
টকাপইচাৰ লন দন

টকাৰ নাটেবাৰ সকেলা ধৰণৰ বীজাণুৰ দদুা  বাহক। নাট 
আৰু মু াই কৰ’না ভাইৰাছ কিঢ়য়াব পােৰেন? এ, , এমৰ বুটাম 
আৰু পদা, নগদ িহচাপৰ বহী অথবা বা  ক’ড নাৰ আিদত 
ভাইৰাছ থািকব পােৰেন? আপিুন এ, , এম বা অন  ঠাইত 
ব ৱহাৰ কৰা কাডেবাৰত একা? এই ধৰণৰ সকেলা পৃ েত 
ভাইৰাছ থািকব পােৰ ! আিথক লন দন কেৰাঁেত হ’ব পৰা 
কৰ’না ভাইৰাছৰ সং মণৰ স াৱনা াস কৰাৰ কতেবাৰ 
উপায় স েক তলত আেলাচনা কৰা হেছ।

কৰ’না ভাইৰাছ নাট/মু া/কাড আিদত থািকব পােৰেন?
টকাৰ নাটেবাৰক সম  িব েত বীজাণুৰ বাহকৰেূপ জনা যায়। আটাইতৈক বিছৈক উপল  বীজাণুিবধ 
হ’ল ই, ক’লাই (খাদ নলীত থকা এিবধ বে িৰয়া, যাৰ কতেবাৰ কােৰ ডােয়িৰয়া বা হাগিন ৰাগ 
সৃি  কিৰব পােৰ)। মু াৰ পৃ ত িতৈজিৱক িতেৰাধী, অিধক িতকাৰক বীজাণুও পাৱা গেছ। 
বিছভাগ সময়ত, এই বীজাণুেবােৰ জন া ৰ িত িবেশষ ভাবিুকৰ সৃি  নকেৰ, িক  ক’িভড১৯ 
িব  মহামাৰীৰ সময়ত আিথক লন দন কৰাৰ সময়ত আপুিন অিধক সেচ  হাৱা উিচত।
 
অলপেত কৰা এক অধ য়নত পাৱা গেছ য কৰ’না ভাইৰােছ টকাৰ পৃ ত ৩ িদনৈলেক বিত থািকব 
পােৰ। ক সইদেৰ, মু াৰ পৃ েতা কৰ’না ভাইৰাছ িসমান িদনৈল িতি  থকাৰ স াৱনা থােক। 
িডট আৰ ু ডিবট কাডেবাৰ াি েকেৰ তয়াৰী, আৰ ুএইেবােৰও ভাইৰাছ কিঢ়য়াব পােৰ। নগদ

িবহীন লন দন কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা কি উটাৰৰ িক প   আৰ ু মাবাইল ফানৰ পদােতা ভাইৰাছ 
থািকব পােৰ।



সাধাৰণ িনেদশনা
মখুখন শ নকৰাৈক আপুিন মা  পিৰধান কৰা উিচত আৰ ুিযেকােনা 
কামত ঘৰৰ বািহৰৈল ওলােল আন ব ি ৰ সেত ১২ িমটাৰ দৰূ  বজাই 
ৰখা উিচত।
 
আপুিন যিদ এজন দাকানী নাইবা ঘৰত ব  িদ অহা লাক, তে  
আেপানাৰ হাত দখুন চােবান আৰ ুপানীেৰ (অথবা হাত পিৰেশাধক বা 
ছিনটাইজাৰ েয়াগ কিৰ) িকছু সময়ৰ মেূৰমেূৰ ভালৈক ধাৱক। 
 
নগদ টকা চুবৈল বা কাড ব ৱহাৰ কৰা য  চলাবৈল আপুিন সঘনাই 
ব ৱহাৰ নকৰা আঙুিলেকইটা ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ। তাৰ বােব এ, , 
এমৰ িকব’ডত বা নগদ লন দনৰ িহচাব বহীত আেপানাৰ সাধাৰণেত 
ব ৱহাৰ নকৰা হাতখন ( যেনঃ সাঁহােতেৰ কাম কৰা মানহুৰ ত 
বাওঁ হাতখন) আৰ ু সইখন হাতৰ সাধাৰণেত ব ৱহাৰ নকৰা আঙুিল এটা 
( যেনঃ তজনী আঙুিলৰ সলিন অনািমকা আঙুিলেটা) ব ৱহাৰ কিৰব 
পােৰ।
 
