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কর�োনোভোই�োস (রকযারিড-19)  

এবং আপনো� গভ্োবস্ো

আ্রযা পরযা্েম রদই রর সকল ্রহলযা অ্যাপ রস্টযার/গগুল রলে (আপরন অ্যাপটি 
অনসুন্যান করযত রনযচর রকউআর রকযাডটি ব্বহযার করযত পযাযরন) অথবযা  
https://www.pregnotes.net/এ অনলযাইযন উপলব্ধ ্্যাটযাররনটি রনযাটস 
অ্যাযপর ্যাধ্য্ ্্যাটযাররনটি রনযাটস রপযাটম যাযল সযাইন আপ এবং লগইন করযবন। 
এটি আপনযাযক আপনযার ্্যাটযাররনটি রনযাযটর একটি করপ (আপনযাযক অন্ রকযাযনযা 
হযাসপযাতযাযল ররযত হযল দরকযার হযব) এবং গিম যাবস্যা, িন্মদযান এবং প্রসযবযাত্তর স্স্যা 
এবং প্রশ্নগযুলযা রবষ়েক পরযা্যেমর অযনক খ্যাতনযা্যা উৎসগযুলযাযত অ্যাযসেস রদযব। 
আপরন ইরত্যধ্ নযা কযর থযাকযল আ্রযা আপনযাযক পেু রবজ্ঞরতিগযুলযা চযাল ুকরযত 
উৎসযারহত করব কযারণ এটি প্রয়েযািযন গরুতু্বপূণম আপযডটগযুলযা রপ্ররযণর অনু্ রত 
আ্যাযদর রদযব। আপনযার অ্যাযসেস নযা থযাকযল বযা স্স্যা হযল আপনযার রববরণ সহ 
swbh.maternitynotes@nhs.net -এ ইয্ইল করনু।
 

সরকযাযরর আপ টু যডট পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর রিরিট করনু 
https://www.gov.uk/coronavirus
গিম যাবস্যা এবং িন্ম সম্পযকম  আপ টু যডট তযথ্র িন্ অনগু্রহ কযর রিরিট করনু  
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-
services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-
virus-infection-and-pregnancy/ তথ্ আপযডট হও়েযার সযাযথ সযাযথ 
আপরন রন়ের্ত পরীক্যা করযেন তযা রনরচিত করনু।



আ্রযা রনরচিত করযত চযাই রর আপরন এবং আপনযার রেে ুকযরযানযািযাইরযাস ্হযা্যারীর স্যে 
িযাল আযেন এবং আ্রযা রনরযাপদ এবং ব্রতিগত ্যাতৃত্বকযালীন পররচরমযা প্রদযান করযত 
প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। আপনযার ্যাতৃত্বকযালীন পররচরমযা সম্পযকম  অবরহত রসদ্ধযান্ত রনযত আপনযার িন্ 
প্রয়েযািনী়ে সব তথ্ আপনযার রনকট থযাকযাটযা গরুতু্বপূণম।

কযরযানযািযাইরযাস রকযারিড-19 একটি নতুন ধরযণর অসসু্তযা রযা ফুসফুস এবং শ্বযাসনযালীগযুলযাযক 
ক্রতগ্রস্ত করযত পযাযর। এটি কযারে এবং হযাঁরচ রদযে এবং দরূষত পষৃ্ঠগযুলযাযক স্পেম কযর এবং 
তযারপর এটি আপনযার ্খু, নযাক বযা রচযাযখর কযাযে স্যানযান্তযরর ্যাধ্য্ ের়িয়ে পয়ি -এই 
কযারযণই এটি সপুযাররে করযা হ়ে রর আপনযার হযাত রন়ের্তিযাযব 20 রসযকন্ড ধযর ধযুে 
রফলনু, কযারে রদও়েযার স়্ে টিসু্  ব্বহযার করনু (এবং এটি রফযল রদন এবং আপনযার হযাত 
ধযু়ে রফলনু) এবং আপনযার ্খু স্পেম করযা এরিযে চলনু।

সোমোজিক দ�ূত্ব বিোয় �োখো
আপনযাযক সযা্যারিক দরূত্ব বিযাে রযাখযার রনযদমেনযা র্যন চলযার সপুযাররেও করযা হ়ে রযার অথম 
হল আপনযার পররবযাযর রযাযদর সযাযথ বসবযাস কযরন রকবল্যাত্র রসই ব্রতিযদর সযাযথই বযার়িযত 
থযাকযবন এবং রকবল রনম্নরলরখতগযুলযা করযার িন্ বযাইযর রযাযবন:

