
ক োভিড-১৯

প্রভির োধ ও প্রভি ো  ভিরদ েভি ো

আন্তঃমন্ত্রণোলয়  ভমটি  সিো

িোভ খ: ৩০ কম ২০২০



ভূভম ো

• কররোনোভোইরোস কী?

কররোনো এক প্রকোর দ্রুত সংক্রোমক ভোইরোস, যো মোনবরেরে প্ররবরের পর শ্বোসতরে মোরোত্মক প্রেোে সৃষ্টি করর। এমনষ্টক মৃত্যুও েরত পোরর।

• SARS-CoV-2 ও ককোষ্টভড-১৯ কী?

SARS-CoV-2 = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus -2

COVID-19 = Corona Virus Disease-2019

• কীভোরব ছড়োয়?

• আক্রোন্ত ব্যভি  হাঁভি/ োভি/ ফ/সভদ ে/থুতু কের ।

• আক্রোন্ত ব্যভি  সংস্পরি ে আসরল এ জি কের  অন্যজরি ছড়োয়।

• কিোখ, িো  ও মুরখ  মোধ্যরম ি ীর  প্ররেি  র ।

• কেভি িোগ কেরে হোরি  মোধ্যরম।

•  র োিো িোই োস মোনুরে  ফুসফুরস সংক্রমণ ঘটোয়।



ভূভম ো

ককোষ্টভড-১৯-এর লক্ষণসমূে:

• িোই োস ি ীর ক ো ো  প  সংক্রমরণ  লেণ কদখো ভদরি সোধো ণি ২-১৪ ভদি লোরগ।

• কেভি  িোগ কেরে প্রেম লেণ জ্ব  (১০০ ভডভি ফোর িহোইট েো ৩৮ ভডভি কসলভসয়োরস  কেভি)।

• িো ীভ   দুে েলিো কদখো ভদরি পোর ।

• এছোড়ো শু রিো  োভি/ গলো ব্যেো হরি পোর ।

• শ্বোস ষ্ট/ ভিউরমোভিয়ো কদখো ভদরি পোর ।

• অন্যোন্য অসুস্থিো (ডোয়োরেটিস/ উচ্চ  িিোপ/ শ্বোস ষ্ট/ হৃদর োগ/ ভ ডিী সমস্যো/ যোন্সো  ইিযোভদ) েো রল অ গোি 

কফইভলও  হরি পোর ।

•  খিও  খিও ক োরিো লেণ িোও েো রি পোর ।



ক োভিড-১৯ প্রভির োরধ  পর্ েোয়সমূহ

১.  র োিো প্রভির োরধ

  ণীয়

২.  র োিো সরেহজি  হরল 

  ণীয়

৩।  র োিো আক্রোন্ত

(ক োভিড পভজটিি) হরল   ণীয়

৪। প্র ল্প/প্রভিষ্ঠোি/ভেিোরগ    ণীয়



১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

১.ক.১) পষ্টরস্কোর পষ্টরচ্ছন্নতো

1) প্রভি ২ ঘন্টো প  প  হযোন্ডওয়োি/সোেোি পোভি ভদরয়  মপরে ২০ কসর ন্ড ধর  হোি কধোয়ো। 

2) িো , কিোখ ও মুরখ হোি কদয়ো  অিযোস পভ হো    ো।

3) হাঁভি েো  োভি কদয়ো  সময় রুমোল অেেো টিসুয কপপো  ব্যেহো    ো। হোরি  পোরি রুমোল েো টিসুয কপপো  িো েো রল  নুই ভদরয় িো -মুখ  ো ো।

4) প্রভিভদি েোসো জীেোণুিোি /ভিভিং পোউডো  ভদরয় পভ ষ্কো   োখো। সম্ভে হরল েোসো  আরি-পোরি পভ ষ্কো   োখো।

5) এ জরি  ব্যেহোর্ ে  োপড়-কিোপড়, েোলো-েোসি,  োপ-কেট, গ্লোস অন্য জরি  সোরে কিয়ো  িো   ো ও ভিয়ভমি পভ ষ্কো   ো।

6) জোিোলো-দ জো কখোলো ক রখ আরলো-েোিোস িলোিরল ব্যেস্থো  োখো।

7) এভস ব্যেহো ভিরুৎসোভহি   ো/ অপভ হোর্ ে হরল িোপমোেো ২৬ - ২৭ ভডভি কসলভসয়োরস  োখো।

8) জুিো, স্যোরন্ডল সেসময় েোসো  েোইর   োখো।

9) কেড়োরি র্োওয়ো, দোওয়োি, সোমোভজ  অনুষ্ঠোি ও আড্ডো কের  ভিরজর  এেং পভ েো র  ভে ি  োখো।

10) ভিশু, গিেেিী মো ও ৭০-ঊর্দ্ে েয়স্ক ব্যভি  অেশ্যই েোসো  কিির  অেস্থোি   ো।

ক) বোসোয় করণীয়



ক োভিড-১৯ সংক্রমণ প্রভির োরধ হোি কধোয়ো  সঠি  ভিয়ম

সোবোন ও পোষ্টন ষ্টেরয় অন্তত ২০ কসরকন্ড ধরর েোত কধোয়ো। প্ররয়োজরন অুোলরকোেল-যুক্ত েুোন্ড স্যোষ্টনটোইজোর ব্যবেোর করো।



১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

১.ক.২) খোবোর ও পোনীয়

1) প্রভিভদি  মপরে ৩েো  হোল ো গ ম পোভি পোি   ো।

2) সম্ভে হরল গ ম পোভি  সোরে কলবু, আদো- স,  োরলোভজ ো, মধু ইিযোভদ ভমভিি  র  পোি   ো।

