
 

 

English Bengali 

Coronavirus (COVID-19): Treatments 

Getting your coronavirus (COVID-19) vaccination is still the best 

way to protect yourself from the virus. 

There are additional treatment options for selected groups of 

people with coronavirus who are thought to be at greater risk. 

These treatments need to be given soon after you get a positive 

coronavirus test result to be most effective. 

These additional coronavirus treatments are available to the 

following groups of people: 

• those thought to be at high risk and with a clinical condition 

that's been prioritised for treatment 

• those taking part in a registered clinical trial of antiviral and 

other therapies for coronavirus 

কর োনোভোই োস (ককোভভড-19): 

ভিভকৎসোসমহূ 

নিজেজে ভাইরাস থেজে সুরনিত রাখার েিয আপিার েজরািাভাইরাস 

(থোনভড-19) টিো গ্রহণ েরা হজে এখিও পর্ যন্ত সবজেজে ভাজ া উপাে। 

সব যানিে ঝুুঁ নেজত রজেজেি এমি সে  েজরািাভাইরাজস আক্রান্ত থ াজের 

নিব যানেত গ্রুজপর েিয অনতনরক্ত নেনেৎসার নবেল্প আজে। সবজেজে থবনি 

োর্ যের হওোর েিয পজেটিভ েজরািাভাইরাস পরীিার ফ াফ  

পাওোর পর র্ত দ্রতু সম্ভব এই নেনেৎসাগুন  থেওো উনেত।  

এই অনতনরক্ত েজরািাভাইরাস নেনেৎসাগুন  নিম্নবনণ যত থ াজের গ্রুজপর 

েিয উপ ভয রজেজে:  

• র্াজেরজে উচ্চ ঝুুঁ নেজত োো নহজসজব গ্ণয েরা হে এবং র্াজের 

এমি এেটি নিনিেযা  সমসযা আজে থর্িাজে নেনেৎসার থিজে 
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অগ্রানিোর থেওো হে।  

• র্ারা েজরািাভাইরাজসর েিয অযানিভাইরা  এবং অিযািয 

থেরানপর থরজেস্টাডয গ্জবষণা অিযেজি অংিগ্রহণ েরজেি। 

Direct access to coronavirus treatments for 
patients with clinical conditions prioritised for 
treatment 

Adults and children (aged 12 or over) who have all 3 of the 

following are eligible to be assessed for treatment: 

• symptoms of coronavirus that started in the last 5 days with 

no signs of clinical recovery 

• are a member of one of the patient groups considered at 

high risk from coronavirus with a clinical condition prioritised 

for treatment 

• coronavirus is confirmed by either a positive lateral flow 

device (LFD) test or PCR test 

Your LFD test is not complete until you report your result, either 

online or by phone, and receive a result confirmation notification. 

ভকছু ভিভনকযোল সমসযোয় আক্রোন্ত এবং ভিভকৎসো  

কেরে অগ্রোভিকো  কেওয়ো ক োগী ো এই কর োনোভোই োস 

ভিভকৎসোগুভলরে স োসভ  অযোরেস পোরবন  

প্রাপ্ত বেস্ক এবং বাচ্চারা (12 বের বা তার থেজে থবনি বেসী) র্াজের 3টির 

সবেিা আজে তাজেরজে নেনেৎসার েিয মূ যােি েরার েিয থর্াগ্য 

বজ  গ্ণয েরা হজব:  

• েজরািাভাইরাজসর উপসগ্ য র্া গ্ত 5 নেজি শুু হজেজে এবং র্ার 

নিনিেযা  আজরাগ্য াজভর থোিও সংজেত থিই  

• এমি থরাগ্ীর গ্রু জপর এেেি সেসয র্াজেরজে েজরািাভাইরাস 

থেজে উচ্চ ঝুুঁ নেজত োো নহজসজব গ্ণয েরা হে এবং র্াজের এমি 

এেটি নিনিেযা  সমসযা আজে থর্িাজে নেনেৎসার থিজে 

অগ্রানিোর থেওো হে  

• হে পজেটিভ  যািারা  থলা নডভাইস (LFD) বা PCR পরীিা 

মািযজম েজরািাভাইরাস নিজিত েরা হজেজে  

আপিার LFD পরীিাজে ততিণ অবনি পূরণ নহজসজব গ্ণয েরা হে িা 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
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র্তিণ িা আপনি হে অি াইি বা থফাজি মািযজম আপিার ফ াফ  

নরজপািয িা েজরি এবং এেটি নিজিতেরণ নবজ্ঞনপ্ত িা গ্রহণ েজরি।  

Adults 18 years or older considered at high 
risk from coronavirus and to be prioritised for 
treatment 

The following patient groups were determined by a group of clinical 

experts using the best available evidence on outcomes in 

coronavirus infection. More detailed information can be found in 

the published report of the independent advisory group. 

