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25 মোরৃ্ 2021 

19 শে মার্চ  অবধি সাত ধিনের মনিে (24 মার্চ  প্রকাধিত তনযের ধিধিনত) ব্রাইটে অোন্ড হ ানি 
আমানির 114 টি েতুে হকাধিড-১৯ সনাক্ত  ন়েনে। এটা: 

• আনের সপ্তান র চেয়ে 36% বৃধি 
• প্রধত 100,000 বাধসন্দার ময়যে 39.2  সাপ্তাধ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িধিণ পূবচ অঞ্চয়ের  ানরর হর্ন়ে হবধি যা প্রধত 100,000 জয়ন 34.1 ধেল্ 
• ইংল্োনন্ডর  ানরর হর্ন়ে কম, যা প্রধত 100,000 জয়ন 55.7 ধেল্ 

   

ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 

েত ধতে সপ্তান  িরৎকাল্ শুরুর পর হযনক স্থােী়েিানব কন়েকটি ধেম্নতম হকস হরট হিখা 
হেনে। 

এই সপ্তান  এই  ার বৃধি হপন়েনে, সু্কল্গুধল্ পুনরাপুধর পুেরা়ে র্াল্ ু ও়োর আনে, এটি দইু সপ্তা 
আনের তুল্ো়ে প্রধতধিে অধতধরক্ত ধতেটি চরায়ের সমতুল্ে। 

সম্ভবত এই বৃধি আংধিকিানব সু্কল্, কমচনিত্র এবং কমমউমনটিয়ে েক্ষনমিহীন পরীিার ফল্। 
ল্িণমিহীন আরও হবধিরিাে হরাে ধেণচ়ে করা  নে যার অযচ হপ্রাগ্রামটি সফল্িানব এমে 
হল্াকনির কানে হপ ৌঁনেনে যারা জানেন ো হয তারা হকাধিড-১৯ এ সংক্রাধমত  ন়েধেচেন, োরা 
স্ব-ধবধেন্ন হয়ে সিম হয়ে িাইরাসটি েধ়িন়ে প়িার আনে এটিচক থামায়ে চেয়রয়েন।  

আপোর সাপ্তাধ ক রুটিনে ধে়েধমত ল্িণধব ীে পরীিাচক এর অংি করার জেে আমরা যারা 
বাধ়ি হযনক িনূর কাজ বা হস্বোনসবীর কায়জর প্রন়োজনে বা সু্কনল্ বা োসচাধরনত িাচ্চায়দর মদয়ে 
চযয়ে হে োয়দরয়ক মনেমমে েক্ষনমিহীন েরীক্ষার জেে উৎসামহত কধর। সি ধববরণ এখানে 
বোখো করা হয়েয়ে 

আপধে হযখানে কাজ কনরে হসখানে যধি হকােও ল্িণমিহীন পরীিা ো পাও়ো যা়ে তনব 
আপধে এগুধল্ ি চরর মিমিন্ন ফায়মেসী এবং হ াি টাউে  নল্ এই অেল্াইে েক্ষনহীন পরীিার 
বুধকং সাইনটর মািেনম বুক করনত পানরে। 

 

ভিভিভনসেসি পভরিরৃ্ন 29 মোরৃ্ 

পনরর হসামবার 29 হি মার্চ  হযনক হে অোট হ াম ধবধিটি হিষ  নব এবং ে়ে জনের বা িইু 
পধরবার একসায়থ হিখা করনত সিম  নব। সংেঠিত িাইয়রর চেোযুোর জনে আবারও অেুমধত 
হিও়ো  নব। তনব আমানির স্থােী়ে অঞ্চনল্র বাইনর ভ্রমণ এবং বাধ়ির অিেন্তনর চদোসাক্ষায়ের 
অেুমধত হিও়ো  নব ো। 

আমানির সকল্নক িাল্ সংক্রমণ ধে়েন্ত্রণ অবো ত রাখনত  নব – যেন িো হয়ি েেন 
সামাধজক িরূত্ব স , আমানির অেুমধত ো হিও়ো পযচন্ত অনেের সানয চমোহমিা ো করা,  াত 
হিা়ো এবং মুনখাি েরয়ে হয়ি।  

আমরা যধি সবাই সাবিােতার সানয েমে তনব আমরা িধবষেনতর হযনকাে প্রািিুচ ানবর ঝুৌঁ ধক 
হ্রাস করনত, জীবে বাৌঁর্ানত এবং আরও স্বািামিক জীবেযাত্রা়ে ধফনর আসনত সিম  ব। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


 

েম্প্রদোস়ে িেো ভেসনশন 

এেএইর্এস ধর্ধকৎসােতিানব িবুচল্ বা 50 বেনরর হবধি ব়েসী হল্াকনির 29 মানর্চ র আনে 
তানির টিকা বুক করনত বল্নে। আপধে যধি আপোর আমন্ত্রণটি হপন়ে যানকে তনব ি়ো কনর 
হিধর ো কনর আপোর অোপন়েন্টনমন্ট বুক করুে। 

সবাইনক টিকা চনও়োর সমাে সুনযাে হিও়োর জেে, একটি েতুে হমাবাইল্ টিকা সামিে স ি নরর 
আনিপানির কমমউমনটিগুমেয়ে সাক্ষাৎ শুরু কনরনে। স্থােী়ে হল্ানকরা যারা টিকা হিও়োর জেে 
হযােে, তানির ধজধপ সাজচ াধর এবং স্থােী়ে হিাকাে এবং বেবসান়ের ধবজ্ঞাপনে কেন হমাবাইল্ 
সামিে স তানির অঞ্চল্ পধরিিচে করনব ো তানির জাোনো  নব। 

হয সমস্ত হল্াকনির তানির টিকা হিও়োর অোপন়েন্টনমনন্ট যািার উপা়ে হেই এবং হসখানে 
যাওোআসা করয়ে স া়েতার প্রন়োজে তানির স া়েতা করার জেে একটি মিনামূয়েে পধরব ে 
সামিে স র্াল্ ুকরা  ন়েনে। হসামবার হযনক শুক্রবার, সকাে: 10:00টা-দেুুর 13:00টা এবং 
মিকাে 14:00টা-মিকাে 17:00টা, এর মনিে 0300 303 8060 নম্বয়র কল্ কনর বুধকং 
সামিে স োওো যায়ি। 


