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মরিয় ভাই,

আমরা জামন আপমন মিমতিত বা মবভ্াতি হমত পামরন।

আপনজনমির কাছ থেমক িমূর োকা সহজ নয়, মবমেষ কমর এই 
মহামমরর সমময় |

আমামির সমগে এই কঠিন সময়টি সহ্ করার এবং থকামভড -১৯-এর 
মবস্ার থরাধ করার জন্ রিিন্ড ধন্বাি| সাবাে! আপমন িি্ুাতি কাজ 
কমরমছন!

আমরা এখন একটি নতুন অধ্াময় রিমবে করমছ: সংক্রমমনর হার 
অমনক হ্াস থপময়মছ, আমরা আো করমছ সল্প সমময়র মমধ্ আপনার 
কামজ থ�াগিান করা সম্ভব হমব।

আপনার আগামী কময়ক সপ্ামহ থসায়াব/রক্ত পরীক্া থনওয়া হমত 
পামর|

ফলাফমলর উপর মনভ্র কমর, আমরা আপনামিরমক অন্ একটি 
োকার জায়গায় সামময়কভামব স্ানাতিমরত করমত পামর|

স্থির থাখুন!

আপস্ন আমাদেরই একজন।

আমরা আপনার যত্ন ননব।



আমামির মামকের মপছমন,
রময়মছ বনু্ত্বপূর্ থিহারা।
 
আপমন একা নন।
 
আমরা আপনার সাদথ নকাস্িড-১৯ -এর স্বরুদধে 
লডাই করস্ি।

আপনামির পৃেক করা হময়মছ �ামত এই 
থরাগটি ছডায় না, এবং আপমন ও আপনার 
সহকমমীরা সুরমক্ত োকমবন। 



ককাবিে-১৯ বকিাদি ছডায়

থকামভড-১৯ একটি অসূখ �া মুমখর লালা, কামে, 
হামি ও সংক্রমমত স্ানগুমলা থছায়ার ও মুমখ হাত 
থিওয়ার মাধ্মম ছডায়। 

এটি সাধাররতঃ গুরুতর হয় না, তমব কময়কজমনর 
জন্ গুরুতর হময় উঠমত পামর।

কামরা হা ামি, কামে, অেবা স্পে্কৃত জায়গায় �মি 
স্পে্ কমর োমকন, তাহমল আপমন আক্রাতি হমত 
পামরন ।  

১-২  মমটার ><

আবর্ বকিাদি বনদজদক সুরবষিত রাখদত 
পাবর? 

ঘুমমামনা আর খাওয়ার সময় বাি মিময় সব্িা মাকে পমর োকুন।

এমনমক খাওয়ার সময়ও, অন্মির থেমক ১-২ মমটার িরূত্ব বজায় রাখুন।

একটু সময় পরপরই কমপমক্ ২০ থসমকমন্ডর জন্ হাত সাবান মিময় ধুমবন, 
�মি সংক্রমমত স্ামন হাত থছায়ার সম্ভাবনা থেমক োমক।



 িরূত্ব বজায় রাখমল আপমন সুরমক্ত োকমবন!

মকন্তু আমার ঘমর অমনকজন োমক।

আমম মকভামব মনমজমক সুরমক্ত রাখমত 
পামর? 

সাধারর মনয়মগুমলা থমমন িলুন

আপনার থগাষ্ঠীর মমধ্ োকুন

অনান্ ঘমরর সহকমমীমির সামে সময় 
কাটামবন না

ওরা থকামভি-১৯-এ আক্রাতি হময় 
োকমত পামর, তাই শুধু আপনার মনজস্ব 
ঘমরর বামসন্ামির সামে সময় কাটামবন।

এই মহামারীকামলন সমময় 
�ত কম মানুমষর সামে থিখা 
করমবন ততই মনরাপমি 
োকমবন।



আবর্ বকিাদি বনদজদক এিং অন্যদের সুরবষিত রাখদত পাবর?

আপনার ঘমর থ�ন 
ভালভামব বাতাস 
িলািল করমত পামর, 
তা মনমচিত করুন।

সঠিক মনয়মম 
�োস্ামন ময়লা 
থফলুন। 

িরজার হাতল 
এবং বামতর সুইমির 
মমতা জায়গাগুমলা, 
থ�ইখামন অমনমক 
হাত থিয়, থসইসব 
জায়গাগুমলা রিায়ই 
পমরকোর কমর 
জীবানুমুক্ত রাখমবন ।

সব্িা  কামের এবং 
হা ামির সময় টিসু্ 
মিময় আপনার মুখ 
িাপা রাখুন।

আপনার ব্বহৃত 
টিসু্টি ডাস্টমবমন 
থফমল মিময় আপনার 
হাত ধুময় থফলুন।

হাত থমলামবন না। মুমখ হাত থিমবন না।

িরজার হাতল 
এবং থরমলং-এর 
মমতা জায়গাগুমলা, 
থ�খামন অমনমক 
হাত থিয়, থসই 
জায়গাগুমলামত 
হাত থিমবন না।

