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প দংন 
ভুখফন্ধ 

 

ায় কাভড়একচি জরুযী স্বাস্থ্য ভযা। ফাংরায়দয়য গ্রাভগুচরয়ত ায় কাভড় প্রায়: ঘয়ি থায়ক। ফাংরায়দয় 
ফছয়য ১ রক্ষ ভানুয়লয ভয়ধয প্রায় ৪.৩ জন প দংয়নয রযাগী াওয়া মায়, তায ভয়ধয প্রায় ২০০০ জন ভৃতুয ফযণ 
কয়য। প দংয়ন ফাংরায়দয় চফয়ে ফয়চয়য় রফী ভৃতুয ায। 

রফীয বাগ জনাধাযয়ণয ভয়ধয া ম্পয়কপ অমথা একচি বীচত আয়ছ। দংনকাযী া চফলধয নয় অয়নয়কই 
তা জায়নন না। দংনকাযী া চফলধয য়র ভাযাত্মক ঝুুঁচকূণপ উগপ রদখা চদয়ত ায়য, অনয চদয়ক অচফলধয 
ায়য রকান ভাযাত্মক প্রচতচক্রয়া য় না। 

প দংন ম্পয়কপ ভানুয়লয ভয়ধয অবফজ্ঞাচনক ভ্রান্ত ধাযনা চফদযভান। াধাযনত: রফীয বাগ রক্ষয়ে গ্রায়ভ-গয়ে 
ওঝা, রফুঁয়দ, রফুঁয়দনীযা ায় কাভয়ড়য রযাগীয চচচকৎা কয়য থায়ক। উন্নত রদয় এ ম্পয়কপ ফযাক গয়ফলণায 
ভাধযয়ভ প দংয়নয ুচচচকৎা প্রচতচিত য়য়য়ছ। 

জনাধাযনয়ক এ ম্পচকপত তথয না জাচনয়য় শুধু চচচকৎকয়দয এ ফযাায়য জ্ঞাত কযয়র ভযায ভাধান ম্ভফ 
নয়। 

জনাধাযয়নয ভয়ন া ও পদংন ম্পয়কপ জানায ফযাক রকৌতুর যয়য়য়ছ। আা কচয ুচিকাচি 
জনাধাযনয়ক া ও ায় কাভয়ড়য রযাগী ম্পয়কপ ধাযণা প্রদান কযয়ফ। রই য়ে প দংন রযাগীয 
প্রয়য়াজনীয় চচচকৎা ফযফস্থ্ানায় উয়েখয়মাগয বূচভকা রযয়খ জরুযী স্বাস্থ্য ভযা ভাধায়ন চফয়ল ায়তা যাখয়ফ। 
ফইচিয়ত তথয রম রকান বূর ভ্রাচন্ত থাকয়র যফতপী ংস্কায়য ংয়াধন কযা য়ফ। 

 

অধযাক ডাাঃ রভায়ায়েভ রায়ন 

চযচারক, রযাগ চনয়ন্ত্রন ও 
রাইন ডাইয়যক্টয, চচডচ 

  স্বাস্থ্য অচধদপ্তয 
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বূচভকা 

ফাংরায়দয় ায় কাভড় একচি গুরুত্বূণপ জনস্বাস্থ্য ভযা। প্রচত ফৎয ৮০০০ ভানুল ায়য কাভয়ড় আক্রন্ত য় 
এফং ২০% (১৬০০ জন) ভৃতুযফযণ কয়য। ফাংরায়দয় প্রায় ৮২ ধযয়ণয া আয়ছ। তায ভয়ধয ২৮ ধযয়নয া 
চফলাক্ত। চচচকৎা চফজ্ঞায়নয গুরুত্ব অনুমায়ী ায়ক ০৬ (ছয়) বায়গ বাগ কযা রময়ত ায়য। 

 

* রগাখযা, রকাফযা, নাজা। 

* ংখচুড়, যাজয়গাখড়া। 

* রক্রইি, রকউয়ি। 

* চন্দ্রয়ফাড়া। 

* ফুজা, ফাুঁয়ফাড়া। 

* াভুচিক া। 

চফলধয া ও অচফলধয া রচনায উায়: 

