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19 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স়াত দিনে (23 ফেব্রুয়াদর প্রক়াদিত তনযের দিদিনত) ব্র়াইটে অ্ে়ান্ড ফ ়ানি আম়ানির 
146 টি েতুে ফক়াদিড-19 ফকইস দেদিত  নযদিল। এটা: 
 

• আনের সপ্ত়ান র তুলে়ায% 27% কম 
• প্রদত 100,000 ব়াদসন্দ়ার মধ্যে 50 জধ্ের স়াপ্ত়াদ ক  ়ানরর সমতুলে 
• ইংলে়ানন্ডর  ়ানরর ফেনয কম, র়্া প্রদত 100,000 জধ্ে 120  এবং িদিণ পূবয অঞ্চধ্ে র়্া প্রদত 

100,000 ব়াদসন্দ়ার মধ্যে 82 জে ছিধ্ো।  
 
24 ফেব্রুয়াদর, রযে়াল স়ানসক্স ক়াউদি  ়াসপ়াত়ানল ফক়াদিড-19 এর 51 জে ফর়ােী দিনলে, র়্ানির মনযে 
গুরুতর র্নের প্রনয়াজে দিল 18 জে ফর়ােীর। 
 
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
ব্র়াইটে ও ফ ়ানির কেইসগুছে আব়ার েধ্মধ্ি। আম়ানির  ়ারগুদল আম়ানির ইংলে়ানন্ডর সমস্ত স্থ়ােীয 
কততয পনির সবযদেম্ন 10% এ রাধ্ে। 
 
আমর়া র্খে সঠিক দিনক র়্াদি, আমর়া একটি অ্তেন্ত উচ্চ অ্বস্থ়াে ফযনক ফেনম এনসদি এবং এখেও 
অধ্েে পথ কেধ্ে হধ্ে। প্রদতনর়ায এখেও গুরুত্বপূণয এবং আমর়া এখেও একটি লকড়াউনে রনযদি। আপদে 
ফর্ ি়াল ক়াজটি কনরনিে ত়া ে়াদলনয র়্াে। 
 
ইংলে়ানন্ড লকড়াউেটি যীনর যীনর তুনল ফেওয়ার জেে সরক়ার ত়ানির পদরকল্পে়া জাদেনযনিে। এটি এমে 
একটি দবষয র়্ার জেে আমর়া সকনলই অযীর আগ্রধ্হ অধ্পক্ষা েরছি, তনব আদম আরও ফজ়ার দিনয 
বলনত ে়াই ফর্ এটি একটি ফর়াডমে়াপ (পথ ছেধ্দেশ)। আমর়া র্দি ি়াইর়াসনক দেযন্ত্রনণ র়াদখ তনবই 
ফকবল এই ত়াদরনখ দেনষয়াজ্ঞ়াগুদল েুধ্ে ফেওয়া  নব। সতুর়াং িয়া কনর ে়াইনডন্স অ্েুসরণ করুে, পরীি়া 
করুে এবং র্ত ত়াড়াত়াদড সম্ভে আপে়ার িে়াকদসে বকু করুে। 
 
িেো ভেসনশন আপসডট 
এই সপ্ত়ান  অ্ে়ােষু্ঠ়াদেক পদরের্য়াক়ারী এবং ল়াদেযং দডসে়াদবদলটি ফরদজস্ট়ারগুদলনত িে়াকদসনের আমন্ত্রণগুদল 
ফপ্ররণ কর়া  নি। আপদে র্দি এখেও ফক়ােও আমন্ত্রণ ে়া ফপনয য়ানকে তনব িয়া কনর আপে়ার দজদপর 
ক়াি ফযনক ডাধ্ের অ্নপি়া করুে। 
 
র্দি আপে়ানক বিনরর শুরুনত িে়াকদসে কদয়ার জেে ডাো হধ্য় থাধ্ে এবং ইদতমনযে ত়া গ্র ণ ে়া কনর 
য়ানকে, েধ্ে িয়া কনর র্ত ত়াড়াত়াদড সম্ভব একটি অ্ে়াপনযিনমি বুক করুে। 65 ব়া ত়ার ফবদি 
বযনসর ফর্ ফকউ, োরা সাস্থ্েগেভাধ্ে অ্তেন্ত িবুযল, প্রযম স়াদরর স্ব়াস্থে ব়া সম়াজনসব়া কমী, ব়া দর্দে 
কেয়ারার ি়াত়ার জেে ফর়্ােে, োধ্দর জেে টিক়া কেওয়ার দ্রুততম উপ়ায হধ্ো ব্র়াইটে ফসি়ানর জ়াতীয 
বুদকং দসনস্টনমর (ম়াযেনম এর জেে বুক কর়া। 
 
আপে়ার ফক়াদিড য়াকনলও, দেনজনক এবং অ্েেনক রি়া কর়ার জেে আপে়ার এখেও একটি িে়াকদসে 
গ্র ণ কর়া উদেত এবং ো এর প্রস়ার বন্ধ করনত স ়াযত়া েরধ্ে।  
 
ফকউ েছদ উদিগ্ন থাধ্েে ব়া িে়াকদসেটি কেওয়ার দবষনয অ্দেদিত থাধ্েে েধ্ে আদম আপে়ানক মনে 
কদরনয দিনত ে়াই ফর্ কনযক ম়ানসর পরীি়ার ম়াযেনম প্রম়াদণত  নযনি ফর্ িে়াকদসেগুদল দের়াপি। এগুদল 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


সে বযনসর প্র়াপ্তবযস্কনির, দবদিন্ন স্ব়াস্থে সমসোর ফল়াক এবং দবদিন্ন জ়াদতেত পটিূদমর ফল়াকনির উপর 
পরীি়া কর়া  নযনি। 
 
এবং োড়ী কথধ্ে বেস্ত টিক়াি়াে ফকনে র়্াওয়ার দবষনয র়্ার়া উদিগ্ন ত়ানির জেে, িয়া কনর ছেছিন্ত কহাে 
ফর্ দের়াপত্তা দেদিত কর়ার জেে সে যরধ্ের সতকয ত়া অ্বলম্বে কর়া  নি এবং র্দি ফসখ়ানে ফপ ৌঁি়ানে়ার 
জেে আপে়ার সাহাধ্েের প্রনয়াজে  য তনব ো পাওয়া োধ্ে। 
 
ফক়াদিড-19 টিক়া কমযসূেী সম্পনকয  আরও তযে স়ানসক্স কহেথ এন্ড কেয়ার ওনযবস়াইনট প়াওয়া োধ্ে।    

https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/

