
 

 

 

English Bengali (বাাংলা) 

Coronavirus (COVID-19): 

Making a plan for your care 

during the COVID-19 pandemic  

Anticipatory care planning is about conversations 

between you, the people closest to you, and your care 

team – for example, your GP, nurse or consultant. 

These conversations should be about your wishes for 

your health and wellbeing if you become unwell. 

Your wishes and decisions can then be entered in an 

Anticipatory Care Plan (ACP). 

কররানাভাইরাস (ককাভভড-19): 

ককাভভড-19 মহামাভরর সময়কারল 

আপনার পভরচর্ যার জনয একটি 

পভরকল্পনা তৈভর করা  

আগাম পরিচর্ যাি পরিকল্পনা বানাননাি মানন হল আপনাি, আপনাি 

সবনচনে কানেি ললাকজন এবং আপনাি পরিচর্ যাি টিনমি সনে কথাবার্ যা 

বলা – উদাহিণস্বরূপ, আপনাি GP, নাস য বা কনসালনিন্ট। এই কথাবার্যাি 

মাধ্যনম আপনানদি আনলাচনা কিা উরচর্ লর্ আপনাি অসুস্থ হনে পড়াি 
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পরিরস্থরর্নর্ আপনাি স্বাস্থয এবং কলযাণ সম্পরকযর্ আপনাি কী-কী ইচ্ছা 

িনেনে।  

র্ািপি আপনাি ইচ্ছা এবং রসদ্ধান্তগুনলানক একটি Anticipatory Care Plan 

(অযারন্টরসনপিারি লকোি প্ল্যানন) (এরসরপ - ACP) (আগাম পরিচর্ যা পরিকল্পনা) 

এন্টাি কিা হনব। 

Anticipatory care planning during the 

COVID-19 pandemic 

People of all ages, who are living with a variety of health 

conditions, have ACPs. Making a plan helps you 

communicate what would matter to you if you fell ill 

during the COVID-19 pandemic. 

By having these conversations and making an ACP with 

your health and care team, you can make informed 

choices about the type of care you’d like to receive if 

you need medical treatment during the COVID-19 

pandemic. Your ACP will be added to your health 

records for use if you become unwell. 

ককাভভড-19 মহামাভরর সময়কারল আগাম পভরচর্ যা 

পভরকল্পনা  

নানান ধ্িননি স্বাস্থয সমসযাি সনে জীবন র্াপন কিনেন এমন সব বেনসি 

ললাকজননদি ACP’সমূহ আনে। পরিকল্পনা তর্রি কিাি মাধ্যনম আপরন 

অনযনদিনক অবরহর্ কিনর্ পানিন লর্ লকারিড-19 মহামারিি সমনে 

আপরন অসুস্থ হনে পড়নল লকান জজরনসগুনলা আপনাি জনয গুরুত্বপূণ য 

হনব।  

এই সকল আনলাচনা কনি এবং আপনাি স্বাস্থয এবং পরিচর্ যা টিনমি সনে 

একটি ACP তর্রি কনি আপরন জ্ঞার্িানব রসদ্ধান্ত গ্রহণ কিনর্ পানিন লর্ 

লকারিড-19 মহামারি চলাকালীন সমনে আপনাি লমরডনকল রচরকৎসাি 

প্রনোজন হনল আপরন কী ধ্িনণি পরিচর্ যা গ্রহণ কিনর্ চান। আপনাি 
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To limit the spread of COVID-19, hospitals and 

community care teams are taking a number of safety 

measures, such as limiting the number of visitors a 

patient can have in hospital. This means in some cases, 

your healthcare team may be unable to fulfil every part 

of your care plan. However, every effort will be made to 

respect your wishes and the wishes of those closest to 

you. 

