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  কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায 

ধভ ম বফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

জ বফলয়ও প্রবক্ষণ ভবডউর 

দজয প্রস্তুবত: 

• মথাভদয় আনায ব আই বড নম্বয জজদন বনন। জ াংক্রান্ত ওর জরনদদন যাবয এদজবন্পয দে ওরুন। 

• মথাভদয় যওায বনধ মাবযত াাতার/ স্বাস্থ্য জওন্দ্র জথদও টিওা গ্রণ ওদয জভবডদওর াটি মবপদওট গ্রণ ওরুন। ডায়াদফটিও, 

াট ম ফা ক্রবণও জযাকীযা জপ্রবওন অফশ্যই ৫০ বদদনয লধ দে যাখুন। 

• আনায ফ্লাইট ববডউর এফাং জৌবদ আযদফ জম জাদটর/ফাবিদত থাওদফন তায ঠিওানা জজদন বনন। াদাদট ময বছদন অফশ্যই 

জাদটর/ফাবিয ঠিওানা জরঔা থাওদত দফ। 

• টিদওট, াদাট ম,  জ কভদণয অনুভবতত্র, টাওা জভা জদয়ায ডুবিদওট যবদ, জভবডদওর াটি মবপদওট  অন্যান্য জরুবয 

ওাকজত্র াংগ্র ওদয ২জট পদটা ওব ওদয যাখুন অথফা ই-জভইদর াংযক্ষণ ওরুণ। 

• আনুভাবনও ৫০,০০০ টাওায ভবযভান বফদদবও মুদ্রা দে যাখুন। 

• প্রদয়াজনীয় ভারাভার ফন ওযায ভত ২৩ জওবজ ধাযণক্ষভতাম্পন্ন দুইটি ভাঝাবয রাদকজ এফাং এওটি জছাট াতব্যাক াত জওবজ 

দে জনয়া মাদফ। রাদকজ  ব্যাদকয উয নাভ-ঠিওানা, াদাট ম নম্বয এফাং জভাফাইর নম্বয  বরঔদত দফ। 

• লদধয জপ্রবওন, লধ,  জরুবয ওাকজত্র এফাং জরুবয প্রদয়াজদন ব্যফাদযয জন্য এও জট ওাি জছাট ব্যাদক যাখুন।  

• পুরুল জমাত্রীদদয জন্য ওভদক্ষ ২জট ইযাদভয ওাি, ২জট ায়জাভা-াঞ্জাবফ, ২টি লুবে, ২টি টুব, ৪টি জকবঞ্জ, ২জজািা 

স্যাদের, ২টি জতায়াদর/কাভছা, ১টি ঔাফায জিট, ১টি াবনয গ্লা, ১ টি ছাতা, বিবওৎদওয যাভ ম অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় লধ, ২টি 

বযবডাং িভা, এওটি জছাট ওাঁবি, টুথ ব্রা, জস্ট, নাইরদনয যব, ভবরা জ মাত্রীদদয জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যও াদরায়ায-

ওাবভজ, িনা, জফাযওা এফাং অন্যান্য ব্যফাম ম ওাি দে বনদত াদযন । 

জমাত্রীদদয ফাাংরাদদ দফ ম ওযণীয়: 

• দজ মায়ায পূদফ ম ধভ ম বফলয়ও ভন্ত্রণারয় জথদও প্রদত্ত ব আই বড ওাড ম এফাং ওফবজ জফল্ট াংগ্র ওরুন এফাং করায় ঝুবরদয় যাখুন; 

এগুদরা ফভয় দে যাঔদত দফ। 

• ঢাওা মযত া জারার (য:) বফভান ফন্দয বদদয় মাযা দজ মাদফন তাদদযদও জ মাত্রায তাবযদঔয বতন বদন আদক জমাত্রীদদয 

আদওানা জ ওযাদম্প আদত দফ। জ ওযাদম্প বনজ ঔযদি ঔায়া দায়া ওযদত দফ। 

• ধভ ম বফলয়ও ভন্ত্রণারয় ওর্তমও প্রওাবত জ, ভযা  বময়াযাত ম্পবওমত ফই অথফা অন্য জওান এওটি বনদদ মবওা দে যাখুন। 

