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                BBBN                 V2N3 
বাাংলাদেদে ক াভিড-১৯ ক াযাদেনটাইন, আইদ াদলেন, ও ল ডাউন:  াধােণ জীবদন 

ভিদে কেদে আমাদেে কে ১২-টট অনেুীলন ভবচক্ষনোে  াদে অনু েণ  ো জরুেী 

ক োযোরেনটোইন বো পৃথ ী েণ:  

ক াযাদেনটাইন েব্দটট ক াযাদেনটানা কেদ  এদ দে, োে অে থ "চভিে ভেন", ো ১৪-১৫ েম েেদ ে কিদনভ যান  

িাষায বযবহৃে হদযভেল। ব্ল্যা  কডে কেদেে মহামােী চলা ালীন োত্রী ও  মীকেে েীদে োওযাে আদে  মস্ত 

জাহাজদ  ভবচ্ছিন্ন  োে প্রদযাজদন এই  ময াল ভনধ থােণ  ো হদযভেদলা। আজ াল ক াযাদেনটাইন বা পৃে ী েণ 

হ'ল কোে বা  ীটপেঙ্গ েভ়িদয প়িা কোধ  োে উদেদেয মানুষ ও পণযদ্রদবযে চলাচদল উপে এ টট ভবভধভনদষধ। এটট 

প্রাযেই কোে এবাং অ ুস্থোে  াদে  াংদোদে বযবহৃে হয; োো ক াদনা  াংক্রাম  কোদে আক্রান্ত হদয ো দে পাদেন 

ভ ন্তু ভনচ্ছিে িাদব োদেে কোে  ম্পদ থ ক ানও েেয প্রমান হাদে কনই, পৃে ী েণ বযবস্থা োদেে চলাচল প্রভেদোধ 

 দে। পৃে ী েদনে স্থাভযত্ব  াল ভবভিন্ন কক্ষদত্র ভবভিন্ন হদয োদ , ো  াংক্রাম  কোেগুভলে কক্ষদত্র  দেহজন  

 াংস্পদে থে  ময কেদ  কোদেে  পু্তাবস্থাে  ময াদলে উপে ভনিথে  দে। পৃে ী েণ,  দেহ িাজন কবচ্ছিে ভনজ 

বাভ়িদে বা পৃে ী েদণে জনয ভনধ থাভেে স্থাদন  ো কেদে পাদে।  াধােণে, পৃে ী েণ বযবস্থা প্রাযেই  ীমান্ত 

ভনযন্ত্রদণে এ টট পন্থা।  

আইর োরেশন বো ববচ্ছিন্ন েণ:  

ক ানও  াংক্রাম  কোদে ভনচ্ছিে আক্রান্ত হওযাে পে আক্রান্তদেে  ুস্থ ও অ াংক্রাম  বযাধীদে আক্রান্ত জনদোষ্ঠী 

কেদ  ভবচ্ছিন্ন  োদ  আইদ াদলেন বা ভবচ্ছিন্ন েণ বলা হদয োদ । োই ভবচ্ছিন্ন েণ ভচভ ৎ া কক্ষদত্র পৃে ী েণ 

কেদ  আলাো। পৃে ী েণ  দেহজন   াংক্রমদণে কক্ষদত্র এবাং ভবচ্ছিন্ন েণ ভনচ্ছিে কক্ষত্র গুভলদে প্রদযাে  ো 

হয। পৃে ী েদণে মদো ভবচ্ছিন্ন েণও অ সু্থ বযচ্ছিে ভনজ বাভ়িদে, অেবা কোদেে িযাবহোে উপে ভনিথে  দে 

স্বাস্থযদ বা ক দে  ো কেদে পাদে।   

ে ডোউন:  

ল ডাউন হ'ল এ টট কজল কপ্রাদটা ল ো  াধােণে মানুষ বা েেয ক ানও অঞ্চকল ে়িাদে বাধা কেয। 

কপ্রাদটা লটট ক বলমাত্র োষ্ট্রীয  েৃ থপদক্ষে দ্বাো শুরু  ো কেদে পাদে। ল ডাউন ক ানও স্থাপনাে ভিেদে ো া 

কলা দেে  ুেক্ষাে জনযও বযবহাে  ো কেদে পাদে। েদব  দোনািাইো  মহামােী চলা ালীন  মদয, ল ডাউন 

েব্দটট, জন াধােদণে  ুভনভেথষ্ট িাদব পৃে ী েণ  ম্পভ থে চ্ছক্রযা লাদপে জনয বযবহৃে হদি। ল ডাউন এ টট 

