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ক�োভিড-19 (�করোিো িোইরোস) �ী? 
ক�োভিড-19 এ�টি অর্্ন্ত সংক্োম� 
িোইরোস কেটি প্ধোির্ ফুসফুকস 
আক্মণ �কর। এটি আক্োন্ত ব্ভতির 
হা োভচ ও �োভশ কেক� সমৃষ্ট জলীয় �ণোর 
মোধ্কম েড়োয় এবং র্ো বোর্োকসর কেোট 
কেোট জলীয় �ণোর সোকে পভরবোভহর্ 
হয়। িোইরোসটি িো�, মখু ও কচোকখর 
মোধ্কম শরীকর প্কবশ �কর। 

তীব্রতা ও উপির গ্ের িময়কাল রবরিন্ন 
হরত পারর এবং অরিকাংশ স্লারকর স্ষেররে 
উপি গ্েগুরল 7 স্থরক 14 রিন থাকরত পারর 
এবং এগুরল মিৃ ুহরত পারর। 

ক�োভিড-19 এর সবকচকয় কবভশ 
কেখো কেওয়ো উপসকর্গর মকধ্ 
রকয়কে:

•   জ্বর

•   ক্রমা্ত কারশ

• ঠাণ্া বা কা াপরুন

• ঘ্ানশরতি হ্াি বা পররবতগে ন

• স্াি হ্াি বা পররবতগে ন

• মাথাবযেথা

•   অবিাি বা অস্ািারবক ক্ারতি

• ্লা বযেথা

•   রবরশষ করর বয়স্ক বযেরতিরির হঠাৎ 
রবভ্ারতি 

• ত্বরক ফুিকুরি

•   মরুে বা রজহ্ায় পররবতগে ন

•  হাত ও পারয়র আঙ্রুল লালরেিাব 
বা কালরশরর 

• শ্ািকষ্ট

• বুরক বযেথা

• স্পরশরত বযেথা

• কন্ঠস্র স্িরে যাওয়া

• ডায়ররয়া

• তলরপরে বযেথা

• িরিগে
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ক�োভিড-19 হওয়োর 
পর কেক� আপভি 
ক�মি অিুিব 
�রকর্ পোকরি
আপনার প্াথরমক অিথু্তার পর উপি গ্ে 
হয়রতা করয়ক িপ্াহ রকংবা করয়ক মাি 
থাকরত পারর। এটিরক মারে মারে 'িীরগে 
স্কারিড' রহরিরব আেযোরয়ত করা হয়, 
স্যোরন উপি গ্েগুরল েলমান থাকরত পারর 
বা রবরিন্ন িময় আিা যাওয়া কররত পারর বা 
শরীররর রবরিন্ন অংরশ প্িাব স্ফলরত পারর।

যরি আপনারক একটি স্মরডরকল টিম 
বা ডাতিার ফরলা আপ না করর, এবং 
আপনার উপি গ্েগুরলর স্কারনা উন্নরত না 
হয় অথবা আররা োরাপ হরয় যায়, তাহরল 
আপনার GP বা NHS 111 স্থরক আপনার 
পরামশগে োওয়া উরেত।

সোধোরণ র্ে্
ক�োভিড-19 এর প্িোব এবং আপিোর ভিরোমকয়র জি্ পরোমশ্গ
www.yourcovidrecovery.nhs.uk

ক�োভিড-19 কেক� ভিরোময় ক�মি হকর্ পোকর এ সংক্োন্ত এ�টি 
ভিভডও সহ র্ে্
www.csp.org.uk/public-patient/covid-19-road-recovery

https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/

মমৃে ুউপসকর্গর কষেকরে �রণীয়:
শরীকর পোভির পভরমোণ স্োিোভব� রোখুি 
জ্বর থাকরল পযোরারিোমল স্িবন করুন

ভবশ্োম ভিি রনরিগে ষ্ট িময় পর পর রবছানা 
স্থরক উরঠ হা াোেলা করুন

এই িররনর উপির গ্ের রেরকৎিায় অরনক 
স্লাকরক হািপাতারল িরতগে  হওয়া লা্রত 
পারর। আপনার লষেণগুরলা রনয়রমতিারব 
পযগেরবষেণ করুন৷ যরি আপনার রনর্াতি 
স্যরকারনা একটি উপি গ্ে স্িো স্িয়, আররা 
পরামস্শগের জনযে 111 নম্বরর কল করুন বা 
রিরজে করুন NHS 111 অনলাইন স্িবা 
https://111.nhs.uk/

•   শ্ািকষ্ট স্বরি যাওয়া

•   নতুন করর জ্বর বা বার বার জ্বর হওয়া

•   মরনারযা্ স্িয়ার শরতি করম যাওয়া

•   বুরক বযেথা

ভচভ�ৎসো সংক্োন্ত জরুভর পভরভথিভর্কর্
অভবলকবে 999-এ কফোি �রুি

এ�টি উপসর্গ 
ডোকয়ভর রোখকল র্ো 
সমকয়র সোকে সোকে 
হওয়ো পভরবর্্গিগুভলর 
কর�ড্গ  রোখকর্ সোহোে্ 

�রকর্ পোকর।
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কেসব করোরী ভিভবড় পভরচে্গোয় (ICU)
ভেকলি র্োকের জি্ পরোমশ্গ 
শরীকর ক�োভিড-19 এবং  
ভিভবড় পভরচে্গোয় েো�োর প্িোব
স্কারিড-19 প্রতযেকরক রিন্নিারব 
প্িারবত করর। রনরের এমন রকছু পররণরত 
স্িয়া হরলা যা আপরন পরবততীরত স্িা্ করার 
িম্াবনা আরছ। অরনক স্লারকর স্ষেররে 
এই িমিযোগুরলা িমরয়র িারথ করম যায় 
তরব অরনরকর স্ষেররে ক্রমা্ত পররেযগো ও 
িহায়তার প্রয়াজন হরত পারর।

•  হৃৎরপণ্, ফুিফুি ও শরীররর স্পশীর 
অবথ্া খোরোপ হকয় েোওয়ো – যা 
প্াতযেরহক কাজ করার শরতি, িহনশীলতা 
ও িষেমতা হ্াি করর স্িয়।

•  অবসোে স্কারিড-19 এর পর িবরেরয় 
িািারণ উপি গ্ে।

•  ফুসফুস সম্পভ�্গ র্ সমস্ো যা শ্ািকরষ্টর 
কারণ হরত পারর। রকছু রকছু স্লারকর 
ফুিফুরি ষেত হরত পারর। 

•  মিস্োর্্তভবি� প্িোব iযার মরিযে আরছ 
স্মজাজ োরাপ, উরবিগ্নতা, প্াতযেরহক 
জীবন পররোলনায় বা রনরজরক অনিুব 
করায় িমিযো, িীত বা রবরছিন্ন স্বাি করা 
বা হািপাতাল স্থরক রফরর আিার পর 
স্পাস্ট-ট্রমাটিক স্্রেরি স্িা্া।

•  ভিভবড় পভরচে্গোয় েো�োর সোকে 
সম্পভ�্গ র্ সমস্োবভল  
এগুরল হরত পারর মনস্াত্ত রত্বক প্িাব 
স্যমন একাগ্রতা ও স্রৃতশরতি হ্াি, 
হতাশা ও িয় অথবা শারীররক প্িাব 
স্যমন িািারণ স্পশী িবুগেলতা বা িারিামযে 
িংক্রাতি িমিযো।

•  মভস্ষ্ক �ুয়োশো আপনার অিুথ্তার পরর, 
আপনার রেতিা করা ও মরনারযা্ স্িয়া 
কষ্টকর মরন হরত পারর রকংবা িহরজ 
রবভ্াতি হরত পাররন। রকছু রকছু স্রা্ীর 
এমনরক তারির অিুথ্তা িম্পরকগে ত 
স্্রোক হয় এবং মরস্রকে আরাতও পায়। 

•  উেীয়মোি ও পভরবর্্গিশীল 
উপসর্গসমূহ প্াথরমক অিুথ্তার 
পররর মািগুরলারত রকছু রকছু 
স্লারকর স্িো স্িয়, িারথ শরীররর 
রবরিন্ন তন্ত্র ও অরঙ্ রবরিন্ন উপি গ্ে 
স্িো স্িয়, এিরবর িরন হরলা 
প্থরম িুথ্ লার্ পরর তা হতাশা, 
িয় ও মানরুষর জীবনমারন একটি 
েলমান স্নরতবােক প্িারবর রিরক 
িারবত করর।
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ভিকজক� সোহোে্ �রোর জি্ আপভি �ী 
�রকর্ পোকরি
ব্োয়োম 
স্পশী শরতি রফরররয় আনা এবং হৃৎরপণ্ ও 
ফুিফুরির কাযগেকাররতা বৃরধি করার জনযে 
বযোয়াম প্কৃতপরষেই উপকারী। আপনার 
কারছ প্থম রিরক এটি কঠিন মরন হরত 
পারর তরব এর োরবকাঠি হরলা িীরর িীরর 
িমরয়র িারথ িারথ আপনার বযোয়ারমর 
পররমাণ বরৃধি করা। এর মরিযে অতিিুগেতি 
থাকরত পারর িীরর িীরর আপনার পবূগেবততী 
কমগেকারণ্ রফরর যাওয়া

