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মুখফন্ধ 

 

শ্বজুড়ে ক োভবড-১৯ ভোভোভযয সূত্রোত ড়েড়ছ ২০১৯ োড়রয ভডড়ম্বয ভোড় চীড়নয উোন কথড় । 

এই ভোভোভযয বেোফতো পুড়যো ভফশ্বড়  স্তভিত  ড়যড়ছ এফং ভফড়শ্বয  র কদ  অঞ্চড়র তো ভফস্তৃভত 

রোব  ড়যড়ছ। ভফড়শ্বয ভফভবন্ন কদড় অংখ্য ভোনুল এই বোইযোড় আক্রোন্ত ড়েড়ছ এফং তোয এ টি ফে 

অং ইড়তোভড়ে মৃত্যুফযণ  ড়যড়ছ। চরভোন এই ভযভিভত ভফশ্ব অথ থনীভতড়ত কনভতফোচ  প্রবোফ কপড়রড়ছ। 

োযোভফশ্বই এই বোইযোড়  প্রভতত  ড়য ভোভোভয কথড়  উত্তযড়ণয জন্য নোনোভফধ দড়ে গ্রণ  ড়যড়ছ। 

ফোংরোড়দড় এই ভোভোভযয প্রোদুবথোফ ভযরভেত ে ২০২০ োড়রয ভোচ থ ভোড়য শুরুড়ত এফং প্রথভ কযোগী 

নোক্ত ে ৮ ভোচ থ ২০২০। বেোফ এই ভোভোভয কথড়  কদড়য জনগড়ণয সুযেো ভনভিত  যোয রড়েু ভফড়শ্বয 

োড়থ তোর ভভভরড়ে ফোংরোড়দ য োয ভফভবন্ন দড়ে গ্রণ  ড়যড়ছ। তোযই অং ভোড়ফ স্বোিু  ভযফোয 

 ল্যোণ ভন্ত্রনোরড়েয অধীনস্ত স্বোিু অভধদপ্তয কদড়য ভোনুড়লয সুস্বোিু ভনভিত  যোয জন্য “ক োভবড-১৯ 

ভোভোভয            ও                 প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়নয  োভযগভয ভনড়দ থনো” নোভ  পুভস্ত োটি 

প্র ো  যোয উড়যোগ গ্রণ  ড়যড়ছ। জনড়চতনতোড়  গুরুত্ব ভদড়ে পুভস্ত োটিড়ত ভফভবন্ন িোন, ভোজ  ংগঠন 

এফং ভফভবন্ন জনংখ্যোে ভ বোড়ফ ক োভবড-১৯ ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রন  যড়ত ড়ফ ক ভফলড়ে ভফদ 

আড়রোচনো  যো ড়েড়ছ। 

ক োভবড-১৯ ভোভোভয            ও                 প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়নয  োভযগভয ভনড়দ থনো 

ম্বভরত পুভস্ত োটিয করখ বৃন্দড়  আন্তভয  ধন্যফোদ জোনোভি তোড়দয অক্লোন্ত ভযশ্রড়ভয জন্য। স্বল্প ভড়ে তাঁযো 

প্রভতটি অেোড়েয ভফলেফস্তু কমবোড়ফ জড়ফোে বোলোে সুচোরুরূড় উিোন  ড়যড়ছন, তো এ   থোে 

অত্যরনীে। এছোেো, স্বোিু অভধদপ্তড়যয নোনোভফধ  োড়জ যোভ থ  ভদ -ভনড়দ থনো কদেোয জন্য স্বোিু 

অভধদপ্তড়যয ভোভযচোর , অেো  ডোাঃ কভোাঃ আবুর  োরোভ আজোদ ম্মোনীত  র দস্যড়  আন্তভয  

ধন্যফোদ  কৃতজ্ঞতো জ্ঞোন  ড়যড়ছন। 

পুভস্ত োটি প্রণেড়নয ব্যোোড়য মাঁযো োন্ডুভরভয ম থোড়রোচনো, প্রড়েোজনীে ংড়োধন  ভতোভত ভদড়েড়ছন এফং 

অন্যোন্য ব্যোোড়য োোয্য ড়মোভগতো  ড়যড়ছন তাঁড়দয  রড়  স্বোিু অভধদপ্তড়যয ে কথড়  ধন্যফোদ 

জোনোভি। পুভস্ত োটি প্র োনোয ভফলড়ে তোড়দয সুভচভন্তত েোন-ধোযণো  যোভ থ ভদড়ে আভোড়দয কম কপ্রযণো 

মৄভগড়েড়ছন এফং নোনো ব্যস্ততোয ভোড়ঝ ভে  ড়য আভোড়দয  োড়জ কম ফোস্তফমুখী থ-ভনড়দ থনো  উৎো 

ভদড়েড়ছন তোয জন্য তাঁড়দযড়  শ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতো জোনোই। 

 

ভড়েয স্বল্পতো  অন্যোন্য ীভোফদ্ধতোয  োযড়ণ এই পুভস্ত োটিয ম থোড়রোচনো  প্রড়েোজনীে ভযফতথন, ভযফধ থন 

 ভযভোজথড়নয  োজটি ীভভত যোখড়ত ড়েড়ছ। ফরোয অড়েো যোড়খনো কম, ফোস্তফ অভবজ্ঞতোয আড়রোড়  

পুভস্ত োটিয যফতী ংস্কযড়ণয ভোন আয উন্নত  যোয প্রেো োড়ফ। এই ব্যোোড়য ংভিষ্ট  ড়রয  োছ কথড়  

ভতোভত  যোভ থ োদড়য গ্রণ  যো ড়ফ। 

পুভস্ত োটি প্র োনোয ভফলড়ে প্রভভত  ভনর্ভ থর ফোনোড়নয ভফলড়ে মড়থষ্ট দৃভষ্ট কদেো ড়েড়ছ। তোযয মভদ র্ভর 

কথড়  থোড়  তোড়র যফতী ংস্কযড়ণ তো শুদ্ধ  যোয দড়ে কনেো ড়ফ।  
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ক োভবড -19 ভোভোভয            ও                 প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয  োভযগভয ভনড়দ থনো 

প্রথভ অেোোঃ ভফভবন্ন িোন 

 

ফোভে  

১। ফোভেড়ত থোড়ভ থোভভেোয, ভোস্ক, জীফোণুনো   এফং 

অন্যোন্য প্রড়েোজনীে োভগ্রী ংযেণ  রুন।  

২। ভযফোড়যয দস্যড়দয স্বোিু ভক্রেবোড়ফ ম থড়ফেণ 

 রুন। এড়েড়ত্র প্রভত  োড়র এফং ন্ধুোে তোভোত্রো 

ম থড়ফেড়ণয যোভ থ কদেো ড়েড়ছ।  

৩। ম থোপ্ত ফোয়ুচরোচড়রয জন্য  জোনোরো ফ ভে ফো 

অন্তত ২০-৩০ ভভভনড়েয জন্য ভদড়ন ২-৩ ফোয খুড়র 

ভদড়ে ফোভেয অবুন্তড়যয ফোয়ু চরোচর অব্যত যোখুন।  

৪। জীফোণুনো  িোযো ফোভে  এয আড়োড়য 

ভযড়ফ ভযষ্কোয যোখুন । 

৫। ভযফোড়যয দস্যড়দয ভড়ে এ টি কতোেোড়র  ড়র ভভড়র ব্যফোয  যড়ফন নো, ঘন ঘন  োে এফং কর-

কতোল  কযোড়দ ভদন; ব্যভক্তগত স্বোিু য অবুো গড়ে ত্যলুন, মত্রতত্র থুথু কপরড়ফন নো, াঁভচ- োভ কদেোয 

ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুইড়েয বাঁড়জ কযড়খ াঁভচ- োভ ভদন। 

৬। ঠি  ভযভোড়ণ  ভনেভভত পুভষ্ট য খোফোয খোেোয অবুো  রুন, এ টি বফজ্ঞোভন  ডোড়েে প্ল্ুোন  রুন, 

ভনেভভত োর ো ব্যেোভ  রুন, ম থোপ্ত ঘুভোন এফং ইভভউভনটি বৃভদ্ধ  রুন।  

৭। ফোইড়য কথড়  ভপড়য এফং াঁভচ- োভ কদেোয য োত োফোন-োভন ব্যফোয  ড়য দৄড়ে ভনন অথফো ৭০% 

এরড় োরমৄক্ত  জীফোণুনো  (Sanitizer) ভদড়ে োত ভযষ্কোয  রুন।  

৮। ফন্য প্রোভণ খোেো ফো ংেড় থ আো কথড়  ভফযত থোকুন। াঁ-মুযভগ  ভডভ খোেোয আড়গ ঠি  

তোভোত্রোে যোন্নো  রুন।  

৯। কফেোড়ত মোেো, দোেোত  আড্ডো কদেো কথড়  ভফযত থোকুন।  

১০। মভদ অসুি থোড় ন তড়ফ ফোইড়য মোেো কথড়  ভফযত থোকুন, ভবড়েয জোেগোে মোড়ফন নো এফং ফোইড়য 

কফড়যোড়নোয ভে অফশ্যই ভোস্ক যড়ফন। আনোয জড়ন্য োধোযন  োড়েয ভোস্কই মড়থষ্ট। এেো যো এফং 

কখোরোয ভনেভ অনুযণ  রুন। পুনাঃব্যফোয এয কেড়ত্র প্রভতফোয ব্যফোয এয য োর ো গযভ োভনড়ত োফোন 

গুভরড়ে বোর  ড়য দৄড়ে কযোড়দ শুভ ড়ে ভনড়ফন।  

১১। জনো ীণ থ এরো োে মোতোেোত ফো অন্যোন্য করোড় য োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গয ভে অফশ্যই ভোস্ক রুন।  

১২। আভন মভদ ভোঝোভয এফং উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চড়র থোড় ন তড়ফ অপ্রড়েোজনীে ভ্রভণ এভেড়ে চলুন ফো  ভভড়ে 

আনোয/ীভভত যোখোয কচষ্টো  রুন; ক োেোযোন্টোইড়ন থো ো ব্যভক্তড়দয োড়থ কভরোড়ভো ভযোয  রুন এফং 

ভফড়ল প্রড়েোজড়ন কভরোড়ভোয ভে ভযষ্কোয ভযিন্নতো এফং জীফোণুমুক্ত যড়ণয ভদড়  ভড়নোড়মোগ ভদন, 

ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  রুন এফং ভোস্ক রুন।  
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অভপ কে  

১। ভোস্ক, োত কধোেোয তযর োফোন,  জীফোণুনো  

ইতুোভদয ভড়তো ভোভোভয কত প্রড়েোজনীে ভজভনড়ত্রয  

ভজুদ ংযেণ  যফযো  রুন, জরুভয অফিোে  ী 

 যণীে তোয ভয ল্পনো প্রনেণ  রুন, জরুভয ফজথু 

ভনষ্কোন ব্যফিো িোন  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব বোগ 

 ড়য ভদন  ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয  যড়ত কচষ্টো 

 রুন এফং  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন এফং 

প্রড়েোজড়ন নত্যন  ড়য প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয 

ভড়ে জনস্বোড়িুয ভফলেগুড়রো কমভন ভোস্ক এয ঠি  

ব্যফোয , াঁভচ- োভয ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব , োত 

কধোেো, জীফোণুমুক্ত যণ  গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ থো ো োরীন ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন 

ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ বোড়ফ ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন এগুড়রো 

কখোড়নো ড়ত োড়য। 

২।  ভ থচোযীড়দয জন্য এ টি স্বোিু ভনযীেণ ব্যফিো  (Health monitoring system) প্রভতষ্ঠো  রুন, 

প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোড়িুয অফিো নভথর্ভক্ত  রুন। মোযো অসুি কফোধ  ড়যন তোড়দয ভেভড়তো ভচভ ৎো গ্রন 

 যো উভচত। 

৩। অভপ ভফভল্ডংড়ে প্রড়ফ  যোয পূড়ফ থ  ভ থচোযীড়দয তোভোত্রো ভনড়ত তোভোত্রো ম থড়ফেড়ণয যঞ্জোভগুড়রো 

িোন  রুন এফং ক ফরভোত্র োধোযণ তোভোত্রোমৄক্ত ব্যভক্তযো প্রড়ফ  যড়ত োযড়ফন। ভোস্ক ছোেো ক োন 

 ভ থচোযীয ভবতড়য প্রড়ফ ংযভেত  রুন। প্রড়েোজড়ন প্রড়ফড়থ অভতভযক্ত ভোস্ক এয ব্যফিো  রুন। ক উ র্ভর 

 ড়য নো আনড়র তোড়  ত থ  ড়য এ টি ভোস্ক ভদড়ে ভদন। 

 

৪। অভপড় ফোয়ু চরোচর ফোেোন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ড়তজ ফোতো এয কবতড়য আো ফোেোড়ত ড়ফ এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয 

(all air system) ভপড়য আো ফোতোড়য প্রফো ফন্ধ যোখোয ব্যফিো  রুন। 

 

৫। ঘন ঘন ংেড় থ আো জোেগো কমভন দযজোয োতর, ভরপড়েয ফোেন  োফভর  েেড়রেগুড়রোয ভড়তো 

চযোচয ব্যফোম থ উোদোনগুড়রো ভনেভভত জীফোণুনো  ভদড়ে বোরবোড়ফ ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  রুন। 

৬। জনোধোযড়ণয চরোচড়রয এরো োমূ এফং অভপড়য জোেগোগুড়রো  ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখুন এফং 

ভেভড়তো আফজথনো ভযষ্কোয  রুন। 

৭। োত এফং বদভ  ভযিন্নতোয কেড়ত্র ভড়নোড়মোগ ভদন। াঁভচ,  োভয ভে টিসুু ফো  নুইড়েয বাঁড়জ মুখ 

এফং নো  ঢোকুন। 

৮।  ভীযো  ড়রই ভোস্ক োড়থ  ড়য ভনড়ে মোড়ফন এফং অন্যড়দয োড়থ ংেড় থ  আোয ভে ভোস্ক ড়য 

ভনড়ফন। তড়ফ  ভ থড়েড়ত্র ফ ভে ভোস্ক ব্যফোয  যোই উত্তভ। 

৯। ড়জ নজড়য আড় এভন িোড়ন স্বোিু ম্পভ থত যোভ থ েোভনড়ে ভদন এফং ভফভবন্ন ভডড়প্ল্/প্রদ থনীয 

ভোেড়ভ ক োভবড-19 এফং অন্যোন্য ংক্রোভ  কযোড়গয ধযণ  প্রভতড়যোধ ম্পভ থত ফোতথো মু প্রচোয  রুন। 
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১০। বোয ংখ্যো  ভভড়ে আনুন এফং বোয ভে ংভেপ্ত  ড়য ভদন। বো  ড়েয তোভোত্রো ঠি  যোখোয 

জন্য প্রড়েোজন ভত জোনোরো ফো দযজো খুলুন। ভবভড  নপোড়যভন্পং ড়র ফড়চড়ে বোর এফং এই প্রভক্রেোড়ত 

বো ভযচোরনোে উৎোভত  যো উত্তভ। 

 

১১। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয/স্বোিুঅভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য ম্পূণ থ 

জীফোণুমুক্ত যণ  যড়ত ড়ফ, এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ, এফং োইড়জভন /স্বোিু য অফিোয মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো মোড়ফ নো। 

 

১২। ভোঝোভয এফং উচ্চ-ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চড়র, অভপড় প্রড়ফ  যো করোড় য ংখ্যো  ড়ঠোযবোড়ফ ভনেন্ত্রণ  রুন এফং 

 ভীড়দয আরোদো আরোদো প্রভতটি আড়ন ফড়ত ফো আরোদো দ্ধভতড়ত ফোয ব্যফিো  রুন। িফ ড়র ফোভেড়ত 

কথড়   োজ  রুন, অনরোইড়ন  োজ  রুন এফং আরোদোবোড়ফ  োজ  রুন। তড়ফ  ভীড়দয অফশ্যই ভোস্ক যড়ত 

ড়ফ।  

 

কোড়েরমূ   

 

১। কোড়ের কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী োভগ্রী কমভন ভোস্ক, 

জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী ইতুোভদ ংগ্র  রুন, আদ োরীন ভয ল্পনো 

বতযী  রুন, আদ োরীন ফজথু ভনষ্কোন ব্যফিো িোন  রুন।  র 

 ভ থচোযী   র ভফবোড়গয জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  

দোভেত্ব বোগ  ড়য ভদন  এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয  যড়ত 

কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন এফং প্রড়েোজড়ন প্রভেণ 

ভদন। [প্রভেণ এয ভড়ে জনস্বোড়িুয ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  

ব্যফোয, াঁভচ- োভয ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, 

জীফোণুমুক্ত যণ গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ থো ো োরীন 

ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু 

উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ বোড়ফ ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন কগুড়রো 

কখোড়নো কমড়ত োড়য। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring system] [Health Monitoring 

system]  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ 

তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

 

৩। কোড়েড়র মোযো ঢু ড়ফ তোড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য কোড়ের রভফড়ত তোভোত্রো ম থড়ফেণ োযী মন্ত্র িোন 

 রুন এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  তোভোত্রো ম্পন্ন ব্যভক্তযোই ঢু ড়ত োযড়ফ। ভোস্ক ছোেো ক োন  ভ থচোযীয ভবতড়য 

প্রড়ফ ংযভেত  রুন। প্রড়েোজড়ন প্রড়ফড়থ অভতভযক্ত ভোস্ক এয ব্যফিো  রুন। ক উ র্ভর  ড়য নো আনড়র 

তোড়  ত থ  ড়য এ টি ভোস্ক ভদড়ে ভদন। 

 

৪। ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

চরতো ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো 

ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫. ফোযফোয ংেড় থ আো দযজোয োতর এফং ফ থোধোযড়ণয ব্যফোম থ অন্যোন্য সুভফধোমূ কমভন এভরড়বেয 

 োফভর  েেড়রে ভনেভভত ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন। অভতভথড়দয রুড়ভ মন্ত্রোভত  ফোন-ক োন 

প্রড়তু ফোয ব্যফোড়যয য জীফোণুমুক্ত  রুন। খোফোড়যয জন্য থোরোফোন (োন  যোয োত্র) ভযষ্কোয  

জীফোণুমুক্ত যড়ণয উয কজোয ভদন। 
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৬. রভফ, এভরড়বেড়যয প্রড়ফথ, ফ্রন্ট কডস্ক এফং অভতভথড়দয ফোযোন্দো ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন এফং ভেভত 

ভেরো ভযষ্কোয  রুন। 

 

৭. গণড়ৌচোগোযগুড়রোড়ত োত কধোেোয জন্য ম থোপ্ত ভযভোড়ণ তযর োফোন (ফো োধোযণ োফোন) যফযো  রুন, 

োভনয ভনেভভত এফং ভনযফভিন্ন যফযো (প্রভতভদন  রগুড়রো কচ   রুন, োভন কছড়ে মোচোই  রুন) ভনভিত 

 রুন। 

 

৮. কক্রতোড়দযড়  ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখোয  থো ভড়ন  ভযড়ে কদেোয জন্য ফ্রন্টড়ডড়স্কয রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব 

ফজোে যোখোয (রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব অন্তয অড়েো  যো) ব্যফিো িোন  রুন। প্রড়েোজড়ন কযখো কেড়ন ভদন ফো 

কগোর ভচহ্ন ভদড়ে ভদন এফং  েো ভেবোড়ফ োযীভয  দূযত্ব তদোযভ   রুন। ভোস্ক ছোেো ক োন কক্রতো ফো 

 ভ থচোযীয ভবতড়য প্রড়ফ ংযভেত  রুন।  

 

৯.  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  রুন এফং প্রড়তুড় য ভোস্ক যো ভনভিত  রুন; োড়তয ভযিন্নতোয 

প্রভত রেু যোখুন এফং রভফড়ত, এভরড়বেড়যয প্রড়ফড়থ, ফ্রন্ট কডড়স্ক ইতুোভদ জোেগোে ৭০% এরড় োরমৄক্ত 

জীফোণুনো  যোখুন। াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুই এয বাঁড়জ কঢড়  কপলুন। 

 

১০. কক্রতোড়দযড়  ভোস্ক যড়ত ড়ফ। এ কেড়ত্র তবোগ ভোস্ক ব্যফোয ভনভিত  রুন। 

 

১১. এ োড়থ জভোড়েত েোয ভড়তো  ভ থ োি কমভন এ োড়থ খোেো, প্রভেণ, ভভটিং এফং আভতড়থেতো 

 ভভড়ে ভদন। অতুোফশ্য ীে ড়র োযীভয  দূযত্ব ফজোে যোখুন এফং মথোিফ  ভ ভড়েয ভড়ে বো কল 

 রুন। 

 

১২. কোস্টোয, ইড়র ট্রভন  ভিন এফং বুড়রটিন কফোড়ড থয ভোেড়ভ স্বোিু ম্পভ থত তথ্য ভযড়ফন  প্রচোয 

কজোযদোয  রুন। 

 

১৩. মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয/স্বোিুঅভধদপ্তয এয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র 

জীফোণুমুক্ত  রুন, এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন, 

এফং িোনোটিয স্বোিুগত অফিো ফো োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ কটি পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

 

ভং ভরমূ/সুোয/  াঁচো ফোজোয  

১। ভং ভর কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী 

োভগ্রী কমভন ভোস্ক, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী ইতুোভদ 

ংগ্র  রুন, আদ োরীন ফজথু ভনষ্কোন ব্যফিো 

িোন  রুন।  র  ভ থচোযী   র ভফবোড়গয 

জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব বোগ 

 ড়য ভদন  এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয 

 যড়ত কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন 

এফং প্রড়েোজড়ন প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয ভড়ে 

জনস্বোড়িুয ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  ব্যফোয 

, াঁভচ- োভয ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, জীফোণুমুক্ত  যণ  গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ 

থো ো োরীন ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত 

ভ বোড়ফ ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন কগুড়রো কখোড়নো কমড়ত োড়য। 
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২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring system] প্রভতষ্ঠো  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয 

স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত 

ড়ফ। 

 

৩। ভং ভড়র মোযো ঢু ড়ফ তোড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য ভর এয রভফড়ত তোভোত্রো ম থড়ফেণ োযী মন্ত্র িোন 

 রুন এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  তোভোত্রো ম্পন্ন ব্যভক্তযোই ঢু ড়ত োযড়ফ। ভোস্ক ছোেো ক োন  ভ থচোযীয ভবতড়য 

প্রড়ফ ংযভেত  রুন। প্রড়েোজড়ন প্রড়ফড়থ অভতভযক্ত ভোস্ক এয ব্যফিো  রুন। ক উ র্ভর  ড়য নো আনড়র 

তোড়  ত থ  ড়য এ টি ভোস্ক ভদড়ে ভদন। কক্রতোড়দয ভোস্ক যো ফোেতোমূর । প্রড়েোজড়ন যফযো  যোয 

ব্যফিো থো ড়ফ।  

 

৪। ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

চরতো ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system)ভপড়য আো 

ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। ফোযফোয ংেড় থ আো সুভফধোমূ কমভন- র োয, এভরড়বেয ফোেন, এড়স্কড়রেড়যয োতর, দযজোয োতর 

ইতুোভদ এফং অন্যোন্য ব্যফোম থ সুভফধোমূ ভনেভভত ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন।  

 

৬। এভরড়বেয, তথ্যড় ন্দ্র এফং কর এভযেো ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন এফং ভেরো ভেভড়তো ভযষ্কোয  রুন।   

 

৭। গণড়ৌচোগোয গুড়রোড়ত োত কধোেোয জন্য ম থোপ্ত ভযভোড়ন তযর োফোন (ফো োধোযণ োফোন) প্রদোন  রুন 

এফং োভন যফযোড়য োধোযণ  োম থ ভযতো কমভন  ড়রয ভোেড়ভ ভনভিত  রুন। 

 

৮। কক্রতোড়দযড়  মূল্য প্রদোন  কফয েোয রোইড়ন দাঁেোড়নোয ভে ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখোয  থো ভড়ন 

 ভযড়ে কদেোয জন্য রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব ফজোে যোখোয (রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব অন্তয অড়েো  যো) ব্যফিো 

িোন  যড়ত ড়ফ। প্রড়েোজড়ন কযখো কেড়ন ভদন ফো কগোর ভচহ্ন ভদড়ে ভদন এফং  েো ভে বোড়ফ োযীভয  দূযত্ব 

তদোযভ   রুন।  

 

৯। ভোনুড়লয চরোচড়রয  প্রফোড়  ভনেন্ত্রণ  রুন এফং ভংভড়র কক্রতোয ংখ্যো ীভভত  রুন।    

 

১০। করপ-োভব থ ভং  েথ ব্যভতড়যড়  মূল্য ভযড়োড়ধয ব্যফিো  সুোভয  রুন, এফং রোইড়ন 

দাঁেোড়নোয ভে  ভভড়ে আনুন। 

 

১১।  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  রুন এফং ভোস্ক যো ভনভিত  রুন; োড়তয 

ভযিন্নতোয প্রভত রেু যোখুন এফং াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  যোখোয ব্যোোড়য 

ফলুন। 

১২। কক্রতোড়দযড়  অফশ্যই ভোস্ক যড়ত ড়ফ এফং এভরড়বেয ব্যফোয  যোয ভে এ জড়নয কথড়  আড়য জন 

দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ। 

১৩। কোস্টোয, ইড়র ট্রভন  ভিন এফং বুড়রটিন কফোড়ড থয ভোেড়ভ স্বোিু ম্পভ থত তথ্য প্রচোয কজোযদোয  রুন। 

 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয/স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র 

জীফোণুমুক্ত  রুন এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন, 

এফং িোনোটিয স্বোিুগত অফিো ফো োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ কটি পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৫।  ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ এরো োয ভং ভরগুড়রোড়  তোড়দয বদভন  ব্যফোড়েয ভে ংভেপ্ত  যড়ত 

এফং কক্রতোয ংখ্যো  ড়ঠোযবোড়ফ ভনেন্ত্রণ/ংযভেত  যড়ত ফরড়ত ড়ফ। 
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ব্যোং / ব্যোং   ভী  

 

১। ব্যোং  কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী োভগ্রী কমভন 

ভোস্ক, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী ইতুোভদ ংগ্র  রুন, 

আদ োরীন ভয ল্পনো বতযী  রুন, আদ োরীন ফজথু  

ভনষ্কোন ব্যফিো িোন  রুন।  র  ভ থচোযী   র 

ভফবোড়গয জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব 

বোগ  ড়য ভদন  এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয 

 যড়ত কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন এফং 

প্রড়েোজড়ন প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয ভড়ে জনস্বোড়িুয 

ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  ব্যফোয, াঁভচ-  োভয 

ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, জীফোণুমুক্ত  যণ  

গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ থো ো োরীন ভ বোড়ফ 

ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। 

মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ বোড়ফ ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো 

ভনড়ফন কগুড়রো কখোড়নো কমড়ত োড়য। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring system] [Health Monitoring 

system] প্রভতষ্ঠো  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ 

 যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

 

৩। ব্যোংড়  মোযো ঢু ড়ফ তোড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য ব্যোং  রভফড়ত তোভোত্রো ম থড়ফেণ োযী মন্ত্র িোন 

 রুন এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  তোভোত্রো ম্পন্ন ব্যভক্তযোই ঢু ড়ত োযড়ফ। ভোস্ক ছোেো ক োন  ভ থচোযীয ভবতড়য 

প্রড়ফ ংযভেত  রুন। প্রড়েোজড়ন প্রড়ফড়থ অভতভযক্ত ভোড়স্কয ব্যফিো  রুন। ক উ র্ভর  ড়য নো আনড়র 

তোড়  ত থ  ড়য এ টি ভোস্ক ভদড়ে ভদন। 

 

৪. ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

চরতো ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system)ভপড়য আো 

ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। ফ থোধোযড়ণয ব্যফোম থ সুভফধোমূ ভনেভভত ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন (কমভন ভ উইং কভভন,  োউন্টোয 

ভচপোয কভভন, কযোরোয কন,  ুো  োউন্টোয, এটিএভ, জনোধোযড়ণয ফোয জোেগো  ইতুোভদ) 

 

৬। জনোধোযড়ণয চরোচড়রয এরো ো কমভন ব্যোংড় য রভফ, এভরড়বেয এফং তথ্যড় ন্দ্র ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন 

এফং ভেরো ভেভড়তো ভযষ্কোয  রুন। ভেরো কপরোয ভফন কমন ঢো নো মৄক্ত ে কভদড়  কখেোর যোখুন। 

 

৭। এটিএভ এ প্রড়ফ  যোয রোইড়ন দাঁেোড়নোয ফো ব্যফোড়যয ভে ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখোয  থো ভড়ন 

 ভযড়ে কদেোয জন্য রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব ফজোে যোখোয (রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব অন্তয অড়েো  যো) ব্যফিো 

িোন  রুন। 

 

৮। ব্যফোভে   োড়জ ব্যোংড়  আো ভোনুড়লয ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  রুন, প্রভতভদড়নয ব্যফোভে   োড়জয জন্য ই- 

ব্যোংভ ং অথফো এটিএভ ব্যফোড়যয যোভ থ ভদন।  োউন্টোড়য জীফোণুনোড় য ব্যফিো  রুন এফং  রড়  োত 

ভযস্কোয  যোয ব্যোোড়য ড়চতন  রুন। 
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 ৯।  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  রুন এফং ভোস্ক যো ভনভিত  রুন। োড়তয ভযিন্নতোয প্রভত রেু 

যোখুন এফং াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  যোখুন। 

 

১০। ব্যোংড়  আগত  রড়  ভোস্ক যড়ত ড়ফ। ব্যোংড় য কবতড়য কঢো োয ফো কবতয কথড়  কফয েোয ভে 

এ জনই ক ফর দযজো খুরড়ফন এফং ফন্ধ  যড়ফন। োত কধোেো ফো স্যোভনেোইজোয এয ব্যফিো  যড়ত োযড়র 

বোর। 

 

১১। কোস্টোয, ইড়র ট্রভন  ভিন এফং বুড়রটিন কফোড়ড থয ভোেড়ভ স্বোিু ম্পভ থত তথ্য প্রচোয কজোযদোয  রুন। 

 

১২। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ ভভডভ/স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য পুড়যোপুভয 

জীফোণুমুক্ত  রুন এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন 

এফং িোনোটিয স্বোিুগত ভযিনতোয অফিো/োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৩। ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ এরো োে ব্যোং গুড়রোড়  তোড়দয ভফজড়ন আেোয ংভেপ্ত  যড়ত এফং আগত 

করোড় য ংখ্যো  ড়ঠোযবোড়ফ ভনেন্ত্রণ/ংযভেত  যড়ত ফরড়ত ড়ফ। 

 

 

কযস্টুড়যন্টমূ 

১। কযস্টুড়যন্ট কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী 

োভগ্রী কমভন ভোস্ক, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী ইতুোভদ 

ংগ্র  রুন, আদ োরীন ফজথু  ভনষ্কোন ব্যফিো 

িোন  রুন।  র  ভ থচোযী   র ভফবোড়গয 

জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব বোগ 

 ড়য ভদন  এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয 

 যড়ত কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন 

এফং প্রড়েোজড়ন প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয ভড়ে 

জনস্বোড়িুয ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  ব্যফোয 

, াঁভচ- োভয ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, 

জীফোণুমুক্ত  যণ  গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ থো ো োরীন ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন ভনড়ত 

ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ বোড়ফ ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন এগুড়রো কখোড়নো 

কমড়ত োড়য। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring system]  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু 

ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

 

৩। কযস্টুড়যড়ন্ট মোযো ঢু ড়ফ তোড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য কযস্টুড়যড়ন্টয প্রড়ফ ড়থ তোভোত্রো ম থড়ফেণ োযী 

মন্ত্র িোন  রুন এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  তোভোত্রো ম্পন্ন ব্যভক্তযোই ঢু ড়ত োযড়ফ। ভোস্ক ছোেো ভবতড়য প্রড়ফ 

ংযভেত  রুন। প্রড়েোজড়ন প্রড়ফড়থ অভতভযক্ত ভোস্ক এয ব্যফিো  রুন। ক উ র্ভর  ড়য নো আনড়র তোড়  

ত থ  ড়য এ টি ভোস্ক ভদড়ে ভদন। 
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৪। ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

চরতো ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system)ভপড়য আো 

ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। ফোযফোয ব্যফোম থ সুভফধোমূ কমভন দযজোয োতর, কচ আউে  োউন্টোয, ভরপে এফং োফভর  েেড়রে 

ভযষ্কোয  এফং জীফোণুনো  ভদড়ে  প্রোেই ভযষ্কোয  রুন।  

 

৬। রভফ, ভরপে এফং প্রড়ফিোয ভযষ্কোয এফং ভযিন্ন যোখুন এফং ভেভড়তো আফজথনো ভযষ্কোয  রুন।  

 

৭। েেড়রেগুভরড়ত ফোয়ু চরোচর ব্যফিো  রুন, োত কধোেোয জন্য ম থোপ্ত ভযভোড়ণ তযর োফোন (ফো োধোযণ 

োফোন) প্রদোন  রুন। িফ ড়র োভন ছোেোই োত ভযষ্কোয  যো মোে (Hand Sanitizer) এভন 

জীফোণুনো  ভদড়ে কচ আউে  োউন্টোযটি ভিত  যোয যোভ থ কদেো ড়ি। 

 

৮। ফে আ োড়যয কবোজন ভোড়ফ ভনভলদ্ধ  যো, ভযজোড়ব থন ব্যফিোয ভোেড়ভ আগত অভতভথড়দয ংখ্যো 

ভনেন্ত্রণ, কেভফর  কচেোড়যয ংখ্যো হ্রো  যো ফো গ্রো ড়দয এ  কেভফর অন্তয এ  কেভফড়র ফড় খোেোয 

ব্যফিো  যো, স্বতন্ত্রবোড়ফ খোফোয ভযড়ফন  যো, কযড়স্তাঁযোগুভরড়ত েোনেোইভ চভস্ট  এফং চোভচ ব্যফোয 

ব্যফিো  যো উভচত। 

 

৯। প্রভতফোয ভযড়ফন  যোয ড়য কেভফর ক্লথ ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যণ কজোযদোয  রুন। 

 

১০।  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  রুন এফং ভোস্ক যো ভনভিত  রুন। োড়তয ভযিন্নতোয প্রভত রেু 

যোখুন এফং াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  যোখুন।  

১১।  োড়জয ভে গল্প  যো হ্রো  রুন এফং  োড়জয ড়য বীে এভেড়ে চলুন।  

 

১২।  ভ থড়েড়ত্র  ভীড়দয  ভোস্ক যড়ত ড়ফ এফং গ্রো ড়দয ভোস্ক যড়ত ড়ফ এফং কযস্টুড়যড়ন্ট খোেোয ভে  

 ভোড়ত ড়ফ। 

 

১৩। স্বোিু ম্পভ থত তথ্য প্রচোড়যয জন্য খোফোড়যয জোেগোে ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ ম্পভ থত ভনড়দ থনো 

এফং কোস্টোয রোগোন। 

 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয/স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য 

পুড়যোপুভয জীফোণুমুক্ত  রুন এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  

জীফোণুমুক্ত  রুন এফং িোনোটিয স্বোিুগত ভযিনতোয অফিো োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে 

চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৫। ভোঝোভয এফং উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চড়র কযড়স্তাঁযোগুভরড়  ভফজড়ন আেোয  ভভড়ে আনোয যোভ থ কদেো 

ড়রো এফং আগত করোড় য ংখ্যো  ড়ঠোযবোড়ফ ভনেন্ত্রণ/ংযভেত  যড়ত ফরড়ত ড়ফ। 
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কলুন/ োর থোয  

১। কলুন কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী োভগ্রী কমভন ভোস্ক, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী ইতুোভদ ংগ্র  রুন, 

আদ োরীন ভয ল্পনো বতযী  রুন, আদ োরীন ফজথু ভনষ্কোন ব্যফিো িোন  রুন।  র  ভ থচোযী   র 

ভফবোড়গয জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব বোগ  ড়য ভদন 

 এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয ফোধোগুভর দূয  যড়ত কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয 

প্রভেণ কজোযদোয  রুন এফং প্রড়েোজড়ন প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয 

ভড়ে জনস্বোড়িুয ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  ব্যফোয, াঁভচ- োভয 

ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, জীফোণুমুক্ত  যণ গুরুত্ব োড়ফ] 

ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ থো ো োরীন ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন 

ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ বোড়ফ ভনড়জয 

মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন কগুড়রো কখোড়নো কমড়ত োড়য। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring 

system] প্রভতষ্ঠো  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো 

নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে 

ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

৩। কদো োড়নয প্রড়ফড়থ তোভোত্রো ম থড়ফেড়ণয যঞ্জোভ িোন  রুন এফং ক ফরভোত্র মোযো োধোযণ 

তোভোত্রোভফভষ্ট  তোযোই কমন কদো োড়ন প্রড়ফ  যড়ত োড়য তো ভনভিত  রুন। 

৪। ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system)ভপড়য আো 

ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। প্রোেই ব্যফহৃত দযজোয ুোির এফং যঞ্জোভোভদ কমভন: কচ আউে  োউন্টোয, ভে, র োয ভযষ্কোয এফং 

জীফোণুমুক্ত  রুন। 

৬। র, কচ আউে  োউন্টোয এফং  োস্টভোড়যয অড়েোয এরো ো ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখুন এফং ভনেভভত 

আফজথনো ভযষ্কোয  রুন। 

৭। েেড়রড়ে ম থোপ্ত তযর োফোন যফযো এফং  র গুড়রোড়ত ম থোপ্ত োভনয সুভফধো ভনভিত  রুন। 

৮। কেোয কেভং এয যঞ্জোভগুড়রো এফং ফহুর ব্যফহৃত যঞ্জোভ (ড়মভন কতোেোড়র, এড়প্রোন ইতুোভদ) প্রভতফোয 

ব্যফোড়যয য জীফোণুমুক্ত  রুন। 

৯। কলুড়ন বীে  ভোন এফং ভযজোড়ব থন ব্যফিোয প্রচোয  রুন;  ভে ব্যফধোন ১.৫ ভভেোড়যয  ভ কমন নো ে; 

 োস্টভোযড়দয ভনযোদ দূযত্ব এফং ংে থ ব্যভতড়যড়   োভযশ্রভভ  কদেোয  থো ভড়ন  ভযড়ে ভদন। 

১০।  ভীড়দয তোড়দয  োে ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখড়ত ফলুন। ব্যভক্তগত সুযেোে ভড়নোড়মোগ ভদড়ত এফং 

 ভ থড়েড়ত্র ভোস্ক যড়ত ড়ফ। োড়তয স্বোিুভফভধ কজোযদোয  রুন, োত ভযষ্কোয যোখুন, ফো গ্লোব রুন এফং 

প্রড়তু   োস্টভোড়যয জন্য গ্লোব ভযফতথন   রুন। াঁভচ কদেোয ভে মুখ  নো  টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  

যোখুন। 

১১। কফোগ্রণ োযীড়দয ভোস্ক যড়ত ড়ফ। 

১২। কোস্টোয, ইড়র ট্রভন  ভিড়নয   ভোেড়ভ স্বোিু ম্পভ থত তথ্য প্রচোয কজোযদোয  রুন। 
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১৩। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয/স্বোিু অভধদপ্তয এয ভনড়দ থনো অনুোড়য 

পুড়যোপুভয জীফোণুমুক্ত  রুন এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  

জীফোণুমুক্ত  রুন এফং িোনোটিয স্বোিুগত ভযিনতোয অফিো োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে 

চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৪. ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ এরো োে, তোড়দয ভফজড়ন আেোয ংভেপ্ত  যড়ত ফরড়ত ড়ফ। 

  

কৃভলজোত দ্রড়ব্যয ফোজোয 

 ১। কৃভলজোত দ্রড়ব্যয ফোজোয খুড়র কদেোয আড়গ 

ভোভোভযয ভড়ে প্রড়েোজনীে ভজভনত্র কমভন ভোস্ক, 

জীফোণুনো  ইতুোভদ। জরুযী অফিোয ভয ল্পনো  যো, 

জরুযী ভনষ্পভত্ত/ভডড়োজোর িোন ভনধ থোযণ, 

আদ োরীন ভডড়োজোর এরো ো িোন  রুন (ফজথু  

ভনষ্কোন ব্যফিো িোন  রুন), প্রভতটি ভফবোড়গয 

দোভেত্ব বোগ  ড়য ভদন, প্রড়তুড় য জফোফভদভতো 

ভনভিত যণ এফং  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  যো 

জরুযী। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health 

Monitoring system]  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয 

স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত 

ড়ফ। 

৩। প্রভতটি ফোজোড়যয প্রড়ফ মুড়খ তোভোত্রো ভযভো  মড়ন্ত্রয ব্যফিো থো ড়ত ড়ফ এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  

তোভোত্রোয ভোনুড়লয প্রড়ফোভধ োয থো ড়ফ। 

৪। ফোয়ু চরোচর এয ম থোপ্ত ব্যফিো যোখড়ত ড়ফ। উন্ুক্ত ফোভনভজু  এরো ো গুড়রো কখোরোড়ভরো এফং ফোতো 

চরোচড়রয ব্যফিো যোখো এফং ফদ্ধ ফোভনভজু  এরো ো গুড়রোড়ত ম থোপ্ত ফোতো চরোচড়রয ব্যফিো যোখড়ত ড়ফ। 

কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ 

ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

৫। ফোজোড়য এরো ো ভবভত্ত  অোড়যোন ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ, ফোজোড়যয মুর ব্যফো ক ন্দ্র গুড়রোড়  ( োই 

খোনো, প্রভক্রেোজোত ক ন্দ্র) ক োেোযোন্টোইন  সুযভেত যোখড়ত ড়ফ এফং ফন্য প্রোণীয ভফক্রে ভনভলদ্ধ  রুন।  

৬। ফোজোয ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ এফং প্রভতভদড়নয আফজথনো ভযষ্কোয  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

৭। োফভর  েেড়রেগুড়রো অফশ্যই ভযষ্কোয ভযিন্ন এফং জীফোনুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং োত কধোেোয জন্য 

োধোযণ োফোন ভ ংফো তযর ুোি েো এয ব্যফিো যোখুন।  

৮। প্রভতভদন ফোজোয ফড়ন্ধয য কখোন োয কভড়ঝ এফং অন্যোন্য ব্যফহৃত যঞ্জোভ জীফোনুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

৯। গ্রো গণ তোড়দয ভফর স্কুোভনং এয ভোেড়ভ ভযড়োধ  যড়ফ এফং অফশ্যই ক নো োেোয ভে ভনযোদ দুযত্ব 

ফজোে যোখড়ফ। 

১০। ভফড়ক্রতোগণ অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ফ। 
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১১। গ্রো ড়দয অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। 

১২। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য পুড়যোপুভয 

জীফোণুমুক্ত  রুন এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ এফং োইড়জভন /স্বোিুগত ভযিন্নতো মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৩। ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ এরো োে ফোজোযগুড়রোড়  তোড়দয ভফজড়ন আেোয ংভেপ্ত  যড়ত এফং আগত 

করোড় য ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  যড়ত ফরড়ত ড়ফ। 

 

ো থ 

১। ো থ কখোরোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী 

োভগ্রী কমভন ভোস্ক, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী 

ইতুোভদ ংগ্র  রুন, আদ োরীন ভয ল্পনো 

বতযী  রুন, আদ োরীন ফজথু ভনষ্কোন ব্যফিো 

িোন  রুন।  র  ভ থচোযী   র ভফবোড়গয 

জফোফভদভতো ভনভিত  রুন, প্রড়তু ড়  দোভেত্ব 

বোগ  ড়য ভদন  এফ  োজ ফোস্তফোেড়নয 

ফোধোগুভর দূয  যড়ত কচষ্টো  রুন।  ভীড়দয 

প্রভেণ কজোযদোয  রুন এফং প্রড়েোজড়ন 

প্রভেণ ভদন। [প্রভেণ এয ভড়ে জনস্বোড়িুয 

ভফলেগুভর কমভন ভোস্ক এয ঠি  ব্যফোয , াঁভচ-

 োভয ভষ্টোচোয, োযীভয  দূযত্ব, োত কধোেো, জীফোণুমুক্ত যণ গুরুত্ব োড়ফ]। ফোভেড়ত কস্বিো অন্তযীণ 

থো ো োরীন ভ বোড়ফ ভনড়জয যীয  ভড়নয মত্ন ভনড়ত ড়ফ তো কখোড়ত ড়ফ। মৃদু উগ থমূড় ফোভেড়ত ভ  

 ড়য ভনড়জয মত্ন  ভচভ ৎো ভনড়ফন কগুড়রো কখোড়নো কমড়ত োড়য। 

২। প্রড়তু   ভ থচোযীয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন 

এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ।  

৩। প্রভতটি োড় থয প্রড়ফ মুড়খ তোভোত্রো ভযভো  মড়ন্ত্রয ব্যফিো থো ড়ত ড়ফ এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  

তোভোত্রোয ভোনুড়লয প্রড়ফোভধ োয থো ড়ফ।  

৪। ফোযফোয োড় থয ভফভবন্ন জোেগো কমভন ফোয িোন, গনড়ৌচোগোয,ব্যেোড়ভয মন্ত্রোভত, ভেরোয ঝভে ভযষ্কোয 

 জীফোনুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

৫। ো থ ভনেভভত ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ এফং উভিষ্ট ভেরো কভোে  রোগোড়নো  মুখফন্ধ প্যোড় ড়ে ফন  যড়ত 

ড়ফ  

৬। গনড়ৌচোগোযগুড়রো ফভে ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত যোখড়ত ড়ফ। ভযভোণভত  ুোিেো  োফোন 

যফোযো  যড়ত ড়ফ। 

৭। বফজ্ঞোভন   মৄভক্তংগত ভড়ে ো থ কখোরো  ফড়ন্ধয ভে ঠি   যড়ত ড়ফ এফং আগভন োযী 

দ থনোথীড়দয ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  যড়ত ড়ফ। 



15 

 

৮। নগড়দ টিভ ড়েয ভফক্রে  ভভড়ে আনুন এফং ে থ ছোেোই টিভ ে ক্রে এফং অনরোইড়ন টিভ ে ক্রে এফং 

ক োড  ভনণ থে  ড়য অথ থ প্রদোড়নয দ্ধভত প্রড়েোগ  রুন। 

৯। ভবড়েয  োযণ ড়ত োড়য এভন  োম থোফরী এফং প্র ল্পগুভর িভগত  রুন।  

১০। অনুড়ভোভদত ংখ্য  দ থনোথী এফং  োড়জয প্রড়েোজনীেতো অনুোড়য ভপে এফং  ভী ভনড়েোভজত  রুন। 

১১। াঁভচ কদেোয ভে স্বোিুভফভধ অনুমোেী  ভীড়দয োত ভযষ্কোয,  ভোস্ক যো এফং মুখ এফং নো  টিসুু ফো 

 নুই ভদড়ে কঢড়  কনেো উভচত। 

১২। অড়ন্যয োড়থ ঘভনষ্ঠ ংেড় থ আোয ভে দ থনোথীড়দয ভচভহ্নত  যো উভচত। 

১৩। োড় থয প্রড়ফ ড়থ ড়জ নজড়য আড় এভন জোেগোে এ টি বুড়রটিন কফোড থ ফো ফে দ থো (Big Screen) 

িোন  যড়ত ড়ফ মোয ভোেড়ভ োড় থ আগত  র দ থনোথী   ভ থ তথো  ভ থচোযীড়দয ক োভবড-১৯ ম্পভ থত 

ত থতো, প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয ব্যোোড়য অফভত  যো মোে। োড় থ ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ ম্পভ থত 

তথ্য ফোয ফোয প্রচোযণোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য পুড়যোপুভয জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ 

এফং োইড়জভন /স্বোিুগত ভযিন্নতোয মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

১৫।  ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ  ম্পন্ন এরো োয অন্তর্ভ থক্ত োড় থয ভ্রভড়ণয ভে  ভভড়ে আনোয যোভ থ কদেো ড়ি। 

 

 

স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোন/ ব্যভক্তগত কচম্বোয 

১। ম্পূণ থ  ভ থ ভয ল্পনো  জরুভয ভয ল্পনো  যো,  র  োড়জয 

জোফোফভদভতো ভনভিত  যো,  ভ থভয ল্পনো বতভয  যো,  োম থদ্ধভতয 

উন্নভত  যো এফং  র জরুভয প্রভেণ প্রদোন। 

২। সুযেো োভগ্রী, জীফোণুমুক্ত যণ োভগ্রী  ক োেোযোন্টোইড়ন প্রড়েোজনীে 

োভগ্রী ভজুদ  রুন,  র ভফবোড়গয  োজ কল  ড়য জীফোণুমুক্ত যণ 

ভনভিত  রুন। কই োড়থ ক োেোযোন্টোইন  সুযেোয ব্যফিো  রুন। 

৩। অনরোইড়ন কযভজড়েন  ভপ্র-কযভজড়েড়নয  োজ  যোয জন্য 

উৎোভত  রুন। 

৪। প্রভতটি স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোড়নয প্রড়ফ মুড়খ তোভোত্রো ভযভো  মড়ন্ত্রয ব্যফিো  রুন এফং শুদৄভোত্র স্বোবোভফ  

তোভোত্রোয ভোনুড়লয প্রড়ফোভধ োয ভনভিত  রুন। 

৫। কফো ভনড়ত আো  রড়  স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোড়ন প্রড়ফড়য পূড়ফ থ ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। 

৬। কযোগভনণ থে  ভচভ ৎো কফো প্রদোড়নয জোেগোে ম থোপ্ত ফোয়ু চরোচড়রয ব্যফিো  রুন।  

৭। স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোড়নয  র জোেগো ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন, ফজথু ভনষ্কোন ব্যফিোনো কজোযদোয  রুন, 

মথো ভড়ে আফজথনো ভযড়ে কপলুন, কভড়ঝ  অন্যোন্য জোেগো ভনেভভতবোড়ফ ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন। 



16 

 

৮। প্রধোন ভফবোগগুড়রোয ভযষ্কোয-ভযিন্নতো  জীফোণুমুক্ত যণ ব্যফিো কজোযদোয  রুন (ভপবোয ভক্লভন , জরুভয 

ভফবোগ, আইড়োড়রন েোড থ)। 

৯। ট্রোেোজ এরো ো ভনভদ থষ্ট  রুন। কমখোড়ন জীফোণুমুক্ত যণ  ক োেোযোন্টোইন ব্যফিো  ম থোপ্ত সুযেো ব্যফিো 

থো ড়ত  ড়ফ। 

১০। েোড়ড থ ম থোপ্ত ফোয়ু চরোচড়রয ব্যফিো  রুন, ফোয়ুয প্রফো ড়ফ ভযষ্কোয কথড়  ংক্রভভত এরো োয ভদড় , 

কম র স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোড়নয োভথ্যথ আড়ছ কখোড়ন কনড়গটিব কপ্রোয েোড থ  ফোয়ু জীফোণুমুক্ত যণ মন্ত্র 

িোন  রুন।  

১১। বীে মথো িফ  ভোড়ত ড়ফ, রোইড়ন ১ ভভেোয দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ মোড়ত োোতোর কথড়  ক উ 

ংক্রভভত নো ে।  

১২। স্বোিুড়ফো প্রভতষ্ঠোড়নয উভচত ভফড়ল ব্যভক্ত ভনড়েোগ  ড়য প্রভতটি িোন ঠিবোড়ফ জীফোণুমুক্ত  যো, ঠি  

জীফোণুনো  ভনফ থোচন, ঠি  জীফোণুমুক্ত যণ প্রভক্রেো ভনফ থোচন  ব্যভক্তগত সুযেো ফোস্তফোেন  যো। কযোগ 

ভনেন্ত্রণ  প্রভতড়যোধ ংিোয এই ব্যোোড়য  োভযগভয ভনড়দ থনো প্রদোন  যো উভচত।  

 

কভভডড় র ক োেোযোন্টোইন  ম থড়ফেণ এরো ো  

১। জরুযী ভয ল্পনো বতযী  যড়ত ড়ফ, ভনযোত্তো এফং 

জীফোণুমুক্ত যণ দ্ধভত ভোনম্মত  যড়ত ড়ফ,  র 

 ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ 

ম্পড় থ জ্ঞোন থো ড়ত ড়ফ, এফং ভোস্ক, গ্লোব  জীফোণুমুক্ত 

 যণ দ্রব্যভদয ম থোপ্ত ভজুদ থো ড়ত ড়ফ।  

২। জোেগোটি ভযষ্কোয-ভযিন্ন  জীফোণুমুক্ত যোখড়ত ড়ফ। 

আোড়য ভযড়ফ প্রভতভদন ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ, জনোধোযড়ণয ফহুর ব্যফহৃত  িোন মূড়য ভযষ্কোয  

জীফোণুমুক্ত  যণ ব্যফিো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। 

৩। ম থোপ্ত ফোয়ু প্রফো ভনভিত  যড়ত ড়ফ, প্রোকৃভত  ফো 

মোভন্ত্র বোড়ফ ম থোপ্ত ফোয়ু চরোচর ভনভিত  যো মোে। কন্ট্রোর 

এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয 

স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো       

বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system)ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৪। প্রভতভনেত ভে  বোয, কফড  বোয,  োে ইতুোভদ কধোেো, ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

৫। খোফোয ভফতযণ  যোয যোভ থ কদেো ে,  মথো িফ এ ফোয ব্যফোয কমোগ্য থোরো ফোন ব্যফোয, প্রভতফোয 

ব্যফোড়যয য পুনাঃব্যফোয কমোগ্য থোরো ফোন জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

৬।  মথো ভড়ে আফজথনো ংগ্র  অোযণ ব্যফিো  কজোযদোয  যড়ত ড়ফ, আফজথনোয োত্র ভযষ্কোয  

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

৭।  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেোয ব্যোড়য কখেোর যোখড়ত ড়ফ, কভভডড় র/োভজথড় র ভোস্ক, এ ফোয ব্যফোযড়মোগ্য 

 ুো এফং গ্লোব ভযধোন; ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ো ব্যভক্তয ংেড় থ আোয পূড়ফ থ সুযেো ভোস্ক   KN95/ N95 

ভযধোন  যড়ত ড়ফ।  
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৮।  ভীড়দয োড়তয ভযিন্নতো কভড়ন চরড়ত ড়ফ  স্বোিু ম থড়ফেণ  যড়ত ড়ফ। 

৯। ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ো ব্যভক্তটি িোব্য ফো ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী ড়র তোড়  ক োভবড-১৯ এয জন্য 

ভনভদ থষ্ট োোতোড়র িোনোন্তয  যড়ত ড়ফ এফং ফ থত্র জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয 

 ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং োইড়জভন  মূল্যোেন েোয 

আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

কযরড়থ মোত্রী ভযফন 

১। কযর কস্টন গুড়রোড়ত ব্যভক্তগত সুযেো যঞ্জোভ কমভন- 

ভোস্ক, জীফোণুনো  ইতুোভদ ংযেণ, জরুভয ভয ল্পনো 

প্রড়েোজন, আদ োরীন ভডড়োজোর/ফজথু  ভনষ্পভত্ত কেত্র 

িোন, প্রভতটি ভফবোড়গয উয অভ থত  োজগুড়রো 

ঠি বোড়ফ ফোস্তফোেন, জফোফভদভতো এফং  ভীড়দয 

প্রভেণ কজোযদোয  রুন। 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health 

Monitoring system]  রুন। প্রভতভদন  ভীড়দয 

স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে ভচভ ৎোয 

ব্যফিো  রুন।  

৩। তোভোত্রো ম থড়ফেড়ণয যঞ্জোভগুড়রো কযর কস্টন গুড়রোয প্রড়ফড়থ িোন  রুন এফং কস্টড়ন আগত 

 ড়রয তোভোত্রো যীেো  রুন। কমফ মোত্রীয যীড়যয তোভোত্রো ৩৭.৩ ভডগ্রী কাঃ ফো ৯৯ পোাঃ এয উড়য 

থো ড়ফ তোড়দযড়  জরুযী এরো োে অিোেী ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনভড়তো ভচভ ৎো কফো 

ভদড়ত ড়ফ।  

৪। ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  

ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য 

আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। োধোযণ জনগণ িোযো ফোযফোয ব্যফোম থ োভগ্রীমূ কমভন- দযজোয োতর, কচ আউে  োউন্টোয, ভরপে এফং 

োফভর  েেড়রে ভযষ্কোয  এফং জীফোণুনো  ভদড়ে প্রোেই ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। েেড়রে গুড়রোড়ত তযর 

োফোন (অথফো োধোযণ োফোন) যফযো  যড়ত ড়ফ, িফ ড়র ুোি স্যোভনেোইজোয এফং োত জীফোণুনো  

মন্ত্র িোন  যো কমড়ত োড়য। 

 

৬। মোত্রীড়দয অড়েো  যোয িোন, কট্রড়নয  ম্পোে থড়ভন্ট  অন্যোন্য এরো ো ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ। 

 

৭। কট্রনটিড়  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং ভে  বোয গুড়রোড়  প্রভতভনেত কধোেো, ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ।  

৮। প্রভতটি কট্রড়ন নন- ন্টোক্ট ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয থো ড়ত ড়ফ। মথোমথ িোড়ন এ টি জরুযী এরো ো িোন 

 যড়ত ড়ফ কমখোড়ন ড়ন্দজন  উগ থ কমভন- জ্বয   োভ আড়ছ এভন মোত্রীড়দযড়  অিোেী ক োেোড়যন্টোইড়ন 

যোখো মোড়ফ।  
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৯। মোত্রীড়দযড়  অনরোইড়ন টিড় ে ক্রে  যোয জন্য যোভ থ কদেো ড়ি। োভযফদ্ধবোড়ফ উঠোয ভড়ে এফং কনড়ভ 

মোফোয ভড়ে মোত্রীড়দযড়  যেয ড়ত  ভড়ে এ  ভভেোয ফো তোয কফভ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং 

বীে এভেড়ে চরড়ত ড়ফ। প্রড়েোজড়ন ভনভদ থষ্ট দূযড়ত্ব দোগ ভদড়ে ফো বৃত্তো োয ভচহ্ন ভদড়ে যোখুন। োযীভয  দূযত্ব 

ফজোে যোখড়ত প্রড়েোজড়ন  ড়ঠোয ব্যফিো গ্রন  রুন। 

১০। মোত্রীড়দয এফং  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ব্যভক্তগত সুযেোয কেড়ত্র কজোয ভদড়ত ড়ফ। ভোস্ক ভযধোন  যড়ত 

ড়ফ এফং োড়তয ভযষ্কোয ভযিন্নতোয ভদড়  নজয যোখড়ত ড়ফ। 

১১। াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু/ নুই ভদড়ে কঢড়  ভদড়ত ড়ফ।  

১২। কোস্টোয  ইড়র ট্রভন  ভিড়নয ভোেড়ভ স্বোিু ম্পভ থত তথ্য প্রচোয কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। 

১৩। ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ এরো ো ভদড়ে মোতোেোত  যো কট্রড়ন টিভ ড়েয ভোেড়ভ মোত্রী ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  মথো 

িফ মোত্রীড়দয আরোদো ফোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ এয কযোগী োেো মোে কড়েড়ত্র েোভভ থনোরগুড়রোড়  স্বোিু অভধদপ্তড়যয 

গোইডরোইন অনুমোেী ম্পূণ থ জোেগোে জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

 

টিভ ে আদোন প্রদোড়নয কেড়ত্রাঃ নগড়দ টিভ ড়েয ভফক্রে   ভভড়ে আনুন এফং ে থ ছোেোই টিভ ে ক্রে এফং 

অনরোইন টিভ ে ক্রে এফং ক োড  ভনণ থে  ড়য অথ থ প্রদোড়নয দ্ধভত প্রড়েোগ  রুন। 

 

 
 

ে  ড়থ মোত্রী ভযফন  

 

১। মোত্রীফোী ভযফন কস্টড়ন জরুযী ভয ল্পনো বতযী  যড়ত ড়ফ, 

ভনযোত্তো এফং জীফোণুমুক্ত যণ দ্ধভত ভোনম্মত  যড়ত ড়ফ, 

 র  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ 

ম্পড় থ ঠি  তথ্য জোনো থো ড়ত ড়ফ, এফং ভোস্ক, গ্লোব  

জীফোণুমুক্ত যণ দ্রব্যভদয ম থোপ্ত ভজুদ থো ড়ত ড়ফ। 

 

২।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring 

system] প্রভতষ্ঠো  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো 

নভথর্ভক্ত  রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  

ভড়ে ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

৩। ফো কস্টড়ন আগত এফং কস্টনতুোগী মোত্রীড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য কস্টড়ন তোভোত্রো ভনধ থোয  মন্ত্র 

িোন  যড়ত ড়ফ। মথোমথ তথোফরী কভড়ন এ টি জরুযী এরো ো (Emergency area) িোন  যড়ত ড়ফ; 

কমফ মোত্রীয যীড়যয তোভোত্রো ৩৭.৩ ভডাঃড়াঃ ফো ৯৯ পোাঃ এয উড়য থো ড়ফ তোড়দযড়  ই জরুযী এরো োে 

অিোেী ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনভড়তো ভচভ ৎো কফো ভদড়ত ড়ফ।  

৪। ফোয়ু ভনগ থভন দ্ধভত কমন স্বোবোভফ  থোড়  তো ভনভিত  যড়ত ড়ফ, ফো চরোচড়রয ভড়ে ড়ফ থোচ্চ ফোয়ু 

চরোচর  যড়ত ভদড়ত ড়ফ; মথোমথ তোভোত্রোে ফোয়ু চরোচড়রয জন্য ফোড়য জোনোরো খুড়র কদেোয যোভ থ কদেো 

ড়ি। 
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৫।  োধোযণ জনগন িোযো ফহুর ব্যফহৃত দযজোয োতর, কেভফর, কচেোয ইতুোভদ এফং জনোধোযড়ণয চরোচড়রয 

িোনগুড়রোড়  ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ণয োয ফোেোড়ত ড়ফ। েেড়রে গুড়রোড়ত তযর োফোন (অথফো 

