
ক�োভিড-১৯ এ এমএফআই

ব্োঞ্চ ম্যনেজোর ওব্োঞ্চ ম্যনেজোর ও  ভফল্ডভফল্ড 
অভফসোরনের প্রভিক্ষণ ভেনেদে ভি�ো অভফসোরনের প্রভিক্ষণ ভেনেদে ভি�ো 

�মম্ী নের 
�মম্ী নের 

ভেরোপত্ো 

ভেরোপত্ো �মদেনক্ষনরে
�মদেনক্ষনরেভেরোপত্ো

ভেরোপত্ো

�নরোেো িোইরোস: একটি ভাইরাস যার কারণে COVID 19 ররাগ হয়



রনমি 
ভফল্ড অভফসোর  

ফোভিমো
ভফল্ড অভফসোর  

ে্নেি
ব্োঞ্চ ম্যোনেজোর 

অবস্োে -ব্োঞ্চ অভফস

চভররে -

লক্ষ্
ভফল্ড অভফসোর  

সোরোংি -  এই অংণে ব্াঞ্চ ম্াণেজার ও ররেডিট অডিসাণরর মণ্্ কণরাো ভাইরাস ডেণয় একটি 
আণ�াচোর বে্ণো রণয়ণে। তারা  COVID মহামারী রেণক রক্ার জে্ ডবডভন্ন স্ব-সুরক্া / 
ডেজ সুরক্া ব্বস্া ডেণয় আণ�াচো কণরে, যা ডিল্ড কমীমী ণের গ্রহে করা উডচত।

খন্ড ১ - ব্োঞ্চ অভফস এবং ভফল্ড পরদেোন়ে �মম্ী নের স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো



ফাতিমা, নভেল কভ�ানা োই�াস 
হভলা শ্াসিন্ত্রভক আক্রমণকা�ী 
এমন এক োই�াস যাভি মানুষ 
আভে কখভনা আক্রান্ত হয়তন।

ক�োভিড ১৯ সম্পন�দে  সনচিেিো

এটি তিভসম্ব� 
২০১৯ সাভল চীভন� 
উহান শহভ� প্রথম 

পাওয়া তেভয়তিভলা। 

দীভনশ স্া�,   
নভেল কভ�ানা 
োই�াস কী?

দ্রষ্টব্য: স্টাফ সদস্যদদর অবশ্যই মটাস্ক পড়দে হদব এবং পরস্পর 
থেদে  েমপদষে  ২ মমটটার দূরত্ব বজটায় রটাখদে হদব।



কভ�ানা োই�াস 
কীোভে িডায়?

•  কভ�ানা োই�াস ছিো ায়াভচ ছ�াে যা এক জন ছথভক আভ�ক 
জভন িতডভয় পভ�।

•  এই োই�াভস আক্রান্ত ে্ততি� সংস্পভশশে এভল োই�াসটি অন্ 
মানুভষ িডায়।

•  আক্রান্ত ে্ততি� হো াতচ, কাতশ, লালা, থুথু এসভে� মাধ্ভম এটি 
িডায়।

ক�োভিড ১৯ সম্পন�দে  সনচিেিো



কভ�ানা োই�াস সংক্রমভণ� লক্ষণ 
গুভলা তক তক ?

শ্াস প্রশ্াভস� 
অসুতেধা

শুষ্ক কাতশ

জ্ব�

ক�োভিড ১৯ সম্পন�দে  সনচিেিো

সোধোরণ লক্ষণগুভলর মনধ্য রন়েনে:
জ্ব� • শ্াসকষ্ট • শুষ্ক কাতশ
অে্যোে্য লক্ষণগুভলর মনধ্য রন়েনে:
শ�ী� এ ে্থা• েলা ে্থা • স্াদ ো েভধে পত�চয় 
শততি কমা

এেং তকিু ছলাভক� িায়ত�য়া, েতম েতম োে এেং নাক 
তদভয় জল পডা� লক্ষণ ও ছদখা তদভি পাভ�। 



ক�োভিড ১৯ সম্পন�দে  সনচিেিো

ফাতিমা, যতদ আমাভদ� সভদেহ হয় ছয আমাভদ� সংক্রমণ 
হভয়ভি, আমাভদ� ছসই মুহূভিশে ই তনভজভক ছকায়া�ান্টিন 
ক�া উতচি । আমাভদ� স্ তচতকৎসা ক�া উতচি নয়। 
ছকাতেি-১৯ এ আক্রান্ত ে্ততিভদ� সঠিক ছদখাভশানা� 
প্রভয়াজন। গু�ুি� অসুস্থ ে্ততিভদ� যথাযথ তচতক ৎসা� 
জন্ তচতকৎসা ছকন্দ্রগুতলভি অতেলভম্ব ছযােভযাে ক�া ক�া 
উতচি ।

দীভনশ স্া�, ছকানও 
তনরদদিষ্ট ওষুধ �ভয়ভি যা� 
দ্া�া কভ�ানা োই�াস 
এ� তচতকৎসা হভি পাভ�?

