
স�োযোবের নমনুো সনবেন

আপনোর গ্োভ� পড়বেন, অথেো আপনোর হোত পররষ্োর করোর জন্য 
হ্যোন্ড �্যোরনটোইজোর ে্যেহোর করবেন। আপনি যাতে পরীক্ার নিট 
দনূিে িা িতরি, োর জি্য এটা িরতে হতে হয়
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�ীল করো 
ম�াড়তির �ত্্য 
ম�ায়াে

প্োরটিবকর রিরি, যাতে 
অল্প পনর�াণ েরল 
পদার্থ রতয়তে। এই তরল 
পদোথ্থবক অেি্যই রিরির 
মব্্য থোকবত হবে।

পরীক্োর রর�দ কোর্থ  
অথেো পরীক্োর 
সররজব্রেিন কোর্থ

রূপোলী 
�ীল �বমত 
েোবযোহ্যোজোর্থ  
ে্যোগ

নি�তপাতজেল 
গ্াভ�

হ্যান্ড �্যানিটাইজার

স্বচ্ছ রজপ-লক 
ে্যোগ

শুবে সনওযোর �োদো 
প্যোর

্াতপ ্াতপ নিতদ্থ নিিা

আপিার �তুের মভেতর মদতে, গলার 
মপেতির নদতি আপিার টিন�ল েুতঁজ 
মের িরতেি। �াহাতয্যর জি্য আপনি 
আয়িা ে্যেহার িরতে পাতরি।

আপনোর টনর�বলর সথবক অথেো স�টো 
সেখোবন থোকোর কথো রিল (েরদ তো 
েোদ সদওযো হবয থোবক), স�ই জোযগোর 
সথবক আপরন আপনোর স�োযোবের 
নমনুো সনবেন।

এিটা টি�ু্যর �ত্্য হালিা িতর 
আপিার িাি ঝাড়তেি।

ম�োতি মদওয়া নলিনিিাল েজ্থ ্য নেতি 
টি�ু্যটি মেতল মদতেি।

আপনি যাতে অনেনরক্ত মলেষ্া মের 
িতর নদতে পাতরি, োর জি্য এটা 
িরা হয়।

এই প্যাতিজটা েুতল আলতো িতর 
ম�ায়ােটা মের িতর মিতেি। এটা 
টিন�ল ও িাি দইুতয়র জি্যই ে্যেহার 
িরা হতে।

গুরুত্বপরূ্থ

এই ম�ায়াতের িাপতড়র িগা নদতয় নজভ, দাঁে, গাল, �ানড়, অরো অি্য 
মিাতিা জায়গা স্পি্থ করবেন নো।

ম�ায়াে যনদ এই অংিগুনল স্পি্থ িতর োহতল ম�ায়াে অিায্থির হতয় যাতে 
এেং আপিার এিটা িেুি ম�ায়াে মিওয়ার দরিার হতে। যনদ এটা ঘতট, 
োহতল �াহাতয্যর জি্য ি�্থচারীতদর মিাতিা এিজিতি অিতুরা্ িরতেি।

টিন�ল এেং িাতির জি্য এিই ম�ায়াে ে্যেহার িরতেি।

এর েতল েন� আ�তে পাতর অরো অল্প অস্বনতি হতে পাতর, নিন্তু ে্যরা লাগা 
উনচে িয়।

ম� এিই ম�ায়াতের এিই িগাটা হালিা 
িতর িাতির এিটা েুতটায় ম�ািাতেি 
যেক্ণ িা আপনি অল্প এিটা ো্া মো্ 
িরতেি (আপিার িাতির মভেতর ২.৫ 
ম�নটিন�টার অরো ১ ইনচি িাগাদ)।

১০ – ১৫ স�বকবন্ডর জি্য এই ম�ায়ােটা 
মঘারাতেি এেং আততি আততি ম�টা মের িতর 
মিতেি।

শু্ু িাতির এিটা েুতটা মরতি আপিার 
ি�িুা মিওয়া দরিার। আপিার যনদ নেদ্র 
রাতি েতে অি্য িান�িাটি ে্যেহার িরুি।

গুরুত্বপরূ্থ

ম�ায়াে মিওয়াটা অস্বনতিির �তি হতে পাতর। মজারাতলা ো্া আতে েতল 
�তি হতল ো ে্যরা লাগতল ম�ায়ােটা আরও মভেতর ম�ািাতেি িা।

ম�ায়াতের ি�িুাতে যনদ রক্ত ো েন� মলতগ রাতি, োহতল ি�্থচারীতদর 
মিাতিা এিজিতি �েি্থ  িরতেি।

