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দয়া  করে জনাকীর্ণ এলাকায়  অথবা  যখন সঠিক  মরন হয়  তখন  মাস্ক  পরুন   

দয়া করে অসুস্ত হরল বাসায় থাকুন।  
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মযানরচস্টারেে কভিড-১৯ ভহল্পলাইরন   এই নম্বরে কল  করুন 0800 840 3858, 
অথবা  এই নম্বরে  ভেক্সে  পাঠান 07890 036892. 

 

 

 

দয়া  করে জনাকীর্ণ এলাকায়  অথবা  যখন সঠিক  মরন হয়  তখন  মাস্ক  পরুন   
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োখুন।  

দয়া করে িযাকভসরনে ��াব গ্রহর্ করুন। – এখরনা  সময়  আরে।     
www.manchester.gov.uk/getmyjab  

কভিড ভনরয়  উভিগ্ন? 
মযানরচস্টারেে কভিড-১৯ ভহল্পলাইরন   এই নম্বরে কল  করুন 0800 840 3858, 
অথবা  এই নম্বরে  ভেক্সে  পাঠান 07890 036892. 

 

 

 

দয়া  করে জনাকীর্ণ এলাকায়  অথবা  যখন সঠিক  মরন হয়  তখন  মাস্ক  পরুন   

দয়া করে অসুস্ত হরল বাসায় থাকুন।  

#MCRMessageCovid-19 
www.manchester.gov.uk/coronavirus  

K 

S T 

I N D 

A Y 

যদিও জীবন স্বাভাদবক হয়ে আসয়ে, কদভড-১৯ এখয়না এখায়নই রয়েয়ে এবং সমেটা এখয়না 
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www.manchester.gov.uk/getmyjab  

কভিড ভনরয়  উভিগ্ন? 
মযানরচস্টারেে কভিড-১৯ ভহল্পলাইরন   এই নম্বরে কল  করুন 0800 840 3858, 
অথবা  এই নম্বরে  ভেক্সে  পাঠান 07890 036892. 

 

 