এই জন্ আমাভদ� 
দ্রুিসমভয়� মভধ্ 
তনকটস্থ স�কা�ী 

ছকাতেি -১৯ 
ছিতিভকভটি স্াস্থ্ 
ছকন্দ্র /হাসপািাল 

ছযভি হভে।



হা োভচ এবং �োভির 
সম়ে আপেোর 
েো� এবং মুখটি 
রুমোল / টিসু্য 
ভেন়ে কেন� রোখুে

রিেূর সম্ভব কচোখ, েো� 
এবং মুখ স্পিদে �রো 
এভ়িন়ে চলুে

ক�োলো�ুভল এবং হ্যোন্ডনি� 
এভ়িন়ে চলুে এবং এ�টু 
েূরত্ব বজো়ে করনখ কখোোজ 
খবর ভেে

সোমোভজ� েূরত্ব বজো়ে রোখুে 
এবং কলো�সমোগম এভ়িন়ে 
চলুে

পরস্পর কেন� �মপনক্ষ ৬ ফুট 
/ ২ ভমটোর  েূরত্ব বজো়ে রোখুে

জ্বর, �োভি, গলো 
ব্যেো, শ্োস�নটের 
মনিো লক্ষণগুভল 
েো�নল ক�োনেো 
সুস্ ব্যভতির 
সোনে ঘভেষ্ঠ 
করোগোনরোগ 
এভ়িন়ে চলুে 
এবং ভেনজন� 
কসলফ-
আইনসোনলিে 
এ রোখুে

লক্ষী, তনভজভক �ক্ষা�
 জন্ আটটি উপায় �ভয়ভি ...

�ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো
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দীভনশ স্া�, আতম 
কীোভে তনভজভক 
তন�াপদ �াখভি পাত�?

 সোবোে আর জল 
ভেন়ে ঘে ঘে হোি 
ধুন়ে কফলুে বো 
স্যোভেটোইজোর 
ব্যবহোর �রুে

বোভ়ি কেন� 
কবনরোনেোর সমন়ে 
মোস্ক ব্যবহোর �রুে



আতম অসুস্থ হভয় পডভল 
আমা� কী ক�া উতচি?

আপতন যতদ অসুস্থ 
হভয় পভডন-

1

2

3

4

আপনা� পত�োভ�� সদস্ভদ� সু�তক্ষি �াখভি, 
দয়া কভ� ছকানও আলাদা ঘভ� থাকুন এেং 
সা�াক্ষণ একটি মাস্ক পভ� থাকুন

সুস্থ ে্ততি ছথভক ৬ ফুট / ২ তমটা� দূ�ত্ব েজায় 
�াখুন

সাোন পাতন তদভয় ঘনঘন হাি ধুভয় তনন ো 
স্াতনটাইজা� ে্েহা� ক�ুন

�ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো 

অি্ন্ত প্রভয়াজন না হভল োতড� োইভ� 
ছেভ�াভেন না



 ব্োনঞ্চ �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো

দীভনশ স্া�, কীোভে 
আমাভদ� ব্াঞ্চ প্রস্তুি 
�াখে?

ফাতিমা, আমাভদ� তকিু গু�ুত্বপূণশে এেং তনধশোত�ি 
পদভক্ষপ ছমভন চলভি হভে যা আমাভদ� তনভজভদ� 
ও ব্াভঞ্চ� সু�ক্ষা েজায় �াখভি সাহায্ ক�ভে।



ব্োঞ্চ এবং �ম্মী নের প্রস্তুভির জে্য পেনক্ষপ

X

 ব্োনঞ্চ �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো

i)  সমস্ত কমীমী  এেং সদস্ভদ� ব্াঞ্চ প্রভেশ ও প্রস্থান ক�া� 
আভে অেশ্ই িাভদ� হাি ধুভি / স্াতনটাইজ ক�ভি হভে

ii)  2 ঘন্া� ে্েধাভন অতফস অঞ্চলগুতল স্াতনটাইজ 
ক�ুন ো পত�ষ্কা� ক�ুন। আপনা� ছিস্কটপ/ল্াপটপ, 
ছটতলভফান, দ�জা� হািল, সসদিতড এেং খাওয়া� জায়ো 
পত�ষ্কা� ক�ুন

iii)   তমটিং ছয জনেহুল এলাকায় প্রভেভশ� সময় হাভি 
স্াতনটাইজা� ে্েহা� ক�ুন

আমোনের ভেভচিি �রনি হনব কর স্যোভেটোইজোর, হ্যোন্ড 
ও়েোি এবং ভফেোইল পরদেোপ্ত পভরমোনণ রন়েনে

i) সেশেদা মাস্ক ে্েহা� ক�ুন
ii)  কাতশ এেং হো াতচ� সময় মুখ ছেভক �াখুন
iii)  কাতশ ো হো াতচ� পভ� হাি ধুভয় তনন ো স্াতনটাইজা� 

