িনেদর্ শনা

5 নেভ�র েথেক নতু ন জাতীয়
িবিধিনেষধসমূহ
নতু ন জাতীয় িবিধিনেষধসমূেহর বয্াপাের তথয্, যােত অ�ভুর্ � আেছ বাসায়
েথেক কাজ করা এবং বয্বসা ব� রাখা বলেত েসগেলা কী েবাঝাে�, েকন
েসগেলা চালু করা হে� এবং আিথর্ক সহায়তা পাওয়া যাে�।
31 অে�াবর 2020 তািরেখ �কািশত

েশষ আপেডট করা হেয়েছ 3 নেভ�র 2020 — সব আপেডটগেলা েদখুন

ে�রক:

কয্ািবেনট অিফস

যার জনয্ �েযাজয্:

ইংলয্া�

িবষয়ব�

5 নেভ�র েথেক জাতীয় িবিধিনেষধসমূহ
1. বাসায় থাকুন
2. অনয্েদর সােথ িনরাপেদ েদখা করা
3. েকাথায় ও কখন আপিন বড় বড় �েপ েদখা করেত পােরন
4 বয্বসা এবং েভনুয্সমূহ
5 িববাহ/িনকা, িসিভল পাটর্নারিশপ এবং অে�য্ি�ি�য়া
6. কােজ যাওয়া
7. িশ�া, �ু ল, কেলজ এবং িব�িবদয্ালয়
8. িশশ পিরচযর্া এবং িশশেদর কাযর্কলাপ
9. কেরানাভাইরােসর েবিশ ঝুঁ িকেত রেয়েছ এমন েলাকজনেক র�া করা
10. েকয়ার েহােম থাকা আত্মীয়েদর েদখেত যাওয়া
11. �মণ করা
12. বাসা েথেক পুেরা রাত বাইের থাকা
13. বািড় বদলােনা
14. আিথর্ক সহায়তা

এই পৃ�ািট ি�� করন

মেন রাখেবন - ‘হাত। মুখ। দূর�।’:

● হাত – আপনার হাত িনয়িমত এবং 20 েসেক� ধের েধান
● মুখ – ঘেরর েভতরকার পিরেবেশ মুেখর আবরণ পরেবন, েযখােন সামািজক দূর�
রাখা কিঠন, এবং েযখােন আপিন এমন বয্ি�েদর সং�েশর্ আসেবন যােদর সােথ
আপিন সাধারণত িমিলত হন না।
● দূর� – েযখােন স�ব, যােদর সােথ আপিন বাস কেরন না এমন বয্ি�েদর েথেক 2
িমটার বা অিতির� সতকর্ তা যথাযথভােব থাকেল (েযমন মুেখর আবরণ পরা বা
ঘেরর িভতের বায়ুচলাচল বাড়ােনা) 1 িমটার দূর� বজায় রাখুন

5 নেভ�র েথেক জাতীয় িবিধিনেষধসমূহ
েযখােন �েযাজয্: ইংলয্া� ( ওেয়লস, �টলয্া� এবং নদর্ ানর্ আয়ারলয্াে�র জনয্ িনেদর্ শনা
েদখুন)
েকািভড-19 আ�াে�র সংখয্া সম� ইউেক এবং অনয্ েদশগেলােত �ত েবেড় চলেছ।
ভাইরােসর �াদুভর্াব িনয়�ণ করেত আমােদর এখনই পদে�প �হণ করেত হেব।
কেরানাভাইরােসর েমাকািবলা করেত আমরা সকেল সবেচেয় গর�পূণর্ েয একিট পদে�প
িনেত পাির তা হল বাসায় থাকা, এনএইচএস-েক সুরি�ত করা আর জীবন বাঁচােনা।
যখন আমরা অনয্ বয্ি�েদর সােথ ৈদনি�ন েযাগােযাগ কমাই, তখন আমরা ভাইরাস ছিড়েয়
পড়া কমােত পাির। এই জনয্ই, বৃহ�িতবার 5 নেভ�র েথেক বুধবার 2 িডেস�র পযর্�,
আপিন অবশয্ই:

1. িনিদর্ � উে�শয্ ছাড়া বাসায় থাকুন।
2. িনিদর্ � উে�শয্ ছাড়া আপিন যােদর সােথ বাস কেরন না এমন বয্ি�েদর সােথ েদখা
করেবন না।
3. িনিদর্ � িকছু বয্বসা এবং েভনুয্ ব� রাখুন।

এই নতু ন পদে�পগেলা ভাইরােসর বৃি�র হার কমােব, যার ফেল:
● এনএইচএস-েক িব�� হওয়া েথেক আটকােব
● িনি�ত করেব েয �ু ল, কেলজ এবং িব�িবদয্ালয়গেলা যােত েখালা থােক
● িনি�ত করেব েয যথাস�ব েবিশ সংখয্ক েলাক যােত কাজ করা চািলেয় েযেত
পাের।

বৃহ�িতবার 5 নেভ�র রাত 00.01 টা পযর্�, আপিন েয এলাকায় বাস কেরন েসখােন
�াসি�ক েলাকাল েকািভড অয্ালাটর্ েলেভল-এর পদে�পগেলার �েয়াগ অবয্াহত থাকেব।
বৃহ�িতবার 5 নেভ�র রাত 00.01-র পের েথেক আপনার এলাকার �ানীয়
িবিধিনেষধগেলার �েল জাতীয় িবিধিনেষধগেলা �িত�াপন করা হেব।
নতু ন িনয়মগেলা জাতীয়ভােব বুধবার 2 িডেস�র পযর্� চার স�ােহর জনয্ �েযাজয্ হেব। এই
সময়কােলর েশেষ আমরা সা�িতকতম তেথয্র িভিত্তেত �ানীয় কমর্প�ায় িফের আসব।
এই িনয়মগেলা আইন �ারা সমিথর্ত হেব। পুিলশ এবং অনয্ানয্ কতৃর্ প�গেলার জিরমানা করা
এবং িভড় ছ�ভ� করার �মতা থাকেব।
আপিন এনএইচএস েকািভড-19 অয্াপ ডাউনেলাড কের বৃহ�িতবার 5 নেভ�র েথেক
সা�িতকতম িনেদর্ শনা স�ে� েজেন আপনার ব�ু এবং পিরবারবগর্েক সুরি�ত রাখায়
সাহাযয্ করেত পােরন।
স�াবয্ বা িনি�ত কেরানাভাইরাস সং�মণ থাকা পিরবারগেলার জনয্ একিট আলাদা
িনেদর্ শনা আেছ।

