
সংক্ৰমণ ৰ োধ ক ক, 

মহোমো ীক প োস্ত ক ক

ভোই োছ বিস্তো প্ৰবিৰ োধ কব িলৈ

মোস্ক, দ ূত্ব, স্বচ্ছিো আৰু িোয়ু চৈোচৈ প্ৰৰযোজনীয

ৰম ২০২১

ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান

বৈজ্ঞাননক উপদেষ্টাৰ কাৰ্য াায়



চোচচ-বচওবভ-২ হহৰছ একঅিযোবধক ৰ োগজনক মোনৱ ক 'নো

ভোই োছ (HCoV), বি উৰেগজনকভোৰৱ ৰুগ্নিো আৰু মিৃয য 

কো ক বহচোৰপ পব গবণি হহৰছআৰু বিশ্বিযোপী মহোমো ী সষৃ্টি

কব ৰছ।

ৈোৈষ্টিআৰু শ্বোসিন্ত্ৰ স্ৰোৱ জব যৰি ভোই োছৰিো এজন

মোন়ুহ প ো আন এজন মোন়ুহলৈ বিযৰপ। ভোই োছৰিো ক্ৰমোি

উৎপব ৱবি চি হহ নিযন উৰেগজনক ৰভব ৰযণ্টলৈ ৰূপোন্তব ি

হ'ি পোৰ । ভোই োছ বকছয মোন ৰভব ৰযণ্টঅবধক সংক্ৰমণশীৈ

হ’ি পোৰ আৰু ইযো সংক্ৰমণ হো অবধক হ’ি পোৰ ।

ৰ্যনে ক’নভড-১৯ ৰ উপৰ্যুক্তআচৰণনৈনধ সমূহ অনুসৰণ

কৰা নহ়,

সংক্ৰমণ ৰ ৌ প়ুন িদৃ্ধি হ'ি পোৰ । ভোই োছৰিো দ্ৰুিগবিি

কম সংখ্যক ৰৈোক প ো এিো অবি িহৃৎ জনসংখ্যোলৈ বিযবপি

পোৰ ।

ভোই োছ সংক্ৰমণ হ্ৰোসআৰু বনযন্ত্ৰণ

কব িলৈ কৰ ো ভোৰৱ ক’বভড-১৯ 
উপি়ুক্তআচ ণবিবধ অন়ুস ণ ক ক।

বকছয সোধো ণ বনযম পোৈনআৰু

আচ ণ পব ৱিচৰন আৰপোনোকআৰু

আনক সংক্ৰমণ প ো স়ু ক্ষো বদি
পোৰ ।

*সো় মনত ৰানিৈ: বিৰিো মোন়ুহ 
গোি ৈক্ষণৰিোৰ ৰদখ্ো বনবদৰয ৰিৰন
ৰৈোৰকও ভোই োছৰিো বিযপোি পোৰ ।

চোচচ-বচওবভ-২ (SARS-CoV-2) সংক্ৰমণ বিষৰয জোবনিৈগীযো বকছয কথো

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



১. এৰ োচ'ৈ ২.ৰিোপোৈ ৩.পষৃ্ঠ

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰবমি িযদ্ধক্ত (ৰপোষক) 
শ ী ি িহুগুণলৈ িদৃ্ধি হয, আৰু ইযো প ো আনলৈ

সংক্ৰমণ ঘষ্টিি পোৰ ।

ভোই োছৰিো উশোহ েো ো, কথো পোিো, কথো ৰকোৱো, 
গোন ৰগোৱো,হো াঁবহ, কোহ,আৰুহোাঁবচ ইিযোবদ জব যৰি