ে্েহা� ক�ুন

শ্োস প্রশ্োনসর ভিটেোচোর কমনে চলুে 

ব্োঞ্চ এবং �ম্মী নের প্রস্তুভির জনে্য পেনক্ষপ 

i) ছকালাকুতল এেং হ্ান্ডভশক এতডভয় চলুন

সোমোভজ� কমলোনমিো এ়িোনেো

i)  সমস্ত কমীমী  এেং সদস্ভদ� কাি ছথভক ৬ ফুট / ২ 
তমটা�  দূ�ত্ব েজায় �াখুন

ii)  সম্ভে হভল শাখা� ক্াশ কাউন্া� সুতেধা ে্েহা� 
কভ� ছলনভদন পত�চালনা ক�ুন

iii)  ব্াঞ্চ অতফভস মানুভষ� েীড কমাভি এক সাভথ 
পাাচজভন�  ছেতশ সদস্ ব্াভঞ্চ প্রভেশ ক�া 
তনয়ন্ত্রণ ক�ুন

iv)  েয়স্ক, েেশে েিী ো তশশু যাভদ� আক্রান্ত হো� 
ঝুো তক ছেতশ িাভদ� আলাদা সময় তনরদদিষ্ট কভ� তদন 

v) গ্াহক এ� সু�ক্ষা তেতধ অনুস�ণ  তনতচিি ক�া�  
    জন্ সাইন ছোিশে  লাোন 

সুরভক্ষি কক্ষরে স্োপে �রুে 

ব্োঞ্চ এবং �ম্মী নের প্রস্তুভির জনে্য পেনক্ষপ 

i) ছকালাকুতল এেং হ্ান্ডভশক এতডভয় চলুন

সোমোভজ� কমলোনমিো এ়িোনেো

i)  সমস্ত কমীমী  এেং সদস্ভদ� কাি ছথভক ৬ ফুট / ২ 
তমটা�  দূ�ত্ব েজায় �াখুন

ii)  সম্ভে হভল শাখা� ক্াশ কাউন্া� সুতেধা ে্েহা� 
কভ� ছলনভদন পত�চালনা ক�ুন

iii)  ব্াঞ্চ অতফভস মানুভষ� েীড কমাভি এক সাভথ 
পাাচজভন�  ছেতশ সদস্ ব্াভঞ্চ প্রভেশ ক�া 
তনয়ন্ত্রণ ক�ুন

iv)  েয়স্ক, েেশে েিী ো তশশু যাভদ� আক্রান্ত হো� 
ঝুো তক ছেতশ িাভদ� আলাদা সময় তনরদদিষ্ট কভ� তদন 

v) গ্াহক এ� সু�ক্ষা তেতধ অনুস�ণ  তনতচিি ক�া�  
    জন্ সাইন ছোিশে  লাোন 

সুরভক্ষি কক্ষরে স্োপে �রুে 



�মদেনক্ষনরে �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো

লক্ষী, এই সংকটময় সমভয় ছকন্দ্র পত�চালনা ক�ভি 
ছকৌশলী হভি হভে। ছকন্দ্র পত�দশশেনকাভল তনভজভক সু�তক্ষি 
�াখভি হভে সুি�াং। প্রথভম তনতচিি হভয় তনন ছয আপনা� 
কাভি সে প্রভয়াজনীয় উপক�ণ আভি:
i) মাস্ক ii) স্াতনটাইজা� iii)টাকা �াখা� জন্ খাম
iv) হাভি� গ্ােস v) সভচিনিামূলক উপক�ণ

দীভনশ স্া�, তফল্ড 
যাওয়া� আভে কী কী 
তেষয়গুতল মভন �াখা 
উতচি?

মাস্ক  স্াতনটাইজা� টাকা �াখা� জন্ খাম হাভি� গ্ােস



X
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দীভনশ স্া�, তফল্ড পযশোভয় 
কাভজ� ছক্ষভরে আমাভদ� 
তক তক তেষভয় এতডভয় চলা 
উতচি ?

তফল্ড পযশোভয় কাভজ� ছক্ষভরে যা 
আমাভদ� এতডভয় চলা উতচি...

