আমার কাশি
হয়েছিল।
আমার পরীক্ষা করান�ো
হয়েছে। সঙ্গেসঙ্গে।
আপনার যদি ক�োন লক্ষণ থাকে, তাহলে পরীক্ষা না করান�ো অবধি
বাড়ি থেকে বর�োবেন না। সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়া আটকান।
nhs.uk/coronavirus-এ গিয়ে অথবা 119 নম্বরে কল
করে পরীক্ষার করান�োর জন্য সময় নির্দি ষ্ট করুন।

আমি স্বাদও
গন্ধপাচ্ছি না।
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nhs.uk/coronavirus-এ গিয়ে অথবা 119 নম্বরে কল
করে পরীক্ষার করান�োর জন্য সময় নির্দি ষ্ট করুন।

আমা রএখনএকটিপ
রীক্ষা করা হচ্ছে।

আপনার জন্য।
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আসুন আমরা
আবার আমাদের
প্রিয় জিনিসগুলি
করতে শুরু করি
আসুন পরীক্ষা
করাই

অসুস্থ ব�োধ করছেন?
এখনই বিনামূল্যে একটি পরীক্ষা করান
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NHS COVID-19
অ্যাপটি উপস্থাপন
করা হচ্ছে
এই নথিতে সমস্ত তথ্য এবং চিত্রগুলি 24 শে সেপ্টেম্বর 2020 পর্যন্ত সঠিক
রয়েছে। সর্বশেষ তথ্যের জন্য WWW.COVID19.NHS.UK এ যান

যে জাতীয় প্রচেষ্টা সমর্থ ন করে
এই অ্যাপ কীভাবে অতিমারির ম�োকাবেলায় সাহায্য করবে

NHS COVID-19 অ্যাপ আমাদের বৃহদাকারে
কর�োনা ভাইরাস (COVID-19) পরীক্ষা ও
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং কর্মসূচির অংশ যা NHS টেস্ট
অ্যান্ড ট্রেস পরিষেবা ইংল্যান্ড এবং NHS
ওয়েলসে টেস্ট, ট্রেস, প্রটেক্ট পরিষেবা নামে
পরিচিত। কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের প্রচলিত পদ্ধতির
পাশাপাশি, এই অ্যাপকে এর ব্যবহারকারীদের
এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ব্যাপারে
অবহিত করবে পরবর্তীতে যার কর�োনা ভাইরাস
পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এসেছে।
এই অ্যাপ ল�োকেদের লক্ষণ সম্পর্কে জানাতে,
কর�োনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য ফরমাশ
পাঠাতে, বিভিন্ন জায়গায় QR ক�োড স্ক্যান করে
চেক-ইন করতে দেয় এবং এটি NHS-কে সেই
সব ল�োকেদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে
যাদের কর�োনা ভাইরাস থাকতে পারে।

এই ভাইরাস ক�োন একটি নির্দি ষ্ট অঞ্চলের মধ্যে
ছড়াচ্ছে কিনা তা বুঝতে এই অ্যাপ NHS-কে
সাহায্য করবে এবং ফলত স্থানীয় কর্তৃ পক্ষগুলি
দ্রুত সাড়া দিতে পারবে যাতে তা আরও না
ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের জীবন বাঁচান�ো যায়।
এই অ্যাপ একজন ব্যবহারকারীর সমস্ত
গ�োপনীয়তা বজায় রেখেই এই সব কাজগুলি
করে। একজন নির্দি ষ্ট ব্যবহারকারী কে বা তিনি
ক�োথায় আছেন তা, সরকার-সহ, অন্য কেউ-ই
জানবে না।

NHS COVID-19 অ্যাপ

জাতীয়
প্রচেষ্টা

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং

ভাইরাসের পরীক্ষা
2

NHS COVID-19 অ্যাপ
আপনার প্রিয়জনদের রক্ষা করুন

অ্যাপটির গুরুত্ব
এই অ্যাপটি যিনিই ডাউনল�োড করবেন তিনি
কর�োনা ভাইরাসের (COVID-19) সঙ্গে লড়াইয়ে
সাহায্য করবেন।
ভাইরাস ক�োথায় এবং কত দ্রুত ছড়িয়ে
পড়ছে তা বুঝতে এই অ্যাপ NHS-কে সাহায্য
করবে, ফলে তারা দ্রুত ও কার্যকরীভাবে সাড়া
দিতে পারবে। এই অ্যাপ NHS-কে ভাইরাসকে
অনুসরণে সাহায্য করে, ক�োন ব্যক্তিকে নয়।

অ্যাপ ডেটা
অ্যাপটি আপনাকে বা আপনার অবস্থান ট্র্যাক
করবে না। বরং, আপনার প�োস্টক�োড জিলা
অ্যাপটিকে ভাইরাস ক�োথায় ক�োথায় ছড়িয়ে
পড়ছে তা নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করে।

অ্যাপ দ্বারা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের
সুবিধাগুলি
এই অ্যাপ সেই সব ব্যবহারকারীদের অনুসরণে
সাহায্য করে যারা এই অ্যাপ ব্যবহারকারীদের
অন্যদের কাছাকাছি সময় কাটিয়েছেন,
যাদেরকে হয়ত তারা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন
না, এবং যাদের পরবর্তীতে কর�োনা ভাইরাস
পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।
এর “Check-in” বৈশিষ্ট্যটি এই কাজে সহায়তা
করে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীকে বেনামে সেইসব
ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে যারা একই
সময়ে তার সঙ্গে একই জায়গায় ছিলেন।
এই অ্যাপের কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের বৈশিষ্ট্য একেঅপরের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের সতর্ক করে
দেবার সময় অনেক কমিয়ে দেয়।

আপনার প�োস্টক�োডের প্রথম অংশ হল
আপনার প�োস্টক�োড জিলা, যা প্রায় 8,000
অন্যান্য পরিবারগুলির জন্যও একই। আপনি
যখন এই অ্যাপ প্রথমবার ডাউনল�োড করবেন,
আপনার কাছে আপনার প�োস্টক�োড জিলা
সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে।
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এই অ্যাপ আপনাকে কীভাবে সহায়তা করে
এই অ্যাপে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলি আপনাকে
সর্বাধিক স্বাধীনতা দেয় ও ন্যূনতম ঝুঁকির সম্মুখীন করে

