
বািড়েত �কায়াের�াইন ( Home Quarantine ) থাকার পরামশ    
�িত 
�ী / �ীমিত 
 
মহাশয় / মহাশয়া,   
 

 িব�� সুে� জানা �গেছ �য আপিন িবগত  ………… ………… তািরখ িবেদশ / অন" 
রাজ" যথা ………… ………… �থেক হ% গলী �জলায়……………… িমউিনিসপ"ািল(ট / *ক,  
……………………… প+ােয়েত / ওয়ােড.  এেস বসবাস করেছন।  
 
 এই অব2ায় আপনােক ও আপনার পিরবারেক সুরি3ত ও সাবধানতা বজায় রাখেত 
আগামী ………… … তািরখ পয .5 ( ১৪ িদন ) বািড়েত �কায়াের;াইন ( Home Quarantine ) 
থাকার পরামশ . �দওয়া হে<।  
  

বািড়েত �কায়াের;াইন ( Home Quarantine ) থাকার সময় িন=িলিখত িবিধ >িল 
আবশ"ই �মেন চলেবন। 

 

পর পAৃায় িনেদ.িশকা �দখুনঃ-  
 

বািড়েত �কায়াের;াইন ( Home Quarantine ) থাকার পরামশ . না মানেল, 

আপনােক সরকাির �কায়াের;াইন ( Institutional Quarantine ) –এ থাকেত বাধ" করা 

হেত পাের এবং আপনার িবFেG ভারতীয় দIিবিধর ১৮৮ ( ৪৫ এর ১৮৬০ ) ধারা অনুযায়ী 
যথাযথ ব"ব2া Nহন করা হেব। 
 
 �নাভাল কেরানা ভাইরাস সংOমণ �রাধ করেত আপনার সহেযািগতা একা5 কাম"। 
Qেভ<া সহ- 
আেদশানুশাের-  
                      
�েয়াজেন �যাগােযাগ কFনঃ-     
�টালিR নSরঃ                                                �জলা শাসক, হ% গলী। 
১৮০০ ৩৪৫ ৬১৩৫                      
   
 
 
 



বািড়েত �কায়াের�াইন ( Home Quarantine ) থাকার িবিধ 
 

১.  আেলা বাতাস যু, ঘের একা থাকা বা/নীয়। অিত অবশ3ই পৃথক 
�শৗচাগার ব3বহার করেবন। 

২. এক:ট ঘের একা থাকা একা< স=ব না হেল, পিরবােরর অন3 
সদস3েদর সােথ নুন3তম ১িমটার দরূA বজায় রাখুন।  

৩.  পিরবােরর বয়E মানুষ, গভ বতী মিহলা, �ছাট বাIা অথবা অসুJ 
সদস3েদর �থেক দেূর থাকুন। 

৪.  বািড়র বাইের যােবন না। �কান ভােবই �কান সামাLজক অনুMােন 
অংশOহন করেবন না ।   

৫.  বারবার সাবান িদেয় হাত �ধােবন। 
৬.  আপনার খাবার পাR Sিল পিরবােরর অন3 �কউ ব3বহার করেবন 

না। 
৭.  ২৪ ঘ�া মুেখ মাE পের থাকুন এবং Vিত ৬ – ৮ ঘ�া অ<র মাE 

পিরবত ন কYন। পুরাতন মাE:ট পুিরেয় বা মা:টেত পুঁেত �ফলুন। 
৮.  শারীিরক অবJার অবনিত ( \র এবং কািশ আথবা ]াস ক^ ) হেল 

অিবলে_ �হ` লাইন ন_ের �যাগােযাগ কYন। 
৯.  পিরবােরর একজন িনিদ ^ সদস3ই আপনার �দখােশানা করেবন। 
১০. বািলশ িবছানা ঝাড়া �থেক িবরত থাকুন। ঘর পিরEার করার সময় 

মাE ও eাভস পরেবন এবং eাভস �খালার পর সাবান িদেয় হাত 
ধেবন। 

১১. �কান আfীয় gজন বা বhুবাhব �ক বািড়েত Vেবেশর অনুমিত 
�দেবন না।  

১২. ঘেরর �মেঝ, �চয়ার �টিবল, দরজার হাতল ইত3াদী Vিতিদন িiিচং 
সিলউশান িদেয় পিরEার করেবন।   

১৩. সাধারন ভােব ১৪িদন �হাম �কায়াের�াইেন থাকেত হেব। এই সময় 
gাJ3 দjেরর কম  চারীরা Vিতিদন �টিলেফােন আপনার শারীিরক 
পিরিJর �খাজঁ �নেবন। তােঁদর সােথ সহেযািগতা কYন। 

 


