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কেরানা টাইমলাইন 

যভােব উহান থেক িবে  
👉 িডেস র ২০১৯  
২০১৯ সােলর িডেস র।  অ াত এক রাগ িনেয় চীেনর 
উহােন হাসপাতােল ভিত হান এক ব ি ।  সই 
হাসপাতােলর িচিকৎসক ডাঃ িলউেয়ন িলয়াং সামািজক 
যাগােযাগ মাধ েম জানান রাগীেদর মেধ  বল িনউমিনয়া 

ছিড়েয় পড়েছ।  চীনা া  কতপৃ  এ িনেয় তদে  নােম।  
তদে  দখা যায় অেনক রাগীই কানভােব উহােনর সামুি ক 
খাবর ও বন াণীর বাজােরর সােথ স িকত। জানুয়ািরর ১ 
তািরখ স বাজার ব  কের দওয়া হয়।   

👉 জানুযাির ২০২০   
২০২০ সােলর েতই চীনা কতৃপ  ঘাষণা কের অজানা 
এই সং মেণর জন  দায়ী অজানা এক কেরানা ভাইরাস।  ৬১ 
বছর বয়সী এক ব ি  কেরানা সং মেণর ীকার হেয় থম 

াণ হারান।  তই বাড়েত থােক আ াে র সংখ া।  চীেনর 
বাইের থাইল াে  থম সং মণ ঘেট।  কিদন পেরই 
আেরকজেনর সং মেণর খবর পাওয়া যায় জাপােন।  এেদর 
কউই উহােনর সই বাজারিটেত যানিন।  ফেল মানুষ থেক 

মানুেষ সং মেণর িবষেয় িনি ত হান িব ানীরা।  চীেনর 
অন ান  শহের ভাইরাস ছিড়েয় পড়েত  কের।  ভেয়, 
আতে  গণহাের মা  পরেত  কের মানুষ।   

👉 মধ  জানুয়াির ২০২০  
আ া েদর জন  িনেয়ািজত িচিকৎসা কমীেদর মােঝ 
জানুযািরর েতই দখা দয় সং মণ।  তাইওয়ান, মািকন 
যু রা  সহ অন ান  দেশ ছিড়েয় পেড় ভাইরাস।  ভাইরাস 
আেস জামািনেতও।  কেঠার ব ব া িনেত  কের চীন 
সরকার।  উহােন সব ধরেণর যান চলাচল ব  কের দওয়া 
হয়।  িব ানীরা আিব ার কেরন কেরানা ভাইরাস িনিদ  সময় 
পয  সু  অব ায় থাকেত পাের।  যােদর শরীের কান ল ণ 
নই তারাও সং মণ ছড়ােত পােরন।  চীেনর নতুন বষ 

উদযাপন  হয়।  লাখ লাখ মানুষ িবিভ  ােন মণ  
কের।  িব জুেড় ততিদেন ২০০০ মানুেষর মােঝ এর সং মণ 
িনি ত হওয়া যায়।  াণ হািরেয়েছন ৫০ জন।  িব  া  
সং া জ রী সতকতা জারী কের এবং িব জুেড় সমি ত 
পদে প িনেত  কের।   

/// পৃ া ০৪ 
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👉 ফ য়াির ঃ  
ফ যািরর েতও উহান লকডাউন।  িক  এরই মেধ  ভাইরাস ছিড়েয় পেড়েছ চীেনর সবকিট েদেশ।  নতুন ভাইরাস স েক সবাইেক 

সতককারী থম ডা ার িলউেয়ন িলয়াং িনেজই এই ভাইরােস আ া  হেয় মারা যান।   

👉 মাচঃ  
মােচর েত ভাইরাস পৃিথবীজুেড় ছিড়েয় পের।  দি ণ কািরয়া, ইরান, ইতািল সবেচেয় িত  হয়।  তেব তািলকায় িতিনয়ত যাগ 
হেত থােক নতুন নতুন দেশর নাম।  এর শষ কাথায় তা এখেনা অজানা।   

সূ ঃ ডয়েচ ভেল 

কেরানাভাইরাস (SARS-CoV-2) 
ও কািভড-১৯ িক? 

কেরানাভাইরাস হে  ভাইরাস িলর একিট বৃহৎ পিরবার 
যা সাধারণ সিদ কািশ থেক  কের মারা ক অসুখ 
করেত পাের, যমন Middle East Respiratory 
Syndrome (MERSE-CoV), Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS-

CoV) এবং কািভড-১৯ (COVID-19)। 

 কেরানাভাইরােসর অেনক েলা জািতর মােঝ ৭িট 
জািত মানবেদেহ রাগ সৃি  কের যার মােঝ SARS-

CoV অন তম।  কেরানাভাইরাস িল জুেনািটক, যার 
অথ তারা াণী থেক মানুেষর মেধ  সং মণ করেত 
পাের। 

COVID-19 নামক রাগ সৃি কারী SARS-CoV-
2 কেরানা ভাইরাস একিট নতুন জািত যা ইিতপূেব 
মানব শরীের দখা যায়িন।  

িব  জুেড় কািভড-১৯ রােগর য মহামাির লেগ 
িগেয়েছ তার মেূল আেছ স৷ পাশািক নাম িসিভয়ার 
অ ািকউট রসিপেরটির িসনে াম কেরানাভাইরাস ২, বা 
সংে েপ সাস-েকাভ-২৷ 

কেরানা নাম কন? নামিট এেসেছ লািটন ভাষা থেক৷ 
যার অথ মুকুট৷ ভাইরােসর বাইেরর অংেশ রেয়েছ এ 
রকম মকুুেটর মেতা চরু কাঁটা, যা িবঁিধেয় মানব-েকােষ 
পা রােখ ১২ ন ােনািমটার মােপর ৩০িট িজনসমৃ  
নােভল কেরানাভাইরাস৷ তার পর অবলীলায় 

নাকািনেচাবািন খাওয়ায় ২০,০০০ িজনসমৃ  মানুষেক৷ 

 

উপসগ 
৫৫,৯২৪ জন আ া  মানুষেক পযােলাচনা কের জানা িগেয়েছ সং ািমত 
হেল— 

✅ ৮৭.৯ শতাংেশর র থােক 
✅ কেনা কািশ হয় ৬৭.৭ শতাংশর 
✅ াি েত ভােগন ৩৮.১ শতাংশ মানুষ 
✅  কফ থােক  ৩৩.৪ শতাংেশর 
✅  াসক  হয় ১৮.৬ শতাংেশর 
✅ গলাব থা থােক ১৩.৯ শতাংেশর 
✅  মাথাব থায় ভােগন ১৩.৬ শতাংশ মানুষ 
✅ গােঁট ও পিশর ব থা হয় ১৪.৮ শতাংশর 
✅  কাপঁুিন থােক ১১.৪ শতাংেশর 
✅ গা-বিম ও বিম হয় ৫ শতাংেশর 
✅  নাকব  থােক ৪.৮ শতাংশ মানুেষর 
✅  ডােয়িরয়া হয় ৩.৭ শতাংেশর৷ 

  

সবারই উপসগ হয়? 
িব ানীর খুঁেজ চেলেছন কত জেনর মৃ  উপসগ হয় বা এেকবােরই হয় না, 
অথচ তারঁা রাগ ছড়ােত পােরন৷ মাটামুিট একটা িহেসব থেক জানা িগেয়েছ, 
এঁেদর মেধ  ৫০ শতাংশ মানুষ সং মণ ছড়ােত পােরন৷ 

কত িদন লােগ বুঝেত য সং মণ হেয়েছ? 
সং মণ হওয়ার পর উপসগ দখা িদেত মাটামুিট ২-১৪ িদন সময় 
লােগ, যােক বেল ভাইরােসর ইনিকউেবশন িপিরয়ড৷ একিট সমী া জানাে , 
গেড় পাঁচ িদেনর মেধ ই উপসগ কাশ পায়৷ 

সূ ঃ আন বাজার পি কা  
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বাংলােদেশ কেরানা ভাইরাস এর সবেশষ অব া জানুন www.corona.gov.bd এ।  িবে র অব া 
জানেত  জন হপিক  কেরানাভাইরাস স ােরর ওেয়বসাইট িভিজট ক ন। 

ে া ের কেরানা 
  

স িত ‘দ  গািডয়ান’ এবং ‘িসএনএন হলথ’ এ কািশত িনবে র িভি েত কেরানাভাইরাস স িকত িকছু ে া র  তুেল ধরা হল। 
  
কী কের এেলা এই ভাইরাস? 
সাস-েকাভ-২ ভাইরাস িনরীহ র-সিদ-কািশ সৃি কারী কেরানা পিরবার থেক এেলও তােক িতেরাধ করার মতা নই আমােদর৷ কারণ, 
স এেসেছ অন  জািত থেক৷ প পািখর মেধ  ঘুের বড়ােত বড়ােত আমােদর অিবমশৃ কািরতার হাত ধের স এেস হািজর হেয়েছ 

আমােদর য়াের৷ এইচআইিভ, সাস, ইেবালা— সবার ে ই ঘেটিছল একই ব াপার৷ িব ানীরা ঁিশয়ািরও িদেয়িছেলন৷ িক  মানুষ স 
কথা নেল তা! 
এই ভাইরােসর সে  বা র ও প াে ািলেনর শরীের থাকা কেরানাভাইরােসর ব াপক িমল। স বত তােদর শরীেরর ভাইরাসরাই িমেলিমেশ 
এর জ  িদেয়েছ৷ হয়েতা এই িমলিমশ হেয়েছ বা েরর শরীের, নয়েতা প াে ািলেনর শরীের, নয়েতা বা অন  কানও শরীের, যা এখনও 
সিঠক ভােব জানা নই৷ 
এর সূ পাত হয় িচেনর উহােন, আমরা সবাই জািন, ২০১৯-এর িডেস ের৷ িবিভ  গেবষণার পর িব ানীেদর সে হ দৃঢ় হয় য লােগায়া 
িস-ফুড হালেসল মােকট, যখােন জ া  সাপ-ব াঙ, জানা-অজানা প পািখ িবি  হয় অকাতের, তার সে  এই রােগর জীবাণুর স ক 
আেছ৷ 
 

সং ািমত মানষু কখন অেন র মেধ  রাগ ছড়ান? 
উপসগ  হওয়ার আেগ থেকই িতিন রাগ ছড়ােত পােরন৷ ছড়ােত পােরন রাগ সের যাওয়ার কেয়ক স াহ পর পয ৷ 
  
কতটা ছাঁয়ােচ? 
সাধারণ ভােব এক জন হােম আ া  মানুষ ১২-১৮ জনেক সং ািমত কেরন৷ এক জন পািলও, িটবস  বা েবলার রাগী ৬ জন সু  
মানুেষর মেধ  রাগ ছড়ােত পােরন৷ সখােন কািভড-১৯ রাগীরা মাটামুিট িতন জনেক সং ািমত কেরন৷ 
  

কী কের রাগ ছড়ায়? 
কেরানাভাইরাস সং মণ হেল মানুষিট হাঁচেল, কাশেল বা কথা বলেল য সামান  া বা থুতরু কণা বা পেলট বরয় তা অন  কউ 

ােসর মেধ  িদেয় টেন িনেল তার মেধ  সং মণ ছড়ােত পাের৷ ধ ন, ধােরকােছ কউ নই, িক  টিবল, ড  ইত ািদ আেছ, পেলট 
সখােন পেড়। পেড় ভাইরাস। স িকছু ণ জীিবতও থােক৷ সই সময় সখােন হাত িদেল, হােত ভাইরাস লেগ যায়৷ সই হাত এ বার 

নােক-মুেখ-েচােখ লাগােল সং মণ হওয়ার আশ া থােক। 
 

খাবােরর মাধ েম িক ছড়ায়? 
এখনও তার কানও মাণ পাওয়া যায়িন৷ 

/// পৃ া ০৬ 
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এই ভাইরাস কতটা মারা ক? 
নচার মিডিসন নােমর িব ান পি কায় কািশত ব  থেক জানা যায়, গত ২৯ 
ফ য়াির পয  উহােন যত মানুষ আ া  হেয়িছেলন, তােঁদর মেধ  মারা িগেয়িছেলন 

১.৪ শতাংশ মানুষ৷ সংখ াটা অেনকেক িবি ত কেরেছ৷ কারণ সবারই ধারণা 
িছল, আসল সংখ া এর চেয় অেনক বিশ হওয়ার কথা৷ তেব মৃতু র িহসাব কী ভােব 
করা হেয়েছ তার উপর িনভর কের সংখ াটা কম হেব না বিশ৷  
  
