
ক োভিড ফোরইয়ো: গ্লস্টোশোয়োররো জোত, স্বোইস্থ্য আর কিদোরিদ  

আমরা হখলের ২০২০ সালের কথা ইয়াদ থাখব। ককাভিড-১৯ প্যানলডভমক আমরার সমালের হক্কে োয়গা আর আমরার শরীে-গতর আর মন-মানভিখতার উফলর আছর 

ফাোইলছ, খুনুবাো িাো অইলছ ভকন্তুক কবভশরিাগ বুরাঅই অইলছ। আমরা চাোখ কদখভছ কে সমালের একখা োগাত একখা োখান আছর ফরলছ: কেমন, বুড়া মানুি, কবটাইন 

আর খুনু খুনু এোখাত। ভকন্তুক সব থাভখ কবভশ আছর ফরলছ কাো, এভশয়ান আর সংখযায় খম োভতগুভির মানুি োরা আছইন তারার উফলর।  

গ্লিাশায়ালরর প্াবভেক কহেলথলর ভডলরক্টর ভহসালব অখটা আমার ৫ নম্বর ভরলপ্াটট  কেটা বছলর বছলর কদওয়া অর আর আমার কে িাো োলগর কে গ্লিাশায়ার কাউভি 

কাউভিলের ব্ল্যাক ওয়াকট ার কনটওয়াকট  অখটা আমার সালথ ভমভেয়া কেখতা রাভে অউছইন।  

আভম আশা কররাম অউ ভরলপ্াটট  আমরার কবইম কভমউভনটির উফলর কে সখে কিদালিদ অর আর অ বযাফালর আফনারা ভখতা খরতা ফারবা অতা েইয়া ভচন্তা করলত সাহাইেয 

খরব। আমার সালথ কোগালোগ খরলত অইলে, দয়া খভরয়অ  ইকমইে খরউক্কা: sarah.l.scott@gloucestershire.gov.uk 

  

 

 

সারাহ স্কট, ভডলরক্টর অফ প্াবভেক কহেথ কসলেম্বর ২০২০ 

 

আমরা ভফলছভদ চাইয়া কেবাো ২০২০ সােলর কদভখ, ইভতহালসর দুইটা সমলয়র খতা আমরার ইয়াদ অইব কেতায় আমরা কে দুইন্নাইত থাভক অখটা আস্তাডা বদে খভর োইলছ।  

 

 
 

ককাভিড ১৯ – সাইস্থ্য আর কসাশাে ককয়ার সালথ আর কেতা দরখাভর কসবাহখে আলছ অতার উফলর এলক্কবালর কবভশ চাফ ফাোইলছ, 

অলনলখউ আফনেনলর, বনু্ধবান্ধব  আর কভেগহখেলর হারাইছইন। কেখান আমরার অলনলখউ ঘলরা বইয়া খাম খরতা ফারছইন, কবইম 

কভমউভনটিহখে, োরার অলনলখউ কী ওয়াকট ার ভহসালব খাম খরইন, তারার বাইলর ভগয়া সাভর সামলন থাভক খাম খরবার সম্ভাবনা কবভশ।   

 

  
কম মালসা েেট  ফ্ললয়ডলর কে োলন মাভর োইলছ অখটা আর ব্ল্যাক োইিস মযাটার মুিলমি এখটা নয়া আোফ আলোচনা শুরু খরলছ 

স্ট্রাকচারাে করভসেলমর েইয়া আর নানার রংলয়র মাইনলির কভমউভনটিহখলের উফলর অখটার আছর েইয়া।   

 

 

 
ব্ল্যাক ভহিভর মানথ প্রলতযখ বছর অলক্টাবর মালসা ফােন খরা অর। ইবছর অখটার খতা অইে ভগয়া কেট’স এন্ড করভসেম [আউক্কা 

করভসেম কশি খভর] 

 
 

োত েইয়া মাতবার অখটাঅই সময়। ইতা েতই কবলসবা োলগর, আমরা েভদ গ্লিাশায়ালরা কবইম মানুিহখলের কেোখান থাখইন অতা বদোইলত চাওয়ার বযাফালর হাছারই 

চাই কত অতা মাত খতা মাতনটা খুবই দরখার। ই ভরলপ্ালটট া হখে েবাব নাই, ভকন্তুক অখটার উলেশয হইে ভগয়া ইতা েইয়া মাত খতা শুরু খরাভন।  

