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1. লকডাউন েথেক বািহর হবার পথ 

৮ই মাচ� েথেক ইংল�াে�র েলাকজন িবিধিনেষধ �ত�াহার করা েদখেত �� 
করেবন এবং সরকােরর চার-পদে�েপর েরাডম�াপ�ট আরও �াভািবক জীবেন 
িফের যাওয়ার পথ েদখােব। 

�টকা কম �সূিচর সাফল� এর এক�ট কারণ - এখনও পয �� 17 িমিলয়েনর েবিশ 
মানষু তােদর �টকা েপেয়েছ - তেব েকােনাভােবই এটা পুেরা কািহনী নয়। 
জনসাধারণও েকািভড-19 দমন করার সং�ােম জিড়ত হেয়েছন: আইন েমেন 
চলা; বাড়ীেত থাকা; যখন �েয়াজন পরী�া করা; যখন �েয়াজন তখন িব��� 
থাকা এবং 'হাত, মুখ, �ান' এবং ' এবং েখালা বাতাস ঢ�কেত েদওয়া ইত�ািদ 
িনেদ�শ অনুসরণ কের। 

একসােথ েনওয়া, এর অথ � হ'ল েকস সংখ�া ত� লনামূলকভােব েবিশ থাকেলও 
আমরা বত�মােনর কেঠার লকডাউন িশিথল করেত �� করেত পারেবা। যিদও 
আমােদর সকলেক অবশ�ই সজাগ থাকেত হেব - িবেশষত নত� ন েকািভড-19 
েভিরেয়ে�র (নত� ন ধরেণর) �মিকর িব�ে� - এবং এনএইচএসেক র�া করা 
চািলেয় যাওয়া, িনরাপেদ লকডাউন েথেক বািহর হওয়া যােত �� হেত পাের। 
এ�ট চার ধােপ করা হেব; এবং �িত�ট পদে�েপ, আমরা একই সমেয় সারা 
ইংল�া� জেুড় সীমাব�তা ত� েল েনওয়ার পিরক�না করিছ। 



এই পিরক�না�ট বা�বায়েনর ে�ে� আমরা তািরখ নয়, বরং তথ�-উপা� �ারা 
পিরচািলত হব যােত এনএইচএস-এর উপর অসহনীয় চাপ স�ৃ� হেবনা। েয 
কারেণ, েরাডম�াপ-এর সব তািরখ�িল িনেদ�শক িনভ�র এবং পিরবত�ন সােপ�। 
�িত�ট পদে�েপর মেধ� সব �িন� পাচঁ স�াহ ব�বধান থাকেব: সীমাব�তার 
পিরবত�ন�িলর ৈব�ািনক তথ� িবে�ষণ করার জন� চার স�াহ; এর পর 
িনেষধা�া�িল �াস করার িবষেয় এক স�ােহর অি�ম েনা�টস েদওয়া হেব। 

সরকার যখন িন��ত হেব েয এক পদে�প েথেক পরবত� পদে�েপ িনরাপেদ 
যাওয়া যােব তখনই চূড়া� িস�া� েনওয়া হেব। িস�া��ট চার�ট পরী�ার 
িভি�েত হেব: ভ�াকিসন কম �সিূচ সফলভােব চাল ুথাকা; �মাণ�িল েদখােব েয 
ভ�াকিসন�িল হাসপাতােল ভিত� কমােত এবং যারা ভ�াকিসন িনেয়েছন তােদর 
মতৃ� � �াস করেত যেথ� কায �কর; সং�মেণর হার হাসপাতােল ভিত�র ঝঁুিক 
বাড়ােব না যা এনএইচএস-এর উপর অসহনীয় চাপ েফলেব না; এবং ঝঁুিক�িলর 
িবষেয় আমােদর মলূ�ায়ন নত� ন ধরেণর ভাইরােসর কারেণ পিরবিত�ত হেবনা। 