সংক্ৰবমি িযদ্ধক্ত এজন ৈোৈষ্টিআৰু নোক স্ৰোৱ 

প ো বিযৰপ।

ক’বভড উপি়ুক্তআচ ণবিবধ অন়ুস ণ কব এজন

িযদ্ধক্ত প ো আন এজন িযদ্ধক্ত গোলৈ ভোই োছ 

সংক্ৰমণ িন্ধ কব ি পোব ৰৈ মহোমো ীৰিো প্ৰৰকোপ

হ্ৰোস কব ি প ো িোি।

আনবক ৰকোৰনো ৈক্ষণ ৰনৰদখ়্ুৱো এজন সংক্ৰবমি িযদ্ধক্তৰযও পি চোপ্ত

পব মোন ৰিোপোৈ ম়ুক্ত কব ি পোৰ বি "ভোইৰ ৈ ৰৈোড" সষৃ্টি কৰ আৰু ই

আন িহুিক সংক্ৰবমি কব ি পোৰ । সংক্ৰবমি িযদ্ধক্ত এজন গোি ৈক্ষণৰিো 

ৰদখ্ো বদিলৈ দ়ুই সপ্তোহ হৈৰক সময ৈোবগি পোৰ , ৰসই সমযৰছোৱোি

ৰিওাঁৰৈোৰক ভোই োছৰিো আনলৈ বিযপোয থোবকি পোৰ । বকছয মোন মোন়ুহ গোি

ৈক্ষণৰিো ৰকবিযোও ৰদখ্ো বনবদিও পোৰ আৰু িথোবপও ৰিওাঁৰৈোৰক

ভোই োছৰিো সংক্ৰবমি কব ি পোৰ ।

❋সংক্ৰমণৰ ককাদনা যক্ষণ কনদেিুৱা কযাকৰ

ওচৰত থানকদযওআপুনন মাস্ক পনৰধান কৰক

এজন িযদ্ধক্ত প ো আন এজনলৈ ভোই োছ সংক্ৰমণ ম়ুখ্য মোধয়ম সমূহ

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



ৰিোপোৈআৰু এৰ োচ'ৈ ৰূপি ৈোৈষ্টি আৰু নোক স্ৰোৰৱ

এজন িযদ্ধক্ত প ো আন এজন িযদ্ধক্তলৈ ভোই োছ কব়িযোই

বনৰয।

ডোঙ আকো  ৰিোপোৈৰিো মোষ্টিিআৰু পষৃ্ঠি সব পৰ , 
আৰুসৰু এৰ োচ'ৈ কণোৰিো িোয়ুি অবধক দ ূত্বলৈ বিযবপ

পৰ ।

িন্ধ িোয়ু চৈোচৈ ৰনোৰহোৱো আভযন্ত ীণ স্থোনৰিো ি, ৰিোপোৈ
আৰুএৰ োচ'ৈ দ্ৰুিভোৰৱ ঘনীভূি হযআৰু ৰসই স্থোনৰিো ি