3) সম্ভে হরল স োল-ভে োল দুেো  গ ম পোভি  েোষ্প কের  ভিঃশ্বোস িহণ   ো।

4) কুসুম গ ম পোভিরি লেণ ভমভিরয় গড়গড়ো   ো।

5) ভিটোভমি-ভস যুি খোেো  (কলবু,  মলো, মোল্টো, কপয়ো ো, আমলভ  ইিযোভদ) িহণ   ো।

6) দুধ, ভডম, মোছ, মোংস প্রভৃভি পুভষ্ট   খোেো  খোওয়ো।

7) ভদরি  মপরে ৩ ভলটো  পোভি পোি   ো। প্ররয়োজরি িীি টি পোি   ো কর্রি পোর । 

8) িভে েজোিীয় এেং প্রভক্রয়োজোি খোেো   ম খোওয়ো।

9) েোজো কের আিো িো -সেভজ, ফলমুল জীেোণুমুি  র  কিওয়ো।

10) িোমো জোি ও অযোলর োহলজোিীয় খোেো  পভ হো    ো।

11) েয়স্ক/অসুস্থ/গিেেিী/ভিশুরদ খোেোর  ভেেরয় অভধ র্ত্নেোি হওয়ো।

ক) বোসোয় করণীয়



১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

১. .৩) জরুভ   োরজ েোসো কের  কে  হরল   ণীয়

1) অেশ্যই সোে েেভণ  মোস্ক পভ ধোি   ো।

2) প্ররয়োজি অনুর্োয়ী হযোন্ড গ্লোিস এেং সম্ভে হরল ভপভপই পভ ধোি   ো।

3) ঘভড়, কেল্ট, চুভড়, আংটি, কেসরলট ও অন্যোন্য অলঙ্কো  র্েোসম্ভে পভ হো    ো।

4) েোইর  কের  কফ ো  প  সোেোি পোভি/ হযোন্ডওয়োি ভদরয়  মপরে ২০ কসর ন্ড ধর  হোি কধোয়ো।

5) েোসোয় কফ ো প  কমোেোইল, ঘভড়, কেল্ট, চুভড়, আংটি ও কেসরলট িোরলো  র  ৭০% অযোলর োহল/স্যোভিটোজো  ভদরয় জীেোনুমুি   ো।

6) ব্যেহৃি  োপড়-কিোপড় সোেোি-পোভি ভদরয়  মপরে আধো ঘন্টো ভিভজরয়  োখো।

7) কসলুরি  প্ররয়োজি েোসোয় ভমটিরয় কিওয়ো।

8) গণ-পভ েহণ পভ হো    ো। ভি ট দূ রে কেঁরট িলোিল   ো।

9) অন্যরদ সরে  মপরে ১ ভমটো দূ ে েজোয়  োখো।

১০) মোস্ক পুিঃব্যেহোর  কেরে প্রভিেো ব্যেহোর  প সোেোি-পোভিরি  মপরে আধঘন্টো ভিভজরয় পভ ষ্কো  র ক োরদ শু োরিো।

ক) বোসোয় করণীয়



ক োভিড-১৯ সংক্রমণ প্রভির োরধ মোরস্ক  ব্যেহো 

1. ওয়োি-টোইম সোভজে যোল মোস্ক ব্যেহো    ো উত্তম।

2.  োপরড়  তিভ  মোস্কও ব্যেহো    ো কর্রি পোর , কর্টি িোরলোিোরে ধুরয় শুভ রয় পুি ব্যেহো রর্োগ্য।

3. েোসো  েোইর  কগরল সোে েেভণ  মোস্ক ব্যেহো    ো।

4. মোস্ক পভ ধোরি  সময় িীল/ ভেি অংিটি েোইর   োখো।

5. িো  এেং মুখ অেশ্যই মোস্ক দ্বো ো ক র   োখো।

6. হাঁভি,  োভি েো  েো েলো  সময় মোস্ক মুখ কের  িোমোরিো পভ হো    ো।

7. মোস্ক কখোলো  সময় কপছরি  ভফিো ব্যেহো   র  কখোলো এেং  ো িোযুি ডোস্টভেরি কফলো।



ক োভিড-১৯ সংক্রমণ প্রভির োরধ মোরস্ক  ব্যেহো 

মোস্ক  ীিোরে প রি, ব্যেহো    রি, খুলরি ও কফরল ভদরি হয়



১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

১.ক.৪) ব্যোয়োম/কমষ্টডরটেন/ষ্টবরনোেন

1) েোসোয় ভিয়ভমি ৩০-৪৫ ভমভিট হোল ো ব্যোয়োম   ো।

2) ভিয়ভমি কমভডরটিি েো ইেোদি/প্রোে েিো   ো।

১.ক.৫) সোধোরণ ষ্টনরে েেনো

1. জিসমোগম, েোজো , িভপং মল, পোেভল কেস এভড়রয় র্োওয়ো।

2. টো ো কলিরদরি  সময় হযোন্ড গ্লোিস ব্যেহো    ো। সম্ভে হরল অযোলর োহল প্যোড ভদরয় টো ো জীেোণুমুি  র  কিওয়ো।

3. টো ো কলিরদরি  প প ই হযোন্ড স্যোভিটোইজো  ব্যেহো   র  হোি জীেোণুমুি  র  কিওয়ো।

4. ব্যভিগি ও সোমোভজ দোয়ের্দ্িো কের স ল স্বোস্থযভেভধ কমরি িলো ও সঠি িথ্য প্রদোি   ো।

5. মি িোরলো  োখো জন্য েই পড়ো ও সুস্থ ভেরিোদরি ব্যেস্থো  োখো কর্রি পোর ।

6.  র োিো িীভি কের  উদ্ভূি মোিভস  সমস্যো কর্মি- ভডরপ্রিি, উরদ্বগ, অভিদ্রো ইিযোভদ কমো োরেলোয় অিলোইিভিভত্ত  প োমি ে িহণ   ো।

ক) বোসোয় করণীয়



১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

১.খ.১) অষ্টিরস যোওয়োর সময়

1) অেশ্যই মোস্ক পভ ধোি   ো।

2) প্ররয়োজরি গ্লোিস, কফইস ভিল্ড, ভপভপই পভ ধোি   ো।

3) জুিো, স্যোরন্ডল েোসো  েোইর ক রখ পভ ধোি   ো।

4) র্েোসম্ভে ঘভড়, কেল্ট, চুভড়, আংটি, কেসরলট ও অন্যোন্য অলঙ্কো পভ হো    ো।

১.খ.২) যোনবোেন

1) গণ-পভ েহণ পভ হো    ো। ভি ট দূ রে অভফস হরল কেঁরট িলোিল   ো। দূর  হরল ব্যভিগি েো অভফরস  গোভড় ব্যেহো    ো। সম্ভে হরল