লষে্: 
আপরন কী কী রফরর স্পরত োন এবং 
অনরুপ্রণা রিরয় কেন িাহাযযে কররত 
পাররবন তার লষেযে রনরজ রনরজ ঠিক করা

আকবরীয় সহোয়র্ো:
আপনার GP আপনারক েরকং স্থরারপ স্িবা 
িহ মনস্াত্ত রত্বক স্থরারপরত স্রফার কররবন 
স্যো আপনার কারছ উপকারী মরন হরত 
পারর। স্যিব স্লাক িীরগে রিন িরর রনরবি 
পররেযগোয় রছরলন তারির জনযে ITU-পরবততী 
িহায়তা িল/অনলাইন করমউরনটি ররয়রছ 
যারা আপনার মরতা অনুরূপ অরিজ্ঞতা 
িম্পন্ন স্লাকরির িারথ কথা বলার িরুযা্ 
স্িয়

সরঞ্োম: 
রকছু রকছু স্লারকর তারির প্াতযেরহক 
কাজকরমগে রফরর আিরত ওয়ারকং এইরডর 
মরতা িরঞ্ারমর প্রয়াজন হরত পারর।

শ্োস-প্শ্োকস সোহোে্ �রোর জি্ 
হস্কষেপ (তথযেিরূে রবিা্ স্িেনু)

•   কাজ ও রবশ্ারমর মরিযে িারিামযে রাোর 
জনযে আপনার িমরয়র পররকল্পনা 

•   রশরথলায়ন স্কৌশল/উরবিগ্নতা বযেবথ্াপনা

•   পরজশরনং

•   শ্াি-প্শ্ারির স্কৌশল – িীরর িীরর শ্াি-
প্শ্াি স্নয়া

•   িূমপান রনবৃত্ত রত পরররষবা

•   ফুিফুিীয় পনুবগোিন স্যমন িীরর িীরর 
বযোয়াম বৃরধি করা

•   বারিরত েবু কমই অরসিরজরনর প্রয়াজন 
হরত পারর
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মোিভস� ভিরোময়
অিুথ্ হওয়ার পরর, শারীররক ও 
মানরিকিারব িম্পূণগেিারব রনরাময় স্পরত 
আপনার অরনক মাি িময় লা্রত পারর। 
আপনার শারীররক রনরাময় িম্বত 
আপরন স্কমন অনুিব কররছন তার 
উপর প্িাব স্ফরল। প্থম রিরক আপরন 
িবুগেল অনুিব কররত পাররন এবং কাপি 
পরা এবং েলারফরা করার মরতা িহজ 
কাজগুরলা করায় প্াথরমকিারব অরিক 
শ্ম স্িয়া লা্রত পারর। 

এরত রকছু রকছু স্লারকর স্মজাজ োরাপ 
হরত পারর, স্কননা তারা 'তারির পরুাতন 
িত্তারক তারির মারে েুারজ পায় না।' এই 
প্াথরমক অবথ্ায়, যরি আপনার অনযেরির – 
পররবার, বনু্-বান্ব, পররেযগোকারীরির –  
কাছ স্থরক অরনক অরনক িাহারযযের 
প্রয়াজন হয় তেন মারে মারে এটি 
হতাশাজনক মরন হরত পারর।

অরনক স্লাক রেতিা কররত পারর কী 
কাররণ তারা প্থম অবথ্ায় এই জটিল 
পররেযগোয় েরল আিরলন এবং এর মািযেরম 
তারা রবরিন্ন শরতগে র আওতায় েরল আিার 
কাররণ স্বশ আরব্ অনিুব কররত পারর। 
লযোঙ্াশায়ার NHS ট্রাস্ট স্কারিড-19 
এর পরর রনরামরয় িাহাযযে করার জনযে 
একটি অনলাইন স্কািগে ততরর করররছ স্যটি 
আপনার কারছ িহায়ক মরন হরত পারর: 
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk

োরাপ স্মজাজ ও উরবিগ্নতা হরলা আপরন 
যা রকছুর মিযে রিরয় যাস্ছিন তার একটি 
প্াকৃরতক প্রতরক্রয়া। রপ্য় জনরির 
কাছ স্থরক িরূর থাকা বা িীরগে িময় িরর 
েলমান উপি গ্েগুরলার কাররণ িামারজক 
রবরছিন্নতা, িহায়তার অিাব এবং 
অিুথ্তা িয় ও উরবিগ্নতার অনুিূরত বৃরধি 
কররত পারর। এটি অনযে কাররা িারথ কথা 
বলার িুরযা্ রিরয় িাহাযযে করর যারত 
আপরন রনরামরয়র প্াথরমক অবথ্ারতই 
িহায়তা পান।

8
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র্ে্সূরে
ভিভবড় পভরচে্গোর সমকয়র পরবর্তী 
সহোয়র্ো েল

ICUsteps হরলা একটি রনরবি পররেযগোয় 
থাকা স্রা্ীরির িহায়তাকারী িাতবযে িংথ্া। 
তারা স্রা্ী ও আত্ীয়রির জনযে িহায়তা ও 
তথযেিরূে প্িান করর। উিাহরণস্রূপ তারির 
অনলাইন করমউরনটির অনযোনযে স্লাক যারা 
অনুরূপ অরিজ্ঞতা স্পরয়রছন তারির িারথ 
কথা বলার িরুযা্ প্িান করর।

www.readingicusupport.co.uk

www.healthunlocked.com/icusteps 

www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/
resources/khp-gp-breathlessness-
resource.pdf

www.rcot.co.uk/coronavirus-
covid-19-0

তাছািা ICU-স্ত থাকুক বা না থাকুক স্যিব 
স্লারকর স্কারিড-19 হরয়রছল তারির জনযে 
একটি িহায়তাকারী িল ররয়রছ:www.
selfhelp.org.uk/COVID-19_Survivors_
Group_UK

ভিভবড় পভরচে্গো সভমভর্

রনরবি পররেযগো িরমরত হরলা একটি 
যতুিরারজযের একটি িংথ্া স্যটি িকল রনরবি 
পররেযগো স্পশাজীবীরির িহায়তা করর। তারা 
রনরবি পররেযগোর পরররবরশর মরিযে স্িরা 
অিযোি শনাতি ও স্শয়ার কররত িাহাযযে 
করর। 

এই তথযে প্িানত স্াথ্যেরিবা স্পশাজীবীরির 
জনযে তরব আপনার জনযেও রকছু তথযে 
উপকারী হরত পারর।

www.ics.ac.uk/ICS/COVID-19/
COVID-19_patient_and_relative/
Patient_and_Relative_Resources.aspx
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এখোকি ভ�েু অঙ্গিভঙ্গ কেয়ো হকলো েো আপিোর শ্োস�ষ্ট �মোকর্ সোহোে্ �রকর্ 
পোকর এবং ভবশ্োম কিয়ো বো চলোকফরোর সময় ব্বহোর �রো কেকর্ পোকর:

ভফভজওকেরোভপ 
এেরনা স্কারিড-19 িম্পরকগে  অরনক রকছু 
স্শোর আরছ তরব আমরা যা জারন তা হরলা 
স্য রনরামরয়র উপায় িবিময় িহজ নয়। 

আপরন োেগোডগে  স্িািাইটি অব 
রফরজওরথরারপর ওরয়বিাইে রিরজে করর 
আররা অরনক রকছু পারবন: www.csp.
org.uk/public-patient/covid-19-road-
recovery

ক�োভিড-19 কেক� ভিরোময় লোকির 
সময় শ্োস�ষ্ট অিুিব �রো

শ্ািকরষ্টর অরনক কারণ আরছ, এবং 
আপরন অিুথ্ অবথ্ায় স্যমন অনিুব 
কররতন তার স্েরয় অরনক স্বরশ শ্ািকষ্ট 
অনিুব কররত পাররন এবং রকছু রকছু 
স্লারকর তেরনা িীরগেথ্ায়ী কারশ থাকরত 
পারর। িীরগে িমরয়র জনযে রবশ্াম স্নয়া, 
হািপাতাল রকংবা বারিরত, এর কাররণ 
আপনার স্পশী আররা িবুগেল হরয় স্যরত পারর 
এবং পররশ্রমর উপযতুি না হরত পারর। 
এটি এমন িবুগেলতা যা আপনার শ্ািকরষ্টর 
অনিূুরতরত অবিান রােরব। তরব আপনার 
এটি নজরর রাো উরেত এবং যরি এটি 
আররা োরাপ হয় তাহরল আপনার GP বা 
111 স্থরক পরামশগে োওয়া উরেত। 

যরি আপরন এমন কাজ কররন যার কাররণ আপনার শ্ািকষ্ট হয়, তাহরল কাজ শুরু 
করার আর্ শ্াি রনন, তারপর কাজ েলাকারল শ্াি ছাড়ুন। উিাহরণস্রূপ, িামরন 
অগ্রির হওয়ার িময় ফুা  স্িয়া।

শ্ািকষ্ট িম্পরকগে ত আররা পরামশগে: www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/resources/
khp-gp-breathlessness-resource.pdf

আরাম 
করর বিা

িামরন েুারক 
িা ািারনা

রপছরন
েুারক িা ািারনা

িামরন 
েুারক বিা

মাথা উঁেুরত স্ররে
কাৎ হরয় স্শায়া
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ধীকর ধীকর শ্োস-প্শ্োস কিয়ো 

