
কর�োনো: একটি ভাইরাস যা ককাভভড - ১৯ করাগ ছডায়

ককোভিড – ১৯ 

Training of 
MFS Master Agents, 
Runners, and Agents

এরেন্ট আউটরেরট কর�োনো 
ভিষয়ক ভন�োপত্ো ভনর দ্ে ভিকো
এরেন্ট আউটরেরট কর�োনো 
ভিষয়ক ভন�োপত্ো ভনর দ্ে ভিকো



ভডভেটোে কেন্টোর�� এরেন্ট এিং করদেচো�ীর্� েু�ক্ো ি্যিস্ো

েো�েংরক্প: এই ভিভাগগ ইউভিয়ি পভরষদ কেয়ারম্াি, স্ািীয় স্াস্্ কম্মকর্ম া এিং ভডভিটাল 
কসন্াগরর এগিগন্র  মগ্্ আগলােিার ির্মিা কদয়া হগয়গছ। ইউভিয়ি পভরষদ কেয়ারম্াি, স্ািীয় 
স্াস্্ কম্মকর্ম া ককাভভড- ১৯ এর সুরক্া ভিগদ্ম ভিকা ি্াখ্া করগছি যার মগ্্ রগয়গছ:
  ১) ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো
  ২) ভনরে� েু�ক্ো ি্যিস্ো 
  ৩) ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো
  ৪) নগ্ অরদে পভ�চোেনো� কক্ররে ভনরে� েু�ক্ো ভনভচিতক�ণ
  ৫) ি্যোংক িোখো এিং এটিএরগুভেরত েু�ক্ো ি্যিস্ো
  ৬) ভডভেটোে কেন্টোর� হোডদে ওয়্যো� ে্যোভনটোইরেিন
  ৭) ে�ু�ী ক�োগোর�োগ রোধ্যর

অিস্োন- ইউভনয়ন ভডভেটোে কেন্টো�

চভ�রে:

রোেুর, ইউভনয়ন 
পভ�ষ্ কচয়ো�র্যোন

আেোভরন, স্োনীয় 
স্োস্্য করদেকতদে ো 

েোভর, ভডভেটোে 
কেন্টোর�� এরেন্ট  



নভেল কভ�োনোেোই�োস, বো ককোভেড 
-১৯, একটি নতুন শ্োসযভ্রে� েোই�োস 
যো মোনুভে� শ�ীভ� আভে সনোক্ত ক�ো 
যোয়ভন।

এটি  প্রথম ভডভসম্ব�, ২০১৯ এ চীভন� 
উহোন শহভ� আভবে্ভূ ত হভয়ভিল।

ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

দ্রষ্টব্য: এভক অপভ�� মভ্্য কমপভষে ১ ভমটো� (৩ ফুট) দূ�ত্ব বজোয় �োখো

নভেল কভ�োনোেোই�োস 
আসভল কী?



•  কভ�োনোেোই�োস সো্ো�ণত এক ব্যভক্ত কথভক অন্য ব্যভক্তভত 
সংক্রমণ হয় । 

•  এটি কভ�োনোেোই�োভস আক্রোন্ত ব্যভক্তভদ� সোভথ ঘভনষ্ঠ কযোেোভযোভে� 
মো্্যভম িভ়িভয় পভ়ি।

•  এই েোই�োস হা োভচ, কোভশ, সরদদি, লোলো`বো থুতু� ষুেদ্র কফোটো কথভক 
িভ়িভয় পভ�।

ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

কভ�োনোেোই�োস 
কীেোভব ি়িোয়?



কভ�োনোেোই�োভস� সো্ো�ণ 
লষেণগুভল কী কী?

সো্ো�ণ লষেণগুভল� মভ্্য �ভয়ভি: 
• জ্ব�, • শুকরনো কোভি, • শ্োে প্রশ্োরে� েরে্যো 
অন্যোন্য লষেণগুভল� মভ্্য �ভয়ভি:  
ি�ী� ি্যরো • গেো ি্যরো 
খুব অল্প সংখ্যক কলোকজন ডোয়ভ�য়ো, বভম বভম েোব ভকংবো 
সরদদি কদখো কদয়

শ্োেকষ্ট

জ্ব�

গেো ি্যরো

ি�ী� ি্যরো

ডোয়ভ�য়ো

শুকরনো কোভি

ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো



এমন ককোনও ভনরদদিষ্ট ওেু্ �ভয়ভি যো 
কভ�োনোেোই�োভস� ভচভকৎসোয় ব্যবহৃত 
হয়?