কািভড ১৯-এর রাগীরা কী ভােব মারা যান? 
বিশর ভাগ মানুষ িকছু িদেনর মেধ ই পেুরাপুির সু  হেয় যান৷ িকছু মানুেষর িনউেমািনয়া 

হয়৷ ওষুধপ , কৃি ম াসয  ইত ািদর সাহােয  তােঁদর অেনেকই সু  হন৷ িক  কারও 
যিদ এআরিডএস বা অ ািকউট রসিপেরটির িডসে স িসনে াম হয়, সারা শরীের 
সং মণ ছিড়েয় সপিটক শক দখা দয়, শরীেরর পূণ সব ত  এেক এেক 
কাজ করা ব  হেয় দখা দয় মাি  অরগ ান ফিলওর, তােঁক আর বাঁচােনা যায় না৷ 
  
কােদর িবপেদর আশ া বিশ? 
বয় েদর৷ িক  ইউএস স ার ফর িডিজজ কনে াল অ া  ি েভনশেনর মত 
অনুযায়ী, আ া  মানুষেদর মেধ  অ ত ২০ শতাংশ মানুষ ২০-৪৪ বছর বয়েসর মেধ  
হওয়া সে ও তাঁরা এত অসু  হন য তাঁেদর হাসপাতােল ভিত করেত হয়৷ তােঁদর মেধ  
২-৪ শতাংশেক ভিত করেত হয় ি িটক াল কয়ার ইউিনেট৷ 
  
এই ভাইরাস িক ঘন ঘন িনেজেক পা ায়? 
হ াঁ৷ কারণ এই ভাইরাস হল আরএনএ ভাইরাস৷ অথাৎ, এর িজন গিঠত হয় আরএনএ 
িদেয়৷ তেব মানুষ বা ব াে িরয়ার িজন যমন িডএনএ িদেয় গিঠত হয়, তমন নয়৷ 
আরএনএ ভাইরােসর ধম হল ঘন ঘন পাে  যাওয়া৷ এই পাে  যাওয়াই তােদর বাঁচার 
হািতয়ার৷ যার শরীরেক আঁকেড় ধেরেছ স, তার িতেরাধ মতা যােত তােক িচেন 
মের ফলার রা া বর কের ফলেত না পাের, স জন ই এত সব কের স৷ 

 

এই ভাইরাস কত ণ থাকেত পাের আশপােশ? 
সটাই তা িচ ার িবষয়৷ আ া  মানুেষর পেলেটর মাধ েম এক বার পিরেবেশ 

আসার পর, বাতােস বা কানও িকছুর উপের, কাথায় পেড়েছ তার উপর িনভর কের 
কেয়ক িমিনট, কেয়ক ঘ া থেক  কের কেয়ক িদন পয  স থেক যেত পাের৷ 
তােক ছুঁেয় নাক-েচাখ-মেুখ হাত িদেল বা ােসর সে  তােক টেন িনেল রাগ হওয়ার 
আশ া থােক৷ ািড থেক জানা িগেয়েছ, বাতােস স িতন ঘ া পয  থেক যেত 
পাের, তামার উপর ঘ া চােরক, কাডেবােড ায় গাটা িদন, াি ক ও নেলস ি েল 
২-৩ িদন পয  হেত পাের তার আয়ু াল৷ 
 

কেরানাভাইরাস স েক 
সামািজক যাগােযাগমাধ েম বা 
অন  কােনাভােব িমথ া বা ভুল 

তথ  চার নজের এেল 
 
বাসস, ঢাকা 

কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) স েক 
অেহতকু আতি ত না হেয় তা িতেরােধ 
সতকতা অবল েনর জন  এক 
তথ িববরণীেত সবার িত আ ান 
জানােনা হেয়েছ। 
 
কেরানাভাইরাস স েক সামািজক 
যাগােযাগমাধ েম বা অন  কােনাভােব 

িমথ া বা ভুল তথ  চার নজের এেল 
তথ  অিধদ েরর সংবাদ কে র ফান 
ন র : ০২-৯৫১২২৪৬; ০২-
৯৫১৪৯৮৮; ০১৭১৫২৫৫৭৬৫; 
০১৭১৬৮০০০০৮ এবং ই-েমইল: 
piddhaka@gmail.com/ 
piddhaka@yahoo.com  অথবা 
৯৯৯-এ ন ের যাগােযাগ করেত 
অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ। 
 

/// পৃ া ০৭ 
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খাওয়ার জল, সইুিমং পলু বা গরম টােবর মাধ েম িক ছড়ায়? 
খাওয়ার জেল ভাইরােসর উপি িত দখা যায়িন৷ ভাল সইুিমং পুল 
থেকও স ছড়ায় না বেলই জানা িগেয়েছ৷ 

   
কািভড-১৯ সারােনার ও ঠকােনার রা া কী? 
াবান সােয়ি িফক কিমউিনিট িতনিট াথিমক পেথর কথা 

বেলেছন৷ 

·        থম হল ওষুধ৷ কেরানাভাইরােসর িবিভ  এনজাইম 
বরেনার রা া ব  কের ভাইরাসেক অকাযকর কের িদেত পাের৷ 
যমন, রমিডিসিভর৷ এ এমন এক এনজাইেমর গিত  কের যার 

সাহায  ছাড়া ভাইরােসর বংশবৃি  অস ব৷ অথবা য ািটেনর 
কাঁটার সাহােয  মানবেকােষ ঢােক ভাইরাস, তােকই অেকেজা কের 
দয় িকছু ওষুধ৷ 

·        এই রােগ আ া  হওয়ার পর যাঁরা সের িগেয়েছন, তােঁদর 
রে  এই ভাইরাসেক অেকেজা করার উপাদান, অ াি বিড থােক 

চুর পিরমােণ৷ এই অ াি বিড িবিভ  ভােব েসস কের অসু  
মানুেষর শরীের েবশ করােল, ভাইরােসর িব ে  জারদার 

িতেরাধ গেড় ওেঠ অসু  মানুেষর মেধ ৷ 

·        ততৃীয় রা া ভ াকিসন৷ এ ে  িনি য় ভাইরােসর িকছ ু
অংশ বা পুেরা ভাইরাস মানুেষর শরীের েবশ করােনা হয়, যােত 
শরীেরর িতেরাধী ব ব া এেক িচেন রােখ ও ভিবষ েত এই ভাইরাস 
শরীের ঢুকেল তার সে  সমােন সমােন লেড় যেত পাের৷ 
ভ াকিসেনর ি িনকাল ায়াল িক   হেয় িগেয়েছ৷ 

 

া  কমকতারা বলেছন, কেরানাভাইরােসর িব ার রাধ 
করার জন  সাশ াল িডসট া  বা সামািজক দরূ  বজায় 
রাখেত হেব। িক  সামািজক দরূ  ব াপারটা কী? 

এটা হেলা িনেজর বাসায় থাকা, িভেড় না যাওয়া, একজন 
আেরকজনেক শ না করা 

 

কেরানার ল ণ দখা িদেল য ন ের 
যাগােযাগ করেবন 

 
ঘের বেস যেকােনা ধরেনর া েসবা ও কেরানাভাইরাস–সং া  
তথ  পেত সরকােরর একািধক িত ান হট ন র চালু কেরেছ।  
 
আইইিডিসআেরর হটলাইন ন র: সরকােরর জাতীয় রাগত , রাগ 
িনয় ণ ও গেবষণা ইনি িটউট (আইইিডিসআর) ন র হেলা 
১০৬৫৫।  এ ন ের ফান কের কেরানাভাইরাসিবষয়ক এবং সাধারণ 
সিদ-কািশ ও েরর িচিকৎসার জন  ঘের বেস িচিকৎসেকর পরামশ 
পাওয়া যােব। 
 

া  অিধদ েরর হটলাইেনর ন র: সরকােরর া  অিধদ েরর 
হটলাইন ন র ১৬২৬৩। এ ন ের ফান কের ঘের বেস িচিকৎসেকর 
পরামশ পাওয়া যােব। 
 

া  বাতায়ন হটলাইন ন র: া  অিধদ েরর একিট সবা 
কায ম া  বাতায়ন। া  বাতায়েনর হটলাইন ন র ৩৩৩ এ 
ন ের ফান কের ঘের বেস িচিকৎসেকর পরামশ পাওয়া যােব। 
সাধারণ ল ণ বা উপসগ িনেয় সরাসির না এেস বাসায় থেকই 
আইইিডিসআেরর হটলাইেন যাগােযাগ কের উপেদশ ও পরামশ 
পাওয়া যােব। 
 
কেরানাভাইরাস স েক যেকােনা পরামশ বা উপেদেশর জন  
উে িখত হটলাইেন যাগােযােগর অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ : 
০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৪০১১৮৪৫৫১; ০১৪০১১৮৪৫৫৪; 
০১৪০১১৮৪৫৫৫; ০১৪০১১৮৪৫৫৬; ০১৪০১১৮৪৫৫৯; 
০১৪০১১৮৪৫৬০; ০১৪০১১৮৪৫৬৮; ০১৯২৭৭১১৭৮৫; 
০১৯৩৭০০০০১১; ০১৯২৭৭১১৭৮৪ এবং ০১৯৩৭১০০১১। 
 
এ ছাড়া ফসবকু, মেস ার ও ই-েমইল বাতা পাঠােনা যােব। 
ফসবকু আইিড: Iedcr, COVID-19 Control Room, e-

mail : iedcrcovid19@gmail.com. 
 

সূ ঃ থম আেলা  

/// পৃ া ০৮ 
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আিম িক বাজার করেত যেত পারব? 
হ াঁ।  িনত েয়াজনীয় কনাকাটা করেত যেত পােরন। কম যােবন। যােবন তখন, 
যখন কম লাক থােক বাজাের। সখােন যােবন, যখােন কম িভড় থােক। মাটকথা 
িভড় এিড়েয় চলুন। 
 বাজার থেক বর হেয়ই হােত স ািনটাইজার ব বহার করেবন। এেসই ভােলাভােব 
হাত ধেুয় নেবন। তরকাির ফল ধুেয় নেবন। ব  নাড়ার পরই হাত ধােবন। 
খাবার িকেন মজতু করেবন না। খাদ শস  কম পড়ার কােনা কারণ ঘেটিন। 
 

আিম িক খাবার অডার িদেয় বাসায় এেন খেত পারব? 
হ াঁ। খাদ  থেক কেরানাভাইরাস ছড়ােনার কথা শানা যায়িন।  তেব য প ােকেট 

খাবার আনা হেব, সটা ধরার পর হাত ধুেয় িনেত হেব।  আর কাঁচা সালাদ ফল 
বাইের থেক িন য়ই আনােবন না।  আর িযিন খাবার িনেয় আসেবন, তাঁেক বলেবন 
খাবার দরজার বাইের রেখ িদেত।  দাম ও িটপস দেবন অনলাইেন। 
 

আিম িক গণপিরবহন বাস, ন ব বহার করব? 
যিদ পােরন, গণপিরবহন এিড়েয় চলুন। তা না হেল সে  কের স ািনটাইজার িনেয় 
যান। হাতল ধরার পেরই হাত পির ার ক ন। নামার সে  সে  হাত পির ার ক ন। 
 

অিফস তা ছুিট িদে  না। কী করব? 
যতটা স ব সাশ াল িডসট াি ং ক ন। দরকার হেল, মা  ব বহার ক ন। 
 

আিম িক সব জায়গায় যেত পারব? 
আপিন যতটা পােরন, বাসায় থাকুন। হাসপাতােল, বাজারসদাই করেত যেত হেতই 
পাের। িসেনমা, িথেয়টার, াথনাগৃহ, জা ঘর—সব ব  কের দওয়া হে । এসব 
জায়গায় ভিবষ েত যাওয়া যােব। এখন না। 
 

আিম িক মণ করেত পারব? 
না। আপনার এখন মণ, দেশর ভতের বা বাইের, করা িনেষধ। বাস, ন, ন, 
জাহাজ, ল  লােক ভরা থােক। তেব যাঁেদর কাজই মণসং া , যমন 
এয়ারলাইনেসর ু, েনর চালক, তােঁদর কথা আলাদা। 
 

আিম িক মা  পের থাকব? 
স বত নয়। মা  রাগীেদর হাঁিচ–কািশর িছটা বাইের যেত দয় না। িক  বাইেরর 
ভাইরাস আপনার নােকমেুখ েবশ ঠকােত পাের না। আপনার িনেজর হাঁিচ–কািশ 
থাকেল দয়া কের বাইের বর হেবন না। 
 

মুেখ হাত দওয়া এড়ােবন কীভােব? 
গেবষক ও া  িবেশষ রা চােখমুেখ হাত 
দওয়া বে  িকছু পরামশ িদেয়েছন। ধু 

