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১৪ ই মে পর্যন্ত সাত দিনে (১৯ ই মে প্রকাদিত তনযের দিদিনত) ব্রাইটে অ্োন্ড ম ানি আোনির 54 
টি েতুে মকাদিড-19 মকস  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র তুলনায় 39% বৃদি 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার মধ্যে 18.6 সাপ্তাদ ক  ানরর সেতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর  ানরর মেন়ে মবদি র্া প্রতত 100,000 জধ্ন 11.9 দেল্ 
• ইংল্োনন্ডর  ানরর কাোকাদে, র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 21 দেল্ 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
আেরা েত সপ্তান  ব্রাইটে ও ম ানি দেদিত  ও়ো োেল্া়ে 39% বৃদি দেখতি। আোনির েনে রাখনত 
 নব মর্ ি নর সােদিক  ার তুল্োেূল্কিানব কে  নল্ও খুব অল্প সংখেক দেইস দি-অ্নের বদৃির কারণ 
 নত পানর। 
 
তবুও, বাড়ার দবষ়েটি গুরুত্ব স কানর মেও়ো িরকার - দবনিষ কনর এখে ল্কডাউে মযনক মবদরন়ে 
আসার মরাডেোপটি পর্যা়ে 3 এ েনল্ মেনে এবং আেরা আবার বাদ়ির দিতনর দমলাধ্মশা েরধ্ত পাদর। 
 
এই সপ্তান  সবনেন়ে মবদি মবন়িনে তরুণ প্রাপ্তব়েস্কনির েনযে, যাধ্ের আদতনয়েতার জা়েোগুদল্নত বাদ়ির 
অ্িেন্তনর সাোদজক দমলাধ্মশার জেে েতুে স্বাযীেতার সুনর্াে ি ণ করার সম্ভাবো সবনেন়ে মবদি। 
 
এই দবধ্ড় যাবার অ্যয প্রদত 100,000 জে বাদসন্দার মধ্যে আোনির  ার এখে িদিণ পূনবযর মেন়ে মবদি 
এবং পুনরা ইংল্োনন্ডর সোে। 
 
দবদযদেনষনযর দিদযল্তা আমরা অধ্নে েধ্ে অজজ ন েধ্রতি। মকাদিড আবার েদ়িন়ে মর্নত শুরু েরধ্ল 
ল্কডাউনে আবার দিনর মর্নত হধ্ল এটা ি়োব   নব।   
 
ব্রোইটন ও কিোিস  েরুভির্ রোখসর্ টি ো নিন 
 
আপদে খবনর দেধ্খধ্িন মর্ িারনত সনাক্ত করা ভাইরাধ্সর রূপটি (B1.617.2) আরও সংক্রেণনর্ােে 
বনল্ েনে  নে এবং এটি জাতী়েিানব উনিনের কারণ  ন়ে িাাঁদ়িন়েনে। র্ত তা়িাতাদ়ি সম্ভব টিকা দনয়া 
 'ল্ দেনজনক এবং অ্েেনক সুরদিত করার মসরা উপা়ে। 
 
র্দি আপোনক িোকদসনেিে বুক করার জেে আেন্ত্রণ জাোনো হধ্য় থাধ্ে এবং এখেও তা ো তনধ্য় 
থাধ্েন তধ্ব এখেও মবদি মিরী  ়েদে, আেন্ত্রণটি মখাল্া আধ্ি। 36 বেনরর মবদি ব়েসী প্রনতেনক 
অ্েল্াইনে বুদকং করনত পানরে বা 119 েম্বনর কল্ করনত পানরে। র্দি আপদে মকােও প্রযাে টিকা 
মকনে ো মর্নত পানরে তধ্ব তবেল্প বেবস্থা আধ্ি । এবং র্দি আপোর টিকার জেে যাতায়াধ্তর মকােও 
বাযা যানক তনব মর্ সেস্ত মল্ানকর এখাধ্ন  আসার জনে যাতায়াধ্তর উপা়ে মেই তানির জেে দবোেূনল্ে 
পদরব ে দসবার দবিি এখানে রন়েনে। 
 
ল্কডাউনের সে়ে আেরা মর্ সাস্থেসম্মত অ্িোসগুদল্ দিনখদেল্াে তা োদল্ন়ে র্াও়ো সোে গুরুত্বপূণয। 
 
িোভ়ির নিতরেে চেরে িোইসর ভনরোপদ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay


 
যতেও আেরা এখে ঘনর বনস মিখা সাক্ষাৎ করনত পাদর তার অ্যয এই ে়ে মর্ আোনির তা করনত 
 নব। 
 
বাদ়ির অ্িেন্তনর, দবদিন্ন বেদির সানয, িীঘয সেন়ের জেে দমলাধ্মশা, মকাদিড-১৯ েদ়িন়ে প়িার ঝুাঁ দক 
উনেখনর্ােেিানব বাদ়িন়ে তুল্নত পানর।  
 
এখনও বাইনর দমলাধ্মশা দেরাপি - আোনির স্থােী়ে খাবার বেবসা়েগুদল্ প্রেুর পদরোনণ দেরাপি এবং 
আরােিা়েক বাইধ্র বসার বেবস্থা ততদর কনরনে। তনব র্দি আব াও়ো আপোনক বাদ়ির অ্িেন্তনর বসধ্ত 
বাযে েধ্র তনব আপদে যতিণ দিতনর যানকে তা েম রাখধ্ত দেো করুে এবং অ্েে মল্ানকর খুব 
কানে বনস যাকদবন না।  
 
আেরা বতল কদর কীিানব িরজা এবং জাোল্া মখাল্া রাখা যায় র্ানত তাজা বাতাস সঞ্চাল্ে করনত 
পানর ও মকাদিড এখাধ্ন েদ়িন়ে র্াও়োর ঝুাঁ দক েমাধ্ত পানর।  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