• আনায জ কাইদডয নাভ/ এদজবন্প ভাবরদওয নাভ/ফাাংরাদদ জ অবপদয বনয়ন্ত্রণওদক্ষয জপান নম্বয জজদন বনন এফাং তাঁয 

দে বফভাদন উঠায আদকই আনায জ কাইদডয জমাকাদমাক ওরুন।  

আদওানা জ ওযাম্প/বফভান ফন্দয এফাং বফভাদন ওযণীয়:  

• জম ওর জমাত্রী যাবয ভক্কায় কভণ ওযদফন তাঁযা মাত্রায ৬ খন্টা পূদফ ম ইযাদভয ওাি যদফন। মাযা যাবয ভবদনা বযপ 

মাদফন তাদদযদও ঢাওা মযত া জারার(য:)বফভান ফন্দয ইযাভ যদত দফ না। 

• বফভাদন ভ্রভণওাদর ছুবয, ওাঁবি, স ুঁই, জনইর ওাট মায, রাইটায, জস্ট, জে,ধাযাদরা  এফাং তযর জাতীয় বজবন াত ব্যাদক জনয়া 

মাদফনা।  

• বফভাদন ভ্রভদণয ভয় িার, ডার, শুটবও,যান্না ওযা ঔাফায, পর মূর, তবযতযওাবয ফণ ওযা মাদফ না। 

• বফভাদন জু ওযা মায় না। তায়ামু্মভ ওযায জন্য বফভান ক্রু/এয়ায জাদস্টদজয ায়তায় গ্রণ ওরুন। প্রদয়াজদন এওটি জছাট 

আওাদয তায়ামু্মভ দে বনদফন। 

• জওান অফস্থ্াদতই বফভাদন ধুভান ওযা মাদফ না।  

• জম ওর জমাত্রীয জৌবদ আযদফয Pre-arrival Immigration ফাাংরাদদদ ম্পন্ন দফ, তাযা বফভানফন্দদযয 

বনবদ মষ্ট স্থ্াদন Immigration ম্পন্ন ওযদফন। এদক্ষদত্র বওছু ভদয়য প্রদয়াজন দত াদয। তাই অনুগ্রপূফ মও বধম ম ওাদয 

অদক্ষা ওরুন। 
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বফভান জথদও নাভায য ওযণীয়: 

• জম ওর জমাত্রীয Pre-arrival Immigration ফাাংরাদদদ ম্পন্ন য়বন তাদদয জৌবদ আযদফ টাবভ মনাদর 

জৌুঁছাদনায য Waiting রুদভ অদক্ষা ওযদত দফ। এয য Immigration Point এ উবস্থ্ত দয় াদাট ম জদঔাদত দফ। 

Immigration Point এ আনায ছবফ এফাং াদতয আঙ্গুদরয ছা জনয়া দফ। আনায াদাদট ম বর জদয়া দয়দছ বওনা 

জদদঔ বনন। Immigration Point এ এওটু ভয় রাদক তাই বধম ম ধদয অদক্ষা ওরুন। 

• জম ওর জমাত্রীয Pre-arrival Immigration ফাাংরাদদদ ম্পন্ন দয়দছ তাদদয জৌবদ আযদফ 

Immigration ওযদত দফ না। 

• ফাদ উঠায পূদফ ম মুয়াবিদভয দক্ষ ফা বযিারনা ওর্তমক্ষ াদাট ম বুদঝ বনদফ। এ ভয় টিবওট/জফাবড মাং া বনদজয ওাদছ 

াংযক্ষণ ওরুন। জভাকৃত াদাট ম জ্ব জদল জপযায ভয় বফভানফন্দদয জপযত প্রদান ওযা দফ। 

• জৌবদ আযদফ যাস্তা াযাাদযয ভয় জদৌি বদদফন না। ডান ফাভ জদদঔ যাস্তা ায দফন। জৌবদ আযদফ কাবি ডান বদও জথদও 

