
ক�োভিড-১৯ এ এমএফআই

�মম্ী দের 

ভিরোপত্ো �ম্মদষেদরেভিরোপত্ো

ব্োঞ্চ ম্যদিজোর ও করেভডট 
অভফসোরদের প্রভিষেণ ভিদে্ম ভি�ো 

�দরোিো: একটি ভাইরাস যার কারণে COVID 19 ররাগ হয়



আভেল
 করেভডট অভফসোর 

ফোভিমো
করেভডট অভফসোর 

িোজমুল
ব্োঞ্চ ম্যোদিজোর 

অবস্োি -ব্োঞ্চ অভফস

চভররে -

করিভম
করেভডট অভফসোর 

ভবিোগ ১ - ব্োঞ্চ অভফস এবং ভফল্ড পর্মোদ়ে �মম্ী দের স্ব-সুরষেো/ভিজ সুরষেো ব্যবস্ো

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।



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

ক�োভিড ১৯ সম্পদ�্ম  সদচিিিো

নাজমুল  োই, 
নভেল কভ�ানা 
োই�াস কী?

এটি তিভসম্ব� 
২০১৯ সাভল চীভন� 
উহান শহভ� প্রথম 

পাওয়া তেভয়তিভলা। 



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 ে্যততি� সংস্পভশশে এভল োই�াসটি অন্য 
মানুভষ িডায়।

•  আক্রান্ত ে্যততি� হো াতচ, কাতশ, লালা, থুথু এসভে� মাধ্যভম এটি 
িডায়।

ক�োভিড ১৯ সম্পদ�্ম  সদচিিিো



সোধোরণ লষেণগুভলর মদধ্য রদ়েদে:
জ্ব� • শ্াসকষ্ট • শুষ্ক কাতশ
অি্যোি্য লষেণগুভলর মদধ্য রদ়েদে:
• েলা ে্যথা

খুে কম ছষেভরে িায়ত�য়া, েতম েতম োে এেং নাক তিভয় 
পাতন পভড।  

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

শ্াস প্রশ্াভস� 
অসুতেধা

শুষ্ক কাতশ

জ্ব�

ক�োভিড ১৯ সম্পদ�্ম  সদচিিিো



ফাতিমা, যা�া আক্রান্ত িাভি� যথাযথ যত্ন তনভি 
হভে এেং যাভি� অেস্া গু�ুি� িাভি� সভেশোচ্চ 
ছসো তনতচিি ক�ভি হভে।

নাজমুল  োই, ছকানও 
তনরিদিষ্ট ওষুধ �ভয়ভি যা� 
দ্া�া কভ�ানা োই�াস 
এ� তচতকৎসা হভি পাভ�?

এই জন্য আমাভি� 
দ্রুিসমভয়� মভধ্য 
তনকটস্ স�কা�ী 

হাসপািাভল
ছযভি হভে

ক�োভিড ১৯ সম্পদ�্ম  সদচিিিো



সোবোি পোভি 
ভেদ়ে ঘিঘি 
হোি ধুদি হদব বো 
স্যোভিটোইজোর 
ব্যবহোর �রদি হদব

বোসো কেদ� 
কবদরোদিোর সম়ে 
মোস্ক ব্যবহোর �রুি

হা োভচ এবং �োভির 
সম়ে আপিোর 
িো� এবং মুখটি 
রুমোল / টিসু্য 
ভেদ়ে কেদ� রোখুি

রিেূর সম্ভব কচোখ, িো� 
এবং মুখ স্পি্ম �রো 
এভ়িদ়ে চলুি

ক�োলো�ুভল এবং হ্যোন্ডদি� 
এভ়িদ়ে চলুি এবং এ�টু 
েূরত্ব বজো়ে করদখ কখোোজ 
খবর ভিি

সোমোভজ� েূরত্ব বজো়ে রোখুি 
এবং কলো�সমোগম এভ়িদ়ে 
চলুি

পরস্পর কেদ� �মপদষে ৩ ভফট 
/ ১ ভমটোর েূরত্ব বজো়ে রোখুি

জ্বর, �োভি, গলো 
ব্যেো, শ্োস�দটের 
মদিো লষেণগুভল 
েো�দল ক�োদিো 
সুস্ ব্যভতির 
সোদে ঘভিষ্ঠ 
করোগোদরোগ 
এভ়িদ়ে চলুি 
এবং ভিদজদ� 
কসলফ-
আইদসোদলিি 
এ রোখুি

নাজমুল োই, আতম 
কীোভে তনভজভক 
তন�াপি �াখভি পাত�?

