
ইন্ডিয়ান প্ল়াম্বিং ম্িলস ক়াউন্ডিল (আইপিএসপস) 
পক্ষ থেকক

করুন়া ভ়াইর়াস মহ়াম়ারী থেকক ব়াাঁচ়ার জনয
প্ল়াব়ার ভ়াইকের ম্বকেষ ম্নকেেম্েক়া।



ভূম্মক়া

ইন্ডিয়ান প্ল়াম্বিং ম্িলস ক়াউন্ডিল (আইম্পএসম্স) ন্যাশন্াল স্কিল

ডেভেলপভেন্ট কভপ পাভেশন্ (এন্এসস্কেস্কস) এে তত্ত্বাবধাভন্ পস্কেচাস্কলত, োেত

সেকাভেে (দক্ষতা উন্নয়ন্ ও উভদযাক্তা-এেএসস্কেই) েন্ত্রভকে অধীন্স্থ একটি
সংস্থা । আেো োন্ন্ীয় প্রধান্েন্ত্রী শ্রী ন্ভেন্দ্র ডোদীে ডকৌশল োেভতে স্বপ্ন ডক
বাস্তবাস্কয়ত কোে লভক্ষয প্রস্কতজ্ঞাবদ্ধ ।

শ্রী নকরন্দ্র থম়ােী

ম়াননীয প্রধ়ান মন্ত্রী, ভ়ারতসরক়ার

করুন্া োইোস সংকি চলাকালীন্ এবং তােপে ডে সেস্ত স্কন্য়োবলী অন্ুসেণ

কো উস্কচত, োভত প্রভতযভকে স্বাস্থয এবং সেুক্ষাে েত্ন ডন্ওয়া োয় তাে স্কববেণ এই
স্কন্ভদপস্কশকাটিভত ডদওয়া হভয়ভে।

করুন্া োইোস ডক আিকাভন্া এবং প্রাণহাস্কন্ ডক ডোধ কোে জন্য এই তাস্কলকায়

'কেণীয়' এবং 'কী কেভবন্ ন্া' সেস্ত তথ্য েভয়ভে।এই স্কবপজ্জন্ক োইোভসে

স্কবস্তাে ডোধ কেভত দয়া কভে ডসগুস্কল অন্ুসেণ করুন্।

েভন্ োখভবন্, করুন্া োইোস খবুই স্কবপজ্জন্ক অসুখ, স্ককন্তু অন্যান্য স্কবপদ

ডেেন্ স্কবদুযৎ সেবোহ, স্কন্কাশী লাইন্ / গ্যাস, অস্কতস্কেক্ত চাপ, ডকাে অন্ুপালন্
এবং অন্যান্য PHE প্রভয়াজন্ীয়তা অবশযই ডেভন্ চলা উস্কচত ।

ড়াাঃ মকহন্দ্রন়ােপ়াকে

ম্মম্নস্ট়ারঅফ ম্িল

থডকভলপকমন্টএি

একেকপ্রম্নউরম্েপ

(এমওএসম্েঈ)

#IndiaFightsCorona

Page 2



মনে রাখনেে

Helpline Email ID : ncov2019@gov.in

Helpline Number : 011-23978046 (Toll Free: 1075)

Download Aarogya Setu Mobile App

Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogya

setu

IOS:
https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

স্কেভপািপ অন্ুোয়ী, সম্ভবত ডকান্ও কে পভক্ষভে প্লাস্কবংভয়ে কাজ কোে সেয় জল এবং অযাভোসভলে োধযভে

কভোন্া োইোস সংক্রেণ েস্ক়িভয় ডেভত পাভে। ডস কােভণই এটি অতযন্ত গুরুত্বপণূ পডে প্লাবােভদে অতযন্ত
সুেস্কক্ষতোভব তাভদে কাজটি কেভত হভব কেভবন্ োভত তাো স্কন্োপভদ থ্াভক।

সেকাে কতত পক প্রদত্ত সকল প্রশাসস্কন্ক স্কন্য়ে পালন্ করুন্।

আভোগ্য ডসতু অযাপ ডোবাইল ড াভন্ োউন্ভলাে করুন্ ।

েস্কদ ডকান্ও প্লাবােভক প্রশাসন্ বা োক্তাে কতত পক একাভন্ত থ্াকাে / ডকায়াোস্কন্টভন্ থ্াকভত বলা হয়, তভব
তাো বাস্ক়ি ডথ্ভক কাজ কেভত ডবে হভবন্ ন্া।