কেরানাভাইরাসই নয়, অন ান  ভাইরাস ও 
ব াকেটিরয়াও মেুখ হাত দওয়ার মধ  িদেয় 
ছিড়েয় পড়েত পাের। ফেল এই জ ির পিরি িতেত 
বঁেচ থাকার জন  ও িনেজর া  িনরাপ ার জন  

মুেখ-নােক ও চােখ হাত দওয়া থেক িবরত 
থাকেত হেব। 
 

 

িবেশষ রা এ িবষেয় থম পরামশ িহেসেব বেস 
বা েয় থাকার সময় ই হােতর আঙুল মুি ব  
কের রাখা। মুি ব  থাকা অব ােতই কথা বলা বা 
হাঁটা-চলার চ া করা। এ ধরেনর অব ায় অেনক 
সময় হােতর মুি  ছুেট যেত পাের। ফেল িকছু ণ 
পরপর ই হাত নাড়ােনা।  ই হাত ছেড় িদেয় 
িকছু ণ পর আবারও মুি ব  কের রাখা। 
 
ি তীয় পরামশ িহেসেব িবেশষ রা চােখ চশমা 
দওয়ার কথা বলেছন।  এেত চােখ আঙুল চেল 
গেলও বাধা আসেব।  সারা িদন চােখ চশমা 

পড়ার অভ াস করেল চােখ হাত দওয়ার অভ াস 
ধারাবািহকভােব কেম আসেব। তৃতীয় পরামশ 
িহেসেব মেুখ মা  ব বহার করার কথা বেলেছন 
িবেশষ রা।  এেত হােত থেক ভাইরাস মেুখর 
মেধ  েবশ করেব না। 

 সূ ঃ থম আেলা  
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আিম িক ব ায়াম করব? 
হ াঁ।  ঘের।  ঘেরর বাইের ফাকঁা জায়গায়।  িক  িজেম নয়। 
 

আিম িক িচিকৎসেকর কােছ যেত পারব? 
খুব বিশ দরকার না হেল নয়। কেরানাভাইরাস সে হ হেল 

িচিকৎসেকর সে  যাগােযাগ ক ন। থেম ফােন যাগােযাগ 
করেবন। 
 

রাগী দখেত যাব? 
না। 
 

আিম িক বীণ জন-পিরজনেদর দখেত যাব? 
না।  ফােন খাঁজ িনন।  বাজারসদাই লাগেল সাহায  ক ন। 
 

আমার ব রুা িক আমার কােছ আসেত পারেব? 
না।  ফােন কথা বলুন।  িভিডও চ াট ক ন। 
 

বা ারা িক খলেত পারেব? 
বাইের একা একা? হ াঁ।  বাইের অন  বা ােদর সে ? না।  
বাইেরর বা ােদর সে  নয়। কারণ, তারা পর রেক ধের 
ফলেব। হাত ধায়ার িনয়ম ভুেল যেত পাের। াইড ইত ািদ 

কারও সে  ব বহার করা যােব না। কােজই পােকও িনেয় যাওয়া 
যােব না। 
 

আিম িক আমার স ােনর কােছ যেত পারব? 
হ াঁ। সাধারণভােব হ া।ঁ তেব যিদ আপিন মেন কেরন জেনর 
একজন এরই মেধ  সং িমত হেয় আেছ, তাহেল দূর  বজায় 
রাখুন। 
 

আমার মেমট হাসপাতােল চাকির কেরন।  আিম িক তাঁর 
থেক দেূর থাকব? 

হ াঁ। 
 

কত িদন এই রকম সাশ াল িডসট াি ং করেত হেব? 
স বত কমপে  পাঁচ মাস। পের আবারও করেত হেত পাের। এটা 
এেকবাের সের যােব না সহসা।  ঢউেয়র মেতা আসেত থাকেব। 
 

 কন, কীভােব ও কখন মা  পরেবন 

আসুন জেন িনই মা  ব বহােরর ে  িব  া  সং ার িনেদশনা 

কখন ও কন মা  ব বহার করেবন 

💥 িনেজ সু  থাকেল কেরানাভাইরােস আ া  হেয়েছন বা সে হ 

করা হে —এমন ব ি র ষা করার সময়ই ধু আপনার মা  পরার 

েয়াজন রেয়েছ। 

💥 হাঁিচ বা কািশ থাকেল মা  ব বহার ক ন, যন আপনার শরীের 

কেরানাভাইরাস থাকেল তা অন েদর মেধ  না ছড়ায়। 

💥 মা  ব বহার তখনই কাযকর, যখন আপিন অ ালেকাহলিভি ক 

হ া  রাব (বাজাের থাকা সাধারণ হি সল বা অনু প পণ ) বা 

সাবান-পািন িদেয় ঘন ঘন হাত পির ার কেরন। 

💥 মা  ব বহার করেত হেল এর ব বহারিবিধ জেনই করা উিচত। 

কীভােব ব বহার করেবন 

💥 মা  পরার আেগ হাত (সাবান-পািন িদেয় অ ত ২০ সেক  বা 

হ া  রাব িদেয়) পির ার কের িনন। 

💥 মা  পরার সময় এর সামেনর অংশ ধরেবন না। 

💥 নাক ও মুখ মা  িদেয় ঢেক ফলনু এবং মেন রাখেবন, মুখ ও 

মাে র মেধ  যন কােনা ফাকঁা ান না থােক। 

💥 ব বহােরর সময় মা  শ করা থেক িবরত থাকুন। আর যিদ শ 

কেরন, তেব হাত (সাবান-পািন িদেয় অ ত ২০ সেক  বা হ া  রাব 

িদেয়) পির ার কের িনন। 

💥 ব ব ত মা িট আ  বা ভজা বা স াতঁেসেঁত মেন হওয়ামা ই তা 

বদেল ফলনু। িডসেপািজবল বা একবার ব বহােরর জন  তির মা  

বারবার ব বহার করেবন না। 

💥 মা  অপসারেণর সময় এর সামেনর অংশ শ করেবন না। মা  

খুেল ফলার সে  সে  তা ঢাকনা দওয়া ময়লার বাে  ফলনু। 

💥 মা  অপসারেণর পর হাত পির ার কের িনন। 

 সূ ঃ থম আেলা  

/// পৃ া ১০ 
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কািভড-১৯-এর জন  বয় েদর িক সাবধানতা নওয়া উিচত? 
৬৫ বছেরর বিশ বয়িস কারও াসক জিনত সমস া দখা িদেল অিবলে  িচিকৎসেকর পরামশ নওয়া 

েয়াজন। িবেশষ কের যারঁা বৃ া েম থােকন তােঁদর ে  সং মেণর আশ া বিশ থােক। এই সমেয় 
বৃ াবাস িলেত বাইেরর লােকেদর সে  সব ধরেনর দখা-সা াৎ ব  রাখা দরকার। বিহরাগতেদর 
মাধ েম ভাইরাস ছিড়েয় পডা়র আশ া বিশ থােক। 
 

এই ভাইরােসর সং মেণ বয় েদর মৃতু  হার কন বিশ? 
বয় েদর রে  ত কিণকার উপি িত কম থাকায়  শরীেরর রাগ িতেরাধ মতা বয়েসর সে  সে  
কেম আেস।  তা ছাড়া, শরীের একািধক িনক রােগর উপি িত থাকেল এই ভাইরাস ত সই ব ি েক 
মৃতু র িদেক ঠেল দয়। াসক জিনত সমস া ও সে েসিময়ার কারেণ মৃ্তু  ঘেট অিধকাংেশর। 
 

সিদ-কািশ হেলই িক কেরানা সং মেণর পরী া করা উিচত?  
কানও বয়  ব ি র র, কেনা কািশ, গলা ধরার মেতা উপসগ হেলই দখেত হেব ওই ব ি  স িত 
দেশ বা দেশর বাইের সফর কেরিছেলন িক না। অথবা িতিন কানও সং িমত ব ি র 

সং েশ  এেসেছন িকনা। যিদ তা হয়, তা হেল ত সই ব ি র পরী া করা উিচত। যিদ ওই ব ি র 
এক বা একািধক অ  খারাপ হওয়ার মেতা উপসগ, াসক , মূে র পিরমাণ কেম যাওয়া,  বুেক অ ি , 
ডােয়িরয়া ও েরর উপসগ থােক তা হেল ত িচিকৎসেকর পরামশ িনেত হেব। তেব এখন য ভােব 
ভাইরাস ছড়াে , তােত সং মণ এড়ােত বয়  মানুষেদর িটন পরী ার জন  হাসপাতােল না যাওয়াই 
বা নীয় ।  
 

কন এই ভাইরােসর সং মণ িনেয় সকেল এত িচি ত ? 
অন ান  ু-র চেয় এক মানবেদহ থেক অন  মানবেদেহ এই ভাইরােসর ছিড়েয় পড়ার হার অত  
বিশ। অথাৎ এক জন আ া  ব ি  গেড ় ই থেক আড়াই জনেক সং িমত করেত স ম। দখা িগয়েছ 

৮০ শতাংশ আ াে র দেহ এর উপসগ দখা যায় না অথবা খুব কম উপসগ দখা যায়। উপসগ নই 
এমন আ া  ব ি  িনেজর অজাে  ১৪ িদেন ১৬ হাজার মানুষেক সং িমত করেত পােরন। তেব এই 
ভাইরােস আ া েদর মৃতু হার খুব বিশ নয়— মা  ২-৩ শতাংশ। আ া েদর মেধ  কবল ১০-১৫ 
শতাংশ ব ি েকই আইিসইউেত ভিত করার েয়াজন হয়।  
 

কােদর পরী া হওয়ার দরকার রেয়েছ ? 
আইিসএমআর-এর িনেদিশকা অনুযায়ী ১) গত  স ােহ িবেদশ থেক এেসেছন এবং র, সিদ-কািশ, 

াসকে র মেতা উপসগ রেয়েছ ২) সং িমত ব ি র সং েশ এেসেছন িক  উপসগ নই এমন ব ি র 
৫ এবং ১৪ িদেনর মাথায় পরী া করােত হেব ৩) কেরানা-সং িমত রাগীর িচিকৎসা করেছন এমন 

া  কমী যােদর দেহ উপসগ দখা িদেয়েছ ৪) র ও াসক  িনেয় হাসপাতােল ভিত হেয়েছন এবং 
দশ িদন কািশর সমস া রেয়েছ ৫) বািডে়ত থাকা সং িমত রাগীর দখভাল করেছন যাঁরা। 

 
সূ ঃ আন বাজার পি কা ও থম আেলা  

কািভড-১৯ 
আ া  রাগীর 
সং া 
কািভড-১৯ রােগ 

আ া  অিধকাংশ মানুষ 
সামান  মা ায় রাগ 
ল েণ ভুেগ সু  হেয় 
যান তেব ১৪% রাগীর 
শারীিরক অব া খারাপ 
হেয় যেত পাের এবং 
অি েজন সােপাটসহ 
হাসপাতােল ভিত হবার 

েয়াজন হেত পাের 
এবং ৫% মানুেষর 
শারীিরক অব া 
অিতমা ায় খারাপ হেয় 
যাবার কারেন আইিসইউ 
ত রাখার েয়াজন হেত 

পাের।  বাধক  ও 
অন ান  দীঘেময়াদী 
রােগর উপি িত 

(ডায়ােবিটক, দেরাগ, 
ফুসফুেসর দীঘেময়াদী 
রাগ ইত ািদ) কািভড-

১৯ রােগ আ া েদর 
মৃতু  ঝুঁিক বািড়েয় দয়।   
 

সূ ঃ  া  অিধদ র।   

  

/// পৃ া ১১ 
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কায়াের াইন িক?  

কয়াের াইেনর মাধ েম সই সকল সু  
ব ি েদর )যারা কান সং ামক রােগ 

আ া  ব ি র সং েশ এেসেছ (অন  সু  
ব ি  থেক আলাদা রাখা হয়, তােদর গিতিবিধ 
িনয় ণ করা হয় এবং তারা ঐ সং ামক রােগ 
আ া  হয় িকনা তা পযেব ণ করা হয়।   

 

আইেসােলশন িক  ? 