চফলধয া: 

চফলধয ায়য রচায়খয ভচন রম্বায়ি। চফলধয ায়য চফল দাুঁত ও চফলগ্রচি থায়ক। চফল দাুঁত এক চফয়ল ধযয়নয 
দাুঁত। এচি অনযানয দাুঁয়তয রচয়য় ফড় ও এয ভয়ধয একচি গবীয খাুঁজ থায়ক চকংফা এয ভাঝখায়ন ইনয়জকয়নয 
ুুঁইয়য়য ভত চছি নারী থায়ক। এই নারী চফল দাুঁয়তয রগাড়া রথয়ক প্রায় ভাথা মপন্ত চফিৃত এফং এই নারীয ভাধযয়ভ 
চফল গ্রচিয ায়থ চফল দাুঁয়তয ংয়মাগ থায়ক। চফলদাুঁয়তয অফস্থ্ান াধাযণতাঃ উয়যয রচায়ায়রয াভয়ন য়য় 
থায়ক। তয়ফ চকছু চফলধয ায়য রক্ষয়ে রছয়ন ও থাকয়ত ায়য। চফলদাুঁয়তয চবতয়যয চছি চদয়য় দংয়নয ভয় 
া প্রাণী রদয় চফল ঢুচকয়য় রদয়। 

অচফলধয া: 

অচফলধয ায়য দাুঁত আয়ছ চকন্তু চফল দাুঁত ও চফলগ্রচি রনই। অচফলধয ায়য রচায়খয ভচণ রগারাকায। 

া যীয়যয রকান রকান স্থ্ায়ন কাভড় রদয়: 

রকাফযা া: ায়য় ও ায়ত (চরম্ব) 

রক্রইি া: যীয়যয রম রকান স্থ্ায়ন 
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াভুচিক া: ায়ত (রপায আপভ) 

ফুজ া: ভাথা ও ভুখভন্ডয়র 

চফলধয ায়য কাভয়ড় রযাগীয রক্ষণ ভূ: 

চফলধয ায়য দংয়নয স্থ্ায়ন চফল দাুঁয়তয দাগ প্রায় ১.২৫ রাঃ চভাঃ অন্তয দুচি রখাুঁচা রদওয়ায চচহ্ন চায়ফ রদখা 
মায়ফ। 

চফয়লয স্থ্ানীয় প্রচতচক্রয়া: 

 চাভড়ায যং চযফতপন য়য় দংয়নয স্থ্ান কারয়চ ওয়া। 
 দংয়নয স্থ্ান পুয়র মাওয়া। 
 দংয়নয স্থ্ারন রপাস্কা ড়া। 
 দংয়নয স্থ্ান চন ধযা। 
 দংয়নয স্থ্ান ফযাথা ওয়া। 

াধাযণ রক্ষণ ভূ: 

 ভাথা ফযাথা ওয়া। 
 ফচভ ফচভ বাফ ওয়া। 
 ফচভ ওয়া। 
 রয়ি ফযাথা ওয়া। 
 চখচুনী ওয়া। 
 রচায়খ ঝাা রদখা। 
 অজ্ঞান ওয়া। 
 দুফপরতা অনুবফ কযা। 
 ঘুভ ঘুভ বাফ ওয়া। 

স্নায়ুচফক রক্ষণ ভূ: 

 চজহ্বা জচড়য়য় আা, কথা ফরয়ত অুচফধা ওয়া 
 চকু্ষ রগারক নাড়াচাড়া কযয়ত অুচফধা ওয়া। 
 ভাং রী অফ য়য় মাওয়া। 
 রচায়ার ও তারু অফ ওয়ায় রঢাক চগরয়ত অুচফধা ওয়া। 
 ঘাড় দূফপর য়য় মাওয়া। 
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 ভুখ রথয়ক রারা ঝযা। 
 খাওয়ায ভয় নাক চদয়য় াচন চয়র আা। 
 নাচক নাচক গরা ওয়া। 
 ো-প্রোয় অুচফধা ওয়া। 
 রচায়খয উয়যয াতা বাচয ওয়া এফং রচাখ ফুুঁয়জ আা। 

