
ক োভিড-১৯ ও পুভি ভিষয়ে সোন মুিযমন্ট অ্যোডযিোয ভসর মূল িোর্তো 

পুভি ক ন?  ক োভিড-১৯ এর প্রভর্ভি়েো়ে এিং পুনরুদ্ধোযর পুভিয  প্রোধোনয কেও়েো 

 সুস্বোযযযর জনয পুভি অ্পভরহোর্ত: করোগ প্রভর্যরোধ ক্ষমর্ো িৃভদ্ধ, অ্সুযর্ো ও 
সংিমযের হোর্ কেয  রক্ষো এিং আযরোগয লোযির জনয সুষম পুভি গুরুত্বপূেত 
িূভম ো পোলন  যর। িযভি ও  ভমউভনভি পর্তোয়ে করোগ প্রভর্যরোধ ক্ষমর্ো িৃভদ্ধর 
মোধযযম ক োভিড-১৯ প্রভর্যরোযধর ক ৌশযলর অ্ংশ ভহযসযি মোরৃ্েুগদ্ধ পোন  রোযনো 
সহ সুষম পুভির ভিধোন িজো়ে রোখো এিং প্রচোর  োর্ত র িূভম ো রোখযর্ পোযর। 
করোগ প্রভর্যরোধ ক্ষমর্ো িৃভদ্ধ এিং ক োভিড-১৯ এর উচ্চ সংিমে এিং মৃরু্যর 
হোযরর জনয েো়েী অ্সংিোম  করোযগর প্রভর্যরোযধর চোভি োভি হযলো স্বোযয র-সুষম 
খোেযোিযোস। 

 খোেয ও পুভি ভনরোপত্তো সুরভক্ষর্  রো আিশয : ভিেযমোন এই ক োভিড-১৯ সঙ্কি 
কর্ন খোেয এিং অ্পুভি সং ি সৃভি নো  যর র্ো ভনভির্ যে পেযক্ষপ কনও়েো 
জরুরী। ক োভিড-১৯ এর প্রভর্ভি়েো  োর্তিযমর সোফযলযর জনয েভরদ্র এিং কু্ষধো 
ও অ্পুভির ঝুুঁভ যর্ েো ো জনগেয  রক্ষো  রো প্রয়েোজন। 

 পুভির কক্ষযে ভিলম্ব ন়ে: প্রয়েোজনী়ে প্রভর্যরোধমূল  এিং ভনরোম়েমূল  পুভি 
 োর্তিম অ্িযোহর্ রোখযর্ হযি।  োরে উি  োর্তিযমর স্বে-যম়েোেী ভিঘ্নও 
ভশশুযের কিুঁযচ েো ো, স্বোযয এিং ভি োযশর কক্ষযে অ্পভরির্তনী়ে প্রিোি কফলযর্ 
পোযর। গৃহীত কার্যক্রমসমহূ ভনরোপে এিং কি সই প্রয়েোগ ভনভির্  রযর্ 
হযি। 

 

 

 



 মতপন্থো: অ্গ্রোভধ োরপ্রোপ্ত  োর্ত কক্ষেসমূহ 

 ক োভিড-১৯ এর প্রভর্ভি়েো ও পুনরুদ্ধোযর সমভির্ পুভি: ক োভিড-১৯ এর 
প্রভর্ভি়েোর কক্ষযে ভশশু পুভি, খোেয ভনরোপত্তো, WASH  োর্তিম, ভলঙ্গ সমর্ো এিং 
সোমোভজ  ভনরোপত্তোর ভেয  ভিযশষ লক্ষয করযখ সোমভগ্র  এিং িহু-খোর্ভিভত্ত  
ক ৌশযলর মোধযযম পুভি  োর্তিযমর চোভহেো ভনরূপে, প্রয়েোগ এিং পুনুরদ্ধোর ভনভির্ 
 রযর্ হযি। ককাভিড-১৯ প্রভর্ভি়েো, পভর েনো এিং সমি়ে ভিেযমোন পুভি 
সক্ষমর্ো এিং িহু-খোর্, িহু-অ্ংশীেোর সমি়ে  োিোযমোয  আযরো প্রিোভির্ 
 রযি। 