কেলহতু আলরখ দফা আমরার উফলর আইতালছ আর ভখোখান বার অউতাম অউ ফভরখল্ফনা কররাম, আমরার অখটা কদখতাম অইব কে কবইম কভমউভনটিহখে আর খাম োরা 

খরইন তারা মাত খতার আসে ভবিয় থাখতা আর অউ খতা ভকবাই ভদ োইত অতা ঠিখ খরতা। কাউভিলের ব্ল্যাক ওয়াকট ার কনটওায়াকট  ভসলিম গ্লিাশায়ালরা কবইম কভমউভনটির 

েীবন োলত আলরা িাো অয় অর োভগ হক্কে োয়গাত অংশীদার অইয়া খাম খরতা চাইরা ।  

 

 

আেভথয়া ভেন, ককা-কচয়ার ব্ল্যাক ওয়াকট ারস কনটওয়াকট  কসলেম্বর ২০২০ 

 

mailto:sarah.l.scott@gloucestershire.gov.uk


ভরর োরটে র মূল খতো 

 

কেইম  ভমউভিটিহখল, স্বোইস্থ্য কিদোরিদ আর ক োভিড-১৯ 

আমরার সমালো বাক্কা ভদন থাভখ স্বাইস্থ্যর বযাফালর কে কিদালিদ আভছে অখটা ককাভিড-১৯ প্যানলডভমলখ িাোটিলখ কদখাই 

ভদলছ। স্বাইস্থ্য কিদালিদ অইে ভগয়া একখাোত মানুলির স্বাইস্থ্য অনযায়িালব একখাোত কেতা মানুি খই প্য়দা অইছইন, বড় 

অইছইন, থাখছইন, খাম খরছইন আর বয়লসর উফলর সামাভেক কিদালিলদর খারলন অইলছ। িাইরাস আর েকডাউলনর খারলে 

কে সামাভেক আর কটখা ফয়সার উফলর কে আছর ফরলছ অখটায় কদখাইলছ কে োরায় খম রুভে খরইন আর কবইম োলতর 

মানুিহখলের শরীে-গতর আর মলনর বযামার হইবার আলরা কবভশ সম্ভাবনা আলছ।  

 
স্বোইস্থ্য আর িোলো থোখেোর মূল খোরণ  

বাক্কা ভদন থাভখ কে স্ট্রাকচারাে করভসেম চলের অখটার োভগঅই কেবায় কবইম মানুিহখে প্ড়াশুনা খরইন, খাম খরইন আর বাচইন অতার উফলর সামাভেক আর টযাখা 

ফয়সার কিদালিদা অর।  

 

 

 
গ্লিাশায়ালরর কাো ছাত্রা ছাত্রী হখে ইংেযালন্ডর কাো ছাত্র ছাত্রী হখে থাভক গলড় বাদ ফে খরইন। ই বছর কে 

সু্কে বন্ধ এর োভগ অউ ফারতইকয আলরা কবভশ অইব।   

 

 

 

সাদা ভিটিশ বা সাদা আইভরশ মানুলির তুেনা গ্লিাশায়ালরর কবইম মানুিহখলে বাদ োগাত, কবভশ মানুি থাখইন 

অোখান মাইনলির ধার থভন িাড়া বাভড়ত থাখবার সম্ভাবনা কবভশ। 

 

 
কবইম মানুিহখে হালমশাঅই কী-ওয়াকট ার, স্বাইস্থ্য এবং কসাশাে ককয়ার আর খম কবতলনর খাম খরইন কেতা 

ঘর থাভক খরন োর না। 

 
 

 

 

এভশয়ান আর কাো মাইনলির োরার বয়স ৬৫ এর উফলর তারা অনয োলতর মানুলির থাভক োম্বা কবরাম হইবার 

আর শরীর িাো না থাখবার সম্ভাবনা কবভশ।  

 

 

 

 

 
গ্লস্টোশোয়োররর কেইম মোিুরের উফরর ক োভিড-১৯ এর আছর 

খুনু খুনু োলতর মাইনলির ককাভিড-১৯ কবভশ অর, েক্ষ্যে কবভশ অর, িাইরালস মরইনও কবভশ। প্যানলডভমলক কদখাই ভদলছ 

