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English Bengali (বাাংলা) 

What is long COVID? 

This information is for people aged 18 and over. Contact your GP or 

paediatric team directly if you're worried about possible long COVID 

symptoms and you're either: 

 under 18 

 a parent, guardian or carer of a young person or child 

While most people recover quickly from coronavirus (COVID-19), some 

people may have ongoing symptoms. These can last for a few weeks or 

longer. This has been referred to as long COVID. 

These symptoms are not limited to people who were seriously unwell or 

hospitalised with coronavirus. 

লং ক োভিড  ী? 

এই তথ্যগুলল 18 বছর ও তোর কবভি বয়সীদের জন্য। আপভন্ যভে সম্ভোবয 

লং ক োভিদডর উপসর্ গ ভন্দয় ভিভিত হন্ অথবো ভন্ম্নভলভিত ক উ হন্ 

তোহদল সরোসভর কপভডয়োট্রি  ট্রিদের সোদথ কযোর্োদযোর্  রুন্: 

 18 বছদরর  ে বয়সী 

 ক োন্ও ভিশু বো বোচ্চোর বোবো-েো, অভিিোব , বো পভরিয গো োরী  

বেশিরভাগ মানুষ কররানাভাইরাস (বকাশভড-19) বেরক দ্রতু সুস্থ হরে 

উঠরেও, শকছু বোরকর চেমান উপসগ গ চেরতই োকরত পারর। এগুরো 

করেক সপ্তাহ ো তারও বেশি শিন স্থাে়ী হরত পারর। এরকই েং বকাশভড 

শহরসরে উরেখ করা হরেরছ। 



এই েক্ষণগুরো এমন বোকরির মরযে স়ীমােদ্ধ নে যারা কররানাভাইরারস 

আক্রান্ত হরে গুরুতর অসুস্থ হরে পরেশছরেন ো হাসপাতারে ভশতগ 

হরেশছরেন। 

How long does long Covid last? 

Most people's symptoms of coronavirus get better within 4 weeks. But for 

some people, symptoms can last longer, or new ones can develop. 

Symptoms can also change over time and can affect anywhere in the 

body. 

Healthcare professionals may refer to long COVID as: 

 ongoing symptomatic COVID-19 (4 to 12 weeks) 

 post-COVID-19 syndrome (over 12 weeks) 

As this is a new condition, our understanding is developing all the time. 

Experts are learning more about how long symptoms will last, and it'll 

vary from person to person. There can be different symptoms which 

often overlap. It can't be said exactly how long coronavirus symptoms 

will last. The reassuring evidence is that symptoms improve over time in 

most cases.  

Advice is based on:  

 evidence from research so far 

লং কোভিড কত দিন ধরে চলে? 

বেশিরভাগ মানুরষর কররানাভাইরারসর েক্ষণগুরো 4 সপ্তারহর মরযে ভাে 

হরে যাে। শকন্তু শকছু বোরকর বক্ষরে, েক্ষণগুরো ি়ীর্ গস্থাে়ী হরত পারর, 

অেো নতুন নতুন েক্ষণ বিখা শিরত পারর। েক্ষণগুরো সমরের সারে 

সারে পশরেশতগতও হরত পারর এেং ির়ীররর বযরকারনা স্থারন প্রভাে বেেরত 

পারর। 

বহেেরকোর প্ররেিনােরা েং বকাশভডরক এভারে উরেখ কররত পাররন: 

 চেমান উপসগ গযুক্ত বকাশভড-19 (4 বেরক 12 সপ্তাহ) 

 বকাশভড-19 পরেতী েক্ষণ (12 সপ্তারহর বেশি) 

বযরহতু এটি একটি নতুন অেস্থা, আমারির বোযগমেতা সে সমেই 

োেরছ। শেশভন্ন যররণর উপসগ গ বিখা শিরত পারর।  ত ভেন্ ধদর উপসর্ গ 

িলদত কসই সম্পদ গ ভবদিষজ্ঞরো এিন্ও জোন্দছন্ এবং এট্রি বযক্তি ভবদিদষ 

ভিন্ন হদয় থোদ । এেন্ ভবভিন্ন উপসর্ গ আদস যো এ ট্রির সোদথ আদর ট্রি 

কেিো ভেদত পোদর। লং  দরোন্োিোইরোদসর উপসর্ গগুভল  তভেন্ ধদর িলদব 



 experience and expert knowledge of healthcare professionals  

Research is ongoing, so advice may change when its results are known. 