18বছ  বো েো  কবভি বয়সী প্রোপ্তবয়স্করে রক কর োনোভোই োরস  

উচ্চ ঝ ুঁ ভকসম্পন্ন বরল ভবরবিনো ক ো হয় এবং েোরে রক ভিভকৎসো  

জনয অগ্রোভিকো  কেওয়ো হয়  

নিনিেযা  নবজিষজ্ঞজের থগ্াষ্ঠী দ্বারা েজরািাভাইরাস সংক্রমজণর 

ফ াফজ র থসরা তেয-প্রমাণ নভনিজত, নিম্নবনণ যত থরাগ্ীজের থগ্াষ্ঠীজে 

নিি যানরত েরা হজেজে। স্বতন্ত্র উপজেষ্টা থগ্াষ্ঠীর প্রোনিত নরজপাজিয আরও 

নবিে তেয থপজে র্াজবি। 

Down's syndrome and other genetic disorders 

Down's syndrome or other chromosomal disorders known to affect 

the immune system 

ডোউন'স ভসররোম এবং অনযোনয জজনগে ক োগ 

ডাউি'স নসজরাম বা অিযািয থক্রাজমাজোম সংক্রান্ত থরাগ্ আজে এমি 

সে  থরাগ্ীজের থরাগ্ প্রনতজরাি তন্ত্র প্রভানবত হে বজ  োিা থগ্জে 

Solid cancer 

• metastatic or locally advanced inoperable cancer 

• lung cancer (at any stage) 

• people who have received chemotherapy, PI3K inhibitors or 

radiotherapy within the last 12 months 

• people who have had cancer resected within the last 12 

সভলড কযোন্সো  

• থমিাস্টযাটিে েযান্সার এবং স্থািীেভাজব েন়িজে প়িা অজরাপোর 

িা েরার মজতা েযান্সার 

• ফুসফুজসর েযান্সার (থর্জোিও পর্ যাে) 

• থর্ থরাগ্ীরা গ্ত 12 মাজসর মজিয থেজমাজেরানপ, PI3K ইিনহনবিস য 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralisin
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months and are receiving no follow-up chemotherapy or 

radiotherapy (with the exception of people with basal cell 

carcinomas who have undergone local excision or topical 

treatment) 

বা থরনডওজেরানপ গ্রহণ েজরজেি  

• গ্ত 12মাজসর মজিয র্ারা েযান্সার থেজি বাে নেজেজেি এবং 

ফজ া-আপ থেজমাজেরানপ বা থরনডওজেরানপ নিজেি (বযনতক্রম 

হজ ি, তারা র্াজের থবসা  থস  োনস যজিামা আজে এবং 

স্থািীেভাজব থেজি বাে থেওো বা স্থািীে নেনেৎসা েনরজেজেি) 

Haematological (blood) diseases and stem cell 
transplant recipients 

• sickle cell disease 

• allogeneic haematopoietic stem cell transplant (HSCT) 

recipients in the last 12 months or active graft vs host 

disease (GVHD) regardless of time from transplant 

(including HSCT for non-malignant diseases) 

• autologous HSCT recipients in the last 12 months (including 

HSCT for non-malignant diseases) 

• individuals with haematological malignancies who have 

received chimaeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy in 

the last 24 months, or radiotherapy in the last 12 months 

• individuals with haematological malignancies receiving 

systemic anti-cancer treatment (SACT) within the last 12 

months  

All people who are diagnosed with: 

• myeloma (excluding monoclonal gammopathy of 

কহমোর োলজজকযোল ( ক্ত) ক োগ আরছ এমন সব ক োগী এবং কেম 

কসল ট্রোন্সপ্লোন্ট প্রোপক  

• নসে  থস  থরাগ্ আজে এমি সব থরাগ্ী  

• গ্ত 12 মাজস অযাজ াজেনিে থহমাজিাজপাএটিে থস্টম থস  

ট্রান্সপ্লাি (HSCT) নেংবা অযােটিভ গ্রাফ্ট বিাম থহাস্ট নডজেে 

(GHVD) প্রাপে, ট্রান্সপ্লাি েখি হজেজে তা নিনব যজিষ (র্ার মজিয 

িি-মযান গ্িযাি থরাজগ্র েিয HSCT অন্তভভ যক্ত রজেজে)  

• গ্ত 12 মাজস অজিাজ াগ্স HSCT প্রাপে (র্ার মজিয িি-

মযান গ্িযাি থরাজগ্র েিয HSCT অন্তভভ যক্ত রজেজে)  

• থহমযাজিা জেেযা  মযান গ্জিজন্স আজে এমি সে  মািুষ র্ারা 

গ্ত 24 মাজসর মজিয নেমযানরে এনিজেি নরজসপ্টর (CAR)-T 

থস  থেরানপ গ্রহণ েজরজে বা গ্ত 21  মাজসর মজিয থরনডওজেরানপ 

গ্রহণ েজরজেি  

• থহমযাজিা জেেযা  মযান গ্জিজন্স আজে এমি সে  মািুষ র্ারা 

গ্ত 12 মাজসর মজিয নসজস্টনমে অযানি-েযান্সার নেনেৎসা 
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undetermined significance (MGUS)) 

• AL amyloidosis 

• chronic B-cell lymphoproliferative disorders (e.g. chronic 

lymphocytic leukaemia, follicular lymphoma) 

• myelodysplastic syndrome (MDS) 

• chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) 

• myelofibrosis 

• people with thalassaemia or rare inherited anaemia with 

either severe cardiac iron overload or severe to moderate 

iron overload with an additional co-morbidity of concern (for 

example, diabetes, chronic liver disease or severe hepatic 

iron load on MRI) and where agreed by the haematology 

consultant responsible for the management of the patient’s 

haematological condition 

• individuals with non-malignant haematological disorder (e.g. 

aplastic anaemia or paroxysmal nocturnal haemoglobinuria) 

receiving B-cell depleting systemic treatment (e.g. anti-

CD20, anti thymocyte globulin [ATG] and alemtuzumab) 

within the last 12 months 

(SACT) গ্রহণ েজরজেি 

থসই সব থরাগ্ী র্াজের নিম্নন নখত থরাগ্ িরা পজ়িজে: 