আপনি যদি এই অ্যাপ ডাউনল�োড
করবেন বলে মনস্থির করেন,
তাহলে আপনি ম�োট ছয়টি
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাবেন যেগুলি
আপনাকে এবং আপনার
জনসমাজকে সাহায্য করবে।
এগুলি আপনার ব্যক্তিগত
ঝু ঁকিগুলিকে, এবং অন্য
ল�োকেদের ঝুঁকিগুলিকেও, হ্রাস
করবে।

কোন এলাকার ঝুঁকির
মাত্রা দেখুন

ট্রেস করুন

সতর্ক তা টি

চেক-ইন করুন

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য, এই অ্যাপ যদৃচ্ছভাবে
অদ্বিতীয় ID-গুলিকে ব্যবহার করে কাছাকাছি
থাকা অন্যান্য অ্যাপ ব্যবহারকারীদের শনাক্ত
করে এবং তাদের তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখে।

আপনি যখন প্রথমবার অ্যাপের জন্য
নিবন্ধন করাবেন, আপনার থেকে আপনার
প�োস্টক�োডের প্রথম অর্ধেক সম্পর্কে জানতে
চাওয়া হবে। আপনি প্রতিদিন এই অ্যাপ পরীক্ষা
করে দেখে নিতে পারেন আপনি যেখানে বসবাস
করছেন সেই জায়গাটি কর�োনা ভাইরাসের
কারণে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে কিনা।

এই অ্যাপ আপনাকে ক�োন স্থানে প�ৌঁছে,
জায়গার QR ক�োড ব্যবহার করে সেই জায়গায়
“চেক-ইন” করার বিষয়টি নথিবদ্ধ করে রাখতে
সাহায্য করে।

সেই সব ব্যবহারকারীদের কার�ো যদি
পরবর্তীকালে কর�োনা ভাইরাস (COVID-19)
পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে, তাহলে
আপনি একটি তার প্রভাবাধীন হবার
সতর্কীকরণ পাবেন ও আপনার কী করণীয়
সে ব্যাপারে পরামর্শও পাবেন। আপনি যদি 18
বছরের কম বয়সী হন তবে আপনাকে ক�োনও
বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে এই সতর্কতাটি দেখান�োর
পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তা যদি হয়, তাহলে আপনাকে সে ব্যাপারে
জানিয়েও একটি ন�োটিফিকেশন পাঠান�ো
হবে। এটি আপনাকে নিজেকে ও আপনার
প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনার
দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য
করবে।

এই অ্যাপ ওই জায়গায় আপনি কতটা সময়
কাটিয়েছেন তা, ক�োন ব্যক্তিগত তথ্য নথিবদ্ধ
না করেই, নথিবদ্ধ করে রাখে। আপনি একটি
সতর্ক বার্তা পাবেন, যদি আপনি সম্প্রতি এমন
ক�োন জায়াগায় গিয়ে থাকেন যেখানে আপনি
কর�োনা ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছেন।
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লক্ষণসমূহ

পরীক্ষা করুন

বিচ্ছিন্ন থাকুন

আপনি যদি অসুস্থ ব�োধ করেন, তাহলে
আপনার অসুস্থার লক্ষণগুলি কর�োনা ভাইরাস
(COVID-19) সম্পর্কিত কিনা তা যাচাই করে
দেখার জন্যও আপনি এই ব্যবহার করতে
পারেন।

আপনার যদি কর�োনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার
লক্ষণ থাকে, তাহলে এই অ্যাপ আপনাক একটি
ওয়েবসাইটে প�ৌঁছে দেবে যেখান থেকে আপনি
আপনার কর�োনা ভাইরাস আছে কিনা তা
পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি পরীক্ষা বুক
করতে পারেন।

এই অ্যাপ যদি আপনাকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন
করে রাখার পরামর্শ দেয়, তাহলে অ্যাপে একটি
গুণতি (কাউন্টডাউন) চালু হয়ে যাবে যাতে
আপনি নজর রাখতে পারেন ঠিক কতদিন
আপনাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে।

এই অ্যাপ আপনাকে সম্ভাব্য লক্ষণগুলির
একটি তালিকা দেখায় এবং তার থেকে আপনি
আপনার জন্য প্রয�োজ্যগুলি বেছে নিতে
পারেন। এরপর এই অ্যাপ আপনাকে বলে দেবে
আপনার লক্ষণগুলি কর�োনা ভাইরাসে আক্রান্ত
হওয়ার লক্ষণ কিনা।

আপনার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার
মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এই অ্যাপ আপনাকে
সাম্প্রতিকতম পরামর্শের একটি লিঙ্ক-সহ একটি
অনুস্মারক (রিমাইন্ডার) সম্বলিত
বার্তা পাঠাবে। আপনি যদি 18 বছরের কম
বয়সী হন তবে আপনাকে ক�োনও বিশ্বস্ত
প্রাপ্তবয়স্ককে এই সতর্কতাটি দেখান�োর পরামর্শ
দেওয়া হচ্ছে।
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অ্যাপটা কীভাবে কাজ করে
কর�োনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করবে এমন একটি অ্যাপ
তৈরিতে Google ও Apple-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব
অ্যাপের প্রযুক্তি

এতে একসঙ্গে

আপনি এমন অন্য ক�োন অ্যাপ ব্যবহারকারীর
সংস্পর্শে এসেছেন কিনা যার কর�োনা ভাইরাস
(COVID-19) পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে
কিনা তা জানার জন্য NHS COVID-19 অ্যাপ
আপনার স্মার্টফ�োনে আগে থেকেই থাকা
“Exposure Logging” বৈশিষ্ট্যকে কাজে
লাগায়।

অ্যাপ দ্বারা চিহ্নিত অতিরিক্ত প্রতিটি সংস্পর্শ
আমাদের বিদ্যমান কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং পরিষেবাকে
আরও উন্নত করে এবং কর�োনা ভাইরাস ছড়িয়ে
পড়া আটকাতে সাহায্য করে।

এই কাজের জন্য আপনার ব্লুটুথ চালু থাকা
আবশ্যক: এই অ্যাপ যেহেতু “Bluetooth Low
Energy” ব্যবহার করে করে তাই এর জন্য
আপনার ব্যাটারি দ্রুত ফুরিয়ে যায় না।