তো সট্রি িোদব বলো যোয় ন্ো। তদব প্রেোণ কথদ  এিু ুই আশ্বোস পোওয়ো 

যোদে কয উপসর্ গগুভল কবভিরিোর্ কেদেই সেদয়র সোদথ ট্রি  হদয় যোয়। 

উপদেিগুভল এই ভিভিদত কেওয়ো হদয়দছ:  

 এতভেন্ ধদর িলো র্দবষণোর প্রেোণ কথদ   

 স্বোস্থ্যদসবো কপিোেোরদের ভবদিষজ্ঞ ও ভবভিষ্ট জ্ঞোন্ কথদ  

র্দবষণো এিন্ও িলদছ,  োদজই ফলোফল জোন্ো কর্দল উপদেিগুভল পোদে 

কযদত পোদর। 

Signs and symptoms of long COVID 

Signs and symptoms after coronavirus can be different from person to 

person. The most common ones include: 

 cough 

 breathlessness 

 fatigue 

 muscle and joint pain 

 sleep problems 

 loss of smell or taste 

 low mood 

লং কোভিডের লকষ্ণ ও উপসরগ্ সমহূ 

কররানাভাইরারসর পরর বিখা বিওো েক্ষণ ও উপসগ গগুরো েেক্তক্তরভরি 

শভন্ন হরত পারর। সেরচরে প্রচশেতগুরোর মরযে ররেরছ: 

 কাশি 

 শ্বাসকষ্ট 

 ক্লাশন্ত 

 কপভি এবং র্ো াঁদি বযথো 

 র্ুরমর সমসো 

 গন্ধ ো স্বারির অনুভূশত হারারনা 



 'brain fog', loss of concentration or memory issues (cognitive 

impairment) 

 anxiety 

Read further information about the signs and symptoms of long COVID 

 শেমষ গতা 

 'মাোর বভতর বযা োঁোরি অনুভূশত', মরনারযাগ হাশররে বেো অেো 

স্মশৃতিক্তক্তর সমসো (েুক্তদ্ধশভশিক শেকেতা) 

 উরেগ 

েং বকাশভরডর েক্ষণ ও উপসগ গগুরো সম্পরকগ আররা তেে পেুন 

Assessing long COVID symptoms 

Nobody else understands your symptoms as well as you. Some people 

can carry on their day to day life managing long COVID symptoms 

themselves. Others may need further help from a healthcare 

professional. 

You're the best person to help your healthcare professional understand 

how your symptoms affect you. 

Your symptoms can be assessed in several ways, which will include 

looking at your physical and mental wellbeing. 

Read further information about assessing long COVID symptoms 

লং কোভিডের উপসরগ্গলুো মলূয্াযন় করা 

অনে বকউ আপনার মরতা করর আপনার উপসগ গগুরো েুঝরত পারর না। 

শকছু মানুষ েং বকাশভরডর উপসগ গগুরো শনরেরাই সামরে শনরে তারির 

দিনক্তিন ে়ীেন চাশেরে শনরত পাররন। অনেরির হেরতা বহেেরকোর 

প্ররেিনারের কাছ বেরক আররা সাহারযের প্ররোেন হরত পারর। 

আপনার উপসগ গগুরো আপনারক ক়ীভারে প্রভাশেত কররছ তা আপনার 

বহেেরকোর প্ররেিনােরক েুঝরত সাহাযে করার েনে আপশনই বসরা 

েেক্তক্ত। 

আপনার উপসগ গগুরো শেশভন্ন উপারে মূেোেন করা বযরত পারর, যার 

মরযে আপনার িার়ীশরক এেং মানশসক সুস্থতার শিরক নের বিওো 

অন্তভুগক্ত োকরে। 

েং বকাশভরডর উপসগ গগুরো মূেোেন করা সম্পরকগ আররা তেে পেুন 
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Planning your care 

When planning your care, it's important that you're involved in 

discussions and decisions that affect you. 

