
 

 

English Bengali (বাাংলা) 

Coronavirus (COVID-19): Ask NHS 

inform a question 

Our chatbot service gives you another option of getting Scotland 

specific information if: 

 you can't find the information on NHS inform 

 your situation isn't life-threatening 

The service is available 24 hours a day, 7 days a week. 

You will not be talking to a person – your question will get an 

answer based on the coronavirus information on NHS inform 

website. 

This information is specifically for individuals in Scotland and for 

those travelling to Scotland.  

করোনাভাইরাস (কোভিড-19):  

NHS inform কে পর্শন্ 

জিজঞ্াসা করনু  

আমাদের চ্যাটবট পরিষেবা আপনাকে করোনাভাইরাস সম্পর্কে 

Scotland-এর নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য আরেকটি বিকল্প 

প্রদান করে যদি: 

 আপনি NHS inform’এ তথ্য খুুঁজে পাচ্ছেন না 

 আপনার পরিস্থিতিতে জীবন-মরণের প্রশ্ন নেই 
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Anyone accessing this chatbot from outside of Scotland should 

confirm the guidance in their local area. 

The chatbot cannot: 

 answer person or condition-specific questions 

 give individual coronavirus vaccination appointment times, 

appointment locations or the type of vaccine you will 

receive 

 answer complex or long-form questions 

This information the chatbot provides comes from quality assured 

sources in collaboration with clinicians following our editorial 

guidelines. 

এই পরিষেবাটি দিনে 24 ঘণ্টা, সপ্তাহে 7 দিন উপলভ্য 

রয়েছে। 

আপনি একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন না – NHS 

inform ওয়েবসাইটে লভ্য করোনাভাইরাস তথ্যের ভিত্তিতে 

আপনাকে জবাব দেওয়া হবে 

এই তথ্য বিশেষভাবে স্কটল্যান্ডে বসবাসরত ব্যক্তিবিশেষ 

এবাং স্কটল্যান্ডে ভ্রমণ করছেন এমন সকল ব্যক্তিবিশেষের 

জন্য সরবরাহিত। 

স্কটল্যান্ডের বাইরে থেকে এই চ্যাটবট অ্যাক্সেস করছেন 

এমন যে কোনও ব্যক্তিকে তাদের স্থানীয় অঞ্চলে বিদ্যমান 

নির্দেশনা কি তা সুনিশ্চিত করা উচিত। 

চ্যাটবট সেবা যা পারবে না: 

 নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমস্যা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে 

https://www.nhsinform.scot/editorial-policy
https://www.nhsinform.scot/editorial-policy
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 ব্যক্তিগত করোনা ভাইরাস টিকা দেওয ার অ্যাপয েন্টমেন্টের 

সময , অ্যাপয েন্টমেন্টের স্থান বা আপনি যে ধরনের টিকা 

গ্রহণ করবেন তা জানানো 

 জটিল বা দীর্ঘ আকারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 

চ্যাটবট প্রদত্ত এই তথ্যটি আমাদের সম্পাদকীয  নির্দেশিকা 

অনুসরণ করে চিকিৎসকদের সহযোগিতায  গুণগত মানসম্পন্ন উৎস 

থেকে এসেছে। 

How is my information used? 

Any information you type into the chatbot will be used to improve 

our coronavirus content on NHS inform. We will be able to see 

what questions are more popular than others. 

The more you use the chatbot, the more insight we will get into 

the type of information our users need. 

Read more about how the NHS handles your personal health 

information. 

আমার তথয্ কিভাবে ব্যবহার করা হবে?  

আপনার দ্বারা চ্যাটবট পরিষেবায় টাইপ করা যেকোনো তথ্য 

ব্যবহার করে NHS inform’এ আমাদের করোনাভাইরাস 

সম্পর্কিত তথ্য উন্নত করা হবে। আমরা দেখতে পারবো যে 

অন্যান্য প্রশ্নগুলোর তুলনায় কোন প্রশ্নগুলো বেশি 

লোকপ্রিয়।  

https://www.nhsinform.scot/editorial-policy
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information
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আপনি যত বেশি চ্যাটবট পরিষেবা ব্যবহার করবেন আমরা তত 

বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে আমাদের ব্যবহারকারীদের 

কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। 

NHS আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য কিভাবে 

সামলায় তা জানার জন্য অধিকতর পড়ুন। 

Will I get information on the coronavirus vaccines? 

Our chatbot will answer general questions around the vaccine 

programme. 

It will not be able to provide answers to person-specific questions, 

such as 

 When will I receive my vaccine? 

 Where will I receive the vaccine? 

 What variant of the vaccine will I get? 

আমি কি করোনাভাইরাস টিকা সমপ্রক্িত তথয্ 

পাব? 

আমাদের চ্যাটবট পরিষেবা ভ্যাকসিন প্রোগ্রামের বিষয়ে 

সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। 

এটি ব্যক্তি-নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করতে সক্ষম 

হবে না, যেমন 

 আমি কখন আমার ভ্যাকসিন গ্রহণ করব? 

 আমি ভ্যাকসিনটি কোথায  পাব? 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information/
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information/
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It also will not be able to provide statistical data related to the 

vaccination programme. You can find that information on the 

Public Health Scotland website. 

 ভ্যাকসিনের কোন ধরণটি পাব? 

এটি টিকা কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত পরিসাংখ্যান সম্পর্কিত 

ডেটাও সরবরাহ করতে সক্ষম হবে না। আপনি Public 

Health Scotland ওয েবসাইটে সেই তথ্যটি পেতে পারেন। 

Using the chatbot 

Simply type your coronavirus query into the text box. You will 

then receive an answer. This could be: 

 a direct answer 

 a recommendation to visit a related page 

 a follow-up question 

 a message stating that we can't find an answer to your 

question 

চয্াটবট বয্বহার করা  

শুধুমাত্র টেক্সট বক্সে আপনার করোনাভাইরাস সম্পর্কিত 

প্রশ্ন টাইপ করুন। তারপর আপনি একটি উত্তর পাবেন। এটা 

নিম্নবর্ণিত হতে পারে: 

• একটি সরাসরি উত্তর 

• সম্পর্কিত পৃষ্ঠা দেখার সুপারিশ 

• ফলো-আপ প্রশ্ন 

• একটি বার্তা যা আপনাকক অবহির্ করকব যয আমরা 

আপনার প্রকের উত্তর খ ুঁকে বার করকর্ পাহরহন 

https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
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Ask a non-urgent question about COVID-19 যকাহিড-19’এর হবষকে েরুহর নে এমন যকান একটি প্রে 

জেজ্ঞাসা করুন 

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 

বাাংলা ভাষায় করোনাভাইরাস (কোভিড-19) সম্পর্কিত তথ্য জানার 

জন্য www.nhsinform.scot/illnesses-and-

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-

covid-19/other-languages-and-

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

দেখুন। 

9 August 2021 9 আগসট্ 2021 
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