
 
 

English  Bengali (বাাংলা) 

Assessing long COVID symptoms 

If your healthcare professional thinks you have long COVID, they 

may: 

 take a medical history and ask about whether you have had, 

or think you have had, coronavirus (COVID-19) 

 examine you to find out more about any physical or mental 

health symptoms you have if required 

If you need it, please ask about extra support during your 

assessment. For example having extra time for your appointment or 

having an interpreter. Your healthcare professional may ask to 

include your family or carers in discussions. They'll agree this with 

you. 

লং ক োভিডের উপসর্ গগুডলো মূলযোয়ন 

 রো 

যদি আপনার হেলথকেয়ার প্রকেশনাল মকন েকরন হয আপনার লং 

হোদিড আকে, তােকল তারা: 

 এেটি হমদডকেল দেদি দনকত পাকরন এবং আপনার 

েকরানািাইরাস (হোদিড-19) েকয়দেকলা দেনা, অথবা েকয়দেকলা 

বকল আপনার মকন েয় দেনা, হস সম্পকেে জিজ্ঞাসা েরকত পাকরন 

 প্রকয়ািকন আপনার হযকোকনা শারীদরে বা মানদসে স্বাস্থ্য 

সম্পদেেত উপসর্ ে সম্পকেে আকরা িানকত আপনাকে পরীক্ষা 

েরকত পাকরন 

আপনার যদি এটি প্রয় াজন হ , তাহয়ে আপনার মূেযা য়নর সম  

অদতদরক্ত সহা তা চান। যযমন আপনার অযাপয় ন্টয়ময়ন্টর জনয 

অদতদরক্ত সম  বা যিাভাষী রাখা। আপনার স্বাস্থ্যয়সবার যপশািার হ য়তা 
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আপনার পদরবায়রর কাউয়ক বা পদরচয যাকারীয়ক আয়োচনা  রাখয়ত 

চাইয়ত পায়রন। এই বযাপায়র তারা আপনার সম্মদত যনয়ব। 

How your symptoms will be assessed 

Your healthcare professional will talk to you about the wide range of 

possible long COVID symptoms, and how they may come and go 

over time. They may suggest some tests - for example a blood test. 

You'll generally be able to manage most of your symptoms on your 

own but you may need some help from your primary care team. 

Your primary care team could include a: 

 GP 

 nurse 

 pharmacist 

 physiotherapist 

 occupational therapist 

আপনোর উপসর্ গগুডলো ভ িোডে মূলযোয়ন  রো হডে 

আপনার হেলথকেয়ার প্রকেশনাল আপনার সাকথ লং হোদিকডর নানান 

ধরকের সম্ভাবয উপসর্ েগুকলা এবং সমকয়র সাকথ সাকথ হসগুকলা েীিাকব 

আসকত হযকত পাকর হস সম্পকেে েথা বলকবন। তারা েয়কতা দেেু পরীক্ষার 

িনয বলকত পাকরন - হযমন এেটি রক্ত পরীক্ষা। 

আপদন দনকিই সাধারেত আপনার হবদশরিার্ উপসর্ েগুকলা সামকল দনকত 

পারকবন, তকব আপনার প্রাইমাদর হেয়ার টিকমর োে হথকে আপনার দেেু 

সাোকযযর প্রকয়ািন েকত পাকর। আপনার প্রাইমাদর হেয়ার টিকম অন্তিুেক্ত 

থােকত পাকর: 

 GP 

 নাস ে 

 োম োদসস্ট 
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In some cases, you may be referred for more specialist advice. 

If you have a severe mental health condition or your healthcare 

professional is concerned that you're at risk of serious self-harm or 

suicide, you'll be referred urgently for assessment by a mental 

health professional. 

You may be referred urgently to hospital if you have any signs that 

could be a life-threatening condition, for example: 

 a low level of oxygen in your blood 

 severe lung disease 

 chest pain 

 দেজিওকথরাদপস্ট 

 অেুকপশনাল হথরাদপষ্ট 

দেেু হক্ষকে, আপনাকে আকরা অদধেতর দবকশষজ্ঞ পরামকশ ের িনয 

হরোর েরা েকত পাকর। 

আপনার যদি যকানও গুরুতর মানদসক স্বায়স্থ্যর সমসযা থায়ক বা আপদন 

দনয়জর ক্ষদত অথবা আত্মহতযা করার ঝ ুঁ দক রয় য়ে বয়ে স্বাস্থ্যয়সবার 

যপশািাররা উদিগ্ন হন, তাহয়ে আপনায়ক জরুদর দভদিয়ত যকানও 

মানদসক স্বাস্থ্যয়সবার যপশািায়রর মূেযা য়নর জনয যরফার করা হয়ব।  

যদি আপনার এমন হোন লক্ষে থাকে যা আপনার িীবকনর িনয 

েুমদেস্বরূপ েকত পাকর, তােকল আপনাকে িরুদরিাকব োসপাতাকল 

হরোর েরা েকত পাকর, উিােরেস্বরূপ: 

 আপনার রকক্ত অজিকিকনর মাো েকম হর্কল 

 েুসেুকসর গুরুতর হরার্ 

 বুকে বযথা 
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Tests 

Your healthcare professional may carry out some tests to 

investigate your signs and symptoms. This will also help them rule 

out other conditions. As a general rule, the healthcare professional 

who arranges your test will also discuss with you how you'll receive 

your results. 