আপনাভক মভন �াখভি হভে ছয এই পত�তস্থতিগুতল আপনা� সদস্ভদ� 
পভক্ষও খুে কঠিন। সুি�াং িাভদ� প্রতি সহানুেূতিশীল ছহান, অেদ্র আচ�ণ 
ক�ভেন না 

আপনা� তেতজভট� সময় ছকানও খাো� ো পানীয় গ্হণ ক�ভেন না যতদ 
প্রভয়াজন হয় িভে তনভজ� পাতন এেং খাো� তনভয় যান 

ছয ছকানও সদভস্� সাভথ ো িাভদ� ছয ছকানও তজতনসপভরে� সাভথ 
শা�ীত�ক স্পশশে এতডভয় চলুন 
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ঠিক আভি
 স্া� !

ঠিক আভি
 স্া� !

সঞ্চয় ও ঋভণ� পাশ েই ছলখা� সময় এেং নেদ টাকা গ্হভণ� সময় গ্ােস 
ে্েহা� ক�ুন, গ্াহকভদ� তকতস্ত পত�ভশাভধ� জভন্ তেকল্প তহসাভে তিতজটাল 
ছপভমভন্ উৎসাতহি ক�ুন। 

যতদ গ্ােস না থাভক, নেদ টাকা তনভয় কাজ ছশষ হো� সাভথ সাভথ সাোন 
পাতন তদভয় হাি ধুভয় ছফলুন ো স্াতনটাইজা� ে্েহা� ক�ুন।



মভন �াখভেন ছয, এটি সদস্ভদ� জন্ও সংকটময় 
সময়। যতদ সদস্ তকতস্ত পত�ভশাধ ক�ভি অক্ষম হয় 
িভে তেনয় এ� সাভথ কা�ণ তজজ্াসা ক�ুন এেং িা�া 
কভে তকোভে পত�ভশাধ ক�ভি পা�ভেন িা� প�ামশশে 
প্রদান ক�ভেন।

সদস্ তকতস্ত� টাকা না তনভয় 
এভল আমাভদ� তক ক�া 
উতচি ? 

�মদেনক্ষনরে �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো



ক�োভিড ১৯ সম্পন�দে  সনচিেিো�মদেনক্ষনরে �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো

লক্ষী, এই কঠিন সমভয় সদস্ভদ� কাভি যাওয়া� সময় আমাভদ� সহনশীল 
হভি হভে। কভ�ানা োই�াস সম্পভকশে  িাভদ� সাভথ কথা েলুন এেং িা�া এই 
োই�াস সম্পভকশে  কী জাভনন িা তজজ্াসা ক�ুন। 
•  কভ�ানা োই�াস সম্পরকদিি সভচিনিামূলক তলফভলট তেি�ণ ক�ুন
•  িতেভি ছদখাভনা কতমক েইটি সদস্ভদ� পভড ছশানান এেং েুতঝভয় েলুন

দীভনশ স্া�, কীোভে 
সদস্ভক কভ�ানা 
োই�াস সম্পভকশে  
সভচিন ক�া উতচি?

আম�া সদস্ভদ� ছয
ছসোগুভলা তদতছি ছস সম্পভকশে  িাভদ� 
সভচিন ক�ুন। সংস্থা� স্াোতেক 
কাযশেক্রভম যতদ ছকাভনা পত�েিশেন 

আভস িভে িা সদস্ভদ� জানাভনা� 
ে্েস্থা ক�ুন।



ছকন্দ্র তমটিং ছশষ 
ক�া� আভে 
আমাভদ� কী ক�া 
উতচি?

•  ছকন্দ্র তমটিং ছশষ ক�া� আভে সদস্ভদ� সভচিনিামূলক 
তলফভলট তেি�ণ ক�ুন

•  এই গুভলা িাভদ� ছদখভি তদন, পডভি তদন। িাভদ� তেশদ 
োভে েুতঝভয় েলুন

আমাভদ� ছশষ 
মন্তে্ কী হওয়া 
উতচি?

�মদেনক্ষনরে �ম্মী র স্ব-সুরক্ষো ব্যবস্ো

•  ছকন্দ্র তমটিং ছথভক ছে� হওয়া� আভে তনতচিি হভয় তনন ছয সদস্ভদ� সকল প্রভনে� উত্ত� 
আপতন ঠিক োভে তদভয়ভিন।

•  গ্াহকভদ� কভ�ানা োই�াস এ� সাভথ সম্পরকদিি ঝুো তক কমাভি প্রভয়াজনীয় তেতধ অনুস�ণ  
    ক�ভি ছপ্র�ণা তদন।
•  আমাভদ� সংস্থা ছথভক সদস্ভদ� জভন্ ছয সে সুভযাে সুতেধা ছদয়া হভছি িা িা�া জাভন 

তকনা ছসটা তনতচিি ক�ুন।
•   মভন �াখভেন ছয আপতন স্থানীয় তেভ�াতধিা� মুভখামুতখ হভি পাভ�ন।অনুগ্হ কভ� গুজে 