• মাজেজ ামা (থমাজিাজিািা  গ্যাজমাপযানে অফ আিনডিারনমন্ড 

নসগ্নিনফজেন্স (MGUS) বাজে)  

• AL অযামাইজ ােজডানসস 

• ক্রনিে নব-থস  ন জফাপ্রন ফাজরটিভ বযানি (থর্মি, ক্রনিে 

ন জফাসাইটিে ন উজেনমো, ফন েু ার ন জফামা)  

• মাজেজ ানডসপ্লানস্টে নসজরাম (MDS)  

• ক্রনিে মাজেজ াজমাজিাসাইটিে ন উনেনমো (CMML) 

• মাজেজ াফাইজরানসস 

• েযা াজসনমো বা বংিসূজে প্রাপ্ত নবর  রক্তাল্পতার সাজে হে 

গুুতরভাজব োনডযোে আেরি ওভারজ াড অেবা গুুতর থেজে 

মাঝানর মাজপর আেরি ওভারজ াড, সজে হে অনতনরক্ত সহ-

মরণিী তার সমসযা (থর্মি, ডাোজবটিস, েুরাজরাগ্য র্েৃজতর 

থরাগ্ বা MRI-এ গুুতর থহপাটিে আেরি থ াড) এবং থর্খাজি 

থহমাজিা জে উপজেষ্টা সম্মত হজেি থর্ থরাগ্ীর থহমাজিা জেো  

অবস্থা নিেন্ত্রজণর েিয  থসটি োেী 

• িি-মযান গ্িযাি থহমাজিা জেেযা  বযানি (থর্মি, অযাপ্লানস্টে 

অযানিনমো বা পযারজিসমা  িেিারিযা  নহজমাজলানবিুনরো) 

আজে এমি সব মািুষ র্ারা গ্ত 12 মাজসর মজিয নব-থস  নডনপ্লটিং 
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নসজস্টনমে নেনেৎসা (থর্মি অযানি-CD20, অযানি-োইজমাসাইি 

থলাবুন ি [ATG] এবং অযাজ মিভেমুাব) গ্রহণ েরজেি।  

Renal (kidney) disease 

• renal transplant recipients (including those with failed 

transplants within the past 12 months), particularly those 

who have: 

o received B cell depleting therapy within the past 12 months 

(including alemtuzumab, rituximab [anti-CD20], anti-

thymocyte globulin) 

o an additional substantial risk factor which would in isolation 

make them eligible for nMABs or oral antivirals 

o not been vaccinated prior to transplantation 

• non-transplant patients who have received a comparable 

level of immunosuppression 

• people with chronic kidney stage (CKD) 4 or 5 (an eGFR 

less than 30 ml/min/1.73m2) without immunosuppression 

ক নোল (বৃক্ক) ক োরগ  ক োগী  

• থরিা  ট্রান্সপ্লাজির প্রাপে (র্ার মজিয তারাও অন্তভভ যক্ত রজেজেি 

র্াজের গ্ত 12 মাজসর মজিয ট্রান্সপ্লাি বযে য হজেজে), নবজিষভাজব 

র্াজের এগুন  আজে:  

o গ্ত 12 মাজসর মজিয নব-থস  নডনপ্লটিং থেরানপ গ্রহণ েরজেি (র্ার 

মজিয অযাজ মিভেমুাব, নরিভ জিমাব [অযানি-CD20], অযানি-

োইজমাসাইি থলাবুন ি অন্তভভ যক্ত রজেজে)  

o আজরেটি অনতনরক্ত গুুত্বপূণ য ঝুুঁ নের নিোমে আজে শুিুমাে 

র্ার নভনিজত তাজেরজে nMAB বা ওরা  অযানিভাইরা  গ্রহণ 

েরার েিয থর্াগ্য বজ  গ্ণয েরা থর্জত পাজর  

o ট্রান্সপ্লাজির আজগ্ টিো গ্রহণ েজরিনি  

• িি-ট্রান্সপ্লাি থরাগ্ী র্ারা সমতভ য স্তজরর ইনমউজিাসাজপ্রিি গ্রহণ 

েজরজেি  

• ইনমউজিাসাজপ্রিি বযতীত ক্রনিে নেডনি থস্টে (CKD) 4 বা 5 -

এর থরাগ্ী (র্াজের eGFR 30 ml/min/1.73m2 -এর থেজে েম)  

Liver disease 

• people with cirrhosis Child’s-Pugh class A, B or C  

ভলভোর   ক োগ 
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• people with a liver transplant 

• people with liver disease on immune suppressive therapy 

(including patients with and without cirrhosis) 

• নসজরানসস োইল্ড-পুগ্ িাস এ, নব এবং নস এর থরাগ্ী   

• ন ভার ট্রান্সপ্লাি হজেজে এমি সে  থরাগ্ী  

• ন ভাজরর থরাগ্ী র্ারা ইনমউি সাজপ্রনসভ নেনেৎসা গ্রহণ েরজেি 

(র্ার মজিয ন ভার নসজরানসস আজে এবং থিই উভে থরাগ্ী 

অন্তভভ যক্ত রজেজে)  

Immune-mediated inflammatory disorders (IMID) 

