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আিম আপনােক িলিখতভােব অবিহত করিছ 6য আমরা কেরানাভাইরােসর িবর:ে; 
আমােদর লড়াইেত কী-কী পদে>প ?হণ করিছ। 

6কবল অA কেয়ক সCােহর মেধD, এই 6দেশর GদনিHন জীবনযাপন উেKখেযাগDভােব 
পিরবMতNত হেয় 6গেছ। আমরা সবাই OধPমাQ িনেজেদর উপেরই নয় বরং আমােদর ি!য়জন 
এবং আমােদর কিমউিনSTেলার উপের কেরানাভাইরােসর মারাUক !ভাব অনুভব 
করিছ। 

এই বDাঘাত আপনােদর জীবন, বDবসা এবং কােজর 6>েQ 6য অসুিবধাTেলার সৃY কেরেছ 
তা আিম সZূণ\ভােব বPঝেত পাির। িক^ আমরা 6য পদে>প ?হণ কেরিছ তা একা_ই 
!েয়াজনীয় িছল, একS খPবই সাধারণ কারেণর জনD। 

যিদ অসংখD 6লাক একই সমেয় মারাUকভােব অসু` হেয় পেড়, তাহেল এনএইচএস 6সই 
পিরি`িতেক সামলােত স>ম হেব না। এেত অেনক 6লােকর !াণহািন হেব। যথাসcব 
সব\ািধক জীবন বঁাচােনার জনD আমােদরেক অবশDই এই 6রােগর িবeারেক কিমেয় আনেত 
হেব, এবং হাসপাতােল িচিকৎসা করােনার !েয়াজন হেব এমন সকল 6লাকেদর সংখDা gাস 
করার 6চhা করেত হেব। 

এই কারেণ আমরা একS সহজ িনেদ\ শনা িদিi - আপনােক অবশ$ই বাসায় থাকেত হেব। 
 
আপনার এমন 6কােনা বjP  বা আUীয়েদর সেk 6দখা করা উিচত নয় যারা আপনার বাসায় 
থােকন না। আপিন OধPমাQ খPবই সীিমত উেlেশD আপনার বাসার বাইের 6যেত পােরন, 



6যমন খাবার এবং ওষPধপQ িকনেত, িদেন একবার বDায়াম করেত এবং িচিকৎসা িনেত। 
আপিন আপনার বাসা 6থেক কােজ আসা-যাওয়া করেত পােরন িক^ সcব হেল আপনার 
িনেজর বাসা 6থেক কাজ করা উিচত। 
 
6যে>েQ আপনােক আপনার বাসা 6থেক 6বর হেতই হয়, 6সে>েQ, যখনই সcব হেব, 
আপনােক আপনার পিরবােরর সদসDেদর ছাড়া অনD 6য 6কােনা 6লােকর কাছ 6থেক দুই 
িমটার দুের থাকা িনিpত করেত হেব। 
 
এই িনয়মTেলা 6মেন চলা অপিরহায\। তেব, 6লাকজন এই িনয়মTেলা ভk করেল, পুিলশ 
তােদর জিরমানা ধায\ করেব এবং সমােবশTেলা ছQভk করেব। 
 
আিম জািন 6য আপনােদর মেধD অেনেকই িনেজর এবং িনেজর পিরবােরর উপর এই 
পিরি`িতর আMথNক !ভাব িনেয় খPব িচি_ত রেয়েছন। আপনার GদনিHন চািহদাTেলা পূণ\ 
করেত এবং 6টিবেল খাবােরর 6যাগান িদেত সরকােরর পে> যা যা করার দরকার হেব 6স 
তাই করেব।  
 
সংযPq িলফেলেট লভD সহায়তার িবষেয় এবং আপনােক 6য িনয়মTেলা 6মেন চলেত হেব 
তা িবশদভােব বণ\না করা হেয়েছ। আপিন gov.uk/coronavirus 6থেকও সব\েশষ পরামশ\ 
6পেত পােরন। 
 
Oর: 6থেকই, আমরা সsক সমেয় সsক পদে>পTেলা ?হণ করার 6চhা কেরিছ। যিদ 
Gবtািনক এবং 6মিডেকল পরামশ\ অনুযায়ী আবশDক হয় তাহেল আমরা আরও 6বিশ িকছP  
করেতও িvধা 6বাধ করব না। 
 
আপনােদরেক সতDটা জানােনা আমার কােছ Tর:wপূণ\ - আমরা জািন 6য পিরি`িত ভােলা 
হওয়ার আেগ আরও খারাপ হেব। িক^ আমরা সsক !xিতTেলা িনিi, এবং আমরা 
সবাই যত 6বিশ িনয়মTেলােক 6মেন চলেবা তত অAসংখDক 6লাক !াণ হারােব এবং ততই 
তাড়াতািড় জীবন আবার yাভািবক অব`ায় িফের আসেত পারেব। 
 
যারা এই ভাইরাসSেক পরািজত করার জনD সব\রকম 6চhা চািলেয় যােiন আিম তােদর 
!েতDকেক ধনDবাদ জানােত চাই, িবেশষ কের আমােদর অসাধারণ এনএইচএস এবং 
ইংলDাz, {টলDাz, ওেয়লস এবং নদ\ ান\ আয়ারলDাz জুেড় পিরচয\া খােতর কমী| েদর। এই 
সংকটকােলর চািহদাTেলােক পূরণ করার জনD আমােদর ডাqার, নাস\ এবং অনDানD 



 

  

পিরচয\া !দানকারীরা 6যভােব সহায়তা করার জনD মহেTর সােথ সামেন এিগেয় এেসেছন 
তা সিতDই অনুে!রণামূলক। 
 
হাজার হাজার অবসর!াC ডাqার এবং নাস\রা আবার এনএইচএস-এ কাজ করেত িফের 
আসেছন - আর সবেচেয় দুব\ল মানুষেদর সহায়তা করার জনD ল> ল> নাগিরকরা 
6yiােসবা িদেiন। এই মহান ি~Sশ মানিসকতােক সেk িনেয় আমরা কেরানাভাইরাসেক 
পরািজত করব এবং আমরা সবাই 6যৗথভােব এSেক পরািজত করব। 
 
এই কারেণ, জাতীয় জর:ির অব`ার এই মুহ� েত\ , আিম আপনােক অনুেরাধ করিছ, অনু?হ 
কের, বাসায় থাক+ ন, এনএইচএস-এর র0া কর1ন এবং জীবন বঁাচান। 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 