অন্যদের সতর্ক করা
কর�োনা ভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ
এসেছে এমন একজন অ্যাপ ব্যবহারকারী অন্য
ব্যবহারকারীদের সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে
চাইতে পারেন। এরপর যদৃচ্ছভাবে বেছে নেওয়া
একটি ইউনিক ID ব্যবহার করে সেই সব অ্যাপ
ব্যবহারকারীদের সতর্ক করে দেওয়া হবে যারা
ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর দ্বারা
উক্ত পজিটিভ ব্যবহারকারীর গ�োপনীয়তা ও
পরিচিতি সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত
করা হয়।
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আমার যদি লক্ষণ দেখা যায় তাহলে কী করব?
আপনার লক্ষণগুলির মানে আপনার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিৎ কিনা
তা জানার জন্য আপনি এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি যদি অসুস্থ ব�োধ করেন,
তাহলে আপনার অসুস্থার
লক্ষণগুলি কর�োনা ভাইরাস
(COVID-19) সম্পর্কিত কিনা
তা যাচাই করে দেখার জন্যও
আপনার এই অ্যাপ ব্যবহার করা
উচিৎ।
আমি আমার লক্ষণগুলিকে অ্যাপে
কীভাবে দাখিল করব?
আপনি অ্যাপের “Report Symptoms”
ব�োতাম টিপে আপনার লক্ষণগুলিকে অ্যাপে
দাখিল করতে পারেন।

আমার লক্ষণগুলি লেখার
পর কী হবে?
আপনি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেবার
পর সেগুলিকে অ্যাপে দাখিল করার আগে
একবার দেখে নিতে পারেন।
অ্যাপটি তখন আপনাকে বলবে যে আপনার
লক্ষণগুলি কর�োনভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে
এবং ওয়েবসাইটটিতে একটি লিঙ্ক সরবরাহ
করবে যেখানে আপনি একটি বিনামূল্যে পরীক্ষা
বুক করতে পারেন। আপনি যদি 18 বছরের
কম বয়সী হন তবে আপনাকে ক�োনও বিশ্বস্ত
প্রাপ্তবয়স্ককে এই সতর্কতাটি দেখান�োর পরামর্শ
দেওয়া হচ্ছে।

এই অ্যাপ আপনাকে সম্ভাব্য লক্ষণগুলির
একটি তালিকা দেখায় এবং তার থেকে আপনি
আপনার জন্য প্রয�োজ্যগুলি বেছে নিতে পারেন।
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পরীক্ষার পজিটিভ ফলাফল
সহজে পরীক্ষা ফলাফল জানা এবং পরবর্তীতে কী করতে হবে সে ব্যাপারে
পরামর্শ পাওয়া
আমার পরীক্ষার ফলাফল যদি
পজিটিভ আসে তাহলে আমাকে
কী হবে?
আপনার কর�োনা ভাইরাস (COVID-19)
পরীক্ষার ফলাফল যদি পজিটিভ আসে, তাহলে
এই অ্যাপ আপনাকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে
রাখার জন্য বলবে। আপনি যদি 18 বছরের
কম বয়সী হন তবে আপনাকে ক�োনও বিশ্বস্ত
প্রাপ্তবয়স্ককে এই সতর্কতাটি দেখান�োর পরামর্শ
দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে আপনার বাড়িতেই
থাকাটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ । এই অ্যাপ আপনাকে
আপনার বিচ্ছিন্ন থাকার মেয়াদরের উপর
নজর রাখার ব্যাপারে সাহায্য করবে একটি
কাউন্টডাউন টাইমার দিয়ে যা আপনাকে দেখাবে
আপনাকে কতদিন অবধি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে
রাখতে হবে। সেই সঙ্গে এই অ্যাপ আপনাকে
কর�োনা ভাইরাস ও আপনি অসুস্থ ব�োধ করলে
আপনাকে কী করতে হবে সেসব সম্পর্কে NHSএর পরামর্শ পাবার জন্যও কিছু লিঙ্ক দেবে।

জনসাধারণের কাছে আমার
পজিটিভ ফলাফলের অর্থ কী?
আপনার কর�োনা ভাইরাস পরীক্ষার ফলাফল
যদি পজিটিভ আসে, তাহলে আপনি এই অ্যাপ

ব্যবহারকারী অন্যদেরকে সে ব্যাপারে সতর্ক
করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
আপনি যদি সতর্কতা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন,
তাহলে NHS-এর চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকেরা
একটি গাণিতিক পদ্ধতি (অ্যালগ�োরিদম)
ব্যবহার করে বলে দেবেন কর�োনা ভাইরাস
আছে এমন ক�োন ব্যক্তির কতটা কাছে আপনার
যাওয়া উচিৎ, যাতে ঝুঁকি থাকতে পারে।
এরপর যদৃচ্ছভাবে বেছে নেওয়া একটি ইউনিক
ID ব্যবহার করে এই অ্যাপ ব্যবহারকারীদের
সেই সব ব্যক্তিদের বেনামে সতর্ক করে দেওয়া
হবে যারা আপনার লক্ষণ আসার আগের দিন
অবধি আপনার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই
সতর্কীকরণের সঙ্গে আপনার ক�োন ব্যক্তিগত
তথ্য প্রকাশিত হয় না এবং আপনার গ�োপনীয়তা
ও পরিচিতি সবসময়েই সুরক্ষিত থাকে।
যে সব অ্যাপ ব্যবহারকারীরা এই সতর্কীকরণ
পাবেন তাদের কী করা উচিৎ সে ব্যাপারে NHSএর তরফে আধিকারিক পরামর্শ দেওয়া হবে।
আপনার সাথে NHS টেস্ট অ্যান্ড ট্রেস পরিষেবা
ইংল্যান্ড এবং NHS ওয়েলস টেস্ট, ট্রেস, প্রটেক্ট
পরিষেবা দ্বারা য�োগায�োগ করা যেতে পারে
এবং যাদের সাথে আপনি সম্প্রতি য�োগায�োগ
করেছেন তাহাদের সম্পর্কে আপনাকে একটি
ফর্ম পূরণ করতে বলা যেতে পারে।
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নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখুন

আপনার কর�োনা ভাইরাস পরীক্ষার
ফলাফল পজিটিভ এসেছে
আপনার পরীক্ষার ফলাফল বলছে আপনার কর�োনা
ভাইরাস আছে। আরও বিস্তারিত তথ্য-সহ আপনাকে
একটি ইমেল বা টেক্সট মেসেজ পাঠান�ো হয়েছে
আরও পরামর্শের জন্য, দয়া করে দেখুন:

অবিরত রাখুন
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আপনার ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা এবং ডেটা
গ�োপনীয়তা ও ডেটা কীভাবে সুরক্ষিত রাখা হয়

আপনার গ�োপনীয়তা এবং পরিচয়
সুরক্ষিত রাখা

আপনার ডেটা সুরক্ষিত ও নিরাপদ
রয়েছে

NHS সুরক্ষিতভাবে আপনার ফ�োনে ডেটা
পাঠাবে। উদাহরণস্বরূপ, এই ডেটার মধ্যে
আপনার প�োস্টক�োড জিলার ঝুঁকির মাত্রায়
বদলের ব্যাপারে তথ্য থাকতে পারে। এই
ডেটা আপনাকে আপনার কাছাকাছি থাকা
এই অ্যাপ ব্যবহারকারী অন্যান্যদের থেকে
আপনার কর�োনা ভাইরাসে (COVID-19)
সংক্রমিত হবার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করার
জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই অ্যাপ আপনার ক�োন ব্যক্তিগত তথ্য ধরে
রাখে না বা আপনার অবস্থানের উপর নজর
রাখে না।

এই অ্যাপ অন্যান্য NHS COVID-19
অ্যাপ ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করার জন্য
যদৃচ্ছভাবে তৈরি অদ্বিতীয় ID ব্যবহার করে,
যাতে সতর্কতা পাঠান�ো যায়। এই যদৃচ্ছ IDগুলি ব্যবহারের অর্থ হল, এই অ্যাপের অন্য
ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আপনার আদানপ্রদান
যেন গ�োপন থাকে।
তারিখ, সময় এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের
ঠিক কতটা কাছে আপনি আছেন ইত্যাদির
মত�ো সমস্ত রেকর্ড গুলি শুধুমাত্র আপনার
ফ�োনেই সংরক্ষিত থাকে। এছাড়াও আপনি
যখনই চাইবেন তখনই এই অ্যাপ এবং এতে
সংরক্ষিত থাকা সমস্ত তথ্য মুছে ফেলতে
পারেন।

এই অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে না :
•

আপনাকে চিহ্নিত করার জন্য

•

আপনাকে ট্র্যাক করার জন্য

•

আপনি স্ব-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন কিনা
তা যাচাই করার জন্য

•

আইন প্রয়োগের দ্বারা

এই অ্যাপ তৈরি করা, পরীক্ষা করা ও এর
উন্নতিসাধনের ব্যাপারে সরকার, Apple,
Google এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ
সাহায্য করেছেন।
এছাড়াও জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র
(National Cyber Security Centre)-এর
তরফেও এই অ্যাপ ব্যবহার করা সুরক্ষিত ও
নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করে দেওয়া হয়।
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আপনার ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা এবং ডেটা
আপনার গ�োপনীয়তা ও নিরাপত্তাকে মাথায় রেখেই এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে

এই অ্যাপ কি আমার ফ�োনের
য�োগায�োগের তথ্যগুলিকে দেখতে
পারে?
না। আপনার ফ�োনের য�োগায�োগের তথ্য বা
আপনার ফ�োনে থাকা অন্য ক�োন ব্যক্তিগত
তথ্যে এই অ্যাপের প্রবেশাধিকার থাকে না। এর
মধ্যে থাকে, আপনার নাম, য�োগায�োগের তথ্য,
ইমেল অ্যাড্রেস বা ফ�োন নম্বর, অথবা আপনার
ফ�োনের সুনির্দি ষ্ট কিছু তথ্য।
আপনার গ�োপনীয়তা ও পরিচিতি সুরক্ষিত
রয়েছে।
ডেটা ও গ�োপনীয়তা সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত
তথ্য থেকে পেতে পারেন।
www.covid19.nhs.uk.

“চেক-ইন” বৈশিষ্ট্যে কি কি তথ্য
নথিভু ক্ত হয়?
আপনি যখন ক�োন জায়গায় চেক-ইন করবেন,
তখন আপনার ফ�োনে কিছু ডেটা ধরা থাকবে।
এর মধ্যে রয়েছে আপনার চেক-ইন করার সময়
ও তারিখ এবং ওই জায়গার একটি পরিচায়ক।
এই অ্যাপ প্রতি 21 দিন অন্তর আপনার চেকইন সংক্রান্ত তথ্যের তালিকাটিকে মুছে ফেলে,
যদিও আপনি নিজেও যখন ইচ্ছে এই তথ্যের
তালিকাটিকে মুছে ফেলতে পারেন।
অন্য ক�োন ব্যক্তি যদি ওই একই সময় একই
জায়গায় থাকেন যখন আপনি সেখানে ছিলেন,
এবং পরবর্তীতে তার কর�োনা পরীক্ষার ফল
পজিটিভ আসে, তাহলে আপনাকে তা জানিয়ে
একটি সতর্কীকরণ আসতে পারে।
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কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য ব্যবহৃত
যদৃচ্ছ ইউনিক ID দেখতে কেমন
হয়?
যদৃচ্ছ ইউনিক ID-গুলি বর্ণ এবং সংখ্যা দিয়ে
তৈরি ক�োড হয়। এগুলিকে একাধিক ফ�োনে
শেয়ার করা হয় এবং এগুলি প্রতি 15 থেকে 20
মিনিট পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে থাকে। এগুলিকে
ব্যবহারকারীদের বা তাদের ফ�োন নম্বরগুলিকে
শনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করা যায় না।

আমি কি অ্যাপটা মুছে
ফেলতে পারি?
আপনি সবসময়েই যখনই চাইবেন অ্যাপটা মুছে
ফেলতে পারবেন। আপনার ফ�োনের অপারেটিং
সিস্টেম দ্বারা নির্ধারিত ব্যবস্থা মত কিছু কিছু
ডেটা অবশিষ্ট থেকে যায়, কিন্তু অ্যাপটা এবং
তার মধ্যে থাকা ডেটা মুছে যায়।
অ্যাপটা মুছে ফেলার পর আপনি আর ক�োন
ন�োটিফিকেশন বা সতর্কীকরণ বার্তা পাবেন না।