• people who have received a B cell depleting therapy (anti-

CD20 drug for example rituximab, ocrelizumab, ofatumab, 

obinutuzumab) in the last 12 months 

• people who have been treated with cyclophosphamide (IV 

or oral), biologic medicines or small molecule JAK-inhibitors 

(except anti-CD20 depleting monoclonal antibodies) in the 

last 6 months 

• people who have been treated with corticosteroids 

(equivalent to greater than 10mg per day of prednisolone) in 

the last 28 days 

• people who are on current treatment with mycophenolate 

mofetil, oral tacrolimus, azathioprine/mercaptopurine (for 

major organ involvement such as kidney, liver and/or 

interstitial lung disease), methotrexate (for interstitial lung 

disease) and/or ciclosporin 

 ইভমউন-মিযস্থেো প্রেোহজভনে বযোভি (IMID)-এ  ক োগী  

• IMID র্ার গ্ত 12 মাজসর মজিয নব-থস  নডনপ্লটিং থেরানপ (অযানি- 

CD20 ওষুি, থর্মি নরিভ জিমাব, ওজিন েমুাব, ওফািভমুমাব, 

ওনবিুিভেমুাব) নেজে নেনেৎসা েরা হজে 

• থর্সব মািুষজে সাইজিাফসফামাইড (IV বা ওরা ), বাজো জেে 

ওষুি বা স্ম  মন েু  JAK-ইিনহনবির নেজে গ্ত 6 মাজস নেনেৎসা 

েরা হজেজে (অযানি- CD20 নডনপ্লটিং থমাজিাজিািা  অযানিবনড 

ো়িা) 

• থর্সব মািুষজে েটিযেজস্টরজেড (প্রনত নেি 10নমগ্রা 

থপ্রডনিজসাজ াজির থবনি মাোর সমতভ য) নেজে গ্ত 28 নেজির 

মজিয নেনেৎসা েরা হজেজে 

• র্ারা বতযমাজি মাইজোজফজিাজ ি থমাজফটি , ওরা  

িযাজক্রান মাস, অযাোনেওনপ্রি/থমরেযাজপ্টানপউনরি (বকৃ্ক, র্েৃৎ 

এবং/বা ইিারনস্টনিো  ফুসফুজসর থরাজগ্র মজতা প্রিাি থোিও 



 8 

• people who exhibit at least one of: (a) uncontrolled or 

clinically active disease (that is required recent increase in 

dose or initiation of new immunosuppressive drug or IM 

steroid injection or course of oral steroids within the 3 

months prior to positive PCR); and/or (b) major organ 

involvement such as significant kidney, liver or lung 

inflammation or significantly impaired renal, liver and/or lung 

function) 

অজের থরাজগ্ আক্রান্ত), থমজোটট্রজিি (ইিারনস্টনিো  

ফুসফুজসর থরাজগ্র েিয) এবং/বা সাইজিাজপানরি 

• র্ারা এগুন র মজিয অন্তত এেটি প্রেি যি েজরি: (a) অনিেনন্ত্রত 

বা নিোনিেভাজব সজক্রে থরাগ্ (র্া পজেটিভ PCR আসার আজগ্র 

3 মাজসর মজিয মাো সম্প্রনত বা়িাজিার েিয বা িতভি 

ইনমউজিাসাজপ্রনসভ ওষুি বা IM থস্টরজেড ইজেেিি বা ওরা  

থস্টরজেজডর থোস য শুু েরার েিয প্রজোেি হে); এবং/বা (b) 

প্রিাি অেপ্রতযে, থর্মি মুখয বকৃ্ক, ফুসফুস বা র্েৃজতর প্রোহ 

অেবা গুুতরভাজব বকৃ্ক, র্েৃৎ এবং/বা ফুসফুজসর োর্ যোনরতা 

িনতগ্রস্ত হজে োজে) 

Immune deficiencies 

• common variable immunodeficiency (CVID) 

• undefined primary antibody deficiency on immunoglobulin 

(or eligible for Ig) 

• hyper-IgM syndromes 

• Good’s syndrome (thymoma plus B-cell deficiency) 

• severe Combined Immunodeficiency (SCID) 

• autoimmune polyglandular syndromes/autoimmune 

polyendocrinopathy, candidiasis, ectodermal dystrophy 

(APECED syndrome) 

• primary immunodeficiency associated with impaired type I 

ইভমউন ঘো ভে  

• সািারণ পনরবতযিিী  ইনমউজিাজডনফনসজেজন্স (CVID) 

• ইনমউজিাজলাবুন জি অনিি যানরত প্রােনমে অযানিবনড অভাব (বা Ig 

এর েিয থর্াগ্য)  

• হাইপার-IgM নসজরাম  

• গুড'স নসজরাম (োইজমামা প্লাস নব-থস  ঘািনত) 

• গুুতর সজম্মন ত ইনমউজিাজডনফনসজেজন্স (SCID) 

• অজিাইনমউি পন লযািরডভ  ার নসজরাম/অজিাইনমউি 

পন এজন্ডাজক্রজিাপযানে েযাজন্ডডানসস, এজটাডাম য  নডসজট্রানফ 
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interferon signalling 

• x-linked agammaglobulinaemia (and other primary 

agammaglobulinaemias) 

• any person with a secondary immunodeficiency receiving or 

eligible for, immunoglobulin replacement therapy 

(APECED নসজরাম) 