িদর। 

ভক্কায় জৌুঁছাদনায য ওযণীয়: 

• ভক্কায় বনধ মাবযত ফািী/দাদটদর জৌছায য ফা জথদও জনদভ বনদজয রাদকজ বুদঝ বনদয় জাদটদরয বনজ ওক্ষ নম্বয জজদন বনদয় 

বনধ মাবযত ওদক্ষ অফস্থ্ান ওযদত দফ। বরবঔত অনুভবত ছািা জওান আত্মীয়-স্বজদনয ফাবিদত থাওা মাদফ না।  

• জাদটর/ফাবিদত জওান অফস্থ্াদতই যান্না এফাং ওাি ইবি ওযা মাদফ না। যান্নায় আগুদনয ঝুবও থাদও। এদত আনায এফাং 

অন্যান্য াজীয ফি ধযদনয ক্ষবত দত াদয। ওাি ঝুরাদনায জন্য যব বনদয় জমদত াদযন। 

• ভক্কা-ভবদনায় জাদটর/ফাবিদত প্রবতরুদভ ৪/৫ জন ওদয থাওদত দফ। পুরুল এফাং ভবরা পৃথও রুভ থাওদত দফ। বদের ঔাদটয 

আয়তন াধাযণ ভাদয জিদয় জছাট দফ। রুভগুদরা জফব ফি দফ না। অবযবিত াজীয দে এওই রুদভ থাওায ভানবওতা 

থাওদত দফ। 

• ভম মাদা/দ/দবফ/াভাবজও অফস্থ্ান বফদফিনায় জওান রুভ ফযাদ্দ জদয়া দফ না। ওদর বভদর বভদ থাওদত দফ।  

•  ভক্কা-ভবদনায় জাদটর/ফাবিদত জকারঔানায াবন ফভয় কযভ থাদও। াবন কাদয় ঢারায আদক তাভাত্রা জদদঔ বনদত দফ। 

ফারবতদত ফভয় াবন যাঔদফন। 

• জাদটর/ফাবি জথদও ফাবদয মায়ায ভয় এওা মাদফন না। ফ ভয় দরফদ্ধবাদফ িরাদপযা ওযদফন। 

• তায়াপ/ায়ী এফাং য়তানদও াথয ভাযায ভয় জফব টাওা য়া (বযয়ার) দে বনদফন না। 

• ট্যাবি বািা প্রদাদনয জন্য খুিযা টাওা (বযয়ার) দে যাঔদত দফ। মতদূয ম্ভফ এওা ট্যাবিদত উঠদফন না। বওছু ট্যাবি িারও 

প্রদরাবন জদবঔদয় কাবিদত ঊঠায়। এয য য বছনতাই ওদয, তাই াফধাদন িরা জপযা ওযদত দফ। 

• ফভয় বযস্কায বযচ্ছন্ন থাওদত দফ। ঔাবর াদয় াঁটা মাদফনা। এদত াদয় জাওা যদত াদয। জযৌদদ্র ছাতা ব্যফায ওরুন। 

প্রচুয াবন/পদরয য ান ওযদফন। ডাস্টবফন ছািা অন্য জওাথা ভয়রা-আফজমনা জপরদফন না। 

• ওঔদনা থ াবযদয় জকদর বয় না জদয় আনায কাইড/ জ অবপদয বনয়ন্ত্রণওদক্ষ/ অথফা জৌবদ জভায়াদিদভয নম্বদয জপান 

ওরুণ। আনায আদ াদই জ ওভী/ প্রফাী ফাাংরাদদব/ পুবরদয  ায়তা বনদত দফ। 

• অসস্থ্ অনুবফ ওযদর এদজবন্প/কাইদডয ায়তায় ফাাংরাদদ জভবডওযার বিবনদও বকদয় জফা গ্রণ ওযদত াযদফন। ফাাংরাদদ 

জভবডওযার বিবনও জথদও বফনামূদে লধ প্রাথবভও বিবওৎা জফা প্রদান ওযা য়। 

• জৌবদ আযদফ অফস্থ্ানওাদর জওান প্রওায যাজননবতও আদরািনা/ভতফাদ প্রিায জথদও বফযত থাকুন। 