কর�োনা ভাইরাস (COVID-19)
পরীক্ষার ফল পজিটিভ
এসেছে এমন একজন অ্যাপ
ব্যবহারকারীকে কি আমি শনাক্ত
করে পারব?
না। এই অ্যাপ আপনাকে এমন ক�োন অ্যাপ
ব্যবহারকারীকে শনাক্ত করার সুয�োগ দেয় না
যার কর�োনা ভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ
এসেছে। অ্যাপ ব্যবহারকারী যে ক�োন ব্যক্তির
পরিচয় এবং গ�োপনীয়তা যাতে সুরক্ষিত থাকে
তা নিশ্চিত করার জন্যই যদৃচ্ছ ইউনিক ID
ব্যবহার করা হয়।
তবে, ব্যবহারকারীদেরকে তাদের ফ�োন সুরক্ষিত
রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয় কারণ ফ�োন
আসা সতর্কীকরণ অন্য কেউও দেখতে পারেন
যদি তিনি আপনার ফ�োন ব্যবহার করেন।

এই অ্যাপ কি আমার ব্যাটারি দ্রুত
শেষ করে দিতে পারে?
এই অ্যাপ “Bluetooth Low Energy” অর্থাৎ
কম শক্তি খরচকারী ব্লুটুথ ব্যবহার করে এবং
ফলত আপনার ম�োবাইল ফ�োনের ব্যাটারি খুব
কমই খরচ হয়, বিশেষ করে সাধারণত যদি
আপনার ব্লুটুথ অন করা থাকে।

“সাধারণ প্রশ্নাবলীর” আরও উত্তর পেতে দেখুন: www.covid19.nhs.uk

এই অ্যাপের কেন আমার
প�োস্টক�োড জিলার দরকার হয়?

আমার ফ�োন লক করা থাকলে কি
এই অ্যাপ কাজ করবে?

আপনি যখন এই অ্যাপ ডাউনল�োড করবেন,
আপনাকে একটি প�োস্টক�োড জিলা দাখিল
করতে বলা হবে। যার মানে হল, আপনার
প�োস্টক�োডের প্রথম অংশটা NHS-কে জানান�ো
হবে।

আপনার ফ�োন লক করা থাকলেও এই অ্যাপ
কাজ করবে, যতক্ষণ আপনার ফ�োন চালু আছে
এবং তার ব্লুটুথ অন করা আছে। এর ব্যতিক্রম
হতে পারে যদি আপনি সবেমাত্র আপনার
ফ�োনটা রিস্টার্ট করেন, আপনাকে অবশ্যই
ফ�োনটা আনলক করতে হবে যাতে এই অ্যাপকে
কাজ শুরু করতে প্রর�োচিত করা যায়। এটা
শুধুমাত্র রিস্টার্টের ক্ষেত্রেই করতে হয় এবং
আপনাকে অ্যাপটা খুলতে হয় না।

একটি প�োস্টক�োড জিলায় সাধারণত
আনুমানিক 8,000 অ্যাড্রেস থাকে, যার মানে
হল, সুনির্দি ষ্ট করে আপনার ঠিকানা চিহ্নিত
করা যাবে না।
অ্যপটি আপনার প�োস্টক�োড জেলা ব্যবহার
করে আপনার এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ কিনা তা
আপনাকে জানান�োর জন্যই।
NHS যে যে কাজে প�োস্টক�োড জিলার ব্যবহার
করে সেগুলি হল:
•

স্থানীয় হাসপাতাল পরিষেবাগুলি সম্পর্কে
অনুমান ও ব্যবস্থা করে।

•

অ্যাপ উন্নত করুন এবং নিশ্চিত করুন যেন
সেটা কাজ করে

আমাকে ন�োটিফিকেশন আসা চালু
রাখতে হবে কেন?
এই অ্যাপের নির্দি ষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের কাজ করার
জন্য ন�োটিফিকেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে,
যেমন কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। আপনি যদি এমন
আরেকজন অ্যাপ ব্যবহারকারীর কাছাকাছি
সময় কাটিয়ে থাকেন যার পরবর্তীকালে কর�োনা
ভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে,
তাহলে আপনার ফ�োন আপনাকে সতর্কীকরণ
পাঠান�োর জন্য আপনার ফ�োনের বিজ্ঞপ্তি
ব্যবস্থাকে ব্যবহার করবে। দয়া করে আপনার
ফ�োনে বিজ্ঞপ্তি আসার ব্যবস্থাকে চালু রাখুন যদি
আপনাকে তা করতে বলা হয়।
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আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে

অ্যাপ কাজ করার জন্য আপনার
কি ব্লুটুথ এর প্রয়�োজন?

কখন এবং কেন আমাকে একটি
জায়গায় চেক-ইন করতে হবে?

হ্যাঁ। এই অ্যাপ “Bluetooth Low Energy”
বা কম শক্তি খরচকারী ব্লুটুথ ব্যবহার করে
কাজ করে। আপনি যখন অ্যাপটি ডাউনল�োড
করবেন, আপনাকে Apple ও Google থেকে
“Exposure Notifications” বা প্রভাবাধীন
হওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি আসার অনুমতি
দিতে হবে।

আপনি যদি একটি জায়গায় প্রবেশ করেন
(উদাহরণস্বরূপ, একটি দ�োকানে, রেস্তোরাঁয়
বা একটি সেলুনে) যেখানকার প্রবেশদ্বারে
আধিকারিকরূপে QR ক�োড প�োস্টার লাগান�ো
আছে, তখন আপনাকে আপনার ফ�োনের
ক্যামেরা ব্যবহার করে আপনার অ্যাপের
সাহায্যে সেই QR ক�োড স্ক্যান করতে হবে।

এর কারণ হল, ব্লুটুথ আপনার অ্যাপকে সেই
সব অন্য ব্যবহারকারীদের যদৃচ্ছ অদ্বিতীয়
ID-গুলিকে রেকর্ড করতে দেয়, যারা আপনার
কাছাকাছি সময় কাটিয়েছিলেন। একে
“Exposure Logging“ বা প্রভাবাধীন হওয়ার
নথিভু ক্তিকরণ বলে এবং এই প্রযুক্তি ততক্ষণ
অবধি কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের কাজ চালিয়ে যায়
যতক্ষণ আপনার ফ�োনের ব্লুটুথ অন থাকে।

এটির ব্যবহার হবার আগে আপনাকে একটি
মেসেজের দ্বারা তার জন্য আপনার অনুমতি
দিতে বলা হবে।
তখন আপনি একটি সতর্ক বার্তা পাবেন, যদি
আপনি সম্প্রতি এমন ক�োন জায়াগায় গিয়ে
থাকেন যেখানে আপনি কর�োনা ভাইরাসের
(COVID-19) সংস্পর্শে এসেছেন।