ছ�শতম, তনভজভক �ষো�
 জন্য আটটি উপায় �ভয়ভি ...

�ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো
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আতম অসুস্ হভয় পডভল 
আমা� কী ক�া উতচি?

আপতন যতি অসুস্ 
হভয় পভডন-

1

2

3

4

আপনা� পত�োভ�� সিস্যভি� সু�তষেি �াখভি, 
িয়া কভ� ছকানও আলািা ঘভ� থাকুন এেং 
সা�াষেণ একটি মাস্ক পভ� থাকুন

এভকোভ� প্রভয়াজনীয় না হভল োইভ� যাভেন না

সুস্ ে্যততি ছথভক ১তমটা� ো ৩ফুট িূ�ত্ব েজায় 
�াখুন

সাোন পাতন তিভয় ঘনঘন হাি ধুভয় তনন ো 
স্যাতনটাইজা� ে্যেহা� ক�ুন

�ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো 



নাজমুল  োই, কীোভে 
আমাভি� ব্াঞ্চ প্রস্তুি 
�াখে?

ফাতিমা, কভ�ানা� জন্য আমাভি� 
ব্াঞ্চ এেং কমীমী  ছক প্রস্তুি �াখভি 
আমাভি� কভয়কটি পিভষেপ তনভি 
হভে

 ব্োদঞ্চ �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



ব্োঞ্চ এবং �ম্মী দের প্রস্তুভির জি্য পেদষেপ

ব্োঞ্চ এবং �ম্মী দের প্রস্তুভি জি্য পেদষেপ

i)  সমস্ত কমীমী  এেং সিস্যভি� ব্াঞ্চ প্রভেশ ও প্রস্ান ক�া� 
আভে অেশ্যই িাভি� হাি ধুভি / স্যাতনটাইজ ক�ভি হভে

ii)  2 ঘন্া� ে্যেধাভন অতফস অঞ্চলগুতল স্যাতনটাইজ 
ক�ুন ো পত�ষ্কা� ক�ুন। আপনা� ছিস্কটপ/ল্যাপটপ, 
ছটতলভফান, ি�জা� হািল, সসদিতড এেং খাওয়া� জায়ো 
পত�ষ্কা� ক�ুন

iii)   সো/জনেহুল এলাকায় প্রভেভশ� সময় হাভি 
স্যাতনটাইজা� ে্যেহা� ক�ুন

আমোদের ভিভচিি �রদি হদব কর স্যোভিটোইজোর, হ্যোন্ড 
ও়েোি এবং ভফিোইল পর্মোপ্ত পভরমোদণ রদ়েদে

i) সেশেিা মাস্ক ে্যেহা� ক�ুন
ii)  কাতশ এেং হো াতচ� সময় মুখ ছেভক �াখুন
iii)  কাতশ ো হো াতচ� পভ� হাি ধুভয় তনন ো স্যাতনটাইজা� 

ে্যেহা� ক�ুন

শ্োস প্রশ্োদসর ভিটেোচোর স্োপি �রুি

ব্োদঞ্চ এ সুরষেোর ভিদে্ম িোবল্ েৃি্যমোি রোখুি 
এবং িো স�দলর কমদি চলো ভিভচিি �রুি 

i) ছকালাকুতল এেং হ্যান্ডভশক এতডভয় চলুন

সোমোভজ� কমলোদমিো এ়িোদিোX

i)  সমস্ত কমীমী  এেং সিস্যভি� কাি ছথভক 3 ফুট / 1 
তমটা� িূ�ত্ব েজায় �াখুন

ii)  সম্ভে হভল শাখা� ক্যাশ কাউন্া� সুতেধা সুতেধা 
ে্যেহা� কভ� ছলনভিন পত�চালনা ক�ুন