অিত েয়াজনীয় নহ’ ল বংকৈল নােযাৱাই ভাল। ই বংকৰ কমচাৰী 
আৰ ু াহক উভয়েৰ সুৰ াৰ বােব দৰকাৰী। ফানৰ সহায়ত আৰ ুঅন ান  
অনলাইন িবক  ব ৱহাৰ কিৰ লন দন কৰাৰ পায মােন চ া কৰক।
 
সেবাপিৰ, টকাপইচাৰ লন দন কিৰবৈল নগদ টকা, াি ক কাড নাইবা 
ফান ব ৱহাৰ কৰাৰ পাছত এটা কথা মনত ৰািখবঃ চােবান আৰ ুপানীেৰ 
ভালৈক নােধাৱাৈলেক আেপানাৰ মখুম ল (নাক, মখু, চ ) হােতেৰ শ 
নকিৰব।
 
এ, , এমৰ পৰা টকা উিলওৱা অথবা নগদ জমা কৰা / বংকৰ 
কাউ াৰ 
আন কােনা ব ি  নথকা অৱ াতেহ এ, , এমৰ কাঠািলত েৱশ 
কিৰব। যিদ পােৰ, আেপানাৰ িকলা  / কা  / ভিৰৰ সহায়ত 
দৱুাৰখন ঠলা / টনাৰ চ া কৰক। কাঠািলত সােমাৱাৰ পাছত, 
েয়াজন নহ’ ল কােনা পৃ  শ নকিৰব। স ৱ হ’ ল, এ, , এম 
ব ৱহাৰ কৰাৰ আেগেয় আৰ ুপাছত হাত পিৰেশাধক ( ছিনটাইজাৰ) 
েয়াগ কৰক। এ, , এম চলাবৈল সঘনাই ব ৱহাৰ নকৰা আঙুিলেকইটা 
ব ৱহাৰ কৰক। এ, , এমৰ িকব’ডখন ব ৱহাৰ কৰাৰ আেগেয় আৰ ু
পাছত আেপানাৰ লগত িনয়া ছু কাগজৰ সহায়ত হাত পিৰেশাধক (বা 
৭০% আইচ’ পাইল এলকহল) েয়াগ কিৰ মিচ ল’ব পােৰ। (যিদ এেন 
কেৰ, তে  এটা লফাফাৰ িভতৰত ভৰাই ছু কাগজখন ঘৰৈল ল আিন 
উপযু  ধৰেণ পলাই িদয়ােটা িনি ত কিৰব)।
 
বংকৈল যাবলগীয়া হ’ ল, মা  িপ া আৰ ু১২ িমটাৰ ব ৱধান বজাই 
ৰখাৰ দেৰ ামাণ  প িতেবাৰ মািন চলােটা িনি ত কৰক। িযেকােনা 
লন দনৰ আেগেয় আৰ ুপাছত হাত পিৰেশাধক ( ছিনটাইজাৰ) েয়াগ 
কৰাৰ অভ াস কৰক।



নগদ লন দন
এজন দাকানী অথবা ঘৰত ব  িদ অহা ব ি  িহচােব আপুিন 
হয়েতা আনতৈক বিছ দিনক নগদ টকাৰ লন দন কিৰব লগীয়া 
হয়। হাত দখুন মােজমােজ ধুই থািকবৈল আপুিন এটা বটলত 
চােবানপানী আৰ ুপানীৰ ব ৱ া এটা লগত ৰািখব পােৰ। এটা 
বটলত পানী ল তাত অলপ চােবান িমহলাই আপুিন িম ণ এটা 

ত কিৰ ল’ব পােৰ। িম ণেটা েয়াগ কিৰ হাত দখুন ভালৈক 
ফনাই ল ধুই পলাওক আৰ ুএখন গােমাচােৰ মিচ লওক। 
িনয়িমতভােৱ হাত দখুন পিৰ াৰ কিৰবৈল আপুিন হাত পিৰেশাধেকা 
ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ। টকাপইচা ৰািখবৈল আপুিন এটা বেলগ 
পা  বা সৰ ু মানা লগত ৰািখব পােৰ, িযেটা দিনক অ তঃ 
এবাৰ চােবানপানী (বা আইচ’ পাইল এলকহেলেৰ) ধুই পেলাৱা 
উিচত।
 
