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• ক োভিড-১৯, যোক   ক োনো িোই োসও বলো হয়, এ  অভিমোত্রোয় সংক্রোম  ক োগ। এ  

লক্ষণগুকলো হকলো, জ্ব , শু কনো  োভি ও ক্লোভি, এবং শ্বোস-প্রশ্বোকস সমসযো (মো োত্ম  কক্ষকত্র)। এই 

ক োগ কেক  অকন  মোনুষই সুস্থ হকয় ওকে, ভ ন্তু  োক ো  োক ো কক্ষকত্র, ভবকিষি বয়স্ক বযক্তি ও 

অনযোনয িো ীভ   অসসু্থিো আকে— এমন বযক্তিকে  জনয িো অভিমোত্রোয় অসসু্থিো বো মৃিয য ও 

 ো ণ হকি পোক । 

• এ  বযক্তি কেক  অনয বযক্তি  ি ীক  লোলো   ণো, বো মুখ বো নো  কেক  ভ েয  কব  হকল িো  

মোধ্যকম ক োভিড-১৯ সংক্রমণ হয়। অনযোনয কক্ষকত্র, যভে ক োকনো বযক্তি  হোকি িোই োস আকে- 

এমন  ণো েোক  বো েীর্ ঘ সমকয়  জনয  েোবোিঘো হকল িো  মোধ্যকম এই িোই োস েড়োকি পোক । 

ক োভিড-১৯ কেক  মুি েো ো  সবকেকয় িোকলো উপোয় হকলো সোবোন ভেকয় ভনয়ভমি হোি কধ্োয়ো, 

মুখমণ্ডল স্পি ঘ নো   ো এবং অনয বযক্তি   োে কেক  ১ ভমটো  ে ূত্ব বজোয়  োখো। 

• ক োভিড ১৯ কেক  সবোইক  ভন োপকে  োখকি ডভিউএফভপ-এ  খোেয সহোয়িো প্রেোকন  কক্ষকত্র 

ভ েয  পভ বিঘন একসকে। এই পভ বিঘনগুকলো সোমভয় , িকব ক োভিড ১৯-এ   ো কণ সৃষ্ট পভ ভস্থভি 

স্বোিোভব  নো হওয়ো পয ঘি আগোমী ৪ কেক  ৬ মোস পয ঘি িো বলবৎ েো কব। 

• পভ বো গুকলো ১ মোকস  জনয এ টট ভনধ্ ঘোভ ি বোকস্ককট খোবো  পোকব। ই-িোউেো  আউটকলকট 

আপভন ভনকজ পেন্দ  ক  খোবো  কনওয়ো  পভ বকিঘ ভনধ্ ঘোভ ি বোকস্ককট খোবো  কনওয়ো  ফকল 

আপনোক  িপ-এ  কিিক   ম সময় েো কি হকব। ফলশ্রুভিকি, িো ীভ   ে ূত্ব বজোয়  োখো 

সহজ হকব। িো েোড়ো, এ বোক  এ  মোকস  ক িন কনওয়ো  ফকল মোনুষক  মোকস এ বো  খোেয 

সংগ্রহ   কি কযকি হকব, যো  ফকল িোকে ক  খুব কবভি  যোকে  কিিক  েলোেল   কি হকব 

নো।  ক োনো িোই োকস  সংক্রমণ  মোকনো  সবকেকয় িোকলো উপোয় হকলো প্রভিভেন বোসোয় 

েো ো/অকনয  সোকে িো ীভ   ে ূত্ব বজোয়  োখো ও ভনয়ভমি হোি কধ্োওয়ো। 

• ই-িোউেোক   খোবোক   বোকস্ককট ভ েয  ভ েয  ক্তজভনকস পভ বিঘন আসকি পোক , যো   ো ণ হকলো কসই 