	 •	 য্ৌরলক প্রয়েযািনী়ে রিরনসপত্র রকনযাকযাটযা করযা, উদযাহরণস্বরপূ খযাদ্ বযা ওষধু,  
  রথযাসম্ভব ক্ ঘন ঘন হযত হযব
	 •	 রদযন একবযার এক ধরযনর ব্যােযা্ করযা, হে একযাকী অথবযা আপনযার পররবযাযরর  
  সদস্যদর সযাযথ
	 •	 রর রকযাযনযা রচরকৎসযার প্রয়েযািযন - এযত অন্তিুমতি রযেযে আপনযার প্রসবপূবম  
  অ্যাপয়েন্টয্যন্ট বযা ্্যাটযাররনটি রট্েযাযি (ররযাগী বযােযাই করযা) অংে রনও়েযা  
  উদযাহরণস্বরপূ ররদ আপনযার গিম স্ রেেরু নিযাচিযা কয্ রযাে
	 •	 কযাযির উযদেযে্ রযাতযােযাত করযা তযব রকবল্যাত্র রসযক্যত্রই রখন আপরন বযার়িযত  
  রথযক কযাি করযত পযারযবন নযা
	 •	 অন্যান্ রলযাকযদর কযাে রথযক সবমদযা 2 র্টযার দরূত্ব বিযা়ে রযাখযার রচষ্যা করনু।

উপসগ্ এবং কী ক�রে হরব 
আপনযার ্যধ্ রনযচ উযলেরখত দটুির রর রকযাযনযা একটিও থযাকযল আপনযার বযার়ি রথযক রবর হযবন নযা:

	 •	 উচ্চ তযাপ্যাত্রযা - আপরন আপনযার বকু বযা রপঠ স্পেম করযল গর্ রবযাধ কযরন।

	 •	 নতুন অব্যাহত কযারে - এক ঘণ্যারও রবরে স়্ে ধযর অযনক কযােযত থযাকযা অথবযা  
  24 ঘণ্যাে রতন বযা তযতযারধক কযারের পবম।2 11

হহোম জভজিরে যোওয়ো
তযারযা রকেু রকেু সীর্ত রহযা্ রিরিট করযেন এবং তযারযা এটি করযার স্ে রনরযাপত্তযা্লূক 
সরঞ্যা্যারদ ব্বহযার করযবন। র্ড ওেযাইফ আপনযার বযাসযাে আসযল অনগু্রহ কযর রনরচিত 
করযবন রর রতরন ররন আপনযাযক ও বযাচ্চযাযক আপনযার বযাসযার আলযাদযা একটি রযু্ রদযখন 
আর আপনযার সযাযথ প্রযেযািনীে সব রকেু ররন থযাযক এযত অন্তিুমতি রযেযে আপনযার কযাযে 
থযাকযত পযাযর এ্ন রকযাযনযা রনযাট, নবিযাতযকর ররড বকু, এবং ন্যারপ বদলযাযনযার প্রযেযািনীে 
রিরনস ররন আপনযার রু্  রথযক রবর হওেযার দরকযারযক কর্যে আনযা রযাে।

আপনযার নবিযাতক রনউন্যাটযাল ইউরনযট িরতম  থযাকযল ্যা-বযাবযার একিনযক রিরিট করযার 
অনু্ রত রদওেযা হে এবং আ্রযা রসই ব্রতিযক তযাযদর িন্ সযাযথ কযর খযাবযার-দযাবযার ইত্যারদ 
আনযার িন্ বযল রদই (প্রযেযািন হযল স্টযাফ আপনযার িন্ এটিযক গর্ কযর রদযবন) যরন 
ইউরনযট আপনযার র�যাকযার ও রবর হবযার সংখ্যাযক কর্যে আনযা রযাে। ইউরনযট প্রযবে করযার 
ও রবর হবযার আযগ অনগু্রহ কযর হযাত রধযাবযার রনযদমেনযাগযুলযা র্যন চলনু। আ্রযা vCreate 
নযা্ক একটি নতুন পদ্ধরত ব্বহযার কররে রযা এনএইচএস ট্যাযস্টড রসরকউর রিরডও র্যসরিং 
সযারিম স রযা নযারসমং টি্যক আপনযার নবিযাতযকর েটম  রিরডও এবং েরব পযাঠযাযত সক্্ কযর 
রতযাযল, যসই স্েগযুলযাযত রখন আপরন ইউরনযট থযাকযত সক্্ হন নযা।