োধোযণ োফোন) থো ড়ত ড়ফ, িফ ড়র ুোি স্যোভনেোইজোয এফং োত জীফোণুনো  মন্ত্র িোন  যো কমড়ত 

োড়য।  

৬। মোত্রীড়দয অড়েো  যোয িোন, ফো  ম্পোে থড়ভন্ট  অন্যোন্য এরো ো মথোমথ ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ। 

৭। প্রভতফোয ফো কছড়ে মোফোয পূড়ফ থ ফোড়য কবতড়য ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। জনগড়ণয জন্য ব্যফোম থ 

ভজভনত্র কমভন ভেগুড়রোড়  প্রভতভনেত ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ, ভে  বোয গুড়রোড়  

প্রভতভনেত কধোেো, ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

৮। মোত্রীড়দয অড়েো  যোয িোড়ন, টিভ ে  োউন্টোড়য এফং  র ফোড় ভোস্ক, গ্লোব  জীফোণুমুক্ত যণ 

দ্রব্যোভদয ম থোপ্ত ভজুদ থো ড়ত ড়ফ। 

৯। িফ ড়র  র ফোড় এফং অফশ্যই রং রুু্ড়েয  র ফোড় োড়ত-ধযো থোড়ভ থোভভেোয থো ড়ত ড়ফ; মথোমথ 

িোড়ন এ টি জরুযী এরো ো িোন  যড়ত ড়ফ কমখোড়ন ড়ন্দজন  উগ থগুড়রো কমভন জ্বয   োভ আড়ছ 

এভন মোত্রীড়দয ক  অিোেী ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখো মোড়ফ।  

১০। মোত্রীড়দয এফং  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ব্যভক্তগত সুযেোয কেড়ত্র কজোয ভদড়ত ড়ফ, ভোস্ক ভযধোন  যড়ত 

ড়ফ এফং োড়তয ভযষ্কোয ভযিন্নতো ভনভিত  যড়ত ড়ফ।  

১১। মোত্রীড়দযড়  অনরোইড়ন টিড় ে ক্রে  যোয জন্য যোভ থ কদেো ড়ি, োভযফদ্ধবোড়ফ উঠোয ভড়ে এফং কনড়ভ 

মোফোয ভড়ে মোত্রীড়দযড়  যেয ড়ত এ  ভভেোড়যয কফভ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং বীে এভেড়ে 

চরড়ত ড়ফ।  

১২। মোত্রীড়দযড়  স্বোিু ড়চতন  যোয জন্য কযভড, ভবভড  কোস্টোড়যয ভোেড়ভ ড়চতনতোমূর  ফক্তব্য 

প্রচোয  যড়ত ড়ফ।  

১৩। মৄভক্তঙ্গত বোড়ফ ভযফড়নয ধোযণেভতো ভিত  যড়ত ড়ফ, এফং ীভভত আ োড়য টিভ ে ভফক্রড়েয 

ভোেড়ভ মোত্রীড়দয ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  যড়ত ড়ফ। কমফ ফো ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ  ম্পন্ন এরো ো ড়ত কছড়ে মোড়ফ 

অথফো কৌুঁছোড়ফ অথফো ঐ এরো ো ভদড়ে মোড়ফ কফ কেড়ত্র মোত্রীড়দয ক  আরোদো ভড়ে ভনযোদ দূযত্ব ফজোে 

কযড়খ ফড়ত ড়ফ।   

১৪।। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী োেো মোে তোড়র স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুমোেী ফো  োউন্টোয 

পূণ থোঙ্গবোড়ফ জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

টিভ ে আদোন প্রদোড়নয কেড়ত্রাঃ নগড়দ টিভ ড়েয ভফক্রে   ভভড়ে আনুন এফং ে থ ছোেোই টিভ ে ক্রে এফং 

অনরোইন টিভ ে ক্রে এফং ক োড  ভনণ থে  ড়য অথ থ প্রদোড়নয দ্ধভত প্রড়েোগ  রুন। 

কনৌড়থ মোত্রী ভযফন  

 

১। কনৌড়থ মোত্রীফোী ভযফন কস্টড়ন জরুযী ভয ল্পনো 

বতযী  যড়ত ড়ফ, ভনযোত্তো এফং জীফোণুমুক্ত যণ দ্ধভত 

ভোনম্মত  যড়ত ড়ফ,  র  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয 

ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ ম্পড় থ ঠি  তথ্য 

জোনো থো ড়ত ড়ফ এফং ভোস্ক, গ্লোব  জীফোণুমুক্ত যণ 

দ্রব্যোভদয ম থোপ্ত ভজুদ থো ড়ত ড়ফ। 
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২।  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয স্বোিু ম থড়ফেণ ব্যফিো  যড়ত ড়ফ এফং তোড়দয স্বোিু অফিো প্রভতভদন ভরভফদ্ধ 

 যড়ত ড়ফ এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয মথো ভড়ে ভচভ ৎো কফো ভদড়ত ড়ফ।  

৩। কস্টড়ন আগত এফং ভনগ থত মোত্রীড়দয তোভোত্রো ভোোয জন্য কপভয েোভভ থনোড়র তোভোত্রো ভযভো  মন্ত্র 

িোন  যড়ত ড়ফ। মথোমথ তথোফরী কভড়ন কপভয েোভভ থনোড়র এ টি জরুযী এরো ো (Emergency area) 

থো ড়ত ড়ফ। কমফ মোত্রীয যীড়যয তোভোত্রো ৩৭.৩ ভডগ্রী কাঃ ফো ৯৯ পোাঃ এয উড়য থো ড়ফ তোড়দযড়  ই 

জরুযী এরো োে অিোেী ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনভড়তো ভচভ ৎো কফো ভদড়ত ড়ফ।  

৪। ফোয়ু ভনগ থভন দ্ধভত কমন স্বোবোভফ  থোড়  তো ভনভিত  যড়ত ড়ফ, কনৌ চরোচড়রয ভড়ে ড়ফ থোচ্চ ফোয়ু 

চরোচড়রয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। মথোমথ তোভোত্রোে ফোয়ু চরোচড়রয জন্য ক ভফড়নয জোনোরো খুড়র কদেোয যোভ থ 

কদেো ড়ি।  

৫। কপভয েোভভ থনোরগুড়রোড়ত জনগণ িোযো ব্যফোম থ এফং জনোধোযড়ণয চরোচড়রয িোনগুড়রোড়  ভযষ্কোয এফং 

জীফোণুমুক্ত যড়ণয োয ফোেোড়ত ড়ফ। েেড়রে গুড়রোড়ত তযর োফোন (অথফো োধোযণ োফোন) থো ড়ত ড়ফ, 

িফ ড়র ুোি স্যোভনেোইজোয এফং োত জীফোণুনো  মন্ত্র িোন  যো কমড়ত োড়য।  

৬। কপভয েোভভ থনোর এফং কনৌমোনগুড়রোয অবুন্তযীণ ভযড়ফ ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ, আফজথনো মথোভড়ে 

ভযড়ে কপরড়ত ড়ফ এফং জনগণ িযো ব্যফহৃত এফং জনোধোযড়ণয চরোচড়রয িোনমূ ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ 

এফং প্রভতভনেত জীফোণুনো  ভদড়ত ড়ফ।  

৭। প্রভতটি কনৌমোড়ন ড়জ ফনড়মোগ্য ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয থো ড়ত ড়ফ। মথোমথ িোড়ন এ টি জরুযী 

এরো ো িোন  যড়ত ড়ফ কমখোড়ন ড়ন্দজন  উগ থ কমভন- জ্বয   োভ আড়ছ এভন মোত্রীড়দযড়  অিোেী 

ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখো মোে। 

৮। মথোমথ তথোড়ড়ে কনৌমোড়নয অবুন্তযীণ তথ্য ক ন্দ্র ফো কফো ক ড়ন্দ্র ুোি স্যোভনেোইজোয থো ড়ত ড়ফ, 

কফো প্রভক্রেো ভনখু ুঁত ড়ত ড়ফ। 

৯। প্রভতফোয কনৌমোন কছড়ে মোফোয পূড়ফ থ ক ভফন এফং ভিড়জয পৃষ্ঠতর ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

জনগণ িোযো ব্যফহৃত ভজভনত্র কমভন- ভে  োতরগুড়রো প্রভতভনেত ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ, 

ভে  বোয গুড়রো প্রভতভনেত কধোেো, ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

১০। মোত্রীড়দয এফং  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ব্যভক্তগত সুযেোয কেড়ত্র কজোয ভদড়ত ড়ফ, ভোস্ক ভযধোন  যড়ত 

ড়ফ এফং োড়তয ভযষ্কোয ভযিন্নতো ভনভিত  যড়ত ড়ফ।   

১১। মোত্রীড়দযড়  অনরোইড়ন টিড় ে ক্রে  যোয জন্য যোভ থ কদেো ড়ি, োভযফদ্ধবোড়ফ উঠোয ভড়ে এফং কনড়ভ 

মোফোয ভড়ে মোত্রীড়দযড়  যেয ড়ত  ভড়ে এ  ভভেোয ফো তোয কফভ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং 

বীে এভেড়ে চরড়ত ড়ফ।  

১২। কপভয েোভভ থনোর  কনৌমোড়ন মোত্রীড়দয ক  স্বোিু ড়চতন  যোয জন্য কযভড, ভবভড  কোস্টোড়যয ভোেড়ভ 

ড়চতনতোমূর  ফক্তব্য প্রচোয  যড়ত ড়ফ।  

১৩। মৄভক্তঙ্গত বোড়ফ ভযফড়নয ধোযণেভতো ভিত  যড়ত ড়ফ এফং ীভভত আ োড়য টিভ ে ভফক্রড়েয 

ভোেড়ভ মোত্রীড়দয ংখ্যো ভনেন্ত্রণ  যড়ত ড়ফ। কমফ কনৌমোন ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ  ম্পন্ন এরো ো ড়ত কছড়ে 

মোড়ফ অথফো কৌুঁছোড়ফ অথফো ঐ এরো ো ভদড়ে মোড়ফ কফ কেড়ত্র মোত্রীড়দযড়  আরোদো ভড়ে ভনযোদ দূযত্ব 

ফজোে কযড়খ ফড়ত ড়ফ।  

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ এয কযোগী োেো মোে কড়েড়ত্র পূণ থোঙ্গবোড়ফ স্বোিু অভধদপ্তয এয গোইডরোইন 

অনুমোেী কনৌমোন  েোভভ থনোরগুড়রো জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

টিভ ে আদোন প্রদোড়নয কেড়ত্রাঃ নগড়দ টিভ ড়েয ভফক্রে   ভভড়ে আনুন এফং ে থ ছোেোই টিভ ে ক্রে এফং 
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অনরোইন টিভ ে ক্রে এফং ক োড  ভনণ থে  ড়য অথ থ প্রদোড়নয দ্ধভত প্রড়েোগ  রুন। 

 

আ ো ড়থ মোত্রী ভযফন 

১। ভোভোভযয োভফ থ  ভযভিভত ভফড়ফচনো  ড়য ফ্লোইড়ে (আন্তজথোভত  

এফং অবুন্তযীণ) উচ্চ দেতোয ভপল্টোভযং ভডবোই এফং ফ্লোইড়েয 

করোড পুোক্টয থো ো প্রড়েোজন। এগুড়রোয োড়থ ফ্লোইড়েয ভে এফং 

ফ্লোইে ভভড়নয প্রকৃভতয উয ভনব থয  ড়য, ফ্লোইড়েয ভোভোভয 

প্রভতড়যোধ  অফিোড়  ভতনটি স্তড়য বোগ  যো মোে: উচ্চ ঝুঁভ , ভোঝোভয 

ঝুঁভ  এফং ভনম্ন ঝুঁভ । এছোেো উড্ডেড়নয ভযভিভত অনুমোেী 

ভফভোনফন্দড়যয ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয স্তযড়  উচ্চ ঝুঁভ  

এফং অন্যোন্য ঝুঁভ য স্তড়য ভফবক্ত  যো কমড়ত োড়য মো ভোভোভয 

ভযভিভতয ক্রভফধ থভোন অফিোয োড়থ ফোস্তভফ  অড়থ থ ভন্বে  যো মোড়ফ। 

২। ভফভোড়নয ফোয়ুপ্রফো বৃভদ্ধ  রুন। ভফভোন উড্ডেড়নয ভে সুযেো সুভনভিত  যোয রড়েু ফ থোভধ  ফোয়ুপ্রফো 

ভনভিৎ  রুন। ভফভোনটি উড্ডেড়নয পূড়ফ থ ভোটিড়ত থো ো োরীন ভিজ করোড ভড়স্টভটি ব্যফোয নো  যো কমড়ত 

োড়য এফং ভফভোড়নয োে  ভক্ত ব্যফিো ফোয়ু চরোচড়রয জন্য ব্যফোয  যো মোে। 

৩। ভফভোন ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত যণড়  কজোযদোয  রুন। ভফভোড়ন ব্যফোয উড়মোগী জীফোণুনো  ণ্য 

ভনফ থোচন  ড়য ভফভোন ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত যণ প্রভক্রেো ভযচোরনো  রুন। প্রভতভদড়নয ভযষ্কোয  যোয 

এরো ো এফং প্রভতড়যোধমূর  জীফোণুনো যণ এয োয- ফ্লোইড়েয ঝুঁভ  স্তয এফং ভফভোন ভযচোরনোয ভবভত্তড়ত 

ভনধ থোযণ  রুন। ভফভোনটি মখন ড়ন্দজন  মোত্রী ফন  ড়য তখন এটি ম্পূণ থরুড় জীফোণুমুক্ত  যো উভচত। 

৪। ফ্লোইে চরো োরীন ভে ভযড়লফোগুড়রো জরবু  রুন। ভফভবন্ন কেড়ত্র উড্ডেড়নয ঝুঁভ  স্তয এফং ভোভোভয 

প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয প্রড়েোজনীেতো অনুোড়য ফ্লোইড়ে মোত্রীড়দয তোভোত্রো ভযভো  রুন, ভফভোড়নয 

ভযড়লফোগুভর অনুকূর যণ/জোে  রুন। মোত্রীড়দয স্বোবোভফ বোড়ফ ফো পৃথ বোড়ফ ফো এ টি আন য য 

ফোয ব্যফিো  রুন। ভফভোড়ন ক োেোড়যন্টোইড়নয জন্য িোন ভনধ থোযণ  রুন এফং ড়ন্দজন  মোত্রীড়দয জন্য 

জরুযী অফিোে মোত্রীয অফতযণ প্রভক্রেো েষ্টবোড়ফ ঠি   রুন। 

৫। ভফভোনফন্দড়যয ফোয়ুপ্রফো বৃভদ্ধ  রুন। েোভভ থনোর  োঠোড়ভো, ভফন্যো এফং িোনীে জরফোয়ুয োড়থ ভন্বে  ড়য 

ফোয়ুপ্রফো বৃভদ্ধয জন্য  োম থ য ব্যফিো গ্রণ  রুন। ঠি  তোভোত্রোে দযজো এফং জোনোরো খুলুন; ভস্ত 

ীতোতভনমন্ত্রণ ভড়স্টভটি (all-air condiotioning) ব্যফোয  রুন। মথোমথবোড়ফ ভস্ত ভফশুদ্ধ ফোতো 

ব্যফোয  রুন এফং ফোয়ু ভযষ্কোয যোখুন। 

৬। ভফভোনফন্দড়যয জনোধোযড়ণয চরোচড়রয এরো োগুড়রোয ভযষ্কোয এফং জীফোণুনো যণ কজোযদোয  রুন। স্বল্প 

ঝুঁভ পূণ থ ভফভোনফন্দড়য প্রড়েোজনীেতো অনুমোেী ভযষ্কোয এফং প্রভতড়যোধমূর  জীফোণুমুক্ত যণ প্রভক্রেো ভযচোরনো 

 রুন। উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ ভফভোনফন্দযগুভরড়ত প্রভতভদনই ভযষ্কোয এফং প্রভতড়যোধমূর  জীফোণুনো যণ প্রভক্রেো 

ভযচোরনো  রুন এফং মোত্রীড়দয জভোড়েত ফোয অঞ্চড়র মথোমথবোড়ফ জীফোণুনো যড়ণয োয বৃভদ্ধ  রুন। 

ভফভোনফন্দড়য মভদ ক োন ভনভিত কযোগী ফো ড়ন্দবোজন মোত্রী োেো মোে তড়ফ কোদোয  ভীয োোড়য্য 

চূেোন্তবোড়ফ জীফোণুমুক্ত  রুন। ভফভোনফন্দযগুড়রোয আফজথনো যোড়নোয জন্য এফং ভোস্ক ব্যফোড়যয কেড়ত্র ভনভদ থষ্ট 

ব্যফিো গ্রণ  রুন এফং কগুড়রো ংগ্র এফং ভেভড়তো ভযষ্কোয  যো ভনভিত  রুন।  

৭। ফ্লোইড়েয জন্য অড়েো  যো মোত্রীড়দয স্বোিু ব্যফিোনোম ভড়নোড়মোগ ভদন।  ুোভরড়িড়েড নন- ন্টোক্ট 

তোভোত্রো ম থড়ফেণ যঞ্জোড়ভয োোড়য্য েোভভ থনোর ভফভল্ডং ভিত  রুন এফং মোত্রীড়দয োত ভযষ্কোয  যোয 

জন্য প্রড়েোজনীে জীফোণুনো  ণ্য যফযো  রুন। ভফভোনফন্দড়য প্রড়ফ ফো ফন্দয তুোগী ভস্ত মোত্রীয তোভোত্রো 
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ভযভো  রুন। েোভভ থনোর ভফভল্ডংড়ে ক োেোড়যন্টোইন অঞ্চর িোন  রুন এফং জ্বযোক্রোন্ত মোত্রীড়দয ভনেন্ত্রড়ণ ভনড়ত 

িোনীে স্বোিু ভফবোগড়  ড়মোভগতো  রুন। 

৮। ভোযোত্ম  ভোভোভয ভযভিভতড়ত আক্রোন্ত  কদ/অঞ্চর কথড়  আগত ভফভোনগুড়রোয জন্য ভফভোনফন্দযগুড়রোয 

এ টি ভফড়ল োভ থং এরো ো িোন  যো উভচত। মতদূয িফ দূযফতী স্টুোিগুড়রোড়ত োভ থং  যো উভচত। 

ভোযোত্ম  ভোভোভয ভযভিভতমৄক্ত কদ/অঞ্চরগুড়রো কথড়  আগত মোত্রীড়দয কথড়  ভফভোনফন্দড়য ক্র ংক্রভণ 

ক্তবোড়ফ প্রভতড়যোড়ধয জন্য ক োেোড়যন্টোইন ড়েটিং এরো ো িোন, কচ -ইন দ্ধভতগুড়রো জী যণ, 

েথভফীন  কফোভড থং দ্ধভত অফরম্বন, ভফড়ল প্যোড়জ িোন এফং দুযত্ব ফজোে কযড়খ মোত্রীড়দয ফোয ব্যফিো 

 রুন।  

 

৯। ফ্রন্টরোইড়ন  োজ  যো কফোভভয  ভফভোন চরোচড়রয  ভীড়দয স্বোিু ব্যফিোনোড়  ভক্তোরী  রুন, 

প্রভতভদন তোভোত্রো ভোপুন এফং মোযো অসুি কফোধ  ড়যন তোড়দয উভচত ভে ভড়তো ভচভ ৎো গ্রন  যো।  

ভফভোন এফং ভফভোনফন্দড়যয ঝুঁভ  স্তড়যয ভবভত্তড়ত ভফভবন্ন সুযেোমূর  ব্যফিো গ্রন এফং ব্যভক্তগত সুযেো 

কজোযদোয  যোয জন্য ভফভোড়নয  ভী, ভফভোনফন্দয ভনযোত্তো  ভী, ভফভোনফন্দড়যয স্বোিুড়ফো  ভী, যেণোড়ফেণ 

 ভী এফং ভযিন্নতো  ভীড়দয ভনড়দ থ ভদন। 

 

১০। জরুযী িোন, দয োযী ভরং  এফং কফোভভয  ভফভোন চরোচর  তৃথড়েয মূর  ভীড়দয ক োভবড-১৯ 

প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয ব্যফিোয জন্য প্রমৄভক্তগত ভনড়দ থভ োয (Technical  guidelines  for  Epidemic  

Prevention  and  Control  in  Airlines Transport) ফ থড়ল ংস্কযণটি অনুযণ  রুন।  

 

 

ফো  ট্রোভ 

১। জরুভয ভয ল্পনো প্রণেন, প্রড়তুড় য জফোফভদভতো 

ভনভিত যণ, ক োভবড -১৯ প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ ভফলড়ে 

 ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  যো এফং মোনফোনগুভরড়ত 

ভোস্ক, গ্লোব  জীফোণুনো  যফযো  যো। 

২।  ভ থচোযীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো প্রভতষ্ঠো  রুন, 

প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত  রুন 

এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে 

ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ।  

 

৩। ভযড়ফড়য তোভোত্রো এফং মোনফোড়নয গভতয য ভবভত্ত  ড়য মথোমথ ফোতো চরোচড়রয ব্যফিো  যো। 

ীতোত ভনেভন্ত্রত মোড়নয কেড়ত্র ভনেভভত ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যো। 

৪। প্রভতফোয চরোচড়রয আড়গ মোনফোন ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যো, ভে  বোযগুভর ভনেভভত দৄড়ে ভযিন্ন যোখো। 

৫। মোনফোন ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখো, ভনেভভত আন ভযষ্কোয  যো এফং জীফোণুমুক্ত  যো। 

৬। মোত্রী এফং  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  যো কমভন ভোস্ক ভযধোন  যো এফং োত কধোেো। 

৭। মোত্রীড়দয টিভ ে ব্যফোয নো  ড়য স্কুোভনং এয ভোেড়ভ মূল্য প্রদোড়নয ব্যফিো  যো, মোনফোড়ন ঠোনোভোয 

ভে যেড়যয ভোড়ঝ ১ ভভেোড়যয কফভ দূযত্ব ফজোে যোখো এফং বীে এভযড়ে চরো। 

৮। মোনফোড়ন কযভড, ভবভড, কোস্টোয ইতুোভদয ভোেড়ভ স্বোিু ড়চতনতো ম্পভ থত তথ্য প্রচোয  যো। 
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৯। গোভেড়ত বীে  ভোড়নোয জন্য মোত্রীয ংখ্যো অনুমোেী ধোযণ েভতোম্পন্ন মোনফোন ব্যফিো  যো। 

১০। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভ (CDC) ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ। 

 

হুড়য কযর কমোগোড়মোগ 

১। হুড়য কযর কমোগোড়মোড়গয কেড়ত্র জরুযী ভয ল্পনো বতযী  যড়ত 

ড়ফ, ভনযোত্তো এফং জীফোণুমুক্ত যণ দ্ধভত ভোনম্মত  যড়ত ড়ফ, 

 র  ভ থ তথো- ভ থচোযীড়দয ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ 

ম্পড় থ তথ্য জোনো থো ড়ত ড়ফ।   

2। কযর ট্রোনভজে কস্টন গুড়রোড়ত অফশ্যই ভোভোভয প্রভতড়যোধী 

ভনযোত্তো োভগ্রী কমভন: ভোস্ক, গ্লোব, জীফোণুনো  যফযো ভনভিত 

 যড়ত ড়ফ। 

৩।  ভীড়দয স্বোিু ম থড়ফেড়ণয ব্যফিো [Health Monitoring 

system]  রুন, প্রভতভদন  ভীড়দয স্বোিু ভফলে  অফিো নভথর্ভক্ত 

 রুন এফং মোযো অসুিতো অনুবফ  যড়ফ তোড়দয ঠি  ভড়ে 

ভচভ ৎো ভনড়ত ড়ফ। 

৪। প্রভতটি  কস্টড়ন তোভোত্রো ভযভো  মন্ত্র যোখোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ কমন কস্টড়ন প্রড়ফ  যো প্রড়তু েো 

মোত্রীয  তোভোত্রো কয ড থ  যো মোে। কমফ মোত্রীড়দয তোভোত্রো ৩৭.৩ ভডগ্রী করভেো ফো ৯৯ ভডগ্রী 

পোড়যনোইে এয উড়য থো ড়ফ তোড়দযড়  োভভে বোড়ফ জরুযী এরো োে ক োেোড়যন্টোইড়ন যোখোয ব্যফিো  যড়ত 

ড়ফ এফং মত দ্রুত িফ স্বোিু কফো প্রদোড়নয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

৫। জনগড়নয জন্য ব্যফোম থ এফং জনোধোযড়ণয চরোচড়রয িোনগুড়রোড়  ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ণয োয 

ফোেোড়ত ড়ফ। েেড়রে  ভং  এয জন্য জীফোণুনো  যফযো  যড়ত ড়ফ। ফ থোধোযণ এয ব্যফোম থ ম্পভত্ত 

কমভন- কস্টড়ন েেড়রড়েয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ এফং কই োড়থ দ্রুত োত শুষ্ক যন জীফোণুনো  োভগ্রী 

যফযো ভনভিত  যড়ত ড়ফ। 

 ৬। যফযোকৃত োভগ্রীয ভযদ থন  যড়ত ড়ফ এফং প্ল্ুোেপযভ  কযর  ম্পোে থড়ভন্ট এয ফোয়ু চরোচর  

স্বোবোভফ   ভ থ োি  ভনভিত  যড়ত ড়ফ। 

৭। ভনেভভত মোনফোন ভযষ্কোয ভযিন্ন  যো,আফজথনো দূযী যণ, আন  োতর ভযষ্কোয  যন  যড়ত ড়ফ। 

৮। মোত্রী  স্টোপড়দয  ব্যভক্তগত ভনযোত্তো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ এফং ভোস্ক ভযধোন  োড়তয স্বোিুভফভধ 

ম্বড়ন্ধ ত থ ড়ত ড়ফ।  

৯.মোত্রীড়দয স্কুোভনং এয ভোেড়ভ  টিড় ে ক নো  ভযড়োড়ধয জন্য যোভ থ কদেো ড়ি।  

১০।  ম্পোে থড়ভন্ট এফং কযর কস্টন এয কযভড, ভবভড এফং কোস্টোয এয ভোেড়ভ ক োভবড-১৯ এয তথ্য 

প্রচোয  যড়ত ড়ফ।  

১১। মোনফোন এয অভতভযক্ত বীে এেোড়নোয জন্য ধোযন েভতো অনুমোেী মোনফোন এয ব্যফিো  যো কো ।  

১২। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভ (CDC) ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ।  
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ট্যোভি/ কভোেয োইড় র/ কেোড থ যোইড/ ভয ো  

১। মোত্রী ভযফন এয পূড়ফ থ ট্যোভিড়ত ভফভবন্ন ভজভনত্র 

কমভন- ভোস্ক, গ্লোব, জীফোণুনো  যোখড়ত ড়ফ। 

২। প্রভতভদন মোত্রো শুরুয পূড়ফ থ ট্যোভিয কবতয জীফোণুনো  

ভদড়ে বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। মোত্রোয ভে ট্যোভি 

ভযষ্কোয, ভযোটি এফং দৄরোফোভর মুক্ত যোখড়ত ড়ফ । 

3। ভোড়ঝ ভোড়ঝ জোনোরো খুরড়ত ড়ফ মখন ফোতোড়য তোভোত্রো 

এফং গোভেয গভত নীে ম থোড়ে থোড় ।। 

৪। মোত্রী ভযফড়নয ভে চোর  এফং মোত্রী দুইজনড় ই ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। 

৫। ব্যভক্তগত ভযিন্নতোয ভদড়  ভড়নোড়মোগ ভদড়ত ড়ফ। ভফড়ল  ড়য এ টু য য অুোরড় োরমৄক্ত 

স্যোভনেোইজোয ভদড়ে োত কধোেো, াঁভচ কদেোয ভে টিসুু ভদড়ে ফো  নুই ভদড়ে মুখ নো  কঢড়  কপরড়ত ড়ফ। 

৬। জীফোণুনো  ভদড়ে ঘন ঘন ভস্টেোভযং হুইর, গোভেয দযজোয ুোড়ির এফং গোভেয অন্যোন্য অং ভযষ্কোয 

 যড়ত ড়ফ। গোভেয ভবতড়যয  োে কমভন গোভেয ভড়েয  োে প্রভতভদন দৄড়ে ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত 

যোখড়ত ড়ফ। 

৭। ক োন জনভোগড়ভ প্রড়ফড়য ভে এফং ট্যোভিড়ত কপযত আোয য চোর  এফং মোত্রী দুইজনড় ই োত 

জীফোণুনো  ভদড়ে বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  ড়য ভনড়ত ড়ফ।  

৮। মখন ট্যোভিড়ত ক োন ড়ন্দজন  উগ থ কমভন- জ্বয,  োভড়ত আক্রোন্ত মোত্রী থো ড়ফ তখন এ ই োড়থ 

মোত্রো  যড়ছন এভন  ড়রই অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ফন। উগ থমৄক্ত ব্যভক্ত কনড়ভ মোফোয য জোনোরো খুড়র 

ফোতোড়য ব্যফিো  যড়ত ড়ফ এফং কমফ জোেগোে ে থ  ড়যড়ছ কমভন- দযজোয োতর, ভে, ভস্টেোভযং হুইর 

জীফোণুনো  ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

৯। ীতোত ভনেন্ত্রণ ব্যফিো থো ড়র কটি ভযষ্কোড়যয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

১০। মভদ ক উ ফভভ  ড়য তৎেনোৎ তো কপড়র কদেো মোে এভন কোলনেভতোম্পন্ন  োে (Disposable 

Absorbant material) মোড়ত জীফোণুনো  (ড়ক্লোযোইড মৄক্ত জীফোণু নো ) কদেো ফো জীফোণুনো  

টিসুুভদড়ে কঢড়  কপড়র ভদড়ত ড়ফ। তোযয উক্ত জোেগো ম থোপ্ত জীফোণুনো  ভদড়ে দৄড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

১১। স্বোিু সুযেো ম্পভ থত তথ্য কযভডড়ত ম্প্রচোড়যয ভোেড়ভ ফো প্রতী ী কোস্টোয মোনফোড়নয ভছড়ন 

রোভগড়ে প্রচোয  যড়ত ড়ফ। 

ব্যভক্তগত গোেী  

১। ক োথো মোেোয পূড়ফ থ ব্যভক্তগত গোভডড়ত সুযেো যঞ্জোভ 

কমভন, ভোস্ক, গ্লোব  জীফোণুনো  যোখড়ত ড়ফ। 

২। গোেীয কবতয ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ এফং 

চরোচড়রয ভে গোভেয জোনোরো কখোরো যোখড়ত ড়ফ কমন ফোয়ু 

চরোচর  যড়ত োড়য। 

৩। ব্যভক্তগত সুযেো এফং স্বোস্হু ভফভধয (ড়মভন াঁভচ,  োভ 

কদেোয ভে মুখ টিসুু ভদড়ে ঢো ো ভ ংফো  নুইড়েয  বাঁড়জ 

াঁভচ কদেো) ব্যোোড়য ড়চতন ড়ত ড়ফ। 
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৪। জনোধোযড়নয ভোঝ কথড়  গোভেড়ত আোয পূড়ফ থ চোর  এফং মোত্রীড়  জীফোণুনো  ভদড়ে োত ভযষ্কোয 