েোইসোইর ল ব্যেহো   ো।

2) ব্যভিগি র্োিেোহরি  মোধ্যরম অভফরস আগমরি  কেরে র্োিেোহি জীেোণুমুি  র  কিওয়ো।

3) গোভড়রি িোল  ও আর োহীরদ  মোস্ক পভ ধোি ভিভিি   ো।

4) গোভড় অভফরস প্ররেরি  সময় জীেোণুিোি  কিম্বোর  /টোরিরল  মোধ্যরম জীেোণুমুি   ো।

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



1) গোভড়িোলর   জন্য ভিরদ েিিো

1) গোভড়িোলর   জন্য মোস্ক, গ্লোিস ও হযোন্ড স্যোভিটোইজো  স ে োহ   ো।

2) প্রভিভদি র্োেো শুরু   ো  পূরে ে গোড়ী জীেোণুিোি  ভদরয় িোরলোিোরে পভ ষ্কো    ো।

3) এ সোভ রি এ জরি  অভধ  িো েসো, ড্রোইিোর   পোরি  ভসট সম্ভে হরল ফাঁ ো  োখো অেেো পোটি েিি কদওয়ো।

4) র্োেী িোমোরিো  প  আেো  গোভড়  কিির  জীেোণুিোি  কে ভছটিরয় হোিল, েসো  স্থোি, ভস্টয়োভ ং ইিযোভদ জীেোণুমুি   ো।

5) গোভড়রি িীিোিপ ভিয়ন্ত্র  র্ন্ত্র েন্ধ  োখো উত্তম অেেো ভ ছুেণ প  প  জোিোলো খুরল গোড়ী  কিি  েোিোস িলোিরল  ব্যেস্থো   ো।

6) গোভড়রি উপসগ েযুি ক োরিো ব্যভি উঠরল ভিভি কিরম র্োেো  সোরে সোরে জোিোলো-দ জো খুরল েোিোস িলোিরল ব্যেস্থো   ো এেং ভিভি কর্সে 

জোয়গো স্পি ে  র রছি কসগুরলো জীেোণুিোি  ভদরয় পভ ষ্কো    ো। িীিোিপ ভিয়ন্ত্র  র্রন্ত্র  এয়ো  ভফল্টো পভ ষ্কো    ো। 

7) গোভড়রি অভিভ ি মোস্ক স ে োহ/সং েণ   ো।

2) আর োহী  জন্য ভিরদ েিিো

1) প্ররয়োজি হরল এ ই এলো োয় ভপ -আপ ও ড্ররপ কেরে এ োভধ ভিফরট ব্যেস্থো   ো।

2) অভফরস  গোভড়রি েসো  সময় পো স্পভ   িো ীভ   দূ ে (ন্যযিিম ভিি ফুট) েজোয়  োখো।

3) এ সোভ রি এ জরি  অভধ  িো েসো, ড্রোইিোর   পোরি  ভসট সম্ভে হরল ফাঁ ো  োখো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.৩) ভবরন প্ররবরের সময় ষ্টনরোপত্তো কমীর করণীয়

1) ভসভ উভ টি কি -আরপ  জন্য অেেো প্ররেি-মুরখ  মপরে ১ ভমটো  দূ রে দাঁড়োরিো  ব্যেস্থো   ো।

2) ভসভ উভ টি কি -আরপ  জন্য ব্যোগ ও অন্যোন্য ভজভিস স্কযোিোর   প্ররেরি  পূরে ে জীেোণুিোি  কে   ো। ভ ছুেণ প  প  স্কযোিোর   কিি  জীেোণুিোি  কে   ো।

3) প্ররেরি  সময় Infrared Thermometer-এ মোধ্যরম স ল  মীরদ  িোপমোেো প ীেো   ো। স্বোিোভের   (১০০ ভডভি ফোর িহোইট) কিরয় অভধ  িোপমোেো   োউর  অভফরস প্ররেি 

  রি িো কদওয়ো।

১.খ.৪) ভবরন প্ররবরের সময় কম েকতেো-কম েচোরীর করণীয়

1) অভফরস প্ররেরি  পূরে ে সোেোি ভদরয়  মপরে ২০ কসর ন্ড হোি কধোওয়ো।

2) ভিভদ েষ্ট পরে অভফরস প্ররেি ও প্রস্থোি   ো। সম্ভে হরল এ োভধ প্ররেি ও প্রস্থোি মুরখ ব্যেস্থো  োখো।

3) প্ররবে / প্রস্থোন স্থরল একমুখী চলোচরলর ব্যবস্থো করো।

4) প্ররেরি  কেরে ভফেো ভপ্রন্ট ভডিোইস ব্যেহো  িো   ো। স্পি ে ভেহীি  োড ে পোভচং ব্যেস্থো ভিভিি   ো। জরুভ  কেরে প্রভিেো  পোভচং স্থল ও  োরড ে জীেোণুিোি  কে   ো ও হযোন্ড 

স্যোভিটোইজো  ভদরয় হোি জীেোণুমুি  র  কিওয়ো। 

5) জীেোনুিোি  অরটো কে ভদরয় জুিো  িলো জীেোনুমুি   ো। সম্ভে িো হরল, প্ররেিপরে  ওপ  অেশ্যই ভিভিং পোউডোর  কিজো  োপড়/ িরট  েস্তো/স্পরে জুিো ভিভজরয়/ঘরে প্ররেি   ো। 

6) প্ররেিপরে সম্ভে হরল ৭০% অযোলর োহল ভদরয় কে   ো।

7) পদ-িোভলি/অরটো কসন্স যুি হযোন্ড স্যোভিটোইজো  এেং ওয়োটো  ট্যোপ ব্যেহো    ো।

8) প্ররেরি  সময় Infrared Thermometer-এ মোধ্যরম স ল  মীরদ  িোপমোেো প ীেো   ো এেং  োভি, শ্বোস ষ্ট, ডোয়ভ য়ো আরছ ভ িো কজরি ভিরি হরে। অসুস্থ ব্যভির  অভফরস 