থকো ৰৈোকসকৈলৈ সংক্ৰমণ আশংকো িৰথি িদৃ্ধি কৰ ।

সংক্ৰমণ বিযপো বিপদোশংকো ম়ুকবৈ

এৰৈকোৰিো ি িৰথি কম, বিৰহিয ভোই োছ 

কণোৰিো দ্ৰুিিোৰ বিযবপ িোয।

বিদৰ িোয়ু চৈোচৈ েো ো ৰগোন্ধ হ্ৰোস

কব ি পোব , ৰিৰনদৰ িোবহ  প ো বভি লৈ

িোয়ু প্ৰিোহ বনদ্ধিি কব ভোই োছবিধ 

বিপদজনক ঘনত্ব হ্ৰোস কব ি পোব ।

ক াপাযদৈাৰ সংক্ৰনমত
ৈযক্তক্ত এজনৰ পৰা ২
নম াৰ েৰূত্বত পদৰ

ৈতাদহ এদৰাচ'যদৈাৰ
১০ নম াৰ পৰ্য ান্ত

কন়ি়াৈ ননৈ পাদৰ

এৰ োচ'ৈআৰু ৰিোপোৈৰিো হহৰছ ভোই োছ ম়ুখ্য সংক্ৰমণ মোধয়ম।

এৰ োচ'ৈআৰু ৰিোপোৈ েো ো সংক্ৰমণ

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



সংক্ৰবমি িযদ্ধক্ত এজন েো ো বনগ চি

ৰিোপোৈৰিো বিবভন্ন পষৃ্ঠি সব পব ি পোৰ ।

ৰিবিযো ৰকোৰনোিো িযদ্ধক্তৰয এই দবূষি

পষৃ্ঠৰিো স্পশ চকৰ , আৰু চোৰিোৰনৰ হোি

ৰনোৰধোৱোলক ৰিওাঁৰৈোক ম়ুখ্, নোক িো চক়ু

স্পশ চকৰ , ৰিওাঁৰৈোৰক ভোই োছৰিো েো ো

সংক্ৰবমি হ’ি পোৰ ।

এই ভোই োছ ভবিচ ৰিোপোৈৰিো নী ন্ধ্ৰ পষৃ্ঠ

ৰিৰন গ্লোছ, প্লোষ্টিকআৰু ৰিইনৰৈছ িীৈি

িৰথি দীঘৈীযো সময িোৰি জীযোই থোবকি

পোৰ ।

পষৃ্ঠ েো ো সংক্ৰমণ

❋অবধক মোত্ৰোি সংস্পশ চলৈ অহো  োইৰিো ৰিৰন দ়ুৱো  ৰহৰেৈ, ৈোইি চয ইচ, ৰিি়ুৈ, চকী আৰু মদ্ধজযো সমূহ

িীজোণ়ুনোশক, ৰিৰন বিচআৰু ৰেনোইৈআবদৰ সঘনোই পব ষ্কো কব ৰৈ দবূষি পষৃ্ঠ প ো ভোই োছআাঁি কব ি

পোব ।

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



+

মোস্ক পব ধোন কব ি

ঘৰৰ পৰাআতৰলয ৰ্যাওদতআৰু ৈানহৰৰ

কযাকৰ বসদত থানকদয ঘৰদত মাস্ক নপনবৈ 

✓ মাস্ক নাথানকদয ঘৰদত বত়াৰ কনৰ

কযাৱা এিন েইু তৰপী়া কপাহৰ মাস্ক

পনৰধান কনৰদযও ভায 

✓এন ৯৫ মাদস্ক সৈ াানধক সুৰক্ষা প্ৰোন

কদৰ 

েিুন মাস্ক এদকযদে ৈয়ৱহাৰ কৰাৰ সম়ত:
๏ এখ্ন ছোদ্ধজচৰকৈ মোস্ক বপবন্ধি, িো বপছি ইযো 

ওপ িআন এখ্ন ভোৈলক ৈোবগ ধ ো/ সষ্ট ক
ৰজোখ্ কোৰপো  মোস্ক বপবন্ধি।

๏ িবদ আৰপোনো ছোদ্ধজচৰকৈ মোস্ক নোই, এৰকৈৰগ
দ়ুখ্ন কপোহী কোৰপো  মোস্ক বপবন্ধি।

๏ আচৈৰি ছোদ্ধজচৰকৈ মোস্ক ৰকৱৈ এিো ৰহ

িযৱহো কব ি ৈোৰগ, বকন্তু কোৰপো  মোস্ক 

হসৰি দ়ুই ি পীযো বহচোৰপ িযৱহো ক ো 

সমযি, আপ়ুবন ইযোক ৫ িো লৈৰক িযৱহো 

কব ি পোৰ । এিো িযৱহো ক ো বপছি ৭

বদন িোৰি শুকোন স্থোনি  োবখ্ (বকছয সময
ইযোক সূি চ িোপ প োলক  োবখ্ি ৈোৰগ)দ়ুই
ি পীযো বহচোৰপ ইযোক প়ুন িযৱহো ক ক।

অবধকিম বিপদোশংকো অবধক বিপদোশংকো কম বিপদোশংকো

মাস্কৰ ওপৰত নপএছএৰ ননদোশনা:
https://static.psa.gov.in/psa-prod/publication/ManualonHomemadeCover.pdf

ছোদ্ধজচৰকৈ মোস্ক ৰকবিযোও ধ়ুি নোৈোৰগ।

দ়ুখ্ন মোস্ক এৰকৈৰগ

িয়ৱহো ক ক
❋ দ়ুখ্নলক মোস্ক পব ধোন ক ো 

প োমশ চবদযো হহৰছমাস্ক িন: 

๏ ম়ুখ্ি ভোৈদৰ খ্োপ ৰখ্োৱো হি ৈোৰগ িোৰি
আৰপোনো নোক িো থ়ুাঁিব  চোব ওেোৰৈ
ৰকোৰনো িোয়ু ৰসোমোি প ো  োই নোথোৰক।

