
টাকা পয়সা আদান দান 
কীভােব করেবন

ব া  নাট বা কাগেজর/টাকার মু া য সব রকেমর জীবাণুর 
বাহক, এ কথা সবজনিবিদত। মু া িক কেরানাভাইরাস বহন 
করেত পাের? এ এম মিশেনর বাতােম, পদায়, ক াশ রিজ াের 
অথবা বারেকাড ানাের িক ভাইরাস রেয়েছ? এ এম বা অন  য কাড  আপিন ব বহার 
কেরন, তার মেধ ও িক ভাইরাস থাকেত পাের?  হ াঁ, এ সব িজিনেসর ওপরই ভাইরাস লেগ 
থাকেত পাের! আিথক লনেদেনর সময় কেরানাভাইরােসর সং মণ এর স াবনা কমােনার িকছু 
উপায় রইল এখােন। 

কেরানাভাইরাস িক কাগেজর মু া/কেয়ন/কাড এ লেগ থাকেত পাের?
িব  জেুড় ব া  নাট বা মু া জীবাণুর বাহক িহেসেব াত। এর মেধ  ব াপক ভােব িচি ত জীবাণু  
হে  ই কালাই ( এই ব াে িরয়া  মানব দেহর অে  থােক, িবেশষ িকছু কার ই কালাই এর 
জন  পট খারাপ হেত পাের). আেরা বিশ িতকারক, এি বােয়া ক িতেরাধী জীবাণুও মু ার মেধ  
পাওয়া গেছ। বিশরভাগ সময়, এই জীবাণু িল জন াে র ে  ঝঁুিকপূণ হেয় দাঁড়ায় না, িক  
কািভড১৯ এর মহামারীর সময় আিথক লনেদেনর ব াপাের আপিন অিতির  সতকতা অবল ন 
করেত পােরন।  

এক  সা িতক গেবষণায় দখা গেছ য কাগেজর মু ার ওপর ৩ িদন অবিধ কেরানাভাইরাস লেগ 
থাকেত পাের। কেয়ন এর ওপরও এতটা সময়ই (৩ িদন) লেগ থাকেত পাের কেরানা ভাইরাস। 
িডট বা ডিবট কাড াি েকর তরী, আর এ িলেতও ভাইরাস লেগ থাকেত পাের।  ক াশ ছাড়া 

অন  উপােয় টাকা লনেদন/ ক াশেলস া াকশন এর ে  ব ব ত কী প াড এবং মাবাইল ফােনর 
পদায়ও ভাইরাস লেগ থাকেত পাের। 



সাধারণ িনেদিশকা
বািড়র বাইের থাকার সময় আপনােক মা  পের, িনেজর মখু শ 
না কের, এবং অেন র সে  ১২ িমটােরর দরূ  বজায় রেখ 
চলেত হেব। দাকানদার িকংবা িজিনসপ  পৗঁেছ দওয়ার কােজ 
িনযু  থাকেল/ ডিলভাির কম  হেল, িদেন িনিদ  সময় পর পর, 
িনেজর হাত সাবান জল িদেয় (অথবা হ া  স ািনটাইজার িদেয়) 
পির ার করেবন।  

য আঙুল অেপ াকৃত কম ব বহার কেরন, তাই িদেয় টাকা পয়সা 
ধ ন বা কাড ব বহার করার উপেযাগী য  পিরচালনা ক ন।
আপনার ে  এ  হেত পাের, ধানত য হাত ব বহার কেরন 
না স  ( যমন, ডানহািত লােকেদর জন  বাঁ হাত) এবং সই 
হােতর অেপ াকৃত কম ব ব ত আঙুল ( যমন, তজনীর পিরবেত 
অনািমকা) িদেয় এ এম এর বাতাম িকংবা ক াশ রিজ ার 
ইত ািদ শ ক ন।   

িনছক েয়াজন ছাড়া ব াে  না যাওয়ার চ া ক ন। এ  াহক 
এবং ব া  কম েদর সুর া িনি ত করেব। যতটা স ব ফান 
ব বহার কের এবং অনলাইেন টাকা জমা বা লনেদন জাতীয় 
ব াে র কাজ সারার চ া ক ন।

সেবাপির, ক াশ, াি েকর কাড বা আপনার ফান ব বহার কের 
আিথক লনেদেনর পর দেুটা কথা মেন রাখুন: িনেজর মখুম ল 
(নাক, মখু, চাখ) শ করেবন না, যত ণ না আপিন িনেজর 
হাত সাবান এবং জল িদেয় ধুেয় িনেয়েছন।   

এ এম মিশন ব বহার কের টাকা তালা বা ক াশ জমা দয়া/ 
ব াে র কাউ ার 
যখন এ এম বেুথ অন  কউ নই তখনই সখােন েবশ ক ন। 
স ব হেল িনেজর নইু/কাঁধ/পা িদেয় ধা া িদেয় দরজা খুলনু। 
বেুথর ভতর ঢাকার পর, একা  েয়াজন না হেল, চ া ক ন 
কােনা িজিনস না ছঁুেত। যিদ স ব হয় তাহেল এ এম ব বহােরর 
আেগ এবং পের িনেজর হাত হ া  স ািনটাইজার িদেয় পির ার 
কের িনন। অেপ াকৃত কম ব ব ত আঙুল ছঁুইেয় এ এম মিশন 
পিরচালনা ক ন। িনেজর সে  সু  রাখেত পােরন, যা িদেয় 
এ এম ব বহােরর আেগ ও পের হ া  স ািনটাইজার (অথবা ৭০% 
আইেসাে াপাইল এলেকাহল) এর সাহােয  এ এম এর বাতাম মেুছ 
িনেত পােরন। (যিদ আপিন এই কাজ  কেরন, তেব খয়াল কের 
সই সু  এক  খাম অথবা ছাট ব ােগ মেুড় বািড় িফের তা 
স ক ভােব পিরত াগ/বজন করেবন)  