দজয ভয় ওযণীয়: 

• বজরজ ভাদয ৭ তাবযঔ যাদত অথফা ৮ তাবযঔ ওার জথদও দুপুদযয ভদে জভায়াদিদভয ফাদ বভনা জমদত দফ। াদথ ারওা 

ওাি-জিাি  প্রদয়াজনীয় টাওা য়া (বযয়ার) বনদফন। ফাদ ওদরয ফায জায়কা য় না। তাই ভবরা  ফয়স্কদদয আদক 

উঠদত বদদত দফ। ভবরা এফাং তায ভাযাভদও এওই কাবিদত উঠদত দফ। 

• বভনা মায়ায ভয় ওদর এওদত্র জাদটদরয বনদি নাভদফন না। কাইড এফাং জ ওভীযা ডাওায য নাভদত দফ। না য় অদক্ষা 

ওযদত ওষ্ট দফ।  

• ভক্কা দত াদয় জদট বভনা আযাপাদত মায়া জথদও বফযত থাওদফন। ওাযণ এদত অসস্থ্ দয় িদত াদযন। 
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• য়তানদও াথয বনদক্ষ ওযায ভয় দরফদ্ধবাদফ মাদফন। াথয ভাযায ভয় ওঔদনা স্যাদের খুদর জকদর, াথয াত জথদও 

দি জকদর জওান অফস্থ্াদত উঠাদনায জিষ্টা ওযদফন না। বওছু অবতবযক্ত াথয যাঔদফন। অক্ষভ, বৃদ্ধ  অসস্থ্দদয দক্ষ অদন্যয 

দ্বাযা াথয বনদক্ষ ওযাদনা মায়। 

• বভনা-আযাপাদত বনদজয তাবু াবযদয় জকদর জ অবপদয তাবুদত মায়ায জিষ্টা ওযদফন। এ জন্য বভনা-আযাপাদতয  ম্যা দে 

যাখুন এফাং জ অবপদয বনয়ন্ত্রণওদক্ষয জপান নম্বয জজদন যাখুন। 

• বভনা আনায তাবুয এরাওায নম্বয/বনওটস্থ্ খুটি নম্বয এফাং যাস্তায নম্বয জজদন যাঔদত দফ। থ াবযদয় জকদর এই  নম্বয ধদয 

তাবু খুজদত দফ। 

• আযপা জথদও জপযায দথ জওান ওাযদণ আনায কাবি খু ুঁদজ না জদর ফাাংরাদদদয অন্য জম জওান কাবিদত ওদয মুজদাপা/বভনায় 

িদর আদত দফ। 

• বভনা-আযাপাদত অফস্থ্ানওাদর বযবভত ঔাফায গ্রণ ওযদত দফ। অবতবযক্ত ভরাযুক্ত ঔাফায বযায ওরুন। ফভয় াবনয 

জফাতর দে যাখুন। ডায়াদফটিও জযাকীযা ফভয় বওছু ঔাফায দে যাঔদফন। 

• বভনা-আযাপাদত অফস্থ্ানওাদর ধুভান  আগুন জারাদনা জথদও বফযত থাকুন। 

• জভাজদাদরপায় অফস্থ্াদনয জন্য ফা জথদও নাভায য পুনযায় ওঔন, জওান জায়কা জথদও ফাদ উঠদফন জজদন বনন। 

জভাজদাদরপায় দরফদ্ধবাদফ অফস্থ্ান ওরুন। 

• বভনা জথদও মাঁযা জেদণ মাদফন তাদদযদও জেদণয টিবওট াদতয ওফবজদত রাবকদয় যাঔদত দফ। 

• বভনা জথদও ভক্কা মায়ায ভয় দরফদ্ধবাদফ জমদত দফ।  

• বনদজ কুযফাবন জদয়া ওষ্টাে। কুযফাবনয টাওা ইরাভী উন্নয়ন ব্যাাংদও জভা জদয়াই জৌবদ যওায ওর্তমও স্বীকৃত ব্যফস্থ্া। 