 স্বোযয িযিযোর প্রোয়েোভগ  সক্ষমর্োর সহো়ের্ো: মভহলো, ভশশু এিং ভ যশোর-
ভ যশোরীযের পুভি-প্রর্যক্ষ  োর্তিম সহ অ্নযোনয গুরুত্বপূেত পভরযসিোর ভনরোপে 
প্রয়েোযগর পোশোপোভশ স্বোযয িযিযোর এিং ফ্রন্টলোইযন  োজ  রো নোরী ও পুরুষ 
 মতীযের সক্ষমর্ো কজোরেোযরর মোধযযম ক োভিড-১৯ এর প্রভর্ভি়েো ভনভির্  রযর্ 
হযি।  
 সংিমে করোধ এিং ভন়েন্ত্রযের গোইডলোইযনর পভরির্তযনর সোযে সঙ্গভর্ রোখোর 
জনয দ্রুর্ এিং শুধু মোরৃ্েুগ্ধ পোন সহ প্রয়েোজনী়ে মোরৃ্ এিং ভশশু পুভির 
 োর্তিম অ্িযোহর্ রোখযর্ হযি। 

 সোিতজনীন স্বোযয িযিযোর পর্তো়েিভম  পেযক্ষপ ভহযসযি প্রয়েোজনী়ে স্বোযয 
পভরযসিোসমূহ ভনরোপে, সুলি এিং সোশ্র়েী  রযর্ হযি এিং মহোমোরীর 
সযিতোচ্চ েশো কশষ হিোর পর পভরযসিোসমূযহর পুনরুদ্ধোর এিং পূযিতর অ্িযো়ে 
ভফভরয়ে আনোর পভর েনো গ্রহে  রযর্ হযি। 

 সিযচয়ে ক্ষভর্গ্রস্তযের চোভহেোর অ্গ্রোভধ োর: শরেোেতী এিং কেযশর অ্িযন্তযর 
িোস্তুচুযর্ সহ েভরদ্র ও প্রোভন্ত  জনগে ক োভিড-১৯ এর  োরযে আেত-



সোমোভজ িোযি সিযচয়ে ক্ষভর্গ্রস্ত এিং এই সঙ্কযি উি জনযগোষ্ঠীয  করোগ কেয  
রক্ষো  রযর্ এিং ভযভর্শীল রোখযর্ অ্িশযই সহো়ের্ো প্রেোন  রযর্ হযি । 
 েোভরদ্রয,  বিষময (ভলঙ্গ-বিষময ও), প্রো -ভিেযমোন অ্পুভি, এইচআইভি / 
এইডস এর মর্ সংিোম  করোগ, অ্সংিোম  করোগ কর্মনঃ ডো়েোযিভিস,  
ঘনিসভর্পূেত জীিনর্োপন,  স্বোযযযসিো, পভরষ্কোর জল এিং সযোভনযিশন সুভিধো 
লোযির সীমোিদ্ধর্ো প্রিৃভর্ েুিতলর্োর ভন়েোম গুভলয  অ্িশযই ভিযিচনো  রযর্ 
হযি। 

 সোমোভজ  সুরক্ষো িযিযোগুভল র্ো েভরদ্র জনযগোষ্ঠীর জীিন-জীভি ো, খোেয ও 
পুভির সুরক্ষো রক্ষো  যর, র্ো ক ো়েোরোনিোইন ও ল ডোউন এিং এর পযরও 
গুরুত্বপূেত। এর মযধয সু্কযলর িোইযরও ভশশুযের সু্কল খোিোযরর িেযল স্বোযয র 
ও সুষম খোিোর গ্রহে ভনভির্  রযর্ হযি। 

 যোনী়ে খোেয িযিযোর  োর্ত োভরর্ো িজো়ে রোখো: সোশ্র়েী,  পর্তোপ্ত,  ভনরোপে, বিভচেয 
পূেত এিং সোংসৃ্কভর্ িোযি উপরু্ি খোেয উৎপোেন ও সরিরোহ ভনভির্ যে কু্ষদ্র 
িযিসো়েী, কু্ষদ্র ও মোঝোভর উযেযোিো এিং যোনী়ে নোগভর  সমোজ সংযোগুভলর 
সক্ষমর্ো কজোরেোর  রযর্ হযি। 
 সরিরোহ োরী এিং কিোিোর উিয়ের জনয চোষোিোে, ফসল সংগ্রহ, খোেয 
প্রভি়েো রে এিং িোজোযর প্রোপযর্োর উপর ল ডোউন এিং ক ো়েোরোনিোইন 
এর প্রিোি হ্রোস  রযর্ হযি। 

 মভহলোযের জনয অ্সম র্যের কিোঝো হ্রোস  রযর্ হযি এিং মভহলো  ৃষ  ও 
মভহলো পভরচোভলর্ িযিসোসমূযহ অ্গ্রোভধ োর ভিভত্তযর্ সহো়ের্ো প্রেোন  রযর্ 
হযি। 