কোৰপো  মোস্কৰিো প্ৰবিবদৰন ধ়ুি ৈোৰগ
আৰু  'দি শুক়ু ৱোি ৈোৰগ।

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ
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ৰেন ক’িআৰছ ৰসযো গুৰুত্বপূণ চ। ৰেনসমূহ এৰনদৰ নো োবখ্ি ি’ি দবূষি িোয়ু

ৰপোনপিীযোলকআন কোৰ োিো েোৰৈ প্ৰিোবহি হয। এক্সজি (বনষ্কোশন) ৰেন স্থোপন ক োৰিো

গুৰুত্বপূণ চ। বখ্ব কী আৰু দ়ুৱো িন্ধ থোবকৰৈ এক্সজি ৰেনৰিো চৈোই  োবখ্ি।

িোয়ু চৈোচৈ: ঘ বভি  িোয়ু স্থোনোন্ত কব িলৈ িোবহ  প ো িোয়ু বভি লৈ প্ৰিোবহি হ'িলৈ বদযক। এই

বদশোত্মক গবি িোয়ু প্ৰিোৰহআৰু উন্নি িোয়ু চৈোচৰৈ িন্ধ স্থোনি জমো ৰহোৱো ভোইৰ ৈ

ৰৈোড (ৰিোজো )প ো হ'ি প ো সংক্ৰমণ সম্ভোৱনো হ্ৰোস কব ি পোৰ । িোয়ু চৈোচৈ বিমোন

উন্নি হয, সংক্ৰমণ সম্ভোৱনো বসমোৰনই হ্ৰোস পোি।

এক্সজি (বনষ্কোশন) ৰেন এখ্ন সংৰিোগ ক ক িো
ম়ুখ্খ্ন িোবহ লৈ ঘূ োই ৰপৰডৰিৈ ৰেন এখ্ন
এক্সজি ৰেন দৰ িয়ৱহো ক ক, িোৰি
প্ৰৰযোজনীয িোয়ু প্ৰিোহ সষৃ্টি কব ি পোব আৰু
আভযন্ত ীণ সংক্ৰমণ প ো সি চোবধক স়ু ক্ষো পোি
পোব ।

েৈু ায ৈা়ু চযাচয (নিনৰকী
আৰু েৱুাৰ ৈব)

ভায ৈা়ু চযাচয (নিনৰকী
আৰুেৱুাৰ কিাযা)

উপৰু্যক্ত ৈা়ু চযাচয

(ননষ্কাশন ৈযৱস্থা)

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



সৰু ঘ ি িোয়ু চৈোচৈ

১. দ়ুি চৈ িোয়ু চৈোচৈ (িোয়ু
সঞ্চোৈন নহয)।

নিনৰকী / ৈা়ু চযাচযৰঅভাৱৰ ফযত

ভাইদৰয কযাডঅতযানধক পনৰমাদণ ৈৃক্তি হ়

আৰুেৈু ায ৈা়ু চযাচয থকা স্থানদৈাৰত

সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা ৈৃক্তি কদৰ 

২. জোবৈ িো আন এক সোধো ণ িোয়ু আউিৰৈি

(বনগ চমনেো ) সংৰিোগ কব ৰৈ বদশগি িোয়ু প্ৰিোহ
উন্নি হযআৰুভোইৰ ৈ ৰৈোড হ্ৰোস হয।

৩. জোবৈ/ িোয়ু আউিৰৈি কোষি

এক্সজি (বনষ্কোশন) ৰেন স্থোপন কব ৰৈ

ই বদশগি িোয়ু প্ৰিোহ অবধক উন্নি

কৰ আৰু সংক্ৰমণ বিপদোশংকোও
হ্ৰোস কৰ ।

❋বিৰিো ঘ ি িোয়ু চৈোচৈ িযিস্থো নোই, 
ৰসইৰিো ি গো াঁও পঞ্চোযি সমূৰহ জোবৈ/িোয়ু
আউিৰৈি ৈগৰি এক্সজি ৰেন স্থোপন ক ো

