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েকািভড মহামারীর জন� আমােদর চলেত থাকা �িত��য়ার অংশ িহেসেব, আমরা সব রকেমর বািড় 
�শরীের পিরদশ �েনর সােথ স�িক�ত ঝঁুিক�িল �মাগত মূল�ায়ন করিছ। 

বািড়র মানুষেদর এবং বািড় পিরদশ �েনর সােথ স�িক�ত জিরপকারীগেণর ে�ে� আশ�াসমূহ িচি�ত করেত ও তা 
�শিমত করেত আমােদর সহায়তার জন� আমােদর বুিকং ���য়া এবং কােজর জায়গায় ডাইনািমক ির� 
অ�ােসসেম� অথ �াৎ পিরবত�নশীল আশ�া মূল�ায়েনর পিরক�না করা হেয়েছ। 

পিরদশ �েনর শত�সমূহ 
বািড়র েকােনা ব���র মেধ� েকািভড-19 এর ল�ণ খুেঁজ না পাওয়া পয �� পিরদশ �ন চািলেয় যাওয়া হেব। এই দৃ��ভ�ী 
সব রকেমর পিরদশ �ন - মূল�ায়ন এবং জিরেপর ে�ে� �েযাজ�। 

ডাইনািমক ির� অ�ােসসেম�  
বািড়েত েপৗ�ছােনার পের, আমােদর জিরপকারী (সােভ�য়ার) ডাইনািমক ির� অ�ােসসেম� অথ �াৎ পিরবত�নশীল 
আশ�ার মূল�ায়ন করেবন এবং বািড়র সবার সুর�া ও সু� থাকার িবষয়�ট িনধ �ারেণর জন� আপনােক িকছ�  �� 
করেত পােরন। যিদ জিরপকারী (সােভ�য়ার) আশ�ার েকােনা অ�হণেযাগ� মা�া (েযমন- সামা�জক দরূে�র ঘাটিত) 
িচি�ত কেরন, তাহেল েসই পিরদশ �ন�ট বািতল হেব এবং অন� তািরেখর জন� আবার বুক করা হেব।  

পিরদশ �েনর আেগ ও পিরদশ �েনর সময় 
আমােদর জিরপকারীগণ অ�াপেয়�েম��ট িন��ত করেত, তারা েপৗ�ছােনার �ায় 30 িমিনট আেগ আপনার সােথ 
েযাগােযাগ করেবন। পিরদশ �েনর আেগ, জিরপকারীগেণর ও বািড়র মানুষেদর আমরা একট�  েবিশ সতক�তা অবল�ন 
করেত দৃঢ়ভােব সুপািরশ কির: 

 

েকােনা িবড়াল বা কুকুর থাকেল, স�ি� পিরদশ �েনর সময় অনু�হ কের, েস�েলােক আপনার কােছই 
েরেখ েদেবন (েস�েলা যােত মু�ভােব েঘারাঘুির না কের), স�ব হেল সকল দরজা ও জানালা েখালা 
রাখেবন 

 

জিরপকারী ব���র সােথ সা�াত হেল, পিরদশ �েনর সময় সামা�জক দরূ� েমেন চলার ব�াপাের 
আপনােক বলা হেত পাের 

 

আমােদর জিরপকারীর সােথ িপিপই এবং স�ািনটাই�জং পণ� থাকেব। এেত যিদ আপিন আেরা 
�া���েবাধ কেরন, তাহেল পিরদশ �েনর সময় জিরপকারীেক েফস কভািরং পিরধান করেত বলুন। 
আমােদর জিরপকারী সবাইেক একই কাজ করেত বলেত পােরন 

 

জিরপকারীগণ যখন এেস েপৗ�ছােবন তখন তারা, যােক আমরা ‘ডাইনািমক বা িভজয়ুাল ির� 
অ�ােসসেম�’ বিল, েসই কাজ�ট করেবন এবং যিদ তারা মেন কেরন েয েকাথাও েকােনা আশ�া আেছ 
তাহেল পিরদশ �ন ব� করেত পােরন 

 

জিরপকারীগেণর বািড়েত থাকার স�াবনা �ায় 30 িমিনেটর মেতা, িক� বািড়র ৈবিশে��র উপর িনভ�র 
কের হয়েতা আপনার েবলােত তা তার েবিশ হেত পাের 

 
পিরদশ �েনর আেগ সব PPE / সর�াম ��ত করার জন� এবং পিরদশ �েনর পের সবিকছ�  পির�ার ও 
জীবাণুমু� করার জন� অনু�হ কের িকছ�  সময় েদেবন 

 

অনু�হ কের, অস�� হেবন না তেব দুভ�াগ��েম, আমােদর জিরপকারীগণ পিরদশ �নকােল পানীয় �হণ 
করেত পারেবন না। 
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