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ক োবিদ-19 মনুংগী কেবনয়র বেবিজনব ুংগীদমক্তো এদভোইজরী

সেন্সে 2011গী এজ-স োহ োর্ত সের্োগী মর্ুং ইন্নো, লৈবো
হরোর 16 লৈ োয়িো পোিসি।

ুসেেো সেসিয়র সেসর্জি (চস

60গী মথ )

চস

60-69গী মিুংেো লৈবো সেসিয়র সেসর্জিস ুং

হরোর 8.8

চস

70-79গী মিুংেো লৈবো সেসিয়র সেসর্জিস ুং

হরোর 6.4
হরোর 2.8

মহর্ুং পীসরবো ু ৈস ুং (চস

80গী মথ

িত্ত্রগো স েো

ৈোুংথক্কী মহথৌ র্োসরবো মীওইস ুং)

য়োম্নো ৈোইরবো ু ৈস ুং (চুংজফম লৈত্রবো িত্ত্রগো ইমুং-মিুংিো ইিহথো পীরবো)

হরোর 0.18

স োসবে ী মর্ম ুসেেো চস 60গী মথক্কী সেসিয়র সেসর্জিস ুং ুসে িহেোুংসথবো স সি। মসে সেসিয়র
সেসর্জিগীেম মর্ম ুসেেো মহিোয়গী
হ ৈগী ওইবো িহেোুংসথিীুংঙোই ওইবস ুং ুসেেগী রম্নো ঙো হথোক্কসি
োয়বগী এেভোইজরীসি।
মসে

িোগীেমক্তহিো?

o সরোসি

(মর্ম কুইিো িোরক্লবো) সরসিহরর্রী সেসজজ, িেম ওইিো এজমো, সরোসি ওবেত্রসক্তব
পৈহমোিরী সেসজজ (সে.ও.সপ.সে.), সরোিস ক্তসেে, সপোস্ত র্ুবকুত ুহৈোসেে সেকুুৈী, ইহেস্তোইসর্এৈ ৈঙ্গ
সেসজজ


সরোসি (মর্ম কুইিো িোরক্লবো) সরসিহরর্রী সেসজজ, িেম ওইিো এজমো, সরোসি
ওবস্ত্রসক্তব পৈহমোিরী সেসজজ (সে.ও.সপ.সে.), সরোিস হক্তসেে, সপোস্ত র্ুবকুত ুহৈোসেে সেক্ব্ুৈী,
ইেসস্ততর্োইৈ ৈঙ্গ সেসজজ



সরোসি



সরোসি

স েিী সেসজজ



সরোসি

সৈভর সেসজজ, িেম ওইিো ুহকোহ োসৈ , ুমেুং ভোইহরৈ স পর্োইসর্ে



সরোসি

িুহরোহৈোসজক্কী সফভম, িেম ওইিো পোস ত ন্সিগী ৈোইিো, সস্ত্রো



েোইহবসর্ে




োর্ত সেসজজ, িেম ওইিো

োইপহর্ত ন্সি
স ন্সর

োর্ত সফৈ

কমোিোইল ওইিো কেবনয়র বেবিজনব ুংগীদম

এদভোইজরীীঃ

কিৌগদিব ুং






কিৌররোইদিব ুং

মর্ম চপ্পো য়মেো লৈবীয়
য়মেো মীহর্োপ ৈো িবীগি
র্ঙোইফেিো
উিগেবো
ওইরবসে,
মীর্র
1
ৈোপহথোক্নবীয়
ইথে
লৈবীরবসে,
য়মগী
র্ঙোইফেবো
সপোৎৈমস ুংগীেম
ম ো
ফবো
য়মহৈোন্নবস ুংগো
র্োন্নবীবো য়োই

 মী য়োম্নো িত্ত্রগো িসজক্তুং ওইরবে পিবীগি
 য়মেো সমোবোইৈ এসক্তব ওইিো থম্বীয়
 য়মেো ুচম্বো োহজৈ ুমেুং সয়োগ সর্ৌবীয়
 িৎ- ো োমহেোক্তিো ৈিো-িোন্নো লৈবীয়। মরু ওইিো
চো
চোসিঙঙ ুমসে ুমোুং ঙ চুংৈরবো
েোহপোি ুমসে ঈস ুংিো সেহ ন্দ 20
োমহেো পীয়