ককোভেড -১৯ আক্রোন্ত ব্যোভক্তভদ� ক�োেমুভক্ত� জন্য যথোযথ 
কসবো ও ভচভকৎসো ভনভচিত ক�ভত হভব এবং গু�ুত� 
অসুস্থভদ� হোসপোতোভল ভচভকৎসো ভনভত হভব

ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

এজন্য, আমোভদ� অভবলভম্ব ভনকটস্থ  
স�কো�ী হোসপোতোভল যোওয়ো উভচত।



সোবোন ও পোভন ভদভয় 
ভনয়ভমত আপনো� 
হোত পভ�ষ্ো� 
ক�ুন বো হ্যোন্ড 
স্যোভনটোইজো� 
ব্যবহো� ক�ুন।

হা োভচ এবং কোভশ 
হওয়ো� সময় 
আপনো� নোক 
এবং মুখ টিসু্য 
ভদভয় আবৃত 
ক�ুন। 

আপনো� যভদ 
জ্ব�, কোভশ, 
েলো ব্যথো এবং 
শ্োসকভষ্ট� মভতো 
লষেণ থোভক তভব 
অন্য ব্যভক্তভদ� 
সোভথ ঘভনষ্ঠ 
কযোেোভযোে 
এভ়িভয় চলুন; 
ভনভজভক 
আইভসোভলট 
ক�ুন। 

বোভ়ি� বোইভ� মোস্ক 
ব্যবহো� ক�ুন।
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যতদূ� সম্ভব কচোখ, 
নোক এবং মুখ স্পশভূ 
ক�ো কথভক ভব�ত 
থোকুন। 

আভলঙ্গন এবং হোত কমলোভনো 
এভ়িভয় চলুন। দূ� কথভকই 
অভেবোদন জোনোন। 

সোমোভজক দূ�ত্ব অনুশীলন ক�ুন এবং 
মোনুভে� জমোভয়ত এভ়িভয় চলুন। 

জনসো্ো�ণ কথভক কমপভষে 
6 ফুট বো 2 ভমটো� দূ�ত্ব 
বজোয় �োখুন। 

আম�ো কীেোভব ভনভজভদ�ভক 
ভন�োপদ �োখভত পোভ�?

ভনভজভক সু�ভষেত �োখো� জন্য 
আটটি উপোয় .....

ভনরে� েু�ক্ো ি্যিস্ো



আপনো� গ্োহক�ো ককউ অসুস্থ 
হভয় প়িভল তোভদ�ভক ভনভ্োক্ত 
তথ্য গুভলো প্রদোন ক�ুন:

1

2

3

4

আপনো� পভ�বোভ�� অন্য সদস্যভদ� সু�ভষেত 
�োখুন, দয়ো কভ� ককোনও ভবভছিন্ন ঘভ� থোকুন 
এবং সবভূদো মোস্ক ব্যবহো� ক�ুন ।

খুব প্রভয়োজনীয় নো হভল বোভ়ি� বোইভ� যোভবন 
নো।

অন্যোন্য ব্যভক্তভদ� কথভক কমপভষে ৬ ফুট বো ২ 
ভমটো� দূ�ত্ব বজোয় �োখুন।

সোবোন ও পোভন ভদভয় ঘন ঘন আপনো� হোত 
ক্োভবন বো হ্যোন্ড স্যোভনটোইজো� ব্যবহো� 
ক�ুন।

ভনরে� েু�ক্ো ি্যিস্ো

ককউ অসুস্থ হভয় কেভল ভক 
ক�ভব?



সোভম, কভ�োনোেোই�োস কমোকোভবলো� লভষে্য 
আমোভদ� ভকিু পদভষেপ ভনভত হভব কযভনো 
আমোভদ� আউটভলট ও কমীমী �ো প্রস্তুত 
থোভক।

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো

আম�ো ভকেোভব এভজন্ট 
আউটভলটভক প্রস্তুত �োখভবো?  



