
 

!হাম !কায়াের)াইন এবং িবেদশ !থেক বাংলােদেশ আসা যা7ীেদর জ: করণীয়ঃ 

!কািভড-১৯ আAাB CিDেদর সংEেশ F আসা সেGেহ থাকা CিDেদর !কায়াের)াইন সHেকF IাতC 
আBজFািতক KাLM িবিধ (আইএইচআর -২০০৫) এর আS Fেকল ৩২ অVসাের, !য সব !দেশ !কািভড-১৯ এর 
Lানীয় সংAমণ ঘেটেছ !স সব !দশ !থেক !য সব যা7ী এেসেছন এবং আসেবন (েদশী-িবেদশী !য !কােনা 
নাগিরক), যারা !দেশ সনাD[ত !কািভড-১৯ আAাB CিDেদর সংEেশ F এেসেছন, এবং যার অথবা যােদর 
!কান শারীিরক উপসগ F !নই, তােদর ১৪ িদন !K_া/ `হ !কায়াের)াইন পালন করার জ: িনaিলিখত CবLা/ 
িনেদ Fশনাcেলা !মেন চলেত হেবঃ 

• বাড়ীর অ:া: সদeেদর !থেক আলাদা থাfন 
Þ আেলা বাতােসর gCবLা সHh আলাদা ঘের থাfন এবং অ:া: সদeেদর !থেক আলাদাভােব থাfন। 
তা সjব না হেল, অ:েদর !থেক অBত ১ িমটার (৩ kট) lের থাfন (mমােনার জ: nথক িবছানা Cবহার 
কoন)। 
Þ যিদ সjব হয় তাহেল আলাদা !গাসলখানা এবং টয়েলট Cবহার কoন। সjব না হেল, অ:েদর সােথ 
Cবহার করেত হয় এমন Lােনর সংpা কমান ও ঐ Lানcেলােত জানালা sেল !রেখ পয Fাt আেলাবাতােসর 
CবLা কoন। বাসায় যিদ একS টয়েলট থােক, তেব সংAিমত CািD সবার পের Cাবহার করেবন এবং 
uিতবার Cবহােরর পর পািনর vাপ, বদনা/হMাw শাওয়ার, দরজার হাতল/িছটিকিন ইতMািদ সহ সমx তল 
(surface) যা িতিন হাত িদেয় ধেরেছন তা জীবাyনাশক বা সাবান-পািন িদেয় zেয় !ফলেবন। 
Þ |েকর lধ খাওয়ান এমন মা িশ}েক |েকর lধ খাওয়ােবন। িশ}র কােছ যাওয়ার সময় মা~ Cবহার 
কoন এবং ভালভােব হাত zেয় িনন। 
Þ আপনার সােথ !কান প}/পািখ রাখেবন না। 

• মা~ Cবহার কoন 
Þ বাড়ীর অ:া: সদeেদর সােথ একই ঘের অবLান করেল এবং ১ িমটার (৩ kট) �রে�র মে� আসার 
সময় 
Þ অতMাব�কীয় uেয়াজেন বাড়ী !থেক !বর হেল মা~ Cবহার কoন। 
Þ মা~ পের থাকাকালীন এS হাত িদেয় ধরা !থেক িবরত থাfন। 
Þ মা~ Cবহােরর সময় uদােহর (সিদ F, ��, কািশ, বিম ইতMািদ) সংEেশ F আসেল সে� সে� মা~ sেল 
!ফ�ন এবং ন�ন মা~ Cবহার কoন। 
Þ মা~ Cবহােরর পর ঢাকনা�D ময়লার পাে7 !ফ�ন এবং সাবান পািন িদেয় ভাল ভােব হাত zেয় িনন। 