 যড়ত ড়ফ। 

৫। মভদ ক োন মোত্রীয ড়ন্দজন  উগ থ কমভন- ভদ থ ফো জ্বয থোড়  কড়েড়ত্র গোভেয  ড়রয জন্য ভোস্ক যো 

ফোেতোমূর । মোত্রী গোভেড়ত ঠোয য কবভন্টড়রন যেোড়থ থ গোভেয  র জোনোরো খুড়র ভদড়ত ড়ফ। 

ড়ন্দজন  উগ থ থো ো ব্যভক্তটি কম  র ফস্তুয ংেড় থ এড়ভছড়রন কমভন দযজোয োতর, গোভেয ভে 

ইতুোভদ জীফোণুনো  িোযো ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

৬। মভদ ক োন মোত্রীয ড়ন্দজন  উগ থ, কমভন ভদ থ ফো জ্বয থোড় , কড়েড়ত্র গোভেয  ড়রয জন্য ভোস্ক েো 

ফোেতোমূর । মোত্রী গোভেড়ত ঠোয য কবভন্টড়রন যেোড়থ থ গোভেয  র জোনোরো খুড়র ভদড়ত ড়ফ। 

ড়ন্দজন  উগ থ থো ো ব্যভক্তটি কম  র ফস্তুয ংেড় থ এড়ভছড়রন ( কমভন দযজোয োতর, গোভেয ভে 

ইতুোভদ) জীফোণুনো  িোযো ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। তোয োড়থ ীতোত ভনেন্ত্র  ব্যফিো  ভযষ্কোয  যড়ত 

ড়ফ। 

৭। মোত্রী মভদ ফভভ  ড়য কই কেড়ত্র (Disposable Absorbant material) ভনষ্পভত্তড়মোগ্য কোলণ োযী 

উোদোন মোড়ত জীফোণু নো  ( কক্লোযোইড মৄক্ত জীফোণুনো ) কদেো ফো জীফোণুনো  টিসুুভদড়ে কঢড়  কপড়র 

ভদড়ত ড়ফ। তোযয উক্ত জোেগো ম থোপ্ত জীফোণুনো  ভদড়ে দৄড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  
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ভফড়দ কপযত করো জন িোনোন্তড়যয জন্য মোনফোন 

১। িোনোন্তয  োড়জ ব্যফহৃত যঞ্জোভগুভর ভযষ্কোয ভযিন্ন 

যোখড়ত ড়ফ এফং গোভেয অবুন্তড়যয ভফভবন্ন পৃষ্ঠতর  

কমভন- গোভেয অবুন্তযীণ প্রোচীয, ভস্টেোভযং হুইর, 

কবতড়যয েোর, আন, আড়নয োতর  র 

জোেগোে জীফোণুনো  ব্যফোয  ড়য জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ। 

২। মোত্রীড়দয অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং 

গোভেড়ত উঠোয ভে  আড়ন ফোয কেড়ত্র অন্যড়দয 

কথড়  ১ ভভেোয দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ।  র কেড়ত্রই 

বীে এেোড়নো ফোঞ্চনীে। 

৩। মোত্রোড়থ ক োন ব্যভক্ত ফভভ  যড়র জীফোণুনো  (ড়োভডেোভ োইড়োড়ক্লোযোইড) ফো কোলণ োযী 

ভডড়োড়জফর উ যণ/টিসুু ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। অতয উক্ত িোন ম থোপ্ত জীফোণুনো  ভদড়ে 

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

৪। িোনোন্তয  োড়জ ংভিষ্ট  ভীড়দয ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। িোনোন্তয োড়র ভডড়োড়জফর 

 ুো, কভভডড় র ভোস্ক, গ্লোব   োড়জয জন্য ভনভদ থষ্ট কোো  ইতুোভদ ভযফন  যো অতুোফশ্য ।  

৫। ভফড়দ কপযত ব্যভক্ত ভনভিত/ড়ন্দজন  ক োভবড কযোগী ড়র ফো জ্বযোক্রোন্ত থো ড়র ফো 

ভনভিত/ড়ন্দজন  কযোগীয োচড়ম থ আোয ইভতো থো ড়র- িোনোন্তড়যয োড়থ ংভিষ্ট  ভীড়দয অফশ্যই 

ভডড়োড়জফর  ুো, কভভডড় র ভোস্ক, গ্লোব,  োড়জয ভনভদ থষ্ট কোো , প্রভতযেোমূর  কোো , প্রভতযেোমূর  

কপ ভল্ড ফো গগর, োভনড়যোধী/ যোফোয বুে ইতুোভদ ভযধোন  যড়ত ড়ফ।     

৬। মভদ িোনোন্তভযত ব্যভক্ত এ টি ভনভিত/ ড়ন্দবোজন কযোগী, জ্বয আক্রোন্ত ব্যভক্ত, ড়ন্দমৄক্ত/ভনভিত কযোগীয 

োড়থ ঘভনষ্ঠ োচড়ম থ ভছর এভন  ক োন ব্যভক্ত ে, তড়ফ িোনোন্তয ভোভপ্তয ড়য িোনোন্তয  যো গোভেড়  

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।   

৭। প্রভতফোয িোনোন্তয ম্পন্ন  যোয য িোনোন্তযকৃত মোনটি জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।   

৮। িোনোন্তড়য ব্যফহৃত ফোড়ন মোত্রী ভযফন চরোচর ভোপ্ত  যোয য ফোয়ু চরোচর কজোযদোয  যড়ত ড়ফ।  
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ভিতীে অেোোঃ ভোজ  ংগঠন 

 

 ভভউভনটি/ োধোযণ জনগন  

১।  ভভউভনটিড়ত ভোভোভয প্রভতড়যোড়ধ ংভিষ্ট 

 তৃথে/ভফবোগ  তৃথ  এ টি োভভগ্র  ভয ল্পনো  

প্রস্তুভত থো ো আফশ্য । তন্ড়ে ভোভোভয প্রভতড়যোড়ধ 

ভয ল্পনো প্রণেণ, প্রড়েোজনীে জরুযী ক ন্দ্র িোন/ 

ভচভহ্নত যণ, প্রড়েোজনীে প্রভতড়যোধী যঞ্জোভ কমভন-

ভোস্ক, গ্লোব, জীফোণুনো  ইতুোভদ ংযেণ, 

 ভীড়দয প্রড়েোজনীে প্রভেণ প্রদোন   র 

কেড়ত্র ংভিষ্ট  ড়রয জফোফভদভতো ভনভিত  যো 

অভতফ জরুযী।  

২। িোনীে  তৃথে/ভফবোগ ব্যভক্ত ম থোড়ে অভ থত 

 র দোভেত্বমূ ফোস্তফোেন  যো আফশ্য । গ্রীড 

ব্যফিোনো ফোস্তফোেন, ব্যভক্তয ভনজ ভনজ দোেফদ্ধতো 

ভনভিত  যো, ক োড়নো ভনভদ থষ্ট  ভভউভনটিড়ত ফফো োযীড়দয স্বোড়িুয অফিো তদোযভ   অনুন্ধোন  যড়ত কই 

প্রোভন  অঞ্চড়রয  ভভউভনটি  ভ থচোযীড়দয ভনড়দ থনো প্রদোন  যড়ত ড়ফ।  

৩। প্রভতভদন  ভভউভনটিয জনগড়ণয স্বোিু অফিো তদোযভ   যড়ত ংভিষ্ট  ভ থচোযীড়দয ম থড়ফেণ  যো জরুযী। 

মভদ ক োড়নো  ভ থচোযীয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট অথফো এই ংক্রোন্ত রেণ প্র ো োে তড়ফ তোড়    োড়জ মোেো 

ড়ত ভফযত যোখড়ত ড়ফ এফং মথোভড়ে প্রড়েোজনীে ভচভ ৎোয ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  োড়জ মোফোয পূড়ফ থ 

 রড়  ব্যভক্তগত সুযেো োভগ্রী মথোমথবোড়ফ ভযধোন   োজ কড়ল কগুড়রো মথোমথবোড়ফ খুড়র জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ।   

 ৪।  ভভউভনটিয প্রোভন  ক ন্দ্র, কফোদোন োযী প্রভতষ্ঠোন এফং অবুন্তযীণ  োম থক্রড়ভয জন্য ভনধ থোভযত িোন  

 র  োড়জয িোড়ন কবভন্টড়রন/মুক্ত ফোয়ু চরোচর ব্যফিো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ।  

 ৫।  ভভউভনটিয ভযড়ফ ভযষ্কোয ভযিন্ন  এফং স্বোিুম্মত যোখো এফং প্রভতভদন ভনেভ অনুমোেী আফজথনো 

ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। কমফ জোেগো কথড়  আফজথনো ংগ্র  যো ে কমভন- গণড়ৌচোগোয,  ভিঁভে এফং এরূ 

অন্যোন্য িোন  ভযষ্কোয যোখো এফং জীফোণুমুক্ত  যো জরুযী। 

 ৬।  ভভউভনটিড়ত জনভোগভ মথোিফ  ভভড়ে আনো এফং জনভোগভ ড়ত তোড়দয প্রভতত  যো আফশ্য । 

 ৭। ভম্মভরতবোড়ফ ভোভোভয প্রভতড়যোধ এফং ভনেন্ত্রণ কজোযদোয  যো, অভধ  ঝুঁভ পূণ থ এরো োয ব্যভক্তড়দয 

মথোভড়ে ভিভনং  যো এফং মোযো সুভনভিত কযোগীয ড়ঙ্গ ঘভনষ্ঠ ংেড় থ এড়ড়ছ তোড়দয খু ুঁড়জ কফয  যো 

জরুযী। স্বোিু ভেো ম্পড় থ প্রচোযণো চোরোড়নো এফং  ভভউভনটিড়ত ফফো োযীড়দয প্রভতড়যোধ মূর  ড়চতনতো 

বৃভদ্ধ  যো প্রড়েোজন।  

 ৮।  ভভউভনটিড়ত ফফো োযীড়দয স্বোিু ংক্রোন্ত ভনড়দ থনো প্রদোন, বৃদ্ধ, ভশু  ভফড়ল কযোড়গ আক্রোন্ত 

কযোগীড়দয কেড়ত্র  ন্টোক্ট কট্রভং দ্ধভতড়  গুরুত্ব কদেো এফং ২৪ ঘণ্টো েরোইন  অনরোইন কফো প্রদোড়নয জন্য 

কভভডড় র প্রভতষ্ঠোন মূ  অন্যোন্য কফোদোন োযী প্রভতষ্ঠোড়নয ভড়ে ভন্বে োধন  যো, ঘড়য ঘড়য কফো 

 োম থক্রভ কৌুঁড়ছ কদেোয ব্যফিো  যো আফশ্য ।  
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 ৯।  ভভউভনটিড়ত মভদ ক োড়নো ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য 

মথোমথ িোনমূড়  পূণ থোঙ্গবোড়ফ জীফোণুমুক্ত যণ  যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  

কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং জীফোণুমুক্ত যণ ম্পড় থ ভনভিত েোয 

আড়গ পুনযোে তো চোলু  যো উভচত নো। 

 

১০। কমফ  ভভউভনটিড়ত সুভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী যড়েড়ছ অথফো ভোভোভয কদখো ভদড়েড়ছ কখোড়ন " ড়যোনো 

বোইযো ভফস্তোয প্রভতড়যোধ" উোে অফরম্বন  যো, আক্রোন্ত ভযফোড়যয ফোগৃ জীফোণুমুক্ত যণ  যো কই োড়থ 

অভপ, বফন  বো ে  অন্যোন্য জনভোগ ে এভন িোন জীফোণুমুক্ত  যো জরুযী। 

 ১১. কমফ  ভভউভনটিড়ত ক োভবড-১৯ ভফস্তোয রোব  ড়যড়ছ কখোড়ন " ড়যোনো বোইযো ভফস্তোয প্রভতড়যোধ" উোে 

অফরম্বন  যো। আক্রোন্ত করো োরে মূ ড়ত কমন ক উ কফয ড়ত ফো প্রড়ফ  যড়ত নো োড়য তোই অফরুদ্ধ  যো। 

 

উড়যোগ 

( )  ভ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর 

১।  োজ পুনযোে শুরু  যোয আড়গ ভোভোভয প্রভতড়যোধী যঞ্জোভ কমভন: ভোস্ক, জীফোণুনো  ইতুোভদ ংযেণ 

 যো, জরুভয ভয ল্পনো প্রড়েোজন, জরুভয ভনষ্পভত্ত কেত্র িোন, প্রভতটি ত্তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন এফং 

 ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  যড়ত ড়ফ।  

২। প্রভতভদন  োড়জয আড়গ এফং ড়য  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভনন; মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট এফং 

অন্যোন্য রেণ যড়েড়ছ তোড়দয ভি ভন  ড়েয ভোেড়ভ ভেভত ভচভ ৎো  যড়ত ড়ফ।  

৩।  ভ থড়েড়ত্রয অবুন্তযীণ ভযড়ফটি ভযষ্কোয এফং জীফোনুমুক্ত যোখুন। প্রভতভদন আফজথনো ভযষ্কোয  রুন এফং 

আফজথনো অোযড়ণয জন্য মুখফন্ধ ব্যোগ ব্যফোয  যড়ত ড়ফ।  

৪। োফভর  েেড়রেগুভর ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ এফং ভেভড়তো োত কধোেোয ব্যফিো এফং তযর োফোন 

যফযো  যড়ত ড়ফ। 

৫। োড়তয স্বোিুভফভধ কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। মভদ  োভনয ব্যফিো থোড়  তোড়র "ছে ধোড়" োত দৄড়ে ভনড়ত 

ড়ফ। মখন ক োন ো ভন যফযো থো  ড়ফনো তখন ুোি স্যো ভনেোইজোয ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। 

৬। ভনড়জয  ভযষ্কোয  ভযিন্নতো এফং অন্যোন্য স্বোিুভফ ভধয প্রচোয কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। াঁভচ ফো  োভয ভে 

টিসুু অথফো  নুই ভদড়ে মুখ এফং নো  ঢো ড়ত ড়ফ।  

৭। অভপ, বফঠ   যোয জোেগো, থো োয জোেগো এফং অন্যোন্য ব্যভক্তগত   ভ থড়েত্রগুভর এফং ব্যফহৃত 

ভজভনড়ত্রয ভনেভভত জীফোণুমুক্ত যণ কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। প্রোেই ে থ  যো ে এভন ফস্তুগুভর 

ভযষ্কোয যণ এফং জীফোণুমুক্ত যড়ণয োয বৃভদ্ধ  যড়ত ড়ফ। (ড়মভন ভরপে, কফোতোভ, দযজোয োতর ইতুোভদ)। 

৮। যোন্নো  যোয োত্র এফং খোফোয কেভফড়রয ভজভনত্র ঠি বোড়ফ জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ, ম ভদ জীফোণুনোড়য 

ব্যফিো  নো থোড়  তো ড়র েোনেোইভ খোফোয োত্র ব্যফোয  রুন এফং আরোদো আরোদো খোফোয গ্রণ  রুন। 

৯।  ভীযো  োজ কড়ল কমন সুশৃঙ্খরবোড়ফ ফোোে ভপড়য কমড়ত োড়য তোয জন্য প্রড়েোজনভত ভফড়ল ফো ফো 

চোে থোড থ ফো ব্যফোয  যোয জন্য উৎো ভদন; কম ভস্ত  ভ থচোযীয মথোমথ স্বোিু যীেোয ছোেত্র আড়ছ 

তোড়দয ক োেোড়যন্টোইড়ন থো োয প্রড়েোজন কনই । 

১০। অন্যড়দয োড়থ ঘভনষ্ঠবো ড়ফ  োজ  যোয ভে  ভীড়দয  ঠি বো ড়ফ ভোস্ক ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। 
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১১। কম  র   ভী ফোভড়য ভগড়ে  োজ   ড়যন তো ড়দয  ঠি  তথ্য ভনফন্ধন  যড়ত ড়ফ এফং যীড়যয তোভোত্রো 

ভনড়ত ড়ফ। 

১২। জরুযী অঞ্চর (Emergency area) িোন  রুন। মভদ ড়ন্দজন   ড় োন কযোগী োেো মোে তোড়র 

তোড়  জরুযী িোড়ন (Emergency area) ো ঠি ড়ে ভদন এফং কখো ড়নই ভচ ভ ৎোয ব্যফিো  রুন। 

১৩। মভদ  ভ থড়েড়ত্র ভনভিত কযোগী োেো মোে তোড়র ক জোেগো জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। ভোভোভযয তীিতো 

অনুোড়য অিোেীবোড়ফ  ভ থড়েত্রটি ফন্ধ  যো এফং ফোভেড়ত কথড়   োজ  যো উভচত। 

১৪।  োগজীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

১৫। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং,  কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

(খ) ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ  ম্পন্ন এরো োে-  

১৬।  ভ থড়েড়ত্র ফভযোগত  ভীড়দয প্রড়ফ হ্রো  যো উভচত। 

১৭।  ভীড়দয ভোস্ক যড়ত ড়ফ। 

 

ভনভ থোণ ভল্প 

( )  ভ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর 

১।  োজ শুরু  যোয আড়গ প্রভতযেোমূর  যঞ্জোভ যফযো 

কমভন- ভোস্ক, তযর ুোি েো, জীফোণুনো , েথ-ভফীন 

থোড়ভ থোভভেোয ংযেণ, জরুযী  োড়জয ভয ল্পনো প্রণেন এফং 

তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন  রুন। 

২। প্রভতভদন  োড়জয আড়গ এফং ড়য  ভীড়দয যীড়যয 

তোভোত্রো ভনন; মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট  এফং অন্যোন্য 

উগ থ কদখো ভদড়ফ তোড়দয ভিভনংড়েয ভোেড়ভ ভেভড়তো 

ভচভ ৎো  যো। 

৩। অভপ অঞ্চর, অবুন্তযীণ  োম থ রোড়য অঞ্চর এফং  ভীড়দয  োম থড়েড়ত্র ফোয়ু চরোচর কজোযদোয  রুন। 

ক ন্দ্রীে ীতোত ব্যফিোয কেড়ত্র ীতোত ভনেন্ত্রড় য স্বোবোভফ   োম থ রো ভনভিত  রুন, ড়তজ ফোয়ু বৃভদ্ধ 

 রুন এফং ভস্ত ফোয়ু ভড়স্টড়ভয ফোয়ুয ভপড়য আো ফন্ধ  রুন। 

৪। ভযড়ফড়  ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখুন। প্রভতভদন আফজথনো ভযষ্কোয  রুন এফং আফজথনো অোযড়ণয ভে 

ঢো নোমৄক্ত োত্র ব্যফোয  যড়ত ড়ফ।  

৫। োফভর  েেড়রেগুভর ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ এফং ভেভড়তো োত কধোেোয ব্যফিো এফং তযর ুোি 

েো যফযো  যড়ত ড়ফ। 

৬। স্বোিু য অবুো ফজোে যোখুন। োড়তয স্বোিুসুযেো এফং অন্যোন্য স্বোিু আচযড়ণয প্রচোয বৃভদ্ধ  রুন। াঁভচ-

 োভ কদেোয ভে মুখ এফং নো  টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  ভনড়ত ফ। 
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৭। ফোিোন,অভপ অঞ্চর এফং ভনভ থোণ অঞ্চরগুড়রোয ভযড়ফ ভযিন্নতো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ।  

৮। ফোযফোয ব্যফহৃত ে এভন ফস্তু কমভন ভরপড়েয কফোতোভ,দযজোয োতর ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত যড়ণ 

কজোয ভদড়ত ড়ফ।  

৯। সুশৃঙ্খরবোড়ফ  োজ  ড়য ভপড়য আোয জন্য  ভীড়দয জন্য "ড়েন্ট-টু-ড়েন্ট" ফো ফো ভনধ থোভযত গোেী 

ব্যফোয  যোয জন্য উৎোভত  রুন। ভোযোত্ম  ভোভোভয  উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চরগুভর কথড়  ভপড়য আো 

 ভ থচোযীড়দয ট্রুোভ ং এফং তোড়দয স্বোিু ঠি বোড়ফ ম থড়ফেণ  তোড়দয জন্য ভযড়লফো যফযোড়য ব্যফিো 

বৃভদ্ধ  যড়ত ড়ফ।  

১০।  ভনভ থোণ জোেগোে ভফভবন্ন দড়রয  ভীড়দয চরোচর ভনেন্ত্রণ  রুন এফং  ভীড়দয জড়েো েো কথড়  ভফযত 

 রুন; ভনভ থোণ প্রভক্রেোটিড়  জরবু  রুন এফং ঠি বোড়ফ ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

১১। ব্যভক্তগত সুযেো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ, অড়ন্যয োড়থ  োছো োভছ অফিোড়ন থো ো োরীন ভোস্ক ভযধোন 

 যড়ত ড়ফ। 

১২।  ুোভন্টড়নয যোন্নোয োত্র এফং থোরোফোন ঠি বোড়ফ জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। পৃথ বোড়ফ খোফোয গ্রণ  রুন 

(আরোদো আরোদো খোফোয ভযড়ফন  যড়ত ড়ফ)। 

১৩। জরুযী এরো ো (Emergency area) িোন  যড়ত ড়ফ। মখন ক উ ড়ন্দবোজন ড়ফ তখন তোড়  

জরুযী িোড়ন (Emergency area) োভভে বোড়ফ ক োেোড়যন্টোইড়ন কপ্রযণ  রুন এফং ভচভ ৎোয ব্যফিো 

 যড়ত ড়ফ। 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ কোদোয প্রভতষ্ঠোড়নয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ। 

১৫।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ।  

১৬। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং,  কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

(খ) ভোঝোভয  উচ্চ ঝুঁভ  ম্পন্ন এরো োে-  

১৭।  ভ থড়েড়ত্র ফভযোগত  ভীড়দয প্রড়ফ  কবতড়যয  ভীড়দয ফোভড়য মোেো হ্রো  যড়ত ড়ফ। 

১৮। ভপড়েয ভযভোন বৃভদ্ধ   ভীড়দয ভফশ্রোড়ভয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 
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কোলো  ভল্প  োযখোনো/অন্যোন্য ভল্প  োযখোনো 

১।  োযখোনোে কঢো োয মুড়খ োফোন-োভন ভদড়ে োত 

কধোেোয ব্যফিো থো ড়ত ড়ফ। 

২। প্রড়তু   ভী ভোস্ক যড়ফন , প্রড়েোজড়ন  তৃথে তো 

যফযো  যড়ত োড়যন। 

৩। ১ ভভেোয/ ৩ পৄে / ২ োত দুযত্ব ফজোে কযড়খ 

 ভীড়দয  ভ থিড়র কঢো োয  ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। কঢো োয 

মুড়খ প্রড়তুড় য তোভোত্রো যীেোয ব্যফিো ভনভিত 

 যড়ত ড়ফ। 

৪।  োযখোনোয  ভ থড়েত্র ভনেভভত জীফোণুনো  ভদড়ে 

ভযষ্কোয  যোয ব্যফিো যোখড়ত ড়ফ। 

৫।  োযখোনোয ভবতয োত কধোেোয জন্য ম থোপ্ত োফোন-োভন/ তযর োফোন/ স্যোভনেোইজোয এয ব্যফিো যোখড়ত 

ড়ফ। 

৬  ভড়ে ৩ পৄে/২ োত দুযত্ব ফজোে কযড়খ  োজ  যোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ, প্রড়েোজন ড়র অভধ  ভোনুল 

ভফভবন্ন ভপড়ে  োজ  যড়ত োড়যন।  

৭। অসুি  ভী ফোোে ভপড়য মোড়ফন এফং যফতীড়ত  তৃথে তোড়  ম থড়ফেণ  যড়ফন। 

৮। গণড়ৌচোগোয ফভে ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ।  

 

 

ডো   এিড়প্র ভফতযণ ভল্প 

( )  ভ ঝুঁভ পূণ থ এরো ো 

১।  োজ শুরুয পূড়ফ থ ভোস্ক, তযর োত কধোেোয োফোন, জীফোণু নো  

দ্রব্য, থোড়ভ থোভভেোয এফং ভোভোভয প্রভতড়যোধী দ্রব্য মূ ংযেণ  যড়ত 

ড়ফ, জরুযী অফিোয জন্য  ভ থভয ল্পনো  ড়য ঝুঁভ  এেোড়ত তো 

ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ। 

২। প্রভতভদন  োড়জয শুরুড়ত এফং কড়ল ডো ভেন, কুভযেোড়যয 

ভযফন চোর  এফং ভোরোভোর উঠোনোভো জন্য ভনড়েোভজত ব্যভক্তয 

যীড়যয তোভোত্রো ভোড়ত ড়ফ। মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ড়ষ্টয ভস্যো 

আড়ছ তোড়দয ভেভত ভচভ ৎো কফো ভদড়ত ড়ফ এফং নমুনো যীেোয জন্য োঠোড়ত ড়ফ। 

৩। অভপড়য কবতড়য ভফড়ল  ড়য ভোনুড়লয চরোচর কমখোড়ন কফী কখোড়ন মড়থষ্ট ফোতো চরোচর ব্যফিো 

কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। কমখোড়ন ীতোতো ভনেন্ত্রণ ব্যফিো আড়ছ কখোড়ন এেো ভনভিত  যড়ত ড়ফ মোড়ত 

প্রভতফোয ভফশুদ্ধ ফোতো যফযো ে এফং এ ই ফোতো ফোযফোয যফযো নো ে। 
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৪। অভপড়য অবুন্তযীণ ভযড়ফ ভযষ্কোয-ভযিন্ন এফং জীফোণুমুক্ত যোখড়ত ড়ফ। ভেরো কপরোয ভে অফশ্যই 

ঢো নোমৄক্ত ভেরোয ঝভে ব্যফোয  যড়ত ড়ফ।  

৫। গণড়ৌচোগোয ফভে ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ এফং অফশ্যই োত কধোেোয ব্যফিো এফং োত কধোেোয 

োফোন থো ড়ত ড়ফ। 

৬। ঠি  স্বোিুভফভধ কভড়ন চরড়ত ড়ফ। োত কধোেো, াঁভচ কদেোয ভে টিসুু ফো  নুই ভদড়ে মুখ  নো  কঢড়  

কপরো  অন্যোন্য স্বোিুভফভধয প্রচোযনো আয কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। 

৭।  র  ভ থ তথো  ভ থচোযীড়দয ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। 

৮। অভপড়য অবুন্তড়যয জনভোগড়ভয জোেগোমূ ভ ছুেণ যয জীফোণুনো  ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

৯। স্বোিুভফভধ ম্পভ থত তথ্য  র  ভ থচোযীড়দয ভড়ে প্রচোয  যড়ত ড়ফ। োড় থর কদেো এফং কনেোয ভে 

গ্লোব এফং ভোস্ক কখোরো ম্পূণ থ ভনভলদ্ধ এভনভ   ভ থচোযীযো মোড়ত অফয ভড়ে এ ভত্রত নো ে, দভোড়নয 

ভে  থো নো ফড়র। অভধ  ভোনুড়লয ংেড় থ আড় এভন ভজভন কমভন- দযজোয োতর, ভরপড়েয কফোতোভ 

মোড়ত খোভর োড়ত নো ধড়য তো বোরবোড়ফ জোনোড়ত ড়ফ। 

১০। রেু যোখড়ত ড়ফ মোড়ত ডো ভেন, ভযফন চোর , ভোরোভোর উঠোনোভোে ভনড়েোভজত ব্যভক্ত ফোই 

 োড়জয কোো , ভোস্ক, গ্লোব ঠি ভড়তো ভযধোন  ড়য  োজ  ড়য। 

১১। মোযো এ দভ যোভয ফোইড়যয ভোনুলড়দয ভনড়ে  োজ  ড়য তোড়দয জন্য প্রড়েোজনীে ভজভন কমভন ভোস্ক, 

গ্লোব  ম থোপ্ত ভযভোড়ন যফযো থো ড়ত ড়ফ এফং ব্যফোড়যয নীভতভোরো ম্পড় থ জোনোড়ত ড়ফ। 

১২। ভোরোভোর আদোন-প্রদোড়নয জোেগো বোরবোড়ফ জীফোণুনো  ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

১৩। ক োেোড়যন্টোইড়নয জন্য জোেগো ঠি   যড়ত ড়ফ। ক োন ব্যভক্ত মভদ ক োভবড-১৯ এ আক্রোন্ত ড়ন্দ ে 

তোড়র তোড়  আরোদো  ড়য কপরড়ত ড়ফ। তোয ংেড় থ এড়ড়ছ এভন ব্যভক্তড়  অন্যোন্যড়দয কথড়  আরোদো 

 ড়য কপরড়ত ড়ফ।  

১৪।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

১৫। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং,  কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

(খ) ভেভ এফং অভধ  ঝুঁভ পূণ থ এরো ো- 

উড়যয ১৫ টি ভনেভ ছোেো আয ভ ছু ভনেভ োনুন কভড়ন চরড়ত ড়ফ। 

১৬। এ েো আরোদো ব্যফিোনো জোেগো ঠি   যড়ত ড়ফ মোড়ত স্বেংভক্রে কভভড়নয ভোেড়ভ ফি আদোন-

প্রদোড়নয ব্যফিো  যো মোে, মোড়ত  ড়য যোভয ংে থ ছোেোই  োজ চরড়ত োড়য। আয কমফ জোেগোে 

স্বেংভক্রে মন্ত্র ব্যফোয িফ নে তো আরোদো  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

১৭। নভনীে  ভ থঘন্টো ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 
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য োভয প্রভতষ্ঠোন  

১। য োভয প্রভতষ্ঠোড়ন  োজ শুরু  যোয আড়গ ভোস্ক, তযর 

োফোন, জীফোণুনো , েথ-ভফীন ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয 

এফং অন্যোন্য ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভজভনত্র যফযো 

 যড়ত ড়ফ এফং এ েো  জরুভয  ভ থভয ল্পনো যোখড়ত ড়ফ 

এফং তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ।  

২। প্রভতভদন  োড়জয আড়গ এফং ড়য  ভীড়দয যীড়যয 

তোভোত্রো ভযভো  যড়ত ড়ফ। মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট  

এফং অন্যোন্য উগ থ কদখো ভদড়ফ তোড়দয ভিভনংড়েয 

ভোেড়ভ ভেভড়তো ভচভ ৎো  যড়ত ড়ফ।  

৩। ইউভনে এয স্টোপ এফং ফোইড়য কথড়  মোযো আড়ফ 

তোড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভোড়ত ড়ফ। মোড়দয  তোভোত্রো 

স্বোবোভফ  থো ড়ফ নো তোড়দযড়  ইউভনে এ ঢু ড়ত কদেো 

মোড়ফনো। 

৪। অভপ,  ুোভন্টন এফং েেড়রড়ে কবভন্টড়রন সুভফধো ফোেোড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয 

কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয 

ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখড়ত ড়ফ।  

 

৫।  ুোভন্টন, ডযভভেভয, েেড়রে  অন্যোন্য জোেগো ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ  জীফোণুনো  ভদড়ে জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ। 

 

৬। ীভভত [এ ফোড়য  ভ ংখ্য  করো   ভ ভড়ে খোেো কল  যড়ফ] ভযড়য এফং োযীভয  দূযত্ব ফজোে 

কযড়খ খোফোয কখড়ত ড়ফ। 

৭।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

৮। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং,  কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