প্ররেি   রি িো কদওয়ো।

9) ভিরজ হোি ভদরয় ক োরিো ভ ছু স্পি ে িো   ো। প্ররয়োজরি গ্লোিস ব্যেহো    ো।

10) সম্ভে হরল পদ-িোভলি দ জো ব্যেহো    ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.৫) ষ্টলিট ব্যবস্থোপনো

1) ১-৫ িলো পর্ েন্ত ভলফট ব্যেহো  িো   ো। অন্যোন্য িলো  ব্যভিরদ ও র্েোসম্ভে ভলফট ব্যেহোর  ভিরুৎসোভহি   ো। ভিরি িোমো  কেরে অেশ্যই ভিঁভড় 

ব্যেহো    ো। ভিঁভড়  হোিল স্পি ে িো   ো। 

2) ভলফট ব্যেহোর   পূরে ে ১ ভমটো  দূ রে সোভ   র  দাঁড়োরিো।

3) ভলফরট ৪ জরি  অভধ  ব্যভি িো উঠোরিো এেং ভলফরট  সুইি/কলো  েোটিসহ কিির  ভ ছুেণ প  প  জীেোণুিোি  কে   ো।

4) ভলফটম্যোরি  মোধ্যরম েোটি কপ্রস   ো।

5) ভলফটম্যোি িো েো রল েোটি কপ্রস   ো  জন্য ভলফট-এ  সোরে পর্ েোপ্ত পভ মোণ  োঠি (ম্যোি/ টি েোড)  োখো।

6)  োঠি  সোহোরে েোটি কপ্রস   ো  প   োঠিটি ভিধ েোভ ি ডোস্টভেরি কফলো। 

7)  োঠি িো েো রল গ্লোিস পর  অেেো  নুই ভদরয় েোটি কপ্রস   ো।

8) ভলফট-এ  মরধ্য কদয়োরল  ভদর  মুখ  র  দাঁড়োরিো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.৬) ষ্টনজ কম েরক্ষরের কলোরর প্ররবরের সময় করণীয়

1) অষ্টিরস প্ররবরের পূরব েজুতোর তলো ষ্টিষ্টচং পোউডোর ষ্টমষ্টিত পোষ্টন ষ্টেরয় কভজোরনো কিোরম করয়ক কসরকন্ড োঁষ্টড়রয় জীবোণুমুক্ত করর ষ্টনরত েরব।

2) খোভল হোরি দ জো  হোিল স্পি ে িো   ো। অপভ হোর্ ে হরল  নুই েো ভপঠ ভদরয় দ জো কখোলো।

3) সম্ভে হরল পদ-িোভলি দ জো ব্যেহো    ো।

১.খ.৭) অষ্টিরস পষ্টরস্কোর পষ্টরচ্ছন্নতো

1) অভফরস সোে েেভণ  মোস্ক ব্যেহো    ো।

2) ক োলোকুভল ও হযোন্ডরি  িো   ো।

3) িো , মুখ ও কিোরখ হোি কদওয়ো  অিযোস পভ হো    ো।

4) স্যোভিটোইজো  ভদরয় দ জো  হোিল,  ীরেোড ে, মোউস ইিযোভদ ঘি ঘি জীেোণুমুি   ো।

5)  োজ শুরু   ো  আরগ ি ল হযোন্ডরসোপ/স্যোভিটোইজো  ব্যেহো  ভিভিি   ো।

6) প্রভি দুই ঘন্টো প  প  হোি কধোওয়ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.৮) অষ্টিরস পষ্টরস্কোর পষ্টরচ্ছন্নতো

7) হোরি  ছেো  ভির োরধ প্ররয়োজরি ভদরি দু-এ েো  হযোন্ড স্যোভিটোইভজং ক্রীম ব্যেহো    ো।

8) অভফস রুরম  সেভ ছু জীেোণুিোি  কে ভছটিরয় জীেোণুমুি  র  কিওয়ো। 

9) টয়রলট/েোলভি ও অন্যোন্য স্থোি জলোের্দ্িো মুি  োখো। 

10) সেসময় পো স্পভ   ভি োপদ দূ ে ( মপরে ১ ভমটো ) েজোয়  োখো।

11) সহ মীরদ  র্েো সম্ভে রুরম িো ডো ো।

12) প্ররয়োজিীয় আলোপ ইন্টো  রম/কমোেোইরল সম্পন্ন   ো।

13) হোি কমোছো  জন্য ন্যোপভ ি টিসুয ব্যেহো    ো। 

14)  যোভন্টরি, ওয়োিরুরম, কিয়োর   কপছরি েো হোিরল কিোয়োরল  ব্যেহো  পভ হো    ো।

15) প্রভিেো  ব্যেহোর   প  ভপ্রন্টো  জীেোণুমুি   ো। কহোয়োইট কেোড ে-এ  ব্যেহো  সীভমি   ো।

16)  োরজ  শুরুরি ও কিরে ভিরজ  কটভেল-কিয়ো  ও র্ন্ত্রপোভি ভিরজই জীেোণুমুি   ো।

17) ব্যষ্টক্তগত কটোররজ কেরস ব্যষ্টক্তগত ষ্টজষ্টনসপে রোখো এবং অন্য কোররো সোরে কেয়োর নো করো।

18) ষ্টনরজর কলম, কপষ্টিল, মোকেোর, কোগজ ইতুোষ্টে অন্য জরনর সোরে কেয়োর নো করো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.৯) িোইল / ষ্টচঠি

1) প্রিভলি ফোইল ব্যেহোর   পভ েরিে ই-িভে েো ই-ফোইল ব্যেহো    ো।

2) কর্স ল অভফরস ই-িভে ব্যেহো কিই কসখোরি প্রিভলি ভিঠি/ডকুরমন্ট-এ  পভ েরিে ই-কমইল ব্যেহো    ো।

৩) কযসকল কসবো ও কোয েক্রম অনলোইরন করো সম্ভব কসগুরলো েতভোগ অনলোইরন পষ্টরচোলনো করো।

4) র্ভদ প্রিভলি ফোইল েো ভিঠি এ োন্ত ব্যেহো    রিই হয় িরে অেশ্যই প্রভিেোর   কেরে হযোন্ড গ্লোিস ব্যেহো   ো এেং অভিরেগুিী  শ্মী (UV-