ACP লক আপনাি স্বাস্থয লিকনডযি সনে লর্াগ কিা হনব এবং আপরন র্রদ 

অসুস্থ হনে পনড়ন র্াহনল এিা বযবহাি কিা হনব।  

লকারিড-19 েরড়নে পড়াি সম্ভাবনা সীরমর্ কিাি জনয, হাসপার্াল এবং 

করমউরনটি পরিচর্ যা টিম অননকগুনলা সুিক্ষামূলক পদনক্ষপ গ্রহণ 

কিনেন, লর্মন হাসপার্ানল থাকাকালীন সমনে কেজন রিজজিাি এনস 

লিাগীি সনে লদখা কিনর্ পানিন। এি মানন হল লর্ রকেু পরিরস্থরর্নর্, 

আপনাি স্বাস্থয পরিনেবা প্রদানকািী টিম হেনর্া আপনাি পরিচর্ যা 

পরিকল্পনাি সকল অংশ পূিণ কিনর্ অসমথ য হনে পড়নর্ পানি। র্রদও 

আপনাি এবং আপনাি সবনচনে কানেি ললাকজননদি ইচ্ছা পূিণ কিাি 

জনয সকল সম্ভাবয লচষ্টা কিা হনব। 

Who should make an ACP during the 

COVID-19 pandemic? 

If you’re at extremely high risk of severe illness, it’s 

important to start having conversations about an ACP 

and your wishes if you fell ill. 

You may also benefit from an ACP if: 

ককাভভড – 19 মহামাভরর সময়কারল কার একটি ACP 

তৈভর করা উভচৈ?  

র্রদ আপরন মািাত্মকিানব অসুস্থ হনে পড়াি অর্যন্ত উচ্চ ঝুুঁ রকনর্ 

িনেনেন র্াহনল ACP এবং অসুস্থ হনে পড়াি পরিরস্থরর্নর্ আপনাি 

ইচ্ছাগুনলাি রবেনে আনলাচনা শুরু কিা গুরুত্বপূণ য।  
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 you’re aged 70 or older (regardless of medical 

conditions) 

 you’re under 70 with an underlying health 

condition, including anyone given the flu 

vaccination each year on medical grounds 

Read a full list of underlying health conditions 

An ACP can help: 

 ensure both your care team and the people 

closest to you know your wishes if you become 

unwell during the COVID-19 pandemic 

 manage any changes to your health in an 

organised way 

 prevent confusion about what matters to you 

 reduce worry 

 promote quality of life 

If you’re discussing your ACP with your care team, this 

may have to be done over the phone or via a video call. 

This is because of necessary safety measures being 

রনম্নবরণ যর্ পরিরস্থরর্নর্ ACP আপনাি জনয উপকািী হনর্ পানি:  

 আপরন 70 বা র্াি লচনে লবরশ বেসী (রচরকৎসাগর্ সমসযা র্াই লহাক 

না লকন)  

 আপরন 70’এি লচনে কম বেসী রকন্তু আপনাি লকান অন্তরন যরহর্ 

স্বাস্থয সমসযা িনেনে এবং এনর্ এমন লর্নকানও বযজি অন্তিুযি 

িনেনে র্ানক রচরকৎসাগর্ রিরিনর্ প্রনর্যক বেি ফ্লু ‘এি টিকা 

লদওো হে  

অন্তরন যরহর্ স্বাস্থয সমসযাি সম্পূণ য র্ারলকা পড়ুন  

রনম্নবরণ যর্ লক্ষনে ACP সহােক হনর্ পানি:  

 রনজির্ কিা লর্ আপনাি পরিচর্ যা প্রদানকািী টিম এবং আপনাি 

সবনচনে কানেি ললাকজন উিে লর্ন জাননন লর্ লকারিড-19 

মহামারিি সমেকালীন র্রদ আপরন অসুস্থ হনে পনড়ন র্াহনল 

আপনাি কী-কী ইচ্ছা িনেনে  

 আপনাি স্বানস্থয র্রদ লকাননা ধ্িনণি পরিবর্যন হে র্াহনল 

লসগুনলানক সুবযবরস্থর্িানব সামলাননা র্াওো লর্নর্ পানি  

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
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taken during the COVID-19 pandemic. Your GP practice 

can tell you about the different options for having this 

conversation. 

