
ইং রেজী বর্ণমালাে ক্রমানসুারে 
কো  ভিড -১৯ সরেতনতা

(A B C D)

A B C



ABCD  মাধ্যমম কেোররোনো কেরে ননরোপদ 
হওযোর জনয নিশুরদর নিমদেশাবলী

• েররোরনো ভোইরোস আজেোল প্রনিটি ঘররই আরলোচনোর নিষয, এটি সোরো নিরে মোনুষরে 
অসুস্থ েরর প্রভোনিি েরররে

• এেই েোররে নিনভন্ন কদরি প্রচুর কলোে মোরো কেরে

• পুররো কদি লেডোউরন ররযরে এিং আরও কিি েরযেটি কদি

• এই সমরয কনওযো উনচি সোিধোনিো, উপসেগ এিং অনযোনয সুরক্ষো িযিস্থো কিোঝো 
গুরুত্বপূেগ

• এই সমযেোল আমোরদর িোচ্চোরদর জনয অিযন্ত নিুন

• এই েোইডটি কেোনভড -১৯ কেরে ননরোপদ েোেোর জনয নিশুরদর েরযেটি গুরুত্বপূেগ 
নিষযগুনল মরন রোখরি সহোযিো েররি



A
AVOID CROWD (ভিড় এভড়র়ে েলুন)



B
BEWARE OF FAKE NEWS (িুর়ো খবে থেরক সাবধারন োকুন)

গুজরব ভবশ্বাস কেরবন না



C
CLEAN YOUR HANDS (আপনাে হাত পভেষ্কাে করুন)



D
DON’T GO OUT (বাইরে যারবন না)



E
EMPTY THE STREETS (োস্তা খাভল োখুন)



F
FEED ANIMALS-পশুরেে খাও়োন



G
GATHERING IS BAD-জমার়েত এভড়র়ে েলুন



H
HAND SANITIZING (বাে বাে হাত ধুন সাবান / সযাভি্টাইসাে ভের়ে) 



I
INSIDE THE HOME IS SAFE(ঘরেে ভিতরে সেুভিত োকুন) 



J
JOIN FIGHT AGAINST CORONA (করোনাে সারে  লড়াইর়ে সাভমল থহান)  



K
KINDNESS TO NEEDY (অসহা়েরেে সাহাযয করুন)



L
LEARN A NEW SKILL (নতুন ভকছু ভিখুন)



M
MEDITATE DAILY (থযাগ অিযাস করুন)



N
NO HANDSHAKE (হাত ভমলারবন না)



O
OFFER HELP TO OTHERS (অরনযে ভেরক সাহারযযে হাতটি বাভের়ে ভেন)



P
PRACTICE YOUR PASSION 

(আপনাে পছরেে ভজভনসটি ঘরে বরস অনিুীলন করুন)



Q
QUARANTINE YOURSELF

(ভনরজরক আলাো করে োখুন (বাভড়রত োকুন)



R
REGULAR EXCERCISE
(প্রভতভেন বযা়োম করুন)



S
SOCIAL DISTANCING

(সামাভজক েেুত্ব বজা়ে োখুন)

এরে আপররর  কেরে 
েমপরক্ষ ১ নমটোর এর 
দরুত্ব িজোয রোখুন



T
TRAVELLING IS DANGEROUS

(যাত্রা কো বতণ মারন ভবপে জনক)



U
USE MASK

(সবণো মাস্ক বযবহাে করুন)



V
VISIT  DOCTOR IF SYMPTOMS OF COVID-19 ARE STRONG

(থকাভিড ১৯ এে এই লির্ গুভল প্রকাি থপরল ডাক্তারেে সারে থযাগারযাগ 
করুন)

উচ্চ িোপমোত্রো িেূরনো েোনি ননিঃেোস এর সমসযো

মরুখ কেোেও স্বোদ 
েোরে নো

নোরে কেোরনো েন্ধ
নো  পোওযো

High Fever Dry Cough
Breathing Difficulty

No sense 
of taste

No sense 
of smell



W
WEAPONIZED & STRONG IIMUNE SYSTEM 

(করোনাে সারে লড়াই কোে জনয থোগ প্রভতরোধ িমতারক আেও মজবুত 
করুন)



X
E-XTRA PRECAUTIONS FOR ELDERS

(ব়েস্করেে জনয ভবরিষ সাবধানতা অবলম্বন করুন)



Y
YOUR AND YOUR FAMILY’S AWARENESS IS IMPORTANT

(আপনাে ও আপনাে পভেবারেে সরেতনতা অতযন্ত জরুেী)



Z
ZERO FACE  & MASK TOUCHING

(মুখ ও মাস্ক বােবাে থছাোঁ়ো থেরক ভবেত োকুন)



THANK YOU
ধনযবাে


