
 
 

English Bengali (বাাংলা) 

Long COVID: Low mood and 
depression 

If you're feeling distressed, in a state of despair, suicidal or in need 

of emotional support you can phone NHS 24 on 111. 

Being unwell can have an impact on your mental health. It’s not 

unusual to experience lower mood after being through a significant 

event such as coronavirus (COVID-19). It can take a while to 

process what you've been through and the impact this has had 

and may still be having on your life. If you haven't been able to do 

the activities you would usually do, this can have a big impact on 

your mood as well. 

 

লাং ক াভিড: ভবমর্ ষতা এবাং ভবর্ণ্ণতা 

আপনি যনি মািনিক পীড়া অিুভব করেি, হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় থারকি, 

আত্মঘাতী নিন্তা করেি বা মািনিক িহায়তাে প্ররয়াজি হয়, তাহরে 

আপনি 111 িম্বরে NHS 24 –এ ফ াি কেরত পারেি। 

অিুস্থ হওয়া আপিাে মািনিক স্বারস্থেে উপে প্রভাব ফ েরত পারে। 

করোিাভাইোি (ফকানভড-19) এে মরতা গুরুত্বপূর্ ণ ঘটিাে মধ্ে নিরয় 

যাওয়াে পরে নবমর্ ণতায় ফভাগা অস্বাভানবক িয়। আপনি নকরিে মধ্ে 

নিরয় নগরয়রেি এবং ফিটট আপিাে জীবরি ফয প্রভাব ফ রেরে এবং 

হয়রতা এখরিা ফ েরে, তা মানিরয় নিরত নকেু িময় োগরত পারে। 

আপনি িাধ্াের্ত ফয কাজকম ণগুরো কেরতি ফিগুরো যনি আপনি 

কেরত িক্ষম িা হি, তরব তা আপিাে ফমজারজে উপেও একটট বড় 

প্রভাব ফ েরত পারে। 



 
 
 

Symptoms of low mood and depression 

Signs and symptoms of low mood can include: 

 sadness 

 feeling anxious or panicky 

 worry 

 tiredness 

 low self-esteem 

 frustration 

 anger 

 feelings of hopelessness 

A low mood usually lifts after a few days or weeks. However, a low 

mood that doesn't go away can be a sign of depression. 

In addition to the symptoms above, depression can include: 

 low mood lasting 2 weeks or more 

ভবমর্ ষতা এবাং ভবর্ণ্ণতার লক্ষণ সমূহ 

নবমর্ ণতাে েক্ষর্ ও উপিরগ ণে মরধ্ে অন্তভুণক্ত থাকরত পারে: 

 িুুঃখময়তা 

 উনিগ্নতা বা আতঙ্কিত ফবাধ্ কো 

 উরিগ 

 ক্লানন্ত ফবাধ্ 

 আত্মনবশ্বাি কম থাকা 

 হতাশা 

 ফরাধ্ 

 আশাহীিতাে অিুভূনত 

নবমর্ ণতাে ভাব িাধ্াের্ত করয়ক নিি বা িপ্তাহ পরে িরে যায়। তরব, 

ফকারিা নবমর্ ণতা যা িরে যায় িা, তা নবর্ণ্ণতাে েক্ষর্ হরত পারে। 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/anxiety-and-panic/why-do-i-feel-anxious-and-panicky/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/anger-management/why-am-i-so-angry/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/anxiety-and-panic/why-do-i-feel-anxious-and-panicky/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/anger-management/why-am-i-so-angry/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression


 
 
 

 not getting any enjoyment out of life 

 feeling hopeless 

 feeling tired or lacking energy 

 not being able to concentrate on everyday things, like 

reading the paper or watching television 

 comfort eating or losing your appetite 

 sleeping more than usual, or being unable to sleep 

 having suicidal thoughts or thoughts about harming yourself 

If negative feelings don't go away, are too much for you to cope 

with, or are stopping you from carrying on with your normal life, 

you may need to make some changes and get some extra 

support. 

If you experience depression symptoms most of the day, every 

day, for more than two weeks, you should visit your GP. 

Learn more about depression 

উপরেে েক্ষর্গুরো োড়াও, নবর্ণ্ণতাে মরধ্ে অন্তভুণক্ত থাকরত পারে: 

 2 িপ্তাহ বা তাে ফবনশ িময় স্থায়ী নবমর্ ণতা 

 জীবি ফথরক ফকারিা আিন্দ িা পাওয়া 

 আশাহীি অিুভূনত 

 ক্লান্ত বা শঙ্কক্তে অভাব ফবাধ্ কো 

 দিিঙ্কন্দি ঙ্কজনিিগুরোরত মরিানিরবশ কেরত িা পাো, ফযমি 

পঙ্কিকা পড়া বা ফটনেনভশি ফিখা 

 আোম করে খাওয়া বা আপিাে কু্ষধ্া হানেরয় ফ ো 

 স্বাভানবরকে ফিরয় ফবনশ ঘুমারিা, বা ঘমুারত িা পাো 

 আত্মঘাতী নিন্তা কো অথবা নিরজে ক্ষনত কো নিরয় নিন্তা কো 

যনি ফিনতবািক অিুভূনতগুরো িেূ িা হয়, ফিগুরোে িারথ মানিরয় 

ফিওয়া আপিাে পরক্ষ খুব ফবনশ হরয় যায়, অথবা ফিগুরো আপিারক 

আপিাে স্বাভানবক জীবি িানেরয় নিরত বাধ্া ফিয়, তাহরে আপিারক 

নকেু পনেবতণি আিরত হরব এবং নকেু অনতনেক্ত িহায়তা নিরত হরব। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/suicide-information/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/self-harm/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/suicide-information/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/self-harm/


 
 
 

 আপনি যনি ফবনশে ভাগ নিি, প্রনতনিি, িুই িপ্তারহে ফবনশ িময় ধ্রে 

নবর্ণ্ণতাে েক্ষর্গুরো অিুভব করেি, তাহরে আপিাে GP -এে কারে 

যাওয়া উনিৎ। 

নবর্ণ্ণতা িম্পরকণ আরো জািুি 

Managing low mood 

These are some things you can do to manage your mood. 

 

ভবমর্ ষতা সামলান া 

নকেু ঙ্কজনিি আরে যা আপনি আপিাে ফমজাজ িামোরত কেরত 

পারেি। 

Look after yourself 

Simple lifestyle factors can have a big effect on mood. Try to: 

 stick to a routine 

 limit your alcohol intake 

 choose a well-balanced diet 

 do some exercise 

ভ নের কেযাল রাো 

জীবিযািাে িাধ্াের্ নবর্য়গুরো ফমজারজে উপে বড় ধ্েরর্ে প্রভাব 

ফ েরত পারে। যা কোে ফিষ্টা কেরবি: 

 একটট রুটটি ফমরি িেুি 

 আপিাে অোেরকাহে গ্রহর্ িীনমত করুি 

 একটট িুর্ম-খািোভোি ফবরে নিি 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression


 
 
 

 get enough sleep 

Connect with others 

Reach out to family and friends and speak with them on the 

phone, or through video calls if you're unable to see them face to 

face. If talking feels too much, try to stay in touch through 

messages instead. 

Take part in meaningful activities 

When people feel low, they sometimes don’t feel like doing their 

usual activities. You might also find that you can't do all the 

activities you used to do while you're recovering from coronavirus. 

Try to think about small, achievable activities you can complete 

every day that will give you a sense of enjoyment and 

accomplishment. 