প্লাবােভদে অবশযই ড াষণা কো উস্কচত, তাভক স্ব-সঙ্গস্কতভত / ডকায়াোস্কন্টভন্ থ্াকভত বলা হয়স্কন্ এবং

করুন্া োইোস সংক্রাস্কেত বযক্তক্তে সংস্পভশ পআভসন্স্কন্। োই ডহাক ন্া ডকন্, প্লাবাে স্কন্ভজভক সংক্রাস্কেত
বভল ড াষণা কেভল কাজ কো উস্কচত ন্য়।
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ম্ক ম্ক সাধারণ সতর্ক তা অেলম্বে র্রনেে 
1. প্রতিতিন আপনার শরীররর িাপমাত্রা পরীক্ষা করুন।
2. ড স োি / স্কশল্ড / গ্গ্লস এবং ডলােস, ড স স্কেসাে বযবহাে করুন্। বাস্ক়ি ডথ্ভক বাইভে
ডবভোভলই োি পেভত হভব, একই স্কন্ভদপস্কশকা জাস্কে কভেভে ডকন্দ্রীয় স্বাস্থয েন্ত্রক।

3. আপনার হাি সাবান-জল তির়ে ধুর়ে তনন বা তকছুক্ষন পর পর সযাতনটাইজার বযবহার করুন।

4. বাত়ি থেরক থবররারনার সম়ে, প্রতিটি বযতি থেরক কমপরক্ষ 6 ফুট িরূত্ব রাখুন।সামাতজক িরূত্ব
বা ‘ডসাশযাল স্কেস্ট্যাক্তসং’ বজা়ে োখুন্।

5. কাজ থেরক বাত়ি তফরর অতবলরে স্নান এবং থনাংরা কাপ়ি ধুর়ে তনন। এটি করর আপতন এবং
আপনার পতরবার সংক্রমণ এ়িারি পাররবন।

6. যতি আপতন সরেিন হন থয আপতন থকানও সংক্রাতমি বযতির সংস্পরশে এরসরছন, অতবলরে এটি
তনকটস্থ তেতকত্সকরক অবতহি করুন বা উপরর বতণেি থহল্পলাইন নেরর থযাগারযাগ করুন।

7. আপনার সরঞ্জামটি বযবহাররর পরর, এটি সাবান-জল তির়ে বা থকানও সযাতনটাইজার তির়ে পতরষ্কার
করুন। মরন রাখরবন থয একই ধররণর সযাতনটাইজার বযবহার করুন যা ভাইরাস ধ্বংস কররি
সক্ষম। কাজ করার সম়ে আপতন থয থকানও জা়েগা, তজতনসপত্র ইিযাতি স্পশে করুন, প্রেরম
সাবান-জল তির়ে পতরষ্কার বা সযাতনটাইজ করুন।

8. সবেিা আপনার আইতি কািে এবং আইতপএসতস শংসাপত্র আপনার সারে রাখুন।

9. থমাবাইরলর মাধযরম সমস্ত থলনরিন করার থেষ্টা করুন। নগি থলনরিন এত়ির়ে েলনু।
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ম্ক ম্ক করকবন ন়া

1. এভক অপভেে সাভথ্ হযান্ডভশক কেভবন্ ন্া,অন্য উপাভয় ডসৌজন্য স্কবস্কন্েয় করুন্।

2. স্কন্ভজে েন্ত্রপাস্কত কাউভক ডদভবন্ ন্া বা অভন্যে েন্ত্রপাস্কতও আপস্কন্ বযবহাে কেভবন্ ন্া।

আপন্াে েস্কদ কােও কাে ডথ্ভক ডকান্ও েন্ত্রপাস্কত ডন্ওয়াে দেকাে হয় তভব প্রথ্ভে এটি

সাবান্-জল স্কদভয় োল কভে পস্কেষ্কাে করুন্ বা এটি সযাস্কন্িাইজ কভে বযবহাে কেভবন্।

3. কাজ কোে সেয় স্কন্ভজে োি, েুখ, ডচাখ ও ন্াক িাচ কেভবন্ ন্া।

4. ডকাভন্া স্ককেু ডলখাে জন্য কাউভক স্কন্ভজে কলে ডদভবন্ ন্া বা স্কন্ভজও অন্য কারুে কলে