Ray) প্ররয়োরগ  মোধ্যরম জীেোণুমুি  র  ব্যেহো    ো এেং  োজ কিরে পুি োয় জীেোণুমুি   ো।

১.খ.১০) সভো/প্রষ্টেক্ষণ

1) র্োেিীয় সিো/প্রভিেণ অিলোইরি সম্পন্ন   ো।

2) অপভ হোর্ ে কেরে সিো/প্রভিেরণ  সময়  ভমরয়, স্বোস্থযভেভধ ও সোমোভজ  দূ ে ভিভিি   ো। 

3) র্োেিীয় সিো/প্রভিেণ ও কর্োগোরর্োরগ  কেরে িথ্যপ্রযুভি  ব্যেহো  বৃভর্দ্   ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১১) নমনীয় কম েঘন্টো

1) অভফরস ৯টো কের  ৫টো  ম েঘন্টো  ভেেরয় প্ররর্োজয কেরে িমিীয়িো অেলম্বি   ো।

2) েোসোয় েরস অভফরস   োজ   োর  উৎসোভহি   ো। 

3)  ভম্পউটোর ই দোপ্তভ    োজ   ো সম্ভে হরল েোসোয় কের ই উি  োজ সম্পন্ন   ো।

4)  ম ে িেো- ম েিো ীরদ  জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমরয় অভফরস  সময় সূভি ভিধ েো ণ   ো কর্রি পোর  (কর্মি- ৯:০০/৯:১৫/৯:৩০/৯:৪৫)। 

5) অভফস ছুটি  সমরয়  কেরেও অনুরূপ পর্দ্ভি অেলম্বণ   ো।

6) ভিধ েোভ ি  োরজ  কিরে অভফস কের  প্রস্থোি   ো।

১.খ.১২) খোবোর ও ষ্টবরনোেন

1)  ম ে িেো- ম েিো ী  জন্য ইরল ভি  ক িভল  ব্যেস্থো   ো।

2) ভ ছুেণ প  প  হোল ো গ ম পোভি পোি   ো।

3) অভফরস িো- ভফ/আপ্যোয়ি পভ হো    ো।

4) িো- ভফ  কেরে ভিরজ েোভিরয় পোি   ো।

5) ভিজস্ব তিজসপে ব্যেহো   ো।

6) েোইর   খোেো  পভ হো    ো ও ভিরজ  খোেো  ভিরজ  সোরে আিো।

7) জরুভ  প্ররয়োজরি  যোভন্টরি সোমোভজ  দূ ে েজোয় ক রখ খোওয়ো এেং এ সোরে সেোই লোচ ভে ভিরি িো ভগরয় ভিফটিং এ  ব্যেস্থো   ো।

8) স ল আড্ডো পভ হো    ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৩) ষ্টভষ্টজটর ও ষ্টররসপেন কডস্ক ব্যবস্থোপনো

1) র্েোসম্ভে ভিভজট  পভ হো    ো।

2) জরুরী েরল সংস্থো প্রধোরনর অনুমষ্টত স্বোরপরক্ষ ষ্টভষ্টজটর ম্যোরনজরমন্ট ষ্টসরটরমর মোধ্যরম অনলোইরন এপরয়ন্টরমন্ট-এর ব্যবস্থো করো।

3) ভিভডও  িফোর ভন্সং-এ  মোধ্যরম দি েিোেী  প্ররয়োজি কমটোরিো।

4) ভ রসপিভিস্ট  র্তে  েোধ্যিোমূল  মোস্ক, গ্লোিস ও গগলস ব্যেহো    ো।

5) ভ রসপিি কডরস্ক অভিভ ি মোস্ক ও গ্লোিরস  ব্যেস্থো  োখো। 

6) অিযোেশ্য ীয় কেরে দি েিোেীরদ  মোস্ক িো েো রল মোস্ক স ে োহ   ো।

7) অভফরস প্ররেরি পূরে েদি েিোেীরদ  হোি কধোয়ো ভিভিি   ো।

8) ভ রসপিি কডস্ক,  ভম্পউটো , ভ রসপিভিরস্ট  েসো  কিয়ো , দি েিোেীরদ  েসো  জোয়গো ও কিয়ো  ভ ছুেণ প  প  জীেোণুিোি  ভদরয় পভ ষ্কো    ো।

9) অভুে েনোয় ষ্টনরয়োষ্টজত কম েচোরীরের ককোষ্টভড-১৯-সম্পষ্টকেত এেং স্বোস্থুষ্টবষ্টধ ভেেরয় প্ররয়োজনীয় প্রষ্টেক্ষণ প্রেোন করো।

10) ভ রসপিি কডরস্ক ভডভজটোল ভডসরে কেোড ে স্থোপরি  মোধ্যরম দি েিোেীরদ ককোষ্টভড-১৯ এেং স্বোস্থুষ্টবষ্টধ সম্পর ে অেভহি   ো।

11) দি েিোেী  োড ে-পোভচং এ  কেরেও প্রভিেো  পোভচং স্থল জীেোণুিোি  কে   ো ও  োড ে কহোল্ডোর   হোরি ও  োরড ে জীেোণুিোি  কে   ো। 

12) দি েিোেী  োড ে জমো কদওয়ো  পর  পুি োয় জীেোণুিোির  পভ ষ্কো    ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৪) কম ে-পষ্টররবে

1. অভফরস পর্ েোপ্ত মোস্ক, ি ল হযোন্ডরসোপ, স্যোভিটোইজো , Infrared Thermometer ও প্ররয়োজিীয় প্রভির োধ ভজভিসপরে স ে োহ ভিভিি

  ো।

2. প্ররিয দপ্ত  র্তে ভিজ  ম েপ্রকৃভি অনুর্োয়ী  ম েপভ  ল্পিো প্রণয়ি ও েোস্তেোয়ি ভিভিি   ো।

3. প্রভিটি অভফরস  স ল িোখো এ সোরে িো খুরল অভি গুরুেপূণ ে িোখোসমূহ ও ভিে েোভিি  ম ে িেো/ ম েিো ীর  ভিরয়  োর্ েক্রম শুরু   ো। ভেভিন্ন িোখো ও  

