য়ূমদা ত াপনা লৈবা অমসূূং ত াভীদ ১৯ দগী তে সীনগদবা
ক োবীদ ১৯ নন হোয়নো নচিংনফো য়োফো

ত ৌগদবাশীূং

ত ৌথরাইদবগশূং

ভখোগী অনিদগী অভো কহ তো কতৌরফনদ

য়ুমদা ৈাইথয়ূংবদা তরমথদগশগবর
গশজেননবীগনু

লোইহহৌ কহৌফো

কলো

খুফো

ক ো

নচ ো

য়ুভদো কলিংদনো ললফো

খূে িো কিিংহদো ো

বুথদথশানাইট গ
গশজেননবীগনু

কতোনো ললফো অভসুিং কোধফো

মহুওা তনবুৈাইের

ৈাইথয়ূং শীনিমদা লৈবশীূংগী পাও া
য়াওদনা ও গশথেন গসগৈনদর
গশজেননবীগনু

কখৌনোও নোফো

লু কতোিং নচ ো

কনৌনো ভনভ পোওর তফো

ননিংিো কহোনফো ৱোফো

কনৌনো ভহোও পোওর তফো

ঈভুিংগী ভী কলোইনভ

ভোস

উঁ দফনী

তয়ূংশীনগদবা

হ চোিংনগ লভিো চোিং
(ুিং ৪ খুদীিংনগ)

োনিিং নুিংনিে নুিংিো চিংহননফয়ু
ক োিংনোও হোিংহদো তু নো ভনফয়ু

1.

গহদা ৈাূং
োরাবশু নুমী ৫ গনদগী
তহননা ৈাইওূং তহনথদার ৈবদী
বুথদথশানাইড গমটর তদাে ইনথহৈর (এম গদ
আই) নত্রগা দৃাই পাওদর ইনথহৈর (গদ গপ
আই) গী মথ ূংনা গশেীননগবয়ু

2.

ইৱরথম গ ন নত্রগা
হাইথদৃা েী থৈাথরা ৱীন

3.

িনা গহদা ৈাূং
োরাবশুুু নুমী ৭
গনদগী শাূং না ৈাইওূং উুটটু না লৈরবদী তৈা
তদাে ইসথ থরাইট গশেীননগবয়ু (অথদামগী
তদা
র গী পাও া ম ু ূংইননা)

4.

োূং োনা এনটটবাইথয়াগ

ও নিহেননগ চোিং(ও িীনভেরনো)
(ুিং ৪ খুদীিংনগ)
মখাগী মওূংশীূং অশী উরবগদ ৈাইথয়ূংশঙগগ
অখূং অহহ াননগবয়ু

ৈাইওূং ঊট বা ইমূূং গগ গমওইনা
ৈাইওূং
ঊটপা
গমওইগা
তৈাইনরুরবগদ মশাগগ হ োূংগগ
গিভম
ু পনা
তয়ূংশীনগদবগন
অমসুূং তটসট ত ৌথ া
দবগন

অথদামগগ তদা
রগী পাও া ইৈৈগা
মখাগী ৈাইথয়ূং অশী েঠ বীয়ু

•

ও গশথেনগগ োূং ≤৯৩%

•

গনূংশা তহানবা ৱাবা নত্রগা ত া
ঙাওবা

ৈাইথয়ূং
ঈশা তে গশনবগগ ওইনা
ত াভীদ ১৯ তটসট ত ৌথ া পা

ঈিীিং, চভপূত, লহভনহ,য়ুনফ

ও গশথেনগগ
োূং
≤৯৩%
ওইরবগদ অথদামগী তদা
রগা
ৈাইথয়ূংশূংদা গমূং েননবা াননবা
য়াগগন

ভনহনচীিংফো

ো

োগদবগন

ও নিেীহনসন কহিংঘেনফো
উলগো তু ভফো ,কসোর িোিংনো
কহোনফো
AIIMS/ ICMR-COVID-19 National Task Force/
Joint Monitoring Group (Dte.GHS)
Ministry of Health and Family Welfare

অহদোভগী কদো তরগো তোননরগো ঈ
গী কেসে কতৌহ ো ীফো

তঙোইপদফো ললরনদ
করোহসনতহভোল ুিং ৬
োনঁননো অভসুিং ক োপ
নসর
নফো
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