• প্রিাি ইনমউজিানডনফনসজেজন্স র্া েুব য  িাইপ I ইিরজফরি 

নসগ্নান ংজের সাজে সম্পনেযত রজেজে  

• X-ন ঙ্কড আগ্ামজলাবুন জিনমো (এবং অিযািয প্রিাি 

আগ্ামজলাবুন জিনমো’সমূহ)  

• থগ্ৌণ ইনমউজিাজডনফনসজেজন্স আজে এমি থোিও মািুষ থর্ 

ইনমউজিাজলাবুন ি নরজপ্লসজমি থেরানপ গ্রহণ েরজে বা এই 

নেনেৎসা গ্রহণ েরার েিয তাজে থর্াগ্য বজ  গ্ণয েরা হে  

HIV/AIDS 

• people with high levels of immune suppression, have 

uncontrolled/untreated HIV (high viral load) or present 

acutely with an AIDS defining diagnosis 

• people on treatment for HIV with CD4 <350 cells/mm3 and 

stable on HIV treatment or CD4>350 cells/mm3 and 

additional risk factors (e.g. age, diabetes, obesity, 

cardiovascular, liver or renal disease, homeless, those with 

alcohol-dependence) 

HIV/AIDS 

• ইনমউি সাজপ্রিজির উচ্চ মাো আজে এমি সে  মািুষ, 

অনিেনন্ত্রত/নেনেৎসা েরা হেনি এমি HIV (হাই ভাইরা  থ াড) 

োো বা AIDS িরা প়িার মজতা তীর  িণ থেখা থেে এমি বযজক্ত 

• CD4 <350 cells/mm3 নেজে HIV-এর নেনেৎসা েরা হজে বা HIV 

নেনেৎসা েুি নস্থনতিী  অবস্থাে রজেজেি নেংবা CD4>350 

cells/mm3 নেজে HIV নেনেৎসা েরা হজে এবং অনতনরক্ত ঝুুঁ নের 

োরণ আজে এমি বযজক্ত (থর্মি, বেস, ডাোজবটিস, সরেূ তা, 

োনডযওভাসু্ক ার, ন ভার বা থরিা  থরাগ্, গ্হৃহীি, বা র্াজের মজের 

আসজক্ত রজেজে) 

Solid organ transplant recipients 

All recipients of solid organ transplants not otherwise specified 

পূর্ ণ (সভলড) অঙ্গ প্রভেস্থোপরন  প্রোপক 
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above 
পূণ য (সন ড) অে ট্রান্সপ্লাজির সব প্রাপে র্াজেরজে অিযোে উপজর 

উজেখ েরা হেনি 

Rare neurological conditions 

• multiple sclerosis 

• motor neurone disease 

• myasthenia gravis 

• Huntington’s disease 

ভব ল স্নোয়ভবক সমসযো 

• মানিপ  স্কর জ জরানসস 

• থমাির নিউজরাি নডজেে  

• মােজস্থনিো গ্রযানভস 

• হানিংিি-এর থরাগ্ 

Young people aged 12 to 17 considered at high risk 
from coronavirus and to be prioritised for treatment 

Coronavirus is much less likely to progress to severe disease in 

people aged 12 to 17, even in those who might be viewed as at 

increased risk. Only those 12 to 17 year olds assessed as at 

exceptionally high risk will be offered an infusion of a monoclonal 

antibody treatment. The oral antiviral treatments are only 

authorised for use in adults aged over 18 years. 

The decision to treat will normally be made by a multi-disciplinary 

team after carefully weighing the risks and benefits. They'll 

take into consideration the recommendations from the independent 

advisory group. 

12 কেরক 17 বছ  বয়সী কমবয়স্করে  কর োনোভোই োরস  

সবরেরক কবভি ঝ ুঁ ভক আরছ বরল মরন ক ো হয় এবং েোরে রক 

ভিভকৎসো  জনয অগ্রোভিকো  কেওয়ো হয় 

েজরািাভাইরাস 12 থেজে 17 বের বেসী মািুজষর মজিয গুুতর থরাজগ্র 

আোর িারণ েরার সম্ভাবিা েমই, এমিনে র্াজের থবনি ঝুুঁ নে আজে 

বজ  থেখা হে তাজের মজিযও। শুিুমাে 12 থেজে 17 বের বেসী র্ারা 

বযনতক্রমীভাজব থবনি ঝুুঁ নেগ্রস্ত তাজেরজেই থমাজিাজিািা  অযানিবনড 

নেনেৎসার এেটি ইিনফউিি থেওো হজব। ওরা  অযানিভাইরা  

নেনেৎসা শুিু 18 বেজরর থবনি বেসী প্রাপ্তবেস্কজেরজেই থেওো 

অিুজমানেত। 

 

নেনেৎসার নসদ্ধান্ত সািারণত এেটি বহভ মুখী ে  নবনভন্ন ঝুুঁ নে ও সুনবিার 

https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
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নেে খনতজে থেজখ নিণ যে েজরি। তারা স্বতন্ত্র উপজেষ্টা থগ্াষ্ঠীর পরামি যও 

নবজবেিা েজর। 

Accessing testing 

If you have a health condition which means you may be eligible for 

new coronavirus treatments, you should keep a pack of lateral flow 

tests at home. Only use them if you develop symptoms. You can 

order a free pack for home delivery online or by phoning 119.  

Testing is still free of charge if you have a health condition which 

means you may be eligible for new coronavirus treatments. 