1. বাসায় থাকুন
িনিদর্ � িকছু উে�শয্ ছাড়া আপিন অবশয্ই আপনার বাসার বাইের যােবন না বা থাকেবন না।
এর মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ:
কাজ এবং ে��ােসবা

আপিন কােজর উে�েশয্ বা ে��ােসবী বা দাতবয্ পিরেষবা �দান করেত বাসার বাইের েযেত
পােরন, যখন আপিন তা বাসা েথেক করেত পােরন না।
অপিরহাযর্ কাযর্ �মসমূহ
আপিন বাসা েছেড় েযেত পােরন েখালা থাকা েদাকােন িজিনষপ� িকনেত, েযমন খাবার এবং
ওষুধ, বা েকােনা ব� সং�হ করেত - যােত অ�ভুর্ � আেছ ি�ক-অয্া�-কােল� এর মাধয্েম বা
েটকঅয্াওেয় িহেসেব অডর্ার করা খাদয্ এবং পানীয়, অথর্ আনেত বা জমা িদেত, বা অতয্�
গর�পূণর্ পাবিলক পিরেষবাগেলা বয্বহার করেত (িনেচর িবভাগিট েদখুন)।
আইিন বাধয্বাধকতাগেলা পূরণ করা
এছাড়া আপিন হয়ত আইিন বাধয্বাধকতাগেলা পূরণ করার জনয্, অথবা েকােনা স�িত্ত
েকনা, েবচা, ভাড়া েদওয়া বা ভাড়া েনওয়া স�িকর্ ত কাযর্কলাপ করার জনয্ েযেত পােরন।
িশ�া এবং িশশ পিরচযর্ া
আপিন িশ�া (আনু�ািনক বয্ব�া, স�ীত বা নাটয্ িটউশেনর মত পাঠয্�ম বিহভূর্ ত �াস
নয়), �িশ�ণ, িনবি�ত িশশ পিরচযর্া এবং স�ানেদর কাযর্কলােপর জনয্ বাসা েছেড় বাইের
েযেত পােরন, যা বাবা-মা/েকয়ারারেদর জনয্ কাজ করা, কাজ েখাঁজা, বা িশ�া বা �িশ�ণ
�হণ করার জনয্ �েয়াজন হয়। বাবা-মােয়রা এখনও তােদর স�ানেদর �ু েল িনেয় েযেত
পােরন, এবং েযখােন বাবা-মা এবং স�ােনরা আলাদা থােকন েসখােন েযাগােযাগ রাখার জনয্
বতর্ মান বয্ব�াগেলা চািলেয় েযেত পােরন।
অনয্েদর সােথ িমিলত হওয়া এবং পিরচযর্ া

আপিন বাসা েছেড় েযেত পােরন আপনার সােপাটর্ বাবল-এ থাকা বয্ি�েদর সােথ েদখা করার
জনয্ বা একিট িশশ পিরচযর্া বাবল-এর অধীেন 13 বছর বা তার কম বয়সী িশশেদর
ঘেরায়া পিরচযর্া �দান করার জনয্, �িতর স�াবনা থাকা বয্ি�েদর পিরচযর্া �দান করার
জনয্, আপৎকালীন সহায়তা েদওয়ার জনয্, একিট সােপাটর্ �েপ উপি�ত থাকার জনয্ (15
জন অবিধ বয্ি� থাকা), বা অবকােশ পিরচযর্া �হণ করার জনয্। এছাড়া মানুষ বাসার
বাইের বয্ায়াম করেত পােরন বা েকােনা বাসার বাইের জনগেণর �ােন েযেত পােরন (িবভাগ
3 েদখুন)।

িচিকৎসাগত কারণ, �িত এবং সহানুভূিত �দশর্ েনর সা�াত।
আপিন েকােনা িচিকৎসাগত কারেণ বাসা েছেড় েযেত পােরন, যােত অ�ভুর্ � আেছ েকািভড19 পরী�া করােনা, সা�াৎ বা আপৎকালীন পিরি�িত, জ� িদে�ন বা মৃতুয্শযয্ায় আেছন
এমন বয্ি�েক েদখেত যাওয়া, আঘাত বা �িতর ঝুঁ িক এড়ােনা বা পালােনা (েযমন
পািরবািরক সিহংসতা), েকােনা েকয়ার েহাম (যিদ তা েকয়ার েহােমর িনেদর্ শনায় অনুেমািদত
হয়), অনাথালয়, হাসপাতােল কাউেক েদখেত যাওয়া, তােদর েকােনা িচিকৎসাগত সা�ােত
তােদর সােথ যাওয়া বা েভট-এর (বা অনয্ পশ কলয্াণ পিরেষবাগেলার) কােছ যাওয়া।
অনু�ানসমূহ
আপিন েকােনা উপাসনার �ােন বয্ি�গত �াথর্নার জনয্, মৃতুয্ হেয়েছ এমন েকােনা বয্ি�র
জনয্ অে�য্ি�ি�য়া বা সংি�� অনু�ােনর জনয্, েকােনা কবর বা �ৃিত উদয্ােন, বা
মৃতুয্পথযা�ীর জনয্, িববাহ/িনকার জনয্ বাসা েছেড় েযেত পােরন। কী কী অনুেমািদত তার
একিট পূণর্ তািলকা িনয়মাবলীেত পাওয়া েযেত পাের।

2. অনয্েদর সােথ িনরাপেদ েদখা করা

সাধারণভােব, আপিন কােরার সােথ সামািজকভােব েদখা করেবন না। তেব, আপিন যােদর
সােথ থােকন, আপনার সােপাটর্ বাবল (বা িশশ পিরচযর্ার বাবল-এর অংশ িহেসেব), বা অনয্
একজন বয্ি�র সােথ বয্ায়াম করেত পােরন বা একিট পাবিলক �ােন, বাসার বাইের েদখা
করেত পােরন। আপনার বাসার বাইের বয্য় করা সময় আপনােক কিমেয় আনেত হেব। যখন
অনয্ বয্ি�েদর আেশপােশ থাকেবন, তখন আপনার পিরবােরর নয় এমন কােরার েথেক 2
িমটার দূর� রাখেবন -যার অথর্ হল েয বয্ি�রা আপনার সােথ বাস কেরন - বা আপনার
সােপাটর্ বাবল-এ আেছন। েযখােন এটা স�ব নয়, অিতির� সতকর্ তার সােথ 1 িমটার দূের
থাকুন (েযমন মুেখর আবরণ পের)।
যিদ না তারা আপনার বাসা বা সােপাটর্ বাবল-এর অংশ হন, তাহেল আপিন অবশয্ই পিরবার
বা ব�ু েদর সােথ সামািজকভােব বাসার িভতের েদখা করেবন না।
একিট সােপাটর্ বাবল হল েযখােন একজন �া�বয়� থাকা একিট পিরবার অনয্ একিট
পিরবােরর সােথ েযাগ েদয়। েসই সােপাটর্ বাবল-এ থাকা বািস�ারা এ সে�ও এক অপেরর
সােথ েদখা করেত আসেত পােরন, এেক অপেরর বাসায় রাে� থাকেত পােরন, এবং একসােথ
বাসার বাইেরর পাবিলক ে�সগেলােত েযেত পােরন।
আপিন এই বয্ি�েদর সােথ বয্ায়াম করেত পােরন বা বাসার বাইের পাবিলক ে�সগেলােত
েযেত পােরন:
● েয বয্ি�েদর সােথ আপিন বাস কেরন
● আপনার সােপাটর্ বাবল
● বা, আপিন যখন একা থাকেবন, অনয্ বাসা েথেক 1 জন বয্ি�। 5 বছেরর কম
বয়সী িশশ, এবং সারা িদেনর পিরচযর্ায় থাকা অ�ম বয্ি�েদর বাইের েদখা করা
দুই বয্ি�র সীমায় ধরা হয় না।