এসডজলিউজবএইচ ম্োেো�জনটি'� কর�োনোভোই�োস সংক্োন্ত ের্্� লোইন:  
07811715002

জরিয়োি (হ�োগী বোছোই ক�ো� স্োন)  
0121 507 4181

কজমউজনটি জমডওয়োইভস অজিস: 
0121 507 3744

swbh.maternitycovid@nhs.net

জনওন্োেোল ইউজনরে নবিোেরক� চোজহদোমোজিক পজ�চয্ো

প�োমর্্� উৎস এবং হযোগোরযোরগ� জবব�ণ

কর�োনোভোই�োস সম্পজক্ে সোধো�ণ ে্্



আপনযার উপসগমগরুল হযালকযা হযল তথ্ এবং পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর এনএইচএস 
111 অনলযাইন https://111.nhs.uk/ পররযষবযাটি ব্বহযার করনু। আপরন অনলযাইন 
পররযষবযাযত অ্যাযসেস করযত নযা পযারযল রকবল তখনই 111 নম্বযর কল করনু।

উপসগমগযুলযা (কযারে ব্তীত অন্গযুলযা রযা কযেক সতিযাহ ধযর স্যােী হযত পযাযর) সযাতরদযনর 
রবরে স্যােী হযল বযা আপনযার শ্বযাসকষ্ হওেযা েরু ুহযল অনগু্রহ কযর 111 এ কল করনু।

গভ্বেী মজহলো�ো হকন দব্ুল গ্রুরপ� মরধ্ পরেন
সরকযার গিম বতী ্রহলযাযদরযক দবুমল গ্রুযপ ররযখযে - আ্যাযদর কযাযে থযাকযা বতম্যান প্র্যাযণর 
রিরত্তযত গিম বতী ্রহলযাযদর এখনও অন্যদর রচযে কযরযানযািযাইরযাস আক্যান্ত হওেযার সম্ভযাবনযা 
রবরে নে তযব আ্রযা িযারন রর অল্প সংখ্ক গিম বতী ্রহলযারযা েরীর ররিযাযব ্যারযাত্মক 
িযাইরযাল সংক্্যণর র্যাকযাযবলযা কযর রসটির পররবতমন করযত পযাযর। অনু্ যান করযা হ়ে 
গিম বতী ্রহলযাযদর রসংহিযাগ রযারযা িযাইরযাযসর সংস্পযেম এযসযেন তযারযা রকবল হযালকযা বযা 
্যাঝযারর ঠযাণ্যা/ফু্ িযাতী়ে উপসযগমর অরিজ্ঞতযার ্যুখযা্রুখ হযবন।

হসলি-আইরসোরল্ন - কর�োনোভোই�োরস� জবস্ো� বন্ধ ক�রে
ররদ আপনযার ্যধ্ কযরযানযািযাইরযাযসর রকযাযনযা একটি উপসগম থযাযক বযা এ্ন কযারও সযাযথ 
বসবযাস কযরন রযার রযেযে তযব আপরন বযাসযা রেয়ি রবর হযবন নযা - এ্নরক উপযরর 
কযারযণও। ররদ আপরনই রসই ব্রতি হযে থযাযকন রযার ্যধ্ উপসগমগযুলযা রযেযে তযব আপনযার 
ক্পযক্ 7 রদযনর িন্ বযার়িযত থযাকযা উরচত। 7 রদন রেযষ আপনযার ্যধ্ রকযাযনযা লক্ণ নযা 
থযাকযল (কযারে ব্তীত রযা রবে রকেুটযা স্ে স্যা়েী হযত পযাযর) আপনযাযক বযাইযর রযাওেযার 
অনু্ রত রদও়েযা হ়ে তযব উপযরর সযা্যারিক দরূযত্বর রনযদমেনযা বিযা়ে রযাখযত হযব। অন্ 
কযারও লক্ণ থযাকযল আপনযাযক 14 রদযনর িন্ রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযত হযব।

আপনযার ররদ অ্যাপয়েন্টয্ন্ট থযাযক তযব আপনযাযক রর র্ডও়েযাইফ বযা টি্ রদখযেন তযাযদর 
সযাযথ ররযাগযাযরযাগ কযর আপরন রর রসলফ-আইযসযাযলেযন আযেন রসটি িযানযাযনযাটযা গরুতু্বপূণম। 
তযারযা প্ররতটি পরররস্রত ্লূ্যা়েন করযবন এবং রসদ্ধযান্ত রনযবন রর অ্যাপয়েন্টয্ন্টটি রনরযাপযদ 
স্রগত করযা রযা়ে রকনযা।

আপনযার ক্মস্যলর ঝঁুরক ্লূ্যা়েন, যবরনরফট এবং ফযারলও সহ কযরযানযািযাইরযাস প্রযাদিুম যাযবর 
স়্ে কযাি করযা সম্পরকম ত তযথ্র িন্, অনগু্রহ কযর https://maternityaction.
org.uk/covidmaternityfaqs/ রিরিট করনু।
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নবিোেরক� জ্রিজনং
আ্যাযদর র্রিরনং র্ডওেযাইফরযা পযাবরলক রহলথ ইংল্যান্ড'র সযাযথ ঘরনষ্ঠিযাযব কযাি কযর 
রযাযছেন এটি রনরচিত করযত রর সব নবিযাতকযকই এখনও ররন নবিযাতযকর র্রিরনং রটস্টগযুলযা 
করযাযনযা হে।