 ম ে িেো/ ম েিো ীর  ভিরয় ভিফটিং ভডউটি   ো। 

4. অভফরস র্খিই সম্ভে মুরখোমুভখ িো হরয় ব্যো -টু-ব্যো েো পোিোপোভি ভি োপদ দূ ে েজোয় ক রখ  োজ   ো।

5. পূে ে কের ই ফুসফুস/ভ ডিী/হৃদর োগ/ যোিসো আক্রোন্ত, অন্তঃসত্ত্বো েো ঝুঁভ পূণ ে ম ে িেো/ ম েিো ীর ঘর কের অভফরস  োজ   ো ব্যেস্থো   ো।

6. হোি কমোছো/শু োরিো জন্য ন্যোপভ ি টিসুয েো তেদুযভি  ড্রোয়ো ব্যেহো    ো।

7. প্ররিযর   Live Corona Test-অযোপ ব্যেহোর   মোধ্যরম  র োিো  ঝুঁভ  ভিধ েো ণ   ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৪) কম ে-পষ্টররবে

8. সম্ভে হরল হযোন্ড-স্যোভিটোইজো , ওয়োটো ট্যোপ, লোইরট সুইি, েোেরুরম লযোি ইিযোভদ অরটো কসন্স যুি   ো।

9. স ল  ম ে িেো- ম েিো ী  জন্য Personal Health Profile কমরন্টইি   ো।

10. প্রভিভদি স্বোস্থয প ীেো জন্য সুভিভদ েষ্ট App/ সফটওয়যো (Health Monitoring System) ব্যেহো   ো কর্রি পোর । এরেরে দপ্ত 

প্রধোি/দোভয়েপ্রোপ্ত  ম ে িেো ভদরি শুরুরি ও কিরে প্রোপ্ত িথ্য র্োিোই  র প্ররয়োজিীয় ব্যেস্থো কিরেি।

11. জরুভ পৃে ী  রণ জন্য Emergency Area ভিধ েো ণ   ো এেং ক উ উপসগ েযুি হরল দ্রুি Emergency Area-কি ভেভিন্ন  র 

ভিভ ৎসো ব্যেস্থো   ো।

12. এয়ো  ভন্ডিিোর  ব্যেহো ভিরুৎসোভহি   ো। সম্ভে িো হরল িোপমোেো ২৬-২৭ ভডভি কসলভসয়োস  োখো।

13.  রে পর্ েোপ্ত আরলো-েোিোস প্রেোরহ  ব্যেস্থো  োখো।

14. র্ভদ ক উ  র োিো পভজটিি হয় িরে উি এভ য়ো এয়ো  ভন্ডিিো জীেোণুিোি ভদরয় পভ ষ্কো   রি হরে ।

15. অভফস স েোমোভদ (ফরটো ভপ কমভিি, স্কযোিো , ভপ্রন্টো ইিযোভদ) কিয়ো  র ব্যেহোর   পূরে ে ও পর  জীেোণুমুি   ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৪) কম ে-পষ্টররবে

16. অভফস ে,  যোভন্টি ও ওয়োিরুরম কিভন্টরলিি েোড়োরিো, পভ ষ্কো -পভ িন্ন ও জীেোণুমুি  োখো।

17. অেশ্যই ভিজস্ব তিজসপে ব্যেহো   ো।

18. িোমোর্  ে প্রভিভদি জীেোণুিোি  ভদরয় পভ ষ্কো    ো। িোমোজ আদোয়   ো  জন্য প্ররিযর   ভিজ ভিজ জোয়িোমোজ ব্যেহো    ো এেং  মপরে ১ 

ভমটো  দূ ে েজোয়  োখো।

19. ভেভিন্ন জোয়গোয় ভডসরেরি সরিিিিোমূল ভিভডও ও ভিরদ েিিো কদখোরিো। এছোড়ো অভফস আরদি, কপোস্টো , কিোটিস কেোরড ে টোভেরয়, কমইল ইিযোভদ

মোধ্যরম স লর সরিিি   ো ও ভিজ দোভয়রে স্বোস্থযভেভধ কমরি িলো ভিরদ েিিো কদওয়ো।

20. অিলোইরি কমোটিরিিি ও  োউরন্সভলং এ মোধ্যরম স রল মরিোেল িোেো  োখো।

21. ক োরিো  ম ে িেো- ম েিো ী মোস্ক আিরি ভুরল কগরল অভফরস  োখো স্ট কের মোস্ক প্রদোি   ো। খোওয়ো জন্য ওয়োি-টোইম গ্লোসসহ আদো, লেণ, লেে, 

কলবু ইিযোভদ ব্যেস্থো  োখো।

22. স ল  ম ে িেো- ম েিো ীর জনস্বোস্থু-সম্পষ্টকেত কযমন মোরস্কর সঠিক ব্যবেোর, োঁষ্টচ-কোষ্টের ষ্টেষ্ঠোচোর, েোত কধোয়ো, জীবোণুমুক্তকরণ ইতুোষ্টে ষ্টবষরয়

প্রষ্টেক্ষণ প্রেোন করো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৫) অষ্টিস কেরক প্রস্থোন

1. িীড়  মোরিো  লরেয অভফস কের প্রস্থোরি কেরেও আগমরি মি ভিন্ন সময়সূভি প্ররয়োগ   ো।

2. অভফস কের প্রস্থোরি কেরে গোড়ী ব্যেহোর  িীভিমোলো কমরি িলো।

3. েোভড়রি ভফর জুিো েোইর  ক রখ ঘর  প্ররেি   ো এেং হোি কধোয়ো। পভ রধয় েস্ত্র/মোস্ক সোেোি পোভিরি ভিভজরয় পভ ষ্কো   ো। িোরলোিোরে সোেোি ভদরয় 

কগোসল  র আপিজি/েোচ্চোরদ  োরছ র্োওয়ো।

4. েহিকৃি ব্যোরগ  হোিল ও উপভ িোরগ জীেোণুিোি  কে   ো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৬) অষ্টিরস গোড়ীচোলকরের জন্য ষ্টনরে েেনো

1. ভিজ স্বোরস্থয ভেেরয় সরিিি েো ো। হোি সেসময় জীেোণুমুি  োখো এেং অেশ্যই মোস্ক ও গ্লোিস ব্যেহো   ো। প্ররয়োজরি ভপভপই পভ ধোি   ো।