জাতীয় িবিধিনেষেধর সময়কােল কী কী বয্ায়াম এবং অনয্ শারীিরক কাযর্কলাপ চলেত পাের
েস িবষেয় আেরা িনেদর্ শনা আেছ।
বাসার বাইের পাবিলক ে�সগেলার মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ:
● পাড়ার রা�া, পাকর্ , সমু�তট, এবং প�ী অ�ল
● পাবিলক গােডর্ন এবং মাঠ (আপনােক েসখােন ঢু কেত অথর্ িদেত েহাক বা না েহাক)
● অয্ােলাটেম�স
● বাসার বাইের েখলার মাঠ

আপিন েকােনা �াইেভট বাগােন কােরার সােথ েদখা করেত পারেবন না, যিদ না আপিন
তােদর সােথ থােকন বা তােদর সােথ একিট সােপাটর্ বাবল ৈতির কেরেছন।
মুেখর আবরণ আইনত �েয়াজনীয় যা অেনক অভয্�র� পিরেবেশ পরেত হেব, েযমন েদাকান
বা উপাসনার �ান েযখােন েসগেলা েখালা থাকেব, এবং পাবিলক �া�েপােটর্।

3. েকাথায় ও কখন আপিন বড় বড় �েপ েদখা করেত
পােরন
তবুও পিরি�িত হেত পাের েযখােন আপনােক আপনার বাসা বা সােপাটর্ বাবল-এর বাইের
অনয্েদর সােথ বড় বড় �েপ িমিলত হওয়ার অনুমিত েদওয়া হয়, িক� তা সামািজক
েমলােমশার জনয্ হেত পারেব না। এই পিরি�িতগেলার পূণর্ তািলকা িনয়মাবলীেত পাওয়া
েযেত পাের।

● মুখয্ কারণগেলা হল কাজ, ে��ােসবী বা দাতবয্ পিরেষবা, এবং আনু�ািনক িশ�া
বা �িশ�েণর জনয্ (পাঠয্�েমর বাইেরর �ােসর জনয্ নয়)। এেত অ�ভুর্ � েযখােন
আপিন আইিন বাধয্বাধকতা পূরণ করেছন। এছাড়া েযখােন অতয্াবশয্ক েসখােন
অনয্ বয্ি�েদর বাসায় কাজ অ�ভুর্ � হেত পাের - উদাহরণ�রপ, নয্ািন, ি�নার বা
কািরগরেদর জনয্। েযখােন কােজর িমিটং েকােনা �াইেভট বাসা বা বাগােন হওয়ার
�েয়াজন েনই, েসখােন তা করা উিচত নয় - উদাহরণ�রপ, যিদও আপিন একজন
বয্ি�গত �িশ�েকর সােথ েদখা করেত চান, আপনার তা বাসার বাইের পাবিলক
ে�েস তা করা উিচত।
● সােপাটর্ �পগেলা যা বয্ি�গতভােব �দান করেত হেব তােত 15 জন পযর্�
অংশ�হণকারী কাজ চািলেয় েযেত পাের, েযখােন পার�িরক সহায়তা, িচিকৎসা
বা অনয্ েকান রকেমর সহায়তা �দান করার জনয্ তা আনু�ািনকভােব আেয়াজন
করা হয়। এেত অ�ভুর্ �, িক� সীিমত নয়, অপরােধর ভু �েভাগীেদর সহায়তা,
মাদক এবং মদ আসি� েথেক েসের ওঠা বয্ি�, নতু ন বাবা-মা এবং
অিভভাবকগণ, দীঘর্েময়াদী েরােগ েভাগা বয্ি�রা, তােদর েযৗনতা বা িলে�র
িবষেয় সমসয্ার স�ুখীন হওয়া বয্ি�রা, এবং যারা মৃতুয্েশাক েপেয়েছন, এবং
�িতর স�াবনা থাকা অ�বয়সী বয্ি�রা, অ�বয়সী কম�েদর সােথ তােদর েদখা
করা সহ।
● বাবা-মা এবং স�ানেদর �পগেলা কাজ চািলেয় েযেত পাের েযখােন তারা বাবা-মা
এবং/অথবা স�ানেদর সহায়তা �দান কের, এবং 5 বছেরর কম বয়সী িশশেদর
15জেনর সীমার মেধয্ গণনা করা হেব না - যার অথর্ হল বাবা-মা এবং
েকয়ারাররা বড় সংখয্ায় এই ধরেণর �েপ উপি�ত থাকেত পােরন।
● অে�য্ি�ি�য়া এবং িকছু িববাহ/িনকাহ চলেত পাের, েযমন িনেচ জানােনা হেয়েছ।