জহয়োজ�ং জ্রিজনং
আ্রযা রনরচিত করযার রচষ্যা করযবযা রর রেেযুক ররন হযাসপযাতযাযল থযাকযাকযালীন স্যেই রহেযাররং 
র্রিরনং করযাযনযা হে। এটি করযাযনযা সম্ভব নযা হযল রেেযুক পরীক্যা করযাযনযার িন্ Aston 
Villa Football ground -এ রনযে রযাওেযার িন্ আপনযাযক একটি অ্যাপযেন্টয্ন্ট রদওেযা হযত 
পযাযর।

জ্শু� িন্ম জনবন্ধনক�ণ
বতম্যাযন রররির্রি অরফস িন্ম রনবন্ন করযে নযা। আপরন সযা্রেকিযাযব বযাথম সযাটিম রফযকট 
েযািযাই চযাইল্ড রবরনরফট ও ইউরনিযাসমযাল রক্রডযটর িন্ আযবদন করযত পযারযবন।

কজমউজনটি হপোস্টন্োেোল হকয়ো�
আপনযার পররকরল্পত ্যুখযা্রুখ অ্যাপযেন্টয্ন্ট এবং কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগম থযাকযল বযা 
পররবযাযরর রকযাযনযা সদযস্র ্যধ্ উপসগমগযুলযা বযা রনরচিত কযরযানযািযাইরযাস থযাকযার কযারযণ 
রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল রসযক্যত্র উপরস্ত হওেযার পূযবম পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর রফযান 
করযবন।

ররদও আপনযার বযাচ্চযা হযেযে তযারপযরও আপনযাযক সযা্যারিক দরূত্ব সম্পরকম ত পরযা্েম র্যন 
চলযত হযব আর রসইিন্ বযাসযার বযাইযরর কযাযরযার আপনযাযক ও বযাচ্চযাযক রদখযত আসযা উরচত 
নে।

হপোস্টন্োেোল জলিজনকসমূহ এবং হিোন কল
কর্উরনটি র্ডওেযাইফগণ রটরলযফযাযনর ্যাধ্য্ বযা আপনযাযক রবরিন্ন স্যাযনর রপযাস্টন্যাটযাল 
রলিরনযক আসবযার আ্ন্ত্রণ িযারনযে রকেু রকেু কর্উরনটি রপযাস্টন্যাটযাল পররচরমযা করযবন। 
আপনযাযক একযাকী উপরস্ত হযত হযব এবং সযগে আপনযার রেেযুক, আপনযার কযাযে থযাকযা রর 
রকযাযনযা কযাগিপত্র এবং লযাল বইটি আনযত হযব।



অনগু্রহ কযর ্যন রযাখযবন আ্রযা ক্্যাগত পরররস্রতর ্লূ্যা়েন কররে এবং এই পুরস্তকযার 
তথ্গযুলযা এই অনসুযাযর পররবতম ন সযাযপক্।

আপনযাযক রনরযাপদ গিম যাবস্যা এবং িযন্মর িন্ সহযা়েতযা করযার িন্ আ্রযা র়ে্যাল কযলি 
অফ অবসযটরট্রে়েযানস অ্যান্ড গযাইযনযাযকযালরিস্ট/র়ে্যাল কযলি অফ র্ডও়েযাইিস আপযডট 
রনযদম রেকযা র্যন চলরে।

আপনযাযক সহযােতযা এবং পররচরমযা রদওেযা রনরচিত করযা আ্যাযদর প্রথ্ অগ্রযারধকযার রহসযাযব 
রয়ে রগযে।

আপরন রদখযবন রর আ্যাযদর ক্মীরযা ব্রতিগত রনরযাপত্তযা সরঞ্যা্ (রপরপই) পরযেন - এটি 
তযাযদরযক এবং আপনযাযক রনরযাপত্তযা রদযত সহযা়েতযা করযার িন্।

এটি খবু গরুতু্বপূণম রর আপনযার ্যুখযা্রুখ অ্যাপয়েন্টয্ন্ট থযাকযল আপরন অ্যাপয়েন্টয্যন্ট উপরস্ত 
হযবন। আপনযার অ্যাপয়েন্টয্ন্ট ররদ রফযান বযা রিরডও কযলর ্যাধ্য্ করযা হযে থযাযক তযব 
আপরন রফযান রররসি করযবন বযা লগ ইন করযার িন্ রলঙ্কটি অনসুরণ করযবন।

