
 

 
 

েকািভড-19 সহ, �াসতে�র 
সং�মেণর িব�ার কমােত 
বায়চুলাচল ব�ব�া 
বায়চুলাচল ব�ব�া কী এবং েকন এ�ট ���পূণ � 

বায়ুচলাচল ব�ব�া হেলা গহৃাভ��েরর পুরেনা বাতাস েবর কের িদেয় সেতজ 
বাতাস �েবশ করােনার ���য়া। গহৃমধ�� �ােন তাজা বাতাস ঢ�কেত েদওয়া 
হেল তা েসই বাতাসেক অপসারণ করেত সহায়তা করেত পাের যা ভাইরাস 
কণা ধারণ কের এবং কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) এবং অন�ান� �াসযে�র 
সং�মণ েযমন ফ্লুেয়র িব�ার েরাধ কের। এছাড়াও ভােলা বায়ুচলাচল 
ব�ব�ােক �া�� সুিবধা�েলার সােথ যু� করা হেয়েছ েযমন ভাল ঘুম এবং 
মেনােযাগ, এবং কাজ অথবা �ুল েথেক অসু�তার জন� কম িদেনর ছ� �ট 
েনওয়া। 

�াসতে�র ভাইরাল সং�মেণ আ�া� েকউ যখন �াস েনন, কথা বেলন, 
কািশ অথবা হািঁচ েদন, তখন তারা েছাট েছাট কণা (�পেলট এবং 
অ�ােরাসল) িনঃসরণ কেরন যােত েসই ভাইরাস থােক যা সং�মণ ঘটায়। এই 
কণা�িল �াস েনওয়া েযেত পাের বা েচাখ, নাক বা মুেখর সং�েশ � আসেত 
পাের। কণা�েলাও প�ৃতেলও অবতরণ করেত পাের এবং �েশ �র মাধ�েম 
এক ব��� েথেক অন� ব���র মেধ� চেল েযেত পাের। 

যিদও বড় েফাটঁা�েলা �তু মা�টেত পেড় যায়, িকন্ত�  ভাইরাসযু� 
অ�ােরাসল�েলা িকছ� টা সমেয়র জন� বাতােস েভেস েবড়ােত পাের, এমনিক 
সং�িমত ব��� এলাকা েছেড় চেল যাওয়ার পেরও। অপয �া� বায়ুচলাচেলর 
ব�ব�া রেয়েছ এমন ঘর�েলার বাতােস ভাইরােসর পিরমাণ বাড়েত পাের, যা 
ছিড়েয় পড়ার ঝঁুিক বাড়ায়, িবেশষ কের যিদ ঘের �চ�র সং�িমত েলাক 



থােক। বায়ুবািহত সং�মেণর ঝঁুিক তখন ব�ৃ� পায় যখন েকােনা আব� 
�ােনর বািস�ারা উদ�মী কায �কলােপ অংশ�হণ কেরন, েযমন ব�ায়াম 
কেরন, অথবা, যখন তারা িচৎকার কেরন, গান গান অথবা উ��ের কথা 
বেলন। 

ঘের তাজা বাতাস আসেত েদওয়া এবং পুরােনা বাতাস সিরেয় েদওয়া যােত 
ভাইরাস কণা থাকেত পাের তা �াসযে�র সং�মণ�েলার ছিড়েয় যাওয়ার 
স�াবনােক কিমেয় েদয়। িভতের যত সেতজ বাতাস �েবশ করােনা হেব, 
তত তাড়াতািড় ঘর েথেক বায়ুবািহত েযেকােনা ভাইরাসেক সিরেয় েফলা 
যােব। 

ভােলা বায়ুচলাচল ব�ব�া �ধু িনিবড় সং�েশ �র মাধ�েম �াসযে�র 
সং�মেণর িব�ারেকই েরাধ কের না বরং েকািভড-19 সহ, �াসতে�র 
সং�মেণর সােথ িনরাপেদ বসবাস করার জন� আপিন েয পদে�প�েলা 
িনেত পােরন তার মেধ� এ�ট ে�ফ একমা��ট। 