অন্যথা প্রতাবযত য়ায ম্ভাফনা থাওদফ। 

ভবদনায় কভন  ওযণীয় 

• পুরুল জমাত্রীদদয জন্য ওভদক্ষ ১ জট ইযাদভয ওাি, ২জট ায়জাভা-াঞ্জাবফ, ২টি লুবে, ২টি টুব, ৪টি জকবঞ্জ, ১জজািা 

স্যাদের, ১টি জতায়াদর/কাভছা, ১টি ঔাফায জিট, ১টি াবনয গ্লা, বিবওৎদওয যাভ ম অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় লধ, ২টি বযবডাং 

িভা, এওটি জছাট ওাঁবি, টুথ ব্রা, জস্ট, নাইরদনয যব, ভবরা জ মাত্রীদদয জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যও াদরায়ায-ওাবভজ, 

িনা, জফাযওা এফাং অন্যান্য ব্যফাম ম ওাি দে বনদত াদযন। 

• উবিবঔত ভারাভার ফদনয জন্য এওটি জছাট ব্যাক বনদত দফ। 

• মাযা ভবদনা জথদও জদদ বপযদফন তাদদযদও জদদ জপযায ভয় ৩৬ খন্টা পূদফ ম রাদকজ গুবছদয় বনদত দফ। টিদওট  জফাবড মাং া 

াদথ যাঔদত দফ। 

• কাইদডয যাভ মক্রদভ ঐবতাবও স্থ্ানমূ বযদ মন ওযা জমদত াদয। 

• অসস্থ্ অনুবফ ওযদর এদজবন্প/কাইদডয ায়তায় ফাাংরাদদ জভবডওযার বিবনদও বকদয় জফা গ্রণ ওযদত াযদফন। ফাাংরাদদ 

জভবডওযার বিবনও জথদও বফনামূদে লধ প্রাথবভও বিবওৎা জফা প্রদান ওযা য়। 

• ভবদনা জথদও ভক্কায় জপযায দথ ইযাভ দয আদত দফ। 

জদদ জপযায ভয় ওযণীয়: 

• জদদ জপযায ভয় ৩৬ খন্টা পূদফ ম রাদকজ গুবছদয় বনদত দফ। টিদওট  জফাবড মাং া াদথ যাঔদত দফ। 

•  জপযায ভয় ফি রাদকজ পৃথও কাবিদত জনয়া দফ। জছাট রাদকজটি দে যাঔদত াদযন। ফাাংরাদদ বফভাদন দুই ব্যাদক ৪৬ 

জওবজ ভারাভার আনা মাদফ। জওান ব্যাদকয জন ৩০ জওবজয জফব দফ না। 

• জভজদভয াবন রাদকদজ আনদফন না। জপযায দথ ঢাওা বফভান ফন্দয জথদও জভজদভয াবন জদয়া দফ। 

• াদত বওছু  নকদ অথ ম যাঔদত দফ। এয়াযদাদট ম জথদও মাদত ফািী/ফাায় জৌছাদনা মায়।  

• জওান ওাযদণ ফ্লাইট বফরম্ব দর, ভানবও প্রস্তুবত থাওদত দফ বধর্য্ম যাঔায। 

• বনবলদ্ধ বজবন ফন ওযদফন না। বফভাদন ভ্রভণওাদর ছুবয, ওাঁবি, স ুঁই, জনইর ওাট মায, রাইটায, জস্ট, জে,ধাযাদরা  এফাং তযর 

জাতীয় বজবন াত ব্যাদক জনয়া মাদফনা।  
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• জওান আত্মীয় স্বজন, ফন্ধু-ফান্ধফ ফা অন্য ওায ভারাভার বযফন ওযদত বকদয় বনদজদও বফদদ জপরদফন না। অবতবযক্ত জদনয 