প্ো্জমক গভ্োবস্ো
আপনযার ররদ রকযাযনযা ধরযণর উযবেগ থযাযক রর্ন রনতযম্বর ্ধ্কযার অরস্কযাঠযায্যাযত ব্থযা, 
ক্্র রযাম্প এবং/অথবযা রতিপযাত তযব পরযা্যেমর িন্ আপনযার রিরপ বযা র্ডওেযাইযফর সযাযথ 
ররযাগযাযরযাগ করনু।

প্সবকোলীন যত্ন: কজমউজনটি অ্োপরয়ন্টরমন্ট
আপনযার পররকরল্পত ্যুখযা্রুখ অ্যাপযেন্টয্ন্ট এবং কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগম থযাকযল বযা 
পররবযাযরর রকযাযনযা সদযস্র ্যধ্ উপসগমগযুলযা বযা রনরচিত কযরযানযািযাইরযাস থযাকযার কযারযণ 
রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল রসযক্যত্র উপরস্ত হওেযার পূযবম পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর 
রফযান করযবন।

আ্যাযদর কর্উরনটি র্ডও়েযাইফরযা ্যুখযা্রুখ নযা হয়ে রটরলযফযাযনর ্যাধ্য্ আপনযার রকেু 
রকেু অ্যাপযেন্টয্ন্ট রনযে কযাি করযবন। আ্যাযদর কযাযে আপনযার সঠিক রফযান নম্বর 
রয়েযে রসটি অনগু্রহ কযর রনরচিত করনু। র্ড ওেযাইফ ররদ ্যন কযরন রর আপনযাযক 
্যুখযা্রুখ রদখযা দরকযার তযব তযারযা আপনযার িন্ অ্যাপয়েন্টয্যন্টর ব্বস্যা করযবন। 
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আ্যাযদর প্রসবপূবম এবং প্রসযবযাত্তর ও়েযাডম গরুল কযরযানযািযাইরযাস ের়িয়ে পিযা ক্যাযনযার িন্ 
রিরিটর অনযু্যাদন করযে নযা। ক্মী এবং সহযা়েতযা ক্মীরযা এখনও আপনযাযক সহযােতযা 
করযার িন্ রয়েযেন। আপনযার পররবযার এবং বনু্যদর সযাযথ ররযাগযাযরযাগ রযাখযত আপনযাযক 
সক্্ করযার িন্ উি়ে ও়েযাযডম ই প্রররুতি রয়েযে।

একবযার আপনযার সন্তযাযনর িন্ম হযে রগযল আপনযাযক প্রসযবযাত্তর ও়েযাযডম  সররযে রফলযার আযগ 
আপনযার বযাথম পযাটম নযারযক চযল ররযত হযব।

নবিোেরক� সোর্ গোরয়�-সোর্-গো লোজগরয় ্োকো
আপনযার িযাইরযাযসর সংক্্ণ হযেযে বযা উপসগম রযেযে এটি রনরচিত হযলও, আপরন 
আপনযার নবিযাতযকর গযাযের-সযাযথ-গযা লযারগযে থযাকযত পযারযবন, ররদ আপরন এটি চযান 
আর আপরন ও আপনযার নবিযাতক রযথষ্ সসু্ থযাযকন। িন্ম রদওেযার পযর আপনযারযা 
একসযাযথ থযাকযত পযারযবন ররদ নযা নবিযাতযকর রনউন্যাটযাল ইউরনযট রযাবযার দরকযার হে।

খোওয়োরনো
আপনযার কযরযানযািযাইরযাস রটস্ট পরিটিি হযল, কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগমগযুলযা থযাকযল বযা 
রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল তযারপযরও আপরন বযুকর দধু খযাওেযাযত পযারযবন ররদ এটিই 
আপরন চযান।

বযুকর দধু খযাওেযাযনযার প্রধযান ঝঁুরক হযছে আপনযার ও আপনযার নবিযাতযকর ্যধ্ ঘরনষ্ঠ 
সংস্পেম থযাকযা কযারণ আপরন কযারে বযা হযাঁরচ রদযল রসযক্যত্র এগযুলযাযত িযাইরযাস সংক্র্ত 
তরলকণযা (ড্রপযলট) থযাকযত পযাযর।

তযাই নবিযাতকযক খযাওেযাযনযার স্ে (বযুকর দধু বযা রবযাতল রথযক) রররন এটি করযবন 
তযাযদরযক অবে্ই নবিযাতক, যরেস্ট পযাম্প বযা রবযাতল স্পেম করযার আযগ বযা রবযাতলগযুলযা 
িীবযাণু্ তুি বযা রবযাতযল দধু বযানযাযনযার আযগ হযাত ধযুে রনযত হযব।