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

iv)  েয়স্ক, েেশে েিী ো তশশু যাভি� আক্রান্ত হো� 
ঝুো তক ছেতশ িাভি� ছসো ছিয়া� জভন্য আলািা 
সময় তনরিদিষ্ট কভ� তিন  

সুরষেো স্োি পভরচ়ে �ভরদ়ে ভেি

 ব্োদঞ্চ �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



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

নাজমুল  োই, ছকন্দ্র 
তমটিং যাওয়া� আভে 
কী কী তেষয়গুতল মভন 
�াখা উতচি?

�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



নাজমুল োই, তফল্ড 
পযশোভয় কাভজ� ছষেভরে 
আমাভি� তক তক তেষভয় 
এতডভয় চলা উতচি ?

আপনাভক মভন �াখভি হভে ছয এই পত�তস্তিগুতল আপনা� সিস্যভি� 
পভষেও খুে কঠিন। সুি�াং িাভি� প্রতি সহানুেূতিশীল ছহান, অেদ্র আচ�ণ 
ক�ভেন না 

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

ছয ছকানও সিভস্য� সাভথ ো িাভি� ছয ছকানও তজতনসপভরে� সাভথ 
শা�ীত�ক স্পশশে এতডভয় চলুন 

X

ছকন্দ্র তমটিং এ� আভেই তনতচিি হভয়তনন, এভক অপভ�� মভধ্য তন�াপি িূ�ত্ব 
(৩ ফুট/১ তমটা�) েজায় ছ�ভখ সিস্যভি� েসা� জন্য পযশোপ্ত জায়ো �ভয়ভি

�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো

তফল্ড পযশোভয় কাভজ� ছষেভরে যা 
আমাভি� এতডভয় চলা উতচি...



এিাডাও, তনতচিি হভয় তনন ছয প্রতিটি সিস্য হাি ধুভয়ভিন। আপতন 
িাভি� ছকন্দ্র তমটিংভয়� সময় হ্যান্ড স্যাতনটাইজা� ছকনা� জন্য েলভি 
পাভ�ন। 

সঞ্চয় ও ঋভণ� পাশ েই ছলখা� সময় এেং নেি টাকা গ্রহভণ� সময় গ্ােস 
ে্যেহা� ক�ুন, গ্রাহকভি� তকতস্ত পত�ভশাভধ� জভন্য তেকল্প তহসাভে তিতজটাল 
ছপভমভন্ উৎসাতহি ক�ুন। 

যতি গ্ােস না থাভক, নেি টাকা তনভয় কাজ ছশষ হো� সাভথ সাভথ সাোন 
পাতন তিভয় হাি ধুভয় ছফলুন ো স্যাতনটাইজা� ে্যেহা� ক�ুন।

সম্ভে হভল গ্রুভপ� প্রতিটি সিস্যভক জভডা ক�া প্রি্যাহা� ক�ুন। 

�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



মভন �াখভেন ছয, এটি সিস্যভি� জন্যও সংকটময় 
সময়। যতি সিস্য তকতস্ত পত�ভশাধ ক�ভি অষেম হয় 
িভে তেনয় এ� সাভথ কা�ণ তজজ্াসা ক�ুন এেং িা�া 
কভে তকোভে পত�ভশাধ ক�ভি পা�ভেন িা� প�ামশশে 
প্রিান ক�ভেন।

সিস্য তকতস্ত� টাকা না তনভয় 
এভল আমাভি� তক ক�া 
উতচি ? 

�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



ছ�শতম, এই কঠিন সময় সমভয় সিস্যভি� কাভি যাওয়া� সময় আমাভি� 
সহনশীল হভি হভে। কভ�ানা োই�াস সম্পভকশে  িাভি� 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 ছিখাভনা কতমক েইটি সিস্যভি� পভড ছশানান এেং েুতঝভয় েলুন

নাজমুল োই, কীোভে 
সিস্যভক কভ�ানা 
োই�াস সম্পভকশে  সভচিন 
ক�া উতচি?