আইেসােলশন এর মাধ েম সং ামক রােগ 
আ া  অসু  ব ি েদর অন  সু  ব ি  হেত 
আলাদা রাখা হয়।   

 

পাথক ঃ 

 কায়াের াইেনর মাধ েম সং ামক 
রােগ আ া  ব ি র সং েশ 

এেসেছ এমন সু  ব ি েদর আলাদা 
রাখা হয় ও তােদর গিতিবিধ িনয় ণ 
করা হয়; 

আইেসােলশন এর মাধ েম সং ামক 
রােগ আ া  অসু  ব ি েদর 

আলাদা রাখা হয়।   
 

 কায়াের াইেনর মাধ েম 
পযেব ণাধীন সু  ব ি বগ ঐ িনিদ  
সং ামক রােগ আ া  হয় িকনা তা 
দখা হয়; 

আইেসােলশন এর মাধ েম অসু  ব ি  
হেত যন সু  ব ি রা আ া  না হয় 
স জন  অসু  ব ি েদর অন  সু  

ব ি  হেত আলাদা রাখা হয়।   

 
সূ ঃ আইইিডিসআর এবং া  অিধদ র।   

 
/// পৃ া ১২ 
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কায়ােরি েন কী করেবন, কী করেবন না 

 
👉 কত িদন কায়ােরি েন রাখেত হেব?  
এটা িনভর করেব ওই রােগর ইনিকেবশন িপিরয়ড বা জীবাণু েবশ থেক রাগ কািশত হওয়ার মধ বতী সময় কত িদন, তার ওপর। 
কেরানাভাইরাস সং মেণর ে  কায়ােরি েনর ময়াদ ১৪ িদন ধরা হেয়েছ। 
 

👉 হাম কায়ােরি ন কী?  
হাম কায়ােরি ন মােন ঝুঁিকপূণ ব ি  িনজ বািড়েত ায় একিট িনিদ  সময় পয  কায়ােরি েন থাকেবন এবং এ সময় িনিদ  া িবিধ 
মেন চলেবন।  

 

👉 কেরানাভাইরােসর কারেণ কারা হাম কায়ােরি েন থাকেবন?  
যসব দেশ কািভড-১৯–এর ানীয় সং মণ ঘেটেছ, সসব দশ থেক যসব যা ী এেসেছন এবং আসেবন (েদিশ-িবেদিশ যেকােনা 

নাগিরক), যাঁরা দেশ শনা কৃত ৩ জন কািভড-১৯–এ আ া  ব ি র সং েশ এেসেছন এবং যার অথবা যাঁেদর কােনা শারীিরক উপসগ 
নই, তােঁদর ১৪ িদন া/গৃহ কায়ােরি ন পালন করেত হেব। 

 

👉 কেরানাভাইরােসর জন  কীভােব হাম কায়ােরি েন থাকেবন?  
১. বািড়র অন  সদস েদর থেক আলাদা থাকুন।  
২. আেলা–বাতােসর সুব ব াস  আলাদা ঘের থাকুন। স ব না হেল অন েদর থেক অ ত ১ িমটার (৩ ফুট) দূের থাকুন। রােত পথৃক 
িবছানা ব বহার ক ন।  
৩. আলাদা গাসলখানা ও টয়েলট ব বহার ক ন। স ব না হেল অন েদর সে  ব বহার করেত হয়—এমন ােনর সংখ া কমান এবং ওই 
ান েলােত জানালা খুেল রেখ পযা  আেলা–বাতােসর ব ব া ক ন।  

৪. ন দায়ী মা িশ েক বেুকর ধ খাওয়ােত পারেবন। তেব িশ র কােছ যাওয়ার সময় মা  ব বহার ক ন এবং ভােলাভােব হাত ধেুয় িনন। 
৫. বািড়র অন  সদস েদর সে  একই ঘের অব ান করেল, িবেশষ কের ১ িমটােরর মেধ  আসার েয়াজন হেল, অত াবশ কীয় েয়াজেন 
বািড় থেক বর হেল মা  ব বহার ক ন।  
৬. কািশ, সিদ, বিম ইত ািদর সং েশ এেল সে  সে  মা  খেুল ফলনু এবং নতুন মা  ব বহার ক ন। মা  ব বহােরর পর ঢাকনাযু  
ময়লার পাে  ফলনু এবং সাবান–পািন িদেয় ভােলাভােব হাত ধেুয় িনন।  
৭. সাবান ও পািন িদেয় অ ত ২০ সেক  ধের হাত ধেুত হেব। েয়াজেন হ া  স ািনটাইজার ব বহার করা যেত পাের।  
৮. সাবান-পািন ব বহােরর পর িটসু  িদেয় হাত কেনা কের ফলনু। িটসু  না থাকেল ধু হাত মাছার জন  িনিদ  তায়ােল/গামছা ব বহার 
ক ন এবং িভেজ গেল বদেল ফলনু। 
৯. অপির ার হােত চাখ, নাক ও মুখ শ করেবন না।  
১০. কািশ িশ াচার মেন চলনু। হাঁিচ–কািশর সময় িটসু  পপার/েমিডেকল মা /কাপেড়র মা /বা র ভাঁেজ মুখ ও নাক ঢেক রাখুন এবং 
ওপেরর িনয়মানুযায়ী হাত পির ার ক ন।  
১১. ব ি গত ব বহায সাম ী অন  কারও সে  ভাগাভািগ কের ব বহার করেবন না। আপনার খাওয়ার বাসনপ —থালা, াস, কাপ ইত ািদ, 

কায়ােরি ন মােন সং মণ ঝুঁিক এড়ােনার উে েশ  ব ি র চলােফরােক সীমাব  
করা। কায়ােরি ন তাঁেদর জন ই েযাজ , যাঁরা রােগ আ া  হনিন িক  রাগীর 
সং েশ এেসেছন, রােগর া ভাবযু  এলাকায় থেকেছন, অথাৎ যাঁরা রাগ 
ছড়ােত পােরন বেল সে হ করা হে । 

কথাটা এেসেছ ‘ কায়ারা াগাইরন’ থেক, যার অথ ফরিট ড (৪০ িদন)। েগর 
সময় জাহােজর মাল খালাস করার আেগ ৪০ িদন তীের িভেড় থাকেত হেতা।   

/// পৃ া ১৩ 
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👉 পিরবােরর সদস েদর জন  িনেদশাবিল  
বতমােন সু  আেছন এবং যারঁা দীঘেময়ািদ রােগ (েযমন ডায়ােবিটস, উ  র চাপ, ক ানসার, অ াজমা ভৃিত) ভুগেছন না, এমন একজন 
ব ি  পিরচযাকারী িহেসেব িনেয়ািজত হেত পােরন। িতিন ওই ঘের বা পােশর ঘের থাকেবন, অব ান বদল করেবন না। কায়ােরি েন আেছন—
এমন ব ি র সে  কােনা অিতিথেক দখা করেত দেবন না। পিরবােরর মানুষ য কাজ েলা করেবন: 
১. কায়ােরি েন থাকা ব ি র সং েশ এেল বা তার ঘের ঢুকেল হাত পির ার করেবন সাবান–পািন িদেয়। 
২. খাবার তিরর আেগ ও পের, খাওয়ার আেগ, টয়েলট ব বহােরর পের হাত পির ার করেবন। 
৩. াভস পরার আেগ ও খালার পের হাত পির ার করেবন।  
৪. যখনই হাত দেখ নাংরা মেন হেব, তখনই হাত পির ার করেবন।  
৫. খািল হােত কায়ােরি েন থাকা ব ি র ঘেরর কােনা িকছু শ করেবন না।  
৬. কায়ােরি েন থাকা ব ি র ব ব ত বা তাঁর পিরচযায় ব ব ত মা , াভস, িটসু  ইত ািদ অথবা অন  আবজনা ওই েম রাখা ঢাকনাযু  
ময়লার পাে  রাখুন। এসব আবজনা উ ু  ােন না ফেল পুিড়েয় ফলনু।  
৭. ঘেরর মেঝ, আসবােবর সব পৃ তল, টয়েলট ও বাথ ম িতিদন অ ত একবার পির ার ক ন। পির ােরর জন  ১ িলটার পািনর মেধ  
২০ াম (২ টিবল চামচ পিরমাণ) ি িচং পাউডার িমিশেয় বণ তির ক ন ও ওই বণ িদেয় সব ান ভােলাভােব মুেছ ফলনু। তিরকৃত 
বণ সেবা  ২৪ ঘ া পয  ব বহার করা যােব।  

৮. কায়ােরি েন থাকা ব ি েক িনেজর কাপড়, িবছানার চাদর, তায়ােল ইত ািদ ঁড়া সাবান বা কাপড় কাচা সাবান ও পািন িদেয় ভােলাভােব 
পির ার করেত বলুন এবং ভােলাভােব রােদ িকেয় ফলনু। নাংরা কাপড় একিট লি  ব ােগ আলাদা রাখুন। মলমূ  বা নাংরা লাগা কাপড় 
ঝাঁকােবন না এবং িনেজর শরীর বা কাপেড় যন না লােগ, তা খয়াল রাখেবন।  
৯. যিদ কায়ােরি েন থাকাকােল কেরানাভাইরােসর কােনা উপসগ দখা দয় ( র, কািশ, সিদ, গলাব থা, াসক  ইত ািদ), তেব ত 
আইইিডিসআেরর হটলাইন ন ের যাগােযাগ ক ন। 
 মেন রাখেবন কান ব ি র উপর কায়াের াইেন থাকার িনেদশ থাকা সে ও তা অমান  করা এবং তথ  গাপন করা শাি েযাগ  অপরাধ 
এবং সং ামক রাগ িতেরাধ, িনয় ণ ও িনমলূ আইন ২০১৮ এর আওতায় কারাদ  ও অথদে  দি ত হেত পােরন।  
 

সূ ঃ া  অিধদ র, থম আেলা  
 

তায়ােল, িবছানার চাদর অন  কারও সে  ভাগাভািগ কের ব বহার 
করেবন না।  এসব িজিনসপ  ব বহােরর পর সাবান-পািন িদেয় 
ভােলাভােব পির ার কের ফলুন। 
 

👉 কখন আপনার কায়ােরি ন শষ হেব?  
িচিকৎসেকর পরামশ অনুযায়ী আপনার কায়ােরি ন শষ হেব। একজন 
থেক অন জেনর কায়ােরি েনর সময়সীমা আলাদা হেত পাের। তেব 

সাধারণত এ সময়সীমা ১৪ িদন। 
 

👉 কায়ােরি েন থাকাকােল কী কী করা যােব?  
কায়ােরি েনর অবসর সময়েক কােজ লাগান। িনভরেযাগ  সূ  থেক 

কেরানাভাইরাস স েক জানার চ া ক ন। িব  া  সং া 
(ডি উএইচও), িসিডিস এবং আইইিডিসআেরর ওেয়বসাইেট সিঠক 
তথ  পােবন। পিরবার ও ব ুবা েবর সে  ফান/েমাবাইল/ই ারেনেটর 
সাহােয  যাগােযাগ রাখুন। দনি ন িটন, যমন: খাওয়া, হালকা 
ব ায়াম ইত ািদ মেন চলুন। স ব হেল বািড়েত বেস অনলাইেন বা 
ফােন অিফেসর কাজ করেত থাকুন। বইপড়া, গান শানা, িসেনমা দখা 

অথবা ওপেরর িনয়ম েলার পিরপ ী নয়, এমন যেকােনা 
িবেনাদনমূলক কােজ িনেজেক স ৃ  ক ন বা ব  রাখুন। 

/// পৃ া ১৪ 
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সং মেণর ল ণ দখা িদেল কীভােব 'আইেসােলশেন' থাকেবন 

 
কেরানাভাইরাস সং মেণর ল ণ দখা িদেল বা এমন সে হ হেল 

থেমই আ া  ব ি েক আশপােশর লাকজন থেক স ূণ িবি  
কের ফলেত হেব, এমনটাই বলেছন িবেশষ  ও ডা াররা।  
কেরানাভাইরাস সং মেণর থম ল ণ হেলা র এবং কেনা কািশ। 
আপনার এরকম ল ণ দখা িদেলই ' স -আইেসােলশেন' চেল যান 
- অথাৎ িনেজেক অন েদর সং শ থেক স ূণ আলাদা কের ফলনু।  
এর উে শ  হেলা যােত আপনার বাসা, পিরবার, কম ল, বা 
সামািজক পিরম েল অন  য মানুেষরা আেছন - তােদর মেধ  
ভাইরাস ছডা়েত না পাের।  

 হেলা িক ভােব এই স  আইেসােলশন করেত হেব?  
 

