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70% আইেসাে�াপাইল অ�ালেকাহল

70% isopropyl alcohol
airborne spread
ambulatory triage
asymptomatic carrier
asymptomatic transmission
bag-valve mask
blood thinner
blood-borne infection
booster immunization

বায়ুবািহতভােব ছড়ােনা
�েয়াজেনর িভি�েত িচিকৎসার জন� েরাগী বাছাই
উপসগহীন
�
বাহক
উপসগহীনভােব
�
সং�মণ ছড়ােনা
ব�াগ-ভালভ মা�
র� লঘুকারী ওষুধ
র�বািহত সং�মণ
বু�ার �টকা
ব� �ােন দীঘ�ণ
�
অব�� থাকার কারেণ উে�গ,

[to have] cabin fever

িখটিখেটভাব থাকা

cardiopulmonary resuscitation (CPR)
case fatality rate (CFR)
catheter-associated infection
chain of infection
[hydroxy]chloroquine
close contact
cloth face covering
communicable/infectious disease
community sensitization
community spread/transmission
comorbidity
confirmed case/test result
conjugated vaccine
constellation of upper respiratory symptoms
contact tracing
containment measures
contagiousness
contingency plan
continuous positive airway pressure (CPAP)
convalescent plasma
coronavirus
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES)
Act
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কািড�ওপালেমানাির পুন��ীবন (CPR)
েরােগ মৃত��র হার (CFR)
ক�ােথটােরর সােথ সংি�� সং�মণ
ধারাবািহক সং�মণ
[হাই���]ে�ােরাকুইন
ঘিন� সং�শ �
মুখ ঢাকার কাপড়/কাপড় িদেয় মুখ ঢাকা
েছাঁয়ােচ/সং�ামক েরাগ
কিমউিন�টেক সেচতন করা
কিমউিন�টেত ছড়ােনা/সং�মণ ছড়ােনা
একািধক েরােগর সহাব�ান
িন��ত েরাগী/পরী�ার ফল
কনজুেগেটড �টকা
�াসযে�র উপিরভােগর উপসগ�িলর
�
সমােবশ
সং�েশ আসা
�
মানুষেদর খুেঁ জ েবর করা
েরাগদমেনর পদে�প
সং�ামকতা
আক��ক ঘটনার জন� �তির থাকার পিরক�না

�াসনালীর িনর�র ধনা�ক চাপ (CPAP)
েরাগ েথেক েসের ওঠা মানুেষর র�রস
কেরানাভাইরাস
কেরানাভাইরাস সং�া� সহায়তা, �াণ, ও আিথক
� িনরাপ�া
(CARES) আইন
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coronavirus carrier
COVID toes
COVID-free hospital
COVID-19
COVID-19 outbreak
COVID-19 vaccine
cross-infection
cystic fibrosis
cytokine storm
disinfectant
[on] divert/diversion status
dose-response effect
drive-through testing
drug-resistant infection
dry cough
elective procedure
endotracheal intubation
essential activities
essential businesses
extubation
face covering
face mask
face shield
false negative
false positive
[to] flatten the curve
flu-like symptoms
fluid resuscitation
follow-up examination
force of mortality
frailty
frontline [healthcare] worker
generalized infection
[hospital] gown
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কেরানাভাইরােসর বাহক
COVID এর কারেণ পােয়র �ত
COVID-মু� হাসপাতাল
COVID-19
COVID-19 এর �াদুভা� ব
COVID-19 এর �টকা
�স-সং�মণ
িসি�ক ফাইে�ািসস
সাইেটাকাইন ঝড়
জীবাণুনাশক
িভ�মুেখ চািলত করা/িভ�মুিখতার অব�া
েডাজ-�িত��য়ার �ভাব
গািড়েত বেস পরী�া করা
ওষুধ-�িতেরাধী সং�মণ
�কেনা কািশ
অজ�ির ���য়া
�াসনালীেত নল �েবশ করােনা
অত�াবশ�ক কাযকলাপ
�
অত�াবশ�ক ব�বসা
নল অপসারণ করা
মুেখর ঢাকনা
েফসমা�
েফসিশ�
ফলস েনেগ�টভ / পরী�ার ফল ভ�লবশতঃ েনেগ�টভ
ফলস প�জ�টভ / পরী�ার ফল ভ�লবশতঃ প�জ�টভ
েরাগ ছড়ােনার গিত কমােনা
ফ্লু-এর মত উপসগ �
তরল �িত�াপন
ফেলা-আপ পরী�া
এক�ট িনিদ� � বয়েস বািষক
� মৃত��হার
ভ�ু রতা
সামেনর সািরর [�া��েসবা] কম�
সাধারণ সং�মণ
[হাসপাতােলর] গাউন
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gradient of infection
hazmat suit
healthcare-associated infection (HAI)
hemostatic agent/drug
herd immunity, herd immunity threshold