রভায়িারচজকার রক্ষণ ভূ: 

 দাুঁয়তয ভাচড় রথয়ক যক্তক্ষযণ ওয়া। 
 কয়পয য়ে যক্ত মাওয়া। 
 যক্তফচভ ওয়া। 
 প্রস্রায়ফয য়ে যক্ত মাওয়া। 
 ায়য কাভয়ড়য স্থ্ান রথয়ক অনগপর যক্ত ঝযা। 

অনযানয রক্ষণ ভূ: 

 ভাং রীয়ত প্রচন্ড ফযথা ওয়া। 
 কায়রা যয়ঙয প্রস্রাফ ওয়া। 
 প্রস্রায়ফয চযভাণ খুফই অল্প ওয়া। 
 য়ক মাওয়া। (ব্লাডয়প্রাযএয়কফায়য কয়ভ মাওয়া) 

মা মা কযা মায়ফনা: 

 একাচধক চক্তচগি (িুযচনয়কি) রদওয়া মায়ফ না। 
 কাভয়ড়য স্থ্ান রকয়ি যক্ত রফয কযা মায়ফ না। 
 কাভয়ড়য স্থ্ান রকয়ি ভুখ চদয়য় চদয়য় যক্ত রচালা মায়ফ না। 
 কায়ফপাচরক এচড জাতীয় যাায়চনক দাথপ চদয়য় কাভয়ড়য স্থ্ান রাড়ান (কািাযাইয়জন) মায়ফ না। 
 কাভয়ড়য স্থ্ায়ন কাদা, রগাফয, চকংফা রবলজ ভরভ রাগান মায়ফ না। 
 রতর, চঘ, ভচযচ, গাছ-গাছারীয য ইতযাচদ খাইয়য় ফচভ কযায়নায রচষ্টা কযা মায়ফ না। 
 কাভয়ড়য স্থ্ায়নাথয, চফচী, রারা রাগান মায়ফ না। 

চফল অফয়যাধক একাচধক ক্ত চগি (িযচনয়কি) প্রয়য়াগ ৃষ্ট জচিরতা: 

 যক্ত ঞ্চারয়নয ফযাঘাত য়য় চন ওয়া। 
 প্রান্ত রদীয় স্নায়ুয উয চা রড় ভাং রী অফ ওয়া। 
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 চগি রদয়া অং পুয়র মাওয়া, যক্ত জয়ভ থাকা ও যক্তাত ওয়া। 

ায়য কাভয়ড়য চচচকৎা: 

 প্রাথচভক চচচকৎা প্রদান কযা। 
 রক্ষণ অনুমায়ী জরুচয প্রয়য়াজনীয় চচচকৎা প্রদান কযা। 
 এচিয়বনভ প্রদান কযা। 
 এচিয়বনয়ভয ােপ-প্রচতচক্রয়া চচচহ্নত কযা এফং চচচকৎা প্রদান কযা। 

প্রাথচভক চচচকৎা: 

 রযাগীয়ক আেি কযা। 
 দংচত অংগ (াত,া) চিি ফযায়ন্ডয়জয াায়ময চফশ্রায়ভ যাখা। াুঁিাচরা ও াত নাড়া-চাড়া না কযা। 
 দংচত অংয়গ (াত,া) রক্র ফযায়ন্ডজ ফযফায কযা।(রমন যক্ত চরাচর ফন্ধ না য়।) 
 রযাগীয়ক দ্রুত াাতায়র রপ্রযণ কযা। 

জরুচয প্রয়য়াজনীয় চচচকৎা: 

 দংচত স্থ্ায়নয চচচকৎা কযা। 
 এযাচিফায়য়াচিক প্রদান কযা। 
 চিয়িানা প্রচতয়যাধভূরক ফযফস্থ্া রনওয়া। 
 রক্ষণ অনুমায়ী চচচকৎা প্রদান কযা। 