4 বয্বসা এবং েভনুয্সমূহ

বয্বসা এবং েভনুয্গেলা যা অবশয্ই ব� রাখেত হেব
সামািজক েযাগােযাগ এড়ােত, সরকার িকছু বয্বসা এবং েভনুয্ েযভােব তােদর পণয্ এবং
পিরেষবা �দান কের তা ব� করেত বা বাধািনেষেধর আওতায় আনেত আেদশ িদেয়েছন। এর
মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ:
● অপিরহাযর্ নয় এমন খুচেরা িব�য় েযমন েপাশাক এবং গৃহ�ািল �েবয্র েদাকান,
গািড়র েশারম (গািড় ভাড়া ছাড়া), বািজ ধরার েদাকান, দিজর্, তামাক এবং েভপএর েদাকান, ইেল�িনক সাম�ী এবং েমাবাইল েফােনর েদাকান, এবং অপিরহাযর্
নয় এমন িজিনষ িবি� করা বাজােরর �ল। এই েভনুয্গেলা ি�ক-অয্া�-কােল�
(েযখােন সাম�ী আেগ অডর্ার করা হয় এবং অব�ান েথেক সং�হ করা হয়) এবং
েডিলভাির পিরেষবা িহসােব কাজ করা চািলেয় েযেত পাের
● আিতেথয়তার েভনুয্ েযমন কয্ােফ, ের�ু ের�, পাব, বার এবং েসাশাল �াব;
বয্িত�ম হল েটকঅয্াওেয়র জনয্ খাবার এবং পানীয় (রাত 10টার আেগ এবং এেত
মদ অ�ভুর্ � নয়), ি�ক-অয্া�-কােল�, �াইভ-� বা েডিলভাির।
● থাকার জায়গা েযমন েহােটল, েহাে�ল, অিতিথশালা এবং কয্া�সাইট। িনিদর্ �
পিরি�িত ছাড়া েযখােন েসগেলা তা কােরার �ধান বাস�ান িহসােব কাজ কের,
েযখােন তারা বাসায় িফরেত পাের না, গৃহহীন মানুষ, বা েযখােন েসই �ােন কােজর
জনয্ বাস করা অপিরহাযর্।
● অবকাশ িবেনাদন এবং েখলার �ান েযমন অবকাশ িবেনাদেনর েক� এবং িজম,
সাঁতার কাটার পুল, েটিনস এবং বাে�টবল েকাটর্, গলফ েকাসর্, িফটেনস এবং
নােচর �ু িডও, চড়ার েদওয়াল, তীর�াজী, গািড় চালােনা এবং শিটং ের�।
● িবেনাদেনর �ান েযমন িথেয়টার, কনসাটর্ হল, িসেনমা, িমউিজয়াম এবং গয্ালাির,
কয্ািসেনা, অয্ািমউজেম� আেকর্ ড, িবে�া হল, েবািলং অয্ািল, ে�িটং ির�, েগাকািটর্ং-এর �ান, সফট ে� েস�ার এবং এলাকাগেলা, সাকর্ াস, ফানেফয়ার,

িচিড়য়াখানা এবং অনয্ �াণী িবষয়ক আকষর্ণ, ওয়াটার পাকর্ , িথম পাকর্ । অভয্�র�
আকষর্ণ েযমন েবাটািনকয্াল গােডর্ন, েহিরেটজ েহাম এবং দশর্নীয় �ানগেলাও ব�
করেত হেব, যিদও এই �া�েণর বাইেরর �ানগেলা েখালা রাখা েযেত পাের।
● বয্ি�গত পিরচযর্ার বয্ব�া েযমন চু ল, েসৗ�যর্, টয্ািনং এবং নেখর েসলুন। টয্াটু
পালর্ার, �া, ময্াসাজ পালর্ার, শরীর এবং �েক ফু েটা করার পিরেষবাগেলাও
অবশয্ই ব� করেত হেব। অনয্ বয্ি�র বাসােতও এই পিরেষবাগেলা �দান করা
িনিষ�।
● কিমউিনিট েস�ার এবং হলগিলও ব� করেত হেব যার বয্িত�ম হল ছাড় েদওয়া
সীিমত িকছু কাযর্কলাপ যা িনেচ েদওয়া হেয়েছ। আইিট এবং িডিজটাল পিরেষবা
�দান করার জনয্ লাইে�িরগেলাও েখালা থাকেত পাের - উদাহরণ�রপ েসই
বয্ি�েদর জনয্ যােদর বাসায় এই বয্ব�া েনই - এবং ি�ক-অয্া� কােলে�র জনয্।
● �াধীনভােব �াথর্না, এবং পিরেষবা স�চার এবং অে�য্ি�ি�য়া ছাড়া উপাসনার
�ান।

এছাড়া এই বয্বসা এবং �ানগেলােক অ�সংখয্ক ছাড় েদওয়া ি�য়াকলােপর জনয্ েখালা
রাখেত পারা যােব, যােত অ�ভুর্ � আেছ:
● িশ�া এবং �িশ�ণ (যােত অ�ভুর্ � �ু েলর জনয্ �ীড়া এবং অবকােশর সুিবধাগেলা
বয্বহার করা েযখােন তা তােদর �াভািবক বয্ব�ার অংশ)
● িশশ পিরচযর্ার উে�েশয্ এবং িশশেদর জনয্ ত�াবধান করা ি�য়াকলােপর জনয্
● র�দান এবং খাবােরর বয্া�
● িচিকৎসা �দান করার জনয্
● অিভজাত �ীড়া বয্ি�� (বাসার িভতের এবং বাইের েখলার সুিবধাগেলােত),
েপশাদার নৃতয্িশ�ী এবং েকািরও�াফারেদর (িফটেনস এবং নােচর �ু িডওেত) জনয্

● েকান দশর্ক ছাড়া �িশ�ণ এবং মহড়ার জনয্ (িথেয়টার এবং কনসাটর্ হলগেলােত)
● েপশাদার িফ� এবং িটিভর িফে�র কােজর জনয্

েয বয্বসা আর েভনুয্গেলা েখালা থাকেত পাের
অনয্ বয্বসাগেলা েকািভড-19 সুর�া িনেদর্ শনাগেলা েমেন েখালা থাকেত পাের। এেত আেছ
েযগেলা অপিরহাযর্ পণয্ বা পিরেষবা �দান কের, যােত অ�ভুর্ � আেছ:
● অপিরহাযর্ খুচেরা িবে�তা েযমন খাবােরর েদাকান, সুপারমােকর্ ট, ফামর্ািস,
বাগােনর েক�, হাডর্ওয়য্ােরর েদাকান, িবি�ং মােচর্� এবং অফ-লাইেস�সমূহ।
● েপে�াল ে�শন, গািড় েমরামত এবং েমাটর পিরেষবাগেলা, বাইসাইেকেলর
েদাকান, এবং টয্াি� আর গািড়ভাড়া করার বয্বসাগেলা।
● বয্াংক, িবি�ং েসাসাইিট, েপা� অিফস, ঋণ �দানকারী এবং অথর্ �ানা�েরর
বয্বসাগেলা
● অে�য্ি�ি�য়ার পিরচালক
● লে�ট এবং �াই ি�নার
● িচিকৎসাগত এবং দ�িবষয়ক পিরেষবা
● পশিচিকৎসক এবং েপাষা �াণীর েদাকান
● কৃ িষপণয্ সরবরােহর েদাকানগেলা
● সংর�ণ এবং িবতরণ েক�গেলা
● গািড়র পািকর্ ং, পাবিলক টয়েলট এবং েমাটরওেয় পিরেষবার ে��গেলা
● বাসার বাইের েখলার মাঠ