 আপনাি জনয কী গুরুত্বপূণ য র্া রননে লর্ন লকান লগালমাল না হে 

র্া রনজির্ কিা লর্নর্ পানি  

 রচন্তা হ্রাস কিা লর্নর্ পানি  

 জীবননি গুণমান উন্নর্ কিা লর্নর্ পানি  

আপরন র্রদ আপনাি পরিচর্ যা প্রদানকািী টিনমি সনে আপনাি ACP রননে 

আনলাচনা কিনেন র্াহনল এিানক হেনর্া লফানন বা রিরডও কনলি মাধ্যনম 

কিনর্ হনর্ পানি। লকারিড-19 মহামারিি সমে কালীন গ্রহণ কিা 

আবশযক সুিক্ষামূলক পদনক্ষপগুনলাি কািনণ এমনটি কিনর্ হনর্ পানি। 

আপনাি GP প্রযারিস আপনানক অবরহর্ কিনর্ পািনব লর্ আপরন লকান 

লকান আলাদা রবকনল্পি মাধ্যনম এই আনলাচনা কিনর্ পানিন। 

If you received a letter about planning 

your care 

You may have received a letter from the Government 

advising that as you have an underlying health condition 

you’re at risk of severe illness from COVID-19. 

র্ভি ইভৈমরযয আপভন আপনার পভরচর্ যার পভরকল্পনা 

তৈভর করার ভবষরয় ককানও ভচটি কপরয় থারকন  

আপরন হেনর্া ইরর্মনধ্য সিকাি লথনক একটি রচটি লপনেনেন র্া 

আপনানক জারননেনে লর্ আপনাি একটি অন্তরন যরহর্ স্বাস্থয সমসযা থাকাি 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice/
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After you’ve received this letter, someone from your care 

team will be in touch as soon as possible to make sure 

you’ve understood the information, and discuss your 

options for creating an ACP or making changes to an 

existing one. 

The conversation should focus on how they can support 

you, and how to record what matters to you if you fall ill 

with COVID-19. 

Having conversations about care planning can be 

difficult – it might involve talking about end-of-life care, 

or how you feel about Cardiopulmonary Resuscitation 

(CPR). Any conversation about your wishes should be 

carried out in a sensitive way. 

Before you talk to your care team, it’s a good idea to 

start having these conversations with those closest to 

you, so you can give your care team as much 

information as possible. 

Watch a video about care planning and conversations 

কািনণ আপনাি লকারিড-19’এি ফনল মািাত্মকিানব অসুস্থ হনে পড়াি 

ঝুুঁ রক িনেনে। 

এই রচটি পাওোি পি, আপনাি পরিচর্ যা টিম লথনক একজন র্র্ দ্ররু্ সম্ভব 

আপনাি সনে লর্াগানর্াগ কনি রনজির্ কিনবন লর্ আপরন র্থযটি বুঝনর্ 

লপনিনেন এবং লসই সনে র্ািা আপনাি সনে একটি ACP বানাননাি 

রবেনে বা আনগ লথনক তর্রি কিা িনেনে এমন লকাননা ACP লক পরিবরর্যর্ 

কিাি রবেনে আনলাচনা কিনবন।  

এই কথাবার্ যাি লক্ষয হওো উরচর্ আনলাচনা কিা লর্ র্ািা রকিানব 

আপনানক সহাের্া কিনর্ পানিন, এবং র্রদ আপরন লকারিড-19 রননে 

অসুস্থ হনে পনড়ন র্াহনল আপনাি জনয কী গুরুত্বপূণ য র্া রকিানব লিকডয 

কিা লর্নর্ পানি।  

পরিচর্ যাি পরিকল্পনা তর্রি কিাি রবেনে আনলাচনা কিা কটিন হনর্ পানি – 

এনর্ হেনর্া জীবননি লশে পর্ যানে প্রদান কিা পরিচর্ যা বা 

Cardiopulmonary Resuscitation (কারডযওপালনমানারি রিসারসনিশন) 

(রসরপআি - CPR) সম্পনকয আপনাি মর্ামনর্ি মর্ন রবেনে কথা বল 

অন্তিুযি থাকনর্ পানি। আপনাি ইচ্ছাগুনলাি রবেনে লকজির্ লকান 

কথাবার্ যা খুবই সংনবদনশীলিানব পরিচারলর্ কিা অপরিহার্ য।  

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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আপনাি পরিচর্ যা টিনমি সনে কথা বলাি পূনব য, আপনাি সবনচনে কানেি 

ললাকজননদি সনে এই রবেনে কথা বলা শুরু কিা একটি িানলা রবকল্প 

হনব, র্ানর্ আপরন আপনাি পরিচর্ যা টিমনক র্থাসম্ভব র্থয প্রদান কিনর্ 

পানিন। 

লকোি পরিকল্পনা তর্রি কিা এবং কথাবার্ যা সম্পনকয একটি রিরডও লদখুন  

If you haven’t received a letter 

It would be worthwhile to start having these 

conversations with those closest to you, if possible. 

