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করযানা ভাভাযীয উরদ্বগ ক্রভ ফাড়রে। ভৃিয যয ংখ্যা ফাড়রে। আক্রারেয ংখ্যা ফাড়রে। অনযমদরক আরযারগযয ংখ্যা, ক-ও 
ফাড়রে।ভানযল করযানারযাগীরক অচ্ছযৎ বাফায জায়গা কেরকও রয এররে। 
এযই ভারে যকারযয ফযফস্থা ক্রভ ভানযরলয কারে অধযা রয় উঠরে। অফস্থা কভাকামফরায় ভানযরলয ভঙ্গর কযায উরেয নানান ধযরণয 
যীক্ষা মনযীক্ষা চাররে যকারযয িযরপ।  
প্রেভ ধাক্কা াভরর মনরয় াধাযণ ভানযল অফাধয রয় ড়রে ক্রভ। প্ররয়াজরনয িাগাদায় যকারযয মনয়ভমফমধ উরক্ষা কযরি ফাধয 
রচ্ছন। কখ্নও ফা উরক্ষা কদখ্ারি চাায় যকাময ফযফস্থায প্রমি, মনরজয ক্ষমিয কো না কবরফই।  
ভানযলরক ত্রাণ কদফায যকাময ফযফস্থায অপ্রিয রিা আইরনয জটিরিা দরগি ংকীণণিা ইিযামদ কাযরণ কফযকাময মযরলফা প্রায রাব কযরে 
প্রমিমদন কফমরফম করয। 
যমস্থমি াভার মদরি যকাময ফযফস্থায় স্বল্প ভরয়য জনয ভানযলরক যরযাযময ঘযফন্দী করয যাখ্া রচ্ছ। ফন্দী োকফায আিরে 
আরগয মদন ফাজারয অস্বাবামফক মবড়। রযয মদন ভযমিয আনন্দ, একই দৃয।  
এভন অফস্থায় মভমিয ভানণীয় দযগরণয কাে কেরক াধাযরণয কযণীয় মফলয় ম্পরকণ  মফমবন্ন যাভণ আরে আভারদয কারে। ক কর 
যাভণ উরদ ংকমরি করয আভযা এক াধাযণ মনরদণ মকা মনভণাণ করযমে। ই ম দযরদয অনযরভাদন াররক্ষ।  
মযমস্থমিয কম মফফযণ শুরুরি ফণণনা কযা রয়রে, িায ককারনাটাযই ভাধান মভমিয াধযায়ত্ব নয়। এভরিা অফস্থায় আভযা মা কযরি 
াময িা র আভারদয দয শুবােী আয াধাযণ প্রমিরফীরদয জনয মকেয কযণীয় করভণয যাভণ প্রদান। ইমিভরধয দয শুবানযধযায়ীরদয 
কাে কেরক মা আভারদয ারি এর ক ৌঁরেরে িাযই ম্পামদি ংকরন আনারদয কারে মনরফদন কযমে। 

 িযভিগিিোরি পোলেীে সু ক্ষোভনরদশ ভর্কোাঃ- 

১। মযফারযয ফাইরযয ভানযলরদয কাে কেরক দূযত্ব ফজায় যাখ্যন। 
২। দয’মভটায দূযরত্বয মফমধ ঘরযয ফাইরয অফযই কভরন চারযন।  
৩। এক কেরক দয’ঘন্টা ভ্রভণ করুন প্রমিমদন। (রম ভয় রে ফা কখ্ারা জায়গায় ভানযলজরনয চারাচার কভ  োরক)  
৪। ঘরযয ফাইরয ককারনা মকেযয স্পণ এমড়রয় চারযন। 
৫। মনরজয াি া ফাইরযয কাাক কাৌঁচাা াক ফমজ পর ইিযামদ বাররা করয ধযরয় ফযফায করুন।  
৬। মপনাইর কডটর ইিযামদ কীটনাক মদরয় ঘরযয কভরে মনয়মভি মযষ্কায করুন।  
৭। কেনাই এফং নদণভারি মনয়মভি কীটনাক প্ররয়াগ করুন।িার একমদন জরধাযণ াত্ররক শুকরনা কযরখ্ শুষ্কমদফ ারন করুন।  
৮। মকেয াংসৃ্কমিক চাচাণ ায ভাধযরভ মযফারযয কররয অং গ্রণ মনমিি করুন। 
৯। অনযরদয ফাদ মদরয় েরন্দয অনযষ্ঠান একা উরবাগ কযফায অবযারয ফদর ঘটান।  
১০ যারিয খ্াফায মযফারযয করর এক রঙ্গ ফর খ্াফায প্রো চাারয করুন। 
যাভণদািারদয প্রমি কৃিজ্ঞিা জামনরয় কররয যস্বাস্থয কাভনা কযমে। ধনযফাদ 
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