৯। অভপ,  ুোভন্টন, েেড়রড়ে োত কধোেোয জড়ন্য োফোন অথফো জীফোণুনো  যফযো  যড়ত ড়ফ মভদ োত 

কধোেোয ব্যফিো নো থোড়  তোড়র ুোি স্যোভনেোইজোড়যয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

১০।  ভ থচোযীযো এড়  অড়যয ংেড় থ আোয আড়গ ভোস্ক যড়ফ। মখন াঁভচ অথফো  োভ ভদড়ফ তখন মুখ 

এফং নো   নুই অথফো টিসুু ভদড়ে কঢড়  ভনড়ফ। ব্যফহৃত টিসুু ডোস্টভফড়ন কপরড়ফ। াঁভচ- োভ কড়ল তযর ুোি 

কো ভদড়ে োত দৄড়ত ড়ফ। 

১১। কোস্টোয, ড়চতনোমূর  ভবভড এফং ভফভবন্ন োভোভজ  কমোগোড়মোগ ভোেভ ব্যফোয  ড়য ভোনুলড়  ড়চতন 

 যড়ত ড়ফ 

১২। জরুযী পৃথ ী যণ এরো ো (Emergency area) িোন  রুন। মখন ক উ ক োভবড-১৯ ড়ন্দবোজন 

ড়ফ তখন তোড়  জরুযী িোড়ন (Emergency area) োভভে বোড়ফ ক োেোড়যন্টোইড়ন কপ্রযণ  রুন এফং 

ভচভ ৎোয ব্যফিো  রুন। 
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১৩। মভদ ক োন জোেগোে ক োভবড-১৯ কযোগী োেো মোে তোড়র ভভডভ এয গোইড রোইন অনুমোেী 

জীফোণুনো  ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ এফং  োজ পুনযোে শুরু  যো মোড়ফনো মতেন নো ম থন্ত স্বোিুগত 

ভযিন্নতো ব্যফিো/োইড়জভন  ভনভিত  যো মোড়ফ। 

উড়যয ১৩ টি ভনেভ ছোেো আয ভ ছু ভনেভ োনুন কভড়ন চরড়ত ড়ফ- 

১৪। নভনীে  ভ থঘন্টো ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

১৫। ভোনভ  এফং ভনাঃ োভোভজ  ভফলেগুড়রো ভোথোে কযড়খ  োউড়ন্পভরং এয ব্যফিো  যো কমড়ত োড়য। 

১৬। Motivational  োম থক্রড়ভয ভোেড়ভ তোড়দয আশ্বস্ত  চোঙো যোখড়ত ড়ফ। 

১৭।  ভ থচোযীড়দয ক উ অসুি কফোধ  যড়র ফো ক োভবড ১৯ আক্রোন্ত ড়র তোয  তোয ভযফোড়যয োভোভজ   

অথ থননভত  ভফলে গুড়রো ভোথোে কযড়খ তোড়  য োভয ভফভধ কভোতোড়ফ  মথোোে োেতো ভদড়ত ড়ফ। 

১৮। ঝুঁভ পূণ থ  োড়জ ভনড়েোভজতড়দয ফীভো / প্রড়ণোদনোয ব্যফিো  যো কমড়ত োড়য। 

 

ভশু মত্ন ংিো (চোইল্ডড় েোয ইন্পটিটিউন)  

১।  োজ শুরু  যোয আড়গ ভোস্ক, তযর োফোন, জীফোণুনো , েথ-

ভফীন ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয এফং অন্যোন্য ভোভোভয প্রভতড়যোধ  

ভজভনত্র যফযো  যড়ত ড়ফ এফং এ েো  জরুযী  ভ থভয ল্পনো 

যোখড়ত ড়ফ এফং তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন  রুন।  

২। ভশু,  ভী এফং ভশু ভযচম থো ক ড়ন্দ্রয ভযচোরড় য ভনেভভত 

স্বোিু যীেো  ড়য কদখড়ত ড়ফ। ভনেভভত  োড়র  ভফ োড়র 

ভনভদ থষ্ট ভড়ে ভশুয স্বোিু যীেো  যড়ত ড়ফ এফং ‘কডইভর 

ভযড়োে থ’  ‘ভজড়যো ভযড়োে থ’ ভড়স্টড়ভয ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ।  

৩।  ভ থচোযী, ভশু ভযচম থো ক ড়ন্দ্রয ভযচোর ,  ভশু এফং 

প্রড়ফড়থ আগত  ড়রয যীড়যয তোভোত্রো ভনণ থে  যড়ত ড়ফ। 

 োড়যো তোভোত্রো কফভ োেো কগড়র তোড়দয প্রড়ফ  যড়ত কদেো 

মোড়ফনো।  

৪। ভফভবন্ন জোেগোে কমভন  োজ  যোয জোেগো, অফিোড়নয জোেগোড়ত 

ফোয়ু চরোচড়রয সুব্যফিো থো ড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয 

স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) 

ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। োফভর  েেড়রে, ফোযফোয ে থ  যো ে এভন জোেগো কমভন দযজোয োতর, ভিঁভেয কযভরং  কখরোদৄরোয 

োভগ্রী ইতুোভদ ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত যোখড়ত ড়ফ।  

৬। খোফোড়যয আড়গ  ড়য খোফোড়য ব্যফহৃত থোরো-ফোটি, গ্লো ইতুোভদ বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ। িফ ড়র প্রড়তুড় য আরোদো আরোদো খোয োভগ্রী অথফো ভনষ্পভত্তড়মোগ্য খোয োভগ্রী কমভন েোন েোইভ 

কপ্ল্ে/গ্লো এয ব্যফিো  যো উত্তভ। 
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৭। আফজথনো ফোছোই  যো, ভেভত আফজথনো অোযণ  যো ম্পড় থ উমৄক্ত ভয ল্পনো ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ। 

অোযড়ণয য আফজথনো যোখোয োত্র অথফো ডোস্টভফন বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

৮। খুফ কফভ বীে  ড়য গ্রুভবভত্ত   োজ  যো কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ।  

৯। োত ভযষ্কোড়যয ব্যোড়য ত থ ড়ত ড়ফ। োত কধোেোয জন্য প্রড়েোজনীে োভগ্রী কমভন তযর 

জীফোণুমুক্ত যণ োফোন অথফো েোযমৄক্ত োফোন যফযোড়য ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। োত কধোেোয ৬ টি দ্ধভত 

ম্পড় থ ফোইড়  অফগত  যড়ত ড়ফ।   

১০।  ভ থচোযী, ভশু ভযচম থো ক ড়ন্দ্রয ভযচোর /  

ভযচোভর ো অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ফ এফং াঁভচ- োভয ভে  নুইড়েয বাঁড়জ অথফো টিসুু ব্যফোয  যড়ফ 

এফং ব্যফহৃত টিসুু ঢো নোমৄক্ত ডোস্টভফড়ন কপরড়ফ।  

১১। ক োন  ভ থচোযীয মভদ ড়ন্দজন  ক োন উগ থ কমভন জ্বয, শু নো  োভ, ভোথো কঘোযো ইতুোভদ রেু  যো 

মোে তড়ফ তৎেণোৎ তোয  োজ ফন্ধ  ড়য ভদড়ত ড়ফ, অন্যোন্যড়দয ংে থ কথড়  তোড়  দূড়য যোখড়ত ড়ফ এফং 

স্বোিুড় ড়ন্দ্র কমড়ে প্রড়েোজনীে ভচভ ৎো গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  

১২। ক োন ভশুয মভদ ড়ন্দজন  ক োন উগ থ কমভন জ্বয, শু নো  োভ, ভোথো কঘোযো ইতুোভদ রেু  যো মোে 

তৎেণোৎ তোড়  ক োেোড়যন্টোইড়ন ভনড়ত ড়ফ, তোয ফোফো-ভো ক  জোনোড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনীে ভচভ ৎো ব্যফিো 

গ্রণ  যড়ত  ড়ফ।  

১৩। এ টি  জরুযী আইড়োড়রন এরো োয (Emergency area) ব্যফিো  যো কমড়ত োড়য। মভদ ক োন 

 ভ থচোযী, ভশুোরো ভযচোর , অথফো ভশুয ভোড়ঝ ক োভবড-১৯ এয ড়ন্দজন  ক োন উগ থ রেু  যো মোে 

তড়ফ তৎেণোৎ তোড়  ইভোযড়জভন্প  ড়ে িোনোন্তয  যড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনীে ভচভ ৎোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ।  

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তয এয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত যণ 

 যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ 

এফং স্বোিুগত ভযিন্নতো ব্যফিো/োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

 

প্রোথভভ   ভোেভভ  ভফযোরম 

 ১। ভফযোরে কখোরোয পূড়ফ থ, ভোভোভয প্রভতড়যোধ  যঞ্জোভ কমভন 

ভোস্ক, জীফোণুনো  এফং নন- ন্টুোক্ট ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয 

ংযেণ  ড়য জরুযী  োড়জয ভয ল্পনো প্রণেন,  ড়রয 

জফোফভদভতো ফোস্তফোেন এফং ভেোদোন  ভীড়দয প্রভেণ 

কজোযদোয  রুন। 

২। ভে   ভেোথীড়দয ভনেভভত স্বোিু যীেো  ড়য কদখড়ত 

ড়ফ। ভনেভভত  োড়র  ভফ োড়র ভনভদ থষ্ট ভড়ে স্বোিু যীেো 

 যড়ত ড়ফ এফং ‘কডইভর ভযড়োে থ’  ‘ভজড়যো ভযড়োে থ’ ভড়স্টড়ভয 

ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ।  
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৩। ভফযোরড়েয প্রড়ফ ড়থ ভে , ভেোথী এফং ফভযোগত ভেোদোন  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভনন। 

এড়েড়ত্র মোড়দয যীড়যয তোভোত্রো অস্বোবোভফ  োেো মোড়ফ তোড়দয প্রড়ফ ভনভলদ্ধ  রুন। 

৪। কশ্রভণ  ে, কখরোযভোঠ এফং োঠোগোড়যয ভড়তো গুরুত্বপূণ থ  জোেগোগুড়রোড়ত ফোয়ু চরোচর ব্যফিো ভক্তোরী 

 রুন। ভদড়ন ২-৩ ফোয প্রোে ২০-৩০ ভভভনড়েয ভড়তো উন্ুক্ত ফোয়ু চরোচর ভনভিত  রুন। কন্ট্রোর এেোয 

 ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ 

 রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। কশ্রভণ ে, ফ থোধোযণ  তৃথ  ব্যফহৃত ে এভন জোেগো  অন্যোন্য জোেগোয কভড়ঝ  ঘড়যয দযজোয 

োতর, ভিঁভেয োতর এফং কমফ ফস্তু ফোযফোয ব্যফহৃত  ে থ  যো ে কফ ফস্তুয তর/পৃষ্ঠ ভযষ্কোয  

জীফোনুমুক্ত যড়ণয পুনযোবৃভত্ত ফোেোন। 

৬। খোফোড়য ব্যহৃত থোরোফোন, োভনযোত্র ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন এফং প্রভতফোয ভযড়ফড়নয ড়য 

পুনযোে ব্যফোযড়মোগ্য থোরোফোন  োভনযোত্র জীফোণুমুক্ত  রুন। 

৭। ীভভত আ োড়য যেণীর দ্ধভতড়ত অল্প ভড়ে োভোভজ  দূযত্ব ফজোে কযড়খ খোফোয গ্রণ এফং ম্পূণ থ 

ভনজস্ব থোরোফোন ব্যফোয  রুন।  

৮। ভফযোেতন চত্বড়যয আফজথনো প্রভতভদন ভযষ্কোয  যো এফং আফজথনো ংযেণ োযী োত্র প্রভতভদন জীফোনুমুক্ত 

 রুন। 

৯।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ, ভেোদোন ভীড়দয িোযো 

যোভয কমোগোড়মোগ  ভোন এফং দূযফতী ফো অনরোইন ভেোড়  অগ্রোভধ োয ভদন। 

১০। আোতত ক োড়নোপ্র োয অবুন্তযীণ জভোড়েত ফো ভক্রেো রোড়য আড়েোজন  যড়ফন নো। কমড় োন  ফদ্ধ ফো ঘন 

জনফহুর িোন ফো অড়ন্যয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গয কেড়ত্র (এ  ভভেোড়যয  ভ ফো ভোন), ভে  এফং 

ভেোথীযো ভোস্ক ব্যফোয ভনভিত  রুন, োত কধৌত যণ অন্যফ স্বোিুভফভধ কজোযদোয  রুন। দ্রুত োত 

শু োড়নো জীফোণুনো  ফো জীফোণুনো  টিসুু ব্যফোয  রুন। াঁভচ কদেোয ভে মুখ এফং নো  ঢো ড়ত টিসুু ফো 

 নুই ব্যফোয  রুন।  

১১। ভোভোভয প্রভতড়যোধড়  কজোযদোয  রুন। ভে   ভেোথীড়দয প্রভেণ ভনেন্ত্রণ  রুন এফং ভোনভ  

স্বোিু োেতো  যোভ থ প্রদোন  রুন। 

 ১২। ভে  ফো ভেোথীড়দয ভড়ে ক োভবড -১৯ এয ড়ন্দবোজন ক োড়নো কযোগী থো ড়র তোৎেভণ বোড়ফ  

স্বোিু অভধদপ্তযড়  জোনোড়ফন এফং মোযো কযোগীয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গ যড়েড়ছন তোড়দয কেড়ত্র দ্রুত ব্যফিো 

গ্রড়ণ  ংভিষ্ট ভফবোগগুড়রোড়  ড়মোভগতো  যড়ফন। 

 ১৩। ক োেোড়যভন্টড়ন (আরোদোবোড়ফ অফিোনযত) অফিোনযত ভে  ফো  ভেোথীড়দয ভতোভোতোয ভোনভ  

স্বোড়িুয ভিভতীরতো এফং তোড়দয োড়থ ফ থেণ কমোগোড়মোগ  যোয জন্য এ জন ভফড়ল ব্যভক্তড়  ভনড়েোগ 

 রুন। 

১৪। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য  ফ থত্র জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ 

এফং স্বোিুগত ভযিন্নতো ব্যফিো/োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 
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ভোভফযোরে এফং ভফশ্বভফযোরে  

 ১। ভোভফযোরে এফং ভফশ্বভফযোরে কখোরোয পূড়ফ থ ভোভোভয 

প্রভতড়যোধ  উোদোন কমভন- ভোস্ক, জীফোণুনো  এফং নন-

 ন্টুোক্ট ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয ংযেণ  ড়য জরুযী 

 োড়জয ভয ল্পনো প্রণেন  রুন। প্রভতটি ভফবোড়গয 

জফোফভদভতো ফোস্তফোেন এফং ভে ড়দয প্রভেণ কজোযদোয 

 রুন। 

২। ভে  এফং ভেোথীড়দয স্বোিু ব্যফিো ম থড়ফেণ  রুন 

এফং মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট এফং অন্যোন্য রেণ যড়েড়ছ 

তোড়দয ভিভনংড়েয ভোেড়ভ ভচভ ৎো কনেোয জন্য ভে 

ভদন। 

৩। ভফযোরড়েয প্রড়ফ ড়থ ভেো ভী, ভেোথী এফং ফভযোগত ভেোদোন  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভনন। 

এড়েড়ত্র মোড়দয যীড়যয তোভোত্রো অস্বোবোভফ  োেো মোড়ফ তোড়দয প্রড়ফ ভনড়লধ  রুন। 

৪। কশ্রভণ  ে, কখরোযভোঠ এফং োঠোগোড়যয ভড়তো গুরুত্বপূণ থ  জোেগোগুড়রোড়ত ফোয়ু চরোচর ব্যফিো ভক্তোরী 

 রুন। ভদড়ন ২-৩ ফোয প্রোে ২০-৩০ ভভভনড়েয ভড়তো উন্ুক্ত ফোয়ু চরোচর ভনভিত  রুন। কন্ট্রোর এেোয 

 ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ 

 রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন।  

৫। ডভভ থেভয,  ুোভন্টন, কগোরখোনো, রভি  ফ থোধোযণ  তৃথ  ব্যফহৃত জোেগো  অন্যোন্য জোেগোয কভড়ঝ 

এফং ঘড়যয দযজোয োতর  ভিঁভেয োতড়রয ভতন ঘনঘন ে থ  যো ে এভন ফস্তুয তর/পৃষ্ঠ ভযষ্কোয  

জীফোনুমুক্ত যড়ণয পুনযোবৃভত্ত ফোেোন। 

৬। খোফোয থোরোফোন (োভনযোত্র) ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  রুন এফং প্রভতফোয ভযড়ফড়নয ড়য পুনযোে 

ব্যফোযড়মোগ্য খোফোয থোরোফোন (োভনযোত্র) জীফোণুমুক্ত  রুন। 

৭। ীভভত আ োড়য যেণীর দ্ধভতড়ত অল্প ভড়ে োভোভজ  দূযত্ব ফজোে কযড়খ খোফোয গ্রণ এফং ম্পূণ থ 

ভনজস্ব থোরোফোন ব্যফোয  রুন। 

৮। প্রভেণ ক ো থ এফং ক্রীেোবোয ভড়তো কগোষ্ঠী ংগঠন ফো জভোড়েত  োম থক্রভ এভেড়ে চলুন। ভে  এফং 

ভেোথীড়দয ফভগ থভণ  ভভড়ে ভদন। 

 

৯। ভফযোেতন চত্বড়যয আফজথনো প্রভতভদন ভযষ্কোয  যো এফং আফজথনো ংযেণ োযী োত্র প্রভতভদন জীফোণুমুক্ত 

 রুন। 

১০। কমড় োন  ফদ্ধ ফো ঘন জনফহুর িোন ফো অড়ন্যয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গয কেড়ত্র (এ  ভভেোড়যয  ভ ফো 

ভোন) ভেোদোন  ভ থ তথো এফং ভেোথীযো ভোস্ক ব্যফোয  রুন, োত কধৌত যণ অন্যফ স্বোিুভফভধ 

ভক্তোরী  রুন। দ্রুত োত শু োড়নো জীফোণুনো  ফো জীফোণুনো  টিসুু ব্যফোয  রুন। 

১১। ভোভোভয প্রভতড়যোধড়  কজোযদোয  রুন। ভে   ভেোথীড়দয প্রভেণ ভনেন্ত্রণ  রুন এফং ভোনভ  

স্বোিু োেতো  যোভ থ প্রদোন  রুন। 
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১২। ভে  ফো ভেোথীড়দয ভড়ে ক োভবড-১৯ এয ড়ন্দবোজন ক োড়নো কযোগী থো ড়র তোৎেভণ বোড়ফ  

িোনীে ভভডভড়  জোনোড়ফন এফং মোযো কযোগীয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গ যড়েড়ছন তোড়দয কেড়ত্র দ্রুত ব্যফিো 

গ্রড়ণ ংভিষ্ট ভফবোগগুড়রোড়  ড়মোভগতো  যড়ফন। 

১৩। ক োেোড়যভন্টড়ন (আরোদোবোড়ফ অফিোনযত) অফিোনযত ভে  ফো  ভেোথীড়দয ভতোভোতোয ভোনভ  

স্বোড়িুয ভিভতীরতো এফং তোড়দয োড়থ ফ থেণ কমোগোড়মোগ  যোয জন্য এ জন ভফড়ল ব্যভক্তড়  ভনড়েোগ 

 রুন। 

১৪। এ টি জরুযী এরো ো (Emergency area) িোন  রুন। মখন ক োন ভেদোন ভী ফো ভেোথীয জ্বয 

এফং অন্যোন্য উগ থ কদখো ভদড়ফ তখন োভভে  ভড়েয জন্য তোড়  জরুযী এরো োে (Emergency area) 

ক োেোড়যভন্টড়ন (আরোদোবোড়ফ অফিোন) যোখুন এফং প্রড়েোজনীে ভচভ ৎোয ব্যফিো  রুন। 

১৫। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য প্রভতষ্ঠোনটি পুড়যোপুভয 

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ এফং স্বোিুগত ভযিন্নতো ব্যফিো/োইড়জভন  মূল্যোেন েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো। 

 

 

কনন সুভফধো অঞ্চর / বৃদ্ধোশ্রভ মূ  

( )  ভ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর 

 ১। ভোস্ক, তযর োফোন, জীফোণুনো  এফং অন্যোন্য ভোভোভয প্রভতড়যোধ  

োভগ্রী ংযেণ  যড়ত ড়ফ। জরুযী  ভ থ ভয ল্পনো বতভয, জরুযী জোেগো 

ভনফ থোচন,  ভীড়দয প্রভেড়ণয ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  

 ২। ফেস্ক   ভীড়দয প্রভতভদড়নয স্বোড়িুয অফিো ম থড়ফেণ  যোয জন্য 

স্বোিু ম থড়ফেণ ব্যফিো প্রভতষ্ঠো  যড়ত ড়ফ এফং কম ক উ অসুি কফোধ 

 যড়র ক কেড়ত্র ভেভড়তো ভচভ ৎো গ্রণ  যড়ত ড়ফ । 

৩।  নোভ থংড়োড়ভ প্রড়ফ োযী  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভনড়ত ড়ফ ।  জ্বয, 

 োভ, ভদ থ এফং ডোেভযেোয ভড়তো ড়ন্দজন  রেণভফীন ব্যভক্ত 

নোভ থংড়োড়ভ প্রড়ফ  যড়ত োড়যন এফং প্রড়ফ এফং প্রিোন ভনফন্ধন  যড়ত 

ড়ফ।  

৪। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, 

ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

৫। বৃদ্ধড়দয জন্য থো োয ঘড়য ফোয়ু চরোচর ভক্তোরী  যড়ত ড়ফ। তোভোত্রো নীে ড়র প্রোকৃভত  ফোয়ু 

চরোচরড়  অগ্রোভধ োয ভদড়ত ড়ফ । ভিে এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয ভে রুভটি ভনেভভত ভযষ্কোয এফং 

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

৬। অভপ এরো ো,  ুোভন্টন এফং অবুন্তযীণ োধোযণ  োড়জয জোেগো ভযষ্কোয এফং জীফোণুনো  ব্যফোয 

কজোযদোয  যো। 

৭। আড়োড়য এরো ো ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন। আফজথনো ভযষ্কোয  রুন এফং আফজথনো ভযফড়ন ফদ্ধ গোভে 

ব্যফোয  যড়ত ড়ফ।  

৮। েেড়রে ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখো উভচত এফং োত কধোেো সুভফধো এফং তযর োফোন প্রদোন  রুন। 
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৯। দ থনোথীড়দয ংখ্যো,  োম থ রোড়য এরো ো এফং ভনেভ োনুন ভযদ থন এফং তোড়দয প্রকৃত নোভ ভনফন্ধন 

 যড়ত ড়ফ।  

১০। স্বোিুতথ্য োরনোগোদ  রুন, ফেস্কড়দয মূর কযোগ  রেণগুভর ম থড়ফেণ কজোযদোয  রুন। 

১১। াঁভচ/ োভ কদেোয ভে ভনেভ অনুমোেী মুখ এফং নো  টিসুু/রুভোর অথফো োড়তয  নুইড়ত কঢড়   যোখো 

উভচত। 

১২। ঘড়য থো োয ভে বৃদ্ধড়দয ভোস্ক যড়ত ড়ফ নো। ভ ন্তু ফোভড়যয  োম থোফরীড়ত অন্যড়দয োড়থ ঘভনষ্ঠ 

ংেড় থ আোয ভে অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং োভোভজ  দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ।  

১৩। ভনভিত ক োভবড -১৯ কযোগী োেো কগড়র তোৎেভণ বোড়ফ  িোনীে ভভডভড়  জোনোড়ফন এফং মোযো 

কযোগীয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোড়গ যড়েড়ছন তোড়দয কেড়ত্র দ্রুত ব্যফিো গ্রড়ণ  ংভিষ্ট ভফবোগগুড়রোড়  ড়মোভগতো 

 যড়ফন। 

(খ) ভোঝোভয এফং উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

উড়যোক্ত ১৩টি দড়েড়য োোোভ ভনম্নভরভখত দড়েগুভর গ্রণ  যো উভচত 

১৪। ক োন বৃদ্ধোশ্রড়ভ মভদ ক োন ভনভিত কযোগী োেো মোে অথফো মভদ ক োন ফেস্ক ব্যভক্ত অসুি কফোধ  ড়যন 

তোড়র বৃদ্ধোশ্রভ কথড়  উক্ত ফেস্ক ব্যভক্ত এফং তোয ভযফোড়যয দস্যড়দয োড়থ কমোগোড়মোগ  যো উভচত এফং 

ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোড়ন কপোন  যো উভচত। ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোনড়  ফেস্ক ব্যভক্তয প্রোথভভ  ভচভ ৎোয জন্য ডোক্তোয 

কপ্রযণ  যড়ত ফরড়ত ড়ফ ফো জরুভয নোম্বোড়য কমোগোড়মোগ  ড়য ভচভ ৎোয ব্যফিো  যড়ত ফরড়ত ড়ফ।  

 ১৫। ভচভ ৎো কড়ল  বৃদ্ধোশ্রড়ভ ভপড়য আো প্রফীণ ব্যভক্ত এফং তোয োড়থ থো ো  ভীযো ১৪ ভদড়নয জন্য 

ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ড়ফন।  

১৬। মভদ ক োন প্রফীণ ব্যভক্তয জ্বয, শু ড়নো  োভ এফং ক্লোভন্তয ভড়তো রেণ থোড়  তড়ফ তোৎেভণ বোড়ফ তোড়  

ভচভ ৎোয জন্য ভনভফে বোড়ফ ম থড়ফেণ  যড়ত ড়ফ এফং ভিভনংড়েয ভোেড়ভ ভচভ ৎো প্রদোন  যড়ত ড়ফ।  

১৭ মভদ ক োন প্রফীণ ব্যভক্ত ড়ন্দজন  কযোগী ফো ভনভিত কযোগী ভোড়ফ ভচভহ্নত ে তড়ফ অভফরড়ম্ব তোড়  

ভচভ ৎোয জন্য ভড়নোনীত প্রভতষ্ঠোড়ন কপ্রযণ  যড়ত ড়ফ োড়থ োড়থ তোয ভরভবংরুভ এফং ব্যভক্তগত ভজভনত্র 

ভফশুদ্ধ  যড়ত ড়ফ এফং ভন েি ব্যভক্তড়দয ম থড়ফেণ  যড়ত ড়ফ।  

১৮। মভদ  ড়যোনো বোইযোড় আক্রোন্ত ক োন প্রফীণ ব্যভক্ত ক োভবড-১৯ কথড়  ভনযোভে ে এফং বৃদ্ধোশ্রড়ভ ভপড়য 

আড় তড়ফ তোড়  ম থড়ফেড়ণয জন্য ১৪ ভদন ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ড়ত ড়ফ এফং ফোইড়য চরোচড়রয অনুভভত নো 

কদেো ড়র ভতভন সুিু যড়েড়ছন ফড়র ভড়ন  যো ড়ফ। 

১৯। ডোইভনংড়ে ফড় খোফোয ব্যফিো যোখো উভচত নো এফং দ থনোথীড়দয বৃদ্ধোশ্রড়ভ প্রড়ফ  যড়ত ভনড়লধ  যো 

উভচত। 

২০। ভোভোভয ভনেন্ত্রন  প্রভতড়যোড়ধ ভভবর এড়পেোয ংভিষ্ট  র ভনেভ  োনুন গুভর মথোমথ কভড়ন চলুন। 
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কপ কোভ/ আশ্রে ক ন্দ্র ব্যফিো  

 )  ভ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

১।  ড়যোনো ভোভোভয প্রভতড়যোড়ধয প্রড়েোজনীে যফযো কমভন 

ভোস্ক, জীফোণুনো  এফং নন- ন্টোক্ট ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয 

ংযেণ  রুন, জরুভয  োড়জয ভয ল্পনো প্রণমন  রুন এফং 

 ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন।      

২। গৃ ভী, নোভ থং স্টোপ এফং ভশুড়দয স্বোিু ম থড়ফেণড়  

ভনভিত  রুন। ড়ন্দজন  রেণ কমভন জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট 

ইতুোভদ থো ড়র ভেভড়তো ভচভ ৎো  যো উভচত।     

৩। ফোভেয প্রড়ফিোড়য  ভী, নোভ থং স্টোপ এফং  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো গ্রণ  রুন। মোড়দয >১০০ ভডগ্রী 

পোাঃ যীড়যয তোভোত্রো যড়েড়ছ তোড়দয প্রড়ফ ভনড়লধ  রুন।  

 ৪। ফোোয ভবতড়য ফোয়ু চরোচর ঠি  যোখুন, অবুন্তযীণ ফোয়ু, ংফন ফজোে যোখুন মোড়ত তোভোত্রো ঠি  থোড়  । 

প্রভতফোয 20-30 ভভভনড়েয জন্য ভদড়ন 2-3 ফোয ফোয়ু চরোচর ভনভিত  যড়ত ড়ফ। 

৫। ফোচ্চোড়দয ঘয, খোেোয জোেগো, কগোর খোনো ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  রুন।  

৬। ভনজস্ব থোরো ফোন ব্যফোয  যড়ত ড়ফ এফং তো মথোমথ ভনেড়ভ ভযষ্কোয  ড়য ভনড়ত ড়ফ। 

৭। চোযো ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ এফং প্রভতভদড়নয আফজথনো মড়থোমৄক্ত স্হোড়ন কপড়র ভদড়ত ড়ফ। 

 ৮। জভোড়েত এফং অনুষ্ঠোন মথোিফ ভযোয  যড়ত ড়ফ। 

 ৯। স্বোিুভফভধ অনুমোেী োফোন ভদড়ে োত কধৌত  যড়ত ড়ফ। 

১০।  ভ থযত  ভী ফো স্বোিু ভীড়দয ব্যভক্তগত অবুোড়য ভদড়  কখেোর যোখড়ত ড়ফ এফং অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন 

 যড়ত ড়ফ। ভশু ফো ফোচ্চোড়দয োভড়ন াঁভচ- োভ কদেো মোড়ফনো। 

১১। ক োভবড-১৯ প্রভতড়যোড়ধয ব্যোড়য উমৄক্ত ভেো ভনভিত  যড়ত ড়ফ এফং কছোেড়দয বে  ভচন্তো দূয 

 যড়ত ড়ফ। 

১২। গৃ ভী ফো ঘড়যয ক োড়নো দড়স্যয জ্বয, ঠোণ্ডো ফো অন্য ক োড়নো রেণ কদখো কগড়র তোড়  ম্পূণ থ আরোদো 

 ড়ে (ড় োেোড়যন্টোইড়ন) থো োয ব্যফিো  ড়য ভদড়ত ড়ফ ১৪ ভদড়নয জন্য। 

১৩। ক োন ভনভিত ভজটিব কযোগী োেো কগড়র তোড়  কযোগ ভনেন্ত্রণ ক ড়ন্দ্রয োেতোে ভনভদ থষ্ট িোড়ন 

োঠোড়নোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ এফং তোয ব্যফোয  যো ভজভন জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

খ) ভোঝোভয এফং উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

উড়যোক্ত ১৩ টি ব্যফিোয োড়থ ভনম্নভরভখত ব্যফিোগুভর গ্রণ  যো উভচত: 