এেং তমথ্া সংোদ িডাভি ছদভেন না।
•  যতদ পুতলশ কাজ েধে কভ� ছদয় ো শাখা েধে ক�ভি েভল কা�ও সাভথ প্রতিকূল    
   পত�তস্থতিভি পডভেন না। আপতন আপনা� তসতনয়� কি্শেপক্ষভক অেতহি ক�ুন এেং  
   স্থানীয় কি্শেপভক্ষ� সাভথ সংযুতি থাকুন।    



ভেভচিি �রুে কর িোখো়ে এ�ই সমন়ে চোরজনের কবভি �মদেচোর্ করে উপভস্ি েো েোন�ে।

পভরনিোধ সংগ্রহ �রোর জনে্য  ভডভজটোল উপোন়ে এবং ব্যোংভ�ং আউটনলটগুভলর ব্যবহোর �রুে । অেবো গ্ররূনপর 
গ্রোহ� বো ক�ন্রের কেিোর �োনে অেুনরোধ �রুে করে সংগ্রহ্ি টো�ো িোখো়ে এনস ভেন়ে রোে ।

রভে গ্রোহন�র কমোরোনটোভর়েোম এর জে্য অেুনরোধ অেুনমোভেি হ়ে িনব িোন� সংনিোভধি পভরনিোনধর সম়েসূভচ, 
ভ�ভতির পভরমোণ, অভিভরতি সুনের পভরমোণ ইি্যোভের সম্পন�দে  িে্য জোেোে। কমোরোনটোভর়েোম সম্বনধে আনরো 
জোেনি এই  ভলঙ্কটি কেখুে https://mfinindia.org/videos

উপভরউতি ভে়েমগুভলর সঠি� পোলে এবং পভরচোলেোর জনে্য এবং কজলো অেবো রোজ্য প্রিোসনের �োে কেন� 
কেও়েো কর ক�োেও ের�োভর অেুমভি ইি্যোভের জনে্য  িোখো়ে এ�জে �মদেচোর্ন� ভেরুতি �রুে ।

আপেোর �মদেচোর্নের গণপভরবহে, অপ্রন়েোজে়্ে ভ্রমণ, এবং জেো�্ণদে অঞ্চল (করমে মোন�দে ট, ভসনেমো, ধম্মী ়ে 
স্োে, কটেিে, বোস-টে্যোন্ড, বো জেসমোগমস্ল) এ়িোনি উৎসোভহি �রুে।

সমতি �ম্মী নের আনরোগ্য কসিু অ্যোভলিন�িেটি ব্যবহোর �রনি উৎসোভহি �রুে।

ভিফট বো ভেনের কিনে মোনে মোনে করে িোখো জ্বোণুমুতি �রো হ়ে । �মদেনক্ষরে পভরষ্োর পভরেন্ন এবং স্বোস্্য�র 
�রোর জনে্য কডস্ক এবং কটভবল এবং ব্যবহোনরর ভজভেসপরে, করমে কটভলনফোে আর �্নবোডদে গুভল ভে়েভমি িোনব 
জ্বোণুেোি� ভেন়ে করে অবি্যই কমোেো হ়ে ।
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Microfinance institutions 
network (MFIN) এর ভেিো ভেনেদে ি রো 
আমোনের সবোই ক� মোে্য �রনি হনব  

ক�োভিড -১৯ এর প্রসনগে মোইন্ো ক্ভডট ভফল্ড অপোনরিে 
সম্পর�কিি MFIN India এর গোইডলোইে, িোভরখ: ১৯ এভপ্রল, ২০২০

�মদেচোর্রো করে সবসমন়ে ক�োম্পোভের আই ভড �োডদে , সর�োভর পভরচ়েপরে (করমে  আধোর �োডদে , প্যোে �োডদে , কিোটোর 
আইভড, ড্োইভিং লোইনসন্স ইি্যোভে) এবং আরভবআই এর প্রেত্ ক�োম্পোভের করভজন্রেিে সোটিদেভফন�ট বহে �নরে।

ভেভচিি �রুে কর এ�ই সমন়ে পোোচজনের কবভি গ্রোহ� করে িোখোর মনধ্য উপভস্ি েো েোন�ে। ক্িোর সোনে 
�েোবোিদে ো, ভমটিং, প্রভিক্ষণ, মধ্যোহ্ননিোজে ইি্যোভের সম়ে “সোমোভজ� েূরনত্বর” র্ভি করে �ন�োরিোনব পোলে 
�রো হ়ে।