বায়চুলাচল ব�ব�া উ�ত করেত আপিন কী করেত 
পােরন 

আপিন িকভােব বায়ুচলাচল ব�ব�া বজায় রাখেবন অথবা উ�ত করেবন তা 
�ান এবং িব��ংেয়র উপর িনভ�র করেব। ভবন�েলােত েভ�, উইে�া এবং 
িচমিনর মেতা �াভািবক প�িত �ারা অথবা এ��া�র ফ�ান বা এয়ার 
ক��শনােরর মেতা যাি�ক ব�ব�া �ারা বা উভেয়র সংিম�েণ বায়ুচলাচেলর 
ব�ব�া করা হয়। েযখােন েবিশ কের তাজা বাতাস আনা স�ব নয়, েসখােন 
এক�ট উ� দ�তার কণা বায়ু (HEPA) অথবা অিতেব�নী (UV) এয়ার ি�নার 
িকছ�  িকছ�  ে�ে� সং�মেণর ঝঁুিকেক কমােত কায �কর হেত পাের। 

আপনার বািড়েত বায়চুলাচেলর ব�ব�া ক�ন 

বািড়েত বায়ুচলাচল ব�ব�া তখনই সবেচেয় ���পূণ � যখন আপনার 
পিরবােরর েকউ েকািভড-19 অথবা অন� েকােনা �াসযে�র সং�মেণ 
আ�া� হন, অথবা যখন আপনার বািড়েত েকােনা অিতিথ আেসন। 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread


বািড়েত �াকৃিতক বায়ুচলাচল ব�ব�া 

েবিশরভাগ মানুেষর জন� বািড়র জানালা ও দরজা খুেল রাখাই হেলা 
বায়ুচলাচল ব�ব�া উ�ত করার সহজতম উপায়। 

জানালা�েলােত যিদ উপেরর এবং িনেচর উভয় অংশ েখালার ব�ব�া থােক 
(েযমন স�াশ উইে�াজ), তাহেল েকবলমা� উপেরর অংশ�ট খুেল রাখেলই 
তা ঘের েঢাকা সেতজ বাতাসেক উ� করেত সহায়তা করেব কারণ এ�ট 
ঘেরর বাতােসর সােথ িমেশ ঠা�াভাব দরূ করেব। উ� আবহাওয়ায় উপেরর 
এবং িনেচর িদেকর উভয় অংশই েখালা রাখুন কারণ এেত বায়ু�বাহ আেরা 
বাড়েব। আপনার ঘর বা বািড়র িবপরীত িদেকর জানালা ও দরজা�েলা েখালা 
রাখেল তােত সেতজ বাতােসর �বাহ বাড়েব (এ�ট �স েভি�েলশন িহসােব 
পিরিচত)। 

��কল েভ� (সাধারণত জানালার উপের থাকা েছাট েভ�) অথবা ি�ল�েলা 
েখালা আেছ এবং �ক করা েনই িকনা তা পরী�া কের েদখুন। এই েভ��িল 
েথেক �বািহত বায়ু �েবেশর সােথ সােথ ঘেরর উ� বাতােসর সােথ িমেশ 
যােব, যা ঘের আরামদায়ক তাপমা�া বজায় রাখেত সাহায� করেব। 

বায়ুচলাচল ব�ব�ােক উ�ত করেত জানালা�েলা সব সময় েখালা েরেখ 
েদওয়ার �েয়াজন েনই। দরজা অথবা জানালা খুেল ঘের তাজা বাতাস 
আসেত েদওয়া, এমনিক একবাের কেয়ক িমিনেটর জেন� হেলও, তা পুরােনা 
বািস বায়ুেক সিরেয় িদেত সহায়তা কের যােত ভাইরােসর কণা থাকেত পাের 
এবং সং�মণ ছড়ােনার স�াবনােক কিমেয় েদয়। 