2. আর োহী গোভড়রি উঠোরিো  পূরে ে িাঁ  জ্বর   সোরে  োভি/শ্বোস ষ্ট আরছ ভ িো কজরি কিওয়ো।

3. আর োহীরদ কের ভি োপদ দূ ে েজোয়  োখো এেং ক োরিো উপসগ েযুি আর োহী েো রল  র্তেপের জোিোরিো। অভিেোর্ ে  ো রণ িাঁর পভ েহরি 

প প গোভড় ও ভিরজর জীেোণুমুি   ো।

4. গোভড় িোলোরিো ভে ভিরি/ভেিোরম /আহোর  জন্য ভিভদ েষ্ট স্থোরি স রল এ ভেি িো হরয় কখোলো জোয়গোয় েো গোড়ী কিির ই অেস্থোি   ো।

5. ক োরিো প্র ো উপসগ ে কদখো ভদরল অেশ্যই  র্তেপের অেভহি   ো।

6. গোভড় অভুন্তরীণ ষ্টটয়োষ্টরং, েরজোর েোতল, বসোর আসন ইতুোষ্টে ষ্টনয়ষ্টমত জীবোণুমুক্ত রোখো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৭) ষ্টনরোপত্তোকমীরের ষ্টনজ সুরক্ষো

1. মোস্ক, গ্লোিস, গগলস, কহড  োিো , সু েো কপোিো পভ ধোি   ো।

2. অন্য ব্যভি কের অন্তি ১ ভমটো দূ ে েজোয়  োখো।

3. প্রভিভদরি পভ রধয়  োপড় প্রভিভদি পভ স্কো   ো।

4. প্রভিভদি স োরল ও ভে োরল িোপমোেো পভ মোপ   ো ও উপসগ েেো রল  র্তেপের  অেভহি  র  ক োয়োর ভন্টরি  ভিয়মোেলী কমরি িলো।

5. স ল ভি োপত্তো মী কররোনো কটট করো। এরক্ষরে উপসগ েেীন আক্রোন্ত ব্যষ্টক্ত েোকরল আরগ কেরক েনোক্ত করো সম্ভব েরব।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



১.খ.১৮) পষ্টরচ্ছন্নতোকমীরের জন্য ষ্টনরে েেনো

1. প্রভিভদি িোপমোেো পভ মোপ  র সুস্থ  মী ো  োরজ ভিযুি েো রেি।

2. পভ িন্নিো  োরজ ভিভদ েষ্ট কপোিো পভ ধোি   ো। প্রভিভদি পভ রধয় কপোিো অন্তি ৩০ভমভিট সোেোি পোভিরি ভিভজরয় পভ ষ্কো   ো।

3. পভ ষ্কো -পভ িন্নিো  োরজ ব্যেহো   ো  োপড়/েোলভি/কিোয়োরল ইিযোভদ ভিভিং পোউডো ভদরয় পভ ষ্কো  র সম্ভে হরল ক োরদ শু োরিো।

4. ভদরি  শুরুরি এেং প্রভি ঘন্টোয় ভলফট-এ  েোটি, দ জো  হোিল, ভিঁভড়  ক ভলং, সিো ে, টয়রলট,  ম ে িেো- ম েিো ীরদ েসো জোয়গো, কটভেল

ইিযোভদ জীেোণুিোি  ভদরয় পভ ষ্কো   ো।

5. সেসময় মোস্ক ও গ্লোিস পভ ধোি   ো, অন্যোন্য সহ মীরদ কের দূ ে েজো  োখো, আলোদো খোেো িহণ   ো।

6.  ো িোযুি ডোস্টভেরি ময়লো  োখো, ময়লো-আেজেিো কফলো জন্য পভলভেরি প্যোর ট ব্যেহো   ো।

7. সম্ভে হরল প্রভিেো  ব্যেহোর   প  টয়রলরট  প্যোি এেং দ জোয় জীেোণুিোি  ব্যেহো    ো।

8. টয়রলট ব্যেহো  ো ীরদ  পভ িন্নিো  ভেেরয় সি ে েো রি ভিরদ েিিো কদওয়ো। 

9. টয়রলরট পর্ েোপ্ত সোেোি, পোভি, জীেোণুিোি , টিসুুর ব্যবস্থো রোখো।

১.  র োিো প্রভির োরধ   ণীয়

খ) অষ্টিস ব্যবস্থোপনো



২.  র োিো সরেহজি  হরল   ণীয়

1. ১০০ ভডভি ফোর িহোইরট ওপর িোপমোেো, সোরে শ্বোস ষ্ট/ োভি/দূে েলিো ইিযোভদ লেণ কদখো কদওয়ো মোে অভফরস  র োিো কফো োল

পরয়ন্টর অেভহি   ো এেং অভফরস আসো কের ভে ি েো ো।

2. পভ েোর  ক োরিো ব্যভি উি লেণ কদখো ভদরল েো ক োভিড পভজটিি ব্যভি সংস্পরি ে আসরল  র্তেপের অেভহি  র ১৪ ভদি

কহোম ক োয়োর ন্টোইরি অেস্থোি   ো।

3. অভি সত্ত্ব ক োভিড-১৯ প ীেো   ো ব্যেস্থো   ো।

4. ভিভদ েষ্ট কট ভিভিয়োরি মোধ্যরম স্যোম্পল প্রদোি   ো।

5. কফো োল পরয়ন্ট/কট ভিভিয়োরি মোধ্যরম ভিভদ েষ্ট ল্যোরে স্যোম্পল পোঠোরিো ভিভিি   ো।

6. ক োভিড পভজটিি হরলো কফো োল পরয়ন্টর অেভহি   ো।

7.  র োিো উপসগ ে কদখো ভদরল (কর্মি জ্ব , শ্বোস ষ্ট,  োভি ইিযোভদ) প্রেরম ১৬২৬৩/৩৩৩/ BSMMU Telehealth

09611677777/হটলোইি কটভলরমভডভসি/ Doctors Pool App ইিযোভদ মোধ্যরম অভি দ্রুি ডোিোর  সোরে কর্োগোরর্োগ করো