1. আপনার নাক রিরয় িীরর িীরর শ্াি রনন, 
আপনার কা াি ও রাি রশরথল রাোর স্েষ্টা 
করুন যারত আপনার ফুিফুরির রনে স্থরক 
বরুকর উপর পযগেতি বায়ু বিারা পণূগে হয়।

2. আপনার স্ঠাােরক এমনিারব কুরচিত 
করুন স্যন আপরন বাবল ফুলারছিন বা 
স্মামবারত রনিারছিন এবং আপনার কুরচিত 
স্ঠাারে শ্াি ছাড়ুন। 

হা োটোর সময় শ্োস ভিয়ন্ত্রণ

যরি আপরন শ্ািকষ্ট অনিুব কররন, 
িমতরল হা াোর িময়, রিারি বা ঢাল স্বরয় 
উঠার িময় রনর্াতি পধিরত অনিুরণ 
করুন। আপনার কা াি ও বরুকর উপররর 
অংশ রশরথল রাোর এবং আপনার রনঃশ্াি 
রনয়ন্ত্রণ বযেবহার করার স্েষ্টা করুন। 
আপনার কিরমর িারথ শ্াি-প্শ্ারির রমল 
রােনু।

•   শ্াি রনন – 1 কিরমর িময়

•   শ্াি ছাড়ুন – 1 বা 2 কিরমর িময়

স্কারিড-19 এর িািারণ উপি গ্ে শুকে 
কারশ, তাই শরীরর পারনর পররমাণ স্ািারবক 
রাোো গুরুত্বপণূগে। আপনারক এটি কররত 
িাহাযযে করার জনযে রকছু িহায়ক পরামশগে 
এোরন স্িয়া হরয়রছ:

•   স্কামল পানীয়রত েুমকু স্িয়া – স্ছাে 
স্ছাে েুমরুক পান করুন, একটির পর 
আররকটি, বি েুমকু স্নয়া পররহার করুন

•   রনঃশ্ারির িারথ বাষ্প স্নয়া – একটি 
্ামলায় ্রম পারন ঢালনু এবং আপনার 
মাথা ্ামলার উপরর রােনু। স্াছিন্যেরবাি 
কররল, আপনার মাথা ও ্ামলাটি একটি 
স্তায়ারল রিরয় স্ঢরক রােনু

•   উষ্ণ মি ুও স্লব ুবা অনযে স্কারনা উষ্ণ 
পানীয় পান করুন, এটি ্লায় প্শারতি 
আনরত িাহাযযে কররব

•   আপনার হারতর কারছ পান করার মরতা 
রকছু না থাকরল রকন্তু কারশ স্পরল, স্েষ্টা 
করুন তা রনরন র্রল স্ফলরত। এটি 
েুমকু রিরয় পারন পারনর মরতা একইিারব 
কাজ কররত পারর
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আকরো শভতিশোলী হওয়ো এবং আকরো 
কবভশ সভক্য় হওয়ো আপিোক� ক�োভিড-
19 কেক� আকরোর্লোকি সোহোে্ �রকব

যেন আপরন স্কারিড-19 এ িু্রছন তেন 
রকছু িময় রনর্রিয়িারব কাটিরয় থাকরল, 
আপনার স্টারমনা হ্াি ও ক্ারতির পররমাণ 
বরৃধি পাওয়ার পাশাপারশ স্পশীর স্বশ ষেরত 
হওয়ার িম্াবনা ররয়রছ। এছািাও আপনার 
স্পশী ও অরথ্িরন্রত বযেথা থাকরত পারর 
এবং আপরন যরি েবু স্বরশ অিথু্ হরয় 
পরিন স্িরষেররে আপনার হারির রনত্বও 
করম স্যরত পারর। 

বযোয়াম ও িীরর িীরর কাজকমগে বৃরধি কররল 
তা হৃৎরপণ্ ও ফুিফুরির কাযগেকাররতা বৃরধি 
করার মািযেরম এিব িমিযো কমারত িাহাযযে 
কররত পারর যা ফলস্রূপ আপনার রকছু 
শারীররক িবুগেলতা প্রতররাি কররত বা শরতি 
রফরররয় রিরত পারর। 

অনযোনযে িরুবিার মরিযে ররয়রছ:

•   বযেথা হ্াি পাওয়া

•   আপনার অরথ্িরন্র নিােিার পররির 
বৃরধি পাওয়া/বজায় রাো

•   রকছু কাযগেকরর কমগেকাণ্ িম্পািরনর জনযে 
আপনার স্টারমনা/শরতি বৃরধি করা।

আপিোর �ম্গ�োণ্ড/ব্োয়োকমর পভর�ল্পিো 
�রো

মরন রােরবন, এটি িািারণ স্য অিথু্তার 
একটি িময়কারলর পর শরতি স্র করম 
যায়, তাই আপনার রুটিন ও কাযগেক্রম িীরর 
িীরর পনুরনগেমগোণ করাো গুরুত্বপণূগে। 

আপনার কমগেকারণ্র রমশ্ণ ও রমলকরণ 
রনরয় রেতিা করা গুরুত্বপণূগে। উিাহরণস্রূপ, 
যরি আপরন একরিন িীরগে িময় হা ারেন এবং 
আপনার পাগুরলা হালকা ক্াতি মরন হয়। 
তাহরল পরবততী রিন, আপনার শরীররর 
একটি অংশরক অরত োপ না স্িয়া রনরচিত 
কররত আপনার বাহুর জনযে রকছু শরতি 
বরৃধিকারী কাজ করুন।

মুদ্রণকেোর্ পরোমশ্গ সহ েোরুণ 
ওকয়বসোইট: www.yourcovidrecovery.
nhs.uk

ব্োয়োকমর র্ীব্রর্ো সম্পক�্গ  

হা াোর মরতা রকছু িবাত বযোয়ারম, আপনার 
িামানযে শ্ািকষ্ট হরব, তরব আপনার তেরনা 
করথাপকথন োরলরয় স্যরত িষেম হওয়া 
উরেত। 

যেন একটি নতুন শরতি বরৃধিকারী বযোয়াম 
কমগেিরূে শুরু কররবন, প্থরম শরীর ্রম 
করর রনরত এবং পরর ঠাণ্া কররত এবং িীরর 
িীরর বরৃধি কররত মরন রােরবন। পরবততীরত 
আপনার হালকা েুলকারন ও স্পশী স্ফালা 
হরত পারর, প্ায় 48 রণ্া পর এিব বন্ 
হওয়া উরেত।
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ব্োয়োকমর সময় সর্�্গ র্ো

অতযেতি ক্াতি হওয়া পযগেতি বযোয়াম কররবন 
না: বযোয়াম কেন বন্ করা উরেত তা 
স্বাোর স্েষ্টা করুন 

তাল রােনু: আপনার বযোয়াম কমগেিরূে 
ও আপনার তিনরন্ন কমগেকাণ্ উিয়টি 
করার জনযে আপনার পযগোপ্ শরতি আরছ 
তা রনরচিত কররত আপনারক তিরনক ও 
িাপ্ারহক রিত্ত রতরত স্যিব অনযোনযে কমগেকাণ্ 
কররত হরব তা রবরবেনায় রােনু।

শভতির ব্োয়োম 

 স্পশী শরতি বরৃধিরত িহায়ক হরব এমন 6টি 
িহজ শরতিশালী বযোয়ারমর জনযে অনুগ্রহ 
করর পরবততী পৃষ্া স্িেুন

•   শুরু কররত আমরা পরামশগে স্িই 
স্য আপরন অল্প ও প্ায়শই বযোয়াম 
করুন এবং আররা িরক্রয় হওয়ার 
জনযে িীরর িীরর বরৃধি করুন।

•   আপনারক অনপু্ারণত রােরত, এই মহূুরতগে  
আপনার কারছ স্কান কমগেকাণ্গুরল কঠিন 
এবং িরবষযেরত আপরন কী কররত িষেম 
হরবন তা রনরয় িাবুন। 

•   স্ছাে, অজগেনরযা্যে লষেযে রনিগোরণ করুন 
এবং স্িগুরলর একটি স্রকডগে  রােনু

•   এটি একটি স্মাবাইল রডিাইরি কমগেকাণ্ 
অযোপ বা ট্রযোকার বযেবহার কররত িাহাযযে 
করর। 

যেন আপরন আররা্যেলাি কররবন এবং 
আররা বযোয়াম কররত পাররবন, তেন 
রনরচিত করুন স্য আপরন উপরিা্ 
কররন এমন রকছু কররছন। যরি আপরন 
িারলাবারিন এমন রকছু পছন্ কররন 
তাহরল আপরন আররা স্বরশ মরনারযা্ রিরয় 
এবং িরক্রয়িারব কররত পাররবন! 

