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প্রিয় ভাই,
আমরা জাপ্ি আপপ্ি প্িপ্তিত বা প্বভ্াতি হতত পাতরি।
প্িন্তু মতি রাখতবি…

আপনি আমাদেরই একজি।

আমরা আপিার যত্ন নিব।



আর্রা আপনাদক স্াগত জানাই।

আমাতের মাতকের প্পছতি,
রতয়তছ বন্ধু ত্বপূর্ণ চিহারা।
 
আপপ্ি এিা িি।
 
আর্রা আপনার সাদে ককাবিড-১৯ -এর বিরুদধে 
লডাই করবি।

আপপ্ি এখাতি এতেতছি িারর আপপ্ি 
েম্ভবতঃ চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি , এবং 
আমরা আপিার পরীক্ার ফলাফতলর জি্য 
অতপক্া িরপ্ছ। 

প্িতজতি এবং অি্যতের েধুরপ্ক্ত রাখধুি।



আবর্ বকিাদি বনদজদক এিং অন্যদের সুরবষিত 
রাখদত পাবর?

ঘধুতমাতিার আর খাওয়ার েময় বাে 
প্েতয় েব্ণো মাকে পতর থািধু ি।

অি্যতের চথতি ১-২ প্মটার েরূত্ব 
বজায় রাখধুি, এমিপ্ি খাওয়ার 

েময়ও। প্ভড় এপ্ড়তয় িলধুি।

><

েব্ণো  িাপ্ির 
এবং হা াপ্ির 
েময় টিেধু্য প্েতয় 
আপিার মধুখ িাপা 
রাখধুি।

আপিার ব্যবহৃত 
টিেধু্যটি ডাস্টপ্বতি 
চফতল প্েতয় 
আপিার হাত 
ধধুতয় চফলধুি।

হাত চমলাতবি িা। মধুতখ হাত চেতবি 
িা।

েরজার হাতল 
এবং চরপ্লং-
এর মততা 
জায়গাগুতলা , 
চেখাতি অতিতি 
হাত চেয় , চেই 
জায়গাগুতলাতত 
হাত চেতবি িা।

েরজার হাতল 
এবং বাপ্তর 
েধুইতির মততা 
জায়গাগুতলা , 
চেখাতি অতিতি 
হাত চেয় , চেই 
জায়গাগুতলাতি 
রিায়ই পপ্রষ্ার 
িতর জীবারধুমধুক্ত 
রাখতবি।

আমার দেিপ্দিি জীবতি:

১-২  প্মটার



আপিার ঘতর চেি 
ভালভাতব বাতাে 
িলািল িরতত 
পাতর, তা প্িপ্চিত 
িরুি।

পাপ্ি প্েতয় 
ভালভাতব হাত ধধুতয় 
প্িি। তারপর হাত 
পধুতরাপধুপ্র শুপ্িতয় 
প্িি।

বাথরুতম:

থধুথধু চফলার পতর োবাি 
এবং জল প্েতয় প্েঙ্কটি ধধুতয় 
পপ্রষ্ার িরুি।

রিতত্যি বার ব্যবহাতরর 
পতর টয়তলট ফ্াি 
িরুি।

আপিার হাত রিায়ই ধধুতত হতব। খাওয়ার আতগ এবং পতর, আর বাথরুম/
ল্যাট্রিি ব্যবহার িরার পতর প্িচিই হাত ধধুতবি।

পপ্রষ্ার িলতি 
পাপ্ি প্েতয় হাত 
প্ভপ্জতয় প্িি।

হাতত োবাি প্িতয় 
প্বি চেতিতডের 
জি্য হাতত চমতখ 
প্িি। েমতয়র প্হতেব 
রাখার জি্য আপপ্ি 
হাত মাজার েময় 
েবুার “আমরা 
িরতবা জয়” গািটি 
গাইতত পাতরি।



িবিষ্যদত বক আশা করা যায়
পরীক্ার পতর েপ্ে চেখা োয় চে আপপ্ি চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি , তাহতল 
আপিাতি এিটি অি্য জায়গায় প্িতয় োওয়া হতব, োতত আমরা ভালভাতব 
আপিার চেখাতিািা িরতত পাপ্র এবং আপিাতি চেতর উঠতত োহাে্য 
িরতত পাপ্র।

এই িতধু ি জায়গাটি আপিার জি্য চিি উপেধুক্ত , তা আমরা আপিাতি 
বধুপ্িতয় বলব।

পরীক্ার পতর েপ্ে চেখা োয় চে আপপ্ি চিাপ্ভে -১৯-এ আক্াতি িি, 
তাহতল আপিাতি এখাতি িতয়িপ্েি থািতত বলা হতব , োতত ডাক্তাররা 
প্িপ্চিত হতত পাতরি চে আপপ্ি পধুতরাপধুপ্র েধুস্থ।



র্নদক শক্ত রাখদিন

গাি শুিধুি, 
প্ভপ্ডও চেখধুি ।

রিাথ্ণরা অথবা 
চমপ্ডতটিি িরতবি।

এিজি আতরিজতির 
চথতি িমপতক্ ১ প্মটার 
েতূর থািতবি

অিাি্য ঘতরর 
েহিমমীতের োতথ েময় 
িাটাতবি িা
 

শুধধু প্বশ্ােতোগ্য েূতরের 
খবর পড়তবি ।
গুজতব িাি চেতবি িা । 
আিাবােী থািধু ি ।

আপিার প্রিয়জতির োতথ 
প্িয়প্মতভাতব 
চোগাতোগ রাখতবি!আমাতের জি্য 

মিতি িক্ত 
রাখতবি!



রিঃ: আমার ভতয়র প্িছধু  আতছ িী?

িা। চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি রুগীতের 
মতধ্য চবিীরভাগই গুরুতর িয়। আপিার 
রিতয়াজিমত আমরা চোগ্য প্িপ্িৎোর ব্যবস্থা 
িরব।

র্দন রাখদিন, আর্রা সিাই 
আপনার সাদে আবি।

HealthServe আপিার বক্তব্য জািতত 
আগ্রহী। আপপ্ি আপিার অপ্ভজ্ঞতা 
আমাতের জািাি অথবা চিাি রিশ্ন থািতল 
প্জতজ্ঞে িরুি
HealthServe Whatsapp: 
+65 31384443
অথবা আমাতের চফাি-বন্ধু ত্ব (tele-be-
friending) চেবা:
bit.ly/hstok2me

আপপ্ি প্ি প্েঙ্াপধুপ্রয়াি বন্ধু  বািাতত 
িাি? তাহতল http://m.me/sgWePals-এ 
প্িরাদিি িরুি|

আতরা প্িছধু  েহায়ি েংস্থািেমূহ:
চিাপ্ভে-১৯ েম্পরিকিত ততথ্যর জি্য
http://covid19.healthserve.org.sg
েধুস্থ থািার জি্য
https://www.sgmigrant.com

Copyright © Kitesong Global 
www.kitesong.com

This booklet is available in Bangaldeshi, Tamil, Telugu, Hindi, Chinese, Tagalog and Burmese.
If you would like copies for your facility, please write to hello@kitesong.com.

For facility-specific information (map, house rules and phone numbers), 
we recommend printing your own A5 insert.

5/20-E1

আপনাদের িাডা বসঙ্াপুর আর বসঙ্াপুর নয়।