আপনারা একসামে একটি তামলকা বানান �ামত সবাই পালা মনময় ঘর 
পমরষ্ার করমত পামরন, মবমেষ কমর থসই জায়গাগুমলা থ� অমনমক ব্বহার 
কমরন বা হাত থিন, থ�মন বারান্াগুমল। 

রিমত্ক ঘমরর রিমতমনমধ এবং রিমত্ক তলার থনতারা এই কাজটি শুরু 
করমত পামরন। 



পামন মিময় 
ভালভামব হাত ধুময় 
মনন। তারপর হাত 
পুমরাপুমর শুমকময় 
মনন।

েুেু থফলার পমর 
সাবান এবং জল 
মিময় মসঙ্কটি ধুময় 
পমরষ্ার করুন।

বােরুম পমরষ্ার করার সময় মুমখ মাকে 
অেবা থফস মেল্ড এবং হামত গ্লভস পডুন। 

সংক্রমর রিমতমরাধ করমত, 
সম্ভব হমল টয়মলট ফ্াে 
করার সময় এর ঢাকনাটি 
বন্ কমর মনন।

বােরুম ব্বহামরর সময়ও মুমখ মাকে পডুন।

রিমত্ক বার 
ব্বহামরর পমর 
টয়মলট ফ্াে 
করুন।

আপনার হাত রিায়ই ধুমত হমব। খাওয়ার আমগ এবং পমর, আর বােরুম/
ল্াট্রিন ব্বহার করার পমর মনচিই হাত ধুমবন।

পমরষ্ার িলতি পামন 
মিময় হাত মভমজময় 
মনন।

হামত সাবান মনময় মবে 
থসমকমন্ডর জন্ হামত 
থমমখ মনন। সমময়র মহমসব 
রাখার জন্ আপমন 
হাত মাজার সময় িবুার 
“আমরা করমবা জয়” 
গানটি গাইমত পামরন।

িাথরুর্ কথদকও ককাবিড ১৯ ছডাদত পাদর, 
তাই িাথরুর্ বনয়বর্ত পবরষ্ার করুন।



শরীর সুস্থ রাখুন

রিমতমিন রিিুর পমরমামর জল পান করমবন, মিমন অতিত ১-২ মলটার। ভাল 
কমর খামবন।

আপনার োকার জায়গামত হালকা ব্ায়াম করমবন।

আপনার মিমকৎসক থ� ওষুধগুমলা 
থিন, থসই ওষুধই খামবন।

রিময়াজনীয় ঔষধ এর জন্ আপনার 
থকাম্ামনর ডাক্তামরর এর সামে 
থ�াগাম�াগ করুন। তারা আপনার 
কামছ তা অবে্ই থপৌমঁছ মিমব। 

বকিাদি সুস্থ থাকা যায়

উবু হওযা ডন ববঠক

এক পা সামদন স্েদয 
অন্য হাটু নীচু করা

আপনার স্বপরীত হাত এবং 
পা এক সাদথ তুলুন।

প্রস্তটি ২০ বার, পুদরা প্রস্রিযাটি ৩ বার পুনরাবৃস্তি করদত হদব 



র্নদক শক্ত রাখদিন

গান শুনুন, 
মভমডও থিখুন ।

রিাে্রা অেবা 
থমমডমটেন করমবন।

একজন আমরকজমনর 
থেমক কমপমক্ ১ মমটার 
িমূর োকমবন

অনান্ ঘমরর 
সহকমমীমির সামে সময় 
কাটামবন না 

শুধু মবশ্াসম�াগ্ সূমরের 
খবর পডমবন ।
গুজমব কান থিমবন না । 
আোবািী োকুন ।

আপনার মরিয়জমনর সামে 
মনয়মমতভামব 
থ�াগাম�াগ রাখমবন!আমামির জন্ 

মনমক েক্ত 
রাখমবন!



আর্ার বক জানা উবিত

জ্বর আসমব এবং �ামব - এটিই 
স্বাভামবক ।

১-২ সপ্ামহর জন্ কামে

মাো ব্ো

ক্ামতি

গলা ব্ো

শুরু থেমক মিমকৎসা পাওয়া মনমজমক এবং অন্মির 
সুরমক্ত রাখমব।

গন্ / স্বাি পামছেন না

সরিমি / বন্ নাক

থপেী ব্ো

পাতলা পায়খানা

আপনার �মি এর থকান একটিও হময় োমক, তাহমল তাডাতামড থমমডমকল 
থপাস্ট থেমক সাহা�্ মনমত পামরন এবং দ্ুত আপনার ডরমমটমরর অপামরটর 
থক তা জানান।



যবে বনদ্াক্ত বিষয় ঘদে থাদক, তদি দ্ুত সাহাদয্যর জন্য আপনার 
ডরদর্েবর অপাদরের কক কল করুন।

অমধক জ্বর অত্মধক বমম, পামন 
পান করমত না পারা

কারর ছাডাই বুমক 
ব্ো।

শ্াসকষ্ট, মবমেষত �মি 
আপমন স্বাভামবকভামব 

কো বলমত বা হা াটমত না 
পামরন



সাধারণ প্রশ্ািলী

প্ররঃ: আর্ার িদয়র বকছু আদছ কী?