Write a recovery diary 

 নকেু বোয়াম করুি 

 যরথষ্ট পনেমারর্ ঘুমাি 

অ যনের সানে ক াগান াগ করনে চলু  

পনেবাে ও বনু্ধ-বান্ধবরিে িারথ ফযাগারযাগ করুি এবং যনি তারিে িারথ 

মুরখামুনখ ফিখা কেরত িা পারেি, তাহরে তারিে িারথ ফ ারি অথবা 

নভনডও করে কথা বেুি। কথা বো খুব ফবনশ কষ্টকে মরি হরে, তাে 

পনেবরতণ ফমরিরজে মাধ্েরম ফযাগারযারগ থাকাে ফিষ্টা করুি। 

অে ষপূণ ষ  ম ষ ানে অাংশ ভ   

মািুর্ যখি নবমর্ ণ ফবাধ্ করে, তখি তারিে মারে মারে নিরজরিে 

স্বাভানবক কাজকম ণগুরোও কেরত মি িায় িা। আপনিও হয়রতা ফিখরবি 

ফয, আপনি করোিাভাইোি ফথরক ফিরে ওঠাে িময় আপনি িাধ্াের্ত 

ফয কাজকম ণগুরো ফিগুরো িব কেরত পােরেি িা। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/your-mental-wellbeing/coronavirus-covid-19-your-mental-wellbeing#stay-connected-if-you-have-to-stay-home
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/your-mental-wellbeing/coronavirus-covid-19-your-mental-wellbeing#stay-connected-if-you-have-to-stay-home


 
 
 

Try writing down how your recovery is going and the achievements 

you've made along the way, both big and small. It can be helpful to 

look back on the positive progress you've made. 

It can also be helpful to write down any difficult thoughts and 

feelings you've been experiencing, in order to help you to ‘step 

back’ from them. 

Be kind to yourself 

Recovery takes time and it's important to let yourself rest and 

recover. This can feel difficult if any ongoing symptoms are 

‘hidden’. 

You might find that you're being very hard on yourself, and seeing 

yourself as 'lazy'. However, if you broke your leg, you wouldn't try 

to run a race straight away. It can be helpful to think about what 

you'd say to a close friend or family member if they were in your 

position. 

How to feel happier 

ফোট, িম্পািিরযাগে কাজকম ণগুরো িম্পরকণ ভাবাে ফিষ্টা করুি, যা 

আপনি প্রনতনিি িম্পন্ন কেরত পােরবি, ফযগুরো আপিারক উপরভাগ 

এবং অজণরিে অিভূুনত ফিরব। 

সুস্থ হনয ওঠার এ টি ডানযভর ভলেু  

আপিাে িুস্থ হরয় ওঠা ফকমি িেরে এবং এই িমরয় আপনি বড়-ফোট 

ফযই কৃনতত্বগুরো িম্পন্ন করেরেি, ফিগুরো নেরখ োখাে ফিষ্টা করুি। 

আপনি ফযই ইনতবািক অগ্রগনত অজণি করেরেি তাে নিরক ন রে 

তাকারিা িহায়ক হরত পারে। 

আপনি ফকারিা কটঠি নিন্তাভাবিা এবং অিভূুনতে মুরখামুনখ হরয় থাকরে 

ফিগুরো নেরখ োখাও িহায়ক হরত পারে, যারত তা আপিারক ফিগুরো 

ফথরক 'িরে আিরত' িহায়তা কেরত পারে। 

ভ নের প্রভত সেয কহা  

িুস্থ হরয় উঠরত িময় োরগ এবং নিরজরক নবশ্রাম নিরয় িুস্থ হরয় উঠরত 

ফিওয়া গুরুত্বপূর্ ণ। িেমাি ফকারিা উপিগ ণ ‘েুক্কানয়ত’ অবস্থায় থাকরে 

এটট কটঠি ফবাধ্ হরত পারে। 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/low-mood-and-depression/how-to-feel-happier


 
 
 

 আপনি হয়রতা ফিখরত পারবি ফয আপনি নিরজে উপে খুব করঠাে 

হরেি এবং নিরজরক 'অেি' নহরিরব ফিখরেি। যাইরহাক, আপনি যনি 

আপিাে পা ফভরে ফ েরতি, তাহরে নিশ্চয়ই আপনি িোিনে একটট 

ফিৌড় প্রনতরযানগতায় ফিৌড়ারিাে ফিষ্টা কেরতি িা। আপিাে ফকারিা 

ঘনিষ্ঠ বনু্ধ বা পনেবারেে িিিে যনি আপিাে অবস্থারি থাকরতা, তাহরে 

আপনি তারিেরক কী বেরতি ফি িম্পরকণ ভাবরে তা কারজ নিরত পারে। 

নকভারব আরো আিঙ্কন্দত অিুভব কো যায় 

Depression self-help guide 

Work through our self-help guide for depression that uses 

cognitive behavioural therapy (CBT). 