জক্ষদত্র প্রবত জওবজয জন্য ৬০ বযয়ার (প্রায় ১৪০০ টাওা)  ওদয বযদাধ ওযদত দফ। 

• জ াংক্রান্ত জম জওান জরুবয প্রদয়াজদন ঢাওা/ভক্কা/ভবদনা/দজদ্দা জ অবপদ জমাকাদমাক ওরুন। আনায জম জওান যাভ ম/ভস্যা 

www.mora.gov.bd এয Facebook এয ভােদভ জয়ায  ওযদত াদযন। জমাত্রীদদয মাফতীয় তথ্য 

www.hajj.gov.bd জথদও জানা মাদফ। 

• আনায স্মাট ম জভাফাইদর ‘জ কাইড’ এযা ডাউনদরাড ওদয জ াংক্রান্ত ফ তথ্য জানদত াযদফন। 

জমাত্রীদদয সস্বাস্থ্য  বনযাত্তা ফজায় যাঔায রদক্ষয জম ওর বফলয় ম্পদওম ধাযনা যাঔা 

1.  দেয ভয় ভক্কা, ভদীনা  জজদ্দায় অদনও জরাও ভাকভ য়। জমঔাদনই জরাও ভাকভ জফী য় জঔাদনই ফায়ু ফাী জযাদকয 

প্রাদুব মাফ জদঔা বদদত াদয। বনউদভাবনয়া, জভবননজাইটি, ইতযাবদফায়ুফাী জযাক ওঔদনা ওঔদনা জীফনখাতী দত  াদয। এ জথদও 

বনযাদ থাওায জন্য যাস্তায় িরাওাদর জপভাস্ক ব্যফায ওরুন। ভক্কায় বদদনয জফরায় তাভাত্রা ৪৮ বডগ্রীয জফী থাদও তাই 

জযাদদ জখাযা জপযা মথাম্ভফ বযায ওরুন। জযাদদ জফয দত দর অফশ্যই াদা ছাতা ব্যফায ওরুন। 

2. ভক্কায় বদদনয জফরায় জযাদদ িরা জপযায য বাা জভটাদনায জন্য খুফ ঠাো াবন ঔায়া/যীদয ঢারা মাদফনা । এদত করা ফদ 

জমদত াদয এফাং মাদদয জওাল্ড এরাবজম আদছ তাদদয াযীবযও ভস্যা জদঔা বদদত াদয।  

3. কযদভ থাওায য খাদভ ববদজ মায়া জাভা ওাি বনদয় তাৎক্ষবনও এবয ঠাোয় ফদফন না ,ওাযণ খাভ শুবওদয় ঠাো জরদক 

জমদত াদয। সবতয টাদয়র বদদয় খাভ শুবওদয় জপরদর ঠাো রাকা এিাদনা জমদত াদয। 

4. ঔাবর াদয় যাস্তায় িরা জওান বাদফই উবিৎ নয়। জযাদদয তাদ প্রিে উত্তপ্ত যাস্তায বদিয কযদভ াদয়য তরায িাভিা পুদি জমদত 

াদয এ অফস্থ্ায় ভগ্র জ জুদি হুইর জিয়াদয িিা ছািা আয জওান উায় থাওদফ না। 

5. প্রচুয বযভাদন াবন/ তযর ঔাফায/ পদরয য/ যফত ান ওরুন। তদফ ডায়াদফটিদয জযাকীকণ ফাাংরাদদদ জমবাদফ ঔাদ্যাবযা 

বনয়ন্ত্রণ ওযদতন জবাদফ জৌবদ আযদফ ওযদত দফ। বভবষ্ট, জঔজুয, বভবষ্ট পদরয য, বভবষ্ট যফৎ ইতযাবদ ানওযদর যদক্তয 

গ্লুদওাদজয ভাত্রা জফদি জমদত াদয।যদক্তয সকায যীক্ষা ওদয ডায়াদফটিদয লধ বনয়বভত জফন ওযদফন। এ জক্ষদত্র জওান 

কুাংস্কাদয ওান জদদফন না। ভদন যাঔদফন জঔজুয জমঔাদনযই জাও না জওন তা ডায়াদফটিও জযাকীদদয জন্য ক্ষবতওয। 