এবং কিোকোল পরয়ন্টরক অবষ্টেত করো।



৩.  র োিো আক্রোন্ত (ক োভিড পভজটিি) হরল   ণীয়

1. ক উ কররোনো পষ্টজটিভ েরল সোরে সোরে সংভিষ্ট ঊরর্দ্েোিি  র্তেপের এেং কফো োল পরয়ন্টর জোিোরিো।

2. কফো োল পরয়ন্ট  র্তে ভিরয়োভজি পরয়ন্ট পোস েির িো এেং িো পভ েোর   র োিো-সম্পভ েি স ল িথ্য অেভহি   ো।

3. সংভিষ্ট ডোিো , কফো োল পরয়ন্ট এেং পরয়ন্ট পোস েরি প োমি ে কমরি িলো।



৪. প্র ল্প/প্রভিষ্ঠোি/ভেিোরগ    ণীয়

1. পাঁি সদরস্য কফো োল পরয়ন্ট ভিধ েো ণ   ো।

2. স্যোম্পল  োরলক্ট   ো জন্য ১/২ জি কট ভিভিয়োি ভিরয়োগ কদওয়ো।

3. কট ভিভিয়োিরদ র্েোর্ে প্রভিেণ কদওয়ো।

4. ক োভিড কটরস্ট জন্য দুইটি ল্যোরে সোরে কর্োগসূে স্থোপি   ো। সম্ভে হরল MOU স্বোে   ো।

5. এ টি/দুইটি কেস  োভ হোসপোিোরল সোরে কর্োগসূে স্থোপি   ো এেং এ টি স  োভ হোসপোিোলর ভিভ ৎসো জন্য ভিধ েোভ ি   ো।

সম্ভে হরল MOU স্বোে   ো।

6. প্ররিয ক োভিড পষ্টজটিভ কম েকতেো-কম েচোরীর জন্য একজন করর পরয়ন্ট পোস েন ষ্টনরয়োষ্টজত করো।

7. কফো োল পরয়ন্ট  র্তে প্ররিয  র োিো পভজটিি ব্যভি জন্য এ জি পরয়ন্ট পোস েি ভিরয়োগ   ো এেং িাঁ র্োেিীয় কদখো কিোিো জন্য

দোভয়ে কদওয়ো।

8. পরয়ন্ট পোস েি  র্তে প্রভিভদি অসুস্থ ব্যভি সোরে কর্োগোরর্োগ   ো এেং িাঁ িো ীভ  ও পভ েোভ  কখাঁজ-খে কিওয়ো।



৪. প্র ল্প/প্রভিষ্ঠোি/ভেিোরগ    ণীয়

9. প্ররয়োজরি কফো োল পরয়ন্ট এেং পরয়ন্ট পোস েি  র্তে অসুস্থ ব্যভির হোসপোিোরল িভিে ব্যেস্থো   ো।

10. পরয়ন্ট পোস েি  র্তে হোসপোিোরল িভিে  ম ে িেো- ম েিো ী ভিয়ভমি কখোজ-খে কিওয়ো এেং ডোিোর  সোরে প োমি ে  র ভিভ ৎসো,

ঔেধ এেং প্যোেলভজ যোল কটরস্ট ব্যেস্থো   ো।

11. কফো োল পরয়ন্ট  র্তে অসুস্থ  ম ে িেো- ম েিো ী পভ েোর  কখাঁজ খে কিয়ো সহ সোভে ে সহরর্োভগিো প্রদোি   ো।

12. সম্পূণ েসুস্থ িো হওয়ো পর্ েন্ত পরয়ন্ট পোস েি  র্তে অসুস্থ  ম ে িেো- ম েিো ীর ভিভেড় িোরে পর্ েরেেণ   ো।

13. অভফস  র্তেপে  র্তে অসুস্থ ব্যভি ভিভ ৎসো ও পোভ েোভ  ভেেরয় সোধ্যমরিো আভে ে সহোয়িোসহ অন্যোন্য স ল সহরর্োভগিো প্রদোরি 

ব্যেস্থো   ো।

14.  ম ে িেো  ম েিো ীরদ ক োভিড সরিিিিো বৃভর্দ্ জন্য অিলোইি প্রভিেরণ ব্যেস্থো   ো।

15. ক োভিড-১৯ প্রভির োরধ প্রযুভি (AI, IOT, Robotics, Data Analytics, Machine Learning, Augmented Reality

ইিযোভদ) সরে েোচ্চ ব্যেহো   ো।

16. মোরস্ক সে েজিীি ব্যেহো েোধ্যিোমূল   ো।

17. ব্যোপ প্রিোর  লরেয ভডভজটোল ভডসরে কেোড ে, কসোশ্যোল ভমভডয়ো (কফইসবু , ইউটিউে), ভপ্রন্ট ভমভডয়ো, ইরল িভি ভমভডয়ো ইিযোভদ

ব্যেহো   ো।

18. কপ্রস  িফোর রন্স কেরে িথ্যপ্রযুভি ব্যেেহো   ো।



৪. প্র ল্প/প্রভিষ্ঠোি/ভেিোরগ    ণীয়

19. হোি কধোওয়ো, মোস্ক ব্যেহো , েোসোয়   িীয়, অভফরস   ণীয়, পভ িন্নিো মীরদ   ণীয়, ভি োপত্তো মীরদ   িীয়, ভলফরট ব্যেহো ,

র্োিেোহণ ব্যেহো ইিযোভদ ভেেরয় সরিিিিোমূল ১-২ ভমভিরট অভডও-ভিজুযয়োল তি ী   ো।

20. ভেভিন্ন ইরল িভি ও ভপ্রন্ট ভমভডয়োরি জিসরিিিিোমূল িথ্য প্রিো   ো।

21. জিসরিিিিো লরেয ভেভিন্ন এলো োয় মোইভ ং   ো।

22. ক োভিড প্রভির োরধ লরেয র্ন্ত্রপোভি ক্রয়, জিসরিিিিোমূল প্রিো ,  ম ে িেো- ম েিো ী  ল্যোণ ইিযোভদ খোরি েোরজরট প্ররয়োজিীয়

অরে ে সংস্থোি  োখো।



ধন্যেোদ