প ীেো অযোরেস ক ো 

আপিার র্নে স্বাজস্থযর থোিও সমসযা োজে, র্ার অে য হ  আপনি িতভি 

েজরািাভাইরাজসর নেনেৎসার েিয থর্াগ্য হজত পাজরি, তাহজ  ঘজর 

 যািারা  থলা নডভাইস পরীিাগুন র এেটি পযাে রাখুি। শুিুমাে 

উপসগ্ য থেখা নেজ  তজবই থসগুন  বযবহার েুি। আপনি অি াইজি বা 

119 িম্বজর থফাি েজর থহাম থডন ভানরর েিয এেটি নবিামূজ যর পযাে 

অডযার েরজত পাজরি। 

আপিার র্নে স্বাজস্থযর থোিও সমসযা োজে, তার অে য হ  আপনি িতভি 

েজরািাভাইরাজসর নেনেৎসার েিয থর্াগ্য এবং থসজিজে পরীিা 

নবিামূজ য েরাজত পারজবি। 

Positive LFD result 

If your LFD test is positive and you're eligible for treatment you 

need to do 3 things: 

1. Contact your NHS health board on the number on this page. 

They'll assess your suitability for treatment. 

2. Phone 119 and request 2 PCR kits. Tell the call handler that 

you live in Scotland and are eligible for treatment. You 

পজজট ভ LFD ফলোফল 

আপিার LFD পরীিার ফ াফ  পজেটিভ এজ  এবং নেনেৎসার েিয 

থর্াগ্য হজত আপিার 3টি নবষে েরোর: 

1. এই পষৃ্ঠাে থেওো িম্বজর আপিার NHS থহ ে থবাজডযর সাজে 

থর্াগ্াজর্াগ্ েুি। তারা নেনেৎসার েিয আপিার র্োে যতা 

মূ যােি েরজব। 

2. 119 িম্বজর থফাি েজর 2টি PCR নেজির অিুজরাি েুি। নর্নি 

https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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should do this as soon as possible after your positive result. 

Two tests will arrive within 24 to 48 hours. You should take 

one of these tests as soon as it arrives and the other 5 days 

after your treatment begins. You cannot order these tests 

online. 

3. Follow stay at home advice. 

থফাি িরজেি তাজে ব িু আপনি স্কি যাজন্ড বাস েজরি এবং 

নেনেৎসা পাওো থর্াগ্য। পজেটিভ ফ াফ  আসার পজর র্ত িীঘ্র 

সম্ভব আপিার এটি েরা উনেত। েুটি পরীিা 24 থেজে 48 ঘণ্টার 

মজিযই আসজব। আপিার উনেত থসটি আসার পজর র্ত তা়িাতান়ি 

সম্ভব এেটি পরীিা েরাজিা এবং আপিার নেনেৎসা শুু হওোর 

5নেি পজর আজরেটি পরীিা েরাজিা। আপনি এই পরীিাগুন  

অি াইজি আবার অডযার েরজত পারজবি িা। 

3. ঘজর োোর উপজেি অিুসরণ েুি। 

 

Negative LFD result 

If your LFD test is negative, but you still have symptoms, you 

should take another LFD test on each of the next 2 days (3 tests in 

total over 3 days). If either of these tests is positive, follow the 

steps for a positive LFD test. 

কনরগট ভ LFD ফলোফল 

আপিার LFD পরীিার ফ  থিজগ্টিভ আসার পজরও আপিার র্নে 

উপসগ্ য োজে, তাহজ  পজরর 2 নেজির প্রনতনেিই (3 নেজি থমাি 3টি 

পরীিা) আপিার আজরেটি LFD পরীিা েরাজিা উনেত। র্নে এই 

পরীিাগুন র থোিও এেটি পজেটিভ আজস, তাহজ  পজেটিভ LFD 

পরীিার িাপগুন  অিুসরণ েুি। 

PCR tests 

There is no need to take a PCR test to start receiving treatment. 

However, taking a PCR test before and after you have your 

treatment for coronavirus helps provide extra information about any 

changes to the virus and how well the treatments are working. 

The first test should be taken as soon as it arrives, if possible this 

PCR প ীেো 

নেনেৎসা পাওো শুু েরজত আপিার PCR পরীিা থিওোর েরোর 

থিই। তজব, েজরািাভাইরাজসর নেনেৎসা পাওোর পজর এবং আজগ্ আপনি 

PCR পরীিা েরাজ  তা ভাইরাজসর পনরবতযি ও নেনেৎসা েতিা ভাজ া 

োে েরজে থসই সম্পজেয অনতনরক্ত তেয নেজত সাহার্য েরজব। 

 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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should be before you take the first dose of your treatment. You 

should not delay treatment to wait for the PCR tests to arrive or 

wait for the result. If it hasn’t arrived when you get your treatment, 

just take it as soon as you can. 

Take the second test on day 5 of your treatment, whether you have 

finished treatment or not, and regardless of when you took the first 

test. 

প্রেম পরীিাটি এজস থপৌৌঁোজিার পজর র্ত িীঘ্র সম্ভব েরাজিা উনেত, 

সম্ভব হজ  আপিার নেনেৎসার প্রেম মাো থিওোর আজগ্ই েরাি। PCR 

পরীিা এজস থপৌৌঁোজিা বা ফ াফজ র েিয অজপিা েজর নেনেৎসাে 

থেনর েরজবি িা। র্নে আপনি নেনেৎসা পাওোর সমজেও এটি এজস িা 

থপৌৌঁোে, তাহজ  র্ত তা়িাতান়ি সম্ভব থসটি েরাি। 

 

আপনি নেনেৎসা থিষ েনরজে োেুি বা িাই োেুি,এবং প্রেম পরীিা 

র্খিই েরাি আপিার নেনেৎসার 5ম নেজি নদ্বতীে পরীিাটি েরাি। 

Accessing treatment 

The table below provides a phone number for each NHS health 

board that you can contact if you meet the eligibility criteria. You 

should contact your health board where you live. 