ডভলিউএইেও (WHO) এর ভিগদ্ম ভিকা অিুযায়ী ১ ভমটার দূরত্ব  রাখার কথা 
িলা হগয়গছ রিুও অগিক কদগিই ২ সামাভিক দূরত্ব িিায় রাখগর কিার 
কদয়। আমরা কসই অিুযায়ী সরক্ম রামূলক িীভর প্রগয়াগ কগরভছ।

i)   গ্াহকরা অিি্ই এগিগন্র কাউন্াগর কপৌছঁাগিার পূগি্ম রাগদর হার 
্ুগয় ভিগিি িা স্াভিটাইি করগিি। এিি্ এগিন্ কাউন্াগরর কাগছ 
হার ক্ায়ার িায়গা, হ্ান্ড স্াভিটাইিার করগখ গ্াহকগদর হার পভরষ্ার 
করার সুভি্া প্রদাি করগর হগি। এছাডাও টিসু্ ও ঢাকিাযুক্ত ভিি 
সরিরাহ করগর হগি।

ii)   গ্াহকরা পস (POS) কমভিি সহ অি্াি্ কযসি ভিভিস স্পি্ম কগর 
(কযমি কলম, করভিস্ার, ভরভসট) কসগুগলা প্রগর্কিার আপভি িা 
অি্ গ্াহক ি্িহাগরর পূগি্ম সাভিটাইি করুি।

iii)  দুই ঘন্া পর পর আপািার আউটগলট পভরষ্ার করুি। কযসি িায়গা 
কলাগকরা প্রায়িই স্পি্ম কগর কযমি কাগির সরঞ্াম, দরিার হারল, 
কাউন্ার এভরয়া কসগুগলা পভরষ্ার রাখুি।

i)  সিসময় মাস্ক ি্িহার করগিি। 
ii)  আরথথিক কসিা কিয়ার িি্ অগপক্া করার সময় গ্াহকগদর মাস্ক পরগর 

িলুি। এিি্ ঘগর তররী মাস্ক ি্িহার করা যাগি রগি রা কযি অিি্ই 
ভরি স্তগরর হয়।

ভবিতীয়ত, ড্রপরেট্ বিো�ো েংক্ররণ এডোরনো� েরন্য

আউটরেরট� অি্যন্ত�ীণ েু�ক্ো ি্যিস্ো ভনভচিত ক�ুন।

i)  সমস্ত গ্াহক কথগক কমপগক্ ছয় ফুট িা দুই ভমটার দূরত্ব িিায় 
রাখুি।

ii)  সম্ভি হগল কাউন্ার উইগন্ডা ি্িহার কগর কলিগদি পভরোলিা 
করুি। গ্াহক এিং কসিাদািকারী ি্াভক্তর মগ্্ িারীভরক দূরত্ব 
ভিভচির করুি ।

iii)  গ্াহকগদরগক সামাভিক দূরত্ব িিায় করগখ প্রগয়ািগি অগপক্া কগর 
কসিা গ্হর করার ি্িস্া করুি। 

iv)  সাভরিদ্ধ অগপক্মাি ি্াভক্তগদর সামাভিক দূরত্ব ভিভচির করার 
িি্ এগিন্ আউটগলগটর িাইগর ছয় ফুট পর পর িায়গা িৃগতের 
মগরা মাক্ম  করুি।

আভেঙ্গন এিং ক�র দ্ে ন এভডরয় চেুন।
X

iii)   হা াভে, কাভি কদয়ার সময় মুখ আিৃর করুি।
iv)   হা াভে, কাভি কদয়ার পর আপিার হার ্ুগয় ভিি িা স্াভিটাইি 

করুি।
v)  সি্মদা িাযু়েলােল অি্াহর রাখার িি্ দরিা ও িািালা কখালা 

রাখুি। রাহগল ঘগরর অভ্ন্তগর ভাইরাগসর আটকা পডার ঝুা ভক 
হ্াস করগর সহায়রা করগি।

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো

প্রররত, আপনোরক ভনভচিত ক�রত হরি ক� ে্যোভনটোইেো�, 
হ্যোন্ড ওয়োি এিং েীিোণুনোিক প�দেোপ্ত পভ�রোরণ �রয়রে। 
তো�পর�, ভনম্নভেভখত প্রক্প  গুরেো গ্রহণ ক�ুন:



আমোভদ� এভজন্ট আউটভলভট 
ভন�োপদেোভব কোযভূকলোপ অব্যোহত 
�োখভত আ� ভক পদভষেপ ভনভত পোভ�?