আপনার বািড়েত বায়ুচলাচেলর ব�ব�া করার অথ � এই নয় েয, এ�টেক ঠা�া 
কের ত�লেত হেব। আপনার বয়স যিদ 65 অথবা তার েবিশ হয়, অথবা যিদ 
আপনার দীঘ �েময়াদী �া�� স�িক�ত সমস�া থােক, তাহেল আপিন েয ঘের 
আেছন েস�টর তাপমা�া কমপে� 18 িডি� েসলিসয়ােস রাখেত হেব, যিদও 
আপিন হয়ত এ�টর েচেয় েবিশ উ� থাকা পছ� করেত পােরন। 
ধারাবািহকভােব ঘেরর তাপমা�া 18 িডি� েসলিসয়ােস অথবা এর িনেচ থাকা 
কম বয়সীেদর এবং যােদর দীঘ �েময়াদী �া�� স�িক�ত সমস�া েনই তােদর 
�া��েকও �ভািবত করেত পাের। 

ঠা�া আবহাওয়ায়, েযখােন জানালা পুেরাপুির েখালা রাখা আরামদায়ক নয়, 
েসখােন জানালা�েলা সামান� েখালা েরেখ বায়ুচলাচেলর ব�ব�া করােনা 
েযেত পাের এবং কম সংখ�ক ঠা�া ঝাপঁটা িনেয় আেস। আবহাওয়া বাতােসর 



পিরমাণেক �ভািবত করেত পাের যা ওেপিনং�েলার মেধ� িদেয় �বািহত 
হয়। ঠা�া অথবা ঝেড়া বাতাস বইেছ এমন আবহাওয়ায় এক�ট অেপ�াকৃত 
েছাট ওেপিনং তাজা বাতাস আনার জন� ততটাই কায �কর হেত পাের েযমন�ট 
এক�ট বড় ওেপিনং শা� এবং উ� আবহাওয়ায় কের থােক। 

িকভােব উ� ও ভােলা থাকা যায় েসই ব�াপাের পরামশ � উপল� রেয়েছ। 
আপনার ঘর গরম করা িনেয় যিদ সমস�া হয় তাহেল বািড়�ট আপনার 
িনেজর না হেয় থাকেলও আপিন আিথ �ক এবং ব�বহািরক সহায়তার দািব 
করেত সমথ � হেত পােরন। উপল� সহায়তা স�িক�ত তেথ�র জন� িস�ল 
এনা�জ� অ�াডভাইস ওেয়বসাইট�ট েদখুন অথবা তােদর েহ�লাইেনর 0800 
444 202 ন�ের কল ক�ন। আপিন যিদ আপনার এনা�জ� িবল�েলা 
পিরেশাধ করেত সমস�ায় পেড়ন তেব কী করেবন েসই ব�াপাের Ofgem এর 
আেরা পরামশ � রেয়েছ। 

তাজা বাতাস আসেত েদবার সময়, আপনার সুর�া এবং িনরাপ�ার অন�ান� 
িদক�েলা স�েক�ও িচ�া করেবন (েযমন, ফায়ার েডার�েলা েঠকনা িদেয় 
েখালা না রাখা)। 

বািড়েত যাি�ক বায়ুচলাচল ব�ব�া 

যিদ আপনার বািড়েত েকােনা যাি�ক বায়ুচলাচল ব�ব�া থােক তাহেল এ�ট 
িনম �াতােদর িনেদ�শনার সােথ সাম�স� েরেখ কাজ করেছ িকনা এবং েস 
অনুযায়ী র�ণােব�ণ করা হে� িকনা আপনােক তা িন��ত করেত হেব। 
তাজা বাতাস আনার জন� বায়ুচলাচল ব�ব�া করা এবং অভ��রীণ বাতােসর 
পুনঃস�ালন না করা ভাইরাস কণা�েলােক অপসারণ করেত সাহায� 
করেব। েযসব িডভাইস �ধুই িভতেরর বাতাসেক স�ািলত কের েস�েলা 
বািড় েথেক বায়ুবািহত ভাইরাসেক অপসারণ করেব না। 