👉 ঘের থাকনু 
এক ন র: আপনােক ঘের থাকেত হেব।  
কম েল, েুল বা লাকসমাগম হয় এমন য কান কাশ  ােন 
যাওয়া ব  কের িদন। পাবিলক া েপাট ব বহার করা - অথাৎ বাস, 

ন, াম, ট াি  বা িরকশা যাই হাক না কন - এিডে়য় চলুন।  
  

👉 কমন ঘের থাকেত হেব? 
এমন একটা ঘের থাকুন যােত জানালা আেছ, ভােলাভােব বাতাস 
চলাচল করেত পাের।  
বাসার অন  লাকেদর থেক আলাদা থাকুন। আপনােক কউ যন 
' দখেত না আেস' তা িনি ত ক ন।  
আপনার যিদ বাজার-হাট করেত হয়, বা কান ওষুধ বা অন  িকছু 
িকনেত হয় - তাহেল অন  কােরা সাহায  িনন। আপনার ব ু, 
পিরবােরর কান সদস  বা ডিলভাির-ম ান এটা করেত পাের।  
যারা আপনার জন  খাবার বা িজিনসপ  িনেয় আসেব, তােদর বলনু 
আপনার ঘেরর দরজার বাইের স েলা রেখ যেত।  

👉 বািড়র অন েদর কী করেত হেব? 
ধ ন, আপিন এমন একিট বািড়েত আেছন যখােন একিট 'কমন 
রা াঘর' আেছ যা সবাই ব বহার কেরন। এ ে  যার 
কেরানাভাইরাস সং মেণর ল ণ দখা িদেয়েছ তার এমন সময় 
সই রা াঘরিট ব বহার করা উিচত যখন অন  কউ সখােন নই।  

তার উিচত হেব রা াঘর থেক খাবার িনেয় িনেজর ঘের িগেয় খাওয়া।  
ঘেরর মেঝ, টিবল চয়ােরর উপিরভাগ - এমন 'সারেফস' েলা 

িতিদন তরল সাবান বা অন  কােনা ি িনং াডা  িদেয ়পির ার 
ক ন।  আইেসােলশেন থাকা কান ব ি র সােথ যারা এক বািড়েত 
বসবাস করেছন, তােদর জন  পরামশ হেলা- তােদর ঘন ঘন হাত 
ধুেত হেব।   
 

👉 যিদ িনেজেক স ণূ আলাদা করা স ব না হয ়তাহেল 
কী করেবন? 
যিদ এমন হয় য আপিন িনেজেক পিরবােরর অন  সদস  বা ােটর 
অন  বািস ােদর থেক স ণূ আলাদা করেত পারেছন না, স ে  
ডা ােরর পরামশ হেলা এেক অপেরর সং েশ আসা যতটা স ব 
সীিমত ক ন।  যিদ স ব হয়, বাসার অন  লাকেদর থেক কমপে  
২ িমটার বা ৬ ফুট দূের থাকনু।  ঘমুােনার সময় একা ঘুমান।  
কেরানাভাইরাস সং মণ যােদর জন  বিশ িবপ নক হেত পাের - 
যমন বয়  মানুেষরা - তােদর থেক দূের থাকুন।  

 

👉 কান কান িজিনস ' শযা়র' করা যােব না 
আপনার বািডে়ত কউ আইেসােলশেন থাকেল কান তায়ােল, 
টুথেপ , সাবান, শ া ু, কি শনার বা এরকম কান টয়েলি জ সবাই 
িমেল ব বহার করা উিচৎ নয়।  
আইেসােলশেন থাকা ব ি র আলাদা একিট বাথ ম ব বহার করা 
উিচৎ। তা স ব না হেল িনয়ম ক ন য িযিন আইেসােলশেন আেছ 
- িতিন বাথ ম ব বহার করেবন সবার শেষ, এবং ব বহােরর পর 
স ব হেল সিট ভােলাভােব পির ার করেবন।  
িযিন আইেসােলশেন আেছন তার ফলা বা সং েশ আসা সব রকম 
আবজনা একিট িবনব ােগ ভের তা আবার আেরকিট ব ােগ ভ ন।  
যিদ তার কেরানাভাইরাস সং মণ িনি ত হয় - তাহেল এই আবজনা 
কীভােব ফলেত হেব, স ব াপাের ডা ােরর পরামশ িনন।  

সূ ঃ িবিবিস বাংলা  

/// পৃ া ১৫ 
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কেরানা ভাইরাস স েক িব  া  সং ার ১০ তথ  

 

 

িব  া  সং ার ওেয়বসাইেট কেরানা ভাইরােসর ১০ তথ  

১।  উ  ও আ  আবহাওয়ােতও কািভড-১৯ ছড়ায় 

নতুন কেরানা ভাইরাস উ  ও আ  আবহাওয়ায় সং িমত হয় না বেল একিট তথ  িবিভ  মাধ েম উ ািরত হেত শানা যায়। তথ িট ভুল। 
িব  া  সং া বলেছ, এখন পয  উ  ও আ  আবহাওয়াসহ সব ধরেনর পিরেবশ এবং এলাকায় কেরানা ভাইরােসর সং িমত হওয়ার 

মাণ পাওয়া গেছ। জলবায়ু ও আবহাওয়া যমনই হাক, সতক থাকুন। কািভড-১৯ আ া  ব ি  শনা  হেয়েছ এমন এলাকা মেণর 
ে  িবেশষভােব সতক থাকুন। মেন রাখেবন, কািভড-১৯ থেক সুরি ত থাকার সবেচেয় ভােলা পথ হে  একট ুপরপরই সাবান-পািন 

বা অ ালেকাহলিভি ক হ া  রাব বা স ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করা। একই সে  হাত িদেয় নাক, মুখ, চাখ শ করা থেক িবরত 
থাকুন। 

 

২।  ঠা া আবহাওয়ায় কেরানা ভাইরাস মের না 

কেরানা ভাইরাস বা অন  কােনা রাগ িতেরােধ ঠা া আবহাওয়া কাযকর এমনিট ভাবার কােনা কারণই নই।  কারণ, বাইেরর তাপমা া 
যা-ই হাক না কন, মানুেষর শরীেরর তাপমা া ৩৬ দশিমক ৫ থেক ৩৭ িডি  সলিসয়ােসর (৯৭-৯৯ িডি  ফােরনহাইট) মেধ ই থােক। 

 

৩।  গরম পািনেত গাসল কেরানা ভাইরাস রােধ কাযকর না 

নতুন কেরানা ভাইরাস থেক িতেরােধর উপায় িহেসেব অেনেক গরম পািনেত গাসেলর কথা বলেছন। িব  া  সং া বলেছ, গরম 
পািনেত গাসেলর মাধ েম কেরানা ভাইরাস থেক সুরি ত থাকা যােব না। কারণ, বাইেরর তাপমা া যা-ই হাক না কন, মানুেষর শরীেরর 
তাপমা া ৩৬ দশিমক ৫ থেক ৩৭ িডি  সলিসয়ােসর (৯৭-৯৯ িডি  ফােরনহাইট) থােক। মেন রাখেবন, কািভড-১৯ থেক সুরি ত 
থাকার সবেচেয় ভােলা পথ হে  একট ুপরপরই সাবান-পািন বা অ ালেকাহলিভি ক হ া  রাব বা স ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করা। 
এর মাধ েমই আপনার হােত থাকা জীবাণু অপসািরত হেব। একই সে  হাত িদেয় নাক, মুখ, চাখ শ করা থেক িবরত থাকনু। 

 

৪।  মশার মাধ েম নতুন কেরানা ভাইরাস ছড়ায় না 

সামেন বষা মৗসমু আসেছ। এরই মেধ  দেশর িবিভ  অ েল মশার উপ ব বেড় গেছ। এই অব ায় মশার মাধ েম নতুন কেরানা ভাইরাস 
ছড়ায় িক না, তা িনেয় নানা জ না আেছ। তেব িব  া  সং া বলেছ, মশার মাধ েম নতুন কেরানা ভাইরাস ছড়ােনার িবষেয় এখন  

/// পৃ া ১৬ 
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পয  কােনা তথ  বা মাণ পাওয়া যায়িন।  নতুন এই ভাইরাস 
াস ােসর সে  স িকত একিট ভাইরাস। আ া  ব ি র হাঁিচ 

বা কািশর সময় তােদর াসত  থেক িনগত পেলট বা লালার 
িব ু বা নাক ঝাড়ার সময় িনগত জলকণার মাধ েম ছড়ায়। িনেজেক 
সুরি ত রাখেত একট ুপরপর হাত পির ার ক ন এবং হাত িদেয় 
নাক-েচাখ-মুখ শ করা থেক িবরত থাকুন। একই সে  হািঁচ-কািশ 
রেয়েছ এমন ব ি র সং শ এিড়েয় চলুন। 

 

৫।  সারা শরীের অ ালেকাহল িদেয় কেরানামু  থাকা যায় 
না 

এককথায় উ র,  ‘না’। পি মা দেশ এ ধরেনর িকছু িব াি  
ছিড়েয়িছল। িব  া  সং া বলেছ, য ভাইরাস এরই মেধ  শরীের 

েবশ কেরেছ, তােক মারেত সারা শরীের অ ালেকাহল বা ািরন 
বা ি িচং ছিড়েয় কােনা লাভ নই। এ ধরেনর রাসায়িনেকর সং শ 
চাখ ও মুেখর ক ও িঝি  (িমউকাস মমে ন) িত কের। এ ইিট 

রাসায়িনকই ঘরেদার পির ােরর কােজ লােগ। তেব ব বহােরর আেগ 
অবশ ই িবেশষ  পরামশ মেন ব বহার করেত হেব। 
  

৬।  িনউেমািনয়ার ভ াকিসন কেরানা থেক সরু া দেব না 

না।  িনউেমাক াল ভ াকিসন বা িহেমািফলাস ইন েুয় া টাইপ িব 
ভ াকিসনসহ িনউেমািনয়ার ভ াকিসন ধু িনউেমািনয়ার িব ে ই 
কাযকর। এ েলা নতুন কেরানা ভাইরাস থেক সুর া দেব না। এই 
ভাইরাস এেকবােরই নতুন এবং আেগর েলার চেয় আলাদা য এর 

িতেরােধ এেকবাের নতুন ভ াকিসেনরই েয়াজন। িবিভ  দেশর 
গেবষকরা কেরানা ভাইরােসর ভ াকিসন তিরর চ া করেছন, 
যখােন সহায়তা িদে  িব  া  সং া। িবদ মান ভ াকিসন েলা 
কািভড-১৯ -এর িব ে  কাযকর না হেলও াসযে র অসু তা 
রােধ িবদ মান ভ াকিসন য কােনা মানুেষরই হেণর পরামশ 

িদে ন িচিকৎসকরা। 
 

৭।  রসুন কেরানা ভাইরাস থেক সরু া দয় না 

রসুন া কর খাবার এবং এর রেয়েছ অণুজীবনাশক মতা। 
একইভােব থানকুিন বা তুলসীপাতাও া কর এবং এ েলার নানা 
ঔষিধ ণ রেয়েছ। িক  এর কােনািটরই কেরানা িতেরাধী কােনা 

মতা নই।  এমন কােনা মাণ এখন পয  পাওয়া যায়িন। 

 

এই সমেয় স ােনর য  

 

দীপকমুার ভৗিমক। 

✅ এই সমেয় িশ েদর বািডে়ত ‘ কায়রাি ন’ রাখেত হেব। িনিদ  
এক বা ’জন িশ র পিরচযা করেবন। িশ েক বািডর় বাইের 
এইসমেয় বর করেবন না। তােদর থেক যত স ব সামািজক দূর ও 
বজায় রাখেত হেব। িশ েক কােল িনেয় আদর বা চু ন করা একদমই 
চলেব না। 

✅ িশ র সিদ-কািশ ও র হেল আতি ত না হেয় িনকটবতী 
হাসপাতােল যেত হেব। িচিকৎসেকর িনেদশ মেন চলেত হেব। 

✅  িশ র া -সুর ার ে  বাড়িত নজর িদেতই হেব। িশ েদর 
সব সময় মা  পিরেয় রাখার েযা়জন নই। তেব অবশ ই হাত 
স ািনটাইজ়াের ধেুয় িদেত হেব। য কানও সাবান িদেয় হাত পির ার 
করা যােব।  িশ  হাত যন মেুখ না দয়, স িদেক নজর রাখেত হেব 
সকলেকই।  িশ েদর খলনা িল স ািনটাইজ়ার িদেয় পির ার করেত 
হেব। 

✅ অবশ ই িশ েদর খাওয়ােত হেব চামেচ। হাত িদেয় এই সমেয় 
খাইেয় না দওয়াটাই ভাল। িশ েদর ব বহােরর সব িকছুই খুব ভাল 
কের স ািনটাইজ়াের পির ার রাখেত হেব। 

✅ িভটািমন িস জাতীয় ওষুধ খাওয়ােনা যেত পাের। এছাড়াও ফেলর 
রস এবং চুর পিরমােণ জল এই সমেয় িশ েদর খাওয়ােনা জ ির। 

ািটনযু  খাবার খাওয়ােত হেব। িখচুিড় খাওয়ােনা যেত পাের। 

✅ কািভড-১৯ িতেরােধ অবশ ই িশ  ও বয় েদর সব চেয় বিশ 
সাবধােন রাখেত হেব। যত বার স ব হাত ধুেয় ফলা জ ির। 
অেনেকর ভুল ধারণা রেয়েছ য িশ েদর হাত ধেুত িনিদ  সাবান 