i)  যভদ সম্ভব হয় তভব ইনফ্োভ�ড থোভমভূোভমটো� (যভদ সহজলে্য থোভক) ব্যবহো� 
কভ� সোভ�ভত থোকো গ্োহকভদ� তোপমোত্ো প�ীষেো� ব্যবস্থো ক�ুন। জ্বভ� 
আক্রোন্ত ব্যভক্তভদ� তোৎষেভণক ভচভকৎসো কনওয়ো� প�োমশভূ ভদন।

ii)  প্রবীণ, েেভূ বতী মভহলো, প্রভতবন্ী এ�ূপ জনসো্ো�ণভক ভবভশে সমভয় কসবো 
কদন ক�ুন।

iii)  স�কোভ� েোতো প্রদোনকোভল একইসমভয় ভে়ি কভ� টোকো উভ্োলন ক�োভক 
ভন�ুৎসোভহত ক�ুন।

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো

হ্যো



েিদেরিরষ

i)  গ্োহকভদ� এই সমভয় ভডভজটোল কপভমন্ট এবং ক�ভমভটন্স ক�ভত 
উৎসোভহত ক�ুন। 

ii)  সোমোভজক এবং সু�ষেোভবেয়ক ভশষ্টোচো�গুভল কযন অনুস�ণ ক�ো 
হয় তো ভনভচিত ক�ো� জন্য কদোকোভন ভনভদভূ শোবলী সহ সোইনভবোডভূ  
স্থোপন ক�ুন। আপভন হোত ক্োয়ো এবং সো্ো�ণ স্োস্থ্যভবভ্ সম্পরকদিত 
কপোস্ো�ও প্রদশভূন ক�ভত পোভ�ন।

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো



মোস্ক স্যোভনটোইজো� হোভত� গ্োেসনেদ টোকো� জন্য খোম 

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো

এভজন্ট আউটভলভট যোওয়ো� আভে 
আমোভদ� কী কী ভবেয়গুভল মভন �োখো 
উভচত?

ভফল্ড পভ�দশভূভন� সময় আপনো� ভনভজভক সু�ভষেত �োখভত 
হভব। সুত�োং, প্রথভম ভনভচিত হভয় ভনন কয আপনো� কোভি সমস্ত 
প্রভয়োজনীয় ভজভনস �ভয়ভি:
i) মোস্ক ii) স্যোভনটোইজো� iii) নেদ অভথভূ� জন্য খোম 
iv) হোভত� গ্োেস v) সভচতনতো জোমোনত



নেদ কলনভদন ক�ো� সময় 
আম�ো কীেোভব সংক্রোভমত 
হওয়ো এ়িোভত পোভ�

নেদ কলনভদন ক�ো� সময় সংক্রোভমত হওয়ো কথভক ভনভজভক �ষেো 
ক�ভত, সমস্ত ্�ভণ� নেদ কলনভদন ক�ো� সোভথ সোভথ আপনো� 
হোত ্ুভয় কফলুন বো স্যোভনটোইজ ক�ুন। ব্যোংক বো ক্োভয়ন্টভদ� কোি 
কথভক নেদ টোকো সংগ্ভহ� সময় গ্োেস প�ুন এবং গ্োেসগুভল 
ব্যবহো� ক�ো� পভ� প্রভতবো� স্যোভনটোইজ ক�ুন।

দয়ো কভ� নেদ টোকো  কমো়িোভনো� জন্য খোম ব্যবহো� 
ক�ুন। আপনো� কলনভদন কশে হওয়ো� পভ� 
খোমগুভল কফভল ভদন।

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্ো



ব্যোংভক কয ককোনও ব্যভক্ত কথভক সবভূদো 
কমপভষে িয় ফুট বো দুই ভমটো� দূ�ত্ব 
বজোয় �োখুন

কয ককোনও ফমভূ পূ�ণ ক�ভত ভনভজ� 
কলম ব্যবহো� ক�ুন

ব্যোংভক যোবো� সময় স্যোভনটোইজো� 
সোমগ্ী সোভথ �োখুন 

ব্যোংক এ যোবো� সময়, ব্যোংক এ� ভেত� 
এবং ব্যোংক কথভক কফ�ত আসো� সময় 
স্যোভনটোইজো� ভদভয় হোত পভ�ষ্ো� ক�ুন 
অথবো হোত ্ুভয় কফলুন। 

1.