এমএফআই সিস্যভি� ছয
ছসোগুভলা তিভছে ছস সম্পভকশে  িাভি� 
সভচিন ক�ুন। সংস্া� স্াোতেক 
কাযশেক্রভম যতি ছকাভনা পত�েিশেন 

আভস িভে িা সিস্যভি� জানাভনা� 
ে্যেস্া ক�ুন।

ক�োভিড ১৯ সম্পদ�্ম  সদচিিিো�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



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

•  আমাভি� সংস্া ছথভক সিস্যভি� জভন্য ছয সে সুভযাে সুতেধা ছিয়া 
হভছে িা িা�া জাভন তকনা ছসটা তনতচিি ক�ুন।    

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

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

•  এই গুভলা িাভি� ছিখভি তিন, পডভি তিন। িাভি� তেশি 
োভে েুতঝভয় েলুন

আমাভি� ছশষ 
মন্তে্য কী হওয়া 
উতচি?

�ম্মদষেদরে �ম্মী র স্ব-সুরষেো ব্যবস্ো



সোরোংি -  এই ডবভাণগ একজে ররেডিট অডিসার এবং এমএিআই এর সেস্ণের মণ্্ আণ�াচোর 
বে্ণো রেওয়া হণয়ণে। তারা রকন্দ্র ডমটিং এর আণগ কণরাো মহামারী চ�াকা�ীে এবং তার 
পণর অবে্ই পা�েীয় সতক্ণ তা মূ�ক কাজগুণ�া সম্পণক্ণ  এমএিআই কমীমী  রক সাণে ডেণয় 
আণ�াচো করণবে। 

Location- Branch Office

এমএফআই 
সেস্য

এমএফআই 
সেস্য

এমএফআই 
সেস্য

এমএফআই 
সেস্য

আভেল
 করেভডট অভফসোর

চভররে -

ভবিোগ ২ -  ক�ন্দ্র ভমটিং এর সম়ে �মম্ী  ও সেস্য সুরষেো

স্োি -  ক�ন্দ্র ভমটিং



আসসালামুআলাইকুম 
আপা, আপনা�া 

সোই ছকমন আভিন?

আম�া োভলা 
আতি স্যা�

আমাভি�  ছকন্দ্র তমটিং এ এতেভয়
যাওয়া� আভে, 

•  িয়া কভ� আপনা�া সাোন পাতন তিভয় হাি ধুভয় তনন
•  এিাডাও েসা� সময় িয়া কভ� এভক অপভ�� ছথভক 

তন�াপি িূ�ত্ব (৩ ফুট/১ তমটা�) েজায় �াখুন।
•  যতি ছকউ অসুস্ ছোধ কভ�ন িভে িা�া িাভি� 

োতডভি তফভ� ছযভি পাভ�ন

ক�ন্দ্র ভমটিং পভরচোলিো �রোর আদগ



স্যা�, আজভক
ছকন আম�া এইসে 
তেভশষ তনয়ম পালন 

ক�তি ?

কা�ণ এোভে 
আম�া কভ�ানা 
োই�াস ছথভক 

তন�াপভি থাকভি 
পাত�।  

ক�ন্দ্র ভমটিং পভরচোলিো �রোর আদগ



স্যা�, আম�া কভ�ানা� 
তেষভয় অভনক তকিু শুভনতি। 

আপতন তক িয়া কভ� 
এটি সম্পভকশে  আভ�া তকিু 

জানাভি পাভ�ন?

আপা, আতম কভ�ানা োই�াস 
সংক্রমণ পদ্ধতি, উপসেশে, 
প্রতিভ�াধ ইি্যাতি সম্পভকশে  

তেস্তাত�ি েলে 

ঠিক আভি, 
স্যা�!