�মদেচোর্রো করে সবসমন়ে মোস্ক পনর েোন�ে এবং “সোমোভজ� েূরত্ব” আর স্বোস্্যভবভধ রক্ষণোনবক্ষনণর ভে়েমগুভল 
কমনে চনলে, ভবনিে �নর ভে়েভমি হোি কধো়েো, ভবনিেি েগে অেবো কটেিেোভর পভরচোলেোর পনর, ভ�ংবো 
পরস্পনরর সনগে �েো বলোর সমন়ে।

�মদেচোর্রো করে সবসমন়ে মোস্ক পনর েোন�ে এবং “সোমোভজ� েূরত্ব” আর স্বোস্্যভবভধ রক্ষণোনবক্ষনণর ভে়েমগুভল 
কমনে চনলে, ভবনিে �নর ভে়েভমি হোি কধো়েো, ভবনিেি েগে অেবো কটেিেোভর পভরচোলেোর পনর, ভ�ংবো 
পরস্পনরর সনগে �েো বলোর সমন়ে।



চন্দে
এ�োউনটেটে

Location- Branch Office

চভররে

খন্ড ২ - ভেরোপেিোনব েগে অেদে পভরচোলেো অেুি্লে

ে্নেি
ব্োঞ্চ ম্যোনেজোর

রনমি 
ভফল্ড অভফসোর

অবস্োে -ব্োঞ্চ অভফস

সোরোংি -  এই ডবভাণগ এমএিআই এর ব্াঞ্চ ম্াণেজার, অ্াকাউণটেটে এবং ডিল্ড অডিসার এর 
মণ্্ আণ�াচোর বে্ণো রেওয়া হণয়ণে। তারা রকন্দ্র ডমটিং এবং ব্াঙ্ক োখায় েগে 
জমাকা�ীে ডেরাপণে েগে র�েণেণের প্রডরেয়াগুড� ডেণয় আণ�াচো কণরে।



Hello Accountant sir,  
I have come back from 
center meetings. Here  

is all the repayment  
cash.

Great! Did you 
 follow our protocols  

on handling cash?

হ্াভলা একাউভন্ন্ স্া� আতম 
ছকন্দ্র তমটিং ছশষ কভ� তফভ� 
এভসতি। এখাভন আদাভয়� সকল 
টাকা আভি।

খুে োভলা! নেদ অথশে 
ছলনভদন তেষয়ক আমাভদ� 
ছয তনভদশে শনা আভি িা তক 
আপতন অনুস�ণ কভ�ভিন ?

হো ্া, আতম তনতচিি কভ�তি ছয, 
আতম তকতস্ত আদাভয়� সময় 
গ্ােস পভডতিলাম 

এিাডাও প্রতি ছকন্দ্র তমটিং এ� 
প� আতম গ্ােস খুভল হাি 
জীোণুমুতি কভ� তনভয়তি।

ভেরোপনে েগে অেদে কলেনেে



ছেশ কথা, আপতন তক নেদ অথশে 
�াখা� জন্ ছয খামগুতল
ছদওয়া হভয়তিল িা ে্েহা� 
কভ�ভিন ?

হো ্া! আতম প্রতিটি ছকন্দ্র তমটিং 
এ� পভ� সমস্ত নেদ অথশে 
�াখা� জন্ খামগুতল ে্েহা� 
কত�।আপনা� কাজ ছশষ হো� 
প� দয়া কভ� খামগুতল ময়লা� 
ঝুতডভি ছফভল তদভেন, ধন্োদ!

ভেরোপনে েগে অেদে কলেনেে



োভলা! দয়া কভ� 
আমাভদ� নেদ 
ছলনভদন ক�া তেষয়ক 
ছয তনভদশে শনা আভি িা 
অনুস�ণ ক�ভেন।

ইতিমভধ্ আতম নেদ অথশে 
সংগ্ভহ� জন্ ে্েহৃি 
খামগুতল ময়লা� ঝুতডভি 
ছফভলতি। আতম িাহভল এখন 
যাই।

অেশ্ই, আতম গ্ােস 
ে্েহা� ক�ভো এেং 
গ্ােস খুভল ছফলা� প� 
হাি জীোণুমুতি ক�ভো। 

ব্যোং� এ রোবোর আনগ সি�দে িো

নমস্কা� স্া� ! আতম আজভক� 
কাভলকশন এ� টাকা জমা তদভি 
ে্াভকে যাতছি,কা�ণ তকিুক্ষন পভ�ই 
ে্াকে েধে হভয় যাভে। 