ব াে  যেত হেল, সম  রকম সাবধানতা অবল ন ক ন, যমন 
মা  পরা, অেন র সে  ১২ িমটােরর শারীিরক দরূ  বজায় 
রাখা। যেকােনা লনেদেনর আেগ পের চ া ক ন হ া  
স ািনটাইজার ব বহার করেত।



ক াশ লনেদন/ ানসাকশন 
একজন দাকানদার িকংবা িজিনসপে র ডিলভাির কম  িহেসেব 
আপনােক হয়েতা অন  অেনেকর চাইেত বিশ টাকা পয়সা 
নাড়াচাড়া করেত হয়। বাতেল সাবােনর বণ ও জল রাখেত 
পােরন িনেজর হাত পির ার কের নবার জেন । সাবােনর বণ 
তরী করেত, এক  বাতেল সামান  সাবান ও জল িনেয় িমিশেয় 
িনন। এই বণ ব বহার কের ফনা তরী কের হাত পির ার কের 
িনন এবং তায়ােলর সাহােয  তা মেুছ িনন। হ া  স ািনটাইজার 
ব বহার কেরও িনেজর হাত িনয়িমত পির ার করেত পােরন। 
টাকা রাখার জন  আলাদা এক  বা  অথবা ছাট থেল রাখুন যা 
িদেন অ ত একবার সাবান (অথবা আইেসাে াপাইল এলেকাহল) 
িদেয় পির ার কের িনেত পােরন। 

াহক িহেসেব যখনই আপিন টাকা পয়সায় হাত দেবন তখনই 
আপনােক খয়াল কের িনেজর হাত সাবান (অথবা স ািনটাইজার) 
িদেয় পির ার কের িনেত হেব, িবেশষ কের িনেজর মখু ছাঁয়ার 
আেগ। বািড়েত, িনেজর টাকা রাখবার থিল /ওয়ােলট/মািন ব াগ, 
টাকা পয়সা অন  িজিনেসর থেক দেূর এক  আলাদা জায়গায় 
রাখুন।

(যিদ কাগেজর নাট এবং পয়সা ধুেত চান, তাহেল তা সাবান 
িদেয় ধুেয় ফ ােনর িনেচ অথবা রােদ েকােত পােরন। এইসব ব  
এই ি য়ায় িত  হেব না, িক  তা জাের ঘষেবন না অথবা 
আ ন িকংবা ওেভন ব বহার কের এ েলা েকােত যােবন না!) 

ক াশ রিজ ার/ টাকা গণনার মিশন/ কাড মিশন 
আপিন যিদ দাকানদার িকংবা কিশয়ার হন, তাহেল িনয়িমত িনেজর হাত সাবান (অথবা হ া  
স ািনটাইজার) িদেয় পির ার ক ন। কােজর সময়, পযায় েম ক াশ বা /ক াশ রিজ ার/কাড 
িরডার/টাকা গানার মিশন সাবান জেল ভজােনা কাপড় অথবা ৭০% আইেসাে াপাইল এলেকাহল িদেয় 
মেুছ িনন। যিদ ক াশ/ পেম  কাউ ােরর দািয়ে  থাকা কম র বদল হয়, তাহেল তার জায়গায় িযিন 
কােজ আসেছন তােক কাজ বিুঝেয় দওয়ার আেগ সই কম েক মিশন  পির ার কের িনেত হেব (এ 
ে , মিশেনর িনমাণকারীর দ  িনেদশাবলী অবশ ই পড়ুন, যােত য র কােনা িত না 

হয়)    

অেপ াকৃত কম ব ব ত আঙুল িদেয় কাড মিশন (অথবা অন  কােনা ধরেণর য / ি ন বা 
পদা) পিরচালনা করেত চ া ক ন। 

যিদ চান, তাহেল কাড পির ার করেত পােরন সাবােন ভজােনা কাপড় অথবা হ া  স ািনটাইজার 
িদেয়। জাের ঘষেবন না: ম াগেন ক অংশ  পি ল রাবার িদেয় আে  কের পির ার কের িনেত 
পােরন এই উপায় অবল ন করেল, এ  িত  হেব না।  

ফান পেম  
যিদ অনলাইেন টাকা আদান দান করেত আপনার মাবাইল ফান ব বহার কেরন, 
তাহেল কাজ শষ কের (অথবা বািড় পৗঁেছ) স  হ া  স ািনটাইজার / 
৭০% আইেসাে াপাইল এলেকাহল িদেয় পির ার কের িনন। 

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ  চ া করা হেয়েছ; ভুল র স ান 
পেল অনু হ কের িন িলিখত কানায় জানানঃ  indscicov@gmail.com.