If you’re in a high-risk group and you’d like to consider 

making an ACP, contact your care team – for example, 

your consultant, nurse or GP. 

র্ভি আপভন এখন পর্ যন্ত ভচটি না কপরয় থারকন  

র্রদ সম্ভব হে র্াহনল আপনাি সবনচনে কানেি ললাকজননদি সনে এই 

রবেনে কথাবার্ যা বলা শুরু কিা উপকািী হনব।  

র্রদ আপরন উচ্চ-ঝুুঁ রকি গ্রুনপ িনেনেন এবং আপরন একটি ACP তর্রি 

কিাি রবেনে রবনবচনা কিনর্ চান, র্াহনল আপনাি পরিচর্ যা টিনমি সনে 

লর্াগানর্াগ করুন – উদাহিণস্বরূপ, আপনাি কনসালনিন্ট, নাস য বা GP।  

If you don’t have an ACP 

Your care team will explain the purpose of an ACP and 

suggest you discuss what you would like to happen if 

you fall ill during the COVID-19 pandemic. They’ll 

র্ভি আপনার একটি ACP না থারক  

আপনাি পরিচর্ যা টিম আপনানক ACP’এি উনেশয সম্পরকযর্ বযাখযা প্রদান 

কিনব এবং আপনানক সুপারিশ লদনবন লর্ লকারিড-19 মহামারিি সমনে 

http://www.healthcareimprovementscotland.org/our_work/coronavirus_covid-19/care_planning_conversations.aspx
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-general-advice/
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support you to have this conversation, and agree and 

record your wishes so they can be shared with your 

health and care team. 

It can be difficult to start conversations about care 

planning with the people closest to you – discussing 

things like end-of-life care and your wishes about CPR 

can be emotional and challenging. However, if you do 

become seriously ill, it’s reassuring for both you and 

those closest to you to have a record of your wishes and 

what matters to you most. 

র্রদ আপরন অসুস্থ হনে পনড়ন র্াহনল আপনাি মনর্ কী হওো উরচর্ র্াি 

রবেনে লর্ন আপরন আনলাচনা কনিন। এই রবেনে কথাবার্ যা বলাি জনয 

র্ািা আপনানক সাহার্য কিনবন এবং আপনাি ইচ্ছা রননে সম্মর্ হনবন 

এবং র্া লিকডয কিনবন র্ানর্ লসগুনলানক আপনাি স্বাস্থয এবং পরিচর্ যা 

টিনমি সনে লশোি কিা লর্নর্ পানি।  

আপনাি সবনচনে কানেি ললাকজননদি সনে পরিচর্ যাি পরিকল্পনা 

বানাননাি রবেনে কথাবার্যা শুরু কিা কটিন হনর্ পানি – জীবননি লশে 

পর্ যানে প্রদান কিা পরিচর্ যা এবং CPR সম্পরকযর্ আপনাি ইচ্ছাি মর্ন 

জজরনস রননে আনলাচনা কিা আনবগপূণ য এবং চযানলজজং হনর্ পানি। র্নব 

র্রদ আপরন মািাত্মকিানব অসুস্থ হনে পনড়ন র্াহনল আপনাি এবং 

আপনাি সবনচনে কানেি ললানকনদি জনয জানা আশ্বাসদােক হনব লর্ 

আপরন আপনাি ইচ্ছা এবং আপনাি জনয কী গুরুত্বপূণ য র্া লিকডয 

কনিনেন। 

If you already have an ACP 

If you already have an ACP, it can be changed if you 

like. A member of your care team can contact your GP 

র্ভি ইভৈমরযয আপনার একটি ACP কথরক থারক  

র্রদ ইরর্মনধ্য আপনাি কানে একটি ACP থানক র্াহনল র্রদ আপরন চান 

র্াহনল লসিানক পরিবরর্যর্ কিা লর্নর্ পানি। আপনাি পরিচর্ যা টিনমি 

https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
https://www.gov.scot/publications/decisions-cardiopulmonary-resuscitation-information-patients-relatives-carers/
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practice to ensure your health records are updated. This 

ensures the ACP stays up to date. 