If you test positive while you're away from home (for example on 

holiday) in any other part of Scotland or the UK, you should still 

contact your home health board where you permanently live. This 

is because your home health board in Scotland will have access to 

more information about you to support any requirements to confirm 

your eligibility. They'll then help you to access the closest 

treatment service to where you are temporarily staying. 

The phone lines will be open 7 days a week including public 

holidays. You may reach an answering machine and be asked to 

leave a message as some areas are operating a call back service. 

ভিভকৎসো অযোরেস ক ো 

নিজে থেওো তান োে প্রজতযেটি NHS স্বাস্থয থবাজডযর থফাি িম্বর থেওো 

রজেজে র্াজের সাজে আপনি থর্াগ্াজর্াগ্ েরজত পাজরি র্নে আপনি 

থর্াগ্যতার মািেণ্ড পূরণ েজরি। আপিাজে আপিার বসবাস স্থাজির 

স্বাস্থয থবাজডযর সাজে থর্াগ্াজর্াগ্ েরা উনেত।  

আপনি ঘর থেজে েজূর স্কি যান্ড বা UK-র অিযে োোর সমে (থর্মি, 

েভ টি োিাজত নগ্জে) আপিার পরীিার ফ  র্নে পজেটিভ আজস, তাহজ  

আপনি থর্খাজি স্থােীভাজব বাস েজরি থসই স্থাজির থহাম থহ ে থবাজডযর 

সাজে থর্াগ্াজর্াগ্ েরা উনেত। োরণ স্কি যাজন্ড আপিার থহাম থহ ে 

থবাডযই আপিার থর্াগ্যতা নিজিত েরার েিয থোিও প্রজোেিীেতা 

োেজ  থসই নবষজে আপিাজে সমে যি েরজত আরও তেয অযাজিস 

েরজত পাজর। 
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After contacting the number you'll be assessed for your suitability 

for treatment. 

If eligible, you'll be asked about the medicines that you're currently 

taking. This is for safety reasons as some medicines can cause 

serious side effects when taken together. Please have the list of 

medicines that you're taking handy when you call. This includes 

medicines prescribed by your GP practice or hospital, medicines 

prescribed privately outside of the NHS, and any medicines bought 

from a pharmacy or shop without a prescription. 

Remember to also include herbal remedies and vitamin 

supplements you are taking, as well as medicines that come in 

patches, inhalers, suppositories, lozenges, gels, ointments, or 

creams. 

The NHS will advise which treatment, if any, is suitable for you. 

Your clinician may recommend an antiviral treatment to be taken 

orally. Alternatively, you might have to travel to a day clinic at a 

hospital to receive a treatment called a monoclonal antibody 

treatment. This is normally given by intravenous infusion (in your 

vein). You'll get instructions on where to get the treatment and how 

to get there and back safely. 

থফাি  াইিগুন র সরোনর েভ টি সহ সপ্তাজহর 7 নেি থখা া োজে 

আপিার ে  হেজতা আিসানরং থমনিজি থর্জত পাজর এবং আপিাজে 

হেজতা এেটি বাতযা রাখজত ব া থর্জত পাজর োরণ নেেভ  অঞ্চজ  হেজতা 

এেটি ে  বযাে পনরজষবা পনরো িা েরা হজে।  

িম্বজরর সাজে থর্াগ্াজর্াগ্ েরার পর নেনেৎসার েিয আপিার থর্াগ্যতা 

মূ যােি েরা হজব। 

আপিাজে র্নে থর্াগ্য বজ  গ্ণয েরা হে, তাহজ  আপিাজে জেজ্ঞাসা 

েরা হজব থর্ সম্প্রনত আপনি থোি-থোি ওষুি নিজেি। এিা হ  সুরিা 

সম্পনেযত োরজণ থেিিা নেেভ  ওষুজির গুুতর পার্শ্ য প্রনতজক্রো হজত 

পাজর র্নে থসগুজ াজে এেসাজে গ্রহণ েরা হে। ে  েরার সমে অিুগ্রহ 

েজর আপিার দ্বারা গ্রহণ েরা ওষুজির িাজমর তান ো হাজতর োজে 

রাখুি। এজত অন্তভভ যক্ত রজেজে আপিার GP প্রযােটিস বা হাসপাতা  দ্বারা 

থপ্রসক্রাইব েরা ওষুিপে NHS-এর বাইজর প্রাইজভিভাজব থপ্রসক্রাইব 

েরা ওষুিপে, এবং থর্জোিও ওষুিপে র্া আপনি থপ্রসজক্রপিি ো়িা 

এেটি ফাজম যনস বা থোোি থেজে ক্রে েজরজেি।  

আপিার দ্বারা গ্রহণ েরা থোিও হাব য  প্রনতোর এবং নভিানমি অিুপূরে 

অন্তভভ যক্ত েরার েোও মজি রাখজবি এবং তার সাজে এমি সে  

ওষুিপে ও অন্তভভ যক্ত েরজবি র্া পযাে, ইিজহ ার, সাজপাজেিনর,  জেে, 
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থহ , অজেিজমি বা জক্রম রূজপ আজস।  