ভনভেঘষ্ট খোবো   ম পোওয়ো যোকে বো িো  েোম কবকড় কগকে। যভে আপভন ক োকনো খোবো  বোজোক  

কেখকলও িো ই-িোউেো  আউটকলকট নো কেকখন, িকব িো  অে ঘ হকলো কসই খোবো টট  ম পভ মোকণ 

পোওয়ো যোকে। ভ ন্তু ডভিউএফভপ-কি আম ো  যোকে ৮৬০,০০০ জন মোনুষক  খোেয সহোয়িো 

ভেক্তে। সভিয বলকি ভ ,  যোকে  এই মোনুষকে  প্রকিযক   প্রকয়োজন অনুসোক  আম ো খোেয 

সহোয়িো ভেকি পো কবো, সবসময়! আমোকে  খোেয ফুভ কয় যোকব নো।  

• খোেয কযন ফুভ কয় নো যোয়, কসজনয সি ঘিোমূল  বযবস্থো ভহকসকব ডভিউএফভপ কেক  প্রধ্োন প্রধ্োন 

খোবো গুকলো  জনয অভিভ ি খোকেয  অডঘো  কেওয়ো আকে। 

• ডভিউএফভপ-এ  খোেয সহোয়িো বোকস্ককট এমনিোকব এমন সব খোবো  কেওয়ো আকে, যো  ফকল 

আপভন সুস্থ েো কি পোক ন ও আপনো  ক োগ প্রভিক োধ্ ক্ষমিো িি েোক । এ  মকধ্য  কয়কে 

িসযেোনো ও  ন্দ-জোিীয় খোবো , কযমন: েোল ও আলু, যো আপনোক  িক্তি কযোগোকব। মট  জোিীয় 

খোবো  কযমন: বুকট  ডোল ও কেোলো যো আিঁ-সমৃদ্ধ ও ভডকম  সোকে এগুকলো কখকল িো আপনো  

ি ীক  কপ্রোটটকন  পুটষ্ট, কযমন: আয় ণ স ব োহ   কব, যো আপনো   িক  ভবশুদ্ধ  োখকব। 

আপভন কয কিক্তজকটবল অকয়ল/কিল পোকেন, কিমন স্বোস্থয   ফযোট ও কিল আপনোক  বোড়ভি 

িক্তি কেকব ও এ  ফকল আপনো  ি ী  ভিটোভমন ও ভমনোক ল বযবহো    কি পো কব। 

• েীর্ ঘস্থোয়ী ও সংক্রোম  ক োকগ  সোকে লড়োই   ো  জনয আপনো  ক োগ প্রভিক োধ্ বযবস্থোক  িি 

 োখকি পুটষ্ট   খোবো  ও প্রেয  পভ মোকণ পভ স্কো  পোভন পোন   ো অিযি গুরুত্বপণূ ঘ। 

• ইকিোপূকব ঘ, ক বলমোত্র পোেঁ বেক    ম বয়সী ভিশু ও গিঘবিী ও বকু   েুধ্ খোওয়োকনো নো ীকে  

জনয সুপো  ভসভ য়োল কেওয়ো হকিো। ভ ন্তু এখন ডভিউএফভপ কেক  স ল পভ বো ক  সুপো  



 
 

ভসভ য়োল কেওয়ো হকে কযন ক োভিড-১৯ মহোমো ী  সময় প্রকিযক ই বোড়ভি পুটষ্ট পোয়। এ  ফকল 

আপনো  পভ বোক   সবোই সুস্থ েো কব। 

• সুপো  ভসভ য়োল হকলো এ ধ্ কন  ভবকিষোভয়ি খোবো  যো  মকধ্য  কয়কে িযট্টো, ময়েো, সয়ো, গুকড়ো েুধ্, 

ভেভন, কিল, ভিটোভমন ও ভমনোক ল। এই সবভ েয  ভমকল আপনোক  বোড়ভি পটুষ্ট ও িক্তি কেকব। 

• এটট এ ধ্ কন  পভ প ূ  খোেয এবং এই পভ জ বো ন ম খোেয অনযোনয খোবোক   বোইক  বোড়ভি 

খোবো  ভহকসকব কখকি হকব। এটট আমোকে  প্রভিভেকন  খোকেয  ভব ল্প নয়। ভিশু এবং গিঘবিী ও 

বুক   েুধ্ খোওয়োকনো নো ী ো প্রভিভেকন  খোবোক   সোকে ভনয়ভমিিোকব এই পভ জ বো ন ম খোেয 

কখকল ভন োপে েো কব ও অপুটষ্ট কেক  অভি দ্রিু মুক্তি পোকব।   

 