িরক্রয় হওয়া ও রবশ্াম স্নওয়ার মরিযে 
িারিামযে রষো করায় িময় লা্রত পারর, 
তরব একটি তিরনক রুটিন ততরর করা 
আপনারক আররা িারলা স্বাি করায় 
িাহাযযে কররত পারর। েবু তািাহুরিা বা 
রনরজরক েবু স্বরশ স্ঠলার স্েষ্টা কররবন 
না এবং যরি আপনার আররা োরাপ লার্ 
তরব রনরুৎিারহত হরবন না।

যরি আপনার মরন হয় আপনার শরতি স্র 
রফরর আিরছ না বা কমগেকাণ্ আপনার 
অবথ্া আররা োরাপ করর রিরছি, তাহরল 
আপনার GP বা রফরজওরথরারপরস্টর িারথ 
কথা বলনু এবং তারিররক বরলন আপনার 
স্পাস্ট িাইরাল ফযোটি্ রিনর্াম হরয়রছ 
রকনা মলূযোয়ন করর স্িেরত।

“আপিোর শরীর 
এ�টি অভগ্নপরীষেোর 
মকধ্ ভেকয় করকে এবং 
আপিোর আকরর 
অবথিোয় ভফকর কেকর্ 
ভ�েু সময় লোরকব।”
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www.csp.org.uk এর ততরর ইলার্রেশন

Covid-19:  
ভিরোমকয়র উপোয়

বসো কেক� ো োড়োকিো
আপনার পা হালকা রপছরন রিরয় একটি স্েয়াররর 
িামরনর কাছাকারছ স্িাজা হরয় বিনু। িামরন 
হালকা েুাকুন এবং িা ািান (প্রয়াজরন স্েয়ারর 
হাত রিরয়)। আপনার পা স্েয়ারর স্পশগে করা অবরি 
রপছরন স্যরত থাকুন তারপর িীরর িীরর স্েয়াররর 
মরিযে রনরজরক নারমরয় রিন। 1 রমরনরে কতবার 
বযোয়াম কররত পাররন তা ্ণনা করুন।

করোড়োভল উত্োপি
একটি শতি রান্নারররর বযেবহার উপরযা্ী স্েয়ার 
বা রকরেন রিরঙ্র রপছরন িরর স্িাজা হরয় িা ািান, 
তারপর আপনার ওজন পারয়র আঙ্রুলর উপর 
রিরয় আপনার স্্ািারল স্মরে স্থরক উপরর তুলনু। 
রতন স্িরকরডের জনযে থাকুন, তারপর রনয়ন্ত্ররণর 
িারথ রনরে নামান। 1 রমরনরে কতবার বযোয়াম কররত 
পাররন তা ্ণনা করুন।

পোকয়র আঙ্গলু উত্োপি
একই অবলম্বরন িরর স্িাজা হরয় িা ািান, তারপর 
আপনার ওজন আপনার স্্ািারলরত স্ররে 
আপনার পারয়র আঙ্লু উপরর তুলনু। আপনার 
রনতম্ব বাইররর রিরক স্বর করর রােরবন না। রতন 
স্িরকরডের জনযে থাকুন, তারপর রনয়ন্ত্ররণর িারথ 
রনরে নামান। 1 রমরনরে কতবার বযোয়াম কররত
পাররন তা ্ণনা করুন।
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এ� পোকয় ো োড়োকিো 
আপনার অবলম্বরনর কাছাকারছ িা ািান এবং 
স্িটিরক এক হারত িরুন। িহায়ক হা ােু স্কামল 
স্ররে এবং আপনারক স্িাজা স্ররে এক পারয়র 
উপর িারিামযে রােনু। 10 স্িরকডে িরর  
অবথ্ানটি িরর রােনু৷ অনযে পারয় পনুরাবৃত্ত রত 
করুন।

করোড়োভল-আঙ্গকুল ো োড়োকিো 
এক হাত আপনার অবলম্বরনর উপর স্ররে স্িাজা 
হরয় িা ািান। একটি িরল স্রোর মরতা এক 
পা স্িাজা অনযে পারয়র িামরন রােনু। িামরন 
তাকান, আপনার হাত অবলম্বন স্থরক িরররয় 
রনন এবং 10 স্িরকরডের জনযে িারিামযে বজায় 
রােনু। িামরনর পা রপছরন রনতম্ব স্থরক িরূর রনরয় 
যান। তারপর অনযে পা িামরন রকাহুন এবং 10 
স্িরকরডের জনযে িারিামযে বজায় রােনু।

করোড়োভল-আঙ্গকুল হা োটো
রকরেন কযোরবরনরের মরতা অবলম্বরন এক হাত 
স্ররে স্িাজা হরয় িা ািান। িামরন তাকান এবং 
এক পা ঠিক অনযে পারয়র িামরন স্ররে স্ররে 
10 কিম িামরন যান যারত পাগুরলা একটি 
িরল স্রো ততরর করুন। লষেযে রােুন  রথ্রিারব 
হা াোর। পা রপছরনর রিরক রনতম্ব স্থরক িরূর রনরয় 
যান, উর্া রুরুন এবং অনযে রিরক পিরষেরপর 
পুনরাবৃত্ত রত করুন।
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অ�ুকপশিোল কেরোভপ
ক�োভিড ফ্োটির ভসিক্োম �ী?
এটি হরলা ্িীর, রথ্র, অষেমকারী 
শারীররক ও মানরিক ক্ারতি স্যটি রবশ্াম 
বা রুরমর মািযেরম িরূ করা যায় না। 
অবিাি িািারণত বযেথা, মাথাবযেথা, 
ষেরতগ্রস্ জ্ঞানীয় কাযগেক্রম: ‘মরস্কে 
কুয়াশা’, উদ্ীপরকর প্রত বরিগেত 
িংরবিনশীলতা ও রুরম বযোরাত িহ 
অনযোনযে নানা িররনর উপির গ্ের িারথ 
িারথ হয়। 

4p িীভর্মোলো: prioritise 
(অগ্োভধ�োর), pace (রভর্), 
plan (পভর�ল্পিো), এবং 
position (িভঙ্গ)

অগ্োভধ�োর
•   আজ কী করা িরকার এবং 
পরবততী তারররে বা পরবততী িমরয় 
কী করা যারব স্ি বযোপারর রিধিাতি 
রনন। উিাহরণস্রূপ, ডাতিাররর 
অযোপরয়ন্টরমরন্ট যাওয়া বিার রর 
পররকোর স্েরয় অগ্রারিকার পারব।

•   যেন আপনার একারিক কাজ করার 
থারক, তেন িবরেরয় গুরুত্বপূণগে কাজটি 
রিরয় শুরু করুন যারত স্িটি িম্পন্ন করা 
যায়।

রভর্
•   িীর ও রথ্র ্রত বজায় রােনু। 
কেরনা তািাহুরিা কররবন না

•   প্ায় রবশ্াম রনন। আপরন ক্াতি স্বাি 
করার আর্ই রবশ্াম রনন।

•   িীরর িীরর শ্াি-প্শ্াি স্নয়ার স্কৌশল 
বযেবহার করুন। িইু ্ণনার িময় পযগেতি 
আপনার নাক রিরয় শ্াি রনন এবং োর 
্ণনার িময় পযগেতি মেু রিরয় শ্াি ছাড়ুন। 
এটি একটি স্করকর উপর স্থরক স্মামবারত 
স্নিারনার মরতা।

•   আপনার শরীররক শুননু এবং আপনার 
িীমা িম্পরকগে  জাননু

কেমি: ভসাভড় কবকয় ওঠো
�রণীয়: েইু ধোপ উঠুি, 30 কসক�ন্ড 
ভবশ্োম ভিি এবং পিুরোবমৃর্্তভর্ �রুি 
রভর্র পদ্ধভর্: আপনারক শীস্ষগে স্বরশ 
রবশ্াম রনরত হরব না এবং পররর রিন েবু 
কারতি স্বাি কররবন না।

বজ্গিীয়: এক�বোকর সব ভসাভড় কবকয় ওঠো। 
বড় ধোক্ো পদ্ধভর্: শীরষগে আপনারক 10 
রমরনে রবশ্াম রনরত হরব এবং পরবততী রিন 
আপরন বযেথা ও ক্াতি স্বাি কররবন।
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পভর�ল্পিো
•   অরতররতি ভ্মণ এিারনার জনযে 
প্থরম আপনার কমগেকারণ্র 
পররকল্পনা করুন। কাজ করার আর্ 
আপনার কী কী রজরনিপরে লা্রব তা 
িংগ্রহ করুন। 

•   িারী ও হালকা কাজ রবকল্পিারব করার 
পররকল্পনা করুন

•   একরিরন অরনক কাজ এিারত 
িপ্াহবযোপী কারজর পররকল্পনা করুন। 

•   প্রত রারত িারলা রবশ্াম স্নয়ার 
পররকল্পনা করুন

•   স্যিব কারজ অরনক স্বরশ শরতির িরকার 
স্িগুরলা পররবার বা বনু্বান্ব বা োকা 
রিরয় করররয় রনন

 অঙ্গিভঙ্গ
শরীর েবু স্বরশ বাাকারনা এবং োন োন করা 
অবিাি ও শ্ািকরষ্টর কারণ হরত পারর।

•   একটি ররোর, িক এইড, লম্বা হাতল 
রবরশষ্ট শু হনগে এবং   রথ্রতথ্াপক জরুতার 
রফতা বযেবহার করুন 

•   বিা ও িা ািারনার িময় একটি িনু্র ও 
স্িাজা অঙ্িরঙ্ বজায় রাোর বযোপারর 
লষেযে রােনু। এটি আপনার ফুিফুরি 
আররা স্বরশ অরসিরজন স্পরত িাহাযযে 
কররব এবং আপনার শরীররক আররা 
িারলা কাজ করার িরুযা্ রিরব

•   যেন পারুন বিনু। বিার কাররণ শরতির 
বযেবহার 25% কম হয়

অবসোে আমোকের সব
রুটিিক� প্িোভবর্ �কর এবং 
আমোকের স্োিোভব� �োে্গক্ম 
�রোর সষেমর্োক� ব্োহর্ 
�কর এবং এ কেক� ভিরোমকয় 
সময় লোকর। কেোট কেোট 