এচিয়বনভ চচচকৎা: 

রম কর রক্ষয়ে এচিয়বনভ প্রদান কযা প্রয়য়াজন 

 স্নায়ুতয়ন্ত্রয উয চফলচক্রয়া 
 যক্ত জভাি ফাুঁধায প্রচক্রয়ায় অুচফধা ভূ: আনা- আচন যক্তক্ষযণ, রমভন: ভাচড়য়থয়ক; যক্তজভাি না 

ফাুঁধায় clotting time রফী ওয়া, অনুচচক্রকা কয়ভ মাওয়া, FDP রফয়ড় মাওয়া। 
 হৃদচয়ে অুচফধা: ‘ক’ অফস্থ্া, যক্তচা কয়ভ মাওয়া, হৃৎচয়ন্ডয ছন্দবফলভয (Arrhythmia), অস্বাবাচফক 

ই.চ.চজ, হৃৎচনচিয়া (cardiac failure), পুপুয় াচন জভা। 
 ভাং রীয উয চফলচক্রয়া 
 অজ্ঞান য়য় মাওয়া। 
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 দংচত স্থ্ায়ন চফলচক্রয়ায রক্ষয়ণয ায়থ রেতকচণকায চযভাণ রফয়ড় রগয়র; চ.চ.রক, এ.এ.চি., 
এ.এর.চি রফয়ড় মাওয়া, ইউচযয়া ও চক্রয়য়চিচনন রফয়ড় মাওয়া, প্রস্রায়ফয চযভান কয়ভ মাওয়া, অচিয়জয়নয 
অবাফ ওয়া; এচয়ডাচ এফং ফচভ ওয়া। 

 দংচত অয়ে ভাযাত্মক স্থ্ানীয় চফলচক্রয়া ওমা: দংচত  অেঅয়ধপয়কয রফী পুয়র মাওয়া, অয়নকগুয়রা 
রপাস্কা ড়া, চাভড়ায নীয়চ রেষ্মাচঝচেয নীয়চ যক্তক্ষযণ ওয়া। 

এচিয়বনভ প্রয়য়াগ চফচধ 

এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয ভয়ীভা: 

প-দংয়নয য এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয প্রয়য়াজন রদখা মাওয়া ভাে তা প্রয়য়াগ করুন। রগাখযা ায়য দংয়নয 
গড় ৮ ঘিা য, রকউয়ি ায়য দংয়নয গড় ১৮ ঘিা য ও চন্দ্রয়ফাড়া ায়য দংয়নয গড় ৭২ ঘিা (৩ চদন) 
য রযাগীয ভৃতুয য়ত ায়য। রফীযবাগ রক্ষয়ে এ ভয়ীভায ভয়ধয এচিয়বনভ প্রয়য়াগ কযা য়। রযাগী মত 
য়যই আুক না রকন এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয প্রয়য়াজনীয়তা থাকয়র তা চদয়য় রদয়া উচচত। রযাগী চফলচনয়যাধক 
ফাুঁধন ফা চগি  আয়র এফ রখারায আয়গই এচিয়বনভ প্রয়য়াগ করুন। অনযথায় জভাকৃত চফল ঠাৎ কয়য 
রফী চযভায়ন যয়ক্ত ছচড়য়য় য়ড় ভাযাত্মক চফল চক্রয়া কযয়ত ায়য। 

রডাজ: 

প্রচত রডাজ ১০ বায়ার চরবযায়রি (১ বায়ার = ১০চভ: গ্রা: চরবযায়রি এচিয়বনভ)। চশু ও ফয়স্কয়দয একই 
রডাজ। 

প্রয়য়াগ: 

প্রচত বায়ার ১০ এভ, এর (চডচিল্ড ওয়ািায) াচনয়ত চভায়ত য়ফ। এবায়ফ ১০চি বায়ার রভাি ১০০ এভ, এর 
রদিররা ওয়ািায অথফা যারাইয়ন চভচয়য় চভচনয়ি ৬০-৭০ রপাুঁিা কয়য চযায় চদয়ত য়ফ। 