মর্ুংেো।
িৎ- ো

ুহিোক্কম্বো সর্োইিো পোইগিবো সপোৎস ুং সর্োইিো
স ুংহেো পীয়
সর্ে সপপর/রুমোৈেো
সথ িিবীয় ুমেুং সৈো
িবীয়।
সথ িিবো িত্ত্রগো সৈো িরবো মর্ুংেো সর্ে
সপপর ুে মিম িম্বো সবি ুমেো োপ্পীয়/ুহেোমগী
িৎ োমহেো পীয় ুমেুং রুমোৈ শুহেো পীয়
য়মেো সথোুংবো ু োবো চো চোেিো মসর্ চোবো
িুসত্রেি ফুংবীয়, সর্োইিো
োইহিৎ সর্ৌবীয়
ুমেুং ইমুসির্ী স িগৎ ন্নবো ুহর্ পো ল
মস থ পীয়














স োহরোিোভোইরে ৈোইিোগী ৈোইওুং
(ৈোইহ ৌ/সৈো িবো/সিুং ো স োিবো ৱোবো)
উৎৈবো মীওইস ুংগো ি স ন্নো সৈোইিবো
ুহেোমগী মরূপ ুমেুং ি স ন্নবো
িোগো িৎ স োক্নবো িত্ত্রগো
সৈহঙ্গোন্নবো
পো ত , ল হথৈ ুমেুং ধমতগী ওইবো
মফমস ুংগুম্বো মীয়োম সর্িবো মফমেো
চৎপো
ুহেোমগী িৎর্ো
সথ িিবো িত্ত্রগো
সৈো িসজিবো
ুহেোমগী মোই, সমৎ ুমেুং িোহর্োন্দো
স ো পো
ই ো-ইেো স েো থোবো
রুসর্ি সচ ুপ ীেম স োসির্োৈেো চৎপো
িত্ত্রগো ৈোহয়ুংবো। স
ঙসিমঙি ুহেোমগী
সেোক্তরগো সর্সৈ- ন্সৈহর্েি সর্ৌবো
য়মেো ইমুংগী মীওইস ুং ুমেুং
মরূপ-মপোুংস ুং স ৌবো

ুহেোমগী স েো -ৈোুংথ চোুং িোইিো চোবীয়
ুহেোমগী
চোুং সয়ুংস িবীয়। ুহেোম ৈোইহ ৌ
স ৌরবো, সৈো িরবো ুমেুং/িত্ত্রগো সিুং ো স োিবেো
ৱোরবো
িত্ত্রগো
মিৈ
ুমো
স ক্তগী
চোুং
িুংঙোইরক্ত্রবসে, িেক্তো মিো
ি পো স ল্থ স য়র
সফসেসৈর্ীেো চৎপীয় ুমেুং সমসেহ ৈ এেভোইে
ইিবীয়
ুহেোমগী ইমুংগী মীওইস ুংগো, মরূপ-মপোুংস ুংগো স োৈ
িত্ত্রগো সভসেও
িফহরন্সগী সথোুংেো ৱোরী
োবীয়
(ুহেোমগী িোক্তো লৈর্িবো), মহথৌ র্োরবসে ইমুংমিুংগী মীওইস ুংেগী মহর্ুং সৈৌবীয়
োহৈন্থোিো মরম ওইেিো সে োইহিেন্দগী ঙো হথো পীয়। ঈস ুং মরোুং
ুমেুং স েিীগী ুিোবো লৈবস ুং সচ স িবীয়)