ডন্ভবন্ ন্া।

5. কাজ ডশষ কোে পে স্কন্ভজে েন্ত্রপাস্কত কাস্ট্োভেে কাভে ড ভলআসভবন্ ন্া ।

6. অন্য কাভো োি বযবহাে কেভবন্ ন্া।

7. ডকাভন্া কাস্ট্োে স্ককেু খাবাে জন্য অন্ুভোধ কেভলও তাভদে ডথ্ভক স্ককেু খাভবন্ ন্া ।
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1. ডকান্ও অযাপভয়ন্টভেন্ট কোে সেয়, ক্লাভয়ন্টভদে সাভথ্ স্পষ্ট কভে বলুন্ ডে তাো কভোন্া োইোস সংক্রাস্কেত এবং / অথ্বা ডকায়াভেন্টাইন্ এে অধীভন্
েভয়ভে (পভেে পতষ্ঠা অন্ুসাভে স্কবভশষ সতকপতা অবলবন্ কো আবশযক)। কে পভক্ষভে ডপৌৌঁোভন্াে আভগ্ গ্রাহকভক আপন্াে আসাে বযাপাভে জান্ান্ এবং
অন্ুভোধ করুন্ ডে স্কতস্কন্ তাে বাস্ক়িটি পস্কেষ্কাে বা জীবাণেুুক্ত কভে োভখন্।আপস্কন্ েস্কদ ডক্লাস্কেন্ এভজন্ট বযবহাে কভে থ্াভকন্ তভব প্রথ্ভে স্কন্ক্তিত হভয় স্কন্ন্
ডে কে পভক্ষেটি বায়ুচলাচভল েভয়ভে। কে পভক্ষে েস্কদ পস্কেষ্কাে ন্া হয় তভব প্রথ্ভে এটি পস্কেষ্কাে করুন্ োভত চােপাভশে জীবাণু এবং োইোস ধ্বংস হয়।

2. আপস্কন্ েস্কদ এেন্ ডকান্ও কে পভক্ষভে কাজ কেভেন্ ো এক োস বা তাে ডবস্কশ সেয় ধভে বযবহাে কো হয়স্কন্, তভব অস্কতস্কেক্ত সতকপতা অবলবন্ কো
দেকাে।ভকান্ও ধেভণে স্কন্ষ্কাশন্ চালু কেভবন্ ন্া। সেস্ত ট্রাপ এবং WCs জল চালু কভে কাজ শুরু করুন্। সেস্ত জল সেবোভহে লাইন্গুস্কল 200
স্কপস্কপএভেে ডক্লাস্কেন্ দ্রবণ স্কদভয় ফ্লাশ, ডেন্,জীবাণুেুক্ত কো উস্কচত এবং গ্রাহকভদে বযবহাভেেআভগ্ স্ককেুক্ষণ অভপক্ষা কো উস্কচত।

3. ডে জায়গ্া বা স্কবক্তল্ডং িা স্কবগ্ত ২ োস ডথ্ভক অবযাবস্কেত অবস্হায় েভয়ভে, ডসখাভন্ স্কবভশষ সাবধান্তা অবলবন্ কো উস্কচত। কাজ শুরু কোে আভগ্ ডসখাভন্

লক্ষয কো উস্কচত ডে হওয়া টিকআসভে স্কক ন্া, সব গুভলা ন্ল ও কভোে স্কদভয় জল প়িভে স্কক ন্া এইসব।

4. ডকাভন্া বহুতল স্কবক্তল্ডং এ কাজ কোে সেয় অবশযই লক্ষয োখভত হভব ট্রাপ এ ডন্ভগ্টিে ডপ্রসাে আভে স্ককন্া োভত anti-siphonage / vent stacks টিক িাক

কাজ কভে।
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5. লকোউভন্ে সেয়, ডকবলোে ডসই কাজগুস্কল করুন্ ো জরুস্কে এবং সহভজ ডেোেত কো হয়। দয়া কভে সংিাে এবং ন্তুন্ সংভোগ্গুস্কলে েভতা ব়ি এবং

অপ্রভয়াজন্ীয় কাজ কেভবন্ ন্া।

6. কাজ কোে সেয় জভুতাে উপভে কোে লাস্কগ্ভয় স্কন্ন্।

7. বদ্ধ এবং সযাতসযাভত জায়গ্ায় কাজ কো এস্ক়িভয় চলুন্। এটি কো স্কবপজ্জন্ক।

8. স্কন্ক্তিত হভয় স্কন্ন্ ডে জভলে এবং স্কন্কাশী লাইভন্ বযাকভফ্লা প্রস্কতভোধক েভয়ভে।