পাবিলক পিরেষবাগেলা

েবিশর ভাগ পাবিলক পিরেষবাগেলা চালু থাকেব এবং আপিন েসগেলােত যাবার জনয্ বাসা
েছেড় েযেত পারেবন। এর মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ:

● িজিপ এবং দ�িচিকৎসেকর মত এনএইচএস এবং িচিকৎসাগত পিরেষবা আমরা
এনএইচএস-েক সহায়তা করিছ জরির এবং জরির নয় এমন পিরেষবাগেলা
সুরি�তভােব চািলেয় েযেত এবং এটা অতয্� গর�পূণর্ েয েকউ যিদ মেন কেরন েয
তার েকােনা ধরেণর িচিকৎসাগত পিরচযর্ার �েয়াজন তাহেল িতিন েযন এিগেয়
আেসন এবং সাহাযয্ চান।
● জবেস�ার �াস সাইটগেলা
● আদালত এবং ে�ােবশন সািভর্ েসস
● িসিভল িনব�েনর অিফসগেলা
● পাসেপাটর্ এবং িভসা পিরেষবা
● ভু �েভাগীেদর �িত �দান করা পিরেষবাসমূহ
● বজর্য্ এবং িরসাইেকল েক�গেলা

5 িববাহ/িনকা, িসিভল পাটর্নারিশপ এবং অে�ি�য্ি�য়া
অে�য্ি�ি�য়ায় সবর্ািধক 30 জন বয্ি� উপি�ত থাকেত পারেব। সংযু� উদযাপনমূলক
অনু�ানগেলা েযমন কবর ফলক �াপন এবং ছাই উিড়েয় েদওয়াও চালু থাকেত পাের
সবর্ািধক 15 জেনর উপি�িত সহ। কাজ করা কাউেক 15 বা 30 জেনর মেধয্ ধরা হেব না।
েয বয্ি�রা একসােথ বাস কেরন না বা একিট সােপাটর্ বাবল েশয়ার কেরন না তােদর মেধয্
সামািজক দূর� বজায় রাখেত হেব।

িববাহ এবং িসিভল পাটর্নারিশেপর অনু�ানগেলার অনুমিত েদওয়া হেব না যিদ না িববাহ
করা একজন গরতরভােব অসু� থােকন এবং তার েসের ওঠার �তয্াশা েনই ('মরণাপে�র
িববাহ') এই িববাহ/িনকাহগেলা 6 জন পযর্� বয্ি�েত সীিমত রাখেত হেব।

6. কােজ যাওয়া
ভাইরােসর �ভাবিব�ার েরাধ করার জনয্, যারা কাযর্করভােব বাসা েথেক কাজ করেত
পােরন, তােদর অবশয্ই তা করেত হেব। েযখােন মানুষ তা করেত পারেবন না - যােত
অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয়, অতয্� গর�পূণর্ জাতীয় পিরকাঠােমা, িনমর্াণ, বা উৎপাদেন
কাজ করা বয্ি�রা - এরা তােদর কােজর �ােন যাওয়া চািলেয় েযেত পােরন। িবিভ� েস�র
এবং িনেয়াগকারীেদর সহায়তা করা এবং েদশেক চালু রাখার জনয্ এটা অপিরহাযর্।
অপিরহাযর্ পিরেষবা েযমন িশশ পিরচযর্া বা িশ�ায় কাজ করা পাবিলক েস�েরর কম�রা
কােজ যাওয়া চািলেয় েযেত পােরন।
এছাড়া েযখােন অনয্ বয্ি�েদর বাসায় কাজ করা আবশয্ক - উদাহরণ�রপ, নয্ািন, ি�নার
বা কািরগরেদর জনয্ - েসখােন আপিন তা করেত পােরন।
সং�মেণর ঝুঁ িক যেথ� পিরমােণ কমােনা যায় যিদ েকািভড-19 সুর�া িনেদর্ শনাগেলা
ঘিন�ভােব েমেন চলা হয়। উ�তর ঝুঁ িকেত থাকা েলাকজনেদরেক অিতির� গর� েদওয়া
উিচত।

7. িশ�া, �ুল, কেলজ এবং িব�িবদয্ালয়

�ু ল, কেলজ আর িব�িবদয্ালয়গেলা েখালা থাকেব। সরকার আমার অ�বয়সী বয্ি�েদর
কলয্াণ এবং দীঘর্েময়াদী ভিবষয্তেক অ�ািধকার েদেবন এবং মূল িশ�ার বয্ব�াগেলােক ব�
করেবন না, েযমন খুব েছাট বয়েসর বয্ব�া, �ু ল, কেলজ, িব�িবদয্ালয় এবং বৃিত্তমূলক
�িশ�ণ েক�গেলা। িশশ এবং অ�বয়সী বয্ি�েদর উপি�ত থাকা গর�পূণর্ থাকেব, তােদর
কলয্ােণর এবং িশ�ার সহায়তার জনয্ এবং চাকুরীজীবী বাবা-মা এবং অিভভাবকেদর
সহায়তা করেত। িসিনয়র ি�িনিশয়ােনরা এখনও পরামশর্ েদন �ু ল হল বা�ােদর যাওয়ার
েসরা �ান, এবং তােদর �ু েল যাওয়া চািলেয় েযেত হেব। তােদর সুরি�ত রাখেত �ু লগেলা
িবিভ� সুর�া পদে�প স�� কেরেছ। যারা বাসায় েথেক �ু েলর িশ�া লাভ কেরন, েসই
িশ�াথ�রা তা সে�ও কিমউিনিট েসিটংেয় িশ�া ও �িশ�ণ লাভ করেত পােরন েযখােন
উপযু� পূণ-র্ সমেয়র িশ�ার �েয়াজন থােক।
সরকার ��ভােব ি�র কেরেছন েয পরী�াগেলা পরবত� গরমকােল অনুি�ত হেব, কারণ
েকােনা িশ�াথ�র িশ�া অজর্ন পিরমােপর এটাই হল সবেচেয় নয্ায় এবং সবেচেয় িনভুর্ ল
উপায়। তাই আমােদর �ু ল এবং কেলজগেলা েখালা রাখা �েয়াজন যােত বা�ারা তােদর
পরী�াগেলার িদেক িশ�া ও চাকিরর পরবত� পযর্ােয়র িদেক এিগেয় েযেত পাের। িশ�াথ�েদর
এখন পেরর বছর তােদর পরী�ার জনয্ ৈতির হওয়ার আেরা সময় আেছ, কারণ েবিশর ভাগ
এএস, এ েলেভল এবং িজিসএসই মহামারীিট �ারা সৃ� িবপযর্য় েমাকািবলা করার জনয্ 3
স�াহ পের অনুি�ত হেব।
িব�িবদয্ালয়গেলা িশ�াথ�েদর িফের আসেত �াগত জািনেয়েছ এবং আমরা িব�িবদয্ালয়গেলা
পুনরায় েখালার িবষেয় িনেদর্ শনা জাির কেরিছ িনি�ত করেত েয ভাইরাসিট ছিড়েয় পড়া
কমােত তারা িনরাপত্তার পদে�পগেলা িনেয়েছ। িব�িবদয্ালয় এবং �া�বয়�েদর
বয্ব�াগেলােক েযখােন স�ব অনলাইন িশ�ার এক বৃহত্তর �ের িনেয় যাওয়ার িবষেয়
িবেবচনা করেত হেব।