মাইনলির ধমট আর োলতর বযাপ্ালর িাোটিলখ তইথ্য থাখন কী ফভরমান দরখাভর।  

 

     

 ভমউভিটির কেষ্টো  

েকডাউলনর সময় কভমউভনটি সালপ্াটট  আর ব্ল্যাক োইিস মযাটার মুিলমলি কদখাই ভদলছ কে আমরার কবইম কভমউভনটির মালে 

কী ফভরমাে ভগয়ান আর অভিজ্ঞতা আকছর আর গ্লিাশায়ারলর আলরা সফে, িাো স্বাইস্থ্য আর হখলে থাখতা অোখান োয়গা 

বানাইলত তারা খত বড় খাম খরতা ফারইন। তারা অোখান খাম োলত খইরা োইতা ফারইন, অ খালতা িাোটিলখ সহলোভগতা 

খরাটা খুব দরখার।  

 

 



 

 
খোমর জোগোত স্বোইস্থ্য আর িোলো থোখি  

প্যানলডভমলকর সময় কে কবইম মানুি হখলের কবমার হইবার েুুঁ ভখ কবভশ এর এখটা মূে খারে অইে তারা কেোত খাম খরইন 

অখটা। অউ েুুঁ ভক খমাইবার োভগ কেতা খরা অইলছ, এর মাইলে ভপ্ভপ্ই কদওয়াও আলছ, অতা এলখা োগাত এলখা বায় খরা 

অইলছ। স্বাইস্থ্খর আর সহলোভগতা খলরর অোখান খালমর প্ভরলবশ বানাভনর োভগ কেখালনা এলখােনলর এলখা চউকখ কদখা 

সহয করা অর না আর কবইম কমী হখেলর খামর োগাত েুুঁ ভখ, অভনরাফত্তা অতার বযাফালর মাতবার সুলোগ কদওয়া অর 

অোখান খরবার োভগ কবইম কমী োরা আছইন তারার সালথ খাম খভরবার দরখার আলছ। 

 
 

 

 
ক োভিড-১৯ আর ক োগোর োগ  

গলবিো খইরা কদখা কগলছ কে েনগলের স্বাইস্থ্য সম্পলকট  কেতা খওয়া অর অতা েইয়া কবইম মানুি হখলের মাইলে 

সলচতনতার অিাব, ডর আলছ আর ভবশ্বাস নাই অতা কদখা কগলছর। কেতা খওয়া অর আর সরকারী কসবার ভবিলয় 

মাইনলির ভবশ্বাস ফাইলত অইলে ধমট আর কবইম কভমউভনটির মাইনলির সালথ খাম খরন োগব োলত তারার সংসৃ্কভতর 

সালথ োর আর সহলে বুেইন অোখান ভনয়ম খানুন তারালর নানান িািায় বানাইয়া কপ্ৌছাভন হয়।  

 
 
 
 

 

ক োভিড-১৯ আর আগ থোভ  ক তো কেমোর আরছ  

কবইম মাইনলির আগ থাভখ কবমার, কেমন ডায়লবটিস, কবভশ ওেন অতার দারা ককাভিড-১৯ এর থুরা েুুঁ ভক বুো োর। কবইম 

োরা কসবা েইন তারার মতামত আর অভিজ্ঞতার েইয়া হাভর স্বাইস্থ্য িাো খরবার সমাধান বার খরন োগব আর োরার 

োভগ খরা অইব তারালর েলগ েইয়া বানাভন োগত োলত ফাইলত আর েুগ ভদলত কে বাধা হখে আলছ অতা বার খরন োয়।  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
সোাংসৃ্কভত িোরে এখটো সমথেয প্রভতষ্ঠোি হওয়ো 

সাংসৃ্কভতিালব সমথটয মালন অইে ভগয়া সখে সাংসৃ্কভতর মাইনলিলর বুো, কোগালোগ খরলত ফারা, আর িাোটিলখ ভমশলত 

ফারা। সরকারী কসবাত অখটা অইে ভগয়া ‘োরা কসবা ভদরা আর সংগঠনহখে তারার কসবা অোখান ভদতা ফারইন োলত খভর 

োরা কসবা ফাইরা তারার সামাভেক, ধাভমটক, সাংসৃ্কভতক আর িািাগত চাভহদা ভমটাভন োর।’ গ্লিাশায়ার কাউভি কাউভিে 