9. কাজ শুরু কোেআভগ্, স্কন্ক্তিত হভয় স্কন্ন্ ডে আপন্াে কাভে সেস্তআন্ুষাস্কঙ্গক এবং েন্ত্রাংশ উপলব্ধ েভয়ভে।

10. কাজ ডশষ কোে পে কাস্ট্োে ডক অবশযই স্কশস্কখভয় ডদভবন্ ওয়ািাে স্কসল স্কদভয় ট্রাপ লাগ্াভন্াে প্রভয়াজন্ীয়তা এবংWCsফ্লাশ কোে সেয় ডেন্ স্কসি কোে িা

বন্ধ কভে ডন্য়।
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থরম্সকডন্ডিয়াল - ম্নজস্ব ব়াম্ি /  ব়ািংকল়া /  ম্ভল়া /  বহুতল ম্বন্ডডিংগুলম্ল /
হ়াউম্সিং থস়াস়াইটি /  অয়াপ়ািে কমকন্ট ক়াজ কর়ার সময অবেযই মকন র়াখ়া উম্চত

वाटर सील



আইকস়াকলেন থসন্ট়ারস /  হ়াসপ়াত়াকল
ক়াজ কর়ার সময অবেযই মকন র়াখ়া উম্চত

1. আপস্কন্ েস্কদ হাসপাতাল এবং আইভসাভলশন্ ডকন্দ্রগুস্কলভত কাজ কভে থ্াভকন্ তভব স্বাস্থয ও প্রশাসন্ েন্ত্রন্ালভয়ে জাস্কে

কো সেস্ত স্কবস্কধ অন্সুেণ করুন্। এো়িাও, স্বাস্থয ও সুেক্ষা প্রসভঙ্গ সেকাভেে সেস্ত স্কন্ভদপস্কশকা সম্পভকপ স্কন্য়স্কেত খবে

ডদখুন্।

2. ডকবলোে অন্ুভোস্কদত বযক্তক্ত /অপাভেটিং এভজক্তস সহ েবভন্ প্রভবশ করুন্ এবং সব পদা সংেকু্ত থ্াকুন্।

3. ডকান্ও কাে পভক্ষভে ডেোেত কোে আভগ্, এটি কেপভক্ষ একস্কদভন্ে জন্য পুভোপুস্কে জীবাণুেুক্ত এবং লক কো উস্কচত।
এই সেভয়ে েভধয বযবহাে কভিােোভব স্কন্স্কষদ্ধ কো উস্কচত।

4. বযতিগি প্রতিরক্ষামলূক সরঞ্জাম (তপতপই) অবশযই মাস্ক, থলাভস এবং জিুার কভাররর সারে পরা উতেি।

5. ডেোেত শুরু কোেআভগ্ প্লাস্কবং এে আইভিেগুস্কলভক জীবাণুেকু্ত করুন্।

6. ডকাভন্া বহুতল স্কবক্তল্ডং এ কাজ কোে সেয় অবশযই লক্ষয োখভত হভব ট্রাপ এ ডন্ভগ্টিে ডপ্রসাে আভে স্ককন্া োভত anti-
siphonage / vent stacks টিক িাক কাজ কভে।
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7. েস্কদ কে পভক্ষভে ঐস্কতহযবাহী িযাপগুস্কল লাগ্াভন্া থ্াভক তভব স্কচস্ককত্সা স্কবভশষজ্ঞভদে পোেশ পঅন্ুসাভে সাক্তজপকাল /  

ডসসে-স্কেস্কত্তক / িাচভলস/ পাভয় চাস্কলত িযাপস এবং ডসসে স্কেস্কত্তক ইউস্কেন্াল ফ্লাশ োলে স্কদভয় তাভদে প্রস্কতস্থাপভন্ে

ডচষ্টা করুন্। েস্কদ জলহীন্ ওয়ািােভলস ইউস্কেন্ালগুস্কল বযবহাে কো হভে, তােপভে স্কন্য়স্কেত স্কবেস্কতভত প্রাইস্কেং এবং

