
আচররণ ইশিবাচ� পশরবি্ত রির জিথ্য স্পষ্ট ও �ার্ত�র পরাগাররাগ আবিথ্য�।

আচরলণর ইশ্োচক পশরে দ্ি নলক উৎসাশহ্ করার েলক্ষ্য, োংোলদলি যকাশভি-১৯ প্রশ্লরালধ গৃহী্ পদলক্ষপগুলোর সালে সরেরাহ করার জন্য ইটিআই 
যযাগালযালগর সমশবি্ উপকরণ প্রস্তু্ কলরলে। এই উপকরণগুলো অন্যান্য কাযদিক্রলমর সালে (যযমন ইটিআই এর শেশভন্ন যকাশভি-১৯ প্রশ্লরাধ শেষয়ক প্রশিক্ষলণর 
উপকরণসমূহ) সশমিশে্ভালে ে্যেহার করা উশচ্। যকননা একটি কাযদিকর যযাগালযাগ শুধুমারে একটি য্াগান ো ো দ্ি া যপৌঁলে যদয়ার মলধ্য সীমােদ্ধ নয় েরং মানুষ 
ে্যশক্তগ্ভালে ো সমষ্টিগ্ভালে যযসে উপালয় পারস্পশরক যযাগালযাগ কলর োলক এেং নানা অেদিজ্াপন কলর োলক ্ার পুলরাটা এই যযাগালযাগ প্রশক্রয়ায় অন্তভূদি ক্ত 
করা দরকার।

ে্যাপক গলেষণার পলর, ইটিআই োংোলদি োোইকৃ্ িব্দ, োক্য ও েশের যক্ষলরে সে ধরলনর দ্্যেদিলোধক্া পশরহার কলর যকাশভি-১৯ প্রশ্লরাধ সম্পলকদি  সুস্পষ্ট ও 
সংশক্ষপ্ত ো দ্ি া প্রস্তু্ করার জন্য কাজ কলরলে। এসে ো দ্ি া যপাস্ার ও শস্কালরর মাধ্যলম, এেং যসইসালে োইলরর একটি প্রলযাজক যকাম্পাশনর সাহায্য শনলয় রশচ্ 
দু’টি গালনর মাধ্যলম যপৌঁলে যদয়া হলয়লে। ইটিআই োংোলদি কলম্পাজারলদর সালে একটি ঐশ্হ্যোহী োংো যোকগান এেং পশচিমা ও প্রালচ্যর পলপর শমশ্রলণ অন্য 
একটি গান সৃষ্টির জন্য শনশেডভালে কাজ কলরলে। দুটি গানই যকাশভি-১৯ এর অশধক্র শেস্তার যরাধ করার  উপায় ও গুরুত্ব প্রচার কলর। কারিানার শপএ শসলস্লম 
শনয়শম্ভালে এই গানগুলো োজালনার ফলে এই প্রকলল্প অংিরিহণকারী কারিানার অশধকাংি কমদিচারীলদর কালে একটি আকষদিণীয় ও সহলজ মলন রািার মল্া 
ফরম্যালট গুরুত্বপূণদি  স্াস্্যো দ্ি া যপৌঁলে শদল্ সক্ষম হলয়লে।

পকাবভড-১৯ বিষয়ক িাত্া প্রচাক্রর জন্ ইটিআই কত্্ক প্রস্তুতক্ত উপকরণসমূহ

পপাস্ার বস্কার িাংিার ঐবতহ্িাহী 
পিাকগাক্নর সুক্র পকাবভড-১৯ 
বিষয়ক সক্চতনতামূিক গান

প্রাচ্ ও পাশ্াক্ত্র পপ গাক্নর 
সুক্রর বমশ্রক্ণ পকাবভড-১৯ 

বিষয়ক সক্চতনতামূিক গান

পরাগাররাগ উপ�রণগুরলা �ার্ত�রিারব বথ্যবহাররর জিথ্য অিুগ্রহ �রর শিরচর শবষয়গুরলা শবরবচিা �রুি:

উশদেষ্ট জনলগাঠিঠীর জন্য 
এেং ্ালদর চাশহদার জন্য 
উপযুক্ত উপকরণগুলো 
শনেদিাচন করুন

উপকরণগুলো একটি 
অলপক্ষাকৃ্ শেস্তৃ্ 
কমদিসূশচ ো কাযদিক্রলমর 
গুলছের সালে সমবিয় করুন

উপকরণগুলো শকভালে 
শে্রণ করলেন ও যপৌঁলে 
যদলেন যসই পশরকল্পনা 
করুন

উপকরণগুলো শকভালে 
ে্যেহার করা হলছে ্া 
পযদিলেক্ষণ করুন, ম্াম্ 
জানল্ চান

আপনার 
কমদিপদ্ধশ্র 
কাযদিকাশর্া 
মূে্যায়ন করুন
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পপিাগি স্াস্থ্য ও 
শিরাপত্া এবং 

প�াশিড-১৯ প্রশিররাধ

পকাবভড-১৯ প্রবতক্রাক্ের জন্ 
আচরণ পবরিত্ন সংক্ান্ত 

পযাগাক্যাগ উপকরণ

িাংিাক্দক্শর ততবর পপাশাক 
কারখানার জন্ ইটিআই-এর 
পকাবভড-১৯ বিষয়ক বশখন 
উপকরণসমুহ

এই নির দ্ে নিকা এবং এরে উনলিনিে প্রনিক্ষণ মনিউলটি যুক্তরার্যের ফররি, কমিওর়েলথ এন্ড ডিরেলপরমন্ট অনফস (এফনসনিও)-এর অথদো়েরি োলিাররবল সাপ্াই ডেইিস ফযোনসনলটি 
(নেএসনসএফ) িামক উর্যোরের অধীরি তেনর করা হর়েরে। ডকানেি-১৯ এর বযোপারর দ্রুে সাডা্ারির এই উর্যোেটি বযেবস্াপিা কররে মট মযোকরিািাল্ড নলনমরটি। এই ফযোনসনলটি বাংলার্ি, 
ইনথওনপ়ো, ঘািা, ডকনি়ো, নম়োিমার, োঞ্ানি়ো, ও ন্ম্াবুর়ের ১০০ এরও ডবনি সরবরাহকারীরক সহা়েোকারী যুক্তরার্যের এবং আন্ত দ্োনেক ২০টি িেুরা নবররেো ও ব্যোন্ড, এবং সােটি 
অলাে্িক সংস্ার সারথ অংিী্ানরত্ব েরড েুরলরে৷ এটি প্রেযেক্ষ ও পররাক্ষোরব প্রা়ে ্ি লাি িারী ও পরুুষরক অথদেনিনেক, সামান্ক, স্াস্যেেে সনুবধা প্র্াি কররব।