পভরবর্্গিগুকলো প্োয়ই অবসোে 
পভরচোলিো ও কমো�োকবলোয় 

সহোয়র্ো �কর।

উপসর্গগুকলো  
অপ্ভর্করোধ্ হকয় 
পড়কল অিুগ্হ 
�কর আপিোর 

GP বো আমোকের 
কেরোভপকটের সোকে 
�েো বলুি।
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শভতি সংরষেণ
আপনার শরতি কীিারব িংরষেণ কররবন 
তা জানা আপনার তিনরন্ন কাজকমগে এবং 
আপরন উপরিা্ কররন এমন অনযোনযে 
কারজ অংশগ্রহণ করার জনযে আপনার 
শরতি বরৃধিরত িাহাযযে কররব। যেন আপরন 
আপনার শরতি িংরষেণ করা রশেরবন, 
আপরন আপনার হৃৎরপরণ্ োন, অবিাি, 
শ্ািকষ্ট ও বযেথা িংক্রাতি স্্রেি কমারত 
পাররবন। 

আপনার শরতি িংরষেণ কররত স্শো মারন 
্হৃথ্ারলর কাজকমগে, রবশ্াম ও অবিররর 
মরিযে একটি িারলা িারিামযে বজায় রােরত 
স্শো।

কপোশো� পরো ও স্োথি্ভবভধ
•   যেন পারুন বিনু
•   আর্র রারত কাপিরোপ িারজরয়-
গুরছরয় রােনু

•   আপনার শরীররর রন্াংরশর কাপি আর্ 
পরুন কারণ এরত স্বরশ শরতির বযেবহার 
হয়

•   শরীর বাাকারনা এবং োন োন করা 
পররহার করুন

•   স্্ািরলর পর পরা জামা রিরয়ই শরীর 
মছুুন। একটি স্তায়ারল বযেবহার কররল 
আপনার স্বরশ শরতির বযেবহার হরব।

•   যরি আপনার একটি হাত বা পা িবুগেল হয়, 
তাহরল স্িটিরত আর্ জামা পরা িহজ 
হরব। তরব আপনার শতি-িমথগে হাত বা 
পারয়র জামা স্োলা িহজ স্বরশ

•   স্্ািল করার িময় িতকগে  থাকুন – 
্রম নয় উষ্ণ পারন বযেবহার করুন। এটি 

বাষ্প ও রনীিবন স্থরক িৃষ্ট শ্ািকষ্ট 
িরূ কররত িাহাযযে করর।

•   আপনার শরতি িংরষেরণর জনযে আপনার 
অকুরপশনাল স্থরারপরস্টর পরামশগে স্িয়া 
বাথরুরমর িরঞ্াম বযেবহার করুন

ক�িো�োটো �রো
•   আপনার যা যা রকনরত হরব তার একটি 
তারলকা রনরয় আিনু

•   স্িাকারনর রবরিন্ন রবিা্ বা স্িকশন 
অনুিারর আপনার স্কনাকাো িাজান

•   রজরনিপরে বহরনর জনযে ট্ররল বযেবহার 
করুন 

•   স্িাকারন স্বরশ রিরির িময় বাইরর যাওয়া 
স্থরক রবরত থাকুন

•   একটি স্ডরলিারর স্িবার বযেবহার রবরবেনা 
করুন 

রমৃহথিোভলর �োজ�ম্গ
•   হালকা ও িারী কারজর িারথ িারিামযে 
রােনু

•   একবারর রবছানার এক অংশ ঠিক করুন। 
বরি বরি বারলরশর কিার পররবতগে ন ও 
রবছানার কাপি িাজ করুন।

•   বরি বা হা ােু স্্রি বাথোব পররকোর করুন 
– েবু িারী হরল পররবার বা বনু্বান্বরক 
িাহাযযে কররত বলনু

•   একারিক রুরমর মরিযে স্িৌিারনার স্েরয় 
একবারর একটি রুম পররকোর করুন

•   থালা-বািন স্িায়ার পর স্িগুরল বাতারি 
শুকারত রিন

•   আপনার পারশর রিরক কাজ করার স্েরয় 
িামরনর রিরক কাজ করুন

•   রজরনিপরে তুরল স্নয়ার স্েরয় স্েরন রনন
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•   পররকোর করা, কাপি স্িায়া বা রবছানার 
োির পররবতগে ন করার মরতা বি কারজর 
জনযে একটি িাপ্ারহক পররকল্পনা করুন 
এবং প্রত রিন একটি কাজ করুন

রোন্ো �রো
•   শরতির বযেবহার কমারত িারপ িারপ 
রান্না বান্নার কাজ িারুন

•   শুরু করার আর্ িব উপকরণ িংগ্ররহ 
রােনু

•   োবার ততররর আর্ পররকল্পনা করর রনন
•   একবারর স্বরশ োবার পরররবশন করুন বা 
ররিরজ রােনু

•   শরতি িংরষেরণর জনযে কযোন ওরপনার, 
স্লেডোর, ফুড প্রিিররর মরতা ইরলকট্রিক 
িামগ্রী বযেবহার করুন

আমোকের রুটিি ও �োজ�ম্গ পভরচোলিো 
�রো ক�ি এর্ �ঠিি হয়?
•   এটি আমারিররক আমারির 
িীমাবধিতািমরূহর মরুোমরুে করর। 

•   প্ায়ই আমারির মন আমারির শরীররক 
এর বতগে মান িষেমতার স্েরয় স্বরশ রকছু 
করার রিরক িারবত করর। 

•   আমরা একটি কমগে প্বারহর মরিযে জরিরয় 
যাই এবং থামারত োই না

•   আমরা প্ায়ই মরন করর আমারির িামরন 
এর্রয় র্রয় কাজ করা ছািা আর স্কারনা 
রবকল্প স্নই।

•   আমরা স্য স্লাকটি রছলাম বা যা হরত 
স্েরয়রছ তা হরত না পারায় স্িাষী… মরন 
করর

পরোমশ্গ – ক�োি �োজগুকলো আপিোর জি্ সহজর্র এবং আপিোর ভে� 
কেক� আকরো শভতির প্কয়োজি হয় র্ো ভচভনির্ �রকর্ সোহোকে্র জি্ এ�টি 
ট্োভফ� লোইট ভসকটেম ব্বহোর �রুি।

কসো ম বু বমৃ শু শ র

করোসল ও জোমো পরো

ভবেোিো পভরবর্্গি �রো

স�োকলর িোস্ো গ্হণ

লোল – একর্ অকি� কচষ্টো ও শভতির প্কয়োজি হয়। 
অ্োবেোর – একর্ এ�টু কবভশ লোকর, র্কব �রো েোকব।
সবজু – এটি সহকজ �রো েোকব।
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ভফভজওলভজ�্োল 
কেরোভপ
আপভি ভ� খোরোপ বো উভবিগ্ন 
অিুিব �রকেি? 
োরাপ স্মজাজ ও উরবিগ্নতা হরলা আপরন 
যা রকছুর মিযে রিরয় যাস্ছিন তার একটি 
প্াকৃরতক প্রতরক্রয়া। 

আমারির রপ্য়জনরির কাছ স্থরক িরূর 
থাকার কাররণ িামারজক রবরছিন্নতা, 
িহায়তার অিাব এবং অিুথ্তা অনিুব 
করা আমারির িয় ও উরবিগ্নতার অনিূুরত 
বরৃধি কররত পারর।

সোহোে্ ও সহকেোভরর্ো পোওয়ো: সোহোে্ 
কিওয়ো

আপনার   থ্ানীয় েরকং স্থরারপ IAPT 
(রফরজওলরজকযোল স্থরারপরত বরিগেত 
অংশগ্রহণ) পরররষবা েুাজনু এবং রনরজ 
রনরজ অংশগ্রহণ করুন: www.nhs.uk/
service-search/find-a-psychological-
therapies-service/ 

আপরন একটি ওরয়বিাইরে উত্তর পরচিম 
লডেরনর েরকং স্থরারপ পরররষবা িম্পরকগে  
আররা অরনক রকছু পারবন এোরনwww.
nhstalk2us.org

এছািাও আপরন আপনার স্কারিড-19 
ফরলা-আপ টিরমর িারথ কথা বলরত পাররন 
এবং একটি মনস্ত্ত পরররষবা োইরত পাররন 
যরি তারা টিরমর অংশ না হয়। 

STOPP হকলো এসব অিুিূভর্ 
কমো�োকবলো �রোর এ�টি সহজ 
ক�ৌশল।

Stop বো েোমুি – ক�বল এ� 
মুহূকর্্গর জি্

Take a breath বো শ্োস ভিি আপরন 
শ্াি গ্রহণ ও ছািার িময় লষেযে করুন 
– নাক রিরয় রনরয় মেু রিরয় ছাড়ুন

Observe বা পযগেরবষেণ করুন এেন 
আপনার মরনর মরিযে কী রেতিা হস্ছি? 
আপনার মরনারযা্ স্কাথায়? আপরন 
রকরির প্রত প্রতরক্রয়া জানাস্ছিন? 
আপরন আপনার শরীরর রকরির 
িংরবিন পাস্ছিন?