িবপ�নক উপাদান েথেক সুর�ার সু�ট
�া��েসবার সােথ সংি�� সং�মণ (HAI)

র�পাত ব� করার এেজ�/ওষুধ
দলব� েরাগ �িতেরাধ �মতা, দলব� েরাগ �িতেরাধ
�মতার সীমা
অত�� সং�ামক েরাগ (HID)
বািড়েত �তির মা�
েপাষক
তাৎ�িণক িব�ি�
েরাগ �িতেরাধক �িত��য়া
�টকার কভােরজ হার
দুবল� েরাগ �িতেরাধ �মতাস��
েরাগ �িতেরাধ �মতার অভাব

immunologic tolerance/immunologic unresponsiveness
imported infection
in lockdown
incidence rate
incubation period
index case/patient
infection transmissibility/transmission parameter
latent infection
manual ventilation
Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
morbidity
mucous cells in nasal cavity
multiorgan system dysfunction
myalgia
N95 mask
nasal swab
natural immunity
negative-pressure room

|

সং�মেণর ঢাল

অ��েজেনর উ�-�বাহ �ারা িচিকৎসা

high-flow oxygen therapy
highly infectious disease (HID)
homemade mask
host
immediate notification
immune response
immunization coverage rate
immunocompromised
immunodeficiency
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েরাগ �িতেরাধ ব�ব�ার সহনশীলতা/েরাগ�িতেরাধ ব�ব�া
সাড়া না েদয়া
িবেদশ েথেক আসা সং�মণ
লকডাউেন
ঘটনার হার
সুি�কাল
সং�মেণর �থম ঘটনা/েরাগী
সং�মণশীলতা/সং�মেণর প�ারািমটার
সু�সং�মণ
ম�ানুয়াল কৃ��ম �াস��াস
িমডল ই� েরসিপেরটির িসে�াম (MERS)
েরােগর �াদুভা� েবর হার
নাসা গ�ের ে��া েকাষ
একািধক অে�র ত্��টপূণ ��য়া
�
েপশীেত ব�থা
N95 মা�
নােকর িভতর েথেক নমুনা সং�হ
�াভািবক েরাগ �িতেরাধ �মতা
ঋণা�ক-চাপযু� ক�
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শরীের �েবশ করােত হয় না এমন েভি�েলটর

non-invasive ventilator
nonessential activities
nonessential businesses
nonmedical mask