মচদ প্রথভ রডাজ ১০০ চভচর গ্রাভ এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয ৩০-৬০ চভচনয়িয ভয়ধয চফলচক্রয়ায উন্নচত না য় তায়র 
চিতীয় ভাো এচিয়বনভ প্রয়য়াগ কযা রময়ত ায়য। (স্নায়ুচফক রক্ষয়ণযয়ক্ষয়ে) 

এচিয়বনয়ভয ােপপ্রচতচক্রয়ায় চচচকৎা: 

এচিয়বনভ ােপ প্রচতচক্রয়াীন ঔলধ নয়, এচি  প্রাণী রদয়য চযাভ রথয়ক প্রস্তুতকৃত চফধায় চযাভ ইনয়জকয়নয 
ােপপ্রচতচক্রয়া রমভন অচতংয়ফদীতা (Anaphylaxis), জ্বয আা, চকংফা চযাভ চকয়ন (Serum sickness) 
জাতীয় প্রচতচক্রয়া য়ত ায়য। 

১. প্রাথচভক প্রচতচক্রয়া/এফং চচচকৎা: 
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এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয ১০-৬০ চভচনি য এ ধযয়নয প্রচতচক্রয়া রদখা রদয়। এ প্রচতচক্রয়ায় রযাগীয রক্ষণ ভূ 
র: কাচ, চুরকাচন, রার রার দাগ ওয়া, জ্বয আা, ফুক ধযপড় কযা, ফচভ বাফ, ফচভ ওয়া, ভাথা ফযথা কযা; 
ভাযাত্মক ধযয়নয ােপপ্রচতচক্রয়া য়র যক্তচা কয়ভ মাওয়া, ো-কষ্ট ওয়া, োনারীয়ত রপারা ওয়া, এভনচক 
চকছুক্ষয়ণয ভয়ধয রযাগীয ভৃতুযও য়ত ায়য। এই প্রচতচক্রয়া Type I IgE Mediated Hypersensitivity 
(অচতংয়ফদীতা) নায়ভ চযচচত। 

প্রথয়ভই এচিয়বনভ প্রয়য়াগ ক্ষচণয়কয জনয ফন্ধ করুন। জরুযী চবচিয়ত এডয়যনাচরন ইনয়জকন ০.১% 
(১১০০০) ফড়য়দয রক্ষয়ে ০.৫ -১ চ.চ. এফং চশুয়দয রক্ষয়ে প্রচত রকচজয়ত ০.০১ চ.চ. চায়ফ চাভড়ায নীয়চ 
চকংফা ভাংয় প্রয়য়াগ কযয়ত য়ফ ও রলায়যায়পচনযাচভন রভচরয়য়ি নাভক এচিচষ্টাচভন ইনয়জকন ১০ চভ: গ্রা: 
(০.২ চভ: গ্রা: রকচজ প্রচত, চশুয়দয জনয) যফতপীয়ত প্রয়য়াগ কযয়ত য়ফ। 

২.  জ্বয আা (Pyrogenic Reaction)/এফং ফযফস্থ্ানা: 

এচিয়বনভ প্রয়য়ায়গয ১-২ ঘিা য ীত কয়য জ্বয আা, কাুঁুচন আা, ীতকাুঁিা রদওয়া, যক্তচা কয়ভ মাওয়া, 
তাভাো কয়ভ মাওয়া, প্রচুয চযভায়ন ঘাভ ওয়া ও ফচভ, াতরা ায়খানা ওয়া এ ধযয়নয ােপপ্রচতচক্রয়ায 
রক্ষণ। রযাগীয়ক িান শুইয়য় রদয়া, জ্বয কভায়নায ফযফস্থ্া ভূ গ্রণ কযা: ফাতা কযা, গা রভাছান, ভাথায় াচন 
ঢারা, যাযাচতাভর জাতীয় ঔলধ এয ভাধযয়ভ এ প্রচতচক্রয়ায চচচকৎা ম্ভফ। 