১৪। মোতোেোত  দ থনোথীড়দয ঘড়য প্রড়ফ ভনভলদ্ধ  যড়ত ড়ফ ম্পূণ থরুড়।   

১৫। ড়ন্দবোজন ক োভবড-১৯ উগ থ (জ্বয, শু ড়নো  োভ, অফন্নতো, গরো ব্যথো, ডোেভযেো ইতুোভদ) ভফভষ্ট 

 ভী এফং ভশুড়দয অভফরড়ম্ব ম থড়ফেড়ণয জন্য তোড়দযড়  পৃথ   ড়য যোখো উভচত ।  
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১৬। মভদ  োউড়  ভনভিত কযোগী ভোড়ফ ভচভহ্নত  যো ে তোৎেভণ বোড়ফ তোড়  এ টি ভড়নোনীত প্রভতষ্ঠোড়ন 

কপ্রযণ  ড়য মথোভড়ে ংভিষ্ট  তৃথড়েয  োড়ছ এটি জোনোড়ত ড়ফ। িোনীে কযোগ ভনেন্ত্রণ ক ড়ন্দ্রয 

ভদ ভনড়দ থনোে ম থড়ফেড়ণয জন্য 14 ভদড়নয জন্য পৃথ  যোখড়ত ড়ফ এফং ফোভে পুড়যোপুভয জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ  

১৭। ভচভ ৎো কড়ল ভপড়য আো কযোগী ফো  ভী মোযো বৃদ্ধোশ্রড়ভ ভপড়য আড়ফন তোড়দয  ভড়ে ১৪ ভদড়নয জন্য 

পৃথ   যো উভচত এফং স্বোড়িুয অফিো ম থড়ফেণ  যো উভচত। ম্পূণ থ স্বোবোভফ  নো েো ম থন্ত তোড়দয প্রড়ফ 

  োজ  যো ভনভলদ্ধ। নত্যন ভনড়েোগ প্রোপ্ত  ভ থচোযীয ভনউভক্ল  এভড কেস্ট  যড়ত ড়ফ।  

 ১৮। ফোচ্চোড়দয প্রভতোরড়নয কেড়ত্র ত থতো অফরম্বন  যো উভচত এফং ফোভড়যয  োড়যো প্রড়ফ ভনড়লধ  যড়ত 

ড়ফ। কখোড়ন ভনড়েোভজত  ভীযো ফভে কখোড়নই  োজ  যড়ফ। 

 

 

 োযোগোয 

( )  ভ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

১।  োযোগোড়যয অফিো অনুমোেী প্রড়তু েো ইউভনড়েয 

জন্য প্রড়েোজনীে ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভজভনত্র 

কমভন- ভোস্ক, গ্লোব, জীফোণুনো  যফযো   যো, 

প্রড়েোজন অনুমোেী জরুযী ভয ল্পনো ফোস্তফোেন এফং 

অবুন্তযীণ ব্যফিোনো কজোযদোয  যড়ত ড়ফ। কই 

োড়থ  োযোযেীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  যড়ত ড়ফ 

এফং  ড়েভদড়দয ভোড়ঝ ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ 

ম্পড় থ ভেো ভদড়ত ড়ফ। 

২।  োযোযেী (পুভর),  ভ থ তথো,  ভ থচোযী এফং  ড়েভদড়দয স্বোড়িুয অফিো প্রভতভদন ম থড়ফেড়ণয জন্য ভফড়ল 

প্রভতভনভধয (স্বোিু ভী) ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। মোড়দয ড়ন্দজন  রেণ কদখো মোড়ফ- কমভন জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট 

ইতুোভদ তোড়দয অফশ্যই ভিভনং  ড়য ভচভ ৎো প্রদোন  যড়ত ড়ফ। 

৩। ভোনুড়লয প্রড়ফ ফো কফয েোয কেড়ত্র ভযপূণ থ ভনেন্ত্রণ ব্যফিো ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ।  োযোগোড়য  োযোযেী, 

 ভ থ তথো এফং  ভ থচোযী ১৪ ভদন ক োেোড়যন্টোইড়ন থো োয য যীেো ভনযীেোয ভোেড়ভ সুি ভনভিত ড়র 

 োযোগোড়য প্রড়ফ  যড়ত োযড়ফন। নত্যন  ড়েভদযো ১৪ ভদন ক োেোড়যন্টোইড়ন থো োয য োযীভয  যীেো, 

যীড়যয তোভোত্রো এফং ল্যোফ কেড়স্টয  ভোেড়ভ সুিুতো ভনভিত ড়র কপোজড়ত কনেো মোড়ফ। ভোভোভযয ভে 

মুড়খোমুভখ োেোত ফন্ধ যোখড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজড়ন ভবভড  নপোড়যড়ন্পয আড়েোজন  যড়ত ড়ফ। 

৪। ভনেভন্ত্রত এরো ো এফং প্রোভন  বফড়ন বদভন  ২-৩ ফোড়যয জন্য ২০-৩০ ভভভনে  ড়য অফোধ ফোয়ু 

চরোচড়রয ব্যফিো ভনভিত  যড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয 

স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো চরোচর বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air 

system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৫। আফোন,  োড়জয এরো ো,  ুোভন্টন, কগোরখোনো, গণড়ৌচোগোয, জনভোগড়ভয এরো োয কভড়ঝমূ, এফং, 

ফোযফোয ধযড়ত ে, এভন ভজভনত্র কমভন দযজো এফং ভিঁভডয োতর জীফোণুনো  িোযো ফোযফোয ভযষ্কোয 

 যড়ত ড়ফ। 
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৬। থোরোফোন এফং গ্লো প্রভতফোয ব্যফোড়যয য োফোন োভন িোযো বোড়রোবোড়ফ ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

৭। খোফোয গ্রণ  যোয ভে দূযত্ব ফজোে কযড়খ ফড়ত ড়ফ  এফং ভনজস্ব থোরোফোন ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। 

৮।  ুোভন্টন এফং গণড়ৌচোগোড়য োত কধোেোয ব্যফিো ভনভিত  যড়ত ড়ফ এফং ম থোপ্ত োফোড়নয ব্যফিো  যড়ত 

ড়ফ। 

৯। বদভন  ভেরো ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ এফং ভেরো ংগ্র  যোয িোন জীফোণুনো  িোযো ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

ভনষ্কোলণ নর, কফভন এফং ঝণ থো ঘনঘন ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ মোড়ত এড়দয  োম থ োভযতো অব্যোত থোড় । 

১০। ভফভিন্নবোড়ফ ভফড়নোদন এফং ভফশ্রোড়ভয ব্যফিো  যো কমড়ত োড়য তড়ফ ফোয ভোড়ঝ ভনধ থোভযত দূযত্ব ফজোে 

যোখড়ত ড়ফ এফং কদখো োেোত হ্রো  যড়ত ড়ফ। 

১১। জভোড়েত এফং দরগত  োজ ফন্ধ যোখড়ত ড়ফ। 

১২।  োযোগোড়য  োযোযেী,  ভ থ তথো এফং  ভ থচোযীড়দয অফশ্যই ভোস্ক যড়ত ড়ফ এফং ব্যভক্তগত ভযষ্কোয 

ভযিন্নতোয প্রভত নজয যোখড়ত ড়ফ। াঁভচ,  োভ কদেোয ভে মুখ  নো  টিসুু অথফো  নুই ভদড়ে কঢড়  

যোখড়ত ড়ফ এফং োড়থ ুোি স্যোভনেোইজোয যোখড়ত ড়ফ। 

১৩। স্বোিু ম্পভ থত যোভ থগুড়রো এভনবোড়ফ যোখড়ত ড়ফ কমন ড়জ দৃভষ্টড়গোচয ে। ক োভবড-১৯  ীবোড়ফ 

প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ  যো মোে এফং এ ভফলড়ে আতভিত নো েোয জন্য ভফভবন্ন ভোেড়ভ প্রচোয  যড়ত ড়ফ। 

১৪। এ েো জরুযী অঞ্চর গঠন  যড়ত ড়ফ কমখোড়ন  োযোযেী,  ভ থযত  ভ থ তথো,  ভ থচোযী এফং  ড়েভদয 

ক োভবড-১৯ ম্পভ থত উগ থ কদখো ভদড়র (ড়মভন জ্বয- োভ) তোৎেভণ বোড়ফ তোড়দযড়  পৃথ  যোখোয ব্যফিো 

 যো মোে এফং ভেভত ভচভ ৎো কদেো মোে। 

১৫। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ। এ ই ভড়ে এেোয  ভিভনং  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং স্বোিু 

ম্মত নো েোয আড়গ পুনযোে চোলু  যো উভচত নো।  

(খ) ভোঝোভয   উচ্চ ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

উড়যয ভনড়দ থভত দড়ে ছোেো ভনড়চ ফভণ থত দড়েমূ গ্রণ  যড়ত ড়ফ: 

১৬। ভোনুড়লয প্রড়ফ ফো কফয মোয কেড়ত্র ভযপূণ থ ভনেন্ত্রণ ব্যফিো ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ এফং ডোইভনং 

(খোফোয) ভযড়ফো ফন্ধ যোখড়ত ড়ফ। 

১৭।  োযোযেী,  ভ থ তথো,  ভ থচোযী অথফো  ড়েভদ ভমভন ক োন কভভড ুোর ইন্পটিটিউে কথড়  ভপড়য এড়ড়ছন 

মতেণ ম থন্ত ভতভন ক োভবড-১৯ এয কেস্ট িোযো সুি ফড়র ভফড়ফভচত নো ড়ফন ততেণ ম থন্ত  োযোগোড়য প্রড়ফ 

 যড়ত োযড়ফন নো।  

১৮।  োযোগোড়য ক উ ক োভবড-১৯ নোক্ত ড়র  োযোযেী  র  ড়েভদড়দয  োড়যো ভড়ে ক োভবড-১৯ এয 

উগ থ আড়ছ ভ নো কেো ভনভিত  যড়ত ড়ফ। কমখোড়ন ক োভবড-১৯ নোক্ত ড়েড়ছ ঐখোন োয  র  ড়েভদড়  

িোনোন্তয  যো এফং কযোগীড়দয জন্য আরোদো অঞ্চর, ক োেোড়যন্টোইন ম থড়ফেণ অঞ্চর এফং এ টি োধোযণ 

অঞ্চর বতযী  যড়ত ড়ফ। প্রোভন   ভ থ তথোয অধীড়ন এ টি দর ভনমৄক্ত  যড়ত ড়ফ। ম থোপ্ত আড়রো ফোতো 

প্রড়ফ  যোড়নোয জন্য ফোয়ু চরোচর ব্যফিো উন্নত  যড়ত ড়ফ। কমখোড়ন কযোগী নোক্ত ড়েড়ছ ক িোন জীফোনুমুক্ত 

 যো এফং  োযোগোয ভযপূণ থবোড়ফ জীফোনুমুক্ত  যোয জন্য ভফড়ল করো ফর ভনড়েোগ  যড়ত ড়ফ। 

১৯। মভদ  োযোগোড়য ক োভবড-১৯ ংক্রভণ ছভেড়ে মোে তোড়র নোক্ত কযোগী এফং মোড়দয ভড়ে এ কযোড়গয 

রেণ আড়ছ তোড়দযড়  আরোদো যোখোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। মভদ  োযোগোড়য ক োেোড়যন্টোইন এফং ভচভ ৎো 
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ব্যফিো নো থোড়  তোড়র মুমূর্ষ থ  কযোগীড়  মথোভড়ে ক োভবড-১৯ এয জন্য স্বীকৃত োোতোড়র িোনোন্তয  যড়ত 

ড়ফ। মোড়দয ভড়ে উগ থ রেনীে তোড়দযড়  স্বীকৃত োোতোড়র িোনোন্তয  যো এফং  েো নজযদোযী  

ভযপূণ থ ভচভ ৎোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। কমখোড়ন কযোগী ফফো  যড়ছ ক িোনড়  ভফড়ল করো ফড়রয ভোেড়ভ  

ভযপূণ থ জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

 

 

gmwR‡` bvgvR Av`vq 

 

1| gmwR‡` Kv‡c©U weQv‡bv hv‡e bv| cuvP Iqv³ bvgv‡hi c~‡e© 

m¤ú~Y© gmwR` RxevYybvkK Øviv cwi¯‹vi Ki‡Z n‡e, gymjøxMY 

cÖ‡Z¨‡K wbR wbR `vwq‡Z¡ RvqbvgvR wb‡q Avm‡eb| 

2| gmwR‡`i cÖ‡ekØv‡i m¨vwbUvBRvi/nvZ †avqvi e¨e¯’vmn 

mvevb-cvwb ivL‡Z n‡e Ges AvMZ gymjøx‡K Aek¨B gv¯‹ c‡i 

gmwR‡` Avm‡Z n‡e|  

3| cÖ‡Z¨‡K wbR wbR evmv †_‡K Ihy K‡i, mybœvZ bvgvh N‡i 

Av`vq K‡i gmwR‡` Avm‡Z n‡e Ges Ihy Kivi mgq Kgc‡ÿ 20 

†m‡KÛ mvevb-cvwb w`‡q nvZ ay‡Z n‡e| 

4| KvZv‡i bvgv‡R ùvov‡bvi †ÿ‡Î mvgvwRK ỳiZ¡ A_©¨vr wZb dzU 

cici ùvov‡Z n‡e| 

5| GK KvZvi AšÍi AšÍi KvZvi Ki‡Z n‡e| 

6| wkï, eqe„×, †h‡Kvb Amy¯’ e¨w³ Ges Amy ’̄‡`i †mevq wb‡qvwRZ e¨w³ Rvgv‡Z AskMÖnY Ki‡eb 

bv| 

7| msµgY †iva wbwðZK‡í gmwR‡`i IhyLvbvq mvevb/n¨vÛ m¨vwbUvBRvi ivL‡Z n‡e| gmwR‡` 

msiwÿZ RvqbvgvR I Uzwc e¨envi Kiv hv‡e bv| 

8| me©mvavi‡Yi myiÿv wbwðZ K‡í ¯v̂ ’̄¨ †mev wefvM, ¯’vbxq cÖkvmb Ges AvBb k„•Ljv wbqš¿YKvix 

evwnbxi wb‡ ©̀kbv Aek¨B AbymiY Ki‡Z n‡e|  

9| gmwR‡` BdZvi I †mnwii Av‡qvRb Kiv hv‡e bv| 

10| cÖ‡Z¨K gmwR‡` m‡e©v”P cuvPRb wbivc` ỳiZ¡ eRvq †i‡L B‡ZKv‡di Rb¨ Ae ’̄vb Ki‡Z 

cvi‡eb|  

K‡ivbv fvBivm gnvgvix †_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ bvgvR †k‡l gnvb iveŸyj Avjvgx‡bi `iev‡i †`vqv 

Kivi Rb¨ LwZe, Bgvg Ges gmwR` cwiPvjbv KwgwU welq¸‡jv ev¯Íevqb wbwðZ Ki‡e|  

(gmwR‡`i evB‡i Dc‡iv³ wbqgvejx¸‡jv nv‡Z wj‡L A_ev e¨vbvi AvKv‡i Uvwb‡q w`b) 
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gw›`i/wMR©vq Dcvmbv 

 

1| gw›`i/MxRv©q Kv‡c©U weQv‡bv hv‡e bv| Dcvmbvi c~‡e© m¤ú~Y© 

gw›`i/MxRv© RxevYybvkK Øviv RxevYygy³ Ki‡Z n‡e| 

2| gw›`i/MxRv©i cÖ‡ekØv‡i m¨vwbUvBRvi/nvZ †avqvi e¨e¯’vmn 

mvevb-cvwb ivL‡Z n‡e Ges AvMZ DcvmbvKvix/cÖv_©bvKix‡K 

Aek¨B gv¯‹ c‡i gw›`i/MxRv©q cÖ‡ek Ki‡Z n‡e|  

3| Dcvmbv/cÖv_©bvi †ÿ‡Î mvgvwRK ỳiZ¡ A_©¨vr wZb dzU 

cici ùvov‡Z n‡e| 

4| wkï, eqe„×, †h‡Kvb Amy¯’̈  e¨w³ Ges Amy¯’̈ ‡`i †mevq wb‡qvwRZ e¨w³ gw›`i/MxRv©q cÖ‡ek Ki‡Z 

cvi‡eb bv| 

5| gw›`i/MxRv©q msiwÿZ e¨envh© mvgMÖx e¨envi Kiv hv‡e bv| gywZ© ev cÖZxgv ¯úk© Kiv hv‡e bv| 

6| me©mvavi‡Yi myiÿv wbwðZK‡í ¯v̂¯’̈  †mev wefvM, ¯’vbxq cÖkvmb Ges AvBb k„•Ljv wbqš¿YKvix 

evwnbxi wb‡ ©̀kbv Aek¨B AbymiY Ki‡Z n‡e|  

7| gw›`i/MxRv©q ‡Kvb Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv hv‡e bv| 

8| K‡ivbv fvBivm gnvgvix †_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ m„wóKZ©vi wbKU Dcvmbv/cÖv_©bv Kivi Rb¨ ag© 

hvRK/eªvþb Ges gw›`i/MxRv© cwiPvjbv KwgwU welq¸‡jv ev¯Íevqb wbwðZ Ki‡e| 

(gmwR‡`i evB‡i Dc‡iv³ wbqgvejx¸‡jv nv‡Z wj‡L A_ev e¨vbvi AvKv‡i Uvwb‡q w`b) 

 

 

ভোনভ  স্বোিু ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোন 

 

১। ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণ কনতৃত্বদোন োযী এ টি 

দর প্রভতষ্ঠো  রুন, জরুযী ভয ল্পনো   ভ থদ্ধভত বতযী 

 রুন। ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়নয উয 

প্রভেড়ণয ব্যফিো  রুন। জীফোণুমুক্ত োযী উোদোন ংযেণ 

 রুন। 

 

২।  ভীড়দয স্বোিুগত অফিো ম থড়ফেণ কজোযদোয  রুন। 

ড়ন্দজন  উগ থ কমভন জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট ম্পন্ন ব্যভক্ত 

িীভনংড়েয জন্য ভেভড়তো ভচভ ৎড় য োেতো ভনড়ফন। 

 

৩। ভোনভ  স্বোিু ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোড়নয প্রড়ফমুড়খ  ভী এফং ফভযোগতড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভনন। 

অস্বোবোভফ  যীড়যয তোভোত্রো ম্পন্ন ব্যভক্তড়দয প্রভতষ্ঠোড়ন প্রড়ফ ভনভলদ্ধ  রুন।  
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৪। ক োভবড-১৯ ভনণ থে  ভচভ ৎো ভদড়ত েভ এভন িোনীে োধোযণ ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোড়নয োড়থ কমোগোড়মোগ 

প্রভতষ্ঠো  রুন। ভফড়লোভেত ভোনভ  োোতোড়র ক োেোড়যন্টোইনকৃত অফজোযড়বন েোড থ িোন  যড়ত ড়ফ 

    োধোযণ োোতোড়রয ভোনভ  স্বোিু ভফবোড়গ ক োেোড়যন্টোইড়নয জন্য জরুভয েোড থ িোন  যড়ত ড়ফ। 

উমৄক্ত প্রভতষ্ঠোনমূ ভপবোয েোড থ িোন  যড়ত োড়য, ফভভফ থবোগ  অন্তভফ থবোগ েোড থড়  ক োেোড়যন্টোইন 

এরো োে রূোন্তয  যড়ত োড়য। স্বোিু ভী এফং কযোগী  কভভডড় র ফজথু িোনোন্তড়যয জন্য স্বোিুভফভধ গভতথ 

িোন  যড়ত োড়য। 

 

৫।  র ভফবোগ এ োড়থ  োজ  যড়ত ড়ফ কমন োোতোড়রয ভফভবন্ন ংক্রভণ প্রভতড়যোধ  যো মোে, 

জীফোণুমুক্ত যণ ভনভিত  যো মোে এফং ক োেোড়যন্টোইন  সুযেো দ্ধভত ভনভিত  যো মোে।  র এরো োে 

কবভন্টড়রড়নয ভদড়  নজয ভদন এফং মথোমথ ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত যড়ণয ব্যফিো  রুন। 

 

৬।  ড়ঠোযবোড়ফ অন্তভফ থবোগ এফং ফভভফ থবোগ ভফভধভনড়লধ কভড়ন চলুন। স্বোিুভফভধ কভড়ন সুশৃঙ্খরবোড়ফ 

ভচভ ৎোড়ফো প্রদোন  রুন। যয ফভভফ থবোড়গয কযোগীয চরোচর  ভোড়নোয কচষ্টো  রুন এফং োোতোড়র 

অফিোড়নয ভেড়  ংভেপ্ত  যোয কচষ্টো  রুন। োোতোড়র প্রড়ফ  কফয েো  ভোন এফং  ড়ঠোযবোড়ফ 

ভনেন্ত্রণ  রুন। কযোগীয োড়থ কমন ীভভত ংখ্য  ভযPh©vKvix থোড় ন কভদড়  নজয ভদড়ত ড়ফ।  

 

৭। নত্যন বভতথ েো ভোনভ  কযোগীড়দয ১৪ ভদন ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ো কযোগীড়দয এরো োে/েোড়ড থ কযড়খ 

ম থড়ফেড়ণয য োধোযণ কযোগীড়দয এরো োে/েোড়ড থ িোনোন্তয  যো উভচত। 

 

৮। অবুন্তযীণ কযোগী  ভফড়ল  ড়য গুরুতয ভোনভ  স্বোিু ভস্যো ভনড়ে বভতথ কযোগীয ভচভ ৎো এফং তত্ত্বোফধোড়ন 

কজোযদোয  রুন। ফোইড়যয  ভ থ োি  ভভড়ে ভদন।  

 

৯। মভদ অবুন্তযীণ ক োন ড়ন্দবোজন ফো ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী োেো মোে তোড়র তোৎেভণ বোড়ফ 

কযোগীড়  ক োেোড়যন্টোইন  যোয ব্যফিো গ্রণ  রুন। তোড়  ভনধ থোভযত োোতোড়র ভচভ ৎোয জন্য িোনোন্তয 

 রুন এফং ভেভত িোনীে স্বোিু প্রোন ভফবোগড়  ভযড়োে থ  রুন। 

 

১০। ক োভবড-১৯ ভনভিত কযোগীড়  মভদ ঐ ভনধ থোভযত োোতোড়র িোনোন্তয  যো িফ নো ে কড়েড়ত্র ভোনভ  

স্বোিু ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোড়নয তোৎেভণ বোড়ফ এ টি ভপবোয েোড থ িোন  যড়ত ড়ফ এফং ক োভবড-১৯  কযোগ 

ভনণ থে  ভচভ ৎোে ভনড়েোভজত োোতোর/ভক্লভন  কথড়  যোভ থ প্রদোড়নয জন্য  ভী োঠোড়ত আহ্বোন  যড়ত 

ড়ফ। ইড়তোভড়ে ভোনভ  স্বোিু প্রভতষ্ঠোড়ন ংেড় থ আো ভচভ ৎো ভী  কযোগীড়দয ১৪ ভদন কভভডড় র 

ম থড়ফেড়ণয জন্য ক োেোড়যভন্টড়ন কনেোয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ এফং েোড থগুড়রোড়  ম্পূণ থবোড়ফ জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ। 

 

১১। ভচভ ৎো প্রভতষ্ঠোড়নয উভচত ভফড়ল/অভবজ্ঞ/ভনভদ থষ্ট ক োন ব্যভক্তড়  এই ভড়ে চরো ফ থত্র জীফোণুমুক্ত যণ 

প্রভক্রেো তদোযভ , বফধ   োম থ যী জীফোণুমুক্ত যণ ণ্য ফোছোই, ঠি  জীফোণুমুক্ত যণ দ্ধভত  ব্যভক্তগত 

সুযেো প্রভৃভত  োড়জয তদোযভ   োড়জ ভনমৄক্ত  যো এফং এই  র  োড়জ প্রড়েোজড়ন ভভডভয  োভযগভয 

োেতো কনেো।  
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কভভডড় র ফজথু ভনস্কোন ক ন্দ্র 

১। ক োভবড-১৯ কযোধ  জীফোণুনো  ব্যফিোনো মথোমথবোড়ফ ভযচোরনোয 

জন্য ক োভবড-১৯ ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রণ দর গঠন  রুন এফং  

জীফোণুমুক্ত যণ  ভ থ প্রভক্রেো বতভয  রুন। কভভডড় র ফজথু ংগ্র, ভযফন, 

কস্টোড়যজ এফং ভনষ্পভত্ত  যোয  োড়জ ভনমৄক্ত ইউভনড়েয  ভী  ব্যফিোনো 

 োড়জ ভনড়েোভজত ব্যভক্তড়  ক োভবড-১৯ প্রভতড়যোধ ম্পভ থত প্রভেণ ভদড়ত 

ড়ফ। 

২। ম থোপ্ত প্রভতযেোমূর  যঞ্জোভ কমভন- ভোস্ক, গ্লোব এফং জীফোণুনো , 

ব্যভক্তগত সুযেো কোো  ইতুোভদ ংযেণ  রুন, মথোমথবোড়ফ ভনযীেণ 

 রুন এফং প্রভতভদড়নয Kvh©µ‡gi অফিো কয ড থ  রুন। প্রভতভদন  ভ থড়েড়ত্র প্রড়ফড়য আড়গ তোড়দয যীড়যয 

তোভোত্রো ভনণ থে  রুন।  

৩। কভভডড় র ফজথু ভনষ্পভত্ত ইউভনেড়  কভভডড় র ফজথু  ভযফড়নয ভে ণ্য ভযফন এফং ভযচোরনো 

ম্পভ থত প্রোভঙ্গ  ভফধোন কভড়ন চরড়ত ড়ফ  োযন এটি ভফিন  ণ্য। এড়েড়ত্র ভফড়ল মোনফোন ব্যফোয 

 রুন মো প্রোভঙ্গ  প্রড়েোজনীেতোগুভর পূযণ  ড়য এফং ভচভ ৎো ফজথু  ভনড়দ থ  ড়য এভন ভচহ্ন যড়েড়ছ। 

৪। ভচভ ৎোয ফজথু ভযফন োযী মোনগুভর ফজথু  ভযফড়নয য ক ভন্দ্রেবোড়ফ ভযস্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ। এই  র মোনফোন ক ফর কভভডড় র ফজথু ভযফন  ব্যফিোনোে ব্যফহৃত ড়ফ, অন্য ক োন ণ্য 

ভযফড়নয  োড়জ ব্যফোয  যো মোড়ফ নো।  

৫। ভচভ ৎো ফজথু  োভগ্রী ফোড়েোুোজোড থ ব্যোড়গ বড়য জীফোণুনো  কে  ড়য পুড়ত কপরড়ত ড়ফ।  

৬। কভভডড় র ফজথু িোনোন্তড়যয ভে কম ভস্ত  ভ থচোযী, কভভডড় র ফড়জথুয ংেড় থ আড়ন তোড়দয মথোমথ 

ব্যভক্তগত সুযেো ভনভিত  যড়ত ড়ফ। তোড়দয  োড়জয কোো ,  ুো, ভডড়োড়জফর গ্লোব, ব্যভক্তগত সুযেো 

কোো , কভভডড় র কপ্রোড়ে টিব ভোস্ক ফো কপ্রোড়ে টিব কপ ভল্ড, গগর, জুতো ফো যোফোয বুে/েোেোযপ্রুপ 

বুে ইতুোভদ যড়ত ড়ফ।  

৭।  ভ থড়েড়ত্র ফোয়ু চরোচর ভক্তোরী  যো উভচত।  োজ কড়ল ফহুর ব্যফহৃত পৃষ্ঠ  কভড়ঝ ভযষ্কোয এফং 

জীফোণুমুক্ত  ড়য, ঠি  বোড়ফ কয ড থ  যড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয 

 ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all 

air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

৮। কভভডড় র ফজথু ব্যফিোনো কথড়  প্রোপ্ত অফভষ্ট ভযতুক্ত গ্যো ইতুোভদ ভনেভ অনুমোেী ভনষ্পভত্ত  যণ।  

৯। জরুযী অঞ্চর (Emergency area) িোন  রুন। ড়ন্দবোজন ব্যভক্তড়  জরুযী িোড়ন (Emergency 

area) অিোেীবোড়ফ পৃথ   রুন এফং ভচভ ৎোয ব্যফিো  রুন । 

১০। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ স্বোিু অভধদপ্তড়যয ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিন  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

স্বোিুভফভধ কভড়ন জীফোণুমুক্ত েোয যই পূনযোে চোলু  যড়ত ড়ফ।    
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ম্পভত্ত ব্যফিোনো ক ন্দ্র 

 ( ) স্বল্প ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

১। ভোভোভয প্রভতড়যোধী যঞ্জোভ কমভন: ভোস্ক, জীফোণুনো  ইতুোভদ ংযেণ, 

জরুভয ভয ল্পনো প্রড়েোজন, জরুভয ভনষ্পভত্ত কেত্র িোন, প্রভতটি ভফবোড়গয 

জফোফভদভতো ফোস্তফোেন ভনভিত  রুন এফং  ভীড়দয প্রভেণ কজোযদোয  রুন। 

২।  ভীড়দয প্রভতভদড়নয স্বোড়িুয অফিো ম থড়ফেণ  যোয জন্য স্বোিু ম থড়ফেণ 

ব্যফিো প্রভতষ্ঠো  যড়ত ড়ফ। মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট এফং অন্যোন্য উগ থ 

কদখো ভদড়ফ তোড়দয ভিভনংড়েয ভোেড়ভ ভে ভড়তো ভচভ ৎো  যো উভচত। 

৩। তোভোত্রো ভযভোড়য মন্ত্র িোন  ড়য  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো গ্রণ 

 রুন। মোড়দয যীড়য অস্বোবোভফ  তোভোত্রো যড়েড়ছ তোড়দয প্রড়ফ ভনভলদ্ধ 

 রুন।   

 ৪। অভপড় ফোয়ু চরোচর বৃভদ্ধ  রুন। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয 

স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয ভড়স্টড়ভয (all air system) 

ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

৫। োধোযণ জনগণ িোযো ফোযফোয  ব্যফোম থ সুভফধোমূ কমভন- দযজোয োতর, কচ আউে  োউন্টোয, ভরপে 

এফং োফভর  েেড়রে ভযষ্কোয  এফং জীফোণুনো  ভদড়ে  প্রোেই ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

 

৬।  ুোভন্টন, েেড়রে  অন্যোন্য এরো ো গুড়রোড়ত োত কধোেোয জন্য তযর োফোন (অথফো োধোযণ োফোন) 

থো ড়ত ড়ফ, িফ ড়র ুোি স্যোভনেোইজোয এফং োত জীফোণুনো  মন্ত্র িোন  যো কমড়ত োড়য। 

৭। দূযত্ব ফজোে কযড়খ  খোফোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  খোয গ্রড়নয ভে  ভভড়ে আনড়ত ড়ফ। 

৮।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

 ৯। ভোনুড়লয জভোড়েত হ্রো  এফং ইন্টোযড়নড়েয ভোেড়ভ বো ভোড়ফড়  উৎোভত  রুন। 

 ১০। ড়জ কচোড়খ ড়ে এভন জোেগোে স্বোিু ম্পভ থত যোভ থমূর  কোষ্টোয ফো ব্যোনোয িোন  রুন এফং 