“সাধারণ প্রশ্নাবলীর” আরও উত্তর পেতে দেখুন: www.covid19.nhs.uk

আমাকে আমার ফ�োনের
অপারেটিং সিস্টেম আপডেট
করতে হবে কেন?
NHS COVID-19 অ্যাপের কাজ করার
জন্য আপনার ফ�োনে অপারেটিং সিস্টেমের
সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি ইনস্টল করা থাকতে
হবে।
Apple ফ�োনের ক্ষেত্রে, 13.5 বা তার পরের
সংস্করণগুলি থাকতে হবে। Android ফ�োনের
ক্ষেত্রে Marshmallow বা 6.0 বা তার পরের
সংস্করণগুলি থাকতে হবে।
অন্যান্য ফ�োনগুলির ব্যাপারে পরামর্শ পেতে
এবং আপনার অপারেটিং সিস্টেমকে কীভাবে
আপডেট করবেন সে ব্যাপারে নির্দেশ পেতে,
নিচের ওয়েবসাইটের “সাধারণ প্রশ্নাবলীতে”
যান: www.covid19.nhs.uk
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আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দয়া করে দেখুন:
www.covid19.nhs.uk

কর�োনাভাইরাস

আপনাকে অ্যালার্ট
করা হলে
সেল্ফ-আইস�োলেট করুন
যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি ক�োন�ো সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন তাহলে
আপনাকে অবশ্যই 14 দিনের জন্য সেল্ফ-আইস�োলেট করতে হবে।
আপনার দায়িত্ব পালন করুন। আপনার বন্ধু -বান্ধব ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন
Nhs.uk/coronavirus দেখুন বা 119-এ ফ�োন করুন
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ANDROID-এ NHS COVID-19 অ্যাপ ডাউনেলাড করার িনেদৰ্ িশকা

1

2

3
Apps & Games খুঁজন
ু

4
NHSCOVID-19

NHS COVID-19

NHSx
NHSCOVID-19
NHSx
ইন�ল ক�ন

িবনামূেল্য

আপনার েফান � েক আনলক ক�ন। আপনার
েফান �ল কের “Play Store” নামক অ্যাপ� খুঁেজ
েবর ক�ন। অ্যাপ�েক উপের েদওয়া ছিবর মেতা
েদখেত। েস�েক চালু করার জন্য এর উপর েটাকা
িদন।

5

ি�েনর এেকবাের উপেরর িদেক আপিন এক� সাচৰ্
বা� েদখেত পােবন যােত “Search for apps &
games” েলখা থাকেব। এই সাচৰ্ বা��েত েটাকা
িদন।

6

“NHS COVID-19” টাইপ ক�ন। সাচৰ্ বাে�র িনেচ
আপিন ফলাফেলর এক� তািলকা েদখেত পােবন।
“NHSCOVID-19” নামক ফলাফল�েত েটাকা িদন
।

7

এইবার আপিন আপনার ি�েন NHS COVID-19
অ্যাপ সং�া� িব�ািরত তথ্য েদখেত পােবন।
“ইন�ল ক�ন” েবাতাম�েত েটাকা িদন।

8
সংযু� িডভাইস�িল

সমস্যা সমাধান

সংযু� িডভাইস�িল
��ট�থ, �াইিভং েমাড, NFC

সংেযােগর পছ�-অপছ�
��ট�থ, �াইিভং েমাড, NFC

এেত যিদ কাজ না হয়, তাহেল NHS COVID-19
ওেয়বসাইট www.covid19.nhs.uk-এ িগেয়
“সমস্যা সমাধান” েদখুন যা আপনােক সাহায্য
করেব।

এইবার আপনােক আপনার ��ট�থ চালু করেত হেব
যােত অ্যাপটা কাজ করেত পাের। েসটা করার
জন্য, �থেম আপনার "েস�ংস” অ্যাপটা খুঁেজ
েবর ক�ন এবং তার উপর েটাকা িদন।

�ল কের তািলকা�র িনেচর িদেক আসুন এবং
“সংযু� িডভাইস�িল” বা “Connections” খুঁজন
ু ,
যা আপনার েফােনর মেডেলর উপর িনভৰ্ র কের
এবং তারপর তােত েটাকা িদন।

এই নিথেত সম� তথ্য এবং িচ��িল 24 েশ েসে��র 2020 পযৰ্� স�ক রেয়েছ। সবৰ্েশষ তেথ্যর জন্য www.covid19.nhs.uk এ যান

এরপর, �ল কের তািলকার িনেচ আসুন। হয়
"সংযু� থাকার পছ�-অপছ�" নত� বা "��ট�থ”
খুঁজন
ু এবং তােত েটাকা িদন।

1
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9

10

11

সংযু� থাকার পছ�-অপছ�

��ট�থ

��ট�থ

চালু ক�ন

12
NHSCOVID-19 অ্যাপ Exposure
Logging ব্যবহার করেত চাইেছ।

অনুমিত েদেবন না

েশেষর ধােপ আপিন যিদ “সংযু� থাকার
পছ�-অপছ�”-এ েটাকা িদেয় থােকন, তাহেল
এইবার “��ট�থ” খুঁজন
ু এবং তােত েটাকা িদন।
আপিন ��ট�থ-এ েটাকা িদেয় থাকেল আপনােক
আর এই অিতির� ধাপ� পার করেত হেব না।

13

আপনার েসট-আপ স�ূণৰ্ হেয় েগেল, এখন
আপনার NHS COVID-19 অ্যাপ কাযৰ্কর
রেয়েছ ও চলেছ।

ডানিদেক থাকা �াইডােরর উপর েটাকা িদেয় ��ট�থ
চালু ক�ন। �াইডােরর রং বদেল েগেল আপিন এ�
চালু অব�ায় েদখেবন।

েহাম বাটন� �পুন বা ি�নটা েসায়াইপ আপ কের
আপনার েহাম ি�েন িফের আসুন েযখােন আপিন
আপনার সম� অ্যাপ�িল েদখেত পােরন।
NHS COVID-19 অ্যাপ খুঁজন
ু এবং েস�েক চালু
করার জন্য তার উপর েটাকা িদন।