• হাত !ধায়া 
Þ সাবান ও পািন িদেয় অBত ২০ !সেকw ধের হাত !ধােবন (িবেশষ কের যিদ হাত !দখেত !নাংরা লােগ বা 
খা� ব� ধরেল বা রাhা করার সমেয়, টয়েলট Cবহােরর পর িকংবা কফ, ��, বিম, রD  ইতMািদ হােত 
লাগেল বা পির�ার করার পর, ময়লা বা আবজFনা হােত লাগেল, একািধক CিD Cবহার কের এমন জড়ব� 
!যমন দরজার হাতল, �াস, িরেমাট ইতMািদ ধরার পর) সাবান-পািন Cবহার কoন। uেয়াজেন হMাw 
eািনটাইজার Cবহার করা !যেত পাের। 
Þ অপির�ার হােত (যিদ হাত !দখেত !নাংরা লােগ বা খা� ব� ধরেল বা রাhা করার সমেয়, টয়েলট 
Cবহােরর পর িকংবা কফ, ��, বিম, রD  ইতMািদ হােত লাগেল বা পির�ার করার পর, ময়লা বা আবজFনা 
হােত লাগেল, একািধক CিD Cবহার কের এমন জড়ব� !যমন দরজার হাতল, �াস, িরেমাট ইতMািদ ধরার 
পর) !চাখ, নাক ও �খ EশF করেবন না। 
Þ সাবান-পািন Cবহােরর পর SgM িদেয় হাত }কেনা কের !ফ�ন। SgM না থাকেল }z হাত !মাছার জ: 
িনিদ F� !তায়ােল/ গামছা Cবহার কoন এবং িভেজ !গেল বদেল !ফ�ন। 



 

• �খ !ঢেক হ�িচ কািশ িদন 
Þ কািশ িশ�াচার !মেন চ�ন। হ�িচ কািশর সময় SgM !পপার/ !মিডেকল মা~/ কাপেড়র মা~/ বা�র ভ�েজ 
�খ ও নাক !ঢেক রাsন এবং উপেরর িনয়মাVযায়ী হাত পির�ার কoন। 
Þ SgM !পপার ও !মিডেকল মা~ Cবহােরর পর ঢাকনা�D িবেন !ফ�ন। 
Þ CিDগত Cবহায F সাম�ী অ: কােরা সােথ ভাগাভািগ কের Cবহার করেবন না 
Þ আপনার খাওয়ার বাসনপ7- থালা, �াস, কাপ ইতMািদ, !তায়ােল, িবছানার চাদর অ: কােরা সােথ 
ভাগাভািগ কের Cবহার করেবন না । 
Þ এ সকল িজিনসপ7 Cবহােরর পর সাবান-পািন িদেয় ভােলাভােব পির�ার কের !ফ�ন। 

• কখন আপনার !কায়াের)াইন !শষ হেব? 
Þ িচিকৎসেকর পরামশ F অVযায়ী আপনার !কায়াের)াইন !শষ হেব। িচিকৎসেকর িস�াBমেত একজন হেত 
অ:জেনর !কায়াের)াইন-এর সময়সীমা আলাদা হেত পাের। তেব, এ পয FBপাওয়া ত�-উপাে�র িভি�েত এ 
সময়সীমা ১৪ িদন। 
• আপিন !কায়ােরি)েন থাকাকালীন যা করেত পােরন- 
Þ !কািভড-১৯ সHেকF জানেত পােরন। WHO, CDC, IEDCR এর ওেয়বসাইেট এ সংAাB 
হালনাগাদ ত� !পেত পােরন। 
Þ পিরবার ও ব�-বা�েবর সােথ !ফান/ !মাবাইল/ ই)ারেনেটর সাহাে� !যাগােযাগ রাsন। 
Þ িশ}েক তার জ: uেযাজMভােব !বাঝান। তােদরেক পয Fাt !খলার সাম�ী িদন এবং !খলনাcেলা !খলার 
পের জীবাy�D কoন (জীবাyনাশক বা ভােলাভােব সাবান-পািন িদেয়)। 
Þ আপনার �দনিGন oSন, !যমন- খাওয়া, হালকা Cায়াম ইতMািদ !মেন চ�ন। 
Þ সjব হেল বাসা !থেক অিফেসর কাজ করেত থাfন। 
Þ বইপড়া, গান !শানা, িসেনমা !দখা অথবা উপ� FD িনয়মcেলার সােথ পিরপ�ী নয় এমন !য !কান 
িবেনাদন�লক কােজ িনেজেক সHৃD কoন বা Cx রাsন। 