ভফভবন্ন ভভভডেো ব্যফোয  ড়য ক োভবড-১৯ এয প্রভতড়যোধ  ভনেন্ত্রড়ণয তথ্য প্রচোয  রুন। 

 ১১।  ভীড়দয োড়তয স্বোিুভফভধ কজোযদোয  যড়ত  ভোস্ক যড়ত ড়ফ। াঁভচ কদেোয ভে টিসুু ফো  নুই 

ভদড়ে মুখ এফং নো  কঢড়  ভনড়ত ড়ফ। াঁভচ কদেোয য তযর োফোন (ফো োধোযণ োফোন) ভদড়ে োত ভযষ্কোয 

 যড়ত ড়ফ।  

 ১২। জরুযী অঞ্চর (Emergency area) িোন  রুন। ড়ন্দজন  কযোগীড়  অিোেীবোড়ফ জরুযী িোড়ন 

(Emergency area) পৃথ   ড়য যোখোয ব্যফিো  রুন এফং এ ই োড়থ ভচভ ৎোয ব্যফিো  রুন।  

 ১৩। মভদ ভনভিত ক োভবড-১৯ কযোগী থোড়  তড়ফ িোনীে ভভডভয (CDC) ভনড়দ থনো অনুোড়য ফ থত্র 

জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ এফং এ ই ভড়ে এেোয  ভিন  কবভন্টড়রন ভড়স্টভড়  ভযষ্কোয  জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ। স্বোিুভফভধ কভড়ন জীফোণুমুক্ত েোয যই পূনযোে চোলু  যড়ত ড়ফ।  

 (খ) ভোঝোভয  উচ্চ-ঝুঁভ পূণ থ অঞ্চর- 

 উড়যয ১৩ টি দড়েড়য োোোভ ভনম্নভরভখত দড়ে কনেো উভচৎ 

 ১৪। ভপড়েয ভযভোন বৃভদ্ধ   ভীড়দয ভফশ্রোড়ভয ব্যফিো  যো।  
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আইন  ভফচোয ভফবোগ ম্পভ থত  োম থক্রভ 

১। ভফচোয ভফবোড়গ  োজ শুরু  যোয আড়গ ভোস্ক, তযর 

োফোন, জীফোণুনো , েথ-ভফীন ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয 

এফং অন্যোন্য ভোভোভয প্রভতড়যোধ  ভজভনত্র যফযো 

 যড়ত ড়ফ। এছোেো এ েো  জরুভয  ভ থভয ল্পনো যোখড়ত 

ড়ফ এফং তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন  রুন। 

২। প্রভতভদন  োড়জয আড়গ এফং ড়য  ভীড়দয যীড়যয 

তোভোত্রো ভযভো  রুন। মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট  এফং 

অন্যোন্য উগ থ কদখো ভদড়ফ তোড়দয ভিভনংড়েয ভোেড়ভ 

ভেভড়তো ভচভ ৎোয ব্যফিো  রুন।  

৩। অভপ,  ুোভন্টন এফং েেড়রড়ে কবভন্টড়রন সুভফধো ফোেোড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয 

কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয 

ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 

 

৪।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

৫। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ। আয এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং, কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

৬। অভপ,  ুোভন্টন, েেড়রড়ে োত কধোেোয জড়ন্য োফোন অথফো জীফোণুনো  যফযো  যড়ত ড়ফ মভদ োত 

কধোেোয ব্যফিো নো থোড়  তোড়র ুোি স্যোভনেোইজোড়যয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

৭। অসুি  ভী ফোোে ভপড়য মোড়ফন এফং যফতীড়ত  তৃথে তোড়  ম থড়ফেণ  যড়ফন। 

৮।  োম থযত অফিোে ক উ অসুি ড়র  তৃথে মথোমথ ব্যফিো ভনড়ফন। 
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তৃতীে অেোোঃ ভফভবন্ন জনংখ্যো 

 ফড়েোড়জুষ্ঠ নোগভয াঃ  

১। প্রফীণড়দয ফোযফোয োত কধোেোয অবুো গড়ে কতোরোয কেড়ত্র উৎোভত 

 যড়ত ড়ফ। োত কধোেোয য ুোি-ক্রীভ  ব্যফোড়য ভড়নোড়মোগী ড়ত ড়ফ।  

২। ভনড়জয ব্যফহৃত ভজভনত্র, কমভন- কতোেোড়র, কোো  অন্য  োড়যো 

োড়থ অদরফদর  যো মোড়ফনো। 

৩। ম থোপ্ত ভযভোড়ণ ঘুভ এফং পুভষ্টগুণ মৃদ্ধ সুলভ খোফোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ 

এফং স্বোবোভফ  জীফনমোড়নয ভনেভ কভড়ন চরো উভচত।  

৪। িফ ড়র ভযফোড়যয অন্যোন্য দস্যযো ভনেভভত যীড়যয তোভোত্রো 

এফং যক্তচো যীেো  ড়য কদখড়ফন। ড়ন্দজন  উগ থ কমভন জ্বয,  োভ ইতুোভদ কদখো ভদড়র ড়চতনতো 

অফরম্বন  যড়ত ড়ফ এফং অফশ্যই ডোক্তোড়যয যোভ থ ভনড়ে ভচভ ৎো শুরু  যড়ত ড়ফ। 

৫। এ োন্ত প্রড়েোজন নো ড়র ঘড়যই অফিোন  যো কশ্রে। জনফহুর এরো ো  অস্বোিু য ভযড়ফ মথোিফ 

এভেড়ে চরড়ত ড়ফ। কমড় োন জনভোগভ কমভন অনুষ্ঠোন, চোড়েয কদো োড়ন আড্ডো ইতুোভদ ভযোয  যড়ত ড়ফ।  

৬। ফোইড়য মোেোয ভে ভনড়জয ভনযোত্তোয জন্য উমৄক্ত ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ, কমভন- ভোস্ক ভযধোন  যো 

এফং  ভড়ে ১ ভভেোয অথফো তোয কচড়ে কফভ দূযত্ব ফজোে কযড়খ চরোড়পযো  যড়ত ড়ফ। 

৭। মোযো পৄপৄ, হৃদড়যোগ, ভ ডভনজভনত ইতুোভদ ভফভবন্ন োযীভয  ভস্যোে র্ভগড়ছন তোড়দযড়  অফশ্যই 

ডোক্তোড়যয যোভ থ কভড়ন মথোমথ উোড়ে ভোস্ক ভযধোন  ড়য ফোইড়য কফয ড়ত ড়ফ।  

৮। পূফ থ কথড়  অসুি ব্যভক্তগণ ডোক্তোড়যয যোভ থ ছোেো র্ষধ ফন্ধ  যড়ফন নো। কমড় োন ভস্যোে ভচভ ৎোয 

যোভড় থয জন্য আনোয ভন েফতী ভচভ ৎো ক ড়ন্দ্র মোড়ফন অথফো কভোফোইড়রয ভোেড়ভ ভনড়দ থনো ভনড়ত 

োড়যন।  ভন েফতী ভচভ ৎো ক ড়ন্দ্র মোেোয ভড়ে অফশ্যই ভনযোত্তো ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ অথ থোৎ ভোস্ক 

ভযধোন  যড়ত ড়ফ। কযোগীয ফদড়র ভযফোড়যয অন্য দস্য র্ষধ আনো কনেোয ব্যোড়য ড়মোভগতো  যড়ত 

োড়য।  

৯। কম  র ফেস্ক কযোগীড়দয ফ থেণ ভযচম থো োযীয মড়ত্নয প্রড়েোজন, তোড়দয ভযচম থো োযীড়দযড়  ভনড়জড়দয 

স্বোড়িুয প্রভত মত্নফোন ড়ত ড়ফ। মতেো িফ ঘড়যই অফিোন  যড়ত ড়ফ। ফোভড়য মোেোয প্রড়েোজন ড়র 

অফশ্যই ভনজস্ব সুযেো োভগ্রী তথো ভোস্ক ড়য ফোভড়য কমড়ত ড়ফ। 

 

 গব থফতী ভোাঃ   

১। গব থফতী ভো ক  অফশ্যই ম থোপ্ত ভযভোড়ণ ঘুভ এফং পুভষ্টগুণ মৃদ্ধ সুলভ 

খোফোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ এফং স্বোবোভফ  জীফনমোড়নয ভনেভ কভড়ন চরড়ত 

ড়ফ। 

২।  ড়যোনো বোইযো ংক্রভণ কথড়  প্রভত োয ফো প্রভতড়যোড়ধয জন্য গবথফতী ভো 

 প্রসূভত ভো ভনেভভত ভফভবন্ন ধযড়নয খোয উোদোন ভদড়ে বতযী, ভফভবন্ন ধযড়নয 

জরবু খোফোয কমভন বোত, রুটি, ভোছ, ভোং, ভডভ, দুধজোতীে খোফোয, যভঙন 

ো ফভজ  পরমুর ইতুোভদ ম থোপ্ত ভযভোন খোড়ফন এফং স্বোবোভফ  ভড়েয 

ত্যরনোে ভযভোড়ন কফভ খোড়ফন।  
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৩। গবথফতী ভো অফশ্যই প্রড়েোজনীে স্বোিুভফভধ কভড়ন প্রফ পূফ থফতী োযীভয  যীেো (অুোভন্টড়নেোর ক েোয), 

আেযন-পভর  এভড োভপ্ল্ড়ভন্ট কনেো, জন বৃভদ্ধ ম থড়ফেণ এফং পুভষ্ট যোভড় থয জন্য তোয ভন েফতী 

স্বোিুড়ফো ক ড়ন্দ্র মোড়ফন।  

৪। োত ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ। াঁভচ- োভয ভে  নুইড়েয বাঁড়জ অথফো টিসুু ব্যফোয  ড়য নো   মুখ 

ঢো ড়ত ড়ফ। াঁভচ- োভয য ব্যফহৃত টিসুু ঢো নোমৄক্ত ডোস্টভফড়ন কপড়র ভদড়ত ড়ফ। 

৫। ভনড়জয ব্যফহৃত ভজভনত্র অন্যড়  ব্যফোড়যয জন্য কদেো মোড়ফনো। 

৬। ভনেভভত যীড়যয তোভোত্রো  যক্তচো যীেো  যড়ত ড়ফ এফং জন কভড় কদখড়ত ড়ফ। কই োড়থ 

গড়ব থয ফোচ্চোয োে থভফে এফং নেোচেো কখেোর  যড়ত ড়ফ। ফোচ্চোয নেোচেো কফোঝো নো কগড়র অথফো ক োন 

ভযফতথন কদখো ভদড়র তৎেণোৎ ডোক্তোড়যয যোভ থ ভনড়ত ড়ফ। 

৭। িফ ড়র কেভরড়ভভডভন কফোয ভোেড়ভ ঘড়য ফড় ডোক্তোড়যয যোভ থ কনেো অভধ  ভনযোদ।        

১৬২৬৩                   ।    

৮। ফোভড়য মোেোয ভে ভনড়জয ভনযোত্তোয জন্য উমৄক্ত ব্যফিো গ্রণ অথ থোৎ ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। ১ 

ভভেোয অথফো তোয কচড়ে কফভ দূযত্ব ফজোে কযড়খ চরোড়পযো  যড়ত ড়ফ। গব থফতী ভোড়েয জন্য াঁেো অভত 

গুরুত্বপূণ থ, তোই মথোিফ ঘড়য ভনেভভত াঁেোয কচষ্টো  যড়ত ড়ফ। 

৯। ফোভয কথড়  ভপড়য এড়  োে ভযফতথন  যড়ত ড়ফ এফং কই োড়থ োত  মুখ বোর  ড়য দৄড়ে কপরড়ত 

ড়ফ। 

১০। জনভোগভ পূণ থ এরো ো, অস্বোিু য ভযড়ফ এভেড়ে চরড়ত ড়ফ। অনুষ্ঠোন, দোেোত, আত্নীে-স্বজড়নয 

ফোভেড়ত গভন ইতুোভদ ড়ত ভফযত থো ো উত্তভ। জনফহুর এরো ো ভযোয  ড়য োন্ত ভযড়ফড় কমভন োড় থ 

মোেো কমড়ত োড়য। 

 ১১। োত কধোেোয  ভফলড়ে ভড়নোড়মোগী ড়ত ড়ফ। োত ভদড়ে নো , মুখ, কচোখ ে থ  যো কথড়  ভফযত থো ড়ত 

ড়ফ।  

১২। গবথ োরীন ভড়ে  ভড়ে ৪ফোয ভচভ ৎড় য োড়থ ভনেভোনুমোেী োেোত  যড়ত ড়ফ। তড়ফ  ড়যোনো 

কযোড়গয উগ থ থো ড়র ১৪ ভদন ফোোে আইড়োড়রড়ন থো োয য োোতোড়র কফো ভনড়ত োযড়ফন। 

োোতোড়র মোফোয পূড়ফ থ অফশ্যই ভোস্ক ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। তড়ফ োযীভয  অফিোয অফনভত ড়র 

ভচভ ৎড় য যোভ থ ভনড়ে োোতোড়র বভতথ ড়ত ড়ফ।  

১৩।                                                                    ।               

                                                                             ।       

                                           ৬                                      । 

১৪। Mf©eZx                                                      ।   
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 ভশুাঃ 

১।                                     

                                                       

                                                        

                                                

                                         ।  

 

২।                                                  

                                                   

                     -                                         

                  ও               ও            ,                         ও      

                                                                               

                 । 

 

৩।                  ভনভিত  যড়ত ড়ফ                           ও        । ৬-২৪     

                                                                                   

                            ও         ও        ।                                    

                                      ও   । 

 

৪।                                                                                  

                                                                     “  ”        

          ও         -           ২      । 

 

৫।                ও          ও                    ।                              

    ,         ১৫-২০                      । 

 

৬।                                                                                 

             । 

 

৭।  ড়যোনোবোইযোড় আক্রোন্ত ফো ঝুঁভ ড়ত থো ো ভশুড়দয “ভোড়েয দুড়ধয ভফ ল্প” খোয ফো ভোড়েয দুড়ধয ফদড়র 

ফোভণভজু বোড়ফ বতভয খোয (ইনপুোন্ট পমু থরো) খোেোড়নো অপ্রড়েোজনীে এফং ভফদজন ।  োযণ, এগুড়রো 

ভশুড়দয  ড়যোনোবোইযো  ভফভবন্ন অসুিতো, কমভন অুোজভো, শ্বোতড়ন্ত্রয  কযোগ, ো িরী    োড়নয 

ংক্রভণ, িুরতো, ডোেোড়ফটি, ইতুোভদয ঝুঁভ  ফোেোে। এছোেো, কছোে  ভশুড়দয জন্য “ভোড়েয দুড়ধয ভফ ল্প” 

খোয ব্যফোয আইন ভফড়যোধী। 

 

৮।                                                 ।                             

                               -                             মোেো কমড়ত োড়য।  

ো থ           য জোেগো কমখোড়ন জনভোগভ যড়েড়ছ কখোন                           । 

 

৯।          ও                                                              

    -                                    ।                                   

                          ও                        । 

 

১০।                                                                                

                                             ।                                   
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                                 ও       ।                                        

                                   ।  

 

১১।     -                                                           ।              

                                        ।            ও                 ।   ও           

                                         ।            ও                             । 

 

১২।                       -                                         ।  

 

১৩।     -                                                                             

                                                                                  

                           ও              । 

 

১৪।                                               । 

 

 

ভেোথীাঃ 

১। স্বোবোভফ  জীফনমোড়নয ভনেভ কভড়ন চরড়ত ড়ফ। ম থোপ্ত 

ভযভোড়ণ ঘুভ এফং েোড়রখোয য ম থোপ্ত ভফশ্রোভ কনেোেো 

জরুভয। কফভেণ ফড় থো ো মোড়ফনো, কযোগ প্রভতড়যোধ ব্যফিোনো 

ক  চর যোখড়ত  ভফতভ থত ভড়নোবৃভত্ত দূয  যড়ত ভদড়ন োভোন্য 

ব্যেোভ  যো কমড়ত োড়য।  
 

২। পুভষ্টগুণ মৃদ্ধ সুলভ খোফোয কখড়ত ড়ফ। পোস্টপৄড এভেড়ে 

চরড়ত ড়ফ। পরমুর খোেোয পূড়ফ থ বোর  ড়য দৄড়ে কখড়ত ড়ফ।  
 

৩। োধোযণ স্বোিুভফভধগুড়রো কমভন ফোযফোয োত কধোেো, াঁভচ-

 োভয ভে  নুইড়েয বাঁজ অথফো টিসুু ব্যফোয  ড়য নো , মুখ ঢো ো ইতুোভদ অবুোগুড়রো আেড়ত্ত্ব যোখোয 

কচষ্টো  যড়ত ড়ফ। াঁভচ- োভয য ব্যফহৃত টিসুু ঢো নোমৄক্ত ডোস্টভফড়ন কপড়র ভদড়ত ড়ফ। 
 

৪। ভনড়জয খোফোড়যয জন্য ব্যফহৃত ভজভনত্র, কতোেোড়র ইতুোভদ অদরফদর  যো মোড়ফনো।  
 

৫। মথোিফ ঘড়য থো োয কচষ্টো  যড়ত ড়ফ। জনভোগভপূণ থ এরো ো, এ োড়থ জভোড়েত েোয ভত জোেগো 

ইতুোভদড়ত অংগ্রণ  যো কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ।  
 

৬। ফোভড়য মোেোয ভে অফশ্যই সুযেো োভগ্রী কমভন ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং োত ভযষ্কোয যোখড়ত 

ড়ফ। এড়েড়ত্র ুোি স্যোভনেোইজোয ব্যফোয  যো কমড়ত োড়য।  
 

৭। ফোভেড়ত ফড় অনরোইন ক্লো  যোয ভে অফশ্যই কচোড়খয কখেোর যোখড়ত ড়ফ।  ভম্পউেোয অথফো কমড় োন 

ইড়র ট্রভন  মন্ত্র ব্যফোড়যয ভে অফশ্যই ভভনেয ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ মোড়ত কচোড়খয অসুভফধো নো ে।  
 

৮। ভনেভভত যীড়যয তোভোত্রো  যক্তচো যীেো  যড়ত ড়ফ। ড়ন্দজন  উগ থ কমভন জ্বয,  োভ কদখো 

ভদড়র ফোভেয দস্যড়দযড়  ভেো প্রভতষ্ঠোড়নয প্রধোন ভে ড়  এ ভফলড়ে অফগত  যড়ত ড়ফ এফং অফশ্যই 

ডোক্তোড়যয যোভ থ ভনড়ে ভচভ ৎো শুরু  যড়ত ড়ফ। 
 

9। ভেোথীড়দয ভোনভ  স্বোড়িুয প্রভত নজয ভদড়ত ড়ফ।  
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ভচভ ৎোয প্রড়েোজড়ন আো জনড়গোষ্ঠীাঃ  

১। িফ ড়র কেভরড়পোড়নই  যণীে ম্পড় থ কজড়ন 

কনেো বোর। এটি িফ নো ড়র ভন েি োোতোড়র 

কমড়ত ড়ফ।  

২। োোতোড়র অফিোন োরীন ভোস্ক ভযধোন  যো 

এফং ভনজ সুযেোয প্রভত মত্নফোন েো উভচত। াঁভচ-

 োভয ভে টিসুু ভদড়ে ফো  নুই ভদড়ে নো -মুখ 

কঢড়  যোখড়ত ড়ফ। 

৩। োত ভযষ্কোয যোখো, দযজোয োতর, কডস্ক োত 

ভদড়ে নো ধযো এফং মথোমিফ োফোন ব্যফোয  ড়য 

োত ভযষ্কোয যোখো। 

৪। রোইড়ন দাঁেোড়নোয ভে  ভড়ে এ  ভভেোয দূযড়ত্ব দাঁেোড়নো। ভরপে োযতড়ে ব্যফোয নো  ড়য ভিঁভে 

ব্যফোয  যো। ভরপে ব্যফোয  যড়ত ড়র োরোক্রড়ভ মোেো কমন জনভোগভ কফভ নো ড়ে মোে। ভভে 

ব্যফোড়যয ভে ভেয োতর নো ধযো।  

৫। ফোইড়য মোেোয ভড়ে ব্যভক্তগত গোভে ব্যফোয  যো। গণভযফন ব্যফোড়যয কেড়ত্র ভনযোদ দূযত্ব ফজোে 

যোখো এফং ফোতো চরোচড়রয জন্য জোনোরো খুড়র যোখো।  

৬। ফোোে ভপড়য োফোন ভদড়ে োত দৄড়ে কপরড়ত ড়ফ। 

৭। মতদ্রুতিফ ফোোে ভপড়য ভযড়ধে জোভো োল্টোড়ত ড়ফ এফং কটি োফোন ভদড়ে দৄড়ে কপরড়ত ড়ফ। 

োোতোড়র ড়ন্দজন  ক োড়নো কযোগীয ংেড় থ এড়র ভযড়ধে ফস্ত্র ৩০ ভভভনে োফোন োভনড়ত কযড়খ দৄড়ে 

কপরড়ত ড়ফ। 

 

পুভর ফো আইন শৃঙ্খরো ফোভনী ম্পভ থতাঃ  

১। পুভরড়য ক োন দস্য ফোইড়য ভডউটিযত অফিোে অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ফ 

এফং োত ভযষ্কোয যোখড়ফ। 

২। মখন পুভরড়য ক োন দস্য অন্য ক োড়নো ব্যভক্ত অথফো ড়ন্দবোজন  োড়যোয োড়থ 

 থো ফরড়ফ তখন অফশ্যই ভোস্ক ভযধোন  যড়ফ  এ েো ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখড়ফ 

( ভড়ে এ  ভভেোয) এফং ক ব্যভক্তড়  ভোস্ক ভযধোন  যোড়ত ড়ফ। 

৩। োফোন োভন ভদড়ে ফোযফোয োত ভযষ্কোয যোখড়ত  ড়ফ। প্রড়েোজড়ন ুোি 

স্যোভনেোইজোয ব্যফোয  যড়ত োড়যন। াঁভচ  োভয ভে নো -মুখ টিসুু ভদড়ে 

ঢো ড়ত ড়ফ। 

৪। ভভটিং  যড়ত ড়র ভবভড  নপোড়যড়ন্পয ভোেড়ভ  যড়ত ড়ফ। এ োন্তই 

মুড়খোমুভখ ভভটিংড়েয প্রড়েোজন ড়র ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ, দস্য 

ংখ্যো  ভোড়নোয োড়থ োড়থ ভভটিংড়েয ভে োর  ভোড়ত ড়ফ।  

৫। ভেভত খোফোয কখড়ত ড়ফ। ডোইভনং এ জনংখ্যো  ভোড়ত ড়ফ। খোেো কল ড়র থোরোফোন োফোন োভন 

ভদড়ে দৄড়ে কপরড়ত ড়ফ। 

৬। প্রড়েোজন ড়র যীড়যয তোভোত্রো কভড় কদখড়ত োড়যন।  মভদ ক োড়নো পুভর দড়স্যয ড়ন্দজন  রেণ 

কদখো মোে তোড়র দ্রুত ভচভ ৎড় য যণোন্ন ড়ত ড়ফ। অসুি ক োড়নো দস্য ভডউটি  যড়ত োযড়ফন নো। 
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ক োম্পোভন স্টোপাঃ 

১। োত ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ। ফোই ব্যফোয  ড়যড়ছ এভন ভজভন 

ধযোয য োত বোর  ড়য দৄড়ে কপরড়ত ড়ফ। 

২। ব্যভক্তগত সুযেোয প্রভত ড়চতন ড়ত ড়ফ। াঁভচ- োভয ভড়ে 

টিসুু ভদড়ে নো -মুখ কঢড়  যোখড়ত ড়ফ। োড়তয  োড়ছ ভ ছু নো 

থো ড়র  নুই ভদড়ে ঢো ড়ত ড়ফ। ব্যফহৃত টিসুু অফশ্যই ডোস্টভফড়ন 

কপরড়ত ড়ফ।  

৩। অভপড়য জোেগো এফং আড়োড়য এরো ো মথোিফ ভযষ্কোয 

যোখড়ত ড়ফ।  োড়জয কড়ল অফশ্যই ফভ ছু ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

৪। কমখোড়ন ফড়  োজ  যো ে প্তোড় অন্তত এ ফোয  ড়য ড়র 

ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ কমভনাঃ অভপ কডস্ক, কচেোয, ভফশ্রোড়ভয জোেগো ইতুোভদ।  

৫। সুলভ খোফোয কখড়ত ড়ফ।  োড়জয কড়ল প্রড়েোজনভত ভফশ্রোভ গ্রণ  যড়ত ড়ফ। কযোগ প্রভতড়যোধ েভতো 

ফোেোড়ত ভযভভত ব্যেোভ  যড়ত ড়ফ। 

৬। ভনড়জয যীড়যয প্রভত কখেোর যোখড়ত ড়ফ। প্রভতভদন কদড়য তোভোত্রো কভড় এ েো চোে থ বতভয  ড়য কয ড থ 

যোখো কমড়ত োড়য। ড়ন্দজন  ক োড়নো রেণ কদখড়র (ড়মভন জ্বয, োভ ইতুোভদ) ক োম্পোভনড়  জোনোড়নো এফং 

আক্রোন্ত ড়র ভচভ ৎো কনেো। অসুি/আক্রোন্ত ব্যভক্ত ক োেোড়যন্টোইড়ন থো ড়ফন এফং ঘড়য ফড় দোপ্তভয   োজ ভ থ 

 যড়ফন।  

৭।  োজ  যোয ভে ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। ভোস্ক ভযধোড়নয আড়গ োত অফশ্যই বোর  ড়য দৄড়ে ভনড়ত 

ড়ফ। 

৮। খোফোয খোেোয জন্য আরোদো কেভফর যোখড়ত ড়ফ এফং কটি অফশ্যই ভযষ্কোয যোখড়ত ড়ফ। 

৯।  োড়জয কড়ল জনফহুর এরো ো কমভন- ভং ভর ফো কযস্টুড়যড়ন্ট মোেো মোড়ফনো। 

১০। জনভোগভ ড়ফ এভন জোেগোে মোেো ভযোয  রুন।  
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কোলো  ভল্প  ভী/ পুোক্টভয  ভী  

১। প্রড়তু   ভীয ভোস্ক ব্যফোয ফোেতোমূর  । 

২। ভযষ্কোয  োে ভযধোন  যড়ফন। 

৩। পুোক্টযীড়ত কঢো োয মুড়খ োফোন-োভন ভদড়ে োত কধোেোয অবুো 

 যড়ত ড়ফ। 

৪। ১ ভভেোয/ ৩ পৄে/ ২ োত দূযত্ব ফজোে কযড়খ পুোক্টযী কত ঢু ড়ফন। 

৫।  োড়জয জোেগোে কেভফর ফো কম ক োন পৃষ্ঠতর জীফোণুমুক্ত  যড়ত 

ড়ফ।  

৬। দূযত্ব ফজোে কযড়খ  োজ  যড়ফন। অভধ  ভোনুল ড়র প্রড়েোজড়ন ভফভবন্ন ভপড়ে  োজ  যড়ত োড়যন। 

৭। োড়জয ভোড়ঝ োফোন-োভন/ স্যোভনেোইজোয ভদড়ে োত ভযষ্কোয  যড়ফন। 

৮। ভফশ্রোভ/খোফোয ফো নোভোড়জয ভে ম থোপ্ত দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ 

৯। জভোড়েত এফং আড্ডো কথড়  দূড়য থো ড়ফন। 

(        evB‡i Dc‡iv³ wbqgvejx¸‡jv nv‡Z wj‡L A_ev e¨vbvi AvKv‡i Uvwb‡q w`b) 

 

 

 

 োস্টভ (অভবফোন ভযদ থন, স্বোিু এফং ক োেোড়যন্টোইন)  ভ থচোযীাঃ  

১। আত্মসুযেোয ব্যোড়য ড়চতন ড়ত ড়ফ।  ভ থড়েড়ত্র িোব্য 

ঝুঁভ য ব্যোড়য ড়চতন ড়ত ড়ফ এফং এযজন্য মথোমথ 

প্রভতযেোমূর  ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ। 

২।ব্যভক্তগত স্বোিুভফভধয প্রভত নজয ভদড়ত ড়ফ। াঁভচ- োভয 

ভড়ে টিসুু ভদড়ে নো -মুখ ঢো ড়ত ড়ফ প্রড়েোজড়ন  নুই 

ভদড়ে নো -মুখ ঢো ো মোড়ফ। 

৩।  ভ থড়েড়ত্র ভোস্ক এফং ভডড়োড়জফর গ্লোব ভযধোন  যড়ত 

ড়ফ। 

৪। প্রভতভদন ভনড়জয যীড়যয অফিো ম থড়ফেণ  যড়ত ড়ফ 

(তোভোত্রো ভনড়ে) এফং  তৃথড়েয  োড়ছ অফভত  যড়ত ড়ফ। মভদ  োয রেণ ড়ন্দজন  ে তড়ফ মথোমথ 

ব্যফিো গ্রড়ণয জন্য  তৃথেড়  জোনোড়ত ড়ফ। 

৫। োড় থোনোর ভিভনং এয য গ্লোব ভযফতথন  যড়ত ড়ফ এফং বোরবোড়ফ োত দৄড়ত ড়ফ। োত কধোেোয জন্য 

তযর োফোন ফো োধোযণ োফোন অথফো ুোি স্যোভনেোইজোয (জীফোণুনো ) ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। ফভে োত 

ভদড়ে ধযো ে এভন ভজভনত্র (ড়মভন  ভম্পউেোড়যয ভ ড়ফোড থ) ভনেভভত জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  
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৬। ভভটিং  যোয কেড়ত্র োভনোোভভন নো  ড়য ভবভড ভভটিং এয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। মভদ এভন ে মুড়খোমুভখ 

ভভটিং  যড়তই ে কড়েড়ত্র ভনযোদ দূযত্ব ফজোে কযড়খ, ভভটিং এয দস্য ংখ্যো  ভভড়ে ভে ংভেপ্ত কযড়খ 

 যড়ত ড়ফ। 

৭। ভফভবন্ন ব্যোচ  ড়য খোফোয খোেো,  ুোভন্টড়ন জনোভোগভ ফজথন  যো এফং খোফোড়যয ভোড়ঝ  থো নো ফরো। 

৮। জনভোগভ এরো ো কমভন- জনভোগভ ড়ফ এভন অনুষ্ঠোন, ফোজোয ইতুোভদ িোড়ন মথোিফ নো মোেো।  

৯। ঝুঁভ য ভোত্রো কফড়ে কগড়র আত্মযেোমূর  ব্যফিো ভনড়ত ড়ফ। কজন্য ইউভনপভ থ, ভডড়োজোর  ুো, 

ভডড়োজোর গ্লোব, ব্যভক্তগত সুযেো কোো , KN95 ভোস্ক অপ্রোপ্ততোয কেড়ত্র  ভড়ে োভজথ ুোর ভোস্ক,ড়প 

ভল্ড অথফো গগর, জুতো ইতুোভদ ভযধোন  যড়ত ড়ফ।  

 