েয়াজন। য কানও সাবান ও পির ার জেল হাত ধুেয় িদন। 
েয়াজেন স ািনটাইজ়ার ব বহার ক ন।  নজর রাখেত হেব িশ  যন 

বাইেরর িকছু মেুখ না তােল। 
সূ ঃ আন বাজার পি কা  

এই সমেয় কী ভােব 
রাখেবন িশ েদর তা 
িনেয় পরামশ িদেয়েছন 
জলপাই িড ় জলা সদর 
হাসপাতােলর অবসর া  
িশ েরাগ িবেশষ   

/// পৃ া ১৭ 
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৮।  কেরানা ভাইরােস ধ ুবয়  ব ি রা আ া  হয় না 

নতুন কেরানা ভাইরাস সব বয়িস মানুষেক আ া  করেত পাের। 
বয়  মানুষ িবেশষত যােদর অ াজমা, ডায়ােবিটস, হূেদরাগসহ 
নানা া  সমস া আেগ থেকই রেয়েছ, তােদর ভাইরাসিটেত 
আ া  হেয় তর অসু  হওয়ার ঝুঁিক বিশ। সব বয়িস 
ব ি েদর সতকতা অবল েনর পরামশ িদে  িব  া  সং া। 
এ ে  িনয়িমত হাত ধায়া ও াস াস স িকত সু-
অভ ােসর ওপর জার িদে  সং ািট। 

 

৯। কেরানা ভাইরাস িতেরাধ এবং এর িচিকৎসায় 
অ াি বােয়ািটক কাযকর নয় 

অ াি বােয়ািটক ভাইরােসর িব ে  কাজ কের না। এিট ধু 
ব াকেটিরয়ার িব ে  কাজ কের। নতুন কেরানা ভাইরাস বা 
কািভড-১৯ একিট ভাইরাস। তাই এর িতেরাধ বা িচিকৎসায় 

অ াি বােয়ািটক ব বহার করা উিচত নয়। তেব কেরানা ভাইরােস 
আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত অেনক রাগীেক হয়েতা 
অ াি বােয়ািটক দওয়া হে । মেন রাখেত হেব, স েলা 
কেরানা ভাইরােসর িচিকৎসার জন  নয়, বরং ব াকেটিরয়ার 
সং মণ যন না ঘেট, সজন  দওয়া হে । 
 

১০।  কেরানা ভাইরাস িতেরােধ সুিনিদ  ওষুধ নই 

নতুন কেরানা ভাইরাস িতেরােধ বা এর িচিকৎসায় এখন পয  
কােনা সুিনিদ  ওষুধ নই। তেব আ া  ব ি েদর মেধ  
কািশত িবিভ  উপসগ অনুযায়ী তােক িচিকৎসােসবা িদেত 

হেব। যােদর অব া তর হেব, তােদর িবেশষ পিরচযার 
আওতায় িনেত হেব। এর ভ াকিসন ও িচিকৎসার জন  সুিনিদ  
ওষুধ তিরেত গেবষণা চলেছ। এ স িকত গেবষণার গিত 
বাড়ােত িবিভ  দেশ কাজ কের চলা গেবষক ও সং া েলােক 
সহায়তা িদে  িব  া  সং া। কােনা সুিনিদ  ওষুধ আিব ৃত 
হেল তার ি িনক াল ায়াল হেব আেগ। 

সূ ঃ আন বাজার পি কা  

কেরানা ভাইরাসিট শরীের ঢাকার পর িক হয়! 

 

বংশবৃি  করেত থােক।  এেত ফুসফেুসর বল েলা ন  হেয় যেত থােক। 

ভাইরাসিট শরীের ঢাকার পর গেড় ৫ িদন পয  সময় নয় ও তারপর 
ব ি র উপসগ অথাৎ, াি , র, কািশ, ডায়িরয়া ইত ািদর ল ণ 

কাশ পেত থােক। 

অপরপে  শরীর (ইিমউন িসে ম) এই ভাইরােসর হাত থেক িনেজেক 
মু  করেত াণপেন চ া কের। আমােদর িনজ  ইিমউন িসে ম 

মাগত েয়াজনীয় অ াি বিড বা যা া সল তির করেত থােক 
ভাইরাসেক পরা  করেত।  ভাইরােসর বংশবৃি র গিত অেপ া আপনার 
ইিমউন সেলর বংশবৃি র গিত বিশ হেল আপিন বঁেচ গেলন। আর 
বল ইিমউন িসে ম হেল ভাইরােসর বংশবৃি  বেড় যােব ও আপনার 

ফুসফসু মা েয় পরা  হেত থাকেব ভাইরােসর হােত। 

ফুসফসু পরা  হেত থাকেল আে  আে  শরীের েয়াজনীয় 
অি েজেনর অভাব দখা দয় এবং রাগী অি েজেনর জন  একসময় 
হাঁসফাসঁ করেত থােক। পরবতীেত শরীেরর অন ান  অগান েলা (িকডিন, 
হাট, যকৃত, প ানি য়াস ইত ািদ) অি েজেনর অভােব এেক এেক 
অেকেজা হেত  কের। 

নানা অসুেখর কারেণ আেগভােগই কােরা অগান েলা বল হেয় থাকেল, 
তার জন  ভাইরাসিটর আ মেণর চাপ বহন করা কিঠন হেয় পের। তখন 
ভাইরাসিট রে  ছিড়েয় পের। এইেবলা তার জন  হাসপাতােলর সাহায  
বা কৃি মভােব অি েজন-এর বে াব  করার জ ির দরকার হেয় পের। 

এখন পরয  ভাইরাসিট দমন করার কােনা ওষুধ আিব ৃত হয়িন। তাই 
িনেজর ইিমউন িসে মই ভরসা! সিট শি শালী হেল ভাইরাস েলা 
যুে  হের িগেয় মারা যােব। র-কািশ িকছুিদন পর আপনা আপিন 
ভােলা হেয় যােব, বাসায় বেসই। িব া  সং ার মেত ৮০% আ া  
মানুষ ঘের বেসই ভােলা হেয় যায়, হাসপাতাল পয  যেত হয় না। 

সূ ঃ বাংলােদশ িতিদন   

ভাইরাসিট যিদ আপনার শরীের 
ঢােক, তেব থেম াসনািল ও 

পের ফসুফেুস লটেক পরেব। 
ভাইরাসিট ফসুফুেসর ছা  
ছা  বেলর (অ ালিভওলাই) 

মেতা জায়গায় িগেয় আরামেস  

/// পৃ া ১৮ 
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হাট, ডায়ােবিটস ও হাপঁািন ও অন ান  া  
সমস া থাকেল িক করেবন? 

 

দেরাগ থাকেল  
দেরাগীেদর ে  কেরানার থাবা থেক বাঁচা িক তুলনায় কিঠন? যাঁেদর 

হােটর পাি ং এর মতা কম, তােঁদর শরীের এমিনেতই অি েজেনর িকছুটা 
ঘাটিত থেক যায়। রাগ িতেরাধ মতাও কম থােক।  এ ে  করণীয় হেলা  

• হােটর অসুখ থাকেল শরীেরর বাড়িত য  নওয়া দরকার। লকডাউেন বািড় 
থাকেত হে  বেল শরীরচচা করা ব  করেল চলেব না। উপায় থাকেল ভাের 
বা সে র সময় ছােদ হাঁটা যেত পাের। 

• িনয়িমত াণায়াম ও হালকা ব ায়াম করেত হেব। েয়াজেন অিভ  
িশ েকর সে  ফােন যাগােযাগ কের হাট ভাল রাখার ব ায়াম অভ াস করেত 

হেব। 

• িনিদ  সময় ওষুধ খেত ভুলেবন না। বিশর ভাগ ে  হােটর অসেুখর 
রাগীেদর হাই াড শার, কােলে রল, ডায়িবিটস থােক। এই সব সমস ার 

জেন  িনিদ  ওষুধ খাবার পাশাপািশ পুি কর খাবার খেত হেব। িভটািমন িস, 
িভটািমন এ এবং িভটািমন– ই সমৃ  খাবার খেত হেব। 

• এ ছাড়া িব া  সং ার গাইড লাইন মেন বািড়েত থাকেলও, মেুখ-েচােখ 
হাত দেবন না। খাবার আেগ-পের তা বেটই , িকছু ণ পর পর ভাল কের 
হাত সাবান িদেয় ধেুয় িনন। 

• অকারেণ মা  পের বেস থাকার দরকার নই।  বরং সাধারণ া িবিধ মেন 
চলুন আর অবশ ই বািড়েত থাকুন। এই মারণ ভাইরাস িতেরােধর একমা  
উপায় বািড়র বাইের না যাওয়া। 

  

কেরানাভাইরাস টাকার মাধ েম 
ছডা়েনার স াবনা কতটা, কী করেবন? 

 

 

ব াংক নাট বা টাকায় নানা ধরেণর জীবাণুর উপি িত 
শনা  করার ঘটনা নতুন নয়। এমনিক ব াংক নােটর 
মাধ েম সং ামক নানা রাগ ছিড়েয় পড়ার কথাও বেলন 
িবেশষ রা। 

এমনিক বাংলােদেশর একদল গেবষক গত বছেরর 
অগা  মােস বেলিছেলন, তারা বাংলােদিশ কা েজ নাট 
ও ধাতব মু ায় এমন ধরেণর ব াকেটিরয়ার উপি িত 
পেয়েছন, যা সাধারণত মলমূে র মেধ  থােক। 

জাতীয় রাগ ত , রাগ িনয় ণ ও গেবষণা িত ােনর 
সােবক পিরচালক মাহমু র রহমান   

এে ে  িকছু পরামেশর কথা বলেছন  : 

 অবশ ই টাকা গানার সময় হাত িদেয় মেুখর 
লালা নেবন না 

 ব াংক নাট বা টাকা নাড়াচাডা়র পরপরই 
অবশ ই সাবান িদেয় হাত ধুেয় ফলেত হেব। 

 যারা অত িধক মু া নাড়াচাড়া কেরন, যমন 
ব াংক কমী বা মািন এ েচ  ব বসায়ীরা, 
তােদরেক অবশ ই অিতির  সতক থাকেত হেব। 
তারা দ ানা বা াভস পের িনেত পােরন।  

 সতকতা িহেসেব হ া  স ািনটাইজারও ব বহার 
করেত পােরন।  

 টাকা ধরা বা ব বহােরর পর পরই চাখ, নাক বা 
মুেখ হাত দয়া যােব না। 

সূ ঃ িবিবিস বাংলা  

/// পৃ া ১৯ 
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াস ক  বা হাপঁািন থাকেল 

অ াজমা ইউেক নােমর সং া বলেছ, ডা ােরর পরামশ অনুসাের িতিদন ইনেহলার (সাধারণত বাদামী) িনন। কেরানাভাইরাসসহ অন  
কােনা ভাইরােসও যিদ আ া  হন তাহেল ইনেহলার অ াজমা অ াটাক থেক আপনােক র া করেব।  তেব নীল রেঙর ইনেহলারিটও 

সবসময় সােথ রাখুন। যিদ দেখন াস ক  বেড় যাে  তখন এিট ব বহার করেত পােরন। আপনার অ াজমা বা াসক  যিদ তী  হয় এবং 
কেরানাভাইরােস আ া  হওয়ার ঝুঁিক থােক তাহেল িচিকৎসেকর সে  যাগােযাগ ক ন। 

 

ডায়ােবিটস থাকেল  

যারা টাইপ ওয়ান বা টাইপ টু ডায়ােবিটেস আ া  তােদর বলায় কেরানাভাইরােসর উপসগ মারা ক প িনেত পাের। তােদর বলায় 
এই ভাইরােস আ া  হওয়ার ঝুঁিকও বিশ।  ডায়ােবিটস ইউেক নােমর একিট সং ার কমকতা ড ান হাওয়াথ বলেছন: "যােদর ডায়ােবিটস 
আেছ কেরানাভাইরাস িক া কািভড-১৯ তােদর শরীের জিটলতা সৃি  করেত পাের।"  

 

দীঘিদেনর া  সমস া থাকেল 

যারা দীঘিদন ধের া  সমস ায় ভুগেছন, যমন উ  র চাপ, ফসুফুেস সমস া এবং দেহর রাগ িতেরাধী ব ব া বল হেল তারা 
কেরানাভাইরােস আ া  হেত পােরন এবং এই অসু তা মারা ক পও িনেত পাের। ি েটেন িচলে  ক া ার ও িলউেকিময়া েপর 
পরামশ হে : যসব িশ  ক া াের আ া  তােদর িপতামাতার উিচত ডা ােরর সে  কথা বেল কী করা উিচত এিবষেয় পরামশ নওয়া। 

ি িটশ িলভার া  বলেছ, কেরানাভাইরােসর ঝুঁিক কমােনার উপায় হে  পির ার পির  থাকার িনয়ম কানুন কেঠারভােব অনুসরণ করা। 
তেব কােরা শরীের এসব উপসগ দখা িদেল তােক জ ির িভি েত িচিকৎসেকর পরামশ িনেত বলা হেয়েছ। 

 

গভবতী নারীেদর িক উি  হওয়া উিচত? 