• পিরবােরর সদeেদর জ: িনেদ Fশাবলী 
Þ বতFমােন gL আেছন এবং যার দীঘ Fেময়াদী !রাগস�হ (েযমনঃ ডায়ােবSস, উ� রDচাপ, কMা ার, 
অMাজমা u¡িত) !নই, এমন একজন িনিদ F� CিDেক পিরচয Fাকারী িহেসেব িনেয়ািজত হেত পােরন। িতিন ঐ 
ঘের বা পােশর ঘের থাকেবন, অবLান বদল করেবন না। 
Þ !কায়ােরি)েন আেছন এমন CিDর সােথ !কান অিতিথেক !দখা করেত িদেবন না। 
Þ পিরচয Fাকারী িনaিলিখত !য !কান কাজ করার পর uিতবার উপেরর িনয়েম lই হাত পির�ার করেবন- 
o !কায়ােরি)েন থাকা CিDর সংEেশ F এেল বাতার ঘের ¢কেল 
o খাবার �তরীর আেগ ও পের 
o খাবার আেগ 
o টয়েলট Cবহােরর পের 
o �াভস পরার আেগ ও !খালার পের 
o যখনই হাত !দেখ !নাংরা মেন হয় 
Þ খািল হােত ঐ ঘেরর !কান িক£ EশF করেবন না। অসাবধানতাবশত Eেশ F কের !ফলেল সােথ সােথ 
সাবান-পািন িদেয় ¤েব F বিণ Fত িনয়েম হাত zেয় !ফ�ন এবং হাত !ধাবার আেগ অ: িক£ EশF করা !থেক 
িবরত থাfন। 
Þ !কায়ােরি)েন থাকা CিDর Cব¥ত বা তার পিরচয Fায় Cব¥ত মা~, �াভস, SgM ইতMািদ অথবা অ: 
আবজFনা ঐ oেম রাখা ঢাকনা�D ময়লার পাে7 রাsন। এ সকল আবজFনা উ¦ুD Lােন না !ফেল ¨িড়েয় 



 

!ফ�ন। 
Þ ঘেরর !মেঝ, আসবাবপে7র সকল n©তল, টয়েলট ও বাথoম uিতিদন অBত একবার পির�ার কoন। 
পির�ােরর জ: ১ িলটার পািনর মে� ২০ �াম (২ !টিবল চামচ পিরমাণ) িªিচং পাউডার িমিশেয় «বণ �তরী 
কoন ও ঐ «বণ িদেয় উD সকল Lান ভােলাভােব �েছ !ফ�ন। �তরী[ত «বণ সেব Fা� ২৪ ঘ)া পয FBCবহার 
করা যােব। 
Þ !কায়ােরি)েন থাকা CিDেক িনেজর কাপড়, িবছানার চাদর, !তায়ােল ইতMািদ Cব¥ত কাপড় cঁড়া 
সাবান/ কাপড় কাচা সাবান ও পািন িদেয় ভােলাভােব পির�ার করেত ব�ন এবং পের ভােলাভােব }িকেয় 
!ফ�ন। 
Þ !নাংরা কাপড় একS লি Cােগ আলাদা রাsন। মল-�7 বা !নাংরা লাগা কাপড় ঝ�কােবন না এবং 
িনেজর শরীর বা কাপেড় !যন না লােগ তা !খয়াল কoন। 

• !কায়ারা)াইেন থাকা CিDর জ: িবেশষ িনেদ Fশনা 
Þ যিদ !কায়ােরি)েন থাকাকালীন !কান উপসগ F !দখা !দয় (১০০ িড�ী ফােরনহাইট এর !বিশ/ কািশ/ সিদ F/ 
গলাCথা/ ®াসক� ইতMািদ), তেব- 
Þ অিত «ত আইইিডিসআর-এর হটলাইন ন¯ের (০১৫৫০০৬৪৯০১-৫, ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪, 
০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮, 
০১৯৩৭-১১০০১১, ০১৯৩৭-০০০০১১, ০১৯২৭-৭১১৭৮৪, ০১৯২৭-৭১১৭৮৫) বা ৩৩৩ অথবা ১৬২৬৩ না¯াের  
অব�ই !যাগােযাগ কoন এবং পরবত³ করণীয় !জেন িনন। 

মেন রাখেবন উপ�D !কান CিDর উপর !কায়াের)াইেন থাকার িনেদ Fশ থাকা সে´ও তা অমা: করা এবং 
ত� !গাপন করা শািxেযাµ অপরাধ এবং সংAামক !রাগ (uিতেরাধ, িনয়¶ণ ও িন� Fল) আইন, ২০১৮ এর 
আওতায় কারাদ· ও অথ Fদেw দি·ত হেত পােরন। 

ত�¸7ঃ আইইডিসআর ও KাLM অিধদtর। 
 
িবেদশ !থেক আগত যা7ীেদর জ: ত�িচ7ঃ 
https://www.iedcr.gov.bd/images/files/nCoV/flow%20chart%20for%20all%20
arriving%20passengers.pdf 
 