কর�োনোভোই�োরস� (হকোজভড-19) প্োদভ্ুোরব� সময় আপনো� 
পজ�চয্ো

ইনপ্োর্ন্ট ওয়োড্

আপনো� নবিোেক



আ্রযা আপনযার ঝঁুরকযক কর্যে রফলযত আ্যাযদর রকেু রকেু রলিরনক হযাসপযাতযাল নে এ্ন 
স্যাযন স্যানযান্তররত করযা হযেযে। আপনযাযক হ্যান্ডসও়েযাযথমর র্যাডযারলটি রসন্ট রি্স রিরপ রসন্টযাযর, 
বযা Aston Villa বযা West Bromwich Albion Football Grounds এ ররযত বলযা হযত পযাযর। 
আপনযার বযা পররবযাযরর সদস্যদর ্যধ্ কযরযানযািযাইরযাযসর রকযাযনযা উপসগম আযে রকনযা তযা 
রনধমযারযণর িন্ অ্যাপয়েন্টয্যন্টর আযগ আপনযাযক রফযাযন রট্েযাি করযা হযব। িযাইরযাসটির রবস্তযার 
ক্যাযত আ্যাযদর সহযা়েতযা করযত আপনযাযক একযাকী উপরস্ত হযত হযব।

অ্োজন্টন্োেোল হকয়ো�: হোসপোেোল অ্োপরয়ন্টরমন্ট
আপনযার পররকরল্পত ্যুখযা্রুখ অ্যাপযেন্টয্ন্ট এবং কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগম থযাকযল বযা 
পররবযাযরর রকযাযনযা সদযস্র ্যধ্ উপসগমগযুলযা বযা রনরচিত কযরযানযািযাইরযাস থযাকযার কযারযণ 
রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল রসযক্যত্র উপরস্ত হওেযার পূযবম পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর রফযান 
করযবন।

অ্োপরয়ন্টরমন্ট
আপরন রদখযত পযাযবন রর আপনযার অ্যাপয়েন্টয্ন্টগযুলযার রকেু রকেু একসযাযথ কযর প্রযেযািযন 
হযাসপযাতযাযল আসযার সংখ্যা কর্যে রফলযা হযেযে রর্ন আপনযার স্্যান করযার তযাররযখই আপনযার 
বরুকং রদওেযা রতি রনযে রনও়েযা হযব।

আ্যাযদর রকযাযনযা ডযাতিযার বযা র্ডও়েযাইযফর সযাযথ আপনযার অ্যাপয়েন্টয্যন্টর রকেু রকেু 
রিেনঅ্যাবল নযা্ক রনরযাপদ রিরডও পরযা্েম রসযস্টয্র ্যাধ্য্ করযা হযত পযাযর - আপনযার 
লগ ইন করযার প্রয়েযািন রনই এবং অ্যাপয়েন্টয্যন্টর আযগ ইয্ইল বযা রটসেট র্যসযির ্যাধ্য্ 
একটি অনন্ URL রলংক (ওয়েবসযাইট রলংক) পযাযবন।

আলট্যাসযাউন্ড স্্যান এবং র্রিরনং রটস্টগরুল এখনও করযা হযব - অনগু্রহ কযর রনরচিত হউন 
রর আপরন রথযাস্য়ে রপৌঁযেযেন তযব রর রকযাযনযা সম্ভযাব্ অযপক্যার স়্েযক ক্যাযত তযা়িযাতযার়ি 
উপরস্ত হযবন নযা। দিুম যাগ্ক্য্ আপনযাযক একযাকী উপরস্ত হযত হযব। বরৃদ্ধর পররকরল্পত 
স্্যানগরুল এখন 35 সতিযাযহ করযা হযব।

অ্োজন্টন্োেোল হড অ্োরসসরমন্ট ইউজনে
আপনযার অ্যাপযেন্টয্ন্ট এবং কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগম থযাকযল বযা পররবযাযরর রকযাযনযা সদযস্র 
্যধ্ উপসগমগযুলযা বযা রনরচিত কযরযানযািযাইরযাস থযাকযার কযারযণ রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল 
রসযক্যত্র উপরস্ত হওেযার পূযবম পরযা্যেমর িন্ অনগু্রহ কযর রফযান করযবন। 
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পজ�কজপিে জসিোজ�য়োন হসক্ন 
আপনযাযক রস-যসকেযনর িন্ বকু করযা হয়ে থযাকযল, এটির পনুঃব্বস্যাপনযার দরকযার হযত 
পযাযর। ররদ এটিই হ়ে তযব আপনযার পররচরমযা পথৃকিযাযব পরমযাযলযাচনযা করযা হযব। আপনযার 
পররকরল্পত রসিযারর়েযান রসকেন হওেযার কথযা থযাকযল এবং আপনযার প্রসব রবদনযা েরু ুহযল 
আপনযার অবে্ই রট্েযাযি (ররযাগী বযােযাই করযা) যরযাগযাযরযাগ করযা উরচত এবং স্বযািযারবকিযাযবই 
একটি ্লূ্যা়েযন অংে রনও়েযার ব্বস্যা করযা উরচত।