এখটা কবইম ককাভিড-১৯ টাস্ক আর ভফভনশ গ্রুপ্ বানাইছইন োরায় এযালেভিহখলের েলগ খাম কররা সাংসৃ্কভতক সামথটয 

বানাইবার োভগ। আফলন েভদ আলরা োনতা চাইন কত দয়া খভর কোগালোগ করউক্কা 

bwn@gloucestershire.gov.uk  
 

 

সহর োভগতো আর এ সোরথ েোিোভি 

কিদালিদ করার নীভত আর ফদ্ধভতহখে, কমী হখেলতর মাইলে খইতা ফারইন না অোখান এখচউখা ভচন্তা, আর প্রভতষ্ঠালনর 

সখে োগাত কবইম মানুি না থাখলন কবইম মানুলি সরকারী কসবা ফাইলত, তারার অভিজ্ঞাত আর তারা কে ফে ফাইন 

হখেতার উফলর একটা বাদ আছর ফলরর। কেখান কিদািাদ রই কগলছ, মানুি আর কভমউভনটি োরার ো সম্পদ আলছ ভদবার 

মতন তা েইয়া তারার সালথ খাম খরার দরখার আলছ।   

 

 

গ্লস্টোশোয়োর ক োভিড-১৯ ফোরঅইয়ো 

কেবাো গ্লিাশায়ালর ককাভিলডর সালথ েড়াই কশি খভর বারাইবা, স্বাইস্থ্য কিদালিলদর মূে খারে কমাকাভবো খরবার োভগ 

ওয়াদাহখে রাখা আর বারাভন আলরা কবভশ দরখার। প্রভতষ্ঠান হখে েখন তারার ভখোখান বারাইয়া আইতা অতা ফভরখল্ফনা 

করবা, আমরার এখটা িাো সুলোগ আইলবা কেন আলগ কেোখান করা অইলছ োর খারলে অউ অবস্থ্া অইলছ তা িাো খভর 

িাভবয়া কদখার আর কভমউভনটিহখলের েলগ ভমভেয়া োম্বা সময় ধভর থাখব অোখান প্ভরবতট লনর োভগ খাম খরতা অইবা। 

গ্লিাশায়ার কাউভি কাউভিলের ওলয়বসাইলট আস্তা ভরলপ্াটট টা প্রউকা: [ভেংক কোগ খরউকা]। 
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ফরোমশেহখল 

 

 
সখে সরকারী কসবাত িাোটিলখ কখ খুন োলতর অতার তইথ্য রাখউকা কেন। িাো সাংসৃ্কভতক কেভনং আর বাতট ার বযবস্থ্া 

রাখউকা োলত ভফরভত কোগালোলগর হার বালর।  

 

 

কবইম কমীহখে, প্রভতষ্ঠানহখে আর কভমউভনটির প্রভতভনভধহখলের েলগ এখসালথ গলবিো খরবার বযবস্থ্া খভর কদউখা োলত 

খভর ককাভিড-১৯-এর সালথ সামাভেক, সাংসৃ্কভতক, টযাকা প্য়সার বযাফার, ধমটহখে আর বযবসার ভবিয় আসয় বুো োর।  

অউ গলবিোর ফে বযবহার খভরয়া, ককাভিড-১৯ অইবার েুুঁ ভক খলমর আর স্বাইস্থ্য িাো অয় অোখান বযবস্থ্া এখসালত ভমভেয়া 

বানাউকা আর ফয়সাও কদউকা।  

 

কভমশভনং খরার প্রভিয়া আর কেোখান খরা অয় অতা আবার কদখউখা অখটা ভনভিত খরবার োভগ কে ইকুয়াভেটি ইমপ্যাক্ট 

এযালসসলমি, কবইম মানুি োরা কসবা েইরা তারার তইথয আর তারা ো কইরা হখেতা কসবাহখেলর িাোটিলখ োনাভনর োভগ 

বযবহার করা অর।  

কভমশনারহখলের োভগ কেভনং-এর মাইকে থাখলত অইব ফাইবার কক্ষ্লত্র, অভিজ্ঞতায় আর ফলের কক্ষ্লত্র কবইম মানুিহখলের 

কে এলখাোত অয় অখটা আর অখটা সমাধান খরবার োভগ তারার দাভয়ত্ব। 

 
 