 ম্প্রোদযে চলাচল বা চ্ছক্রযা লাপদ   ীমাবদ্ধ  েদে পাদে, েখন ক  এলা াে কবভেেিাে  াংস্থাদ  

স্বািাভব িাদব  াজ  েদে কেযা হয, বা ক বল জন াধােদণে চলাচল বা চ্ছক্রযা লাপ  ীমাবদ্ধ  দে োদে 

 াহােয াভে  াংস্থাগুভল োো প্রােভম  চাভহো এবাং পভেদষবাভে  েবোহ  দে োো অভে হদজ এবাং অভে দ্রেু 

ভনভেভবচ্ছিন্নিাদব  াজ  েদে পাদে।    

 ো স  রেোনভোইেো -২: আমোরেে ব  ব   েণীয 

২০২০  াদলে ৮-ই মাচথ প্রেম  া থ  দোনিাইো -২ আমাদেে কেদে  নাি েদণে পদে পৃে ী েণ, ভবচ্ছিন্ন েণ 

এবাং ল ডাউন েব্দগুভল  াধােণ মানুদষে  াদে অভেপভেভচভে হদয উদে এবাং আমো ক গুভল  ম্পদ থ ভবদেষ 

গুরুদত্বে  াদেই জানদে শুরু  ভে। ভবশ্ববযাপী প্রস্তুভেে  াদে  ামঞ্জ য কেদখ বাাংলাদেদেও, ভবেে  াধােণ েুটটে 

ভেনগুভল, জনেদণে চলাচলদ   ীমাবদ্ধ  োে জনয প্রদযাজনীয উদেযাে ভহদ দব ভবদবভচে, ো খুব েীঘ্রই কেষ 

হদে চদলদে। েদব এই অবস্থায জন াধােদণে ভ   েণীয, ো ভনদয জনমদন নানান প্রশ্ন।  াধােণ িাদব বলদে 

কেদল  াংক্রমণ এ়িাদে প্রদযাজনীয ভনদেথোবলী অনু েণ না  ো, ক বল  দোনিাইো ই নয, কেদ াদনা 

 াংক্রাম  কোদেে  াংস্পদে থ আ াে  ােণ হদে পাদে।  দোনািাইো   াংক্রমণ এ়িাদনাে জনয ভবচক্ষণোে 

 াদে অনু েণীয ভনদেথেনাবলী নীদচ কেযা হদলা- 

         
             

১ – ভবদেষ গুরুদত্বে  াদে ভবষযটাদ  ভবদবচনা  ো,  টে িাদব হাে কধাযা, অপভেষ্কাে হাদে মুখ না কোোঁযা, নাদ  বা কচাকখ হাে 

না কেওযা  এবাং পাবভল   ােদি গুভল স্পে থ না  ো। কখালাদমলা িাদব হাোঁভচ বা  ােী না কেওযা। হাোঁভচ- াভে কেওযাে  ময মুখ 

কেদ  কনওযা, জন াধােদণে মদধয না  না ঝা়িা, োদে ভন টস্থ বযচ্ছি বা পভেদবদে জীবাণু  াংক্রমণ হদে না পাদে। প্রাযেই 

স্পে থ  ো হয এমন পৃষ্ঠগুভল ঘন ঘন জীবাণুনাে  প্রদযাে  দে জীবাণুমুি  ো।  
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২ –  টে  িাদব মাস্ক পো ও কখালা োদে মাদস্ক কলদে ো া জীবাণু হাদে কলদে কেদে না পাদে। পদে ো া অবস্থায মাদস্কে 

বাইদেে পৃষ্ঠ স্পে থ না  ো।  

  

৩ –  ামাচ্ছজ  েূেত্ব বজায োখা এবাং কেদ াদনা ভিদ়িে মদধয না োওযা। মদন োখদে হদব কে ভিদ়িে মদধয খুব  হদজ 

 াংক্রাম  কোদেে জীবাণু এ  বযচ্ছি কেদ  অনয বযচ্ছিকে খুব  হদজ  াংক্রভমে হদে পাদে।  

ভচদত্র  াপদ়িে মাস্ক তেেীে ভনযমাবলী কেখাদনা হদলা- 

 
৪ –  জন াধােদনে কক্ষদত্র ভেন  স্তে  ভবভেষ্ট  াপদ়িে মাস্ক বযবহাে  োই েুচ্ছিেুি। েদবষণায প্রমাভণে হদযদে কে  াচ্ছজথ যাল 

মাদস্কে বাইদেে ভেদ   দোনিাইো   মপদক্ষ ৭ ভেন এবাং অিযন্তদে  মপদক্ষ ৪ ভেদনে জনয কবোঁদচ ো দে পাদে। ভবভিন্ন 

