!কািভড-19 উই)ার +,ান: সার-সংে1প
এ" সরকােরর !কািভড-19 িবষয়ক উই)ার +,ান-এর সার-সংে(প।
পূণ, সং-রণ - যােত ভাইরাস দমন, এনএইচএস এবং ঝ8ঁিকপূণে, দর সুরি(তকরণ, িশ(া এবং অথ,নীিতেক চলমান
রাখা এবং Cাভািবক অবDায় িফের যাওয়ার পথ Hবর করার জনJ আমােদর কম,সূিচ" পিরপূণ,ভােব বLণMত রেয়েছতা এখােন পাওয়া যােব:
সরকােরর উে6শ,
1. সরকােরর Hকৗশল" িতন" উেQশJ Rারা পিরচািলত হেব:
a. সংTমণ সীিমত করা।
b. ভাইরাস"েক সামলােনার জনJ নত8ন এবং আরও কায,কর উপায়Uেলা সVান এবং জীবনযাWা
Cাভািবেকর কাছাকািছ অবDায় িফিরেয় আনা সXব করা।
c. অথ,নীিত ও সমাজ, চাকির ও জীিবকার (য়-(িত Yাস করা। এবং নাস,াির, -8ল, কেলজ এবং
িবZিবদJালয়Uেলােত িশ(ার িনরাপ[া িনি\ত করা।
8াভািবক অব:ায় !ফরার পথ
2. আস] মাসUেলােত সরকার অথ,ৈনিতক ও সামািজক িবিধিনেষেধর উপর িনভ, রশীলতা কিমেয় aবbািনক
অcগিতর মাধJেম পাওয়া সমাধানUেলার উপর Hবিশ িনভ, র করেত পারেব।
3. জীবনযা@া যতটা সCব 8াভািবক অব:ায় িফিরেয় আনা িনিEত করার জন, সরকােরর এই
পিরকGনার !কDিবIুেত রেয়েছ ভ,াকিসন। সরকার সাত" িবিভ] ভJাকিসন উeাবকেদর সােথ
চ8িfেত যাওয়ার Hঘাষণা কেরেছ যার মাধJেম য8 fরাজJ জুেড় 350 িমিলয়েনরও Hবিশ পিরমাণ Hডাজ jািk
িনি\ত করা হেয়েছ। আগামী মােস সরকার য8 fরাজJ জুেড় "কা jদান কম,সূচী lরm করার জনJ jnত
হেয় যােব যিদ িনয়Tকরা ভJাকিসনUেলার অনুেমাদন jদান কেরন।
4. জনগেণর িনরাপ[ার কথাই সব,দা সবার আেগ ভাবা হেব। িpিনকJাল qায়ােলর মধJ িদেয় িনরাপ[া,
কায,কািরতা ও Uণমােনর কেঠার মানদs পূরণ করেত পারেলই Hকবল Hকািভড-19-এর ভJাকিসেনর
অনুেমাদন Hদওয়া হেব।
5. !কািভড-19-এর কাযLকর িচিকৎসা যO Pরাজ, ও িবRজুেড় ভ,াকিসন Tদান VরW করা হেলও ভাইরাস
সামাল !দওয়ার !1ে@ জরWরীই !থেক যােব, এটা তােদর জনJও বেট যােদরেক Hরাগ jিতেরােধর
জ"লতা থাকার কারেণ "কা jদান করা সXব হেব না। কায,কর িচিকৎসার অনুসVান যারা ভাইরােস
সংTিমত হেবন তােদর জীবেনর ঝ8ঁিক ও Uরmতর অসুDতা Yাস করেব এবং তােদরেক Cাভািবক জীবেন
িফের Hযেত সাহাযJ করেব।
6. কিমউিন" িভি[ক পরী(ার এক" সুদৃঢ় কম,সূচী আমােদরেক Hসইসব মানুষেদর িচিxত ও আইেসােলট
করেত সহায়তা করেব; যােদর ল(ণ Hনই িকy িনেজর অজােzই তারা ভাইরাস ছড়াে{ন। Hসইসােথ

সরকার এনএইচএস-এর স|ুখ সািরর কমী}েদর জনJ ~ত িনয়িমতভােব Hরিপড Hটং, সামািজক Hসবা
আর অনJানJ উ ঝ8ঁিক বা Uরmতর jকিতর বJবDা cহণ করেব।
7. Hকািভড -19 উপসগ, স]েদর পরী(া করার স(মতা ছয় মােস jায় পাচUণ Hবেড়েছ; যা এিjেলর Hশষ
িদেকর jিতিদনকার 100,000 Hথেক অোবেরর Hশেষর িদেক বি Hপেয় jিতিদন 500,000-Hত Hপেছেছ,
যখন এ" বছেরর Hশেষর িদেক আরও বি করার পিরকনা রেয়েছ। এ[ যO Pরােজ,র সবL@