3.

4.

2.

এই সব সময় মোস্ক পভ�্োন ক�ুন। 

ব্যোংক কোউন্টো�, কদয়োল বো অন্য ভকিু 
্�ো/ কিা োয়ো� কথভক যথো সম্ভব এভ়িভয় 
চলুন। 

এটিএম এ আপনো� পোলো� 
জন্য অভপষেো ক�ুন

এটিএম ব্যবহো� ক�ো� প� 
স্যোভনটোইজো� ভদভয় হোত পভ�ষ্ো� ক�ুন 
অথবো হোত ্ুভয় কফলুন। 

5.

6.

7.

8.

আমোভদ�ভক নেদ টোকো ভহসোব পূ�ণ ক�ভত 
ভনয়ভমত ব্যোংভক বো এটিএম কযভত হয়। 
সংক্রমণ এভ়িভয় চলভত হভল আমোভদ� কী 
্�ভণ� সোব্োনতো অবলম্বন ক�ো উভচত?   

এটি একটি গু�ুত্বপূণভূ ভবেয়। আপভন যখন ব্যোংক অথবো 
এটিএভম যোভবন তখন ভনভজভক সু�ভষেত �োখো খুভব 
গু�ুত্বপূণভূ কো�ন, ওই সব জোয়েোভত অভনক জনসমোেম 
হভয় থোভক। 
এই জোভয়েো গুলভত যোবো� কষেভত্ ভকিু সতকভূ তোমূলক 
ভবেয় সম্পভকভূ  আপনোভক অবভহত কভ�। 

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োি্যোংক িোখো এিং এটিএরগুভেরত 
েু�ক্ো ি্যিস্ো



কভ�োনো� সংক্রমণ ক�ো্ ক�ভত 
আমোভদ� ভক কমোবোইল কফোন এবং 
পস কমভশভন� ভবভশে যত্ন কনওয়ো 
দ�কো�?

অ্যোলভকোহল-ভেভ্ক জীবোণুনোশক ভদভয় আপনো� কমোবোইল 
কফোন এবং পস কমভশনগুভল পভ�ষ্ো� এবং স্যোভনটোইজ ক�ুন। 
যখনই ক্োভয়ন্ট�ো স�ঞ্োমগুভল স্পশভূ ক�ভব তো� প�প�ই 
পভ�ষ্ো� ক�ো উভচত, কযমন তোভদ� ভপন প্রভবভশ� প�।
এমনভক গ্োহক�ো যভদ স�ঞ্োমগুভলভত স্পশভূ নো কভ� তবুও 
ককোনও নতুন ব্যভক্ত� হোত কদওয়ো� আভে আপনোভক অবশ্যই 
ভডেোইসগুভলভক জীবোণুমুক্ত ক�ভত হভব।

হ্যো

ভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� েু�ক্ো ি্যিস্োভডভেটোে কেন্টোর� হোডদে ওয়্যো� 
ে্যোভনটোইরেিন



ককোভনো ্�ভণ� জ�ুভ� অবস্থো বো অনুসন্োভন� জন্য 
আমোভদ� সোভথ কযোেোভযোে ক�ুন। এবং, জ�ু�ী ভচভকৎসো� 
কষেভত্ প্রভয়োজনীয় সহোয়তো� জন্য স�কো� প্রদ্ হটলোইন 
নম্বভ� কযোেোভযোে ক�ুন। দয়োকভ� সবোই ভনভজ� যত্ন ভনন 
এবং ভন�োপভদ থোকুন। 

ে�ু�ী ক�োগোর�োগ রোধ্যর 



ভডভেটোে কেন্টোর� গ্রোহকর্� েন্য েু�ক্ো ি্যিস্ো

ভডভেটোে কেন্টো�

চভ�রে:

নোভহ্ো,  
গ্রোহক

করোিো��ফ,  
গ্রোহক

ক�হোনো,  
গ্রোহক

েংভক্প্তেো� - এই ভিভাগগ ভডভিটাল কসন্াগরর এগিন্ এিং গ্াহকগদর সুরক্া ি্িস্া সম্পগক্ম  
আগলােিার করা হগয়গছ কযগুভল ককাভভড- ১৯ মহামারী কথগক রক্ার িি্ গ্হর করা উভের। 
এগিন্ ভিম্নভলভখর ভিগদ্ম ভিকাগুভল ি্াখ্া করগছি:
 ১) ভনভজ� সু�ষেো ব্যবস্থো
 ২) ভডভজটোল কসন্টোভ� গ্োহকভদ� জন্য সু�ষেো ব্যবস্থো
 ৩) ককোভেড ১৯ ভবেয়ক জনসভচতনতো 
 ৪) নেদ অথভূ পভ�চোলনো� কষেভত্ ভনভজ� সু�ষেো ভনভচিতক�ণ 
 ৫) জনসো্ো�ভণ� জন্য ককোভেড ১৯ সম্পভকভূ  সভচতনতো

েোভর, ভডভেটোে 
কেন্টোর�� এরেন্ট



আজ কলনভদন শু�ু ক�ো� পূভবভূ

ভডভেটোে কেন্টোর� গ্রোহকর্� েন্য 
েু�ক্ো ি্যিস্ো

হ্যোভলো সোভম েোই, আভম 
আমো� অ্যোকোউন্ট কথভক 
টোকো তুলভত এভসভি।

•   আভম আপনোভদ� সকলভক অনুভ�ো্ 
ক�ব দয়ো কভ� আপনো� হোত ্ুভয় বো 
স্যোভনটোইজ কভ� ভনন

•   এিো়িোও, দা োভ়িভয় থোকো� সময় দয়ো 
কভ� এভক অপভ�� কথভক কমপভষে ভতন 
ফুট বো এক ভমটো� দূ�ত্ব বজোয় �োখুন

•   যভদ ককউ অসুস্থ কবো্ কভ�ন তভব তো�ো 
বোসোয় কযভত পোভ�ন।



ককোভিড-১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

তুভম ভক জোভনো 
কভ�োনোেোই�োস ভক?  

ককোভেড- ১৯ ক�োেভক বুঝোভনো� জন্য 
সো্ো�ণত কভ�োনো শব্দটি ব্যবহো� ক�ো হয়। 
এটি একটি শ্োসতভ্রে� েোই�োস যো মোনুভে� 
শ�ীভ� আভে কদখো যোয়ভন। এটি সবভূপ্রথম 
২০১৯ সোভল� ভডভসম্ব� মোভস চীভন� উহোন 
শহ� কথভক উৎপভ্ হয়।

আম�ো কভ�োনোেোই�োস 
সম্পভকভূ  শুভনভি। আমোভদ� 
ভক ভচভন্তত হওয়ো উভচত?



Prevention handwash-10 Steps of washing hands
How to wash our hands

Take water and wet both of your 
hands

Take soap and scrub it on both of 
your hands

Rub the palms of your hands 
together

Rub the back of each hand on the 
palm of the other hand (left and 
right)

Rub hands palm to palm with  
fingers interlaced

Rub the backs of the fingers of  each 
hand on the palm  of  the other 
hand

Wrap the palm of each hand 
around the thumb of the other 
hand and rub

Rub the fingertips of each hand on 
the palm of the other hand 

Rinse well with water, removing all 
soap residue

Use clean towel or disposable 
tissue to dry off your hands

1
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5

প্রভতর�োধ হোত কধোয়ো 
ভকেোভব আমোভদ� ক্োয়ো যোয় তো� ১০ টি পদভষেপ

পোভন ভনন এিং আপনো� উিয় হোত 
ভিেোন

েোিোন ভনন এিং আপনো� উিয় হোত 
িোেিোরি ঘষুন

আপনো� ্ুই হোরত� তোেু একেোরর 
ঘষুন

অন্য হোরত� তোেুরত প্রভতটি হোরত� 
ভপেন ঘষুন (িোর এিং ডোন)

হোরত� আঙু্গে ভ্রয় হোরত� তোেুরত ঘষুন

অন্য হোরত� তোেু ভ্রয় প্রভতটি হোরত� 
আঙু্গরে� ভপেরন� অংি পভ�ষ্ো� ক�ুন

প্রভতটি হোরত� তোেু অন্য হোরত� 
িৃদ্োঙু্গরে� চো�পোরি ঘষুন

একটি হোরত� তোেু� েোহোর�্য অন্য 
হোরত� প্রভতটি আঙু্গরে� নরখ� কগোোডোয় 
পভ�ষ্ো� ক�ুন

