পূর্বে ক োভিড-19এর কের্ে
ভিভ ৎসোগতিোর্ব অতযন্ত ভবপন্ন অবস্থোয়
আর্েন বর্ে ভবর্বভিত হওয়ো কেো র্ের
জনয ভনর্েে শনো
20 কসর্েম্বর 2021 তোভরর্ে আপর্ডট ৃ ত
সুরভেতিোর্ব থো োর বো ভশভডিং করোগ্রোমটি এেন ইিংেযোর্ে কশষ হর্য়র্ে। এর মোর্ন
হর্েো, কেসব বযভিরো পূর্বে ভিভ ৎসোগতিোর্ব অতযন্ত ভবপন্ন অবস্থোয় আর্েন
(CEV) বর্ে ভবর্বভিত হর্য়ভের্েন তোর্েরর্ িভবষযর্ত সুরভেতিোর্ব থো োর
পরোমশে কেওয়ো হর্ব নো অথবো ভনভেে ষ্ট জোতীয় ভনর্েে ভশ ো অনুসরণ রর্ত বেো হর্ব
নো।
েভে এটি আপনোর জনয রর্েোজয হয়, তোহর্ে আপভন এই পভরবতে নগুর্েো সম্পর্ ে
আর্রো ভবস্তোভরত ভববরণ এবিং রোভিসোধ্য সহোয়তো সম্পর্ ে আর্রো তথয জোভনর্য়
আপনোর্ পোঠোর্নো এ টি ভিঠি পোর্বন।
মহোমোরীর শুরুর্ত েেন সুরভেতিোর্ব থো োর ভবষয়টি রথম িোেু রো হর্য়ভেে,
তোর তু েনোয় পভরভস্থভত এেন অর্ন টোই ভিন্ন। আমরো িোইরোসটি সম্পর্ ে এবিং
ক োন ভবষয়টি ক োভিড-19 এর কের্ে োউর্
ম বো কবভশ ভবপন্ন অবস্থোয় কের্ে
কস সম্পর্ ে আর্রো অর্ন কবভশ জোভন, টি োেোন সেেিোর্ব িেো অবযোহত আর্ে
এবিং অনযোনয ভিভ ৎসো ও মধ্যস্থতো পোওয়ো েোর্ে।
সর োর পভরভস্থভত এবিং ক োভিড-19 দ্বোরো সৃষ্ট ঝুুঁভ গুর্েোর মূেযোয়ন অবযোহত
রোের্ব, এবিং ভিভন যোে পরোমর্শে র উপর ভিভি র্র, সবর্ির্য় ভবপন্ন অবস্থোয়
থো ো বযভির্ের ভনরোপে রোের্ত কসই অনুেোয়ী বযবস্থো কনর্ব।
আপনোর মপর্ে, ভনরোপর্ে থো ো এবিং ক োভিড-19এর ভবস্তোর করোধ্ ভবষয়
এ ই ভনর্েে শনোগুর্েোর অনুসরণ িোভের্য় েোওয়ো উভিৎ। অভতভরি সত ে তোগুর্েো
আপনোর জনয সঠি ভ নো কস ভবষর্য় আপনোর কহেথ রর্েশনোর্ের কেওয়ো

পরোমশে গুর্েো আপনোর ভবর্বিনোয় কনওয়ো উভিৎ। তর্ব, স্বোস্থয সমসযো থো ো এ জন
ভহর্সর্ব, আপভন আপনোর ভিভনভশয়োর্নর কেওয়ো কের্ োর্নো পরোমর্শে র পোশোপোভশ,
অভতভরি ক োর্নো সত ে তো আপনোর জনয সঠি ভ নো তোও ভবর্বিনো র্র কেের্ত
পোর্রন। এর্ত অন্তিুে ি থো র্ত পোর্র:
● আপনোর এবিং আপভন েোর্ের সোর্থ কেেো রর্েন তোর্ের টি ো কেওয়ো
হর্য়র্ে ভ নো তো ভবর্বিনো রো - অনযর্ের সোর্থ ঘভনষ্ঠ কেোগোর্েোর্গর আর্গ
আপভন রর্তযর্ র ক োভিড-19 টি োর ভদ্বতীয় কডোর্জর পর 14 ভেন পেেন্ত
অর্পেো রর্ত িোইর্ত পোর্রন।
● সোমোভজ েূরত্ব বজোয় রোেোর িিে ো িোভের্য় েোওয়োর বযোপোর্র ভবর্বিনো রো,
েভে তো আপনোর এবিং আপনোর বন্ধুর্ের জনয সঠি বর্ে মর্ন হয়
● আপনোর সোর্থ কেেো রর্ত আসোর আর্গ বন্ধু-বোন্ধব এবিং পভরবোরর্
এ টি করভপড েযোটোরোে কলো অযোভির্জন কটস্ট রর্ত বেো
● বোভ়ির্ত আসো অিযোগতর্ের মুর্ের আবরণী পভরধ্োন রর্ত বেো
● জনবহুে স্থোনগুর্েো এভ়ির্য় িেো
স্কটেযোে, ওর্য়েস এবিং নেে োনে আয়োরেযোে-এ বসবোস োরী বযভির্ের জনয
ভিন্ন ভনর্েে ভশ ো আর্ে।