ছক্রতিট অতফসা� সিস্যভি� “সিস্য সভচিনিা কতমক” এ� মাধ্যভম 
সভচিন ক�ভেন এেং যাভি� স্াটশে  ছফান আভি িাভি� সাভথ কতমক ফাইল 
টি ছশয়া� ক�ভেন।

ক�ন্দ্র ভমটিং এর সম়ে



আসুন আম�া কাভলকশন 
শু�ু কত�। (তকিু সিস্য সঞ্চয় 
ও ঋভণ� তকতস্ত� টাকা তনভয় 

আভসন তন) আপা আপতন ছকন 
তকতস্ত আনভি পাভ�ন তন?

স্যা�, আমাভি� 
আয় ছ�াজো� েন্ধ 
আভি। আমা� স্ামী 

অভনকতিন কাভজ 
যায়তন

ওহ! অসুতেধা ছনই আপা! 
আপনা� োতডভি ছকান 

সমস্যা আভি?

হো ্যা স্যা�, কভ�ানা োই�াস 
এ� এই খা�াপ সমভয় আমা� 

পত�ো� আরথদিক সমস্যায় 
আভি। এই কা�ভণ আমা� 
পভষে তকতস্ত ছিয়া খুে কঠিন 

হভয় ছেভি 

ক�ন্দ্র ভমটিং এর সম়ে



অেশ্যই স্যা�, আম�া এটি
 এলাকা� তেতেন্ন স্াভন লাতেভয় 

তিভো এেং আপনা� প�ামশশেগুভলা 
আমাভি� পত�ো� এেং অন্যভি� 

সাভথ আভলাচনা ক�ভো

ছকান অসুতেধা ছনই 
আপা। আপতন 

কখন ছশাধ ক�ভি 
পা�ভেন েভল মভন 

কভ�ন?

আতম আমা�
 আোমী তকতস্ত োভ� 
তকতস্ত পত�ভশাধ ক�া� 

ছচষ্টা ক�ভো

ঠিক আভি আপা। 
িভে আোমী 

সপ্তাভহ তকতস্ত তিভি 
েুলভেন না

আপা এই িথ্য সম্বতলি
কােজ গুভলা তনন এেং এগুভলা 
এমন জাোয় টাঙাভেন ছযখান 

ছথভক এলাকা� অন্যান্য 
ছলাভক�া এটিভক ছিখভি পাভ�।

ক�ন্দ্র ভমটিং এর সম়ে

ক�ন্দ্র ভমটিং এর পদর



এটা োল হভে।এিাডাও 
কভ�ানা োই�াস সম্পভকশে  

সমস্ত স�কা�ী আভিশ ছমভন 
চলভেন।

অেশ্যই স্যা�।
অভনক ধন্যোি। 

ছকাভ�ানা� তে�ুভদ্ধ এই 
লডাইভয় আম�া

একসাভথ থাকভো।

ঠিক আভি
 আপা, পভ�� ছকন্দ্র 
তমটিং এ আপনাভি� 
সকভল� সাভথ ছিখা 
হভে। সভচিন ছহান, 

তন�াপভি থাকুন  

ক�ন্দ্র ভমটিং এর পদর



সোভবির
এ�োউদটেটে

Location- Branch Office

চভররে

ভবিোগ ৩ - ভিরোপেিোদব িগে অে্ম পভরচোলিো অিুি্লি

সোরোংি -  এই ডবভাণগ এমএিআই এর ব্াঞ্চ ম্াণেজার, অ্াকাউণটেটে এবং ররেডিট অডিসার 
এর মণ্্ আণ�াচোর বে্ণো রেওয়া হণয়ণে। তারা রকন্দ্র ডমটিংণয়র সময় সেস্ণের রেণক 
টাকা র�েণেে, অডিস কত্্ণক ররেডিট অডিসার এর ডেকট হণত টাকা গ্রহে এবং ব্াংডকং 
র�েণেে ডেণয় সক� প্রডরেয়া আণ�াচো কণরে।

িোজমুল
ব্োঞ্চ ম্যোদিজোর

আভমর
করেভডট অভফসোর

অবস্োি -ব্োঞ্চ অভফস



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?