কেদে এটটও কেখা  কেদে কে  াচ্ছজথ যাল মাস্কগুভল েত্র েত্র কিদল কেযাে িদল প্রচুে পভেমাদণ বজথয  ৃটষ্ট হয আে ৪ কেদ  ৭ 

ভেদনে জনয িাইো টটে মাদস্কে পৃদষ্ঠ কবোঁদচ ো াে ভবষযটট ভবদবচনা  দে  াচ্ছজথ যাল মাস্ক বযবহাে পভেদবেেে উৎ  কেদ  

িাইো   াংক্রমদণে  ম্ভাবনা তেভে  দে।  
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৫ – কেদহেু বযস্ক কেে মদধয এই কোদেে প্রদ াপ কবভে, োই বযদেে ভবষযটট ভবদেষ িাদব ভবদবচনা  ো।  ম কোেপ্রভেদোধ 

ক্ষমো  ম্পন্ন কলা জদনে  াদে প্রদযাজন ো়িা কেখা না  ো। বযস্ক বযচ্ছিদেে  টে  পভেচে থাে  ো মাোয কেদখ োদেে 

 াদে কেখা  োে  ময প্রদযাজনীয  ুেক্ষা  েঞ্জাম বযবহাে  ো। 

 
৬ – জীবাণু বা কোেীে  াংস্পদে থ আ দল পৃে ী েণ ভবভধ অনু েণ  ো। েুঘ থটনাক্রদম বা ঘটনাক্রদম আপভন েভে ক ানও 

 াংক্রাভমে বযচ্ছিে  াংস্পদে থ আদ ন বা  াংক্রাম  বস্তুে  াংস্পদে থ আদ ন েদব স্বাস্থযদ বা ভবিাদেে নীভেমালা অনুোযী 

আপনাদ  ভনধ থাভেে  মদযে জনয ভনদজদ  আলাো  দে োখদে হদব। এবাং আপনাদ  কোদেে লক্ষণগুভল প্র াে পাদি ভ না 

ো অনু েণ  েদে হদব। কোদেে লক্ষণ প্র াে কপদলই অবদহল না  দে দ্রেু ভচভ ৎ দ ে পোমে থ ভনদে হদব। 
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৭ – অ ুস্থ হদল বাভ়িদে ো া, ঘদেে বাইদে না োওযা 