এজন াহক িহচােব, িযেকােনা সময়ত টকাপইচাৰ লন দন 
কেৰাঁেত আৰ ুিবেশষৈক আেপানাৰ মখুম ল শ কৰাৰ আেগেয় 
আেপানাৰ হাত দখুন চােবান পানী (অথবা হাত পিৰেশাধেকেৰ) 
পিৰ াৰ কিৰ লাৱােটা িনি ত কৰক। ঘৰত আেপানাৰ টকাৰ 
মানা (ৱােলট) / টকািখিন বেলগ ঠাইত থাৱাৰ ব ৱ া কৰক।
 
(যিদ আপুিন টকা আৰ ুমু ােবাৰ ধুব খােজ, তে  সইেবােৰা 
সাৱধােন চােবােনেৰ ধুই ফনৰ তলত নাইবা ৰ’দৰ তাপত ভালৈক 

ৱাই ল’ব পােৰ। এেন কিৰেলও নাটেবাৰ সাধাৰণেত ন  নহয়, 
িক  বিছৈক নঘিঁহব অথবা জইু বা অ’ ভনত ৱাবৈল চ া 
নকিৰব!)

নগদ লন দনৰ টাকা বহী / টকা িহচাপ কৰা য  / কাড য
এজন দাকানী অথবা ধনভঁৰালী িহচােব, িনয়িমতভােৱ আেপানাৰ হাত দখুন চােবানপানী অথবা হাত 
পিৰেশাধেকেৰ পিৰ াৰ কৰক। দিনক কামৰ সময়ত িকছু সময়ৰ মেূৰমেূৰ টকাৰ বাকচ / নগদ লন
দনৰ টাকা বহী /কাড পৰী া কৰা য  / টকা িহচাপ কৰা য  আিদ চােবানপানীেৰ িতওৱা এখন 
কােপাৰ নাইবা ৭০% আইচ’ পাইল এলকহল েয়াগ কিৰ পিৰ াৰ কৰক। নগদ লন দনৰ কাউ াৰত 
কম ৰ সালসলিন হ’ ল, িপছৰজেন দািয়  চ  িজ লাৱাৰ আেগেয় থমজেন য েবাৰ পিৰ াৰ কিৰ পলাব 
পােৰ। (এই ত য েটাৰ িনমাণকতাৰ িনেদশাৱলী পিঢ় লাৱােটা িনি ত কৰক যােত তেন কৰাৰ 
ফলত য েটাৰ কােনা িত নহয়।)
 
কাডৰ য েটা (নাইবা তেন আন কােনা য  / পদা) চলাবৈল সঘনাই ব ৱহাৰ নকৰা আঙুিলেকইটা 
ব ৱহাৰ কিৰবৈল চ া কৰক।
 
যিদ আপুিন িবচােৰ, তে  চােবানপানীেৰ িতয়াই লাৱা এখন কােপােৰেৰ নাইবা হাত পিৰেশাধক েয়াগ 
কিৰ কাডেবাৰ পিৰ াৰ কিৰ ল’ব পৰা যায়। িক  বেলেৰ নঘিঁহবঃ এটু ৰা ৰবেৰেৰ চু কীয় আঁচযু  
অ লেটা লােহৈক পিৰ াৰ কিৰব পােৰ। ইয়াৰ ফলত কাডখনৰ কােনা িত নহয়।
 
ফােনেৰ কৰা লন দন
যিদ আপুিন অনলাইন লন দন কিৰবৈল আেপানাৰ মাবাইল ফানেটা ব ৱহাৰ কেৰ,
তে  িতেটা লন দনৰ পাছত (নাইবা ঘৰ আিহ পাৱাৰ পাছত) হাত পিৰেশাধক 
/ ৭০% আইচ’ পাইল এলকহল েয়াগ কিৰ ফানেটা পিৰ াৰ 

এই তথ িখিনৰ িব ানিভি ক সত তা অ ু  ৰািখবৈল যথাসাধ  চ া কৰা হেছ, যিদ কােনাধৰণৰ আঁেসাৱাহ আেপানাৰ 
দিৃ েগাচৰ হয়, তে  অনু হ কিৰ এই কনাত যাগােযাগ কৰক:indscicov@gmail.com