োই আতম ছকন্দ্র তমটিং ছশষ কভ� 
তফভ� এভসতি। এখাভন আিাভয়� 
সকল টাকা আভি

খুে োভলা! নেি অথশে 
ছলনভিন তেষয়ক আমাভি� 
ছয তনভিশে শনা আভি িা তক 
আপতন অনুস�ণ কভ�ভিন ?

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

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

ভিরোপদে িগে অে্ম কলিদেি



খুে োভলা, আপতন তক নেি 
অথশে �াখা� জন্য ছয খামগুতল
ছিওয়া হভয়তিল িা ে্যেহা� 
কভ�ভিন ?

হো ্যা!! আতম প্রতিটি ছকন্দ্র তমটিং 
এ� পভ� সমস্ত নেি অথশে 
�াখা� জন্য খামগুতল ে্যেহা� 
কত�।আপনা� কাজ ছশষ হো� 
প� িয়া কভ� খামগুতল ময়লা� 
ঝুতডভি ছফভল তিভেন, ধন্যোি!

ভিরোপদে িগে অে্ম কলিদেি



হ্যাভলা োই! আতম আজভক� 
কাভলকশন এ� টাকা জমা তিভি 
ে্যাংভক যাতছে, কা�ণ ে্যাংভক� 
সময় ছশষ হভয় যাভছে

োভলা!! িয়া কভ� 
আমাভি� নেি 
ছলনভিন ক�া তেষয়ক 
ছয তনভিশে শনা আভি িা 
অনুস�ণ ক�ভেন

ইতিমভধ্য আতম নেি অথশে 
সংগ্রভহ� জন্য ে্যেহৃি খামগুতল 
ময়লা� ঝুতডভি ছফভলতি। 
আতম িাহভল এখন যাই।

অেশ্যই, আতম গ্ােস 
ে্যেহা� ক�ভো এেং 
গ্ােস খুভল ছফলা� প� 
হাি জীোণুমুতি ক�ভো। 

ব্যোং� এ রোবোর আদগ সি�্ম িো



োল ! ে্যাংক এ ছয ছকাভনা ে্যততি ছথভক ১ তমটা� ো ৩ তফট িূ�ত্ব েজায় 
�াখভেন। প্রভয়াজনীয় ছয ছকানও ফমশেগুতল পূ�ণ ক�ভি তনভজ� কলম ে্যেহা� 
ক�ভেন এেং ছসখাভন উপতস্ি ছয কাভ�া সাভথ শা�ীত�ক ছযাোভযাে এতডভয় 
চলভেন।

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

অেশ্যই োই ! এখন আতম 
ে্যাংভক� উভদেভশ্য �ওনা 
তিলাম। 

ব্যোং� এ রোবোর আদগ সি�্ম িো



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।

িোজমুল
ব্োঞ্চ ম্যোদিজোর

Location- Branch Office

ভবিোগ ৪ - ব্োদঞ্চ সেস্য সুরষেো ব্যবস্ো

চভররে

এমএফআই সেস্য

এমএফআই সেস্য

অবস্োি -ব্োঞ্চ অভফস



আসসালামু আলাইকুম। আম�া অি্যন্ত কৃিজ্ ছয 
আপনা�া এই সংকটময় সমভয় আমাভি� কাভি এভসভিন। 
আম�া আপনাভি� সু�ষো� জন্য আম�া তকিু তনয়ম তিত� 
কভ�তি।
প্রথমি, আতম অনুভ�াধ ক�ে অতফভস প্রভেভশ� 
আভে োভলা োভে হাি ছধাো� জন্য। িয়া কভ� হ্যান্ড 
স্যাতনটাইজা�, হ্যান্ডওয়াশ ো সাোন- পাতন ে্যেহা� 
ক�ুন।

আম�া হাি ধুভয় 
ছফভলতি। আমাভি� 
প�েিীমী  কী ক�ভি হভে 
স্যা�?