৩.  চযাভ চকয়ন (Serum Sickness) জাতীয় চফরয়ম্ব আা ােপপ্রচতচক্রয়া/এফং চচচকৎা: 

এচিয়বনভ প্রয়য়াগ এয ৭ চদন য চুরকাচন ওয়া, ফু্লয ভত উগপ ওয়া, জ্বয আা,চগি ফযাথা, রচকা গ্রচি 
পুয়র মাওয়া এছাড়া স্না য়ুতয়ন্ত্রয উয প্রচতচক্রয়ায় অফ ও অজ্ঞান ওয়া। প্রায়ফ এরুফচভন মাওয়া ইতযাচদ এই 
ােপপ্রচতচক্রয়ায রক্ষণ। এ উয়গপয চচচকৎায় প্রাথচভক মপায়য় রলাযয়পচনযাচভন জাতীয় এচিচষ্টাচভন ২ চভ: গ্রা: 
দদচনক ৪ ফায কয়য ৫ চদন (চশুয়দয জনয রকচজ প্রচত ০.৭ চভ: গ্রা: দদচনক, রভাি ৫ চদন) ফযফায কযা রময়ত 
ায়য। 

চক চক ঔলধ ফযফায কযা মায়ফ না: 

 এচিচস্টাচভন (এচিচস্টাচভন এয ােপপ্রচতচক্রয়া ফযচতত) 
 কচিয়কায়স্টযয়য়ড (এচিয়বনভ এয ােপ্রচতচক্রয়া ফযচতত) 
 চয়ডচিব 
 এচিচপফচযয়নারাইচিক এয়জি। 
 রাচযন। 
 রাচডনার রভচডচন (ওঝা কতৃপক প্রয়মাজয) 
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এচিয়বনভ না থাকয়র চকবায়ফ চচচকৎা কযয়ফন 

অয়নক ভয় এচিয়বনভ যফযা থায়কনা চকংফা দংচত ায়য চফয়লয চফরুয়ে যফযাকৃত এচিয়বনভ কামপকয 
নাও য়ত ায়য। এ অফস্থ্ায় নীয়চয ফযফস্থ্া রনওয়া রময়ত ায়যাঃ 

স্নায়ুতয়ন্ত্রয উয আক্রায়ন্তয প্রবায়ফ ো-প্রোয়য যাযারাইচ য়র কৃচেভ ো-প্রো চাচরয়য় মাওয়া। এ 
রক্ষয়ে ো-প্রো চারায়নায রভচন উিভ। এয অবায়ফ Endrotracheal চিউফ চদয়য় ায়তয াায়ময Umbo 
Bag ফযফায কযা। ারাক্রয়ভ স্বাস্থ্যকভপী, রযাগীয আত্মীয় স্বজন তা কযয়ত ায়যন। এচিকচরন এস্টায়যজ একই 
ায়থ ফযফায কযয়ত য়ফ। 

যক্ত জভাি ফাুঁধা প্রচতচক্রয়ায় ঘয়িয়ছ অথচ উমুক্ত এচিয়বনভ রনই (রমভন ফুজ ায়য দংন): 

রযাগীয়ক ূণপ চফশ্রায়ভ যাখুন, াভানয আঘাত ও এচড়য়য় চরুন, ভাংয়ীয়ত রকান ইনয়জকন রদওয়া মায়ফ না।  
যক্তঞ্চারন চকংফা যয়ক্তয প্রয়য়াজনীয় অং অনুচচক্রকা, প্লাজভা রদয়া রময়ত ায়য। 

ক অফস্থ্া: চযভান ভত মথামথ যারাইন, রডাাচভন। 

চকডনী দফকরয: ডায়ারাইচ। 

ভাযাত্বক স্থ্ানীয় চফলচক্রয়া: দরয চচচকৎকয়দয যাভপ গ্রণ ও চফয়ল ফযফস্থ্ায় প্রয়য়াজনীয় এচিফায়য়াচিক প্রদান। 

মা জানয়ত য়ফ: 

