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Westminster City Hall, 

17th Floor, 64 Victoria Street, 

London, SW1E 6QP 

 

Cllr Rachael Robathan (কাউলিলর মরচেল মরাবাথন) 

কাউলিলর ললডার 

 

োযার মরলিচডন্ট, 

আেরা নযাশনাল লকডাউনর একটা নযা সেযকুর লবতচর লিযা হাোলনর োদ্দচে 2021 সাল আরেচবা কলর, এেন 

একটা ফিচেফ যা Westminster (ওচযস্টলেনস্টার)-ও থাখরা আর কাে কররা এেন োনুষর লালি নযা েযাচলঞ্জ 

অইচবা। 

েহাোরীজলুিযা মযেন অইচি, আেরার িুববল আর সুরক্কাকালর মরলসচডন্টহখল কাউলিলর অগ্রালিকার। আেরার 

ফ্রন্টলাইন কেীরা একলচি েলিশ িন্টা কাে করার লচি লচি আেরা অচনক ভাইিযবান ময অচনক লচকল োনুষ 

Westminster Connects (ওচযস্টলেনস্টার কাচনক্টস)-র অংশ লহসাচব তারার কলেউলনটিচর সাহাযয করার লালি 

ভলালন্টযালরং কাে কররা। আপলন তারার 020 7641 1222 নাম্বারও, সখাল 9 টা তালক 6 টা, মসােবার তালক 

সুকু্করবাচর কল করচত ফারইন আর আেরার কেীহখচল যারা িুববল তারার সাচপাটব  লকতা িরখারলন তা জানার লালি 

তারার লচি যুিাযুি িালাইযা যাইবা। আেরা NHS (এনএইেএস)-র মনতৃত্বাধীন কচরানভাইরাস ভযাকলসন মরাগ্রােচর 

সাচপাটব  করার লালিও ফ্ল্যাট আউট কাে কররাে। যলিও আলে জালন ময ো-বাফ মহাে সু্কললংযর আরও একটা েূল লবষয 

লিন্তাবাবনা কলরযা মহরান অই যাইবা, আেরা আবার লযাপটপ আর রযুলি লিযা িরখালর ফলরবারহখলচর সাহাযয 

করেু। 

এখন, আির তালক আচরা, লকডাউন উটি যাওযার ফচর বযবসাহখল লরকভারও সাহাযয করার লালি আেরার যথাযথ 

সরকারী সহাযতার িরখার। Chancellor (েযাচিলর)-র মিি তালক মথচক £4.6 লবললযন পাউন্ডর লরললফ এনাউিচেন্ট 

একটা স্বািত ফিচেফ, লবচশষ কলরযা Westminster-র হসলপটাললটি ইন্ডালির লালি যা অইনয কুচনা কাউলিলর তালক 

মবলশ মরচ্াোঁরা, কযাচফ আর বার অন্তভুব ি আর কচযক হাজার োনুষচর লনচযাি মিয। 

তচব, আলে সরকারচর আরও স্পষ্ট কলরযা কইচত িাই ময আেরার বযবসাহখল লম্বা সেযর লালি সটিক িরণর 

ফাইচনলিযাল সাচপাটব  ফাইেু। Westminster আর West End (ওচযস্ট এন্ড)-র অথবনীলত কাললন ইকাচনা থাখরা আর 

কাে কচর এেন োনুষর লালি নায, বরং মিশর বাকী অংশর লালিও গুরুত্বফূণব - অতারলালি আেরার এখনউ সটিক 

বযবস্থা মনওযার িরখার। 



ই লেটির লবফরীচত আফচন কচরানাভাইরাস ফলরক্কার লচি আইজকাইলকুর তইথয ফাইবা। আফচন 

westminister.gov.uk -ত আেরার ওচযবসাইটর োদ্দচে কাউলিল সালভব সর উফচর লনযলেত আপচডট অওযা তইথয 
ফাইতা ফারইন 

ভযাকলসনহখল এখন োলু অওযার লচি লচি আশা কলর 2021 মসই বির মযখাচন আেরা একটা কুনা গুরাইযা কুলাইযা 

উটার ফচথ যাত্রা শুরু কলর মযন। এর োচজ, িযা কলরযা বালিত থাখার, NHS-মর রো আর জীবন বাোঁিালনর েূল 

বাতব াটা েচনা রাখবা। 

আফনার একান্ত লবশ্ব্, 

 

Cllr Rachael Robathan (কাউলিলর মরচেল মরাবাথন) 

কাউলিলর ললডার, Westminster City Council (ওচযস্টলেনস্টার লসটি কাউলিল) 
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COVID-19 (ক োভিড) আক্রোন্ত 3 জনর মোজজ 1 জনর মোজজ মজে িোইরোসর কুজনো লক্ষণ নোই তজে এখনও 