Pull back বো পটিূভম কেখুি (ভ�েু 
েমৃষ্টিক�োকণর মকধ্ রোখুি) বৃহৎ 
রেরে স্কমন? িামরগ্রক রেরে স্িেনু। 
এই পরররথ্রতরক অনযে স্কান উপারয় 
স্িো যায়? একজন বনু্র স্ষেররে 
তারক আরম কী পরামশগে রিতাম? এই 
মহূুরতগে  একজন রবশ্স্ বনু্ আমারক 
কী বলরতা? এই রেতিাটি রক একটি 
িতযে রেনা নারক মতামত? আররা 
যুরতিিঙ্ত বযোেযো কী? এটি কতো 
গুরুত্বপণূগে? 6 মারির মরিযে এটি কতো 
গুরুত্বপণূগে হরব? এটি উত্তীণগে হরব।

Practise বো �োজটি অিুশীলি 
�রুি এই মহূুরতগে  করার জনযে িবরেরয় 
িারলা কাজ স্কানটি? আমার জনযে 
িবরেরয় িারলা, নারক অনযেরির জনযে, 
নারক পরররথ্রতর জনযে? আরম এমন 
কী কররত পারর যা আমার মলূযেরবারির 
িারথ স্মরল? স্যটি কাযগেকর ও উপযুতি 
হরব স্িটি করুন।

www.getselfhelp.co.uk/stopp.htm
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ভশভেলোয়ি 
ব্বথিোপিো 
রশরথলায়নরক মারে মারে রবলারিতা 
রহরিরব স্িো হয়, তরব রনয়রমত 
রশরথলায়ন ও োপ বযেবথ্াপনা আমারির 
শারীররক ও মানরিক স্ারথ্যের জনযে 
গুরুত্বপূণগে। িারারিন প্ায়ই আপনার 
শরীররর োরপ প্রতরক্রয়া স্িয়ার ষেমতা 
িবুগেল হরয় স্যরত পারর, যরি আপনার 
শরীর পরবততীরত রশরথলায়রনর স্ািারবক 
অবথ্ায় রফরর না আরি, তাহরল আপরন 
োপ অনুিব কররত পাররন। 

শ্োস-প্শ্োস > 

ব্োয়োম > 

ধ্োি > 

এ�টি বই পড়ো > 

ভমউভজ� > 

বনু্-বোন্ব বো পভরবোরক� 
কফোি �রো
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টভ�ং কেরোভপ IAPT
আপিোর অিিূুভর্র কমো�োকবলো
প্েম মোকস বো েইু মোকস ভিক্োতি 
অিিূুভর্ পোওয়ো সোধোরণ:
•   মমগোহত ও কান্না স্বাি করা

•   তৎপর বা রেেরেরে স্বাি করা

•   প্রতযেরক স্য উরবিগ্ন হরয়রছল তার জনযে 
স্িাষী অনুিব করা

•   ক্ারতি অনুিব করা

•   এমন মরন করা স্য আপরন একজন 
স্লাক রহরিরব আপরন পররবতগে ন হরয় 
স্্রছন এবং আপরন আবারও আর্র 
মরতা অনুিব কররবন রকনা স্ি বযোপারর 
রবরস্ত হওয়া

•   আপরন যেন িবরেরয় স্বরশ অিুথ্ 
রছরলন স্ি িম্পরকগে ত প্্াঢ় স্প্ন, িঃুস্প্ন 
বা 'ফ্যোশবযোক'

•   রনরবি পররেযগোর িময় কী ররেরছল তা 
িমূ্পণগেিারব মরন কররত না পারা

•   কলঙ্ বা অনযেরির িংক্ররমত করার িয়

•   আত্রবশ্ারির অিাব

•   আপনার স্ািারবক রুরমর পযোোরনগে না 
আিা বা ষুেিামন্ায় স্িা্া

•   রনরবি পররেযগোর অদ্ভুত স্ৃরত থাকা

•   আপরন প্ায়ই মারা স্্রছন এমন িয় 
পাওয়া

•   আপনার স্রৃত, মরনারযা্ ও রেতিার উপর 
প্িাব পিা

•   আবারও অিুথ্ হরয় পিার বযোপারর 
উরবিগ্ন হওয়া এবং শারীররক উপির গ্ের 
প্রত বরিগেত মরনারযা্

মিস্োর্্তভবি� সহোয়র্ো �ীিোকব 
সোহোে্ �রকর্ পোকর?
•   কম রবরছিন্ন স্বাি করুন এবং আপরন 
স্কমন অনুিব কররছন এবং কীিারব 
পররোলনা কররছন স্ি বযোপারর িহায়তা 
কররত পাররব এমন কাররা িারথ কথা 
বলুন

•   অনুরূপ িমিযোগ্রস্ অনযোনযে স্লারকর 
িারথ একটি েরকং স্থরারপ গ্রুপ বা 
স্িশরন স্যা্ রিন

•   কষ্টিায়ক রেতিািাবনা এবং অনুিূরত 
রনয়ন্ত্রণ করুন

•   আপরন আপনার রনরবি পররেযগোয় 
থাকাকারল এবং ছাি পাওয়ার 
পর স্থরক স্যিব অরিজ্ঞতা বণগেনা 
করররছন স্িগুরলা আররা িারলা 
করর বুেুন
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•   আপনার এবং আপনার োরপারশর 
স্লাকজরনর অিথু্তার প্িাব রবরবেনা 
করুন

•   স্মাকারবলায় আপনার রবিযেমান শরতি 
কীিারব বযেবহার কররত হয় তা স্িেুন

•   স্মাকারবলা করার এবং বাস্রব তা 
কীিারব কাজ করর তা স্িোর জনযে 
নতুন পধিরত ততরর করুন

•   আপনার োরপারশর স্লাকরির িারথ 
স্যা্ারযা্ করার িবরেরয় িারলা উপায় 
রনরয় কাজ করুন

•   িরবষযেত স্াথ্যে ও রেরকৎিার অরনশ্য়তা 
স্মাকারবলা করুন

•   আপনার স্াথ্যে অবথ্ার প্িারবর িারথ 
স্বারে থাকার পাশাপারশ প্াতযেরহক 
জীবরনর িারথ িামঞ্িযে রােুন

•   শারীররক পুনবগোিরনর অগ্র্রতরত 
আপনারক িাহাযযে করুন

•   মাইডেফুলরনি অযোপি বা রিরডওর মরতা 
উপকারী তথযেিরূে েুাজনু

•   েলমান বা 'িীরগে' স্কারিড আরছ এমন 
স্লাকরির একটি থ্ানীয় িহায়তা গ্রুরপ 
স্যা্ রিরত িাহাযযে করুন

আপরন বা আপনার আত্ীয়-স্জন বা 
বনু্-বান্বও হয়রতা মহামারীর অরতররতি 
প্িারবর িারথ লরি যারছিন যা আপনার 
জীবরন, আপনার পররবা বা করমউরনটিরত 
এবং আপনার রনয়ন্ত্রণ ষেমতারক প্িারবত 
কররছ। একজন মানরিক স্াথ্যে িহায়তা 
কমতী আপরন অনযোনযে স্যিব িমিযোয় 
স্িা্রছন স্িগুরলা রনরয় কথা বলায় িাহাযযে 
কররত পাররন, স্যমন:

•   রপ্য়জন-রবরয়া্ এবং ষেরত

•   কাজ বা রশষোয় রফরর আিার বযোপারর 
উরবিগ্নতা

•   কমগেিংথ্ান এবং আরথগেক উরবি্

•   একজন পররেযগোকারী হওয়ায় উদ্ভূত 
িমিযো

•   পাররবাররক িরহংিতা

•   প্িবকালীন িহায়তা 
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খোে্র্ত্ত্ব
স্কারিড-19 এ অিুথ্তায় স্ারির পররবতগে ন, 
ষুেিামন্া, স্কনাকাোয় িমিযো বা োবার 
র্রল োওয়ায় িমিযোর কাররণ আপনার 
পষু্টির উপর প্িাব স্ফরল। 

পযগোপ্ পষু্টি িরবরারহর জনযে আপনারক 
স্াথ্যেকর িষুম োবার োওয়ার রিরক লষেযে 
রােরত হরব। 

তরব আপনার যরি পযগোপ্ স্েরত স্বশ কষ্ট 

হয় এবং ওজন হারান, তাহরল আপনারক 
আপনার োবারর রকছু পররবতগে ন আনরত 
হরব। 

সুষম খোবোর খোওয়োটো গুরুবিপণূ্গ র্োই 
প্কর্্� প্�োকরর খোবোর র্োভল�োয় 
রোখোর কচষ্টো �রুি।

Crisps

Raisins

Frozen
peas

Lentils

Soya
drink

Cous

Cous

pasta

Whole 
wheat

Bagels

Porridge

Low fat
soft cheese

Tuna

Plain
nuts peas

Chick

Semi

milk
skimmed

Chopped
tomatoes

lower
salt
and
sugar

Beans

Whole

grain
cereal

Potatoes

Spaghetti

Low fat
Plain

yoghurt

Lean
mince

Lower fat
spread

Sauce

Oil
Veg

Rice

Each serving (150g) contains

of an adult’s reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 697kJ/ 167kcal

Check the label on 
packaged foods

Energy
1046kJ
250kcal

Fat Saturates Sugars Salt
3.0g 1.3g 34g 0.9g

15%38%7%4%13%

Choose foods lower 
in fat, salt and sugars

Source: Public Health England in association with the Welsh Government, Food Standards Scotland and the Food Standards Agency in Northern Ireland © Crown copyright 2016

Use the Eatwell Guide to help you get a balance of healthier and more sustainable food. 
It shows how much of what you eat overall should come from each food group.