প�দেোপ্ত পোভন ভ্রয় িোরেোিোরি হোত ধুরয় 
ভনন এিং েোিোরন� অিভিষ্ট অংি ধুরয় 
কফেুন

আপনো� হোত শুকোরনো� েন্য পভ�ষ্ো� 
কতোয়োরে িো টিেু্য ি্যিহো� ক�ুন
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গ্রোহক েু�ক্ো ি্যিস্ো

প্রথম ্োপটি ভনভজভক পভ�ষ্ো� 
�োখো এবং স্োস্থ্যভবভ্ পোলন ক�ো। 
আমোভদ� সোবোন ভদভয় সঠিকেোভব 
হোত ক্োয়ো উভচত।

ঠিক আভি,
এটোভতো সহজ।

আভম আপনোভক 
সোবোন ভদভয় সঠিকেোভব 
হোত ক্োয়ো উভচত। 
এখন, এই ্োপগুভলো 
অনুস�ণ ক�ভবন।



প্রভতর�োধ- হোত কধোয়ো

িোর�ুর ি্যিহোর�� আরগ ও পর�

কোভি, হা োভচ, িো নোক পভ�ষ্োর�� পর�

রয়েো িো আিেদে নো কো োয়ো� পর� 

�োন্ো� আরগ, �োন্ো� েরয় এিং �োন্ো� পর�

খোওয়ো� আরগ এিং পর�

ককোন প্রোণী স্পিদে িো অন্য ককোনও ি্যভতি� 
েংস্পরিদে আেো� পর�

নগ্ কেনর্রন� পর�

গ্রোহক েু�ক্ো ি্যিস্ো

আমোভদ� কখন হোত 
্ুভত হভব?



এইিোরি
অভিিো্ন

 েোনোরনো �োয় হ্যোরেো,
 িোই/আপোনরস্ো�

আসেোেোরু 
আেোইকুর

ওয়োেোইকুর 
আেেোেোর   

গ্রোহক েু�ক্ো ি্যিস্ো

এই ব্যোপোভ� ভবস্তোভ�ত বলভত 
পো�ভবন?

আপভন জোভনন স্পভশভূ� মো্্যভম 
এই েোই�োস িভ়িভয় পভ়ি। 
আমোভদ� উভচত এভক অপ�ভক 
স্পশভূ নো কভ� অভেবোদন 
জোনোভনো।



নগ্ অরদে পভ�চোেনো� কক্ররে 
ভনরে� েু�ক্ো ভনভচিতক�ণ

কলনভদন ক�ো� সময় ভনভজভক সংক্রোভমত হভত �ষেো 
ক�ভত, নেদ কলনভদন ক�ো� সোভথ সোভথ আপনো� 
হোত ্ুভয় কফলুন অথবো স্যোভনটোইজ ক�ুন। আপভন 
যভদ পোভ�ন তভব গ্োেস ব্যবহো� ক�ুন এবং নেদ 
টোকো কমো়িোভনো� জন্য খোম ব্যবহো� ক�ুন।

টোকো� মো্্যভমও েোই�োস 
িভ়িভয় পভ়ি?

হা ্যো। টোকো� মো্্যভম ি়িোভত 
পোভ�।  



ককোভিড ১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

আপনো� যভদ কোভশ, জ্ব� বো 
শ্োস ভনভত সমস্যো হয় তভব 
শীঘ্রই একজন ভচভকৎসভক� 
সোভথ কযোেোভযোে ক�ুন!

দো�ুন! এই সহজ 
পদভষেপগুভলো আমোভদ�ভক 
কভ�োনোেোই�োস কথভক 
�ষেো ক�ভব।

অবশ্যই, আমোভদ� পভ�বোভ��� 
কোভ�ো যভদ এই জোতীয় লষেণ কদখো 
কদয় তোহভল অভত শীঘ্রই আম�ো 
একজন ডোক্তোভ�� শ�ণোপন্ন হভবো

আম�ো স�কো� এবং 
স্থোনীয় স্োস্থ্য কতৃভূপভষে� 
সমস্ত ভনভদভূ শনোও অনুস�ণ 
ক�ব



ককোভিড ১৯ ভিষয়ক েনেরচতনতো

ঠিক আভি। এখন 
বলুন, আম�ো কভ�োনো 
েোই�োসভক ভকেোভব 
প্রভতভ�ো্ ক�ভত পোভ�?