After your assessment, your healthcare professional will discuss with you 

and agree on what support you need and how you can get it. 

Read further information about your recovery 

আপনার যতন্ের পরিকল্পনা করা 

আপনার যরের পশরকল্পনা করার সমে, আরোচনাে এেং আপনারক 

প্রভাশেত করর এমন শসদ্ধান্তগুরোরত আপনার শনযুক্ত োকা গুরুত্বপূণ গ। 

আপনার মূল্যায়নের পর , আপনার হেলথকেয়ার প্রফেশনাল আপনার সাথে 

আপনার কোন সহায়তা প্রয়োজন এবং আপনি কীভাবে তা পেতে পারেন সে 

বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং সম্মত হবেন।  

আপনার সুস্থ হরে ওঠা সম্পরকগ আররা তেে পেুন 

Vaccination  

It's now known whether vaccines have any effect on the ongoing 

symptoms of coronavirus. NHS Scotland recommend you get the 

coronavirus vaccine when offered it. Vaccines can help reduce the risk of 

further infection.  

Read further information about the coronavirus vaccine.   

ট্রি োেোন্ 

 দরোন্োিোইরোদসর উপসদর্ গর কেদে ট্রি োর ক োদন্ো প্রিোব আদছ ভ ন্ো তো 

এিন্ জোন্ো কর্দছ। NHS স্কিলযোদের েদত আপন্োর  দরোন্োিোইরোদসর 

ট্রি ো কন্ওয়ো বোঞ্ছন্ীয়। ট্রি ো সংক্রেদণর আদরো ঝুাঁ ভ   েোদত সোহোযয 

 রদত পোদর। 

 দরোন্োিোইরোদসর ট্রি ো সম্পদ গ আদরো তথয পডুন্। 

Patient information booklet  

There's a patient information booklet for people who have symptoms that 

last more than 4 weeks. It’s written by experts from the National Institute 

রোগীর তথ্য পসুত্িকা 

 4 সপ্তোদহর কবভি সেয় ধদর যোদের উপসর্ গ স্থ্োয়ী হদে তোদের জন্য 

এ ট্রি করোর্ীর তথয পুক্তি ো রদয়দছ। এট্রি ন্যোিন্োল ইন্ভিট্রিউি ফর কহলথ 

https://www.nhsinform.scot/longer-term-effects-of-covid-19-long-covid/about-long-covid/your-recovery/
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for Health and Care Excellence (NICE), the Royal College for General 

Practitioners (RCGP) and the Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN).  

Read the patient information booklet 

অযোে ক য়োর এদেদলন্স (NICE), রয়যোল  দলজ ফর কজন্োদরল 

প্রযো ট্রিিন্োর (RCGP) এবং স্কট্রিি ইন্টোর দলক্তজদয়ি র্োইডলোইন্স 

কন্িওয়োদ গর (SIGN) ভবদিষজ্ঞরো ভলদিদছন্। 

 করোর্ীর তথয পুক্তি োট্রি পডুন্ 

NHS inform helpline 

If you’re well, but have a question about long COVID, you can phone 

0800 22 44 88. The helpline is open 7 days a week, from 8.00am to 

8.00pm 

NHS inform হেলপ্লাইন 

যশি আপশন সুস্থ োরকন, শকন্তু েং বকাশভড সম্পরকগ আপনার বকারনা প্রশ্ন 

োরক, তাহরে আপশন 0800 22 44 88 নম্বরর বোন কররত পাররন। 

বহল্পোইনটি সপ্তারহ 7 শিন বখাো োরক, সকাে 8.00 িা বেরক রাত 8.00 

িা পয গন্ত। 

For more information in Bengali go to 

http://www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali 

োংোে আররা তরেের েনে 

www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali –বত যান 
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