গভবতী নারীেদর কেরানাভাইরােস আ া  হওয়ার ঝুঁিক বিশ- এমন কথা বলার পে  এখনও কান মাণ পাওয়া যায়িন।  সং মণ 
এড়ােত অন েদর মেতা তােদরও পির ার পির তার গাইড লাইন মেন চলেত হেব। 
 

ধমূপায়ী হেল 

যু রােজ  জন া  িবষয়ক একিট দাতব  সং া অ ােশর ধান িনবাহী ডেবারা আনট বলেছন, যারা ধূমপান কেরন তােদর উিচত 
কেরানাভাইরােসর ঝুঁিক এড়ােত ধূমপান কিমেয় ফলা িক া পুেরাপুির ছেড় দওয়া।  ধূমপান ফসুফসু ও দিপে র কায মতা কিমেয় 
দয় বেল তােদর কেরানাভাইরােস আ া  হওয়ার ঝুঁিকও বিশ থােক। 

সূ ঃ িবিবিস  

/// পৃ া ২০ 
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কেরানা রােধ বািড়েত কী করেবন?  

 

গেল হ া ওয়াশ ব বহার ক ন। এ ছাড়া দরজার হাতল, নব, টিলেফান, িরেমাট, সুইচসহ যসব ব  বারবার ব ব ত হয়, স েলা 
িনয়িমত জীবাণুমু  করেত হেব। বািড়র মেঝ এবং অন ান  তল পির ার রাখার িট ধাপ আেছ। একিট হেলা ি িনং বা পির  করা, 
আেরকিট হেলা িডজইনেফকিটং বা জীবাণনুাশ করা। থেম পািন, িডটারেজ  বা ার ি নারজাতীয় উপাদান িদেয় মেঝ, তল ইত ািদ 
পির ার করেত হেব। এরপর জীবাণুনাশক উপাদান িদেয় জীবাণুমু  ক ন। জীবাণুনাশক িহেসেব ি চ বা ৭০ শতাংশ অ ালেকাহেলর িম ণ 
কাযকর।   

বািড়র িতিট ঘের িটসু  বা িকেচন রাল রাখুন, যােত কািশ বা হাঁিচর সময় হাত বাড়ােলই িটসু  পাওয়া যায়। িটসু  বা ময়লা ফলার পা িট 
ঢাকনাযু  হেল ভােলা। কাচঁা মাছ-মাংেসর বজ  একিট পিলিথেন মুেড় মখু আটেক িবেন ফলনু। এরপর অবশ ই হাত সাবান িদেয় ঘেষ 
পির ার ক ন। রা া আর কাটাকুিটর কােজ ব ব ত বাড, ছুির, বঁিট সাবান িদেয় ভােলা কের ধেুয় রাখুন।  িবেশষ রা বলেছন, বািডে়ত 
রা াবা া বা খাবার পিরেবশেনর ে ও বাড়িত সতকতা িনেত হেব।  হােত াভস পের িনেল ভাল হয়, না হেল রা াবা া ও পিরেবশেনর 
আেগ ’িট হাত সাবান বা স ািনটাইজার িদেয় খুব ভাল ভােব ধুেয় ফলেত হেব।  যাঁেদর বািড়েত চুর গাছ রেয়েছ, তােঁদরও গাছ পিরচযার 
সময় বাডি়ত সতকতা িনেত হেব।  হােত পের িনেত হেব াভস। 

বাইের থেক িফের যা করা উিচত 

নানা কােজ বর হেতই হেব। তা ছাড়া বািড়েত বাইেরর লাক, গৃহকমীর যাতায়াত আেছ। বাইের থেক িফের যেকােনা ব  শ করার 
আেগই হাত সাবান-পািন িদেয় ধুেয় ফলেত হেব। বাইের পের যাওয়া জামাকাপড় ত বদেল ফলনু। অিতিথর সে  হাত মলােনা থেক 
িবরত থাকুন। বাইেরর যেকােনা পােসল, প ােকট বা অন  িকছু হােত নওয়ার পর হাত ধেুয় ফলেবন। েবেশর মেুখই সাবান-পািন িদেয় 
হাত ধায়ার ব ব া করা যায়। 

এিস চালােবন না, ি েজর জল খােবন না 

বািডে়ত থাকেলই আমরা এয়ার কি শনার চালাই খুব। িক  এই পিরি িতেত সটা উিচত হেব না। কারণ, এয়ার কি শনােরর মেধ  জেম 
থােক চুর ব াকেটিরয়া ও ভাইরাস। আর এয়ার কি শনার খুেল তার িভতরটা কােলভে  সাফাই করার সেুযাগ মেল। তাই এয়ার 
কি শনােরর মাধ েম বািডে়ত সং মেণর আশ া থেকই যায়। এখন না ঠা া, না গরম। এই সময় সব সময় ি েজর জল খেল ঠা া 
লাগেত পাের। সিদ লাগেত পাের। তার থেক হাঁিচ, কািশ হেত পাের।  তাই ি েজর জল না খাওয়াই উিচত। আর যাঁরা িবিভ  রােগর জন  
নানা ধরেনর ওষুধ খান, তােঁদর সই িনয়েম কানও ব ািত ম ঘটেল চলেব না। 

সূ ঃ থম আেলা, আন বাজার পি কা  

কেরানাভাইরােসর িব ার রােধ এখন সবাইেক যথাস ব বািড়েতই থাকেত বলা হে । ুল ব  
থাকায় িশ রাও অেনকটা ঘরব ী। িক  য বািড়েত অব ান করা হে , তা িক ঝুঁিকমু ? এ ে  
পির ার-পির তা ও া িবিধ মেন চলেল বািড়ও ঝুঁিকমু  রাখা যায়। 

বািড়র পির তা ও জীবাণুমু করণ 

বািড়েত সবাইেক িনয়িমত হাত ধায়ার অভ াস র  করেত হেব। িতবার খাবার রা া বা েতর 
আেগ ও পের, খাবার খাওয়ার আেগ ও পের, বাথ ম ব বহােরর আেগ ও পের, বাইের থেক 
বাসায় ফরার সে  সে  সাবান-পািন িদেয় হাত ধেুত হেব। সাবান-পািন তাৎ িণকভােব না পাওয়া  
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কেরানায় া কর ডােয়েটর ৭ িটপস 
িব  জুেড় মহামাির আকাের ছিড়েয় পেড়েছ কেরানাভাইরাস। এই ভাইরাস জিনত 
কািভড-১৯ রাগ ঠকােত লকডাউেন গাটা িব । এমন অব ােতও িকছু খাবার 

দাবার ও অভ ােস সু  থাকার ৭িট উপায় বাতেল িদেয়েছন জািতসংেঘর অ  
সংগঠন ওয়া  ফুড া াম- ডি উএফিপ’র পুি  িবেশষ রা। এসেব 
কেরানাভাইরােসর মহামাির পিরি িতেত যমন সরু া িনি ত হেব, তমিন িনি ত 
হেব া কর ডােয়ট। 

০১. পযা  পািন পান 

আমােদর দহযে র ায় ৭৫ ভাগ পািন। সু  থাকেত সাধারণত িতিদন আট াস 
তরল পােনর পরামশ দওয়া হেয় থােক। িক  লকডাউন পিরি িতেত সবার চলা 
ফরা সীিমত হেয় পড়ায় পািন তৃ াও তমনটা বাধ হয় না। তাই বেল পািন পােন 

গা ছাড়া হেল চলেব না। পযা  পািন পােনর িবষয়িট আপনােক িনি ত করেতই 
হেব। 

 

পািনেত ভার ও অিতির  পুি র জন  আপিন কেয়ক টুকরা শসা, লবু বা কমলা 
যাগ করেত পােরন। এিড়েয় চলেত হেব অিতির  িচিন থাকা কামল ও সাডা 

জাতীয় পানীয়। 

০২. গা ফুডস: 

যসব খাবার আমােদর চলােফলা ও কমচ ল থাকেত সহায়তা কের তাই গা 
(GO) ফুডস। িচ াভাবনা, কাজ করা এবং রাগ বালাইেয়র িব ে  লড়েত 

েয়াজনীয় শি র জন  এসব খাবার খুবই দরকার। এ জন  বেছ িনেত পােরন 
ভাত, পা া, িট ও মূল জাতীয় শস । এসব খাবাের দীঘ সময় ধের শি  পাওয়ার 
পাশাপািশ িনয়ি ত হেব ওজনও। 

সাবান বা হ া  স ািনটাইজাের 
কেরানা ভাইরাস িকভােব ংস হয়? 

 

একিট কেরানা ভাইরাস দখেত অেনকটা গালাকার।  
ভাইরােসর দেহর বাইের থাকা এে নার মত 
বাড়ােনা অংশ েলা হেলা ািটন আর আর এর 
বাইেরর আবরণিট হেলা চিব।  এই চিবর আবরণ 
ভাইরােসর ভতেরর সকল অংশেক একসােথ ধের 
রােখ।   

িবিভ ভােব ভাইরাস আমােদর হােত লেগ যায় এবং 
এরা সহেজ হাত থেক ছােটনা।  ধু পািন িদেয় হাত 
ধুেয় ফলেলও এসব ভাইরাস িঠক আেগর মেতাই 
হােত লেগ থােক।   কারণ ভাইরােসর দেহর বাইেরর 
চিবর আবরণ তেলর মেতা কাজ কের।  এবং আমরা 
সবাই জািন পািন আর তল সহেজ মেশ না।  িক  
সাবান িদেয় য কান তল খবু সহেজই পির ার করা 
যায়।  এর কারণ হেলা সাবােনর অণুেত ইিট িদক 
থােক।  এর একিট িদক পািনেক আকষণ কের এবং 
অন িদকিট আকষণ কের চিব।  আর সকারেণই 
আপিন যখন সাবান িদেয় হাত পির ার কেরন তখন 
সাবােনর অণু েলা ভাইরােসর দেহর চিবর 
আবরণেক তােদর দহ থেক িবি  কের ফেল।  
তেব সাবােনর সং েশ ভাইরােসর দেহর চিবর 
আবরণ গলেত নু ততম ২০ সেক  সময় লােগ।  
তাই সাবান িদেয় হাত ধুেয় ফলনু কমপে  ২০ 
সেক  সময় িনেয়।  তেব হ া  স ািনটাইজােরর 

ে  ৬০ শতাংশ এলেকাহল আেছ এমন 
স ািনটাইজার ব বহার করেত হেব।   

সূ ঃ িক কেনা িকভােব 
ছিবঃ লাইে িরয়ান ভেয়স/ মাহমুদ 
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লবুেতই ংস হেব কেরানাভাইরাস! 
 