উবচি।
চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



িোয়ু চৈোচৈ: কম চৰক্ষত্ৰ

১. বখ্ব কী আৰু দ়ুৱো সমূহ িন্ধ  োবখ্ এবচ চৰৈোৱো 

িোৰি, ৰকো োৰিো বভি ি সংক্ৰবমি িোয়ু েবচ িোয

আৰু ইযো েৈি সংক্ৰবমি িোহক প ো আনলৈ

সংক্ৰমণ ৰহোৱো আশংকো িদৃ্ধি পোয।

২. িোবহ  প ো পব ষ্কো িোয়ু পব িোবহি
আৰুভোই োছ কণোসমূহ কম কব িলৈ

এবচ ৰিো চবৈ থোৰকো াঁৰি বখ্ব কী আৰু

দ়ুৱো ৰিো আংবশক িোৰি ৰখ্োৈো  োবখ্ি।

৩. সি চোবধক িোয়ু সঞ্চোৈন িোৰি

ৰগিৈ/এক্সজি (বনষ্কোশন) ৰেন
সংৰিোগ ক ক।

দ়ুি চৈ িোয়ু চৈোচৈ

(ৰকোৰনো িোয়ু
সঞ্চোৈন নোই)

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ

দ়ুৱো আংবশক ভোৰি

ৰখ্োৈো  োখ্কদ়ুৱো আংবশক ভোৰি

ৰখ্োৈো  োখ্ক



িোয়ু বেল্টো , আিোসআৰু
ৰ কসমূহ প ীক্ষো ক ক

উপি়ুক্ত বেল্টো বেি ৰহোৱোৰিো বনদ্ধিি ক ক
িোৰি িোয়ু বেল্টো  চোব ওেোৰৈ নলগ ইযো 
মোৰজৰ পো লহ িোয।

ৰগিৈ ৰেন স্থোপন
(ইনিৈ) ক ক

উন্নি ৰকন্দ্ৰীয িোয়ু পব স্ৰোৱণ/ িবধ চি পব স্ৰোৱণ ক্ষমিোৰিো 

বিৰশষভোৰৱ সহোযক হয ৰিবিযো ম়ুকবৈ স্থোনৰিো  প ো িোয়ু

প্ৰিোহ সীবমি থোৰক। কোি চোৈয, ৰপ্ৰক্ষোগহৃ, শ্ববপং মৈআবদি

ৰুে ৰভবণ্টৰৈি আৰু ৰহপো(এইচ.ই.বপ.এ.)/বনযমীযো
বেল্টো  প োমশ চবদযো হয। এই বেল্টো সমূহ বনযমীযোলক

পব ষ্কো িো সৈবন কব থোবকি ৈোৰগ।
বেল্টো অন়ুৰমোবদি
িয়ৱহো  সময সীমো 
বভি িআৰছৰন নোই
স়ুবনদ্ধিি কব ৈওক

িোয়ু চৈোচৈ: ৰকন্দ্ৰীভূি িোয়ু িযৱস্থোপনো প্ৰণোৈী

েৈু ায ৈা়ু চযাচয উপৰ্যুক্ত ৈা়ু

চযাচয
চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ

ৰিোকো: এইচ.ই.বপ.এ.(উচ্চ-দক্ষিোসম্পন্ন পোষ্টিচক়ু ৰৈি িোয়ু)-
বেল্টো িলক কম কোি চক ী বেল্টো িযৱহো ক ো স়ুিোহয

(ৰপোৰিচিৈ) িোয়ু বিনো বেল্টো ৰিোৰ ো ৰপোৱো িোযআৰু এই

বেল্টো সমূৰহও ৰকো ো িোয়ু পব ষ্কো ক োি অব হণো ৰিোগোি

পোৰ । অৱৰশয, ৰসইৰিো িস্পিভোৰৱ -এইচ.ই.বপ.এ. নহয ি়ুবৈ
ৰৈৰিৈ ৈগোি ৈোৰগ।



ৰাজহুৱা পনৰৈহন ৈাহনসমূহত ৈা়ু চযাচয ননক্তিতকৰক:

๏ িি সম্ভৱ িোছআৰু ৰ ৈৰিো ি বখ্ব কী ৰখ্োৈো  োখ্ক

๏ শীি-িোপ বনযবন্ত্ৰি িোছআৰু ৰ ৈি িোয়ুপ্ৰিোহ উন্নি কব িলৈ বনষ্কোশন

িযৱস্থো গ্ৰহণ ক ক

๏ ৈগৰি শীি-িোপ বনযন্ত্ৰণ প্ৰণোৈীি এইচ.ই.বপ.এ (ৰহপো)/বনযমীযো বেল্টো 

প্ৰৱিচন ক ক। এইৰিো ক বনযমীযোলক পব ষ্কো আৰু সৈবন কব থোবকি

ৈোৰগ

িোয়ু চৈোচৈ: অবিব ক্তঅন়ুধোৱন

❋বচবকৎসোৈযআৰু স্বোস্থয ৰকন্দ্ৰৰিোৰ ষ্টিকোক ণ
ভোৈদৰ িিোহ চৈোচৈ ৰহোৱো আৰু বদশগি িোয়ু প্ৰিোহ
বনযবন্ত্ৰি এৰৈকোিৰহ ক োৰিো বনদ্ধিি কব ি ৈোৰগ।

উন্নি মোন িোয়ু

চৈোচৈআৰু মোন়ুহ

নথকো  োই সমূহি

প্ৰিোহ ৰহোৱো

বদশগি িোয়ুৰৱ

ভোই োছ সংক্ৰমণ

হ্ৰোস কব ি পোৰ ।

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ



● অঞ্চৈৰিোি প্ৰৰৱশ ক ো ৰৈোকসকৈ 

ৰ বপড এবণ্টৰজন প ীক্ষো ক োওক।

● আশো/অংগনৱোডী/স্বোস্থয কমীসকৈক

ৰ বপড এবণ্টৰজন প ীক্ষো ক ো িোৰি

প্ৰবশবক্ষিআৰু স়ু বক্ষি ক োৰিো উবচি।

❋ক'বভড পদ্ধজষ্টিভ

ৰহোৱো প্ৰবিজন িযদ্ধক্তক

প্ৰমোবণি এন-৯৫ মোস্ক

প্ৰদোন কব ি ৈোৰগ, িবদ
এইৰিো সম্ভৱ নহয, 
ৰিৰন্ত ছোদ্ধজচৰকৈ মোস্ক

বদি ৈোৰগআৰু

আইবচএমআ  

বনৰদচশনো অন়ুসব 

পথৃৰক থকো প োমশ চ

বদি ৈোৰগ।

ঘৰদত পৃথদক থকাৰ ওপৰত নপএছএ ৰ

ননদোশনা
https://www.psa.gov.in/innerPage/psa-

initiatives/home-care-tips-managing-covid-

19/2820/2820

সমূহীযো-স্ত  প ীক্ষো আৰু পথৃকীক ণ

● ষ্টিকোক ণ বপছৰিো এই স্বোস্থয

কমীসকৈক এখ্ন প্ৰমোবণি এন-৯৫

মোস্ক বদি ৈোৰগ।

● সংক্ৰবমি িযদ্ধক্তক বন ীক্ষণ কব িলৈ

আশো/অংগনৱোডী/স্বোস্থয

কমীসকৈৰকো অদ্ধক্সবমিো প্ৰদোন

কব ি ৈোৰগ।

(গ্ৰোময/অধ চ-নগ অঞ্চৈ িোৰি)

চোচচ-বচওবভ-২ ভোই োছ সংক্ৰমণ ৰ োধ কব িলৈ বপএছএ  প োমশ চ

https://www.psa.gov.in/innerPage/psa-initiatives/home-care-tips-managing-covid-19/2820/2820


সংক্ৰমণ কৰাধ কৰক, মহামাৰীক পৰাস্ত কৰক

নডজাইনআৰু েদৱষণা: ভাৰ্ াভাৰ

 োইসমূহি িোয়ু

প্ৰিোবহি কব 

 োখ্ক

ক'বভড

পদ্ধজষ্টিভ

ৰ োগীক

পথৃৰক

 োখ্ক

পষৃ্ঠৰিো 

বনযমীযোলক

িীজোণ়ুম়ুক্ত

ক ক

শো ীব ক দ ূত্ব

িজোই  োখ্ক

সঘনোই

চোৰিোৰনৰ 

হোি ধ়ুৱক

চাচা-নচওনভ-২ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ কৰাধ কনৰৈলয নপএছএ ৰ পৰামশ া

দ়ুখ্নলক

মোস্ক

বপন্ধক

ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান

বৈজ্ঞাননক উপদেষ্টাৰ কাৰ্য াায়
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