ে্াংক ছথভক ছে� হভয় আসা� প� 
তনতচিি ক�ুন ছয আপতন তনভজ�
 হাি স্াতনটাইজ কভ�ভিন। 

অেশ্ই স্া� ! এখন আতম 
ে্াংভক� উভদেভশ্ �ওনা 
তদলাম। 

ব্যোং� এ রোবোর আনগ সি�দে িো

োল ! ে্াভকে ছয ছকাভনা ে্ততি� ছথভক ২ তমটা� ো ৬ তফট দূ�ত্ব েজায় 
�াখভেন এেং অেশ্ই মাস্ক প�ভেন। প্রভয়াজনীয় ফমশেগুতল পূ�ণ ক�া� 
সমভয় তনভজ� কলম ে্েহা� ক�ভেন এেং ছসখাভন উপতস্থি প্রভি্ভক� সাভথ 
শা�ীত�ক স্পশশে এতডভয় চলভেন।



সোরোংি - এই ডবভাণগ এমএিআই ব্াঞ্চ ম্াণেজার এবং সেণস্র মণ্্ আণ�াচোর বে্ণো রণয়ণে। 
তারা এমএিআই সেস্ণের সুরক্ার জে্ গৃহীত ডবণেষ রসবা ও সুরক্া ব্বস্া ডেণয় 
আণ�াচো কণরে।

ে্নেি
ব্োঞ্চ ম্যোনেজোর

Location- Branch Office

খন্ড ৩ - ব্োনঞ্চ সেস্য সুরক্ষো ব্যবস্ো

চভররে

এমএফআই সেস্য

এমএফআই সেস্য

অবস্োে -ব্োঞ্চ অভফস



আম�া হাি ধুভয় 
ছফভলতি। আমাভদ� 
প�েিীমী  কী ক�ভি হভে 
স্া�?

ব্োনঞ্চ সেস্যনের সুরক্ষো ব্যবস্ো

নমস্কা� তদতদ ! আম�া অি্ন্ত ক্িজ্ ছয আপনা�া এই 
সংকটময় সমভয় আমাভদ� কাভি এভসভিন। আম�া 
আপনাভদ� সু�ক্ষা� জন্ তকি তনয়ম তি�ী কভ�তি।
প্রথমি, আতম অনুভ�াধ ক�ে অতফভস প্রভেভশ� 
আভে োভলাোভে হাি ছধাো� জন্। দয়া কভ� হ্ান্ড 
স্াতনটাইজা�, হ্ান্ডওয়াশ, ো সাোন- আ� জল ে্েহা� 
ক�ুন।

নমস্কা� তদতদ ! আম�া অি্ন্ত ক্িজ্ ছয আপনা�া এই 
সংকটময় সমভয় আমাভদ� কাভি এভসভিন। আম�া 
আপনাভদ� সু�ক্ষা� জন্ তকি তনয়ম তি�ী কভ�তি।
প্রথমি, আতম অনুভ�াধ ক�ে অতফভস প্রভেভশ� 
আভে োভলাোভে হাি ছধাো� জন্। দয়া কভ� হ্ান্ড 
স্াতনটাইজা�, হ্ান্ডওয়াশ, ো সাোন- আ� জল ে্েহা� 
ক�ুন।

দ্রষ্টব্য: েমম্ী দদর অবশ্যই মটাস্ক  ব্যবহটার েরদে হদব



িোখো়ে েো�োর সম়ে ে়েো 
�নর এন� অপর কেন� ৬ 
ফুট / ২ ভমটোর  েূরত্ব বজো়ে 
রোখুে

িোখো়ে েো�ো �োল্ে 
অবস্ো়ে কর ক�োে ধরনের 
িোর্ভর� স্পিদে এভ়িন়ে 
চলুে।

শাখায় থাকাকালীন আপনাভক তকিু 
সাধা�ণ তনয়ম অনুস�ণ ক�ভি হভে

ে়েো �নর িোখোর বোইনর 
অনপক্ষো �রুে। অনপক্ষো 
�রোর সম়ে িোখো়ে বো বোইনর 
ভি়ি তিভর �রনবে েো। 
পরদেো়ে্নম এ� এ� �নর 
সবোইন� ডো�ো হনব।

ব্োনঞ্চ সেস্যনের সুরক্ষো ব্যবস্ো

ে়েো �নর হা োভচ �োভির ভিটেোচোর 
কমনে চলুে।
i)  সবদেেো মোস্ক পরুে এবং 

করখোনে কসখোনে �ফ, েুিু 
কফলনবে েো। 

ii)  �োভি বো হা োভচ এনল সব 
সমন়ে আপেোর েো� আর 
মুখ কেন� রোখুে। 

iii)  হা োচনল বো �োিনল সোনে 
সোনে হোি ধুন়ে কফলুে। 

ে়েো �নর হা োভচ �োভির ভিটেোচোর 
কমনে চলুে।
i)  সবদেেো মোস্ক পরুে এবং 

করখোনে কসখোনে �ফ, েুিু 
কফলনবে েো। 

ii)  �োভি বো হা োভচ এনল সব 
সমন়ে আপেোর েো� আর 
মুখ কেন� রোখুে। 

iii)  হা োচনল বো �োিনল সোনে 
সোনে হোি ধুন়ে কফলুে। 



তদতদ, আপতন তক জাভনন ছয 
আমাভদ� টাকাগুতল কভ�ানা 
োই�াস েহন ক�ভি পাভ� এেং 
আমাভদ� সংক্রাতমি ক�ভি পাভ�?

