
 
খেলার নির্দে শাবলী: 

•  গেমের চিত্রটি েুদ্রণ(ছাপাম া) করু  এবং এটি একটি কার্ড মবামর্ড  
আটকা । 

•  ুচ়ি (প্রচিটি গেম াযাম়ির জ য একটি  ুচ়ি) এবং একটি র্াইস 
(মজামর্া জ্ঞা  চকট) বযবহার করু । 

•  সমবডাচ্চ 4 জ  গেম াযা়ি - সবডচ ম্ন 2 জ  গেম াযা়ি গে মি 
পারমব। 

• I স্বিন্ত্রভামব গে ু  (প্রচিটি গেম াযাম়ির জ য একটি  ুচ়ি) বা 
দম  (প্রচিটি দম র জ য একটি  ুচ়ি)  

নির্দে শাবলী 
- গেযার বা এে  একটি দ  যা প্রথে শঙ্কায গপ ৌঁমছ 100 গেেটি চজি । 

গেেটি চজিমি: 

> সামপর েুে গযোম  রমযমছ গসগুচ  আপ ামক এ়িামি হমব এবং সংেযা 
বৃচির চদমক চসৌঁচ়ি চদময উঠমি হমব। 

েই একটি গকাচভর্ ১৯ টি সিয (যে  আপচ  গসোম  গপ ৌঁছমব  িে   

 

গজামর গজামর প়ি ু)> সামপর েুেটি একটি গকাচভর্ ১৯ পুরাণ (আপচ  
গসোম  অবিরণ করার সেয উচ্চারণটি উচ্চস্বমর প়িু  এবং চশক্ষাথীমদর 
চেমথর চপছম র ঘট াটি বযােযা করু )Player or a team which reaches 

the mark 100 first, wins the game. 

- In order to win the game: 

>you will have to avoid the numbers where snake’s mouth is and climb 

the ladders towards the increase of numbers. 

>Snake’s mouth is a covid19 myth (read out the myth aloud when you 

land there and explain to students the fact behind the myth) while 

ladder is a covid19 fact (read out aloud when you land there). 

 

 

 

সার্ের মুে - খ ানিড 19 নমথ: 
২৮:  াাঁচা রসিু, হলুদ, চবিপ্রাশ োওযা আেিার্  িাইরাস খথর্  রক্ষা 
 রর্ব 

37: আেনি মশার  ামর়্ের মাধ্যর্ম COVID-19 খের্ে োর্রি 

47: আেিার শরীর্রর উের্র অ্যালর্ াহল বা জীবাণুিাশ  খে  রা 
সংক্রমণ খরাধ্  রর্ে োর্র 

75: গ্রীর্ে, খিার্বল  র্রািািাইরাসর্  হেযা  রা হর্ব 

94: গরম জল োি  রা গলায িাইরাসর্  হেযা  র্র। 

96: খ বলমাত্র খসই খলার্ রা যারা খ ানিড 19 লক্ষণগুনল খদোয োরা 
িাইরাস ছ়োর্ে োর্র। 

েই - গকাচভর্ 19 টি িথয: 
4: সাোচজক দরূত্ব উপ যামসর কমরা ভাইরাস ছচ়িময চদমি বাধা গদয। 

12: হাি গধাযা প্রাযশই শরীমর ভাইরামসর প্রমবমশর সম্ভাব া হ্রাস কমর 

14: কাচশ, হাৌঁচি এবং কথা ব ার সেয আপ ার েুেটি গেমক রােম  
কমরা ভাইরাসটি ছচ়িময যায। 

22: উষ্ণ আবহাওযা ভাইরামসর সংক্রেণ গরাধ কমর  া 
41: আপ ার েুমে স্পশড  া করা ভাইরামস শরীমর প্রমবশ করমি বাধা গদয 

৫৪: গকা ও  ক্ষণ গদোম ার আমেই একজ  বযচি ভাইরাস ছচ়িময চদমি 
পামর। 

  সাে এবং মই - খ ানিড 19 সংস্করণ 
 