একজন সদসয আপনাি GP প্রযারিনসি সনে লর্াগানর্াগ কনি রনজির্ 

কিনর্ পানিন লর্ আপনাি স্বানস্থযি লিকডযগুনলা হালনাগাদ িনেনে। এিা 

রনজির্ কনি লর্ ACP লর্ন হালনাগাদ থানক। 

COVID-19 and your ACP 

To limit the spread of COVID-19, hospitals and 

community care teams are taking a number of safety 

measures, such as limiting the number of visitors a 

patient can have in hospital. This means in some 

individual cases, it may not be possible to fulfil every 

part of your care plan. However, your healthcare team 

will discuss your ACP with you and can advise on the 

best options for your situation. Every effort will be made 

to respect your wishes and the wishes of those closest 

to you. 

If this has an effect on what you’d like to put in your 

ACP, discuss it with your care team. 

ককাভভড-19 এবাং আপনার ACP  

লকারিড-19 েরড়নে পড়াি সম্ভাবনা সীরমর্ কিাি জনয, হাসপার্াল এবং 

করমউরনটি পরিচর্ যা টিম অননকগুনলা সুিক্ষামূলক পদনক্ষপ গ্রহণ 

কিনেন, লর্মন হাসপার্ানল থাকাকালীন সমনে কেজন রিজজিাি এনস 

লিাগীি সনে লদখা কিনর্ পানিন। এি মানন হল লর্ রকেু পথৃক লক্ষনে 

আপনাি পরিচর্ যা পরিকল্পনাি প্রনর্যকটি অংশ পূিণ কিা হেনর্া সম্ভব 

নাও হনর্ পানি। র্নব, আপনাি স্বাস্থয পরিচর্ যা প্রদানকািী টিম আপনাি 

সনে আপনাি ACP রননে আনলাচনা কিনবন এবং র্ািা আপনানক 

আপনাি পরিরস্থরর্ি জনয লসিা রবকল্পগুনলাি রবেনে পিামশ য রদনর্ পানিন। 

আপনাি ইচ্ছা এবং আপনাি সবনচনে কানেি ললানকনদি ইচ্ছাি মান িাখাি 

সকল লচষ্টা কিা হনব।  

আপনাি ACP লর্ আপরন র্া রলখনর্ চান র্া র্রদ এি দ্বািা প্রিারবর্ হে 

র্াহনল আপনাি পরিচর্ যা টিনমি সনে এই রবেনে আনলাচনা করুন। 
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Talking about your care 

Even if you’re in good health, it’s important to talk to 

those closest to you about your wishes for future care, 

and the decisions you’d want to be made if you fell ill.  

Read our advice for having conversations about care 

আপনার পভরচর্ যার ভবষরয় কথা বলা  

িানলা স্বানস্থয থাকা সনেও আপনাি সবনচনে কানেি মানুেনদি সনে আপনাি 

িরবেযর্ পরিচর্ যা সম্পরকযর্ ইচ্ছা এবং অসসু্থ হনে পড়নল আপরন কী-কী রসদ্ধান্ত 

রননর্ চাইনবন র্া রননে কথা বলা গুরুত্বপূণ য।  

পরিচর্ যা সম্পনকয কথা বলাি রবেনে আমানদি পিামশ য পড়ুন 

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Bengali go to www.nhsinform.scot/illnesses-and-

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-

19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-

advice-in-bengali 

বাংলা িাোে কনিানািাইিাস (লকারিড-19) সম্পরকযর্ র্থয জানাি জনয 

www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-

poisoning/coronavirus-covid-19/other-languages-and-

formats/coronavirus-covid-19-advice-in-bengali লদখুন। 

9 August 2021 9 আগস্ট 2021 
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