অত�াবশ�ক নয় এমন কাজকম �
অত�াবশ�ক নয় এমন ব�বসা
নন-েমিডেকল মা�

nosocomial pneumonia, hospital-acquired pneumonia

েনােসােকািময়াল িনউেমািনয়া, হাসপাতাল েথেক উৎপি�
হওয়া িনউেমািনয়া
নেভল কেরানাভাইরাস

novel coronavirus

�শমনকারী/বাঁচার আশা েনই এমন ে�ে� �াসনালী েথেক

palliative/terminal extubation

নল খুেল েনওয়া

pandemic
pathogen
patient zero
Patients Under Investigation (PUI)
PCR testing, PCR amplification
personal protective equipment (PPE)
platelet
poor immune/serologic response
postimmunization syndrome
prevalence rate/proportion prevalence
propagated outbreak
quarantine vs. self-isolation/shelter-in-place/stay-athome
[to] reopen a city/state/economy/school/etc.
respirator
respiratory droplets
respiratory failure
respiratory infection
RNA-containing virus
rubber gloves
sanitary cordon
SARS-CoV-2
secondary immunodeficiency
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
sheltering in place, to shelter in place
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িব�ব�াপী মহামারী
েরাগজীবাণু
সং�মেণ আ�া� �থম েরাগী
পরী�া-িনরী�ার অধীেন থাকা েরাগী (PUI)
PCR পরী�া, PCR িববধন�
ব���গত সুর�ামূলক সর�াম (PPE)
অণুচ��কা
দুবল� েরাগ �িতেরাধক/েসেরাল�জক �িত��য়া
�টকা�হণ পরবত� েরাগল�ণ
�াদুভা� েবর হার/�াদুভা� েবর অনুপাত
মানুষ েথেক মানুেষ ছিড়েয় পড়া �াদুভা� ব
েকায়াের�াইন বনাম িনেজেক আলাদা রাখা/বািড়েত আ�য়
েনওয়া/বািড়েত থাকা
শহর/ে�ট/অথনীিত/�
�
ু ল/ইত�ািদ পুনরায় েখালা
ের��েরটর
�ােসর সােথ েবর হওয়া �ু� েফাঁটা
�াসযে�র িবফলতা
�াসযে�র সং�মণ
RNA-যু� ভাইরাস
রবােরর �াভস
�া��গত সুর�ােব�নী
SARS-CoV-2
পিরেবশগত কারেণ দুবল� েরাগ �িতেরাধ �মতা
তী� চরম �াসযে�র েরাগল�ণ (SARS)
বািড়েত আ�য় েনওয়া, বািড়েত থাকা
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shortness of breath
slow the spread
sneeze guard
social distancing
subclinical
suctioning of airways
superimposed bacterial infection
surgical site infections (SSI)
survival curve
telemedicine

�াসক�
ছড়ােনার গিত কমােনা
হাঁিচ েঢেক রাখা
সামা�জক দূর� বজায় রাখা
উপসগহীন
�
�াসনালীেত সাকশন
উপির�ািপত ব�াকেটিরয়াঘ�টত সং�মণ
অে�াপচােরর �ােন সং�মণ (SSI)
েবঁেচ থাকার েরখািচ�
েটিলেমিডিসন
িচিকৎসার অ�ািধকার, অ�ািধকােরর িভি�েত িচিকৎসার

triage, to [perform] triage

জন� বাছাই [করা]

underlying [medical] condition
upper respiratory infection (URI)
upper respiratory tract (URT)
vaccine-induced immunity
ventilator
ventilator splitter
ventilator-associated pneumonia (VAP)
viral pneumonia
viral shedding
viral transmission
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আেগ েথেক িবদ�মান [িচিকৎসাগত] েরাগাব�া
�াসযে�র উপিরভােগর সং�মণ (URI)
�াসযে�র উপিরভাগ (URT)
�টকার কারেণ উদ্ভূত েরাগ �িতেরাধ �মতা
েভি�েলটর/কৃ��ম�াসয�
েভি�েলটর ��টার
েভি�েলটেরর সােথ সংি�� িনউেমািনয়া (VAP)
ভাইরাসঘ�টত িনউেমািনয়া / ভাইরাল িনউেমািনয়া
ভাইরাস িনগমন
� / ভাইরালেশিডং
ভাইরাস ছড়ােনা / ভাইরাল সং�মণ
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