 

সাংসৃ্কভতকিালব সমথটয অোখান কপ্শার েুুঁ ভখ মাফবার েন্ত্র বযবহার খরবার কে ওয়াদা অখটা পূ্রে খরউকা, োর মালে থাখলত 

অইব কেতা দরখার অতা সামথটয আর সম্পদ।  

সরকারী খালতা আমরার কে প্রিাব আলছ অখটা বযবহার খরউকা ভগয়ান বারাইবার োভগ আর কেতা িাো খাম খরলছ অতা 

োনাউকা প্রাইলিট কসক্টলরর কী ওয়াকট াররার স্বাইস্থ্যলর সহলোভগতা খরবার োভগ।  

 

 

 
কবইম আর ধমীয় কভমউভনটিহখলের েলগ খাম খরউটা োলত প্রাভতষ্ঠাভনক ফেটালয় আর কোকাে করভসভেলয়ি কফারালমর দারা 

সাংসৃ্কভতকিালব সামথটয ককাভিড-১৯ না অওয়ার আর স্বাইস্থ্য উন্নভত খরবার কোগালোলগর ফভরকল্ফনা বানাইতা ফারইন আর 

ভদতা ফারইন।  



 

ভনভিত খরউকা কেন ককাভিড-১৯ থাভখ বার আইবার কে ফভরকল্ফনা নানান কারলে স্বাইস্্থ্ের কে কিদালিদ কদখা ভদলছ অখটা 

খমাই আলনর।  

ভরকিাভর ককাঅভডট লনশন গ্রুপ্ সখে বাো সমতা আইলছভন অখটা কদখতা অইবা আর কবইম কমী, োরা থাখইন এবং আর োরা 

আচইন োরালর ককউ ভেগার না অোখান হখলের কাছ থাভক মতামত কনওয়া অর।  

 

 

কবইম োরা ভনলের ইচ্ছায় ভবনা প্য়সায় খাম খরইন তারার এখটা ভহসাব খরউকা, গ্লিাশায়ার স্বাইস্থ্য কিদালিদ খমাভন োর অ 

বযাপ্ালর মতামত প্াওয়া োর অখটা মাথাত রাভখ তুখাউকা। অউ খালতা ক্ষ্মতা বারাইলত আর বাক্কা সময় োলত টিলখ অোখান 

কচষ্টা করউকা। 

 
 

 

 
গ্লিাশায়ালরর োভগ এখটা করইস ইকুয়াভেটি প্যালনে খরউকা, গ্লিার ভসটি কাউভিলের খালমর সালথ কোগ খভরয়া, োলত অউ 

ভবিয়টা আলগ বারন োয় আর বাক্কা সমলয় টিলখ অোখান বদে আনন োর।  

 

আররো তইথ্য ফোইরত খই  োইেো  

 

 
 

কবইম কভমউভনটির োভগ ককাভিড-১৯ এর বযাফালর গ্লিাশায়ার কাউভি কাউভিলের ওলয়বসাইলট তইথ্য আলছ:  

gloucestershire.gov.uk/covid-19-information-and-
advice/information-and-resources-for-bame-communities 
 
আফনার ঘকরা এখটা কটি প্াঠাইবার বযবস্থ্া করউকা ভকবা এখটা কোলকে কটভিং কসিালরা এখটা এযাপ্লয়িলমি 

বুক খরউকা: gov.uk/get-coronavirus-test 

 
 
 

 
 
 

গ্লস্টোশোয়োর  ভমউভিটি কহল্প হোে - gloucestershire.gov.uk/gloucestershires-

community-help-hub/  
 
েভদ আফনার খাম ভগয়া থালখ, বা আফলন কসল্ফ-এম্প্ললয়ড, ফারলো খরা অইলছ, কবমালরর োভগ খাম খরতা ফারইন 

না, চাইল্ডলকয়ালরর োভগ সাহােয োলগর কত টযাকা ফয়সা আর অনয সহলোভগতা কেতা আলছ আফনার োভগ অতা 

সম্পলকট  োলনাউকা: gov.uk/coronavirus/worker-support  

 
কহলভথ লোইফস্টোইল সোভিে স- ভসলগলরট, স্বাইস্থ্যসম্মত খাভন, শারীভরক খােখারবার, কফায়াভত হওয়া, মদ, েুয়া বা 