আপনযার কযরযানযািযাইরযাযসর উপসগমগযুলযা থযাকযল বযা আপরন রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযল রসযক্যত্র 
আ্রযা সপুযাররে করর রর আপনযার নবিযাতক ররন হযাসপযাতযাযল হে কযারণ বতম্যান রনযদমেনযা হল 
িন্মদযাযনর স্ে অরবরছেন্ন পরমযবক্ণ (রসটিরি র্রেন) সহ আপনযার নবিযাতযকর হৃদস্পন্দন 
রনরব়িিযাযব পরমযবক্ণ করযা উরচত। ওেযাটযার বযাযথমরও পরযা্েম রদও়েযা হযছে নযা কযারণ এটি 
নবিযাতযকর িযাইরযাযসর সংক্্ণ হও়েযার সম্ভযাবনযাযক বযার়িয়ে তুলযত পযাযর।

এ্ন রকযাযনযা প্র্যাণ রনই রযা ইরগেত কযর রর আপনযার কযরযানযািযাইরযাস হযেযে সযন্দহ থযাকযল 
বযা রনরচিত হযল আপরন ররযারনপযথ িন্ম রদযত পযারযবন নযা তযাই আপনযার িন্মদযান পেন্দগযুলযা 
রতটযা সম্ভব সম্যাযনর সযাযথ অনসুরণ করযা উরচত। এ্ন রকযাযনযা প্র্যাণ রনই রযা ইরগেত কযর রর 
আপরন এরপরডউরযাল বযা স্পযাইনযাল ব্লক বযা এযন্টযানসে (গ্যাস এবং বযাতযাস) রনযত পযারযবন নযা।

আপরন এবং নবিযাতক িযাল থযাকযল আপনযাযক রত তযা়িযাতযার়ি সম্ভব বযার়িযত চযল ররযত 
উৎসযারহত করযা হযব।

আপনো� কর�োনোভোই�োরস� উপসগ্গুরলো ্োকরল বো আপজন 
হসলি-আইরসোরল্রন ্োকরল



এটযা গরুতু্বপূণম রর আপনযার গিম যাবস্যাকযালীন রর রকযাযনযা উযবেগ রর্ন ভ্রূযণর নিযাচিযা কয্ রযাওেযা 
এবং প্রসবযবদনযা (রলবযার) েরু ুহযল আপরন ্্যাটযাররনটি রট্েযাযির সযাযথ ররযাগযাযরযাগ রযাখযা 
চযারলয়ে রযাযবন। আপনযাযক, আপনযার নবিযাতক এবং আপনযার পররবযারযক রনরযাপদ রযাখযত 
সহযা়েতযার িন্ আ্যাযদর ্্যাটযাররনটি ইউরনটযক রকযারিড-19 এবং নন-যকযারিড-19 এলযাকযাে 
িযাগ কযর রফলযা হয়েযে।

আপরন রনম্নরলরখতগযুলযার রর রকযাযনযা একটিরও অরিজ্ঞতযা হযল অনগু্রহ কযর ররং করযবন:

	 •	 প্রসবযবদনযা েরু ুহওেযা সযন্দহ করযল
	 •	 আপনযার ্যন হয়েযে রর আপনযার পযারন রিযে রগযে

	 •	 গিম যাবস্যা়ে রপট ব্থযা
	 •	 গিম যাবস্যা়ে রতিপযাত হওেযা
	 •	 ভ্রূযণর নিযাচিযা কয্ রযাওেযা বযা পররবরতমত হওেযা
	 •	 ্যাথযা ব্থযা হওেযা
	 •	 অসসু্ রবযাধ করযা
	 •	 প্রসযবযাত্তর (রপযাস্টন্যাটযাল) উযবেগ