আেরা িবিধিনেষধ যথা�ােন আেছ:
● যিদ আপিন িব�িবদয্ালেয় বাস কেরন, তাহেল টামর্ চলাকালীন আপনার �ায়ী বাসা
আর ছা�াবােসর মেধয্ আসা যাওয়া করা যােব না। আপনােক শধু টােমর্র েশেষ
বাসায় িফরেত হেব। আমরা শী�ই আেরা িনেদর্ শনা �কাশ করব িকভােব টােমর্র
েশেষ িশ�াথ�রা সুরি�তভােব বাসায় িফরেত পােরন েস িবষেয়।
● পাঠয্�ম বিহভূর্ ত উে�েশয্ �িশ�ণ আেয়াজন করা যােব না, েযমন �ােবর অংশ
িহসােব। বা�ােদর জনয্ বয্ব�া করা কাযর্কলাপগেলা েযখােন এগেলা বা�ােদর
পিরচযর্ার কাজ কের যােত বাবা-মা কােজ যাওয়া চািলেয় েযেত পােরন

8. িশশ পিরচযর্ া এবং িশশেদর কাযর্ কলাপ
জাতীয় িবিধিনেষেধর সময় িবিভ� উপায় আেছ যার মাধয্েম বাবা-মা এবং েকয়ারাররা িশশ
পিরচযর্া চািলেয় েযেত পােরন।

● খুব েছাট েবলার বয্ব�া (আিলর্ েসিটংস) এবং চাই�মাই�ারস েখালা থােক, এবং
আপিন �াভািবেকর মত এই বয্ব�াগেলা বয্বহার করা চািলেয় েযেত পােরন।
● আপিন অনয্ িশশ পিরচযর্ার কাযর্কলাপ (েরপঅয্ারাউ� েকয়ার সহ) বয্বহার
করেত পােরন েযখােন তা বাবা-মার কাজ করা, িশ�া বা �িশ�ণ েনওয়া, বা
েকয়ারারেদর জনয্ িবরিতকালীন পিরচযর্া পাওয়ার উে�েশয্ যুি�স�তভােব
�েয়াজনীয় হয়।
● নয্ািনরা পিরেষবা �দান করা চািলেয় যােবন, যােত বাসায় পিরেষবা অ�ভুর্ �

● যিদ িশশিট 13 বছর বা তার কম বয়সী হয় তাহেল বাবা-মােয়রা আেরকিট
পিরবােরর সােথ ঘেরায়া িশশ পিরচযর্ার জনয্ একিট চাই�েকয়ার বাবল ৈতির
করেত পােরন।
● িকছু পিরবার একিট সােপাটর্ বাবল-এ থাকার কারেণ লাভবান হেত স�ম হেব, যা
একজন �া�বয়� থাকা পিরবারেক অনয্ একিট পিরবােরর সােথ েযাগ েদওয়ার
অনুমিত েদয়

িকছু যুববয়সীেদর পিরেষবা চালু থাকেত পারেছ, েযমন 1-1 যুববয়সীেদর কাজ ও সহায়তার
�পগেলা, িক� েবিশরভাগ যুব �াব ও �পগেলা এই সময় ব� করার �েয়াজন হেব।

9. কেরানাভাইরােসর েবিশ ঝঁু িকেত রেয়েছ এমন
েলাকজনেক র�া করা
যিদ আপনার 60-র েবিশ বয়স হয় বা আপনার িচিকৎসাগতভােব �িতর স�াবনা থােক,
তাহেল আপনার কেরানাভাইরাস েথেক তী� অসু�তার আেরা েবিশ ঝুঁ িক থােক। আপিন:

● িনয়ম পালন করেত আর অনয্েদর সােথ আপনার সংেযাগ কমােত িবেশষভােব
যত্নবান হেবন।
● সাধারেণর েচেয় আেরা যেত্নর সােথ এবং ঘনঘন আপনার হাত েধাওয়া চািলেয়
যােবন এবং আপনার বাসা এবং/বা কমর্�ােন �ায়ই �শর্ করা �ানগেলা ভােলাভােব
পির�ার করা বজায় রাখেবন।

িচিকৎসাগতভােব �িত হেত পাের এমন বয্ি� হেবন তারা:

● যােদর বয়স 70 বা তার েবিশ (িচিকৎসাগত অব�া িনিবর্েশেষ)
● বয়স 70 বছেরর কম যার আেরা েকােনা অ�িনর্িহত �াে�য্র সমসয্া আেছ যার
তািলকা িনেচ েদওয়া হেয়েছ (যা হল, এমন েকােনা বয্ি� যােক �িত বছর �া�য্গত
কারেণ একিট �ু -এর িটকা িনেত বলা হেয়েছ):
○ দীঘর্েময়াদী মৃদু েথেক মাঝাির �াসজিনত েরাগ, েযমন হাঁপািন, �িনক
অব�াকিটভ পািলেমানাির িডিজজ (িসওিপিড), এমফাইেসমা বা
��াইিটস
○ দীঘর্েময়াদী হােটর্র েরাগ, েযমন হাটর্ েফিলওর
○ দীঘর্েময়াদী িকডিনর েরাগ
○ দীঘর্েময়াদী িলভােরর েরাগ, েযমন েহপাটাইিটস
○ দীঘর্েময়াদী �ায়ুর অসুখ, েযমন পািকর্ নস� িডিজজ, েমাটর িনউরন
িডিজজ, মাি�পল েস্�েরািসস (এমএস) বা েসির�াল পয্ালিস
○ ডায়ােবিটস
○ একিট দুবর্ল েরাগ �িতেরাধ বয্ব�া যার কারণ হল িকছু অব�া বা তােদর
েনওয়া ওষুধগেলা (েযমন ে�রেয়ড টয্াবেলট)
○ গরতরভােব ওজন েবিশ হওয়া (40 বা তার েবিশর বিড মাস ইনেড�
(িবএমআই))
● গভর্ বতী