অনুমিত িদন

অ্যাপ� েসট-আপ করার জন্য িনেচর ধাপ�িলেক
অনুসরণ ক�ন। এর মেধ্য “Exposure Logging”
অনুেমাদেনর িবষয়ও অ�ভ�ৰ্ � থােক যা আপিন
ঝুঁিক�� িকনা তা শনা� করার জন্য ব্যব�ত হয়।

14

আপিন �াভািবকভােবই আপনার েফানটা ব্যবহার
কের েযেত পােরন, তেব েখয়াল রাখেবন অ্যাপ েযন
ব্যাক�াউে� চালু থােক এবং ��ট�থ চালু করা থােক।
অ্যাপ আপনার অব�ান �্যাক করেব না।

NHS COVID-19 অ্যাপ স�েকৰ্ আরও তথ্য েপেত www.covid19.nhs.uk েদখুন।
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1

2

3

4
NHS COVID-19

NHS COVID-19

NHSCOVID-19
NHSCOVID-19

অনুস�ান

আপনার েফান� েক আনলক ক�ন। আপনার
েফান �ল কের “অ্যাপ ে�ার” নামক অ্যাপ�
খুঁেজ েবর ক�ন। অ্যাপ�েক উপের েদওয়া ছিবর
মেতা েদখেত। েস�েক চালু করার জন্য এর উপর
েটাকা িদন।

5

ি�েনর িনেচর িদেক থাকা “অনুস�ান”
আইকন�েক খুঁজন
ু এবং তার উপর েটাকা িদন।

6

NHSx

সাচৰ্ বাের েটাকা িদন। “NHS COVID-19” টাইপ
ক�ন। এইবার আপিন বাে�র িনেচ ফলাফল�িলর
এক� তািলকা েদখেত পােবন। “NHSCOVID-19”
নামক ফলাফল�েত েটাকা িদন।

7

িনন

একািধক COVID-19 নামক অ্যােপর এক�
তািলকা েদখেত পােবন। েসইটা খুঁজন
ু যােত
“NHSCOVID-19” কথাটা েলখা আেছ এবং তার
উপর েটাকা িদন, তারপর “িনন” েবাতাম�েত
েটাকা িদন।

8
েস�ংস

NHSCOVID-19
সমস্যা সমাধান
অ্যাপ ে�ার

GET

বািতল ক�ন

NHSCOVID-19
NHSX

ডাউনেলাড স�ূণৰ্ করার জন্য আপনার েথেক
আপনার Apple ID-র তথ্য অথবা আপনার
আ�ুেলর ছাপ বা েফস েভিরিফেকশন চাওয়া হেত
পাের, যিদ আপনার েতমন েসট-আপ করা থােক।

��ট�থ

এেত যিদ কাজ না হয়, তাহেল NHS COVID-19
ওেয়বসাইট www.covid19.nhs.uk-এ িগেয়
“সমস্যা সমাধান” েদখুন যা আপনােক সাহায্য
করেব।

এইবার আপনােক আপনার ��ট�থ চালু করেত হেব
যােত অ্যাপটা কাজ করেত পাের। েসটা করার
জন্য, �থেম আপনার "েস�ংস” অ্যাপটা খুঁেজ
েবর ক�ন এবং তার উপর েটাকা িদন।

এই নিথেত সম� তথ্য এবং িচ��িল 24 েশ েসে��র 2020 পযৰ্� স�ক রেয়েছ। সবৰ্েশষ তেথ্যর জন্য www.covid19.nhs.uk এ যান

ব� ক�ন

এখন আপিন “েস�ংস”-এ রেয়েছন।
তািলকা�েক �ল কের “��ট�থ” খুঁেজ েবর ক�ন
এবং তার উপর েটাকা িদন।
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9

10
েস�ংস

11

��ট�থ

NHSCOVID-19 অ্যাপ Exposure
Logging ব্যবহার করেত চাইেছ।

��ট�থ

ডানিদেক থাকা �াইডােরর উপর েটাকা িদেয়
��ট�থ চালু ক�ন।

12

অনুমিত েদেবন না

আপনার েহাম েবাতাম�েত চাপ িদন বা ি�নটা
উপের ঘেষ ত� েল িদেয় আপনার েহাম ি�েন
িফের আসুন েযখােন আপিন আপনার সম�
অ্যাপ�িলেত েদখেত পােরন। NHS COVID-19
অ্যাপ খুঁজন
ু এবং েস�েক চালু করার জন্য তার
উপর েটাকা িদন।

আপনার েসট-আপ স�ূণৰ্ হেয় েগেল, এখন
আপনার NHS COVID-19 অ্যাপ কাযৰ্কর
রেয়েছ ও চলেছ।

অনুমিত িদন

অ্যাপ� েসট-আপ করার জন্য িনেচর
ধাপ�িলেক অনুসরণ ক�ন। এর মেধ্য
“Exposure Logging” অনুেমাদেনর িবষয়ও
অ�ভ�ৰ্ � থােক যা আপিন ঝুঁিক�� িকনা তা
শনা� করার জন্য ব্যব�ত হয়।

13

আপিন �াভািবকভােবই আপনার েফানটা
ব্যবহার কের েযেত পােরন, তেব েখয়াল রাখেবন
অ্যাপ েযন েনপেথ্য চালু থােক এবং ��ট�থ চালু
করা থােক। অ্যাপ আপনার অব�ান �্যাক
করেব না।
NHS COVID-19 অ্যাপ স�েকৰ্ আরও তথ্য েপেত www.covid19.nhs.uk েদখুন।

2

NHS COVID-19
অ্যােপর ৈবিশ�্য�িল
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) ছিড়েয় পড়া
কিমেয় আমােদর সকলেক NHS-েক সহায়তায়
সাহায্য করা, যােত আমরা আমােদর ি�য়
কাজকমৰ্�িল আবার করেত �� করেত পাির

েকান এলাকার ঝুঁিকর মা�া েদখুন

ে�স ক�ন

সতকৰ্তা �

েচক-ইন ক�ন

আপিন যখন এমন েকান অ্যাপ
ব্যবহারকারীর কাছাকািছ থাকেবন
িযিন কেরানা ভাইরাস পিজ�ভ তখন
সতকৰ্তা পান

আপনার েপা�েকাড িজলায়
কেরানা ভাইরােসর ঝুঁিকর মা�া
স�েকৰ্ আপনােক জানায়

স�িত এমন েকান �ােন আপনার
যাওয়ার ব্যাপাের সতকৰ্তা পান েযখােন
আপিন কেরানা ভাইরােসর সং�েশৰ্
এেস থাকেত পােরন