নাগিরকেদর জন, পাওয়া যায় বLধMত Hনটওয়ােক, সংখJা এবং বJবDাপনাগত জ"লতা বি পাওয়া সেTও
সরকার এই HটUেলার ফলাফল jদােনর সময় কিমেয় আনেত কাজ কের যাে{।
ভাইরাস িনয়Tণ
8. উপের বLণMত aবbািনক অcগিতUিল Cাভািবক অবDায় িফের যাওয়ার পথ Hবর কেরেছ এবং এেত কের
বসেz অথ,ৈনিতক ও সামািজক িবিধিনেষেধর jেয়াজনীয়তা Yাস পাওয়ার কথা। তেব এUেলা jেয়াগ না
করা পয,z সরকারেক ভাইরাস দমন করার জনJ অনJানJ বJবDা বJবহার করা চািলেয় Hযেত হেব।
ইংল,াে_ ল1,ানুগ প`া
9. Hকািভড-19 িবষয়ক উইার Jান"েত আমরা কীভােব 2 িডেসaর তািরেখ ইংল,াে_ !দশব,াপী
িনেষধাdা তOেল !নব !স[ও িনধLারণ করা রেয়েছ। এ" HকবলমাW ইংলJাে বত, মান িবিধিনেষেধর
সময় সকেলর jেচা ভাইরােসর িবারেক কিমেয় িদেয়েছ এবং এনএইচএস-এর উপর চাপ কিমেয় িদেয়েছ
বেলই সXব হেয়েছ।
10. 2 িডেসaর তািরেখ সমe ইংল,া_ জুেড় fর িনgবhেশেষ:
a. বািড়েত থাকার আবিশJকতা Hশষ হওয়ার পাশাপািশ jিত" েরর জনJ থাকা িনেদ,শনা
অনুসাের মেণর অনুমিত পুনরায় jদান করা হেব।
b. Hদাকান-পাট, বJিfগত পিরচয,া, িজম ও আরও িবশদ jকিতর অবকাশ খাত আবার Hখালা হেব।
c. সি|িলত উপাসনা, িববাহ এবং আউটেডােরর Hখলাধ8 লা পুনরায় lরm করা যােব।
d. কাউেক আর বাইেরর সব,জনীন Dােন lধ8 মাW একজেনর সােথ Hদখা করােতই সীমাব থাকেত
হেব না - পূব,তন র িবনJােসর মত এখন বাইেরর H(েWও 6-এর িনয়ম jেযাজJ হেব।
11. তেব, ভাইরাস এখেনা রেয় !গেছ এবং যিদ আমরা সতকL না হই তেব ভ,াকিসন এবং কিমউিন[
!টiং কাজ হওয়ার আেগই অব:া jতই িনয়Tেণর বাইের চেল !যেত পাের। এ" Hদেশ Hয অcগিত
হেয়েছ Hস"েক ঝ8ঁিকেত Hফেল িদেব আর আবারও এনএইচএস-এর উপর অসহনীয় চাপ Hফলেব এবং
Uরmপূণ, অপােরশন Hথেক চােপর দরmন নন-Hকািভড Hরাগীরা বাদ পড়েত lরm করেবন।
12. এই কারেণই 2 িডেসaর তািরেখ ইংল,া_ আবার এক[ আkিলক, fর িভিlক পmিতেত িফের যােব
– কারণ Hয অলUেলােত সংTমেণর মাWা সব,ািধক হেত Hদখা যাে{ HসUেলােত কেঠার বJবDা cহেণর
ল(J রাখাটাই সক হেব।

13. ভাইরাস িনয়Tেণ রাখেত Tিত[ fের আেরা কেঠার পদে1প !নওয়া হেব:
a. ১ম ের, সরকার সXাবJ সবখােন বািড়েত Hথেক কাজ করার Uরmের উপর আেরা Hজার িদেব।
b. র 2-এ, পাব এবং বারUিল অবশJই বV রাখেত হেব, যিদ িকনা তারা Hর8ের িহেসেব Hসবা না
Hদয় আর আিতেথয়তার HভনুJUেলােত Hকবল পয,াk পিরমােণ খােদJর সােথই lধ8 অJালেকাহল
পিরেবশন করা যােব।
c. 3য় ের, সরবরাহ, HটকঅJাওেয় আর াইভ-m বােদ সব ধরেনর অিতিথ Hসবা বV থাকেব এবং
অনJানJ সুেযাগ-সুিবধা jদানকারীরাও অবশJই বV থাকেব (যিদ না কােজর সুবােদ মানুেষর
অবDান করা বা তােদর বািড়েত িফরেত না পারার মেতা সুিনLদM Hকান কারেণ অবJাহিত Hদওয়া
হয়); আর Hসইসােথ ইনেডার িবেনাদন ও পয,টক HভনুJUেলাও বV থাকেব।