Eatwell Guide

2000kcal        2500kcal = ALL FOOD + ALL DRINKSPer day

Eat less often and
in small amounts

Choose lower fat and

 lower sugar options

Eat more beans and pulses, 2 portions of sustainably 

sourced  fish per week, one of which is oily. Eat less

red and processed meat

                               Potatoes, bread, rice, pasta and other starchy carbohydrates

         Choose wholegrain or higher fibre versions with less added fat, salt and sugar

Fr
ui

t a
nd

 ve
getables  

Oil & spreads

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ea

t a
t l

ea
st

 5
 p

or
tio

ns
 o

f a
 va

rie
ty 

of fr
uit a

nd vegetables every day
LOW LOW HIGH MED

Choose unsaturated oils 
and use in small amountsDairy and alternativesBeans, pulses, fish, eggs, meat and other proteins

6-8
a day

Water, lower fat 
milk, sugar-free 
drinks including 
tea and coffee 
all count.

Limit fruit juice 
and/or smoothies 
to a total of 
150ml a day. 

আপরন আররা স্বরশ রকছু স্িেরত পারবন রনরের রলরঙ্:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf
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মটরশুটি, ডোল, মোে, ভডম, মোংস এবং 
অি্োি্ কপ্োটিি
স্পশী ্ঠরন িাহাযযে করর, রবরশষ করর 
অিুথ্তা স্থরক িুথ্ হওয়ার িময় 
গুরুত্বপণূগে। উিাহরণস্রূপ মাংি, মাছ, রডম, 
মেরশুটি, মিরু ডাল, েফু, বািাম, িগু্ধজাত 
পণযে। আপরন আপনার শরতি বৃরধির জনযে 
পযগোপ্ োবার োরছিন তা রনরচিত কররত 
প্রতযেক োবারর একটি প্টিরনর উৎি 
রােনু। 

আল,ু রুটি, িোর্, পোস্ো এবং অি্োি্ 
টেোচ্গেতুি �োকব্গোহোইক্ট খোবোর
শরতি ও রব রিোরমরনর জনযে। উিাহরণস্রূপ 
িাত, পাস্া, কুিকুি, রুটি, োপারত, আল।ু 
আারশর পররমাণ বািারনার জনযে আোর 
রুটি বা বািামী পাস্ার মরতা আস্ শরিযের 
োবারগুরল স্বরছ স্নওয়ার স্েষ্টা করুন। 

ফল ও শো�সবভজ
আাশ, রিোরমন, েরনজ এবং অযোরন্ট-
অরসিরডরন্টর জনযে। রিরন 5টি পরররবশরনর 
লষে রােনু৷ রহমারয়ত, শুকরনা এবং 
টিনজাত োবারগুরলাও অগ্র্ণযে। 

েুগ্ধজোর্ খোবোর এবং ভব�ল্পসমূহ
িুথ্যে িা াত ও হারির জনযে। উিাহরণস্রূপ 
িিু, িই, পরনর, এবং িরুরষেত িগু্ধমতুি 
রবকল্পিমহূ।

র্রল পেোে্গ
শরীররর পারনর জনযে। রিরন 6-8 কাপ 
(প্ায় 2 রলোর) এর জনযে লষেযে রােনু। 
উিাহরণস্রূপ পারন, জিু, ো, করফ এবং 
িিু।

আপভি ভ� অপুষ্টির ঝুাভ�কর্ 
আকেি?
কররানািাইরারি আক্রাতি অরনক স্লাকই 
অপষু্টির েুারকরত আরছ। 

আপভি অপষু্টির ঝুাভ�কর্ েো�কর্ 
পোকরি েভে:
•   আপরন লষেযে কররন স্য আপনার 
ওজন করম স্্রছন স্যমন, কাপি, 
্য়না রঢলা হওয়া, আপনার স্বর্ 
আররা একটি রছররের প্রয়াজন 
হওয়া। 

•   আপনার উচ্চতার তুলনায় আপনার 
ওজন কম। 

আপরন আপনার েুারক এোরন স্িেরত 
পাররন:
www.malnutritionselfscreening.org/
self-screening.html

যরি আপরন অপষু্টির উচ্চ েুারকরত থারকন, 
তাহরল আপনারক একজন ডারয়টিরশয়ারনর 
কারছ স্রফার করা উরেত। আপরন এ রবষরয় 
আপনার রজরপ-র িারথ কথা বলরত পাররন৷ 
যরি আপরন রহরলংডরন বিবাি কররন, 
তাহরল আপরন স্যা্ারযা্ স্কর্রে কল করর 
রনরজই CARS এ ডারয়টিরশয়ারনর কারছ 
স্যরত পাররন।

এই কঠিন িমরয় িামারজক রবরছিন্নতার 
একটি বি প্িাব থাকরত পারর। আপনার 
স্াথ্যে ও িুথ্তায় প্িাব এর অথগে হরলা 
আপরন িারলািারব োন না। এটির কাররণ 
আপরন আররা িবুগেল স্বাি কররত পাররন 
এবং রনরামরয় রবলম্ব হরত পারর।
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যরি আপনার ওজন অরতররতি হয় এবং 
অিুথ্ থারকন, তাহরল এেন ওজন কমারনার 
উপযতুি িময় নয়, কারণ আপরন স্পশীর 
ওজন হারারবন যা আপনার রনরাময় িীর 
করর রিরত পারর। আপরন িারলা অনিুব করা 
অবরি আপনার অরপষো কররত হরব যারত 
আপরন রনরাপরি ওজন কমারত পাররন। 

খোবোকর সমস্ো ও 
�করোিোিোইরোস
কররানািাইরারি আক্রাতি রকছু রকছু স্লাক 
োবারর স্াি না পাওয়া, শুকে মেু এবং 
শ্ািকরষ্টর অরিজ্ঞতা লাি করর। আপনার 
এমনটি হরল রনরে রকছু িহায়ক পরামশগে 
স্িয়া হরলা। 

শুষ্ক মুখ
•   রনরচিত করুন স্য আপরন পযগোপ্ তরল 
পান কররছন – রিরন 6-8 কারপর জনযে 
লষে রােনু

•   আপনার োবাররক আররা স্বরশ আরেগে  
কররত োবারর িি স্যা্ করুন

•   উদ্ীপনার জনযে রমষ্টি বা েুইং ্াম েুষনু

স্োে িো পোওয়ো
•     রান্না করার িময় স্িষজ, মশলা, মররে, 
োেরন এবং আোর, স্লবরু রি, রিরুনর 
মরতা রবরিন্ন স্ারির মািযেরম পরীষো করর 
স্িেনু। 

•   রবরিন্ন তাপমারোয় পরীষো করর 
স্িেনু - ্রম বা ঠাণ্া োবার স্াি 
স্কারকরক উদ্ীরপত কররত পারর

•   োবারর গ্রযোরি ও িি স্যা্ করুন
•   আপনার রপ্য় োবাররর শরতিশালী 
িংস্করণ স্বরছ রনন স্যমন িমূারয়ত মাংি, 
রবরিন্ন োবাররর আোর, স্বরশ স্ািযতুি 
পরনর

•   োেগে োবাররর একটি শরতিশালী স্াি 
আরছ – স্লব ুবা কমলারলবরু স্াি রনরয় 
স্িেনু

•   আপনার মেু পররকোর রােনু এবং 
আপনার িা াত িারলািারব ব্রাশ করুন

আপিোর পে্গোপ্ত কখকর্ সমস্ো হকল 
পরোমশ্গ:
•   অল্প অল্প করর রন রন োন – অল্প 
অল্প োবার এবং তনরমত্ত রতক 
পষু্টিকর হালকা োবার োন

•   উচ্চ শরতি িম্পন্ন হালকা োবার 
স্যমন রবস্ককু ে, পরনর, স্কক এবং 
কাস্টাডগে , েরকারলে, রেপি স্বরছ 
রনন

•   অরতররতি মােন, রক্রম, পরনর, 
রস্কমড রমল্ক পাউডার, েীনাবািাম, 
বািারমর মােন স্যা্ করর আপনার 
োবাররক অরতররতি পষু্টিকর করর 
তুলনু

•   পণূগে েরবগেযুতি িরুি পররবতগে ন করুন 
এবং 1-2 স্েরবল োমে রস্কমড রমল্ক 
পাউডারর নারিরয় এটিরক অরতররতি 
পষু্টিকর করর তুলনু। এটিরক ্রম 
পানীয় বা োবারর বযেবহার করুন 
স্যমন জাউ, বা একটি িরতজ 
পানীয় রহরিরব

•   োওয়ার ঠিক আর্ েবু স্বরশ পান 
করা এরিরয় েলনু কারণ এরত 
আপনার স্পে িরা থাকরত পারর
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শ্োস�ষ্ট
•   অল্প অল্প োবার ও আররা স্বরশ 
রনয়রমত হালকা োবার অতিিুগেতি 
করুন

•   িময় রনরয় োবার োন
•   আপনার োবাররক আরেগে  কররত এবং 
র্রল োওয়া িহজ কররত িি বযেবহার 
করুন