লক্ষণসমূহ

পরীক্ষা ক�ন

িবি�� থাকুন

আপনার কেরানা ভাইরাস আেছ িকনা তা
যাচাই ক�ন এবং আপনােক এক� িবনামূেল্যর
পরীক্ষার ব্যব�া করেত হেব িকনা তা েদখুন

আপনােক এক� পরীক্ষার বুক
করেত এবং �ত তার ফলাফল
েপেত সাহায্য কের

আপনার িনেজ িবি�� থাকার
িদন�িল গণনায় নজর রাখুন এবং
�াসি�ক পরামশৰ্ �িল েদখুন

NHSCOVID-19 অ্যাপ ডাউনেলাড করার জন্য আপনার েফােনর
App Store / Google Play Store-এ িগেয় “NHSCOVID-19” সাচৰ্ ক�ন

এক� জায়গায় েচক-ইন করার জন্য কীভােব QR েকাড ব্যবহার করেবন
ব্যবহারকারীর িনেদৰ্ িশকা
1

App Store বা Google Play Store েথেক
NHS Covid-19 অ্যাপ ডাউনেলাড ক�ন।
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2

আপিন যখন এক� জায়গায় যাে�ন, েসখােন
েকাপাও এক� NHS Covid-19 QR েকাড েদওয়া
েপা�ার লাগােনা আেছ িকনা েদখুন।

6

3

4

আপনার NHS Covid-19 অ্যাপটা খুলন
ু এবং
আপনার �েবেশর সময় ও তািরখ অ্যােপ সংরিক্ষত
‘জায়গায় েচক-ইন’-এ েটাকা িদন। এইবার আপনার হেয় যােব। এই তথ্য অন্য কাউেক পাঠােনা বা
�াটৰ্েফােনর ক্যােমরা ব্যবহার কের েপা�ােরর
জানােনা হেব না।
উপেরর QR েকাড �্যান ক�ন।
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8
ঘটনা�েল কেরানা ভাইরাস
পাওয়া েগেছ

েপা�ােরর উপর থাকা QR েকাড �্যান করা হেয়
েগেল, আপিন সফলভােব েচক-ইন করেবন।

আপিন যিদ আেরক� জায়গায় যান, েসখােনও
আপনার NHS Covid-19 অ্যাপ খুলন
ু এবং
‘জায়গায় েচক-ইন’-এ েটাকা িদন। এইবার আপনার
�াটৰ্েফােনর ক্যােমরা ব্যবহার কের েপা�ােরর
উপের তােদর QR েকাড �্যান ক�ন।

NHS COVID-19 অ্যাপ যিদ এ� শনা� করেত
পাের েয আপিন স�িত েয জায়গায় েগেছন
েসখােন আপিন কেরানা ভাইরােসর (COVID-19)
সং�শৰ্ এেস থাকেত পােরন, তাহেল আপিন েস
ব্যাপাের সতকৰ্তা েপেত পােরন।

আপনার মেধ্য যিদ কেরানা ভাইরােসর
(COVID-19) লক্ষণ�িল েদখা যায়, তাহেল
অবশ্যই তা আপনার অ্যােপ েরকডৰ্ কের রাখেত
এবং সরকােরর িনেদৰ্ িশকা পরামশৰ্ �িল েমেন
চলেত ভ� লেবন না।

আপনার জায়গার জন্য কীভােব এক� QR েকাড েপা�ার ৈতির করেবন
জায়গা সং�া� িনেদৰ্ িশকা
1

2

3

4

আপনার QR েকাড েপা�ার ৈতির ক�ন

এখােন যান:
gov.uk/create-coronavirus-qr-poster
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এরপর, আপনার জায়গার নাম এবং �কানা িদন
এবং জাির রাখুন-এ ি�ক ক�ন। এইবার আপিন
েসই ব্যি�র েযাগােযােগর তথ্য েযাগ করেত
পারেবন িযিন ওই জায়গার দািয়ে� রেয়েছন, যিদ
েসই ব্যি� আপিন িনেজ না হন। এ� তােদর ওই
জায়গার QR েকাড েপা�ার ডাউনেলাড করার
িবষয়� িনি�ত করেব।

েরিজে�শন েপেত, আপনার েযাগােযােগর
তথ্য�িল িদন, আপনার নাম ও ইেমল অ্যাে�স
সেমত।
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আপনােক আপনার েদওয়া তথ্য�িলর যথাথৰ্ তা
িনি�ত করেত হেব এবং তারপর “�ীকার ক�ন
এবং েপা�ার� উৎপ� ক�ন”-এ ি�ক করেত হেব
। আপনার েদওয়া তথ্য�িল দািখল করা হেয় েগেল,
আপিন QR েকাড েপা�ার-সহ এক� ইেমল পােবন
। এই েপা�ার� আপনার জায়গার জন্য অি�তীয়।

ওেয়বসাইট� আপনার ইেমল �কানায় এক�
েভিরিফেকশন েকাড পাঠােব ।আপনার ইেমল
�কানা� ৈবধ িকনা তা আপনােক যাচাই করেত
হেব।

7

েপা�ার� ডাউনেলাড ক�ন এবং এক� কিপ ি��
ক�ন। আপনার জায়গার �িত� �েবশ পেথর জন্য
আপনােক এক� কের েপা�ার ি�� িনেত হেব।
আপনার যিদ একািধক জায়গা থােক, তাহেল েসই
�িত� জায়গার জন্য আলাদা-আলাদা QR েকাড
েপা�ার লাগেব। �িত� জায়গার জন্য দয়া কের
�িতবার উপেরর ধাপ�িলর পুনরাবৃত্িত ক�ন।

আপনার ইেমল অ্যাে�েস পাঠােনা েভিরিফেকশন
েকাড � ওেয়বসাইেটর ফেমৰ্ িদন। এ� আপনােক
আপনার িনব�ন �ি�য়া এিগেয় িনেয় েযেত েদেব।
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আপনার েপা�ার�েক এক� দৃশ্যমান এবং
িনরাপদ �ান লাগান যােত েস�েক সহেজ খুেল
না েফলা যায়। এরপর আপনার জায়গায় আসা
ব্যি�রা েচক-ইন করার জন্য ওই েপা�ার �্যান
করেবন।