জীবাণুেুক্তকেণ স্কন্ে পাতাভদে স্কন্ভদপস্কশকা অন্ুসাভে কো উস্কচত।

8. বন্ধ হওয়া লাইন্ পেীক্ষা কোে জন্য, ডচবােগুস্কল কখন্ও একা একা খুভল পস্কেষ্কাে কেভত োভবন্ ন্া। ডখা োঁজ করুন্
স্থান্ীয় কতত পপভক্ষে কাভে পস্কেদশ পন্ / েক্ষণাভবক্ষভণে জন্য জভলে ডজিস বা গ্যাস বা অন্যান্য োভব ডখালাে বযবস্থা
কো োয় স্কক ন্া োভত কাজটি কো োয়।। েস্কদ সম্ভব হয় তভব এভন্ডাভিাস্কপক কযাভেো বযবহাে করুন্।

9. ডদভখ স্কন্ন্ ডে বযাকভফ্লা প্রস্কতভোধকগুস্কল জল সেবোহ এবং স্কন্কাশী লাইভন্ ইন্স্ট্ল কো আভে স্কক ন্া।

10. ডদভখ স্কন্ন্ সবগুস্কল ট্রাপ এ ওয়ািাে সীল লাগ্াভন্া আভে স্কক ন্া।

11. স্বাস্থযভসবা কেীভদে স্কসি কোে ন্াস্কেভয়WCs ডত ফ্লাশ কেভত এবং োইোসভক স্কন্ক্তিয় কোে জন্য গ্েে বায়ু (ডেখাভন্

সম্ভব) বযবহাে কভে Janitor Sink জীবাণুন্াস্কশত কো স্কশস্কখভয় স্কদন্।
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আইকস়াকলেন থসন্ট়ারস /  হ়াসপ়াত়াকল
ক়াজ কর়ার সময অবেযই মকন র়াখ়া উম্চত



1. স্বাস্থয ও সুরক্ষার জনয বাতণতজযক ভবন এবং প্রতিষ্ঠানগুতল দ্বারা জাতর করা সমস্ত তনরিে তশকা অনসুরণ করুন। 
2. থকবলমাত্র অনরুমাতিি বযতি / অপাররটিং এরজতি সহ ভবরন প্ররবশ করুন এবং সবেিা সংযুি োকুন। 
3. আপস্কন্ েস্কদ এেন্ ডকান্ও কে পভক্ষভে কাজ কেভেন্ ো এক োস বা তাে ডবস্কশ সেয় ধভে বযবহাে কো হয়স্কন্, তভব অস্কতস্কেক্ত সতকপতা অবলবন্ কো
দেকাে।ভকান্ও ধেভণে স্কন্ষ্কাশন্ চালু কেভবন্ ন্া। সেস্ত ট্রাপ এবংWCs জল চালু কভে কাজ শুরু করুন্। সেস্ত জল সেবোভহে লাইন্গুস্কল 200 স্কপস্কপএভেে
ডক্লাস্কেন্ দ্রবণ স্কদভয় ফ্লাশ, ডেন্, জীবাণুেকু্ত কো উস্কচত এবং গ্রাহকভদে বযবহাভেেআভগ্ স্ককেুক্ষণ অভপক্ষা কো উস্কচত ।

4. থকানও কাযেরক্ষরত্র থমরামি করার আরগ, এটি কমপরক্ষ একতিরনর জনয পুররাপুতর জীবাণুমিু এবং লক করা উতেি। এই সমর়ের মরধয বযবহার কর ারভারব তনতিদ্ধ 
করা উতেি। 

5. যতি ভবনটি কর়েক সপ্তাহ ধরর বন্ধ োরক, িরব এমন পতরতস্থতিরি এসটিতপ, থসপটিক টযাঙ্ক এবং থবসরমরের থেরনজ অপাররশন ইিযাতি থকানও অতভজ্ঞ সংস্থা দ্বারা 
করা উতেি। সমস্ত এসটিতপ থলা়োর এবং এ়োর বা়েুেলােল সতক্র়ে কররি হরব । এসটিতপরি (STP) কাজ করার সম়ে বযতিগি প্রতিরক্ষামলূক সরঞ্জাম (তপতপই) 
অবশযই মাস্ক, থলাভস এবং জিুার কভাররর সারে পরা উতেি।সমস্ত জরলর পাইপলাইনগুতল পুনরা়ে বযবহাররর আরগ ফ্লাশ করর জীবাণুনাতশি করা উতেি।