 

কেরানাভাইরােসর কানও িতেষধক আিব ার না হেলও এিট িতেরােধর উপায় 
জািনেয়েছন চীেনর বইিজং িমিলটাির হাসপাতােলর িসইও েফসর চন হেরন। 
তার মেত, কেরানা থেক বাচঁােত পাের এক টুকরা লবু আর এক কাপ গরম পািন। 
এে ে  একিট লবু টুকরা কের কেট এক কাপ গরম পািনেত ফুিটেয় িনেত হেব। 
লবুর এই পানীয়িট শরীের ভাইরাস ছিড়েয় পড়া ঠকায়। এ পানীয় িঠক ওষুেধর 

মেতা কাজ কের। 
িতিদন এ পানীয় পান করার পরামশ িদেয়েছন এ গেবষক। িতিন জানান, লবুর 

এই পানীয়িট কেরানা িতেরােধর পাশাপািশ িতেষধক িহেসেবও কাজ করেব।  
এছাড়াও এিট শরীেরর অন ান  ভাইরাস এবং ুর িব ে ও লড়াই করেত সহায়তা  
 

করেব।  লবুর রেস রেয়েছ কাবিলক এিসড, যা উ  র চাপ কমায়। এমনিক বােতর ব থা ও র  জমাট বাধার সমস া থেক মিু  দয়।  
স িত চীেনর জানজান ইউিনভািসিটর মিডেকল সাই  িবভােগর গেবষক িজয়াও সনিম িমনিজ বেলেছন, কেরানাভাইরাস িবে র সব 
দেশই ছিড়েয় পড়েব। সটা আেগ বা পের। অেনক দেশই এর কােনা পরী া করার য  নই। কেরানা িতেরােধ িভটািমন িস বিশ কের 
খেত হেব। এেত শরীেরর রাগ িতেরাধ মতা বৃি  পােব। 

সূ ঃ বাংলােদশ িতিদন  

০৩. া ফুডস: 
িবেশষ কের বা ােদর শারীিরক বৃি র জন  সহায়ক খাবারেক ‘ া ফুড’ বলা হেয় থােক। তেব অসু তায় পড়েল বা কােনা সং মেণর সময় 
আপনার শরীর পুনগঠেন সহায়ক হয় এসব খাবার। কম পিরমাণ দরকার হেলও িতিদনই খেত হেব ‘ া ফুড’। এর ভােলা উৎস মাংস, 
মাছ, িডম, ধ, পিনর ও দইসহ  জাতীয় অন ান  খাবার। 

০৪. া ফুডস: 
এসব খাবাের থােক িবিভ  ধরেনর িভটািমন ও খিনজ উপাদান। া ফুেড আপনার শরীেরর কমশি  িনি ত কের। অসু তা ও িবিভ  রাগ 
থেক র ার পাশাপািশ রােখ সুরি ত রােখ ক, চুল ও চাখ। ‘ া ফুডস’ এর উৎস িবিভ  রিঙন ফল-ফলািদ ও শাক সবিজ। 

০৫. ফিটফাইড ফুডস ও সাি েম : 
িবিভ  ধরেনর খাবােরর সে  িভটািমন ও খিনজ উপাদান িম েণ তির হয় ফিটফাইড ফুডস। বতমান পিরি িত িবেবচনায় এসেবরও েয়াজন 
হেত পাের আপনার। কােনা কারেণ পুি  সমৃ  খাবার না পেল অথবা খাদ  সংকেট পড়েল ফিটফাইড ফুডস বা সাি েম  হণ করা যেত 
পাের। 

০৬. হালকা ব ায়াম: 
আত জনক এই পিরি িতেত হালকা শারীিরক ব ায়ােমর কথা ভুেল গেল চলেব না! িব  া  সং া- ডি উএইচও’র পরামশ া  বয় েদর 

িতিদন অ ত ৩০ িমিনট ও বা ােদর এক ঘ া হালকা ব ায়াম করেত হেব। পারেল হাঁটাহাঁিট বা দৗড়ােত যেত পােরন। এ ে  অবশ ই 
অন েদর থেক িনরাপদ দরূে  থাকেত হেব। তা না পারেল অনলাইেন ব ায়ােমর িভিডও দেখ গােনর তােল তােল নাচানািচ করেত পােরন। 
ইেয়াগা চচা করেত পােরন। িসঁিড় বেয় ওঠা-নামা করেত পােরন। 

০৭. খাওয়া যােব না যসব খাবার: 
অিতির  চিব, িচিন ও লবণযু  খাবাের কখনই া স ত ডােয়ট হয় না।  কেরানাভাইরােসর এই মুহূেত এসব খাবার িবেশষভােব পিরহার 
করেত হেব। কননা এসব খাবাের কােনা পুি গত উপকার নই।  

সূ ঃ দশ পা র  
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কেরানাভাইরাস: য সাত উপােয় আপিন ভুল তথ  ভাইরাল হওয়া থামােত পােরন 

ই ারেনেট কেরানাভাইরাস সং া  ভুল তথ  ছড়াে  ব াপক হাের, আর তাই িবেশষ রা 'তথ  া িবিধ' মেন চলার পরামশ িদে ন 
সবাইেক।  

১. থামুন এবং িচ া ক ন  

আপিন আপনার পিরবার ও ব ুেদর ভাল চান এবং তােদর সে  সামািজক যাগােযাগ বজায় রাখেত চান। তাই নতনু কােনা তথ  যখন 
আপিন পান - সটা ইেমইল, হায়াটসঅ াপ, ফসবুক বা টইুটার যখােনই হাক না কন - আপিন তােদর কােছ সই তথ  পািঠেয় িদেত 
চান।  িক  িবেশষ রা বেলন ভুল তথ  ছডা়েনা ব  করেত আপিন সব থম যা করেত পােরন, তাহেলা এমন কাজ থেক িবরিত িনন এবং 
িচ া ক ন।  আপনার যিদ কােনা সে হ হয়, তাহেল ওই িবষেয় আেরা তথ  সং হ করার চ া ক ন।  

 

২. তেথ র উৎস যাচাই ক ন  

কােনা পা  আেরকজেনর কােছ পাঠােনার আেগ তথ েলার উৎস যাচাই করার চ া ক ন।  উৎস যিদ হেয় থােক 'এক ব ু', 'ব ুর 
আ ীয়', 'আ ীেয়র সহকমী' অথবা 'সহকমীর আ ীয়'-র মত কউ, তাহেল অবশ ই সই তথ  শয়ার করা থেক িবরত থাকুন।  এমন নয় 
য িবেশষ রা সবসময় শতভাগ সিঠক তথ  িদেত পােরন, তেব তারা িনঃসে েহ কােরা আ ীয় বা হায়াটসঅ ােপর চেয় িনভরেযাগ ।  

 

৩. তথ িট িক ভলু হেত পাের?  

বাইের থেক দেখ িব া  হওয়া খুবই াভািবক।  দািয়ে  থাকা কতপৃে র কােরা আনু ািনক অ াকাউ  বা যেকােনা িতি ত 
সংবাদমাধ েমর নাম ব বহার কের পা  দয়া খুবই স ব। সই সব পা  দেখ মেন হেত পাের য িনভরেযাগ  সূ  থেকই এেসেছ 
তথ েলা।  ি নশট পিরবতন কের এমনভােব তা কাশ করা যায় যা দেখ মেন হয় য তথ  িব াসেযাগ  সূ  থেকই এেসেছ। 

এ রকম ে  পিরিচত এবং ভিরফাইড অ াকাউ  ও ওেয়বসাইেটর তেথ র সােথ িমিলেয় দখুন। সসব জায়গায় যিদ সহেজ তথ েলা 
খুঁেজ না পান, তাহেল স বত এ েলা ভুল।  আর পা , িভিডও বা িল  দেখই যিদ আপনার ভরসা না হয়, তাহেল হয়েতা ভরসা না করাই 
উিচত।  

 

৪. সত তা িনেয় অিনি ত? - শয়ার করেবন না  

কােনা তথ  'িঠক-হেতও-েতা-পাের' মেন কের স েলা আেরকজনেক পাঠােবন না।  এ রকম ে  আপিন কােরা ভােলা করার মানিসকতা 
িনেয় তথ  িদেয় হয়েতা তােক িতর স ুখীন করেবন।  

 

৫ . িতিট তথ  আলাদাভােব যাচাই ক ন  

যখন অেনক েলা উপেদেশর তািলকা আপনােক পাঠােনা হেব, তখন অেনক সময় আপিন সব েলা তথ ই িব াস করেত চাইেবন। কারণ 
তািলকায় থাকা কেয়কিট তথ  য সিঠক, স স েক আপিন িনি ত।  িক  অেনক সময়ই কেয়কিট সিঠক তেথ র সােথ ভুল তথ  যাগ 
কের ছিডে়য় দয়া হয়।  

/// পৃ া ২৫ 
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৬ .  আেবগী পা  থেক সাবধান  

যসব পা  আমােদর আতি ত, িচি ত 
অথবা উৎফু  কের তােল, স রকম পা  
ভাইরাল হওয়ার বিশ স াবনা থােক।  
অনলাইেন ভুল তথ  আলাদা করেত 
সাংবািদকেদর সাহায  করা িত ান ফা  

াফেটর য়ার ওয়াডল বেলন, "িব াি কর 
তথ েক িটিকেয় রাখার সবেচেয় বড় িভি  
মানুেষর মধ কার ভয়।"িতিন বেলন, 
"িনেজেদর কােছর মানুষেক সব সময় সাহায  
করেত চায় মানুষ, তােদর িনরাপ া িনি ত 
করেত চায়। তাই 'ভাইরাস িতেরাধ করার 
িটপস' বা 'এই ওষুধ েলা খান' জাতীয় পা  
সহেজ ভাইরাল হয়। কারণ মানুষ যভােব 
পাের কােছর মানুষেক সাহায  করেত চায়।" 
 

৭. একেপেশ িচ া স েক সাবধােন 

থাকনু  
আপিন যখন একিট পা  শয়ার কেরন, তখন 
আপনার সিট শয়ার করার পছেন যুি িট কী 
থােক?  পাে র তথ েলার সত তা স েক 
আপিন িনি ত বেল শয়ার করেছন, নািক 
আপিন ধুমা  তথ েলােক সমথন করেছন?  
ডেমােসর স ার ফর দ  অ ানািলিসস অব 
সাশ াল িমিডয়ার গেবষণা পিরচালক কাল 

িমলার মেন কেরন, আমােদর মেধ  িবদ মান 
ধ ান-ধারণার িতফলন যসব পাে  আেস, 
সসব পা ই আমরা সাধারণত শয়ার কের 

থািক।  িতিন বেলন, "যখন িকছু দেখ আমরা 
ু  হেয় মাথা ঝাকঁাই, সই সমেয় আমােদর 

ভুল তথ  শয়ার করার স াবনা সবেচেয ়
বিশ।" "ঐ সময়টােত আমােদর অনলাইন 

কায ম ধীরগিতেত চালােনা জ ির।"  
 

সূ ঃ িবিবিস বাংলা  
 

কেরানায় আ া  হেয়েছন যসব িব খ াত ব ি  

কিভড-১৯ কেরানাভাইরােস িব খ াত অেনক ব ি ও আ া  হেয়েছন। এ তািলকায় 
আেছন অ ারজয়ী অিভেনতা টম হ াংক ও তার ী িরতা উইলসন, কানাডার ফা  লিড 
সািফ গির, েনর উপ- ধানম ী কারেমন ক ালেভার, ি িটশ রাজিসংহাসেনর 

উ রািধকারী ি  চালস, ি িটশ ধানম ী বিরস জনসন, া ম ী ম াট হ ানকক, 
অে িলয়ার রা ম ী িপটার ডাটন, ি েটেনর া  ম ী নািদেন ডািরস, াে র 
সং ৃিতম ী া  িরসটার, ইরােনর া  উপ মি  ইরাজ হািররিচ, হিলউড অিভেনতা 
ইি স এলবা মুখ। 

এছাড়াও যু রাে  িরপাবিলকান ও ডেমাে ট দেলর ই কংে স সদস  
কেরানাভাইরােস আ া  হেয়েছন। আি কার দশ বরুিকনা ফােসার পররা ম ী আলফা 
ব াির, খিনজম ী ওমােরাউ ইদািন, িশ াম ী ানিলম ওউরাউ এবং রা ম ী িসিমওন 
সায়ােদােগা কেরানায় আ া । বুরিকনা ফােসােত িনযু  ইতািলর রা দতূও কেরানায় 

আ া  হেয়েছন।  

রাজৈনিতক ব ি  ছাড়াও ইতািলর ফুটবলার পাওেলা মালিদিন এবং আেজ াইন 
পাওেলা িদবালা এই ভাইরােস আ া । কেরানাভাইরােস আ া  হেয় মারা গেছন 
িরয়াল মাি েদর সােবক িসেড  লেরে া সা । াবিটর আেরক সােবক িসেড  
ফানাে া মািতন কিভড-১৯ এ পিজিটভ হেয় হাসপাতােল ভিত হেয়েছন। কেরানায় 
আ া  হেয়েছন বিলউড গািয়কা কিনকা কাপুরও।  

সূ ঃ বাংলােদশ িতিদন 

/// পৃ া ২৬ 
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িব াপেন কেরানা 

/// পৃ া ২৭ 
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Website: www.librarianvoice.org  

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 

/// পৃ া ২৮ 
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স াদক ম লী 

শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক  
াক ইউিনভািসিট 

 
 

কাজী ফরহাদ নামান  
িব.িজ.এম.ই.এ ইউিনভািসিট অফ ফ াশন এ  টকেনালিজ 
 
 

কনক মিন ল ইসলাম 
ধানম ীর কাযালয়, বাংলােদশ 

 
 

ঈদ-ই-আিমন 
কুিম া ক ােডট কেলজ 

 
 

মা: আিশকু ামান 
নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 
 

অ রা আেনায়ার 
নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 

 

আ ু াহ আল মাহমদু  
রাজউক উ রা মেডল কেলজ 
 

আবুল হাসানাত মাঃ ফজেল রাি   
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর  
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