যকি আপকন কনলজ থযলর িান, রলব েম ব্যস্ত সমলে যালবন – যকি থফইস মাস্ 
(মখুাবরণ) ব্যবহার থেলে আপনালে অব্যাহকর থিো না হলে োলে, রাহলে সব্িা 
থফইস মাস্ ব্যবহার েরলবন।
কবনামলূে্য থরিসকরিপশন থেকেিাকর েরা হলব না – আপনার ফালমস্ীর সলগে থযাগালযাগ 
েলর থজলন কনন ওরা থরিসকরিপশন থেকেিাকর েরলব কে না।।
কস.ই.কি (CEV) থোেজন যারা থিাোনপালে ও ফালমস্ীলর যাওো কনলে কিকতির রালির 
জন্য স্ানীে িালব সাহালয্যর ব্যবস্া রলেলে। 

যখন আপনার ঘলরর বাকসন্ালির োড়া অন্য থোেলির সালে থিখাসাক্ালরর অনুমকর 
থিো হলব রখন ঘলরর বাইলর থিখাসাক্ার েরলে থোকিে-19 দ্ারা সংরিাকমর 
হওোর সম্ভাবনা েম োেলব।
যখন আবদ্ধ স্ালন অন্য থোেলির সলগে থিখা েরার অনমুকর থিো হলব, রখন 
জানাো থখাো থরলখ কবশুদ্ধ বারাস িোিলের িাে ব্যবস্া রাখলবন।
আপনালে পরামশ্ থিো যালছে থয সাধারণর অন্য থোেলির সলগে কমোকমশা সীকমর 
েলর থনলবন।

অর্যাবশ্যে না হলে ভ্রমন েরলবন না। পাবকেে ট্ান্সলপালে্ িলড় যারাোর েরলে 
বাড়কর সরে্রা অবেম্বন েরলবন – সব্িা িরূত্ব বজাে রাখলবন এবং থফইস মাস্ 
োগালবন, যকিনা রা োগালনা থেলে আপকন অব্যাহকর রিাপ্ত হলে োলেন।

আপনালে যারা সাহায্য েলরন বা যত্ন েলরন রালির থসবাযত্ন কনলর োেলবন – যার 
মলধ্য রলেলে হাসপারালের বা থেোর এপলেন্টলমন্ট থযগুলোলর আপকন সাধারণর কগলে 
োলেন।

16+ বের বেসী সেেলে  এখন টিো থিো হলছে। আপকন এখলনা টিো না কিলে 
োেলে 119 নাম্বালর থফান েলর বা www.nhs.uk/covid-vaccination ওলেবসাইলে কগলে বেু 
েলর কনন।

োক্তারী মলর মারাত্মে ঝুকেপূণ ্(কস.ই.কি) 
থোেলির জন্য 1 একরিে 2021 থেলে অনসুরণীে পরামশ্

অনোইন থফান সাইনোইি োইলরক্টকর থেেস্ট নাম্বার

আপনার সাহালয্যর িরোর হলে থযাগালযাগ েরুন

ে
াজ

স্
ে

থি
াে
ান
 ও

 
ফ
ালম
স্ী

সা
মা
কজ
ে
 

কম
ো
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কস.ই.কি (CEV) বাচ্ালির 1 একরিে 2021 থেলে সু্লে যাওো এবং উকির রালির ঝঁুকে 
মেূােন অনসুরণ েলর িো উকির। 
কস.ই.কি (CEV) শ্রণীিুক্ত োলরার সলগে বসবাসাোরী বাচ্ালিরও সু্লে যাওো উকির।

সম্ভব হলে অনোইলন শকপং েরলবন। রিাধান্যরার কিকতিলর অনোইন শকপং সুকবধা 
এখলনা রলেলে।
যকি আপকন কনলজ থযলর িান, রলব েম ব্যস্ত সমলে যালবন – যকি থফইস মাস্ 
(মখুাবরণ) ব্যবহার থেলে আপনালে অব্যাহকর থিো না হলে োলে, রাহলে সব্িা 
থফইস মাস্ ব্যবহার েরলবন।
কবনামলূে্য থরিসকরিপশন থেকেিাকর েরা হলব না – আপনার ফালমস্ীর সলগে থযাগালযাগ 
েলর থজলন কনন ওরা থরিসকরিপশন থেকেিাকর েরলব কে না।।
কস.ই.কি (CEV) থোেজন যারা থিাোনপালে ও ফালমস্ীলর যাওো কনলে কিকতির রালির 
জন্য স্ানীে িালব সাহালয্যর ব্যবস্া রলেলে। 

যখন আপনার ঘলরর বাকসন্ালির োড়া অন্য থোেলির সালে থিখাসাক্ালরর অনুমকর 
থিো হলব রখন ঘলরর বাইলর থিখাসাক্ার েরলে থোকিে-19 দ্ারা সংরিাকমর 
হওোর সম্ভাবনা েম োেলব।
যখন আবদ্ধ স্ালন অন্য থোেলির সলগে থিখা েরার অনমুকর থিো হলব, রখন 
জানাো থখাো থরলখ কবশুদ্ধ বারাস িোিলের িাে ব্যবস্া রাখলবন।
আপনালে পরামশ্ থিো যালছে থয সাধারণর অন্য থোেলির সলগে কমোকমশা সীকমর 
েলর থনলবন।

অর্যাবশ্যে না হলে ভ্রমন েরলবন না। পাবকেে ট্ান্সলপালে্ িলড় যারাোর েরলে 
বাড়কর সরে্রা অবেম্বন েরলবন – সব্িা িরূত্ব বজাে রাখলবন এবং থফইস মাস্ 
োগালবন, যকিনা রা োগালনা থেলে আপকন অব্যাহকর রিাপ্ত হলে োলেন।

আপনালে যারা সাহায্য েলরন বা যত্ন েলরন রালির থসবাযত্ন কনলর োেলবন – যার 
মলধ্য রলেলে হাসপারালের বা থেোর এপলেন্টলমন্ট থযগুলোলর আপকন সাধারণর কগলে 
োলেন।

16+ বের বেসী সেেলে  এখন টিো থিো হলছে। আপকন এখলনা টিো না কিলে 
োেলে 119 নাম্বালর থফান েলর বা www.nhs.uk/covid-vaccination ওলেবসাইলে কগলে বেু 
েলর কনন।

োক্তারী মলর মারাত্মে ঝুকেপূণ ্(কস.ই.কি) 
থোেলির জন্য 1 একরিে 2021 থেলে অনসুরণীে পরামশ্

অনোইন থফান সাইনোইি োইলরক্টকর থেেস্ট নাম্বার

আপনার সাহালয্যর িরোর হলে থযাগালযাগ েরুন
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পারলে ঘর থেলে োজ েরুন। ঘর থেলে োজ েরা সম্ভব না হলে োলজ যালবন। 
আপনার ওপর ঝুকে েমালনা কনলে কনলোগের্ার সলগে আোপ েরলবন। 
যকি কবেল্প ব্যবস্া না েরলর পালরন, রলব আপনার কনলোগের্া আপনালে ফারলোর 
আওরাে কনলর পারলবন।
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