 া রদয়খ বয় ায়ফন না। রফীয বাগ া চফলধয নয়। অয়নক ভয় চফলধয ায়য য়ক্ষও দংয়নয 
ভুহুয়তপ কামপকয বায়ফ রফী চফল রঢয়র রদওয়া ম্ভফ য় না। 

 ায়ত ফা ায়য় া দংন কযয়র াুঁিা চরা ও াত নাড়া চাড়া কযয়ফন না। কাঠ ও ফযায়ন্ডজ চদয়য় দতযী 
চিিায ফযফায কয়য দংচত অংগ চফশ্রায়ভ যাখুন। 

 দংচত স্থ্ায়নয উয চওড়া চকছু চদয়য় (রমভন গাভছা) রকফর ভাে একচি চগি চদন। প্রচত ৩০ চভচনি 
যয ৩০ রয়কয়ন্ডয জনয চগি খুয়র চদন। 

 দংচত স্থ্ান ভুয়ছ চনন ও ফযায়ন্ডজ চদয়য় রঢয়ক যাখুন। 
 দংচত রযাগীয়ক দ্রুত াাতায়র রপ্রযয়ণয ফযফস্থ্া চনন। 
 ওঝা চদয়য় চচচকৎা কয়য চকংফা ঝাড় পুুঁক কয়য ভয় নষ্ট কযয়ফন না। 
 দংচত স্থ্ান কািয়ফন না চকংফা দংচত স্থ্ায়ন রকান ধযয়নয প্রয়র রাগায়ফন না। 
 াাতায়র রনওয়ায য়থ রযাগীয কথা ফরয়ত অুচফধা য়র, ভুখ রথয়ক রারা ঝযয়র চকংফা নাচক নাচক 

গরায় কথা ফরয়র রযাগীয়ক চকছু রখয়ত চদয়ফন না। 
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ায়য কাভড় এড়ায়ত য়র মা জানয়ত য়ফ: 

 ঘায়য ভয়ধয, ঝা-ঝায়ড়য চবতয রম্বা ফুি জুতা ায়য় চদয়য় াফধায়ন াুঁিুন। 
 গয়তপয ভয়ধয াত চদয়ফন না চকংফা া রপরয়ফন না। 
 স্তুকৃত খচড়, খড় খুফ াফধায়ন নাড়াচাড়া করুন। 
 াথয ফা কায়ঠয গুুঁচড় উল্টায়ফন না, কায়ঠয গুুঁচড় ফা াথয়যয ভায়ঝ াুঁিায ভয় া আয়ছ চকনা রদয়খ 

চনন। 
 ভাছ ধযায ভয় চাইয়য়য ও জায়রয ভয়ধয া আয়ছ চকনা রদয়খ চনন। 
 যায়তয অন্ধকায়য াুঁিায ভয় আয়রা ফযফায করুন। কাযণ রফীয বাগ া যায়তই চরায়পযা কয়য। 
 যায়তয়যযঅন্ধকায়যাুঁিাযভমআয়রাফযফাযকরুন।কাযণয়ফীযবাগাযায়তইচরায়পযাকয়য। 
 যায়ত য়যয জচভয়ত ও পয়রয ফাগায়ন চকংফা ভাছ াাযা রদওয়ায ভয়, ভাচিয়ত অথফা ভাচায় রায়ায 

ফযাায়য চফয়ল াফধানতা অফরম্বন কযয়ত য়ফ। 
 অমথা া ভাযয়ফন না। া কীিতংগ ও রছাি রছাি প্রাণীয়দয বক্ষণ কয়য ভানুয়লয উকায কয়য ও 

চযয়ফয়য বাযাভয যক্ষা কয়য। 
 া অমথা ভানুলয়ক দংন কয়য না। উিযক্ত কযয়র া ভানুলয়ক দংন কয়য। কায়জই ায়য কায়ছ না 

রঘলাই উচচৎ। 
 া রভয়য থাকয়র খাচর ায়ত া ধযয়ফন না, কাযণ া ভযায বান কযয়ত ায়য। 

 