ব্োনঞ্চ সেস্যনের সুরক্ষো ব্যবস্ো

তনভজভক সংক্রাতমি হওয়া� হাি ছথভক �ক্ষা ক�া� জন্ নেদ ছলনভদন 
ক�া� পভ� প্রতিো� আপনা� হাি জীোণুমুতি কভ� তনন।

এিাডাও নেদ ছলনভদন কতমভয় আনা� জন্ এমএফআই� পক্ষ ছথভক 
তিতজটাল ছলনভদভন� ছসো শু�ু ক�া হভয়ভি (যতদ প্রভযাজ্) । আপতন 
ে্াকে অথো ছমাোইল ে্াতকেং এ� মাধ্ভম তকতস্ত� টাকা পত�ভশাধ ক�ভি 
পাভ�ন। এ� ফভল আপনা� নেদ ছলনভদভন� প্রভয়াজন কভম যাভে।

ওহ ! িাহভল নেদ ছলনভদভন� 
সমভয় আম�া তকোভে 
সংক্রমণ এডাভি পাত�?

তনভজভক সংক্রাতমি হওয়া� হাি ছথভক �ক্ষা ক�া� জন্ নেদ ছলনভদন 
ক�া� পভ� প্রতিো� আপনা� হাি জীোণুমুতি কভ� তনন।

এিাডাও নেদ ছলনভদন কতমভয় আনা� জন্ এমএফআই� পক্ষ ছথভক 
তিতজটাল ছলনভদভন� ছসো শু�ু ক�া হভয়ভি (যতদ প্রভযাজ্) । আপতন 
ে্াকে অথো ছমাোইল ে্াতকেং এ� মাধ্ভম তকতস্ত� টাকা পত�ভশাধ ক�ভি 
পাভ�ন। এ� ফভল আপনা� নেদ ছলনভদভন� প্রভয়াজন কভম যাভে।

ওহ ! িাহভল নেদ ছলনভদভন� 
সমভয় আম�া তকোভে 
সংক্রমণ এডাভি পাত�?



স্া�, আতম খুেই খুতশ ছয আমাভদ� 
এমএফআই এই পত�তস্থতি সম্পভকশে  সভচিন 
এেং আমাভদ� সুতেধাভথশে এেং সু�ক্ষা� জন্ 
ছেশ তকিু ে্েস্থা গ্হণ ক�ভি। আতম অন্ান্ 
সদস্ভদ�ও এই ছসো এেং সুতেধাগুতল 
সম্পভকশে  েলে। আপনাভক অভনক ধন্োদ।

সেস্যনের জে্য ভবনিে কসবো

আম�া দুটি পত�েিশেন তনভয় এভসতি,
১.  আম�া শাখাগুতলভি তেড এডাভি ক্াশ কাউন্া� 

ছসো শু�ু কভ�তি। 
২.  আম�া তেভশষ সদস্ অথশোৎ প্রেীণ, েেশে েিী 

এেং তশশুসহ সদস্ভদ� ছসো প্রদাভন� জন্ সময় 
আলাদা কভ�তি।

তদতদ আপতন তক জাভনন আম�া 
কভ�ানা প্রতিভ�াভধ সদস্ ও কমীমী ভদ� 
সু�ক্ষা� জন্ তকিু নিুন পত�ভষো 
শু�ু কভ�তি?

োহ্, োভলা খে�! 
পত�ভষোগুতল তক তক?

তদতদ আপতন তক জাভনন আম�া 
কভ�ানা প্রতিভ�াভধ সদস্ ও কমীমী ভদ� 
সু�ক্ষা� জন্ তকিু নিুন পত�ভষো 
শু�ু কভ�তি?

োহ্, োভলা খে�! 
পত�ভষোগুতল তক তক?



জরুভর কক্ষনরে করোগোনরোগ

ছয ছকাভনা জ�ুত� অেস্থায় আমাভদ� সাভথ ছযাোভযাে ক�ভি পাভ�ন।

এেং ছয ছকানও ছমতিভকল জ�ু�ী পত�তস্থতিভি সাহাভয্� জন্ 
ছহল্পলাইন নম্ব� (+ 91-11-23978046) ছযাোভযাে ক�ুন  ো 
তনকটিম ছকাতেি -19 তনভেতদি স্াস্থ্ভকন্দ্র / হাসপািাল এ যান ।
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