ই-ভাউচার আউটলললট সর্র্তর্ামূলর্ বযবস্থা 

• খোবো  সংগ্রহ   ো  সময় সবোই কযন ভন োপকে েোক ন, কসজনয ডভিউএফভপ কেক  প্রকয়োজনীয় 

বযবস্থো কনওয়ো হকয়কে। এ  পভ বো  কেক  ক বলমোত্র এ জন বযক্তি ডভিউএফভপ-এ  ইন-

 োইন্ড ভডভিভবউিন পকয়ন্ট ও ই িোউেো  আউটকলকট ঢয কি পো কবন এবং এখোকন সু্ককল পড়ো  

বকয়সী বোচ্চো ো ক োকনোিোকবই প্রকবি   কি পো কব নো। ভিশুকে ক  সোকে ভনকয় আসো যোকব, িকব 

সম্ভব হকল িোকে ক  বোসোয়  ো ও িত্ত্বোবধ্োকন ক কখ আসকি পো কল িোকলো হয়। 

• আউটকলট ও ভডভিভবউিন পকয়কন্ট কঢো ো  আকগ আপনোক  অবিযই হোি ধ্ুকি হকব বো হোি 

জীবোণুমুি   কি হকব। 

• আপনো  পভ েয় যোেোই   ো  জনয আপনোক  আ  আঙু্গকল  েোপ বো ভফঙ্গো ভপ্রন্ট বযবহো  

  কি হকব নো। আপনোক  অবিযই আপনো  পোম ঘোকনন্ট কমোভবলোইকজিন কটোক ন, কস্কোপ  োডঘ, 

ইউএনএইেভসআ  পোভ বোভ   প্রিযয়নপত্র (ফযোভমভল অযোকটকেিন) ও প্রকগ্রস আইভড সোকে ভনকয় 

আসকি হকব কযন আপনো  েভবযুি আইভড-এ  সোকে িো যোেোই   ো যোয়। 

• আপনোক  খোবো  বহন  ক  ভনকি সোহোযয   ো  জনয পভ বোক   ক োকনো সেসয সোকে আসকল 

িোক  অবিযই আউটকলকট  কগইকট  বোইক  েোড়ঁোকি হকব এবং অনযোনয বযক্তিকে   োে কেক  

অিি: ১ ভমটো  ে ূত্ব বজোয়  োখকি হকব।   

• আপভন অসসু্থ কবোধ্   কল ডভিউএফভপ-এ  ইন  োইন্ড ভডভিভবউিন পকয়ন্ট বো ই িোউেো  

আউটকলট-এ আপনো  আসো উভেৎ হকব নো। একি আপভন ভনকজক  ও অনযকে ক  সু ভক্ষি 

 োখকি পো কবন। আপভন অসুস্থ হকল, আপনো  ভব ল্প ক োকনো বযক্তিক  খোেয সংগ্রহ   কি 

পোেোন। যভে আপনো  জ্ব , শু কনো  োভি বো শ্বোস-প্রশ্বোকস সমসযো হয়, িকব ভন টবিী ভেভ ৎসো 

ক কে িো জোনোন। 

 

স্টাফলদ্র জনয সর্র্তর্া 

• ভ ভফউক্তজ  যোকে  ক োনোিোই োকস আক্রোি বযক্তি পোওয়ো কগকে। ডভিউএফভপ-এ  পক্ষ কেক  

এই িোই োকস  সংক্রমণ  মোকনো  জনয সি ঘিোমূল  প্রভিটট বযবস্থো কনওয়ো হকে। এ  মকধ্য 

 কয়কে, েোফ ো কযন ভনয়ভমি  যোকে কঢো ো  আকগ ও  যোে কেক  কব  হওয়ো  আকগ এবং 

সো োভেন হোি কধ্োয়। এেোড়োও, েোফ ো প্রভিভেন ভনকজকে  ি ীক   িোপমোত্রো পয ঘকবক্ষণ 

  কেন এবং িো ো অসুস্থ হকল বো জ্বক  আক্রোি হকল  যোকে যোকবন নো। এ েোড়োও, সম্প্রভি 

ভবকেকি ভগকয়কেন— এমন বোংলোকেিী ও ভবকেিী েোফ ো  যোকে যোওয়ো  জনয অনুমভিপ্রোপ্ত 

নন। 