14. সরকার পূবLবতীp fরqেলার !1ে@ও পিরমাজLন করেব:
a. অিতিথ Hসবা কায,Tম 10টায় বV করার িবষয়" বদেল রাত 10টায় Hশষ অড,ার cহণ এবং রাত
11টায় বV করার িনয়ম করা হেয়েছ। এেত cাহকরা ধীের ধীের jDান করার সুেযাগ পােবন এবং
আেরা Hবিশ িশিথলতা পােবন।
b. ১ম বা 2য় ের দশ,েকর জনJ Hখলাধ8 লা এবং বJবসািয়ক অনুানUেলা এখন ধারণ (মতা সীমা
এবং সামািজক দূর Hমেন কে(র অভJzের বা বাইের আবার lরm করা যােব িথেয়টার এবং
কনসাট, হলUিলেত ইনেডার অনুােন আেরা ধারাবািহকতা Hরেখ।
c. সরকার 'সােপাট, বাবলUেলার' HযাগJতার সPসারণ করেছ। এ" 1 বছেরর কম বয়সী (বা 5
বছেরর কম বয়সী এবং িনয়িমত পিরচয,ার jেয়াজন হয় এমন অসমথ,তা স]) িশlেদর বাবা
মােয়র এবং Uরmতর অসমথ,তা স] কােরা পিরচয,া jদানকারী একক jাkবয়- আেছন এমন
বািড়Uেলার উপর Hথেক িবিধিনেষেধর jভাব jশিমত করেত সাহাযJ করেব।
15. এই fরqেলা সংrমেণর িবfার দমন করার উে6েশ, sতির করা হেয়েছ এবং Hস কারেণ িবিভ]
অেলর েরর মাWা কিমেয় আনায় সহায়তা কের থােক। 2 িডেসর তািরেখ jিত" অল Hকান Hকান
েরর অzভ8,f হেব আর কীভােব তারপর Hথেক এই অলUেলা এক র Hথেক অনJ"েত যােব, সরকার
তা িনধ,ারণ করেব। এ" ভাইরাস"র মাWা, বি এবং এনএইচএস-এর স(মতার মেতা সু
সূচকUিলর উপর িভি[ কের করা হেব।
16. বত, মােন থাকা HদশবJাপী পদে(পUেলার Hচেয় কম সীমাব তার হেলও সরকার 3য় fের থাকা মানুষ ও
ব,বসাqেলার জন, এই পদে1পqেলা কতটা কtন হেব তা !বােঝ, িবেশষ কের Hদেশর Hসই
অলUেলােত HযUেলা সামার Hথেক Hকােনা না Hকােনা ধরেনর িনেষধাbার আওতায় রেয়েছ। এজনJ
সরকার মূল পরী(ার বJবDার পিরবধ,েনর পাশাপািশ উ ঝ8ঁিকপূণ, Dােন আরও Hবিশ ল(Jানুগ পরী(ার
জনJ কিমউিন" Hটং-এর পুেরাটা জুেড় Dানীয় কত,প(েক একেW কাজ করার সুেযাগ Hদেব। পরী(ায়
যােদর পিজ"ভ ফল এেসেছ তােদর Hসলফ-আইেসােলশন-এর পাশাপািশ পরী(ার এই jকিতর

Hজারদার সPসারণ কেঠার বJবDা Hথেক িবিভ] Dােনর Hবিরেয় আসার জনJ নত8ন এক অতJাবশJক
বJবDা
17. সরকার পদে(প Hনওয়া সেTও অথ,নীিত ও Hলাকজেনর জীিবকার উপর jভাব তী হেয়েছ। এই কারেণই
কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন -ীম, Hসলফ-এময়েম ইনকাম সােপাট, পিরকনার পাশাপািশ
বJবসাUেলার জনJ একািধক সহায়ক পিরকনার মাধJেম য8 fরােজJর চার" রাজJ জুেড় অথ,নীিতেক
সহায়তা করা এবং চাকির সুরি(ত রাখায় ~ত পদে(প িনেয়েছ।
িrসমাস ও তারপর
18. িTসমাস Hয সারা য8 fরােজJ অেনেকর জনJ বছেরর এক" Uরmপূণ, সময়, সরকার তা Hবােঝ। ধমLিবRাস
িনgবhেশেষ, িrসমােসর সময়[ vOল এবং অিফস বw থােক বেল অেনেকই পিরবার এবং
বwOবাwেবর সােথ সময় কাটায় এবং ব,ােxর ছO[েত !লাকজন নানা :ােন yমণ করেত যায়।