NHS আপিাজে পরামি য থেজবি থর্ র্নে োজে তাহজ  থোি নেনেৎসা 

আপিার েিয উপর্ুক্ত হজব। আপিার নেনেৎসে হেজতা আপিাজে 

থমৌনখেভাজব এেটি অযানিভাইরা  নেনেৎসা গ্রহণ েরার সুপানরি নেজত 

পাজরি। নবেল্পরূজপ, থমাজিাজিািা  অযানিবনড নেনেৎসা িাম এেটি 

নেনেৎসা গ্রহণ েরার েিয আপিাজে হেজতা এেটি হাসপাতাজ র থড 

নিনিে অবনি র্াো েরজত হজত পাজর। এিাজে সািারণত ইন্ট্রাজভিাস 

ইিনফউিি (আপিার নিরাে) নহজসজব থেওো হে। আপিাজে নিজেযি 

থেওো হজব থর্ এই নেনেৎসা আপনি থোোে গ্রহণ েরজত পাজরি এবং 

থসখাি থেজে নেভাজব আসা-র্াওো েরজত পাজরি।  

These numbers should not be used if you're seeking urgent 

medical advice or have a general health query. 

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 

আপনি র্নে েুরী থমনডজে  পরামি য সন্ধাি েরজেি বা আপিার 

থোিও সািারণ স্বাস্থয সম্পনেযত প্রশ্ন আজে তাহজ  এর েিয এই 

িম্বরগুন জে বযবহার েরা উনেত িে। 

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 
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NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 

NHS Tayside (Open 9am-4pm: Mon-Fri and 9am-1pm: Sat-Sun) - 

01382 919 477 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 

NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 

NHS Tayside সো  9িা থেজে নবজে  4থি পর্ যন্ত থখা া: থসাম-শুক্র 

এবং সো  9িা থেজে েুপুর 1িা: িনি ও রনব) - 01382 919 477 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

PANORAMIC Research Study 

Coronavirus oral antiviral treatments are being evaluated through a 

study called PANORAMIC, run by the University of Oxford. 

People across Scotland took part in the first stage of the study 

which evaluated a medicine called molnupiravir. This stage of the 

study has now closed. 

PANORAMIC ভ সোিণ েোভড  

University of Oxford (অিজফাডয নবর্শ্নবেযা ে দ্বারা পনরোন ত 

PANORAMIC িামে এেটি অিযেজির মািযজম েজরািাভাইরাস থমৌনখে 

অযানি-ভাইরা  নেনেৎসাগুন র মূ যােি েরা হজে।  

Scotland েজু়ি মািুষ অিযেজির প্রেম পর্ যাজে অংিগ্রহণ েজরজেি 
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The second stage of the study will evaluate a medicine called 

Paxlovid. This stage is taking place through localised study sites. 

This is because the health professionals recruiting participants into 

the study need access to medical record data to see if the 

medicine is suitable for individuals before they can enter the study. 

There are no study sites open yet in Scotland. Work is underway to 

find out how this stage of the study could be offered in Scotland in 

the future. 

For more information about the study, visit the PANORAMIC trial 

website or contact mailto:communications@nrs.org.uk 

থর্খাজি থমা িুনপরানভর িামে এেটি ওষুজির ম ূযােি েরা হজেজে। 

অিযেজির এই পর্ যাে এখি বন্ধ হজে থগ্জে। 

অিযেজির নদ্বতীে পর্ যাজে পযািজ ানভড িামে এেটি ওষুজির মূ যােি 

েরা হজব। এই পর্ যােটি স্থািীে অিযেজির সাইজির মািযজম পনরোন ত 

েরা হজব। এর োরণ হ  থর্ স্বাস্থয থপিােীবীরা এমি সে  

অংিগ্রহণোরীজেরজে অিযেজি ভনতয েরজেি তাজের থমনডজে  থরেডয 

ডািা অবনি অযাজিস পাওো গুুত্বপূণ য র্াজত অিযেজি তাজের প্রজবি 

েরার আজগ্ নিি যানরত েরা থর্জত পাজর থর্ ওষুিটি তাজের েিয উপর্ুক্ত 

হজব নেিা।  

Scotland-এ এখিও থোিও অিযেজির সাইি থখা া থিই। অিযেজির এই 

পর্ যােটিজে ভনবষযজত Scotland-এ নেভাজব সরবরাহ েরা থর্জত পাজর তা 

সন্ধাি েরার েিয োে ে জে।  

অিযেি সম্পজেয আরও তেয োিার েিয, PANORAMIC ট্রাো  

ওজেবসাইি নেংবা এই টিোিাে ইজমই  পািাি: 

communications@nrs.org.uk থত থর্াগ্াজর্াগ্ েুি থত থর্াগ্াজর্াগ্ 

েুি। 

For more information about coronavirus (COVID-19) in [বাং াে] েজরািাভাইরাস (থোনভড-19) সম্পজেয আরও তেয োিার 

https://www.panoramictrial.org/
https://www.panoramictrial.org/
mailto:communications@nrs.org.uk
https://www.panoramictrial.org/
https://www.panoramictrial.org/
mailto:communications@nrs.org.uk
mailto:communications@nrs.org.uk
mailto:communications@nrs.org.uk
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Bengali go to www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ েিয www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ থত র্াি 
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