হাে নদতয় ম�ায়ােটা ্তর, েড় িতর 
হাঁ িরতেি এেং ম�ায়াতের িাপতড়র 
িগাটা গলার মপেতির নদতি দটুি 
টিন�তলর ওপতরই (অরো মযোতি 
ম�গুনলর রািার িরা নেল)  
১০ স�বকবন্ডর জি্য ঘিতেি 
(�াহাতয্যর জি্য এিটা আয়িা 
ে্যেহার িরতেি)।

আপিার গলার মপেতির নদি মরতি 
�াে্াতি ম�ায়াতের িাঠিটা মের 
িতর মিতেি।

১০ 
স�বকন্ড।

আপিার যনদ মিাতিা প্রশ্ন রাতি অরো এই 
পরীক্ার নিট নিতয় মিাতিা ���্যা হয়, োহতল 
দয়া িতর ি�্থচারীতদর মিাতিা এিজিতি �েি্থ  
িরুি।

�োহোে্য দরকোর আবি?

১০-১৫ 
স�বকন্ড

অথেো

আপনোর রকবটর রজরন�গুরল েোচোই কবর সদখুন:2
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আপনোর রকট প্যোক করবেন
্াতপ ্াতপ নিতদ্থ নিিা

�ািিাটা ঘুনরতয় িক্ত িতর েন্ধ 
িরতেি, যাতে মিাতিা েরল পদার্থ 
চঁুইতয় মের িা হতে পাতর। �ািিাটা 
লাগাতিার জি্য আপিার হয়ে চাপ 
নদতে হতে পাতর।

গুরুত্বপরূ্থ

নিনির �ত্্য রাোর ��য় নিনচিে িরতেি 
যাতে িাপতড়র িগাটা মযি নিতচর নদতি 
�েু িরা রাতি। 
ম�ায়াতের অি্য িগাটা মভতগে মেলতেি, 
যাতে এটাতি িা মেনঁিতয় ম�ই নিনির �ত্্য 
ম�ািাতিা যায়।
নিনির �ািিাটা ঘুনরতয় িক্ত িতর েন্ধ 
িতর মদতেি।

a. প্ররত� অতপক্ািৃে মোট স্বচ্ছ নজপ-লি 
ে্যাতগ শুতি মিওয়ার প্যািটা রােতেি।

b. োরপতর, ম�ই এিই ে্যাতগ শুতি 
মিওয়ার প্যাতির পাতি নিনিটা রােতেি

অতপক্ািৃে েড় আয়েতির োতয়াহ্যাজাি্থ  
ে্যাতগ নজপ-লি ে্যাগটা রােতেি।

আপনোর পরীক্োর রকটটি সররজটিোর 
করবেন
আপনি যনদ এিটা পরীক্োর 
সররজব্রেিন কোর্থ  মপতয় রাতিি, 
োহতল ম�ই িাতি্থ র নিতদ্থিােলী 
অি�ুরণ িরতেি।

আপনি যনদ এিটা পরীক্োর রর�দ 
কোর্থ  মপতয় রাতিি, োহতল এই 
পরীক্ার মিাতিা অ্যান��ট্যাতটির �াতর 
িরা েলতেি।

আপনোর মখু সেবক রোখবেন।
মিাতিা ি�্থচারীতি �েি্থ  িরার আতগ, আপিার �েু ম�তি 
মিওয়া নিনচিে িরতেি। আ�রা আপিার পরীক্ার নিট যাচাই 
িতর আপিাতি েতল মদে ময এর পতর িী িরতে হতে।

আপনোর পরীক্োর রকবটর নমনুো হস্োন্তর কবর 
সদওযোর উবদেবি্য আপরন এখন ততরর। দযো কবর 
সকোবনো একজন কম্থচোরীবক �তক্থ  কবর সদবেন।
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�ীল িরার আতগ, ি�্থচারীতদর �ত্্য 
এিজতির আপিার পরীক্ার নিটটা 
যাচাই িতর মদোর দরিার হতে।

েড় েোবযোহ্যোজোর্থ  ে্যোগটো �ীল 
করবেন নো।

আপনি যনদ গ্াভ� পতর রাতিি, 
োহতল আপনি ম�গুনল েুতল মেতল 
ম�োতি মদওয়া নলিনিিাল েজ্থ ্য 
নেতির �ত্্য ো মেতল মদতেি। ো 
িাহতল আপিার হাে পনরষ্ার িরার 
জি্য হ্যান্ড �্যানিটাইজার ে্যেহার 
িরতেি।
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