19. এবছর িTসমাস িভ]তর হেব, তেব আমরা িনি\ত করেবা Hযন Hলােকরা তােদর িjয়জেনর সােথ Hদখা
করেত পাের। আমরা িTসমােসর সময়"েত পিরবারUেলােক সারা য8 fরােজJ িমিলত হওয়ার সুেযাগ কের
িদেত িনেষধাbায় সীিমত সমেয়র জনJ পিরবত, ন আনেত -টলJা, উ[র আয়ারলJা ও ওেয়লস-এর
}
িডভলভড অ,াডিমিনেzশন-এর সােথ এক[ সাধারণ পmিতর িবষেয় ঐক,মেত, !প|েছিছ।
20. Tেত,েকর জন, এই বছর[ কtন িছেলা বেল িTয়জেনর সােথ সময় কাটােনাটা আরও !বিশ
qরW~পূণL হেয় উঠেব। এই কারেণ সরকার িTসমােসর সময় jেতJেকর জনJ িকছ8টা বাড়িত সামািজক
ঘিনতার অনুমিত িদেব (িনরাপেদ কীভােব উদযাপন করা যায় Hস সLকMত িনেদ,শনার সহায়তাসহ)।
jেতJেকরই তােদর িjয়জন, িবেশষ কের তােদর মেধJ সবেচেয় ঝ8ঁিকপূণ,েদর সুর(ােথ, ঝ8ঁিক jশমেন
িনেদ,শনার অনুসরণ িনি\ত করা উিচত।
21. সব ধেমLর !লােকরা এবছর !য উেখেযাগ, ত,াগ 8ীকার কেরেছন, সরকার তা অবগত রেয়েছ; Hবশ
কেয়ক" ধমী}য় উদযাপন এবং পালেনর উপর িনেষধাbা কায,কর হেয়েছ এবং এই সকল H(েW তJােগর
কারেণই ভাইরাস িনয়Tণ করা সXব হেয়েছ। িতন" েরর সকল ধম,িবZােসর H(েWই সাPদািয়ক
উপাসনা করা এখন সXব এবং ধমী}য় অনুশীলনেক যতটা সXব িনরাপদ করা সেক, পরামশ, িদেয় এই
ধম,Uেলার Hনতারা মূল ভিমকা পালন করা অবJাহত রাখেবন।
22. এ[ ঝOঁিক-মুP হেব না: Hকািভড-19 বছেরর Hশষ অবিধ এবং 2021 সােলও য8 fরােজJর জনগেণর জনJ
এক" সিতJকােরর মিক হেয় Hথেক যাে{। এর অথ, হেলা "Cাভািবকভােব" িTসমাস উদযাপন করা
সXব হেব না। অনJানJ পিরবােরর সােথ সা(াত করাটা Hকািভড-19-এ আTাz হওয়ার আর অনJেদরেক
আTাz করার ঝ8ঁিক বি করেব। িTসমােসর সময় ভাইরাস"র িবার সীমাব রাখেত, আমােদর
িjয়জনেদর সুরি(ত রাখেত এবং ঝ8ঁিকপূণ,েদর H(েW িবেশষ সতক, তা অবলন করেত আমােদর
jেতJকেক বJিfগতভােব দািয় িনেত হেব। আমােদরই jেতJেকরই যথাযথ সমেয় পরী(া করােনা,
অনJেদর সুর(ােথ, Hসলফ-আইেসােলট করা, মুf বাতােসর মূলJ মেন রাখা আর হাত, মুখ, দূর বজায়
রাখার মাধJেম এেক অনJেক সুর(া jদান অবJাহত রাখাটা খ8 বই জরmরী

সtক আচরণ বজায় রাখা
23. ভাইরাসেক দমন করার সবেচেয় Uরmপূণ, পথ হেলা আমােদর সক আচরণUিল অনুসরণ করা চািলেয়
যাওয়া।
24. যার মেধJ রেয়েছ কমপে( 20 Hসেকের জনJ ঘন ঘন হাত Hধায়া, মুেখ আবরণ পরা আর আব জায়গায়
পয,াk িবl বাতাস থাকা িনি\ত করা, সামািজক দূর বজায় রাখা আর সংTিমত হওয়ার সেহ হেল
বা িনি\ত হওয়া Hগেল Hসলফ-আইেসােলশেন যাওয়া।
25. য8 fরােজJর জনগণ িনঃসেেহ এই আচরণUিল এমনিক সামািজক ও অথ,ৈনিতক কন দশার কারণ
হওয়ার পরও HসUেলা অবলন কের ভাইরাস"র িবার Yাস করেত সহায়তা কেরেছ।
26. এই আচরণUিল শীেতর মেধJ ক ততটাই Uরmপূণ, Hথেক যােব এবং আমােদর সকলেক অবশJই
আমােদর ভিমকা পালন কের Hযেত হেব।