োইিো থ পীয়। ( োন্নেগী

োর্ত

কেিোগী মর ৌ িোিো কেবনয়র বেবিজনব ুংগী ক য়রবগিরব ুংগীদম
কিৌগদিব ুং









কিৌররোইদিব ুং



ু ৈ ওইরবস ুংগী সেবো সর্ৌসিঙঙেো
ুহেোমগী িৎ- ো িীুংসথজিো োমহেো পীয়
সেসিয়র সেসর্জিগী মিোক্তো চুংবো মর্মেো
িোহর্োি ুমসে সচি ুে সর্ে িত্ত্রগো সফিো
িীুংসথজিো কুপ্পীয়
সর্োইিো স সজন্নবো লৈমোইস ুং ুে ৈিো
িোন্নো থম্বীয়। মসেেো ৱোস ুং লচে, ৱো র,
হ্বীৈ সচয়র, সবেহপি ুসেিসচুংবো য়োওসর
ু ৈস ুংিো িৎ- ো োম্বেো মহিোয়গী
মহর্ুং পোুংবীয়
সেসিয়র সেজিস ুংব চো ুমেুং
ঈস ুং িীুংজিো পীজ-পীথ পীয়
মহিোয়গী
চোুং চোুং িোইিো সয়ুংস িবীয়






ৈোইহ ৌ/সৈো িবো/সিুং ো স োিবেো
িুংঙোইর্বো সেসিয়র সেসর্জিগী মিোক্তো
চুংবো
সেসিয়র সেসর্জিস ুং ুে ফমুংের্ো
লৈ িবো
িৎ- ো োমেিো সেসিয়র সেসর্জিস ুংেো
স ো পো

ু ৈ ওইরবস ুং ুেেো মিোগী ৈোইওুং ুসে সথুংিবীরবসে স ল্পৈোইন্দো পোউ
ফোওিবীয়ুঃ
o ৈোইহ ৌ স ৌবো,
চোুং সথহন্দো পো িত্ত্রগো সথহন্দোক্তবো
o সিৌিো স ৌর পো, সৈো সৈপ্তিো িবো, সিুং ো থহবৎ থহবৎ স োিবো
o মর্ম চোেিো চোবো র্মেবো, চোও োয়বো য়োেবো

ৱোখল ফনো ললনিো কেবনয়র বেবিজনব ুংগীদম

এদভোইজরী

কিৌগদিব ুং










এদভোইজরী

কিৌররোইদিব ুং

য়মেো মরী-মর্োস ুংগো পোউ ফোওিবীয়
য়মহৈোন্নবস ুংগো
পোউ
ফোউিবীয়,
সেোসেহয়ৈ
সেহস্তসন্সুং ঙো পীয়, মীয়োম সর্িবো সর্ো পীয়
ইুং র্প্পো সফভম ুমো োগৎপীয়
ুসরবো ল িবীস ুং িেম ওইিো ৈোই সয় পো,
ঈঙ র্োবো, ৈোইসর পোবো সর্ৌবীয়
মরী লৈিবো মসর চম্বো ই-পোউেম থোজবীয়
ইথেো লৈবো ুমসে ৱোিৈ িুংঙোইর্বো
স ো ন্নবো স েো মিো, য় ুমেুং ুঙর্ িগস ুং
স সজন্নবীগি
ুহেোমগী োন্নিো ৱোিৈগী ুিোবো লৈবীরবসে
স ৈপ্লোইিেো স োৈ সর্ৌবীয় (08046110007)







ই ো ইথেো সর্োিোইিো লৈবীয়
ুহেোম ই োেো ো ুমেগী স হন্দো পীগি
সমৎকুপ িোহুম স ুংিবগী পোউ িত্ত্রগো
সেসেহয়ৈ মীসেয়োেো সপোস্ত সর্ৌর পো
ুে ইিবীয়
মহথোুং মরম িঙেবো পোউ িত্ত্রগো
ৱোহরোৈ ুমত্তো হন্দো পীগি

মিোগী সফভম ুসে লৈরবসে স ল্পৈোইগো পোউ ফোওিবীয়
o ৱোিৈগী সফভমেো ুহ োুংবো ৈোক্লবো, িেম ওইিো ুসেগুম্বো মর্ম ুসেেো ো স ন্নো উইিীুংবো
ফোওরবো, পোউিম পীরক্ত্রবো, মরী মহিোুং ম্নেিো ৱো ঙোুং ক্লবো
o মমোুংেে সর্ৌরম্বো য়োবো মরী মর্োস ুং ম
িঙবো ঙমেবগী মওুং উৎৈক্লবো
*****
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