আেরক দেলর মানুষ আেছ যােদর, িচিকৎসাগত কারেণই, কেরানাভাইরােস িচিকৎসাগতভােব
�িতর অতয্� স�াবনা থাকা বয্ি� িহেসেব সং�া েদওয়া হয় - যা হল েকােনা িনিদর্ � গরতর
�াে�য্র সমসয্ায় থাকা বয্ি�রা। এই সময়কােল, আমরা িচিকৎসাগতভােব �িতর অতয্�
স�াবনা থাকা বয্ি�েদর বাসা েথেক কাজ করেত বলিছ। যিদ আপিন বাসা েথেক কাজ করেত
না পােরন, আপনােক কােজ না েযেত পরামশর্ েদওয়া হে� এবং আপিন হয়ত �য্াটু টির িসক
েপ (এসএসিপ) বা এম�য়েম� সােপাটর্ অয্ালাওেয়� (ইএসএ)-র জনয্ েযাগয্ হেত পােরন।

আপনােক যথাস�ব বাসায় থাকেত পরামশর্ েদওয়া হে�, িক� বয্ায়ােমর জনয্ বাইের েযেত
উৎসাহ েদওয়া হে�। স�ূণর্ িনেদর্ শনা েদওয়া আেছ এবং সরকার েথেক িচিকৎসাগতভােব
�িতর অতয্� স�াবনা থাকা বয্ি�েদর �েতয্েকর কােছ িবশদ পরামশর্ িদেয় েলখা হেব যখন
নতু ন িবিধিনেষধগেলা শর হেব।

10. েকয়ার েহােম থাকা আত্মীয়েদর েদখেত যাওয়া
েকয়ার েহােম সা�ােতর িবষেয় িনেদর্ শনা ম�লবােরর আেগ �কািশত হেব। এখনকার জনয্,
আপনােক বতর্ মান িনেদর্ শনা েমেন চলেত হেব।

11. �মণ করা
যিদ আপিন ইংলয্াে� বাস কেরন, আপিন িবেদেশ বা ইউেক-র মেধয্ �মণ করেত পারেবন না,
যিদ না তা কাজ, িশ�া বা েকােনা আইনত অনুেমািদত কারেণ হয়, এবং আপনােক আপনার
করা যা�ার সংখয্া কমােনার েচ�া করেত হেব। িক� এছাড়া আপিন এসে�ও অেনকগেলা
কারেণ যা�া করেত পােরন, যােত অ�ভুর্ � আেছ:
● কােজর জনয্ যা�া করা েযখােন তা বাসা েথেক করা যাে� না
● িশ�া এবং পিরচযর্ার দািয়ে�র কারেণ যা�া করা
● আপনার সােপাটর্ বাবল - বা িশশ পিরচযর্ার জনয্ আপনার চাই�েকয়ার বাবল-এ
থাকা বয্ি�েদর সােথ সা�ােতর জনয্
● হাসপাতাল, িজিপ এবং অনয্ িচিকৎসাগত সা�ােতর জনয্ বা েসইসব িভিজট
েযখােন আপনার দুঘর্টনা ঘেটেছ এবং আপিন আপনার �াে�য্র িবষেয় িচি�ত
● এমন জায়গা েথেক পণয্ বা পিরেষবাগেলা �য় করেত যা েখালা আেছ, যােত
অ�ভুর্ � আেছ �েয়াজনীয় খুচেরা িব�েয়র �ান

● বাসার বাইের সময় কাটােত বা বয্ায়াম করেত - এটা েযখােন স�ব �ানীয়ভােব
করেত হেব, িক� �েয়াজন হেল আপিন তা করার জনয্ যা�া করেত পােরন
(উদাহরণ�রপ, েকােনা েখালা �ােন েযেত)
● েকােনা েপাষা �াণীর পিরচযর্া বা বয্ায়াম করােনােত, বা পশিচিকৎসক
পিরেষবাগেলা

যিদ আপনার যা�া করার �েয়াজন হয় আমরা আপনােক েযখােন স�ব হাঁটেত বা সাইেকল
চািলেয় েযেত উৎসাহ িদই, এবং আেগ েথেক পিরক�না করার মাধয্েম পাবিলক পিরবহেন
বয্� সময় এবং রটগেলা এিড়েয় চলেত বিল। �মণ করার সময় এিট আপনােক সামািজক
দূর� বজায় রাখার অনুশীলন করার সুেযাগ েদেব।
যিদ আপনার েকােনা কেরানাভাইরােসর উপসগর্ েদখা েদয়, কেরানাভাইরােসর উপসগর্গেলার
জনয্ িনেজেক আলাদা রাখেছন, উপসগর্ থাকা কােরার সােথ বাসা বা সােপাটর্ বাবল েশয়ার
করেছন, বা এনএইচএস েট� অয্া� ে�স �ারা েযাগােযাগ করার পের আপনােক িনেজেক
আলাদা রাখেত বলা হয় তাহেল আপিন অবশয্ই যা�া করেবন না। িনেজেক আলাদা রাখার
িনয়মগেলা ভ� করার জিরমানা £1,000 েথেক শর হয়। এটা পুনরাবৃিত্ত করার অপরােধর
এবং অতয্� গরতর ল�েনর জনয্ জনয্ েবেড় £10,000 পযর্� হেত পাের, যােত অ�ভুর্ �
অনয্েদর িনেজেক আলাদা রাখায় বাধা েদওয়া।
যিদ আপনার পাবিলক পিরবহন বয্বহার করার �েয়াজন হয় - উদাহরণ�রপ কমর্�ােন েযেত
- তাহেল আপনােক আেরা সুরি�ত যা�ার িনেদর্ শনা েমেন চলেত হেব। এেত অ�ভুর্ � মুেখর
আবরণ পিরধান করার িনয়মগেলা এবং গািড় েশয়ার করার িবষেয় পরামশর্।
যারা ইংলয্াে�র িভতের �মণ করার পিরক�না করেছন, তােদর বতর্ মান �য্ােভল কিরডেরর
তািলকা েদখেত হেব এটা েদখেত েয আপনার 14 িদেনর জনয্ আলাদা থাকার �েয়াজন আেছ