আসযার আযগ অনগু্রহ কযর প্রথয্ রফযান কযর রনন এবং আপনযাযক কযরযানযািযাইরযাস উপসগম 
এবং পররবযাযরর সদস্যদর সম্পযকম  রকেু প্রশ্ন রিজ্ঞযাসযা করযা হযব রযাযত আ্রযা আপনযাযক সঠিক 
িযা়েগযা়ে রনয়ে ররযত পযারর। িযাইরযাযসর ের়িয়ে প়িযার ঝঁুরক ক্যাযত রট্েযাযি থযাকযাকযালীন স্যে 
আপনযাযক ্যাস্ পরযত বলযা হযত পযাযর। আপনযার সযাযথ আসযা রর রকযাযনযা ব্রতিযক বযাইযর 
থযাকযত হযব। আপনযার প্রসবযবদনযা েরু ুহযল আপনযাযক আ্যাযদর রডরলিযারর সু্ ইযট স্যানযান্তররত 
করযা হযব এবং আপনযার বযাথম পযাটম নযাযরর সযাযথ ররযাগযাযরযাগ করযা হযব রযাযত তযারযা উপরস্ত 
থযাকযত পযাযরন।
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ইনডোক্ন
আপনযার ইরন্ডউসড করযা হযে থযাকযল আপনযার বযাথম পযাটম নযার আপনযার সযাযথ থযাকযত পযারযবন 
নযা। আপনযার প্রসবযবদনযা েরু ুহযল আপনযাযক আ্যাযদর রডরলিযারর সু্ ইযট স্যানযান্তররত করযা হযে 
রগযল একিন বযাথম পযাটম নযাযরর সযাযথ ররযাগযাযরযাগ করযা হযব রযাযত উপরস্ত থযাকযত পযাযরন।

আপনযাযক এখনও ইরন্ডউসড নযা করযা হযে থযাকযল এবং বযাসযার রকযাযনযা সদযস্র কযরযানযািযাইরযাস, 
উপসগম থযাকযা রনরচিত হওেযার বযা রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযার কযারযণ আপনযার ইনডযাকেন 
রবলরম্বত করযাটযা প্রযেযািনীে হযত পযাযর তযব সযাবধযানতযার সযাযথ রবযবচনযা করযার পযর এটি 
উপর পথৃকিযাযব রসদ্ধযান্ত রনও়েযা হযব।

িরন্ম� স্োন
আ্যাযদর রসযররনটি বযাথম ইউরনট ক্ ঝঁুরকপূণম িযন্মর িন্ পনুরযা়ে চযাল ুকরযা হয়েযে এবং 
আপরন এখনও ওেযাটযার বযাথম রদযত পযাযরন। এটি পরমযাযলযাচনযার অধীযন রযাখযা হযব এবং পররবতমন 
হযত পযাযর।
আপরন বযাসযাে িন্ম রদযত রদযত পযারযবন ররদ আপরন উপরতুি হউন আর আ্যাযদর উইযলযা 
টি্ এখনও এই রসবযা রদযছে তযাই আপরন এটি করযার ইযছে করযত পযাযরন। তযব আপরন 
কযরযানযািযাইরযাযসর সংক্্ণ, উপসগম বযা রসলফ-আইযসযাযলেন রনরচিত কযর থযাকযল এটি সম্ভব 
হযব নযা।

বো্্ পোে্নো� 
আপনযার প্রসব রবদনযাকযালীন স্যে আপরন আপনযার সযাযথ একিন বযাথম পযাটম নযার রনযত পযারযবন 
রযার ্যধ্ রকযাযনযা উপসগম রনই (তযারযা রসলফ-আইযসযাযলেযন থযাকযত পযারযবন নযা) - আপরন 
হেযতযা এ্ন কযাযরযার কথযা িযাবযত পযাযরন রররন রবেতীে পেন্দ রহসযাযব থযাকযবন। একই বযাথম 
পযাটম নযারযক সব স্ে উপরস্ত থযাকযত হযব - বযাথম পযাটম নযার বদলযাযনযা সম্ভব নে।
আপনযার আরও সন্তযান থযাকযল তযাযদরযক রডরলিযারর সু্ ইযট আসযার অনু্ রত রদওেযা হযব নযা - 
বযাসযাে রদখযাযেযানযা করযার ্ত রকউ নযা থযাকযল রসযক্যত্র আযরকটি ঘরনষ্ঠ পররবযার বযা বনু্যদর 
বেযারযা তযাযদর রদখযাযেযানযা করযাযনযার অনু্ রত রযেযে - অনগু্রহ কযর এ্ন কযাউযক বলযবন নযা 
রররন এটি করযল িযাইরযাযস আক্যান্ত হওেযার ঝঁুরকযত থযাকযবন রর্ন 70 বেযরর রবরে বেসী 
রকউ, রনযিই গিম বতী এ্ন রকউ বযা গরুতুর েযারীররক স্স্যা রযেযে এ্ন রকউ। ররদ 
প্রযেযািন হে রসই িন্ আপনযার একটি রবকল্প ব্বস্যা রনরচিত করযত হযব।

ম্োেো�জনটি রিোরয়ি প্সবরবদনো ও িন্মদোন


