COVID PROTOCOL FOR STUDENTS
ছাত্রছাত্রীদের জন্য পালন্ীয় ককাভিডকাভলন্ ভন্য়মাবলী

1. Wear mask. Use of gloves and cap is optional.
১। মাস্ক সবসময় পরে থাকরে হরব। প্ররয়াজন অনুযায়়ী গ্লাভস ও টুপপ বযবহাে কেরে হরব।

2. Avoid wearing metal accessories like rings, chains, bangles and amulets.
২। ধােব বস্তু যযমন আংটট, যেন, েুপ়ি এবং োপবজ জাে়ীয় আনুষাপিক জজপনস পো যথরক পবেে
থাকরে হরব।

3. Wash your hand frequently with soap and water, or use sanitizer, if
available. Carry your own sanitizer so that you can use them anytime and
whenever you feel sanitization is needed.
৩৷ বােংবাে সাবান ও জল পিরয় হাে ধুরে হরব অথবা যপি সযাপনটাইজাে থারক েরব ো বযবহাে কেরে
হরব বােংবাে। পনরজে সযাপনটাইজাে পনরজ সারথ করে পনরয় আসরব যারে যখন যযেকম প্ররয়াজন
বযবহাে কেরে পােরব।

4. Maintain social and physical distance everywhere.
৪। সব জায়গায় সামাজজক এবং শাে়ীপেক িূেত্ব বজায় োখরে হরব।

5. Do not come to the institution if you are having fever, cold or any other
ailment.
৫। যপি যোমাে জ্বে, সপিি -কাপশ বা অনয যকান অসুস্থো থারক েরব করলরজ আসরব না।

6. Do not touch your face with hand anytime unless it is washed clean.
৬। যখন-েখন হাে পিরয় মুখমন্ডল স্পশ কেরব
ি
না, যপি না হােটট পপেষ্কাে করে যধায়া থারক।

7. Do not form close clusters with friends. Don't take selfies in groups, avoid
hand shake, hugging etc when you meet friends after such long time.

৭। বন্ধুরিে সারথ যকান অবস্থারেই জটলা কেরব না। িলবদ্ধ ভারব পনজস্ব়ী বা যসলপি েু লরব
না। অরনক পিন পে বন্ধুরিে সারথ যিখা হওয়াে পে কেমিি ন বা আপলিন কো যথরক পবেে
থাকরব।

8. Do not share exercise books, copies, pens, bags, or any other belonging of
your friend.
৮। বই, খাো, যপন, বযাগ বা অনয যকান পকছুই বন্ধুরিে সারথ ভাগ করে বযবহাে কেরব না।

9. Do not share food or drinking water with your friend or anyone.
৯। বন্ধু বা অনয কারুে সারথই খাবাে বা পান়ীয় জল ভাগ করে খারব না।

10. Do sit at your assigned place.
১০। যেপন করে বা লযাবরেটপেরে পনরজে জনয পনপিি ষ্ট স্থারনই বসরব।

11. Learn about COVID protocol attentively and follow the same in daily life.
১১। যকাপভড পনয়মাবল়ী সটিক ভারব পশরখ ো যোজকাে জ়ীবনযাত্রায় যমরন েলরব।

12. Do not panic.
১২। আেজিে হরব না।

13. Spread awareness amongst your relatives at home.
১৩। বাপ়িরে পনরজে পপেবাে-পপেজনরিে মরধয সরেেনো ছপ়িরয় িাও।

14. Play innovative games maintaining social distance.
১৪। সামাজজক িূেত্ব বজায় যেরখ যখলা যায় এমন উদ্ভাবন়ী যখলা যখরলা।

15. Learn how to fold arm over your mouth and nose before sneezing and
coughing.
১৫। হাাঁপে বা কাপশে সময় পক ভারব হাে ভাাঁজ করে মুখমন্ডল ঢাকা যায় ো পশরখ পনরে হরব।

16. Do not spit here and there.
১৬। যত্রেত্র থুেু যিলরব না।

17. Flush the toilets adequately and wash your hand with soap once done.
১৭। টয়রলট বযবহাে কোে পে যথাযথ ভারব জল পিরয় ধুরয় যিরব এবং পনরজে হাে সাবান সহরযারগ
ধুরয় যনরব।

