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আমম আপনাকে মিমিতভাকে অেমিত েরমি যে আমরা েকরানাভাইরাকের 

মেরুকে আমাকের িড়াইকত েী-েী পেকেপ গ্রিণ েরমি। 

যেেি অল্প েকেে েপ্তাকির মকধে, এই যেকের দেনন্দিন জীেনোপন 

উকেিকোগ্েভাকে পমরেমতিত িকে যগ্কি। আমরা েোই শুধমুাত্র মনকজকের 

উপকরই নে েরং আমাকের মপ্রেজন এেং আমাকের েমমউমনটিগুকিার 

উপকর েকরানাভাইরাকের মারাত্মে প্রভাে অনুভে েরমি। 

এই েোঘাত আপনাকের জীেন, েেেো এেং োকজর যেত্রে যে 

অেুমেধাগুকিার েটৃি েকরকি তা আমম েম্পূণ িভাকে েুঝকত পামর। মেন্তু 

আমরা যে পেকেপ গ্রিণ েকরমি তা এোন্তই প্রকোজনীে মিি, এেটি 

িুেই োধারণ োরকণর জনে। 

েমে অেংিে যিাে এেই েমকে মারাত্মেভাকে অেুস্থ িকে পকড়, তািকি 

এনএইচএে যেই পমরমস্থমতকে োমিাকত েেম িকে নে। একত অকনে 

যিাকের প্রাণিামন িকে। েথােম্ভে েে িামধে জীেন ো াঁচাকনার জনে 

আমাকেরকে অেেেই এই যরাকগ্র মেস্তারকে েমমকে আনকত িকে, এেং 

িােপাতাকি মচমেৎো েরাকনার প্রকোজন িকে এমন েেি যিােকের েংিো 

হ্রাে েরার যচিা েরকত িকে। 

এই োরকণ আমরা এেটি েিজ মনকেিেনা মেন্দি - আপনাকে অবশ্যই 

োোে থােকত িকে। 
 

আপনার এমন যোকনা েনু্ধ ো আত্মীেকের েকে যেিা েরা উমচত নে 

োরা আপনার োোে থাকেন না। আপমন শুধমুাত্র িুেই েীমমত উকেকেে 



আপনার োোর োইকর যেকত পাকরন, যেমন িাোর এেং ওষুধপত্র মেনকত, 

মেকন এেোর েোোম েরকত এেং মচমেৎো মনকত। আপনে আপনার োো 

যথকে োকজ আো-োওো েরকত পাকরন মেন্তু েম্ভে িকি আপনার মনকজর 

োো যথকে োজ েরা উমচত। 
 

যেকেকত্র আপনাকে আপনার োো যথকে যের িকতই িে, যেকেকত্র, 

েিনই েম্ভে িকে, আপনাকে আপনার পমরোকরর েেেেকের িাড়া অনে 

যে যোকনা যিাকের োি যথকে েুই মমিার েুকর থাো মনন্দিত েরকত 

িকে। 
 

এই মনেমগুকিা যমকন চিা অপমরিাে ি। তকে, যিােজন এই মনেমগুকিা 

ভে েরকি, পুমিে তাকের জমরমানা ধাে ি েরকে এেং েমাকেেগুকিা 

িত্রভে েরকে। 
 

আমম জামন যে আপনাকের মকধে অকনকেই মনকজর এেং মনকজর পমরোকরর 

উপর এই পমরমস্থমতর আমথ িে প্রভাে মনকে িুে মচমন্তত রকেকিন। আপনার 

দেনন্দিন চামিোগুকিা পূণ ি েরকত এেং যিমেকি িাোকরর যোগ্ান মেকত 

েরোকরর পকে ো ো েরার েরোর িকে যে তাই েরকে।  
 

েংেুক্ত মিফকিকি িভে েিােতার মেষকে এেং আপনাকে যে মনেমগুকিা 

যমকন চিকত িকে তা মেেেভাকে েণ িনা েরা িকেকি। আপমন 

gov.uk/coronavirus যথকেও েে িকেষ পরামে ি যপকত পাকরন। 
 

শুরু যথকেই, আমরা েটিে েমকে েটিে পেকেপগুকিা গ্রিণ েরার 

যচিা েকরমি। েমে দেজ্ঞামনে এেং যমমিকেি পরামে ি অনুোেী আেেেে 

িে তািকি আমরা আরও যেমে মেিু েরকতও মিধা যোধ েরে না। 
 

আপনাকেরকে েতেিা জানাকনা আমার োকি গুরুত্বপূণ ি - আমরা জামন 

যে পমরমস্থমত ভাকিা িওোর আকগ্ আরও িারাপ িকে। মেন্তু আমরা েটিে 

প্রস্তুমতগুকিা মনন্দি, এেং আমরা েোই েত যেমে মনেমগুকিাকে যমকন 

চিকো তত অল্পেংিেে যিাে প্রাণ িারাকে এেং ততই তাড়াতামড় জীেন 

আোর স্বাভামেে অেস্থাে মফকর আেকত পারকে। 
 

োরা এই ভাইরােটিকে পরান্দজত েরার জনে েে িরেম যচিা চামিকে োকিন 

আমম তাকের প্রকতেেকে ধনেোে জানাকত চাই, মেকেষ েকর আমাকের 

অোধারণ এনএইচএে এেং ইংিোন্ড, স্কিিোন্ড, ওকেিে এেং নেিান ি 

আোরিোন্ড জকুড় পমরচে িা িাকতর েমীকের। এই েংেিোকির 

চামিোগুকিাকে পূরণ েরার জনে আমাকের িাক্তার, নাে ি এেং অনোনে 



 

  

পমরচে িা প্রোনোরীরা যেভাকে েিােতা েরার জনে মিকের োকথ োমকন 

এমগ্কে একেকিন তা েমতেই অনুকপ্ররণামূিে। 
 

িাজার িাজার অেেরপ্রাপ্ত িাক্তার এেং নাে িরা আোর এনএইচএে-এ 

োজ েরকত মফকর আেকিন - আর েেকচকে েুে িি মানুষকের েিােতা 

েরার জনে িে িে নাগ্মরেরা যস্বিাকেো মেকিন। এই মিান মিটিে 

মানমেেতাকে েকে মনকে আমরা েকরানাভাইরােকে পরান্দজত েরে এেং 

আমরা েোই যেৌথভাকে এটিকে পরান্দজত েরে। 
 

এই োরকণ, জাতীে জরুমর অেস্থার এই মুিকূতি, আমম আপনাকে অনুকরাধ 

েরমি, অনুগ্রি েকর, বাসায় থাকুন, এনএইচএস-এর রক্ষা করুন 

এবং জীবন বাাঁচান। 
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 