পিরবােরর েকউ �াসযে�র সং�মেণর কারেণ অসু� হেল 

পিরবােরর েকউ �াসযে�র সং�মেণর কারেণ অসু� হেল, তােদর ঘেরর 
এক�ট জানালা সামান� েখালা এবং দরজা ব� রাখেল তা বাসা�টর অন�ান� 
অংেশ দিূষত বাতােসর িব�ারেক কমােত সাহায� করেব। অন�রা উপি�ত 
থাকাকালীন সমেয় যিদ তােদর বািড়র েশয়ার করেত হয় এমন েযেকােনা 
জায়গা েযমন রা�াঘর অথবা অন�ান� বসার �ান ব�বহার করেত হয়, 
েসে�ে� এই �ান�েলার বায়ুচলাচল ব�ব�া ভাল রাখা, েযমন, তােদর 



ব�বহােরর সময় স�ূণ ��েপ জানালা েখালা রাখা এবং তারা চেল যাওয়ার 
পের কমপে� 10 িমিনেটর জেন�ও েখালা রাখা সাহায� করেব। 

যিদ আপনার বািড়েত এক�ট যাি�ক বায়ুচলাচল ব�ব�া থােক, তাহেল 
পিরবােরর েকউ �াসযে�র সং�মেণর কারেণ অসু� হেল বায়ুচলাচল 
বাড়ােনার জন� আপিন বু� েমাড (যিদ উপল� থােক) ব�বহার করেত 
পােরন। বাথ�ম, টয়েলট এবং রা�াঘেরর জায়গা�েলােত েকউ কাজ সারার 
পের দরজা ব� েরেখ েবিশ সময় ধের এ��াকটর ফ�ান চািলেয় বায়ুচলাচল 
বাড়ােনা েযেত পাের। 

 েকািভড-19 সহ, যােদর মেধ� �াসযে�র সং�মেণর উপসগ ��েলা রেয়েছ 
তােদর জন� আেরা িনেদ�শনা রেয়েছ। 

কম �ে�ে� এবং অ-ঘেরায়া পিরেবেশ বায়চুলাচল 
ব�ব�া 

ভােলা বায়ুচলাচল কম �ে�ে� এবং ঘেরায়া নয় এমন পিরেবেশর মেধ� 
েকািভড-19 সহ, �াসতে�র সং�মেণর িব�ারেক কিমেয় েফলেত পাের। 

েহলথ অ�া� েসফ�ট এ��িকউ�টভ ওয়াক�ে�স (েহলথ, েসফ�ট অ�া� 
ওেয়লেফয়ার) ের�েলশন 1992-এর অধীেন �া�� ও িনরাপ�ার 
�েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স� েরেখ িকভােব বায়ুচলাচেলর মূল�ায়ন ও 
উ�য়ন করেত হয় েহলথ অ�া� েসফ�ট এ��িকউ�টভ (HSE) েসই ব�াপাের 
িনেদ�শনা েদয় ।  কম �ে�ে� �াসযে�র সং�মেণর িব�ার কমােত 
িনেয়াগকত�ারা কী কী পদে�প িনেত পােরন েস স�েক� আেরা তথ� 
রেয়েছ। যারা অিতির� ব�ব�া িনেত চান তােদর জন� চাট�াড� ই��ট�টউট 
অব িব��ং সািভ�েসস ই��িনয়াস � (CIBSE) কতৃ�ক কম �ে�� এবং পাবিলক 
ভবেনর জন� িব�ািরত েকািভড-19 সিুনিদ�� িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

অেনক পিরেবেশ বায়ুচলাচল ব�ব�ার িসে�েমর আবশ�কতা ও কায �কািরতা 
মূল�ায়ন করার জন� �েকৗশল দ�তার �েয়াজন হয়। আপিন যিদ িন��ত 
না হেত পােরন, তাহেল আপনার িহ�টং, বায়ুচলাচল ব�ব�া এবং এয়ার 
ক��শনার (HVAC) �েকৗশলী বা পরামশ �েকর পরামশ � িনন। 

বায়ু পির�ােরর িডভাইস�েলা ভােলা বায়ুচলাচল ব�ব�ার িবক� নয়, তেব 
েযখােন ভােলা বায়ুচলাচল বজায় রাখা স�ব নয়, েসখােন HEPA িফ�ার 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown


অথবা UV �যু�� ব�বহার করা এয়ার ি�িনং ইউিনট ভাইরােসর বায়ুবািহত 
সং�মণ কমােনার এক�ট কায �কর িবক� হেত পাের। এয়ার ি�িনং 
িডভাইস�েলা ব�বহার করার সময় েয িবষয়�েলা িবেবচনা করেত হেব তার 
মেধ� যা রেয়েছ তা হল ইউিনট�ট েসই জায়গার আকার অনুযায়ী উপযু� 
হেব িকনা এবং অন�ান� কারণসমূহ, েযমন শ� এবং 
র�ণােব�ণ। CIBSE এয়ার ি�িনং েটকেনাল�জ িবষয়ক িনেদ�শনাও ৈতির 
কেরেছ। 

বায়ুচলাচল ব�ব�া উ�ত করার জন� েনওয়া েযেকােনা পদে�প সুর�া এবং 
িনরাপ�ার অন�ান� িদক�েলার সােথ আপস করেত পারেব না (েযমন, 
ফায়ার েডার�েলা েঠকনা িদেয় না লািগেয় রাখা), এবং অন�ান� পিরণাম 
েযমন তাপীয় অ��� েথেক হওয়া �া�� এবং সু�তার �ভাব িবেবচনা করেত 
হেব। 

েযখােন চলমান ভােলা বায়ুচলাচল ব�ব�া সরবরাহ করা স�ব নয়, েসে�ে� 
আপিন বায়ুবািহত সং�মেণর ঝঁুিক কমােত অন�ান� ব�ব�া েনওয়া িবেবচনা 
করেত পােরন। এর মেধ� রেয়েছ, েযমন, েসই �ােনর িকছ�  সুিনিদ�� 
��য়াকলাপেক এড়ােনা, ঘর ব�বহােরর সময় অথবা দুইবার ব�বহার করার 
মেধ� বায়ুচলাচল ব�ব�া করার জন� িবরিত �দান করা, অথবা UV অথবা 
HEPA এয়ার ি�িনং িডভাইস ব�বহার করা। 

যানবাহেন বায় ুচলাচল ব�ব�া 

যখন েলাকজন গািড়, ভ�ান এবং বাসসহ আব� যানবাহেন �মণ কের তখন 
েকািভড-19 এবং অন�ান� �াসযে�র সং�মণ ছিড়েয় পড়েত পাের। এই 
ঝঁুিক কমােত আপিন িকছ�  িকছ�  পদে�প িনেত পােরন: 

• জানালা�েলা খলুুন। আংিশকভােব েখালা রাখা এখনও সাহায� 
করেত পাের যিদ এ�ট পুেরাপিুর খুেল রাখার পে� খুব ঠা�া হয়, 
এবং গািড়�টেক উ� রাখেত িহ�টং চাল ুকের েরেখ েদওয়া েযেত 
পাের 

• েলাকজন গািড়েত থাকাকালীন সমেয় বায়ুচলাচল ব�ব�া চাল ুক�ন 
- বাতােসর পুনঃস�ালন না কের, তাজা বাতাস েটেন িনেয় আসােত 
েসট ক�ন 

https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000J0w1cQAB
https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy
https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy


• দরজা েখালা রাখা েযখােন এ�ট করা িনরাপদ ফেল এ�ট �তু 
বাতাসেক পিরবত�ন করেত সাহায� করেব - জানালা স�ূণ ��েপ 
খুেল রাখা গািড়র বাতাসেক পির�ার করেতও সাহায� করেত পাের 

এ�ট এক�ট সাধারণ �কৃিতর িনেদ�শনা এবং এক�ট িনেদ�শনা িহেসেব িবেবচনা 
করা উিচত। েকান �েযাজ� আইন (�া�� এবং সরু�া আইন সহ) এবং এই 
িনেদ�শনার মেধ� �ে�র ে�ে�, �েযাজ� আইন�ট অ�ািধকার পােব। 
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