18.Maintain social distance in class room, laboratory, library, corridors and
everywhere you go.
১৮। যেণ়ীকে, লযাবরেটপে, লাইরেে়ী বাোন্দা বা যযখারনই েু পম যারব যসখারনই সামাজজক িূেত্ব বজায়
োখরব।

19. Paint innovative posters and write poems, essays, slogans on raising
awareness on COVID.
১৯। যকাপভরডে পবরুরদ্ধ সরেেনো গর়ি েু লরে উদ্ভাবন়ী যপাস্টাে তেপে করো, কপবো, প্রবন্ধ, যলাগান
প্রভৃ পে যলরখা।

20. After reaching home, wash dress with detergent if you have another set. If
that is not possible keep the dress isolated for twelve hours and put it under
direct sunlight next day.
২০। করলজ যথরক বাপ়ি যিোে পে পনরজে পপেরধয় পডটােরজন্ট পিরয় ধুরয় যিল। যপি যসটা সম্ভব না
হয় েরব পপেরধয়রক ১২ ঘন্টা আলািা করে োখরে হরব। পরেে পিন যসই পপেরধয়রক সোসপে
সূযারলারক
ি
যেরখ পিরে হরব পুনোয় বযবহাে কোে আরগ।

21.Wash your mask, gloves and cap in hot water and surely with soap and
detergent.

২১। পনরজে বযবহৃে মাস্ক, গ্লাভস এবং টুপপ অপে অবশযই গেম জরল সাবান সহরযারগ ধুরয় পনরে হরব।

22. Verbal assistance or gesture to peers who are not able to maintain social
distancing and wear mask.
২২। যাো সামাজজক িূেত্ব বজায় োখরে বা মাস্ক পেরে সেম নয় োরিেরক যমৌপখক সহায়ো বা
অিভপিে সাহারযয সহায়ো কেরে হরব।

23. Avoid junk food and eating out. Eat healthy food prepared at home. Drink
hot water / milk/soup at home.
২৩। বাইরেে জাি িুড জাে়ীয় খাবাে এপ়িরয় েলরে হরব। বাপ়িরে প্রস্তুে পুটষ্টকে খাবাে যখরে হরব।
বাপ়িরে গেম জল, িুধ, সুযপ ইেযাপি পান কেরে হরব।

24. Remember you are the true fighter against this formidable threat called
COVID 19. We must win the battle by all will power and continuous
perseverance. We must not allow COVID 19 to compromise our daily academic
progress and achieving excellence.
২৪৷ মরন োখরব যকাপভড ১৯ নামক এই ভয়িে হুমপকে পবরুরদ্ধ েু পমই হরল সপেযকারেে যযাদ্ধা।
আমারিে সমস্ত ইচ্ছাশজি এবং অপবোম অধযবসায় পিরয় এই যুরদ্ধ জয়়ী হরে হরব। আমো অবশযই
যকাপভড ১৯ যক আমারিে তিনজন্দন একারডপমক অগ্রগপে এবং যেষ্ঠত্ব অজিরনে সারথ আপস কেরে
যিব না।

25. If you or your family member feel sick suddenly with fever or cold or any
other symptoms please immediately inform that to the Departmental Heads by
call or text message or WhatsApp and remain at home in isolation and consult
doctor. If any student comes to know that a classmate or his/her family
member is sick he/she also will inform departmental teachers.
২৫। েু পম বা যোমাে বাপ়িে যকউ যপি জ্বে বা সপিি বা অনয যকারনা উপসগ পনরয়
ি
হিাৎ অসুস্থ যবাধ
করো োহরল অনুগ্রহ করে অপবলরে করলরজে সংল়ীষ্ট পবভাগ়ীয় প্রধানরক যিান করে, যটক্সট বা
যহায়াটসঅযারপে মাধযরম জাপনরয় যিরব এবং বাপ়িরে পবচ্ছন্নভারব থাকরব এবং ডািারেে পোমশ ি
যনরব। যপি যকারনা পশোথী জানরে পারে যয যকারনা সহপািী বা োে বাপ়িে যকউ অসুস্থ যসও সংল়ীষ্ট
পবভাগ়ীয় পশেক যক ো সেু ে জাপনরয় যিরব৷
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