সাধারে িাো থাকার বযাপ্ালর ভবনা ফয়সায় সাহােয ফাউকা: hlsglos.org 

 
েোরিোররদো’স – আমরার কমীরায় আফনার েলগ ইংভেশ, উদুট ভকবা ভহন্দী মাততা ফারবা।  

helpline.barnardos.org.uk/helpline  
 
গ্লস্টোশোয়োর এযো শি ফর ভরভফউভজস এযোন্ড এযোসোইলুম ভস োর (ভজএআরএএস) - ইরমইল 

info@garas.org.uk  
 

 ক্রোইভসস করজুলুশি এযোন্ড কহোম ট্রিটরমন্ট টীম – ভিভেট খরউকা ghc.nhs.uk/our-teams-

and-services/crhtt ১১ বৎসর বয়স বা এর কবভশ োরার মানভসক স্বাইস্থ্য িাইভসলসর োভগ সাহাইেয 

োলগর।  

 
ভ উওরয়ল – ভিভজট  রউ ো qwell.io ভবনা প্য়সায়, নাম না োনাইয়া অনোইন কাউলিভেং আর ভনলে 

http://www.gloucestershire.gov.uk/covid-19-information-and-advice/information-and-resources-for-bame-communities/
http://www.gloucestershire.gov.uk/covid-19-information-and-advice/information-and-resources-for-bame-communities/
http://www.gov.uk/get-coronavirus-test
http://www.gloucestershire.gov.uk/gloucestershires-community-help-hub/
http://www.gloucestershire.gov.uk/gloucestershires-community-help-hub/
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
http://www.hlsglos.org/
https://helpline.barnardos.org.uk/helpline
mailto:info@garas.org.uk
http://www.ghc.nhs.uk/our-teams-and-services/crhtt/
http://www.ghc.nhs.uk/our-teams-and-services/crhtt/
https://www.qwell.io/


 
 

ভনলেলর সাহােয খরবার োভগ তইথ্য আলছ বড়তার োভগ।  

কুউথ – ভিভেট করউকা kooth.com. ১১ থাভক ১৮ বছর বয়স োরার তারার োভগ। অনোইলন 

সহলোভগতা ভদবার োয়গা কেসা কমবয়সীরা ভবনা প্য়সায় নাম না োনাইয়া কাউলিভেং ফাইবা, আোফ 

করবার োভগ েুগ ভদলত ফারবা অনযরার েলগ, অনোইন োনটাে রাখতা ফারবা, েক্ষ্যর ভহসাব রাখতা 

ফারবা, আর ভনলেলর ভনলে সাহাইেয খরবার বযাফালর কেখা ফরতা ফারবা।  

 
 
 
 

 
 

আফনার ঘলরা এখটা ককাভিড-১৯ কটি ফাটাইবার বযবস্থ্া খরউকা বা কটভিং কসিালরা ১১৯ নম্বলর খে খইরা এখটা 

এযাপ্লয়িলমি বুক খরউকা  

 
গ্লস্টোশোয়োর  ভমউভিটি কহল্প হোে – কে করউকা ০১৪৫২ ৫৮৩৫১৯  

কসাম-শুক্কর, সকাে ৯টা থাভক ভবয়ালন ৫টা ফেটন্ত।  

 
কহলভথ লোইফস্টোইল সোভিে স – কে করউকা ০৮০০ ১২২ ৩৭৮৮ (আনা ফয়সার কফান নাম্বার) 

 
েোরিোররডো’স- কে খরউকা ০৮০০ ১৫১২ ৬০৫ (আনা ফয়সার কফান নাম্বার) 

 
গ্লস্টোশোয়োর এযো শি ফর ভরভফউভজস এযোন্ড এযোসোইলুম ভস োর (ভজএআরএএস) – কে খরউকা - ০১৪৫২ 

৫৫০৫২৮  

 
কমন্টোল কহলথ ক্রোইভসস করজুলুশি এযোন্ড কহোম ট্রিটরমন্ট টীম – কে খরউকা – ০৮০০ ১৬৯ ০৩৯৮ (আনা 

ফয়সার কফান নাম্বার), ভদলন ২৪ ঘিা, হাফ্তাত ৭ ভদন 

 
 

https://www.kooth.com/