িক না। যিদ আপনার আলাদা থাকার �েয়াজন নাও হয়, তাহেলও আপনােক এখােন েঘাষণা
করা বাধািনেষধগেলা েমেন চলেত হেব। যিদ আপনার 2 িডেস�েরর আেগ ইংলয্া� েথেক
িবেদেশ যা�া করার �েয়াজন হয় (এবং তা করার আইিন অনুমিত আেছ, উদাহরণ�রপ তা
কােজর জনয্), যিদও আপিন এমন এক জায়গায় েফরত যাে�ন েযখােন আপিন আেগ
িগেয়েছন, আপনােক আপনার গ�বয্�ােনর িনয়মগেলা এবং ফেরন, কমনওেয়লথ অয্া�
েডেভলপেম� অিফস (এফিসিডও) এর যা�ার পরামশর্ েদেখ েনওয়া উিচত।
বতর্ মােন িবেদেশ থাকা ইউেক-র বািস�ােদর অিবলে� েদেশ েফরার �েয়াজন েনই। তেব,
আপনার এয়ারলাইন বা �য্ােভল অপােরটেরর কাছ েথেক আপনার েফরার বয্ব�াগেলা
স�ে� েজেন েনওয়া উিচত।

12. বাসা েথেক পুেরা রাত বাইের থাকা
মুখয্ বাস�ান েথেক বাইের রাতভর থাকা এবং ছু িট কাটােনার অনুমিত েদওয়া হেব না- যােত
অ�ভুর্ � ইউেক এবং িবেদেশ ছু িট কাটােনা। এেত অ�ভুর্ � হল েকােনা ি�তীয় বাস�ান বা
আপনার যিদ েকােনা কয্ারাভােনর মািলক হন তােত থাকা বা এমন কােরার সােথ থাকা যার
সােথ আপিন বাস কেরন না বা আপনার সােথ সােপাটর্ বাবল-এ েনই।
আপনার বাসা েথেক সারা রাত বাইের থাকার আপনার অনুমিত আেছ, যিদ আপিন:
● আপিন আপনার মুখয্ বাস�ােন েফরত না আসেত পােরন
● বাসা বদলােনার সময় আপনার বাস�ােনর �েয়াজন হয়
● েকােনা অে�য্ি�ি�য়া বা সংি�� �ৃিতর�ার অনু�ােন উপি�ত থাকার জনয্
আপনার বাস�ােনর �েয়াজন হয়

● কােজর উে�েশয্ বা ে��ােসবী পিরেষবা �দান করেত আপনার বাস�ােনর
�েয়াজন হয়
● আপিন যিদ একিট িশশ হন যার �ু ল বা পিরচযর্ার জনয্ বাস�ােনর �েয়াজন
● আপিন যিদ গৃহহীন, আ�য় চাইেছন বা �িতর স�াবনা থাকা বয্ি� িযিন শরণাথ�
● আপিন একজন অিভজাত �ীড়ািবদ বা তােদর সােপাটর্ কম� বা বাবা-মা, যিদ
�ীড়ািবেদর বয়স 18-র কম হয়

যিদ এমন হয় েয আপিন ইিতমেধয্ই ছু িটেত িছেলন, আপনােক যত তাড়াতািড় বা�িবকভােব
স�ব বাসায় িফরেত হেব এবং এই সমেয়র মেধয্ আপনার ছু িটর বাস�ােন 'বাসায় থাকুন'-এর
শতর্ গেলা পূরণ করেত হেব।
অিতিথেদর বাস�ান �দানকারী েযমন েহােটল, িবঅয্া�িব এবং কয্ারাভান পাকর্ গেলা আইেন
েঘািষত িনিদর্ � িকছু কারেণ েখালা থাকেত পাের, যােত অ�ভুর্ � আেছ েযখােন অিতিথরা
তােদর মুখয্ বাস�ােন েফরত েযেত না পােরন, েসই অিতিথ বাস�ানিট তােদর মুখয্ বাস�ান
িহেসেব বয্বহার কেরন, বা অনয্থায় এই বাস�ান ব� করার ফেল গৃহহীন হেয় পড়েবন।
বাস�ান �দানকারীেদর এছাড়া েলাকাল অেথািরিটর সােথ সহেযািগতা কের কাজ করেত বলা
হে�, যােত তারা �িতর স�াবনা আেছ এমন েগা�ীগেলােক বাস�ান �দান করেত পােরন,
যােত অ�ভুর্ � আেছ জাতীয় িবিধিনেষেধর এই সময়কােল গৃহহীন বয্ি�রা।

13. বািড় বদলােনা
আপিন এখনও বািড় বদলােত পােরন। আপনার পিরবােরর বা সােপাটর্ বাবল-এর বাইের থাকা
বয্ি�রা বাসা বদলােনার িবষেয় েযন সাহাযয্ না কেরন যিদ না তা একা�ই আবশয্ক হয়।

এে�ট এবং েলিটং এেজ� এবং বদলােনার সং�াগেলা কাজ করা চািলেয় েযেত পারেব এবং
বািড় বদলােনার জনয্ খুজ
ঁ েছন এমন েলাকজন বািড় েদখা চািলেয় েযেত পােরন।
সুরি�তভােব বাসা বদলােনার জাতীয় িনেদর্ শনা, অনুসরণ করন, যােত অ�ভুর্ � আেছ
সামািজক দূর� বজায় রাখার িবষেয় পরামশর্ এবং মুেখর আবরণ পিরধান করা।

14. আিথর্ ক সহায়তা
ইউেক-র েয েকােনা অংেশর কম�রা তােদর চাকির চািলেয় েযেত পারেবন, এমনিক যিদ
তােদর িনেয়াগকতর্ ারা তােদর েবতন িদেত সমথর্ নাও হন এবং তারা £2500 পযর্� মােসর
মাইেনর অ�ত 80% পােব।
বতর্ মান িসেজআরএস-এর নমনীয়তা বজায় রাখা হেব যােত কম�রা েযখােন তােদর পে�
স�ব কাজ করা চািলেয় েযেত পােরন। েছাট বা বড়, দাতবয্ বা অলাভজনক সব
িনেয়াগকতর্ ারাই এিটর েযাগয্ এবং েযেহতু আেরা েবিশ বয্বসা ব� করার �েয়াজন হেব, তাই
তােদর এখন নেভ�র মােসর জনয্ কম�েদর শধু নয্াশনাল ইনসুয্ের� এবং েপনশেনর অথর্
েমটােত বলা হেব - যা এটােক বতর্ মােন �দান করা সহায়তার েচেয় আেরা েবিশ উদার কের
েতােল।
কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন ি�ম সমা� হওয়া পযর্� জব সােপাটর্ ি�ম �বিতর্ ত হেব না।
আপিন েযখােনই বাস করন না েকন, আপিন যার মাধয্েম আিথর্ক সহায়তা েপেত পােরন তা
হে�:
● কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন ি�ম
● জব সােপাটর্ ি�ম (1 নেভ�র েথেক)

● িনউ �াইল এম�য়েম� অয্া� সােপাটর্ অয্ালাওেয়�

