
NHS স্কটল্যান্ড COVID স্ট্যাটাস  
 
 
 
NHS স্কটল্যান্ড COVID স্ট্যাটাসে আপনার COVID টিকাকরসের বিিরে ও NHS টটসস্ট্র 
ফল্াফসল্র পাশাপাবশ আপনার টেসর ওঠার তথ্য, বনরাপদ উপাসে রাখা হে। 
 
বিসদসশ ভ্রমসের েমে আপনার COVID স্ট্যাটাে প্রমাে করসত এটা আপবন িযিহার করসত 
পাসরন।  
 
যবদ আন্তর্জ াবতক ভ্রমসের র্নয আপবন আপনার COVID স্ট্যাটাে িযিহার কসরন, টেসেসে টয 
টদসশ যাসিন টেখাসন প্রসিসশর শতজ  আপনার অনুেরে করা উবিত, এছাডা ঐ টদশ টথ্সক 
স্কটল্যাসন্ড বফসর আোর শতজ  কী তাও আপনার টর্সন টনওো উবিত।  
 
আপনার COVID স্ট্যাটাে প্রমাে করার েিসিসে েহর্ ও েিসিসে েুরবেত উপাে হল্ NHS 
স্কটল্যান্ড COVID স্ট্যাটাে অযাপ িযিহার করা। আপনার কাসছ অিশযই অযাসপর টল্সটস্ট্ 
ভােজনটি রাখসিন। 
 
আপবন অনল্াইসন PDF কবপ ডাউনসল্াড করসত পাসরন িা 0808 196 8565 COVID স্ট্যাটাে 
টহল্পল্াইসন টফান কসর কাগসর্ টিকাকরসের োটিজ বফসকসটর র্নযও অনুসরাধ করসত পাসরন। যখন 
দরকার তার আসগ আপনার কাগসর্র কবপ েংগ্রহ কসর টনওোর র্নয হাসত যসথ্ষ্ট েমে 
রাখসিন। 
 
যবদ আপনার িেে 16 িছসরর কম হে, তাহসল্ আপবন 0808 196 8565 নম্বসর COVID 
স্ট্যাটাে টহল্পল্াইসন টফান কসর আপনার টিকাকরসের স্ট্যাটাসের কবপর র্নয অনুসরাধ করসত 
পাসরন।  
 
আপনার িেে যবদ 16 িছর ও তার টিবশ হে এিং 1ল্া টম-এর আসগ NHS PCR করা হসে 
থ্াসক, তাহসল্ COVID স্ট্যাটাে অযাসপ টেসর ওঠার প্রমাে টদখাসনা হসি অথ্িা পবর্টিভ PCR 
টটসস্ট্র তাবরখ টথ্সক 180 বদসনর মসধয NHS ইনফমজ টপাটজ াল্ টথ্সক তা েংগ্রহ করা যাে। 
আপনার িেে যবদ 16 িছসরর কম হে, টেসর ওঠার স্ট্যাটাসের কবপর অনুসরাধ করসত আপবন 
টহল্পল্াইসন টফান করসত পাসরন। আপবন টিেরকাবর টটস্ট্ কবরসে থ্াকসল্, টেসর ওঠার প্রমাে 
টদখাসত আপনার PCR ফল্াফল্ বনবিত করার টটক্সট টমসের্ িা ইসমল্ িযিহার করা উবিত।  
 
যখন আপবন আপনার NHS স্কটল্যান্ড COVID স্ট্যাটাসের মবুিত েংস্করে পাসিন, তখন উপসরর 
ডান টকাসে ইংল্যান্ড, ওসেল্ে, স্কটল্যান্ড এিং উত্তর আোরল্যাসন্ডর টল্াসগা টদখসত পাসিন। এই 
িার টদসশর টল্াসগার বনসি একটি নীল্ তীরবিহ্ন টদখসিন যা র্াবল্োবত টরাধ করার র্নয 
বনরাপত্তা বিবশষ্টযস্বরূপ। 
 
বিঠি র্াবরর তাবরসখর োসথ্ আপনার নাম এিং ঠিকানা বিঠির উপসরর বদসক থ্াসক। 
 

https://vacs.nhs.scot/csp?id=csm_login


আপনার টিকাকরসের স্ট্যাটাসে টয নাম এিং ঠিকানা আসছ তার োসথ্ আপনার GP টরাগীর 
টরকসডজ র তসথ্যর  বমল্ থ্াকসি। 
 
আপনার COVID স্ট্যাটাসে আপনার ঠিকানা পুরাসনা হসল্ও আন্তর্জ াবতক যাতাোসতর র্নয আপবন 
টেটা িযিহার করসত পাসরন, যবদ আপনার নাম এিং র্ন্মতাবরখ ঠিক থ্াসক। 
 
আন্তর্জ াবতক ভ্রমসের র্নয আপনার টিকাকরসের স্ট্যাটাসে আপনার মাসের নাম থ্াকার প্রসোর্ন 
টনই।  
 
আপনার োটিজ বফসকসট আসরক েুরো বিবশষ্টযস্বরূপ একটি নীল্ ওোটারমাকজ  থ্াসক।  
 
নীল্ িাসক্সর মসধয আপনার টিকাকরসের তথ্য রসেসছ। আপবন টয টডার্ টপসেসছন এিং যখন 
টপসেসছন তা এখাসন টদখাসনা হসি। 
 
প্রবতটি টডাসর্র তসথ্যর বনসি, একটি 2D িারসকাড িা QR টকাড রসেসছ।  এসত আপনার 
টডার্ েম্পসকজ  তথ্য রসেসছ যা বিসশষ প্রযবুির োহাসযয স্কযান করসল্ আপনার টিকার তথ্য 
টদখাসি এিং যািাই করসি টয তা আেল্। এই িারসকাসডর বনবদজষ্ট টমোদ রসেসছ। এটির টমোদ 
টশষ হওোর আসগ িা যবদ আপবন টিকার অবতবরি টডার্ বনসে থ্াসকন, তাহসল্ আপনাসক 
নতুন োটিজ বফসকসটর র্নয অনুসরাধ করসত হসি।  
 
আপনার 2D িারসকাসডর মসধয থ্াকা তসথ্য রদিদল্ করা যাে না িসল্ অবতবরি েুরো প্রদান 
কসর। 
 
বিঠির বনসি একটি ওসেিোইট রসেসছ টযখাসন NHS স্কটল্যান্ড টযভাসি আপনার বিঠিসত থ্াকা 
টডটা িযিহার কসর টে েম্পসকজ  তথ্য রসেসছ। NHS স্কটল্যান্ড িযবিগত তথ্য েংরেে কসর না 
এিং তৃতীে পেসক টদে না।  
 
আপনার বিঠি ID’র প্রমাে নে এই পরামশজও স্পষ্টভাসি টদওো হল্। 
 
আপনার বিঠির টকাসনা তথ্য ভুল্ হসল্ অথ্িা আপবন স্কটল্যাসন্ডর িাইসর টিকা বনসে থ্াকসল্ 
0808 196 8565 নম্বসর COVID স্ট্যাটাে টহল্পল্াইসন টযাগাসযাগ করুন অথ্িা আপনার হসে 
কাউসক টযাগাসযাগ করসত িল্ুন। 
 
 
 
 