গোেী চোর াঃ 

১। েোইবোযড়দয অফশ্যই রোইড়ন্প ভনড়ে  োড়জ কমড়ত ড়ফ এফং 

তোড়দয ভনড়জয সুস্বোড়স্হুয ভফলেটি ভনভিত  যড়ত ড়ফ।   

২। মোত্রী ভযফড়নয আড়গ গোভেয অবুন্তযীণ ফভ ছুই (দযজোয 

োতর, ুোড়ির, ভস্টেোভযং হুইর) প্রভতভদন ভনেভভতবোড়ফ ভযষ্কোয  

জীফোনুমুক্ত  যড়ত ড়ফ। 

৩। ব্যভক্তগত ভযষ্কোয-ভযিন্নতোয প্রভত ড়ফ থোচ্চ নজয  ভদড়ত ড়ফ। 

াঁভচ ফো  াঁভয ভে নো   মুখ টিসুু ফো  নুই ভদড়ে কঢড়  ভনড়ত 

ড়ফ।  

৪। োত ফভে ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ।  এড়েড়ত্র োফোন 

োভন অথফো জীফোণুনো  ভদড়ে  ফোযফোয োত ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

৫। গোভে চোরোড়নোয ভে গ্লোব, ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ। প্রড়েোজড়ন সুযেো কোো  ভযধোন  যড়ফন।  

ংক্রভণ  ভোড়ত  ভনযোদ দুযত্ব ভনভিত  যড়ত মোত্রীড়দয এ ব্যোড়য তথ  থো ড়ত ড়ফ।  

৬। েোইবোযযো গোভে চোরোড়নোয ভফযভতড়ত ফো ভফশ্রোড়ভয ভোড়ঝ এ ভত্রত নো ড়ে মথোিফ ভনযোদ দুযত্ব ফজোে 

কযড়খ চরোচর  কমোগোড়মোগ  যড়ত ড়ফ।  ক উ অসুি ড়র তোড়   োড়জ কমড়ত ভনড়লধ  যড়ত ড়ফ।  

৭। ড়ন্দজন  কযোগীড়  ভযফন  যোয য ম্পুণ থ গোভেড়  (ভে, ভস্টেোভযং, োতর, জোনোরো)  জীফোনুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ।  

৮। ভনড়জয স্বোড়িুয প্রভত দো ড়চতন থো ড়ত ড়ফ এফং ড়ন্দজন  উগ থ কদখো ভদড়র ভচভ ৎড় য 

ভনড়দ থনো অনুমোেী প্রড়েোজনীে ব্যফিো গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  

৯। ভফশ্রোভ  খোফোয খোেোয জন্য কখোরো জোেগো কফড়ছ ভনড়ত ড়ফ অথফো গোভেড়তই খোফোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  

১০। কমড় োড়নো করো ভোগভ ফো ঘনফভতপূণ থ জোেগো কমভন- বো, ভোড়ফ এভেড়ে চরড়ত  ড়ফ। 
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কুভযেোযাঃ  

 

১। কুভযেোয ফন োযীড়দয ইউভনপভ থ ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং 

ভনড়জড়  ভযষ্কোয  ভযিন্ন যোখড়ত ড়ফ। 

 

২।  োজ শুরু  যোয আড়গ কুভযেোয ফন োযীড়দয অফশ্যই ভনভিত 

 যড়ত ড়ফ কম তোযো োভযযী বোড়ফ সুি  আড়ছন। মভদ  োয 

 োভ, জ্বয এফং অন্যোন্য ড়ন্দজন  ক োড়নো রেণ থোড়  তড়ফ 

অভফরড়ম্ব ড়ন্দজন  ব্যভক্তয ভচভ ৎোয ব্যফিো   যড়ত  ড়ফ। 

অসুি  োউড়  ভডউটিড়ত কমড়ত ভনড়লধ  যড়ত ড়ফ।  

 

৩। োত জীফোণুমুক্ত যোখড়ত ড়ফ।  এড়েড়ত্র োফোন োভন ভদড়ে 

ফোযফোয োত ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

 

৪। প্রভতভদন ভনড়জয স্বোড়িুয প্রভত রেু যোখড়ত ড়ফ।  মভদ  োড়যো ভড়ে ড়ন্দজন  রেণ কমভন- জ্বয,  োভ 

থোড়  তড়ফ মথোমথ ভচভ ৎোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ।  

 

৫।  ভ থড়েড়ত্র ভোস্ক ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং ফোযফোয  জীফোণুনো  ভদড়ে োত ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

 

৬।  োড়জয ভে মতেো িফ ভরপে  ব্যফোয কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ এফং ভরপড়ে চরোচড়রয ভে অড়ন্যয 

োড়থ ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ।  

 

৭। দযজো ুো   , ভিঁভেয োতর, ভরপড়েয কফোতোভ এফং অন্যোন্য জনোধোযড়ণয ব্যফোয  যো ভজভনত্র 

যোভয োড়ত ে থ  যো কথড়  এভেড়ে কমড়ত ড়ফ।  

 

৮। গ্রো ড়দয োড়থ ঘভনষ্ঠ কমোগোড়মোগ এেোড়ত োড় থর ভফতযণ  যোয ভে ভ আ  ুোভফড়নে ব্যফিোনো  

কফড়ছ কনেো কমড়ত োড়য।  

 

৯। অন্যড়দয কথড়  দুযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং কমড় োড়নো করো ভোগভ ফো ঘনফভতপূণ থ জোেগো এভেড়ে 

চরড়ত  ড়ফ।  

 

১০। োটি থ, ক্লোফ ফো আড়রোচনো  বোয ভড়তো িোন     এভেড়ে চরো বোড়রো। 
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ইউটিভরটি ক োম্পোভনয  ভ থচোযীগনাঃ (োভন যফযো, ভফদুুৎ যফযো, গ্যো যফযো)  

১।  োড়জ মোেোয আড়গ  ভীড়দয সুস্বোিু ভনভিত  যড়ত ড়ফ এফং 

প্রভতভদন  োড়জয ভে তোড়দয যীড়যয তোভোত্রো গ্রণ  যড়ত ড়ফ। 

অভতভযক্ত  োজ প্রদোন এভেড়ে চরড়ত ড়ফ এফং অসুি  ভীয  োড়জ মোেো 

ভনভলদ্ধ  যড়ত ড়ফ। 

২।  োড়জ থো ো অফিোে োড়তয ভযিন্নতো ফজোে যোখড়ত ড়ফ। তযর 

োফোন/োধোযণ োফোন ভদড়ে চরভোন োভনড়ত োত দৄড়ত ড়ফ অথফো ৭০% 

এরড় োর মৃদ্ধ জীফোণুনো  ভদড়ে োত ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

৩।  োড়যো ড়ন্দজন  উগ থ কমভন জ্বয,  োভ ইতুোড়মভদ থো ড়র তো অফশ্যই  তৃথেড়  জোনোড়ত ড়ফ এফং 

ড়ন্দজন  ব্যভক্ত অফশ্যই মথোভড়ে ভচভ ৎোড়ফো গ্রণ  যড়ফ। 

৪। অভপড় ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ে গল্প  যো কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ।  

৫। ঘড়য ঘড়য কফো প্রদোড়নয পূড়ফ থ  ভীযো কেভরড়পোড়ন গ্রোড় য োড়থ কমোগোড়মোগ  যড়ফ এফং কফো প্রদোড়নয 

ভে মথোমথ ব্যভক্তগত সুযেো ফজোে যোখড়ফ। 

৬।  োড়জয ভে মথোমথ ব্যভক্তগত সুযেো ব্যফিো গ্রণ এফং ভোস্ক ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। 

৭। ঘড়য ঘড়য কফো প্রদোড়নয ভে িফ ড়র ভরপে  ব্যফোয এভেড়ে চরড়ত ড়ফ। ভরপড়েয  ভবতড়য, অড়ন্যয 

োড়থ ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ।  

৮। দযজোয োতর, ভভেয দুোড়য োতর, ভরপড়েয কফোতোভ এফং অন্যোন্য ফ থজনীন সুড়মোগ-সুভফধো গুড়রো 

যোভয োত ভদড়ে ে থ  যো কথড়  ভফযত থো োয কচষ্টো  যড়ত ড়ফ।  

৯।  োড়জয ভে ভন ে  ংে থ কথড়  ভফযত থো ড়ফন। গ্রোড় য োড়থ  ভড়ে ১ ভভেোয ফো তোয কফভ 

দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ এফং  ড়থো থন ংভেপ্ত  যড়ত ড়ফ। 

১০। গণভোড়ফ কমভন োটি থ, কবোজবো ইতুোভদ কত অংগ্রণ কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ।  
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ফোবুভচ থ   ুোেোভযং োভব থ ম্পভ থত 

১।  ভ থড়েড়ত্র কমোগদোড়নয আড়গ যাঁদৄভনয সুস্বোিু ভনভিত  যোয জন্য এ টি কভভডড় র ভটিড়জন নদ থো ড়ত 

ড়ফ। মভদ ক উ অসুি থোড়  তোড়   ভ থ ভফযভতড়ত থো ড়ত ড়ফ। 

২।  ভ থড়েড়ত্র োত কধোেোয স্বোিুভফভধ কভড়ন চলুন। োত জীফোণুমুক্ত যোখোয 

জন্য তযর োফোন (অথফো োধোযণ োফোন) অথফো ুোি স্যোভনেোইজোয 

ব্যফোয  রুন।  

৩। ব্যভক্তগত স্বোিুভফভধ কভড়ন চলুন। াঁভচ ফো  োভয ভে মুখ এফং নো  

টিসুু ফো োড়তয  নুই এয োোড়য্য কঢড়  যোখুন এফং ব্যফহৃত টিসুুটি 

এ টি আফজথনোয োড়ত্র ফজথন  রুন।  

৪।  ভ থড়েড়ত্র ভোস্ক, এড়প্রোন,  ুো এফং গ্লোব ভযধোন  রুন এফং 

ভযড়ধে কোলো  ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখুন।  

৫। খোয প্রভক্রেো যণ ভোনম্মত  রুন। ভফভবন্ন ধযড়নয  াঁচো খোফোয 

আরোদোবোড়ফ ংযেণ এফং প্রভক্রেোজোত  রুন। ফ খোফোয বোরবোড়ফ যোন্নো 

 রুন এফং যোন্নো  যো খোফোয  াঁচো খোফোয কথড়  আরোদো যোখুন।  

৬। ফন্যপ্রোণী ফো অসুি শু তুো ফো যোন্নো ভনভলদ্ধ  রুন।  

৭। প্রভতভদন ভনড়জযোই ভনড়জড়দয স্বোিু ম থড়ফেণ  রুন এফং মথোমথবোড়ফ ংিোড়  ভযড়োে থ  রুন। মভদ  োড়যো 

ভড়ে ড়ন্দজন  ক োড়নো রেণ থোড় , তৎেণোৎ ংিোড়  জোনোন এফং তোড়  দ্রুত ভচভ ৎড় য যোভ থ 

কনেোয উড়দ ভদন। 

৮। থোরোফোন, গ্লো, ফোটি, োভে-োভতর ইতুোভদ যঞ্জোভ বোড়রোবোড়ফ ভযষ্কোয এফং জীফোণুমুক্ত  রুন।  

৯।  ভ থড়েড়ত্র ভনযোদ দূযত্ব ফজোে যোখুন এফং জনভোগভ এভেড়ে চলুন।  

১০।  ভ থিড়র মোেো-আোয ভে মথোিফ গণভযফন এভেড়ে চলুন। মভদ এ োন্তই গণভযফড়ন ভ্রভন 

 যড়ত ে তড়ফ পুড়যো যোস্তোে ভোস্ক ভযধোন  রুন এফং মোনফোড়নয ক োন ভজভন যোভয ে থ কথড়  ভফযত 

থোকুন। 

 

ভনযোত্তো  ভীাঃ  

১।  ভ থড়েড়ত্র ভোস্ক ভযধোন  যো এফং উমৄক্ত ব্যভক্তগত সুযেো ব্যফিো গ্রণ  যো 

উভচত।  

২। প্রভতভদন ভনড়জযোই ভনড়জড়দয স্বোিু ম থড়ফেণ  রুন এফং মথোমথবোড়ফ ংিোড়  

ভযড়োে থ  রুন। মভদ  োড়যো ভড়ে ড়ন্দজন  ক োড়নো রেণ থোড় , তৎেণোত 

ংিোড়  জোনোন এফং তোড়  দ্রুত ভচভ ৎড় য যোভ থ কনেোয উড়দ ভদন। 

৩। ভডউটি রুভ ভযষ্কোয-ভযিন্ন যোখুন এফং প্রড়েোজড়ন জীফোণুনো  ব্যফোয  রুন।  

৪।  ভ থিড়র োত জীফোণুমুক্ত যোখোয ভফভধভোরো কভড়ন চলুন।  

৫।  ভ থিড়রয কোো  ভযষ্কোয ভযিন্ন যোখুন; ভনেভভত োফোন োভন ভদড়ে  োে 

ভযষ্কোয  রুন।  
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৬। কমফ ভনযোত্তো  ভী ফভযোগত ভোনুড়লয তোভোত্রো ভোো  কয ড থ যোখোয  োড়জ ভনড়েোভজত তোড়দয কথড়   

ন্যুনতভ ১ ভভেোয ফো তোয কফী দূযত্ব ফজোে কযড়খ  োজ  রুন।   

৭।  োড়জয ভে মভদ ক োড়নো ক োভবড-১৯ আক্রোন্ত ড়ন্দবোজন ব্যভক্ত োেো মোে তোড়র তৎেণোত ভোভর  

প্রভতভনভধড়  অফগত  রুন এফং ব্যভক্তগত সুযেো মূর  ভষ্টোচোয গ্রণ  রুন।  

৮। ভনযোত্তো  ভী মোযো কভভডড় র ফো ক োেোড়যন্টোইন কেড়ত্র দোভেত্বযত তোযো অফশ্যই ভনড়দ থ অনুমোেী 

ব্যভক্তগত সুযেো নীভতভোরো কভড়ন চলুন । 

৯। মথোিফ জনভোগভ এভেড়ে চলুন এফং দরফদ্ধবোড়ফ আড্ডো কদেো কথড়  ভফযত থোকুন। 

 

োঃভনষ্কোন  ভী  

১। ভেরো এফং নদ থভো ভযষ্কোয এয ভে ভযিন্নতো ভী 

অফশ্যই মুড়খ ভোস্ক, োড়ত গ্লোব এফং কচোড়খ চভো 

ব্যফোয  যড়ফন। এ ফোযই ব্যফোয  যো মোে এভন ভোস্ক 

ব্যফোয  যড়ফন।  

২। োত ভযস্কোড়যয কেড়ত্র ভফড়ল নজয ভদড়ত ড়ফ। 

ফোযফোয োফোন ভদড়ে োত বোরবোড়ফ দৄড়ত ড়ে। 

ভযস্কোড়যয  োড়জ ব্যফোয  যো  র মন্ত্রোভত এফং 

যঞ্জোভ জীফোণুনো  ভদড়ে ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

৩। যোস্তো ভযস্কোড়যয ভে ভোস্ক, গ্লোব, গোউন ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং ভেরো আফজথনো ভযস্কোয  যঞ্জোভ 

ভদড়ে বুোড়ন ত্যরড়ত ড়ফ। ক োন অফিোড়তই খোভর োড়ত ভেরো আফজথনো ধযো মোড়ফ নো। 

৪। জনফহুর এরো োে  োজ  যোয ভে োভোভজ   োযীভয  দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ। এভনবোড়ফ  োজ 

 যড়ত ড়ফ কমন জেরো নো ো োে। 

৫।  োজ  যোয ভে ভনভদ থষ্ট  োে রুন এফং প্রভতভদন  োে োফোন োভন ভদড়ে জীফোণুমুক্ত  রুন। অফশ্যই 

ভোস্ক  গ্লোব ভযধোন  রুন। 

৬। পুভষ্ট য খোফোয খোড়ফন এফং  োচো খোফোয খোেো কথড়  ভফযত থোকুন। পর খোেোয আড়গ অফশ্যই 

বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  ড়য ভনন। যোন্নো  যোয ভে ভযিন্নতো ফজোে যোখুন। 

৭। স্বোবোভফ   জীফনমোড়নয কচষ্টো  রুন এফং ম থোপ্ত ঘুভ ভনভিত  রুন। ভযভভত ব্যেোভ  রুন এড়ত কযোগ 

প্রভতড়যোধ েভতো বৃভদ্ধ োড়ফ। 

৮। প্রড়েোজন ভড়ন  যড়র  োড়জ মোেোয পূড়ফ থ যীড়যয তোভোত্রো কভড় ভনন।  ড়যোনোয ক োন উগ থ কদখো 

ভদড়র সুোযবোইজোযড়  জোনোন। কমড় োন ধযড়ণয স্বোিু ভফলে  োোয্য এয জন্য প্রড়েোজনীে ব্যফিো ভনভিত 

 রুন। 

৯। ভযিন্নতো  োড়জ ভনড়েোভজত থো ো অফিোে  ভীযো এড়  অড়যয  োছো োভছ আড়ফন নো। 

১০।  োজ কল  যোয য জনফহুর এরো ো কমভন- কযস্টুড়যন্ট, ফোজোয, কদো োন, ভং ভর ইতুোভদড়ত অথফো 

আড়রো ফোতোড়য চরোচর  ভ এভন জোেগোে মোড়ফন নো। এ োড়থ জভোড়েত েো ভ ংফো এ োড়থ  ফড় 

খোেো এভেড়ে চলুন। 
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ভযিন্নতো ভীাঃ  

১। অসুি  ভীড়দয  ভ থড়েড়ত্র মোেো ভনড়লধ  রুন। প্রভতভদন যীড়যয 

তোভোত্রো ভোড়ত ড়ফ। ক োন উগ থ কদখো ভদড়র অফশ্যই ক োম্পোভনয দোভেত্ব 

প্রোপ্ত  ভ থ তথোড়  জোনোড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনীে ব্যফিো ভনভিত  যড়ত ড়ফ। 

২। ভযিন্নতোয  োড়জ ভনভদ থষ্ট কোো  ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং ভযড়ধে 

 োেড়  মথোমথ ভযষ্কোয এফং প্রড়েোজন ড়র প্রভতভদন োফোন-োভনড়ত ৩০ 

ভভভনে ভবভজড়ে দৄড়ে কপরড়ত ড়ফ।   

৩। ভযস্কোড়যয য ভযিন্নতোয  োড়জ ব্যফোয  যো  োে, ফোরভত ইতুোভদ 

বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  ড়য জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ (ভিচ/ভিভচং োউডোয) এফং 

কযোড়দ শু োড়ত ড়ফ। 

৪। জনফহুর জোেগোগুড়রো ভ ছুেণ য য ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ। 

৫। পুভষ্ট য সুলভ খোয গ্রণ  যড়ত ড়ফ এফং ম থোপ্ত ভযভোড়ণয ঘুভ ভনভিত  যড়ত ড়ফ। 

৬। অভপড়য ভবতড়য অং কমভন ভভটিং রুভ, েেড়রে, ক ভফন ইতুোভদ ভযিন্নতোয ভযভোণ ফোেোড়ত ড়ফ। 

কমফ জোেগোে ফোযফোয োত রোগোড়ত ে কমভন দযজোয োতর, ভে, কেভফর ইতুোভদ ভ ংফো কম র যঞ্জোভ 

ফোযফোয ব্যফোয  যড়ত ে তো প্রোেই বোরবোড়ফ ভযষ্কোয  যড়ত ড়ফ।  

 ৭। ভযিন্নতোয ভে ভনড়জয সুযেো ভনভিত  যড়ত ভোস্ক, গ্লোব ব্যফোয  যড়ত ড়ফ। জীফোণুনো  ব্যফোয 

 যোয কেড়ত্র ত থ থো ড়ত ড়ফ। 

৮। োভযযী  দূযত্ব ভনভিত  যড়ত ভযিন্নতোয ভে ড়মোগীড়দয  োছো োভছ আো মোড়ফ নো এফং ক োন 

জভোড়েত কমভন এ োড়থ ফড় খোেো মোড়ফ নো। 

৯। আরোদোবোড়ফ খোফোয খোন এফং খোেোয য কেভফর কচেোয ভযষ্কোয  রুন। 

 

খোয ভযড়ফন োযীাঃ 

১। খোয ভযড়ফন োযীড়  অফশ্যই সুি থো ড়ত ড়ফ।  ভ থিড়র 

অফশ্যই যীড়যয তোভোত্রো ভোড়ত ড়ফ। ভনভদ থষ্ট ভড়েয ফোভড়য 

ভডউটি  যো মোড়ফ নো। অসুি ব্যভক্তড়   ভ থড়েড়ত্র ভনড়েোগ  যো মোড়ফ 

নো। 

২।  ভ থড়েড়ত্র ভনভদ থষ্ট কোো  ভযধোন  যড়ত ড়ফ এফং ভযড়ধে 

 োে মথোমথবোড়ফ ভযষ্কোয এফং প্রড়েোজন ড়র তো জীফোণুমুক্ত 

 যড়ত ড়ফ । 

৩। ব্যভক্তগত ভযিন্নতোয ভদড়  ভফড়ল নজয ভদড়ত ড়ফ। াঁভচ-

 োভয ভে নো   মুখ টিসুু কোয ভদড়ে কঢড়  ভনড়ত ড়ফ এফং 

ব্যফহৃত টিসুু ঢো নোমৄক্ত ভনভদ থষ্ট ভফড়ন কপরড়ত ড়ফ। 

৪। খোফোয ভযড়ফন  যোয ভে ভনভদ থষ্ট দূযত্ব ফজোে যোখড়ত ড়ফ। 
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৫। োড়তয ভযিন্নতোয ভদড়  ভফড়ল নজয ভদড়ত ড়ফ। তযর/োধোযণ োফোন ভদড়ে চরভোন োভনড়ত  োত দৄড়ত 

ড়ফ। কধোেোয য োত বোরবোড়ফ শুভ ড়ে ভনড়ত ড়ফ। 

৬। পুভষ্ট য  সুলভ খোয কখড়ত ড়ফ এফং ম থোপ্ত ভযভোণ ঘুভ ভনভিত  যড়ত ড়ফ। োল্কো োযীভয  ব্যেোভ 

 যো উভচত এড়ত কযোগ প্রভতড়যোধ েভতো বৃভদ্ধ োড়ফ।  

৭। কমড় োন উগ থ কদখো ভদড়র অফশ্যই ক োম্পোভনয দোভেত্ব প্রোপ্ত  ভ থ তথোড়  জোনোড়ত ড়ফ এফং প্রড়েোজনীে 

ব্যফিো ভনভিত  যড়ত ড়ফ।  

৮। মুড়খ ভোস্ক ব্যফোয  যড়ত ড়ফ এফং এ  ভভেোয ফো তোয অভধ  দূযড়ত্ব কথড়   থো ফরড়ত ড়ফ। 

৯।  ভ থড়েড়ত্র ভনড়জয ব্যভক্তগত ভজভন ব্যফোয  যো উভচত। ফোয োড়থ এ ভত্রত ড়ে খোফোয নো কখড়ে 

আরোদোবোড়ফ খোফোয গ্রণ  যড়র বোর। এড়েড়ত্র ভবন্ন ভবন্ন ভড়ে খোফোয খোেো ভ ংফো ভনভদ থষ্ট দূযড়ত্ব ফড় 

খোফোয খোেো উভচত। ঝুঁভ  এেোড়ত খোফোড়যয   ভে  ভভড়ে কদেো কমড়ত োড়য। 

১০। কমড় োন ধযড়ণয জভোড়েত ভ ংফো োভোভজ   োম থ রো কথড়  ভফযত থো ড়ত ড়ফ। 

 

ভফড়নোদন ক ন্দ্রাঃ  

১। কছোে ভযড়য কখরোদৄরো কমভন- ব্যোডভভন্টন, রন কেভন 

ইতুোভদ  ভনযোদ োভোভজ  দূযত্ব (১ ভভেোয ভচভহ্নত  ড়য ভদড়ত 

ড়ফ) ফজোে কযড়খ আড়েোজন  যো কমড়ত োড়য। 

২। অভধ  করো ভোগভ ড়ত োড়য, এয ভ ভফড়নোদনমূর  

আড়েোজন কমভন-  নোে থ, গোড়নয আয, ভঞ্চ নোে  ইতুোভদ 

কেভরভবড়ন প্রচোয  যো মোড়ফ। কমড় োন প্র োয দ থ  ভোগভ 

পুড়যোপুভয ভনভলদ্ধ যোখড়ত ড়ফ।    

 

                

১। অভপড়  োজ শুরু  যোয আড়গ ভোস্ক, তযর োফোন, জীফোণুনো , েথ-

ভফীন ইনফ্রোড়যড থোড়ভ থোভভেোয এফং অন্যোন্য ভোভোভয প্রভতড়যোধ  

ভজভনত্র যফযো  যড়ত ড়ফ এফং এ েো  জরুভয  ভ থভয ল্পনো যোখড়ত 

ড়ফ এফং তোয জফোফভদভতো ফোস্তফোেন  যড়ত ড়ফ।  

২। প্রভতভদন  োড়জয আড়গ এফং ড়য  ভীড়দয যীড়যয তোভোত্রো ভযভো 

 রুন। মোড়দয জ্বয,  োভ, শ্বো ষ্ট এফং অন্যোন্য উগ থ কদখো ভদড়ফ তোড়দয 

ভিভনংড়েয ভোেড়ভ ভেভড়তো ভচভ ৎো  যো উভচত। 

৩। অভপ,  ুোভন্টন এফং েেড়রড়ে কবভন্টড়রন সুভফধো ফোেোড়ত ড়ফ। কন্ট্রোর এেোয  ভিনোয ব্যফোয  যোয 

কেড়ত্র এেোয  ভিনোড়যয স্বোবোভফ  ভক্রেোড়  ভনভিত  রুন, ভফশুদ্ধ ফোতো বৃভদ্ধ  রুন এফং  র এেোয 

ভড়স্টড়ভয (all air system) ভপড়য আো ফোতোড়  ফন্ধ যোখুন। 
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৪। ংফোদ ংগ্রড়য  োড়জ ব্যফহৃত যঞ্জোভড়  প্রভতভদন ব্যফোড়যয পূড়ফ থ  ড়য জীফোণুনো  িোযো ঠি  

বোড়ফ জীফোণুমুক্ত  যড়ত ড়ফ।  

 

৫।  োগজভফীন এফং ংে থ ভফীন অভপ ব্যফিোড়  উৎোভত  যড়ত ড়ফ। 

৬। ব্যভক্তগত কভরোড়ভো ফো এ ত্র েো  ভোড়ত ড়ফ এফং এ ত্র ড়ত ে এভন  োজ কমভন ভভটিং,  কট্রভনং 

এফ  োজ ীভভত  ড়য কপরড়ত ড়ফ। 

৭। অভপ,  ুোভন্টন, েেড়রড়ে োত কধোেোয জড়ন্য োফোন অথফো জীফোণুনো  যফযো  যড়ত ড়ফ মভদ োত 

কধোেোয ব্যফিো নো থোড়  তোড়র ুোি স্যোভনেোইজোড়যয ব্যফিো  যড়ত ড়ফ। 

৮। ংফোদ ংগ্রড়য জন্য ক োন িোড়ন কগড়র অফশ্যই প্রড়েোজনীে সুযেো ব্যফিো কমভন ভোস্ক, গ্লোব ভযধোন 

 যড়ত ড়ফ এফং ভনভদ থষ্ট োভোভজ  দূযত্ব (১ ভভেোয) ফজোে কযড়খ ংফোদ ংগ্র  যড়ত ড়ফ। 

৯। অসুি  ভী ফোোে ভপড়য মোড়ফন এফং যফতীড়ত  তৃথে তোড়  ম থড়ফেণ  যড়ফন। 

১০।  োম থযত অফিোে ক উ অসুি ড়র  তৃথে মথোমথ ব্যফিো ভনড়ফন।  
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উড়দষ্টো  ভভটি 

জোভদ ভোড়র  এভভ 

ভোননীে ভন্ত্রী 

স্বোিু  ভযফোয  ল্যোণ ভন্ত্রণোরে 

 

কভোাঃ আোদুর ইরোভ 

ভচফ 

স্বোিু কফো ভফবোগ 

স্বোিু  ভযফোয  ল্যোণ ভন্ত্রণোরে 

 

অেো  ডোাঃ আবুর  োরোভ আজোদ  

ভোভযচোর ,  

স্বোিু অভধদপ্তয 

 

অেো  ডোাঃ নোভভো সুরতোনো 

অভতভযক্ত ভোভযচোর  (প্রোন) 

স্বোিু অভধদপ্তয 

 

অেো  ডোাঃ োভনেো তোভভনো 

অভতভযক্ত ভোভযচোর  (ভয ল্পনো  উন্নেন),  

স্বোিু অভধদপ্তয 

 

অেো  ডোাঃ োভভউর ইরোভ োদী,  

ভযচোর , এভভফভডভ  রোইন ডোইড়যক্টয, 

টিভফএর এি এএভ 

 

ডোাঃ এএভ কভোস্তোভপজুয যভোন,  

রোইন ডোইড়যক্টয, জোতীে পুভষ্ট কফো,  

স্বোিু অভধদপ্তয  

 

ডোাঃ কভোাঃ োভফবুয যভোন,  

রোইন ডোইড়যক্টয, এনভভডভ,  

স্বোিু অভধদপ্তয 

 

 

              

অেো  ডোাঃ োনীরো কপযড়দৌী,  

ভযচোর , কযোগ ভনেন্ত্রণ,  রোইন 

ডোইড়যক্টয, ভভডভ,  

স্বোিু অভধদপ্তয 
 

ম্পোদ   

ডোাঃ কভোাঃ ভযজেোনুর  ভযভ,  

কপ্রোগ্রোভ ম্যোড়নজোয, এনভভডভ,  

স্বোিু অভধদপ্তয 
 

াঃ ম্পোদ  

                    

                            

        ¨       

                 

                      

                    

               

আবু আভদ আব্দুল্লো 

যোইেোন আভজোদ  

কভোাঃ নুরুিোভোন 

ডোাঃ ইযোত জোোন কভৌভয 

আযোপোত তোন্নুভ 

ডোাঃ নোভী ন্যয  

ডোাঃ োভদকুর   অযণ্য  

কভোাঃ কভোভভনুয যভোন 

 বেদ যোভজফ যভোন 
 

ড়মোগীতোে 

ডোাঃ আক্তোয কোড়ন খোন 

ডো. ভোমুদুর োোন োন  

ডো.ভোভযেো ভচ 

ডো. কযোড়ভনো আপভযন  

ডো. তোভনেো তোফোসুভ এো  

কফনভজয জোোঙ্গীয  

ংগীতো যভোন  

োভভউন পোভতো  

পোভভদো   ভভভত  

তোফোসুভ ইরোভ  

কগৌভয চন্দ  

আভোদ্ মুতো   

নোজমুন নোোয ভীভ  

ভোভতনো রুভভ  

হুভোেযো োপো  

োঈদ কৌযব  

োভদেো  ভফয  

আভভয ভোমুদ প্রোন্ত  

ভোভযেো জোোন উভোইভো  

তোভনভ োনজোনো  ভফয খোন  

যোড়ফেো আড়ভদ  

র অুোভভভরেো পূজো  

আভপেো ভোমুদো 

ভোইো  ফীয 

তোনভজরো ভযভভ 

হৃভদতো কযোভন 
 

গ্রোভপি ভডজোইন  ইভডটিং 

জেনুর আড়ফদীন 

কফেোয করথ    ফোংরোড়দ/এভএএইচ 

 