ভবর্ণ্ণতায ভ নেন  সহাযতা  রার গাইড 

আমারিে নবর্ণ্ণতায় নিরজরক িহায়তা কোে গাইড -এে মাধ্েরম কাজ 

করুি, যা কগনিটটভ নবরহনভয়াোে ফথোনপ (CBT) বেবহাে করে। 

When to seek help 

If you're still feeling down after a couple of weeks, talk to your GP. 

It's especially important to seek help if: 

 ে  সাহা য চাইনত হনব 

আপনি যনি করয়ক িপ্তাহ পরেও মিমো অিভুব করেি, তাহরে 

আপিাে GP-ে িারথ কথা বেুি। 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/low-mood-and-depression/how-to-feel-happier
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/mental-health-self-help-guides/depression-self-help-guide
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/mental-health-self-help-guides/depression-self-help-guide


 
 
 

 you have symptoms of depression that aren't getting any 

better 

 your work, relationships with friends and family, or interests 

are affected by your mood 

If you are diagnosed with depression, your GP will discuss all of 

the available treatment options with you, including self-help, 

talking therapies and antidepressants. 

You may be able to access a computerised Cognitive Behavioural 

Therapy (CBT) course or be referred for further support, such as 

talking therapies. 

িাহাযে িাওয়া নবরশর্ করে গুরুত্বপূর্ ণ, যনি: 

 আপিাে মরধ্ে নবর্ণ্ণতাে েক্ষর্ থারক যা ভারো হরে িা 

 আপিাে কাজ, বনু্ধ-বান্ধব এবং পনেবারেে িারথ িম্পকণ বা 

আপিাে আগ্ররহে নবর্য়গুরোে উপে আপিাে ফমজারজে প্রভাব 

পড়রে 

যনি আপনি নবর্ণ্ণতায় আরান্ত বরে নির্ ণয় হয়, তাহরে আপিাে GP 

আপিাে িারথ গ্রহর্িাধ্ে িকে নিনকৎিা পদ্ধনতগুরো নিরয় আরোিিা 

কেরবি, যাে মরধ্ে আরে – নিরজরক িাহাযে কো, কথা বোে ফথোনপ 

এবং অোনিনডরপ্ররিিি। 

আপনি একটট কম্পম্পউটাোইজড কগনিটটভ নবরহনভয়াোে ফথোনপ 

(CBT) ফকাি ণ ফপরত পারেি অথবা আপিারক অনধ্কতে িহায়তাে জিে 

ফে াে কো হরত পারে, ফযমি টনকং ফথোনপ। 



 
 
 

More help and information 

If you're feeling low and want to talk to someone, you can phone 

Breathing Space on 0800 83 85 87. 

The Breathing Space phoneline is available: 

 24 hours at weekends (6pm Friday to 6am Monday) 

 6pm to 2am on weekdays (Monday to Thursday) 

 

আনরা সাহা য এবাং তেয 

আপনি যনি মিমো ফবাধ্ করেি এবং কারো িারথ কথা বেরত িাি, 

তাহরে আপনি 0800 83 85 87 িম্বরে Breathing Space -এ ফ াি 

কেরত পারেি। 

Breathing Space –এে ফ ািোইি ফযই িমরয় পাওয়া যারব: 

 িাপ্তানহক েুটটে নিিগুরোরত 24 ঘণ্টা (শুরবাে িন্ধো 6 টা ফথরক 

ফিামবাে ফভাে 6 টা) 

 িপ্তারহে কায ণনিবিগুরোরত (ফিাম ফথরক বহৃস্পনতবাে) িন্ধো 6 

টা ফথরক োত 2 টা পয ণন্ত 

For more information in Bengali go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali 

বাংোয় আরো তরথেে জিে 

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