আমোর ভ� ক�োকিো ভিটোভমি 
ও খভিকজর সম্পূর� খোবোর 
ের�োর আকে? 
স্াথ্যেকর িষুম োবারর আপনার 
প্রয়াজনীয় িব পষু্টি উপািান থাকা উরেত। 
শুিমুারে বযেরতক্রম হরলা রিোরমন রড স্যটি 
প্িানত িযূগেররমি স্থরক আরি। রিরন প্ায় 
30 রমরনরে স্রারি থাকার স্েষ্টা করুন। 

যরি আপরন বাইরর িময় কাোরত না পাররন 
এবং শীতকারল যেন িযূগে স্তমন উজ্জ্বল হয় 
না তেন আপনার রিোরমন রড এর িম্পরূক 
স্নয়ার কথা রবরবেনায় রােরত হরব। যরি 
আপরন িষুম োবার গ্রহণ কররত না পাররন, 
তাহরল আপনার এ-স্জড মার্রিোরমন 
স্িবরনর কথা রবরবেনায় রােরত হরব। 

আমোর ক�িো�োটোয় সমস্ো 
হকছে, আমোর �ী �রো উভচর্?
যরি আপরন রবরছিন্ন অবথ্ায় থারকন, আপরন 
বাইরর স্কনাকাো কররত নাও স্যরত পাররন। 
এোরন রকছু পরামশগে স্িয়া হরয়রছ স্যগুরলা 
িাহাযযে কররত পারর: 

•   িীরগেরিন রাো যায় এরকম িীরগেথ্ায়ী 
োবারগুরলা স্বরছ রনন স্যমন টিনজাত 
ফল, িবরজ, মাংি, মাছ, মেরশুটি; 
িীরগেথ্ায়ী, শুকরনা, রনীিূত বা বাষ্পীিূত 
িিু; শুকরনা পাস্া, োল বা কুিকুি; 
ইনস্টযোন্ট আল ুিতগে া; পানীয় েরকারলে, 
রমল্করশক পাউডার, মর্ড িগু্ধ পানীয়; 
এবং রহমারয়ত আইরেম স্যমন স্ররড 
োবার, মাংি, িবরজ, িরমািা, ফল, 
আইিরক্রম এবং স্ডজােগে

•   বনু্-বান্ব, পররবার বা 
পররেযগোকারীরির স্কনাকাোয় 
িাহাযযে কররত বলনু।

•   যরি আপনার বনু্-বান্ব ও পররবার 
িাহাযযে কররত না পারর এবং আপরন 
রহরলংডরন বিবাি কররন, তাহরল 
আপরন H4ALL এর কারছ িাহাযযে 
োইরত পাররন – স্কবল ইরমল করর 
COVID19Hub@hillingdon.gov.uk 
অথবা কল করর 020 3949 5786। 

রবকল্পিারব, আপনার GP বা অনযে স্কারনা 
স্াথ্যেরিবা স্পশাজীবীর িারথ কথা বলনু 
রযরন আপনারক NHS স্স্ছিারিবী রস্করম 
স্রফার কররত পাররবন। 
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খোবোর কডভলিোভর কসবো ব্বহোর 
�রুি: 
Apetito (অ্োকপটোইকটো) আপনার 
স্পাস্টরকাড স্িেনু কারণ এই স্িবাটি 
স্কবল রকছু রকছু এলাকায় েরল কফোি: 
0800 066 2790 www.apetito.co.uk/
our-services/home-delivery-services 

Oakhouse Foods (ও�হোউস ফুডস)
www.oakhousefoods.co.uk
কফোি: 0333 370 6700

Parsley Box (পোস্গকল বক্স) কফোি: 
0800 612 7225 www.parsleybox.com

Wiltshire Farm Foods 
(উইল্টশোয়োর ফোম্গ ফুডস)
www.wiltshirefarmfoods.com
কফোি: 0800 077 3100

বো� ও িোষো 
পভরকষবো
ক�োভিড-19 এর পর খোবোর 
রলোধঃ�রকণ এবং/অেবো �েো 
বলোয় সমস্ো?
স্কারিড-19 িংক্রমরণর পরর রকছু স্লারকর 
োবার ্লািঃকররণ িমিযো এবং/অথবা 
কথা বলায় িমিযো হরত পারর, এর মরিযে 
থাকরত পারর অরতিংরবিনশীলতা। এই 
িমিযোগুরলা রবরশষ করর স্িিব স্লাকরির 
স্িো যায় যারিররক হািপাতারল জটিল 
অবথ্ায় থাকাকারল একটি কৃররেম শ্ািনালী 
রিরয় রেরকৎিা করা হরয়রছল।

মুকখর ের্্তকির জি্ পরোমশ্গ: 
•   রিরন িইুবার েুথরপস্ট রিরয় িা াত ও মেু 
ব্রাশ করুন

•   প্েুর পররমারণ তরল পিাথগে পান করুন
•   কৃররেম িা াত পরর থাকরল, রনয়রমত উিয় 
স্োয়াল েরুল এবং আপনার মেু পররকোর 
করুন

•   স্ঠাাে শুকে হরল রলপ বাম বযেবহার করুন
•   মরুের রিতর ছরোরকর িংক্রমরণর লষেণ 
পযগেরবষেণ করুন
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আপিোর �কঠের জি্ পরোমশ্গ: 
•   প্েুর পররমারণ পারন পান করুন
•   স্ছাে স্ছাে বারকযে কথা বলনু
•   ্ লা পররকোর পররহার করুন – তররলর 
স্ছাে স্ছাে েুমকু রনন 

•   এরকবারর কথা বলা বন্ িরকার স্নই। 
স্ািারবক স্রর কথা বলনু, ইছিাকৃতিারব 
রফিরফি করর কথা বলরবন না 

•   স্কালাহরলর মরিযে কথা বলা এরিরয় 
েলনু 

•   কণ্ঠ স্ািারবরকর স্েরয় দ্রুত ক্াতি 
হরত পারর। রনরামরয়র িরুবিাস্থগে কথা 
বলায় রবররত রােনু 

•   স্ািারবক স্র রফরর না আিার আর্ 
রেৎকার করা বা ্ান করা এরিরয় েলা 
িবরেরয় িারলা 

•   ওষিু স্মশারনা রমষ্টি োবার পররহার 
করুন

•   স্ফান বা রিরডও কল বযেবহাররর িময় 
িীরমত রােনু

রলোধঃ�রকণর জি্ পরোমশ্গ: 
•   স্ছাে স্ছাে গ্রাি বা েুমকু রনন
•   িম্পূণগে স্িাজা হরয় বিা রনরচিত করুন
•   িীর ্রতরত োন বা পান করুন
•   মরুের শুকেতা ও বযেথা প্রতহত কররত 
োবারর অরতররতি আরেগেতা স্যা্ করার 
কথা রবরবেনায় রােনু

•   অল্প অল্প োন এবং ক্াতি মরন হরল 
িারারিরন অরনকবার োন। স্কামল 
োবার রনরল কম রেবারনার প্রয়াজন 
হরব।

আপিোর GP এর সোকে �খি পরোমশ্গ 
�রকবি:
•   স্কারিড-19 এর উপি গ্েগুরলা শুরু 
হওয়ার 6-8 িপ্াহ পররও আপনার 
কণ্ঠস্র স্ািারবক না হরল, আপনার 
GP এর িারথ স্যা্ারযা্ করুন। 
ENT রবরশষরজ্ঞর কারছ যাওয়া উপযতুি 
হরত পারর।

•   উপি গ্ে শুরু হওয়ার 6-8 িপ্াহ পরও 
আপনার োবার বা পানীয় ্লািঃকররণ 
বযেথা এবং/অথবা িমিযো হরল, অনুগ্রহ 
করর GP এর িারথ স্যা্ারযা্ করুন 
এবং ENT বা রস্পে ও লযোঙ্রুয়জ 
স্থরারপরত স্রফার করা উপযুতি হরত 
পারর।
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�ম্গথিকল কফরো 
অিথু্তার পরর (স্স্ছিারিবী বা স্বতনিুতি) 
কারজ রফরর যাওয়া েযোরলরঞ্ং হরত পারর। 

শ্ািকষ্ট, অবিাি, িবুগেল একাগ্রতা এবং 
উরবির্র মরতা থ্ায়ী উপি গ্েগুরলা কারজ 
রফরর যাওয়ারক আররা কঠিন করর তুলরত 
পারর। আপরন যত স্বরশ অিথু্ থাকরবন, 
কারজ রফরর যাওয়া তত কঠিন হরত পারর।

আপনার স্াথ্যে িমিযো থাকরলও িঠিক 
িররনর কাজ করা আপনার মানরিক এবং 
শারীররক  
স্ারথ্যের জনযে িাল।

কারজ রফরর যাওয়া িম্পরকগে  আপরন 
আররা তথযে পারবন এোরন: www.
yourcovidrecovery.nhs.uk/your-road-
to-recovery/returning-to-work

কমগেরষেররে আপনার িমিযো কীিারব রনয়ন্ত্রণ 
কররবন এবং রফরর আিার িঠিক িময় 
িম্পরকগে  আপনার রনরয়া্কতগে ার িারথ কথা 
বলা উরেত। 
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কিোট:



এই নরথটি অনরুরারির রিত্ত রতরত অনযোনযে িাষায়, বি অষেরর মরুেণ, স্ব্রইরল এবং অরডও ফরমযোরে 
পাওয়া যারব। অনগু্রহ করর ইরমল করুন communications.cnwl@nhs.net 
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