
শিল্প-কারখানায় ককাশিড -১৯ শনয়ন্ত্রণের ককৌিল 
অগ্রাশিকার শিশিণে কশিড -১৯ শনয়ন্ত্রণের ককৌিলগুশল কী? 

একসাণে কাণের িূশিকা কী ো বুঝুন 

একেন কিমচারী কী করণে পাণরন প্রশেণরাি/ শনরসন অনুিীলন একেন িাশলক কী করণে পাণরন

৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন সািাশেক দূরত্ব অনুিীলন করুন শিশিত করুন, ককৌিল বাস্তবায়ন করুন, 

যাচাই করুন, উদাহরণ কহান 

স্ব-মূলযায়ন করুন, করাগের উপশিশত থাকগল 

বাশ়িগত থাকুন 

COVID-19-এর লক্ষেগুশল 

পরীক্ষা করুন

শনয়শমত প্রশ্নাবলী পরীিা করুন, 

তাপমাত্রা শবগবচনা করুন 

অনুিীলন করুন ঘন ঘন হাে কিাওয়া শিশিত করুন, সরবরাহ করুন, 

বযবহার যাচাই করুন, উদাহরণ কহান 

পশরধান করুন, প্রশতিাপন করুন, 

এবং অশবরত সামাশজক দূরত্ব বজায় রাখুন 

িুখিণ্ডল কেণক রাখুন শিশিত করুন, সরবরাহ করুন, বযবহার যাচাই 

করুন, উদাহরণ কহান, সামাশজক দূরত্বগক 

িশিিালী করুন 

পশরহার করুন িুখিণ্ডল স্পিম করা পশরহার 

করুন

শিশিত করুন, িশিিালী করুন, উদাহরণ কহান, 

প্রায়িই স্পিশ করা পৃষ্ঠসমূহ এবং অনযানয উচ্চ 

ঝুুঁ শকপূণশ িানসমূহ শনয়শমত পশরষ্কার এবং 

জীবাণুমুি করুন 

প্রায়িই স্পিম করা পৃষ্ঠসিূহ 

পশরষ্কার এবং েীবােুিুক্ত করুন

শপশপই সরবরাহ করুন এবং যাচাইকৃত এসওশপ 

শদন, প্রশিিণ শদন, এবং যাচাই করুন 

ইশতবাচক COVID-19 কিগত্র িানীয় 

হটস্পট সম্পগকশ  সগচতন থাকুন, কাগজর 

বাইগর শনরসন অভ্যাস অনুিীলন করুন । 

সিাণে ছশ়িণয় প়িা কিাণনা ইশতবাচক COVID-19 কিগত্র িানীয় হটস্পট 

সম্পগকশ  সগচতন থাকুন, কাগজর বাইগর শনরসন 

পদ্ধশতগুশলগক উৎসাশহত করুন 

*কশিড -19 উপসর্ম: তাপমাত্রা  ১০০.৪০ ফাগরনহাইট এর উপগর, কাশি, শ্বাসকগে অসুশবধা, স্বাদ এবং েন্ধ কগম যাওয়া, িরীর ঠান্ডা হগয় যাওয়া ।

†এটি আপনার প্রশতশষ্ঠত সযাশনগটিন কপ্রাগ্রাম প্রশতিাপন কগর না।

This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency of International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not 
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. Program activities are funded by USAID under Cooperative Agreement No. 7200AA19LE00003. This document was updated on January 20, 2021.




Accessibility Report


		Filename: 

		covid-19-control-strategies-for-industry-bangla-01202021.pdf




		Report created by: 

		Nicholas D. Luongo

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