Tests may include: 

 blood tests 

 an exercise tolerance test suited to your ability (for example 

a 1 minute sit-to-stand test) 

 lying and standing blood pressure and heart rate 

 pulse oximetry (a sensor is attached to your finger to 

measure oxygen levels) 

 a chest X-ray if you still have breathing difficulties (for 

example a cough or breathlessness) 

পরীক্ষো সমূহ 

আপনার লক্ষে ও উপসর্ েগুকলা খদতকয় হিখকত আপনার হেলথকেয়ার 

প্রকেশনাল দেেু পরীক্ষা-দনরীক্ষা েরকত পাকরন। এটি তাকিরকে অনযানয 

অবস্থ্াগুকলা বাি দিকতও সাোযয েরকব। সাধারে দনয়ম দেকসকব, হযই 

হেলথকেয়ার প্রকেশনাল আপনার পরীক্ষার বযবস্থ্া েরকবন দতদন, আপদন 

েীিাকব আপনার েলােলগুকলা পাকবন তা দনকয়ও আপনার সাকথ 

আকলাচনা েরকবন। 

পরীক্ষায় অন্তিুেক্ত থােকত পাকর: 

 রক্ত পরীক্ষা 

 আপনার সক্ষমতার সাকথ উপকযার্ী এেটি বযায়াম সেনশীলতার 

পরীক্ষা (উিােরেস্বরূপ 1 দমদনকির এেটি বসা-হথকে-উকে 

িা াঁড়াকনার পরীক্ষা) 

 যশা া এবং িা ুঁডায়না অবস্থ্া  রক্তচাপ ও হৃিস্পন্দন 
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If you have mental health symptoms such as anxiety or depression, 

you may be referred: 

 for psychological therapies 

 to a liaison psychiatry service if you have more complex 

physical and mental health needs 

If your healthcare professional thinks your symptoms are not related 

to coronavirus and may be due to another condition, you may be 

offered other tests. You may also be referred to a specialist in that 

condition. 

 পালস অজিকমটি (অজিকিকনর মাো পদরমাকপর িনয আপনার 

আঙুকলর সাকথ এেটি হসন্সর সংযুক্ত থাকে) 

 আপনার যদি এখকনা শ্বাস-প্রশ্বাকস সমসযা থাকে (উিােরেস্বরূপ 

োদশ বা শ্বাসেষ্ট), তােকল বুকের এেটি এি-হর 

আপনার যদি মানদসে স্বাস্থ্য সম্পদেেত উপসর্ ে থাকে, হযমন: উদিগ্নতা বা 

দবষণ্ণতা, তকব আপনাকে হরোর েরা েকত পাকর: 

 সাইকোলজিেযাল হথরাদপর িনয 

 আপনার যদি অদধেতর িটিল শারীদরে ও মানদসে স্বাস্থ্যর্ত 

চাদেিা থাকে, তােকল এেটি দলয়াকিা াঁ সাইদেয়াটি সাদিেকস 

যদি আপনার হেলথকেয়ার প্রকেশনাল মকন েকরন হয আপনার 

উপসর্ েগুকলা েকরানািাইরাকসর সাকথ সম্পদেেত নয় বরং অনয হোকনা 

অবস্থ্ার োরকে েকত পাকর, তােকল আপনাকে অনযানয পরীক্ষা েরকত 

বলা েকত পাকর। হসই অবস্থ্ায় আপনাকে এেিন দবকশষকজ্ঞর োকেও 

হরোর েরা েকত পাকর। 
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After your assessment 

After your assessment, your healthcare professional will discuss 

with you and agree on what support you need and how you can get 

it. To work out what support you need and make a plan with you 

about your recovery, your healthcare professional will talk to you 

about: 

 the overall impact of your symptoms on your life 

 how your symptoms may change or come and go 

 how you might need different levels of support at different 

times 

আপনোর মূলযোয়ডনর পর 

আপনার মূলযায়কনর পর, আপনার হেলথকেয়ার প্রকেশনাল আপনার 

সাকথ আপনার হোন সোয়তা প্রকয়ািন এবং আপদন েীিাকব তা হপকত 

পাকরন হস দবষকয় আকলাচনা েরকবন এবং সম্মত েকবন। আপনার েী 

ধরকনর সোয়তা প্রকয়ািন তা দনধ োরে েরকত এবং আপনার সুস্থ্ েকয় 

ওোর দবষকয় আপনার সাকথ এেটি পদরেল্পনা েরকত, আপনার 

হেলথকেয়ার প্রকেশনাল আপনার সাকথ এই দবষকয় েথা বলকবন: 

 আপনার িীবকনর উপর আপনার উপসর্ েগুকলার সামদিে প্রিাব  

 আপনার উপসর্ েগুকলা দেিাকব পদরবতেন েকত পাকর অথবা 

আসকত ও চকল হযকত পাকর 

 দেিাকব দবদিন্ন সমকয় আপনার দবদিন্ন পয োকয়র সেকযাদর্তা 

প্রকয়ািন েকত পাকর 

For more information in Bengali go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali 

বাংলায় আকরা তকথযর িনয 

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

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