না।
 
আমরা আপনামির �ত্ন থনব!
 
আপমন �খনই থকান সাহাম�্র আমবিন 
করমবন, আমরা আপনামক সব্ত্তম থসবা 
থিয়ার থিষ্টা করমবা। 

সম্প্রবত আর্ার কসায়াি/রক্ত 
পরীষিা কনওয়া হদয়দছ| তার র্াদন 
বক?

ফলাফমলর উপর মনভ্র কমর থ� 
আপমন কত দ্ুত কামজ মফরত 
থ�মত পারমবন| ধধ�্ ধমর রামখন| 
মস্র োকুন, ভাই!

প্ররঃ: আর্াদক বক বিবকৎসার খরি বনদয় 
বিন্া করদত হদি?

না! মসগোপুর সরকার সমুিয় মিমকৎসা 
ব্য় বহন করমছ।

আমার মনময়াগকত্া মনমচিত করমছন থ� 
আমার পমরবামরর কামছ আমার থবতন 
থপৌছঁমছে।

আমম মনমচিমতি োকমত পামর!



আপস্ন 
আমাদেরই 
একজন!

আমরা 
আপনার 
যত্ন ননব!

আবর্ বিবন্ত, যবে আবর্ ককান ডাক্তার 
এর কাদছ সাহায্য িাই, তদি বক হদি?

আমার মমতা আপনামক অন্ থকাোও 
স্ানাতিমরত করমত পামর অেবা এখামনই 
রাখমত পামর, থ�খামন আপনামক আরও 
মনমবডভামব প�্মবক্র করা হমব। মকন্তু 
মিতিার মকছু থনই। এখামন আমার অমভজ্ঞতা 
ভামলা এবং আমম এখন পুমরাপুমর সুস্্। 

র্দন রাখদিন, আর্রা সিাই 
আপনার সাদথ আবছ।
এই সমস্া েীঘ্রই িরূ হময় �ামব, মবমেষত আমরা 
�মি একসামে কাজ কমর। মবস্ার থরাধ করমত 
আমামির সহজ মনয়মগুমল অনুসরর করুন।

HealthServe আপনার বক্তব্ জানমত আগ্রহী। 
আপমন আপনার অমভজ্ঞতা আমামির জানান 
অেবা থকান রিশ্ন োকমল মজমজ্ঞস করুন

HealthServe Whatsapp: 
+65 31384443

অেবা আমামির থফান-বনু্ত্ব (tele-
befriending) থসবা: bit.ly/hstok2me

আপমন মক মসগোপুমরয়ান বনু্ বানামত িান? তাহমল 
http://m.me/sgWePals-এ মনরান্ন করুন|

থকামভি-১৯ সম্রকমিত তমে্র জন্
covid19.healthserve.org.sg

সুস্ োকার জন্
www.sgmigrant.com

Kitesong Global Facebook
@kitesongglobal

Project Dorm Faceboook
@ProjectDorm

1. 3.

2. 4.

আদরা বকছু সহায়ক সংস্থানসর্ূহ:



সার্াবজকিাদি েরূত্ব, র্ানবিকিাদি সংযুক্ত! প্রবতদযাবিতায় কযাি বেন।      

এই বুকমলটটিমক অনুমরিররা মহমসমব ব্বহার কমর, থ�মকামনা একটি 
সৃজনেীল কাজ জমা মিময়, মজমত মনমত পামরন আকষ্রীয় পুরষ্ার।         

আমরা জানমত মভমজট করুন www.kitesong.com/covid19 অেবা
the Kitesong Global এর থফসবুক থপজ। 

উদ্ীপক বিন্ার প্রশ্

থিমে আপনার পমরবারমক উৎসামহত 
করার জন্ আপমন মক বলমবন?

আপনার বনু্ মনরুৎসামহত  হমল আপমন তামক মক বমল উৎসামহত করমবন?

আজমক আপমন থকান ৩টি মজমনমসর জন্ কৃতজ্ঞ?



আপনাদের ছাডা বসঙ্াপুর আর বসঙ্াপুর নয়।

আর্াদের সাদথ কেশ িডায় অংশ কনিার জন্য ধন্যিাে।

আরও সংস্ামনর জন্, 
 www.kitesong.com/covid19-এ থ�মত পামরন
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