6. যাস্তায জঔারা জভরা বফবক্র ওযা ঔাফায জঔদর ডায়বযয়া, আভায়  অন্যান্য াবনফাী জযাদক আক্রান্ত য়ায ম্ভাফনা থাওদফ। 

7. আদ্রতা ওভ থাওায ওাযদন ত্বদও চুরওাবন দত াদয এফাং াদয়য জকািাবরয িাভিায় পাটর  (Crack) ধযদত াদয। এবাদফ 

পাটর ধযদর তা দত যক্তক্ষযণ দয় জীফানু াংক্রভণ দত াদয। এ অফস্থ্া জথদও মুবক্ত জদত জকার  যুয য িাভিা জবজা 

 নযভ অফস্থ্ায় ত্বদও বযবভতবাদফ বযাবরন (দদোবরয়াভ জজরী) ব্যফায ওদযদত দফ। 

8. ডায়বযয়ায় আক্রান্ত দর প্রবতফায ায়ঔানায য  এও গ্লা যারস্যারাইন ঔাদফন, মত দ্রুত ম্ভফ ফাাংরাদদ জভবডওযার জন্টাদয 

জমাকাদমাক ওদয ডাক্তাদযয  যাভ ম জনদফন। ২৪ খন্টা উক্ত নাম্বাদয জপান ওদয  জফা ায়া মাদফ।  

9. ৩ খন্টায জফী ভয় ধদয মথামথবাদফ াংযক্ষন ওযা য়বন এ ধযদনয ফাী ঔাফায ঔাদফন না। অবধও কযদভয ওাযদণ ঔাফাদয 

জযাক জীফানু জন্াদত াদয। অবতবযক্ত িবফ ম/দতর জাতীয় ঔাফায বযায ওরুন। ঁশযুক্ত াওফজী পরমূর জফী ওদয ঔাফায 

অবযা ওরুন।  

10. াবনয ট্যা খুদর াবন ব্যফাদযয আদক াবনয তাভাত্রা াত বদদয়  যীক্ষা ওদয জনদফন। য়াটায বটায ভুরক্রদভ িালু থাওদর 

উত্তপ্ত াবনট্যা জথদও জফয দত াদয এফাং উত্তপ্ত াবনদত াত রাকদর াত পুদি জমদত াদয।  

11. এওজদনয ব্যফহৃত জেড, জযজায, টুথবও, জডন্টার ফ্ল অন্য জওউ ব্যফায ওযদফন না। এফ ব্যফাদযয ভােদভ ভাযাত্মও 

জীফনখাতী জযাক আনায জদদ াংক্রবভত দত াদয।  

12. আযাপায বদন ৯ ই বজরজ তাবযদঔ প্রিে জযাদদ ফাইদয জখাযাদপযা না ওদয বনজ বনজ তাবুদত ফদই ইফাদত ফদন্দকীদত 

বনদয়াবজত থাওা উত্তভ। জযাদদয তীব্রতায ভদে জাফাদর যভদত উঠদত জকদর বট জরাদও আক্রান্ত য়ায ম্ভাফনা থাদও।  

13. মূেফান ম্পদ টাওা য়া াদাট ম (দক্ষত্রদবদদ) ফ ভয় বনদজয জপাজদত যাঔদফন। ওাদযা জওান প্রদরাবদন িদফন না। 

জওানভারাভার ক্রয় ওযদত বকদয় প্রতাবযত দফন না। অবযবিত ওাদযা াদথ ওঔদনা এওাওী জওাথা মাদফন না। 

14. ফাাংরাদদ জথদও আকত জ বিবওৎও দদরয দস্য াফ মক্ষবণও াজী জফায় বনদয়াবজত যদয়দছ। বনজ বনজ ফাস্থ্াদন জওান 

ভস্যায় িদর আইবড ওাদড ময জছদন উদিবঔত নম্বদয জপান ওযদর মথাম্ভফ দ্রুত ভাধাদনয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দফ। ফাাংরাদদ 

জ বভন জমাত্রীদদয াফ মক্ষবণও জফায় বনদয়াবজত।  


