
কররোনোভোইরোস এবং  
ভোগোভোগগ করর  
গোগিরে চিো 
 

করবেনঃ 
 বাতাস চলাচললর জলযে জাযালাগুললা খ ালা রা ুয। 

 প্রততটি ভ্রমণের পর গাতিটি পতরষ্কার করুয  
    – তবলেষ কলর খসসব অংে খেগুললালত খলাকজয স্পে শ করলত পালর। 

 গাতির তিতর েত কম জায়গায় সম্ভব স্পে শ করুয। 

 গাতির তিতর খলাকজলযর মালে সলব শা� দরূত্ব বজায় রা ুয  
    – সম্ভব হলল প্রতত সাতরলত একজয রা যু। 

 সম্ভব হলল তিন্ন ধরলযর পতরবহলের কথা তচন্তা করুয, খেমযঃ  
    সাইলকল চালালযা অথবা হা াঁিা। 

 ‘’ট্রালিল বাতি’’ (ভ্রমে সাথী) বলদাবলের কথা তবলবচযা করুয, োলত  
    আপগন একই বযক্তি/র োকরের সোরে প্রগেবোর ভ্রমে কররে পোররন। 

  একটি মু মণ্ডল আচ্চাদয বেবহার করার জলযে চালক এবং  
    োত্রীলদরলক উপলদে খদয়া হলচ্চ 

 

করবেন ন ঃ  
  খজালর কথা বলা, তচল্লালযা অথবা গায গাওয়া।  

  এলক অপলরর মু ামু ী হলয় বসা।  

  তিন্ন তিন্ন তদলয অলযক তিন্ন তিন্ন মাযুলষর সালথ িাগািাতগ করা।  
 

স্মরণ র খবেনঃ গাতি এবং অযোযে োযবাহয সহ, চাতরতদক খবটিত স্থাযগুললালত 
কলরাযািাইরাস উন্মকু্ত পতরলবলের েু নোয় আলরা দ্রতু ছতিলয় পলি। 
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