6. থকানও থমরামি শুরুর আরগ সমস্ত প্লাতেং তফক্সোরগুতল অবশযই জীবাণুমিু করুন।
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ব়াম্িন্ডজযককমকপ্লক্স / ক়ারখ়ান়ায /  ম্েক্ষ়া প্রম্তষ্ঠ়ান গুলম্লকত /  এপ়ািে কমকন্ট /  
েম্পিং মকল ক়াজ কর়ার সময অবেযই মকন র়াখ়া উম্চত



7. ডকাভন্া বহুতল স্কবক্তল্ডং এ কাজ কোে সেয় অবশযই লক্ষয োখভত হভব ট্রাপ এ ডন্ভগ্টিে ডপ্রসােআভে স্ককন্া োভত anti-siphonage / vent stacks টিক িাক

কাজ কভে।

8. বন্ধ হওয়া লাইন্ পেীক্ষা কোে জন্য, ডচবােগুস্কল কখন্ও একা একা খুভল পস্কেষ্কাে কেভত োভবন্ ন্া। ডখা োঁজ করুন্ স্থান্ীয় কতত পপভক্ষে কাভে পস্কেদশ পন্ / 

েক্ষণাভবক্ষভণে জন্য জভলে ডজিস বা গ্যাস বা অন্যান্য োভব ডখালাে বযবস্থা কো োয় স্কক ন্া োভত কাজটি কো োয়। েস্কদ সম্ভব হয় তভব এভন্ডাভিাস্কপক
কযাভেো বযবহাে করুন্।

9. যতি কমেরক্ষরত্র ঐস্কতহযবাহী টযাপগুতল ইনস্টল করা োরক িরব িারপরর সাতজে কাল / থসির-তভতিক / টােরলস / থসির-তভতিক বা পার়ে োতলি টযাপ এবং 
থসির-তভতিক ইউতরনাল ফ্লাশ ভালরভর সারে িারির প্রতিস্থাপরনর জনয মযারনজরমেরক পরামশে তিন। যতি জলহীন ইউতরনাল বযবহার করা হ়ে িরব তনমোিারির 
তনরিে তশকা অনসুারর তন়েতমি তবরতিরি প্রাইতমং এবং জীবাণুনাশক বযবহার করুন।

10. ডদভখ স্কন্ন্ ডে বযাকভফ্লা প্রস্কতভোধকগুস্কল জল সেবোহ এবং স্কন্কাশী লাইভন্ ইন্স্ট্ল কো আভে স্কক ন্া।

11. ওয়াশ ডবস্কসন্স এবং স্কসঙ্কগুস্কলভত বাবহােভোগ্য ট্রযাপগুস্কল লাগ্াভন্াে জন্য পোেশ পডদওয়া হভে।

12. ডদভখ স্কন্ন্ সবগুস্কল ট্রাপ এ ওয়ািাে সীল লাগ্াভন্া আভে স্কক ন্া।
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ব়াম্িন্ডজযককমকপ্লক্স / ক়ারখ়ান়ায /  ম্েক্ষ়া প্রম্তষ্ঠ়ান গুলম্লকত /  এপ়ািে কমকন্ট /  
েম্পিং মকল ক়াজ কর়ার সময অবেযই মকন র়াখ়া উম্চত



এছাড়া অেযােয পেষয়গুপলও খখয়াল রাখনত হনে

1. আপন্াে কাভে অস্কতস্কেক্ত োি োখভবন্।

2. পস্কেষ্কাে পস্কেেন্ন োখাে জন্য সাবান্-জল,স্কেিােভজন্ট বা ডেিল সবসেয় স্কন্ভজে সাভথ্ োখুন্।

3. েন্ত্রপাস্কত পস্কেষ্কাে কোে জন্য োইভক্রা- াইবাে কাপ়ি সাভথ্ োখুন্।

4. খাোপ ডেভিস্কেয়ালস গুস্কল োখাে জন্য একটি আলাদা বযাগ্ স্কন্ভজে কাভে োখুন্।

5. েস্কদ থ্ান্া বা প্রশাসন্ ডথ্ভক ডকাভন্া পাস ডদয় তভব ডসটি অবশযই সংগ্রহ কভে  ে ডথ্ভক ডবে হভবন্।

6. স্কন্ভজে কাভে একটি োইস্কে ডত স্কন্ম্নস্কলস্কখত স্কবষয় গুস্কল অবশযই স্কলভখ োখুন্।

a) ন্াে

b) টিকান্া

c) ডোবাইল ন্বে

d) আপস্কন্ স্কক কাজ কভেন্
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