এবাং ভনদজদ  স্ব-ভবচ্ছিন্ন  ো। আপভন েভে অ ুস্থ হন 

েদব আপনাদ  ভনদজ কেদ ই ভনদজদ  আলাো 

 েদে হদব এবাং ভচভ ৎ দ ে পোমে থ ভনদে হদব। 

পভেবাদেে অনযানয  ে যদেে কেদ  আপনাদ  

বাভ়িদে ভবচ্ছিন্ন োখদে হদব। বাভ়িদে ো া অবস্থায 

ভচভ ৎ দ ে পোমে থ অনুোযী স্বাস্থযভবভধ কমদন 

চলদে হদব। পভেপূণ থ  ুস্থ হবাে পে, ভচভ ৎ দ ে 

পোমে থ অনুোযী, স্বািাভব  জীবন োত্রায ভিদে 

আ দে হদব।  

৮ – ক বলমাত্র গুরুেে অ ুস্থ হদলই  জরুেী ভচভ ে্ া পভেদষবা ভনদে 

হা পাোদল কেদে হদব। ভচভ ৎ দ ে পোমে থ অনুোযী গুরুেে অ সু্থ 

হদলই জরুেী অবস্থা অবলম্বন  দে হা পাোদল কেদে হদব এবাং ভচভ ৎ া 

ক বা ভনদে হদব। পভেপূণ থ  ুস্থ হবাে পে ভচভ ৎ দ ে পোমে থ অনুোযী 

স্বািাভব  জীবন োত্রায ভিদে আ দে হদব।  

৯ – ভনদষধাজ্ঞা কমদন হাে না কমলাদনা, বনু্ধ বান্ধদবে খুব  াো াভে না োওযা বা 

জভ়িদয না ধো বা ক ালা ুভল না  ো ।  াধােণে প্রভেভেদনে চ্ছক্রযা লাদপ 

আমাদেে হাে েভূষে হওযাে উচ্চ  ম্ভাবনা োদ  এবাং আমাদেে হাে ভেদয 

কস্বিায ভবভিন্ন পৃষ্ঠদ  স্পে থ  েদে হদয োদ । োই এ ান্ত  াভন্নদদ্ধ বা হাে 

কমলাদনাে  ময কোে  াংক্রমদণে  মূহ  ম্ভাবনা োদ  ।   

১০ – ভ্রমণ না  ো। ভ্রমণ এই ধেদণে  াংক্রাম  বযাভধ েভ়িদয োওযাে  ম্ভাবনা বাভ়িদয 

কোদল।  ুেোাং আমাদেে  মস্ত অপ্রদযাজনীয ভ্রমণ বন্ধ  েদে হদব। আমাদেে 

ভ্রমদণে প্রদযাজনীযোে মূলযাযন  দে প্রদযাজনীয ভ্রমদণে পভে ল্পনা  েদে হদব 

এনাং  ভ্রমদণে  ময  মস্ত  ুেক্ষা ভবভধ এবাং ভনদেথোবলী অনু েণ  দে চলদে হদব।   

১১ – ঘন ঘন ক ল কিানটট  যাভনটাইজ  ো। ক ল কিানটটদে ভবভিন্ন  াংক্রাম  জীবাণু কলদে ো দে 

পাদে ো  াংক্রাম  ো কোেে ভবস্তাদে  হাযো  েদে পাদে। স্বাস্থযদ বা কেবাে  ময স্বাস্থযদ বা 

োন ােীে ক ল কিানটট অ াবধানো ব ে  লুভষে হদে পাদে। আে  াংক্রাভমে বযচ্ছিও ক ল 

কিানটটদ  েূভষে হাদে কলদে ো া জীবাণু ভেদয  লুভষে  েদে পাদে। োই ঘন ঘন ক ল কিানটট 

 যাভনটাইজ  ো ক ল কিাদনে মাধযদম  াংক্রমদণে ভবস্তােদ  হ্রা   োে এ টট ক ো অিযা  ভহ াদব 

ভবদবচনা  ো কেদে পাদে। 

 

১২ – আভম আক্রান্ত হদবানা এমনটট মদন না  ো। ক াভিড-১৯ এ টট অেযন্ত  াংক্রাম  কোে, 

 ুেোাং, আভম েভে মদন  ভে কে আভম আক্রান্ত হব না, েদব আমাে অ ে থোে জনয আভম 

 াংক্রাভমে হদয কোে ে়িাদে পাভে ো আমাে এবাং আমাে প্রভেদবেী ও পভেদবদেে জনয মাোত্ম  

পভেণভেে  ােণ হদে পাদে।  

জাপান, েভক্ষণ ক াভেযা এবাং ভিদযেনাম হ'ল ভবদশ্বে অনযানয কেদেে েুলনায খুব  ুেেিাদব ক াভিড-১৯ 

ভনযভন্ত্রে কেে। এটট অজথদনে এ মাত্র উপায ভেল  ে াে  েৃ থ  প্রভেটষ্ঠে ভবভধ-ভবধান অনু েণ  ো। আ ুন 

আমো এই ভবদদ্বষপূণ থ  াংক্রাম  কোদেে ভবস্তােদ  বাাংলাদেদে ভনযন্ত্রণ  োে জনয  মস্ত ভবভধ অনু েণ  োে 

এবাং বযচ্ছিেে স্বাস্থযভবভধ অনু েণ  োে কচষ্টা  ভে। আমাদেে এ টট ভবষয মদন োখদে হদব কে আমাদেে মদো 

উষ্ণ এবাং আদ্রথ োপমাত্রাে কেদে, েুলনামূল িাদব েীেল এবাং শুষ্ক অঞ্চদলে  াদে েুলনা  দে  দোনািাইো   ম 

 ময কবোঁদচ োদ ।  ুেোাং, েভেও আমো প্রা ৃভে িাদব  ুভবধাজন  জাযোদে আভে, আমাদেে জনবহুল অঞ্চলগুভল 

অভে মাত্রায আন্তঃবযচ্ছি  ইিা ৃে এবাং অভনিা ৃে কোোদোদেে মাধযদম বযচ্ছি কেদ  বযচ্ছিদে  াংক্রমদণে 

 ম্ভাবনা বৃচ্ছদ্ধে  ােদণ কবভে ঝুোঁ ভ ে মদধয েদযদে। আে ক ই  ােদণই পুদো ভনযন্ত্রণটট আমাদেে হাদে। ক বলমাত্র 

আমোই আমাদেে তেনচ্ছেন জীবদন ভনযমানুবভেথো এবাং  েিযা  গুভল অন্তিুথি  দে এই কোদেে ভবস্তােদ  

পুদোপুভে ভনযন্ত্রদণ ভনদয আ দে পাভে।  

ভবদেষ দ্রষ্টবয:  মস্ত  াটুথন অনলাইন উৎ  কেদ   াংগ্রহ  ো হদযদে এবাং আমো  মস্ত মূল অবোন ােীদেে প্রভে  ৃেজ্ঞো স্বী াে  ভে। 