তো ছোলোইয়ো যোইজত ফোরইন 

আেরা হখলচর যথাসম্ভব বালিত থাখা িরখার, তচব আফচন লনজর বালিটা িািচত ফারইন এর একটা কারণ অইচলা 
COVID-19 ফলরক্কা মনওযার মবলা 

Westminister-মর এখন িুই িরণর ফলরক্কা মির: 

• কচরাচনাভাইরাসর কুচনা স্বীকৃত লেণ আচি এেন োনুষর লালি। 

• এেন োনুষর লালি যারা কুচনা লেণ মিখাইরা না। 

কাের িরখাচর যলি আফনাচর বালি িালিযা যাইচত অয তচব িযা কলরযা ফলরক্কা কলরযা মনওযার লবষযটা লনলিত 

করইন। আেরার োচজ যত মবলশ ইটা করইন, ততই আেরা ভাইরাসর লিতরালন বন্ধ করচত আর সািারণ জীবনও 

লফলরযা আইচত সক্কে অইেু। 

আরও জানচত আর একটা ফলরক্কা বুক করচত westminister.gov.uk/testing লভলজট করইন 

লকডাউনর সেয হখল কাউলিল সালভব সর সববচশষ আপচডটর লালি, িযা কলরযা 
westminster.gov.uk/coronavirus-updates লভলজট করইন 

 

লেণ মটলস্টং অর সাইটহখল: 

Lydford Tenants and Residents Hall, 74 Fernhead Road, W9 3EW 

Greenside Community Centre, 24 Lilestone Street, Marylebone, NW8 8SR 

Grosvenor Hall, Vincent Street, SW1P 4HB 

North Carriage Drive, Hyde Park 

 



লেণলবহীন মটলস্টং সাইটহখল: 

Moberly Sports Centre, 25 Chamberlayne Road, Ladbroke Grove, Kensal Green, NW10 3NB 

Little Venice Sports Centre, 10 Crompton Street, W2 1ND 

Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, SW1P 1QH 
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ইটো ফুরোফুভর স্বোেোভে  হয়জতোেো হতোশ েুদ ফোওয়ো, কলো েো ভছন্তো  রো। আফনোর মনর লজে লজে 

আফনোর শভরলর যত্ন কনওয়ো আর আফনোর যভদ দরখোর অয় তজে আরও সোহোযয ফোওয়োর লোভে ইটো 
গুরুত্বফূণণ 

আfনার যলি সাহাযযর িরখার অয তচব িযা কলরযা আফনার GP (লজলপ)-মর মফান করইন বা যুিাযুি  করইন: 

• The NHS Single Point (লি এনএইে লসচেল পচযন্ট) – 0800 0234 650, লিনও 24 িন্টা, সপ্তাত সাত লিন 

খুলা থাচখ আর যলি আফচন কুচনা লবফিও থাখইন তচব কল করা যাইচত ফাচর। 

সাহাযয আর এচভইচলল সাচপাটব ও আচরা তইথযর লালি, িযা কলরযা লভলজট করইন: 

westminster.gov.uk/coronavirus-advice-vulnerable-residents-mental-health-support 

যলি বালির মকউ আফনাচর েলত কচর বা আফনাচর ডর মিখার, সাহাযয এচভইচলবল আচি। 0808 801 0660 

(মসােবার তালক সুকু্করবার, সখাল 10 টা তালক লবকাল 4 টা) Angelou (অযাচঞ্জলু) সাচপাটব  সালভব সও সাহাযযর লালি কল 

করইন বা আরও এচভইচলবল সাহাযযর লালি westminster.gov.uk/domestic-abuse লভলজট করইন। 

Westminster-র থাখরা হখলর লালি নযাশনাল লকডাউনর সেয ফাইচনলিযাল সাহাযয ফাওযা যায, মযাইিযরার লালি 

£500 পাউন্ডর মটস্ট আর মেি সাচপাটব  মপচেন্ট সম্ভাইবযবাচব এচভইচলবল। ই মটখা মিওযাটা যলি আফচন COVID-19 

অর কারচণ লনচজ আলািা থাখইন আর আফচন হয কােও আিইন বা লনচজর কাে কররা আর বালি তালক কাে করচত 

অেে অইচল। আফচন মটখা মিওযার লালি মযাইিয লকনা তা ফলরক্কা করচত িযা কলরযা westminster.gov.uk/test-

and-trace-support-payment লভলজট করইন। আফচন অনলাইনও িালব করচত অেে অইচল আফচন কাউলিলচর 

0207 641 6000 ও মটললচফান করচত ফারইন। 

westminster.gov.uk/testing-advice-other-languages এ বা ই QR (লকউআর) মকাডটা স্কযান কলরযা মটলস্টং 
মসন্টারহখল সম্পচকব  ইংললশ িািা অইনয ভাষাযও তইথয ফাওযা যায: 