ব্োদঞ্চ সেস্যদের সুরষেো ব্যবস্ো



িোখো়ে েো�োর সম়ে ে়েো 
�দর এদ� অপর কেদ� ৩ 
ফুট/ ১ ভমটোর েূরত্ব বজো়ে 
রোখুি

ে়েো �দর হা োভচ �োভির ভিটেোচোর 
কমদি চলুি।
i)  সব্মেো মোস্ক পরুি এবং 

করখোদি কসখোদি �ফ, েুিু 
কফলদবি িো। 

ii)  �োভি বো হা োভচ কেও়েোর সম়ে 
সব্মেো আপিোর িো�, মুখ 
কেদ� রোখুি। 

iii)  �োভি বো হা োভচ কেও়েোর 
সোদে সোদে হোি ধুদ়ে 
কফলুি।

িোখো়ে েো�ো �োল্ি 
অবস্ো়ে কর ক�োি ধরদির 
িোর্ভর� স্পি্ম এভ়িদ়ে 
চলুি।

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

ে়েো �দর িোখোর বোইদর 
অদপষেো �রুি। অদপষেো 
�রোর সম়ে িোখো়ে বো বোইদর 
ভি়ি তিভর �রদবি িো। 
পর্মো়েরেদম এ� এ� �দর 
সবোইদ� ডো�ো হদব।

ব্োদঞ্চ সেস্যদের সুরষেো ব্যবস্ো



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

নেি ছলনভিন ক�া� সময় তনভজভক সংক্রাতমি হওয়া� হাি ছথভক �ষো 
ক�া� জন্য নেি ছলনভিন ক�া� আপনা� হাি জীোণু মুতি কভ� তনন।
 
এিাডাও নেি ছলনভিন কতমভয় আনা� জন্য এমএফআই� পষে ছথভক 
তিতজটাল ছলনভিন এ� ছসো শু�ু ক�া হভয়ভি। আপতন ে্যাংক অথো 
ছমাোইল ে্যাংতকং এ� মাধ্যভম তকতস্ত� টাকা পত�ভশাধ ক�ভি পাভ�ন।

ওহ!! নেি ছলনভিন ক�া� 
সময় কীোভে সংক্রাতমি 
হওয়া এডাভনা যায়?

ব্োদঞ্চ সেস্যদের সুরষেো ব্যবস্ো



আপা আপতন তক জাভনন আম�া 
কভ�ানা প্রতিভ�াভধ সিস্য ও কমীমী ভি� 
সু�ষো� জন্য তকিু নিুন ছসো শু�ু 
কভ�তি?

আম�া িুটি পত�েিশেন তনভয় এভসতি,
১. আম�া শাখাগুতলভি তেড এডাভি ক্যাশ কাউন্া� 
ছসো শু�ু কভ�তি, যাভি শাখা� োইভ� ছথভক ছলনভিন 
ছশষ ক�া যায়। 
২. আম�া তেভশষ সিস্য অথশোৎ প্রেীণ, েেশে েিী এেং 
তশশুসহ মাভয়ভি� ছসো প্রিাভন� জন্য সময় আলািা 
কভ�তি

স্যা�, আতম খুেই খুতশ ছয আমাভি� 
এমএফআই এই পত�তস্তি সম্পভকশে  সভচিন 
এেং আমাভি� সুতেধাভথশে এেং সু�ষো� জন্য 
ছেশ তকিু ে্যেস্া গ্রহণ ক�ভি। আতম অন্যান্য 
সিস্যভি�ও এই ছসো এেং সুতেধাগুতল 
সম্পভকশে  েলে। আপনাভক অভনক ধন্যোি।

খুে োভলা!!! 
ছসোগুভলা তক তক?

সেস্যদের জি্য ভবদিষ কসবো



ছয ছকান জ�ুত� অেস্ায় আমাভি� সাভথ 
ছযাোভযাে ক�ভি পাভ�ন এেং তচতকৎসা জতনি 
প্রভয়াজনীয় সহায়িা� জন্য হটলাইন নম্বভ� 
ছযাোভযাে ক�ভি পা�ভেন।

জরুভর কষেদরে করোগোদরোগ
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