েঠিকিোরি 
হোত ধুরয়

�রো�র 
স্োস্্যভিভধ 
কররন চরে 

আপভন �ভ্ অেুস্ কিোধ 
কর�ন,  তোহরে ডোতিোর�� 
প�োরিদে অনুে�ণ ক�ুন

েঠিক 
িরেরেন

্ূ� কররক  
`শুরিচ্ো 
ভিভনররয়� রোধ্যরর

েোরোভেক 
্ূ�ত্ব িেোয় 
ক�রখ



েনেোধো�রণ� েন্য ককোভিড ১৯ 
েম্পরকদে  েরচতনতো

দয়ো কভ� এগুভলো ভনন। ইউভনয়ন 
পভ�েদ এবং অন্যোন্য স্থোভন এগুভলো 
এমনেোভব �োখুন কযখোভন মোনুেজন 
কদখভত পোভ�।

অবশ্যই েোই! আপনো� প�োমশভূ 
অনুযোয়ী আম�ো এগুভলো এলোকো� 
ভবভেন্ন জোয়েোগুভলোভত িভ়িভয় 
ভদভবো এবং আমোভদ� পভ�বো� ও 
আত্ীয়স্জনভদ�ভক স্োস্থ্যভবভ্গুভলো 
অবভহত ক�ভবো।



ভডভেটোে কেন্টোর� গ্রোহকর্� েন্য 
েু�ক্ো ি্যিস্ো 

খুব েোভলো হভব। এিো়িোও, দয়ো কভ� 
ভবভ্োন্ত নো হভয় কভ�োনেোই�োস সম্পভকভূ  
স�কো�ী সকল আভদশ অনুস�ণ 
ক�ুন। এখন আম�ো স্োস্থ্যভবভ্ কমভন 
নেদ কলনভদন পভ�চোলনো কভ�।

অিি্যই। 
ধন্যিো্। অিি্যই। 

ধন্যিো্। 

অিি্যই। 
ধন্যিো্। 

্ন্যবোদ। প�বতীমী  সোষেোভত 
আম�ো আবো� কদখো ক�ব। 
ভনভজভদ� যত্ন ভনন এবং 
ভন�োপভদ থোকুন।
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কর ভডর্লেইরো�সঃ : ভিশ্ব স্াস্্ সংস্া ভভভসট করুি এখাগিঃ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/  
technical-guidance for the latest guidelines on COVID-19. 

এই কভমক িইটির মগ্্ কযসি রথ্ প্রদাি করা হগয়গছ রার কিভিরভাগই আমরা ভিভ্ম রগযাগ্ উৎস/ মা্্ম কথগক সংগৃহীর করগর সি্মাত্মক কেষ্া কগরভছ। 
এগক্গরে, ককাগিা ্রগির ভুল রেুটি  িা রথ্ িাদ পগর যািার িি্ অথিা রগথ্র ি্িহার কথগক প্রাপ্ত ফলাফগলর িি্ এমএসভস এিং / িা রার পাট্ম িার 
(গুগলা) / অিুদািকারীরা ককাগিা ভাগি দায়িদ্ধ িি। এই কভমগকর সমস্ত রথ্ “কযমি ভাগি” সরিরাহ করা হগয়গছ রাগর, সম্পূর্মরূপীরা, ভিভু্ম লরা, 
সমগয়াপগযাগীরা, িা এই রথ্ ি্িহার কথগক প্রাপ্ত ফলাফগলর ককাগিা গ্ারান্টি এিং ওয়াগরন্টি ছাডাই (এক্সগপ্রস িা ইমপ্াইড), ককাগিা ভিরদথিষ্ কাগির িি্ 
কম্মক্মরা, ি্িসায়গযাগ্রা এিং ভফটগিগসর ওয়্াগরন্টিগুভলগর ভিগিেিার মগ্্ সীমািদ্ধ িয়। এই কভমগকর ভিষয়িস্তুগুভল ককিলমারে সা্ারর রথ্ প্রকাি 
করার িি্ এিং আইিী পরামি্ম িা মরামর প্রদাি করার িি্ িয়। এছাডাও কভমকটিগক ককাগিাভাগি/ ককাগিা পভরভস্ভরগর আইিী প্রভরিয়া, ভিয়ন্ত্ররকারী িা 
কগরর পরামগি্মর িি্ ভিগিেিায় আিা উভেৎ িয়। 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