�ানীয় �াদুভ�াব�িল �ত এবং কায �করভােব িনয়ি�ত হেব এবং যু�রােজ�র 
মেধ� এবং সীমাে� নত� ন িবপ�নক ধরেণর ভাইরাস�িল েমাকােবলা কের 
সরকার জনগেণর সুর�া অব�াহত রাখেব। সরকার েরাডম�াপ-এ িনধ �ািরত 
পদে�প�িল েনবার সময় পিরবার ও ব�বসােক সহায়তা �দান অব�াহত রাখেব 
- যার িববরণী চ�াে�লর 3 মাচ� বােজেট �কাশ করেবন। 



2. চার�ট পদে�প 

পদে�প 1-এ, আমােদর অ�ািধকার হ'ল ৮ মাচ� েথেক �ুল ও কেলজ�িলেত 
সব িশ� এবং িশ�াথ�েদর িনরাপেদ মুেখামিুখ িশ�ায় িফের আসা িন��ত করা। 
িশ�েদর য� ও িশ�েদর তদারিক করার ��য়াকলাপ�িল েযখােন �েয়াজন 
�� করা, যােত িপতামাতােদর অনু�প ��য়াকলােপ িনযু� বা জিড়ত করা 
যায়। �ুেল ভাইরাস ছিড়েয় পড়ার স�াবনা �াস করেত আমরা সকল িশ�কেদর 
িনয়িমত পরী�া করার পাশাপািশ মাধ�িমক ও কেলজ ছা�েদর জন� স�ােহ 
দুবার �ত পরী�া করা �বত�ন করিছ। 

ইংিলশ িব�িবদ�ালয়�েলায় ব�বহািরক েকােস � উ� িশ�ারত িশ�াথ�রাও ৮ মাচ� 
েথেক িফের আসেত পারেব। 

েলাকজনেক তােদর পিরবােরর বা সােপাট� বাবল এর সােথ, যিদ তারা তার েযাগ� 
হন, বা তােদর পিরবােরর বাইেরর েকানও একজন ব���র সােথ বাড়ীর বাইের 
িবেনাদন এবং ব�ায়াম করেত যাওয়ার অনমুিত েদওয়া হেব। েকয়ার েহােমর 
বািস�ােদরও একজন িনয়িমত দশ �নাথ�র অনমুিত েদওয়া হেব। 



�মাণ�িল েথেক েদখা যায় েয েলাকজেনর বাড়ীর িভতেরর পিরবেত� বাইের 
েদখা করাই িনরাপদ। আর এ কারেণই 29 েশ মাচ� েথেক যখন েবিশরভাগ 
�ুল�িল ই�ার ছ� �টেত যাওয়া �� কের, তখন 6 জেনর (6 এর িবিধ) বা 2�ট 
পিরবােরর বাইের িমিলত হবার অনুমিত েদওয়া হেব, যার ফেল ব�ু এবং 
পিরবােরর সােথ বাইের েদখা করা আরও সহজ হেব। 

েটিনস এবং বাে�টবল েকাট� এবং ওেপন-এয়ার সুইিমং পেুলর মেতা আউটেডার 
ে�াট�স সুিবধা�িলও আবার েখালার অনমুিত েদওয়া হেব এবং েলাকজন 
আনু�ািনকভােব আউটেডার েখলাধলুায় অংশ িনেত স�ম হেব। 

‘বাড়ীেত থাকুন’ িনয়ম�ট 29েশ মাচ� তািরেখ েশষ হেব তেব অেনক�িল 
িবিধিনেষধ কায �কর থাকেব। েলাকজনেক সবেচেয় ব�� সময় এবং �েট �মণ 
এিড়েয় চলেত হেব, েযখােন স�ব তােদর বাড়ী েথেক কাজ চািলেয় যাওয়া উিচত 
এবং েযখােন স�ব তােদর যাতায়ােতর পিরমাণ কমােত হেব। �� সংখ�ক 
অনুেমািদত কারণ ব�তীত িবেদশ �মণ িনিষ� থাকেব। িবেদেশ েবড়ােত যাবার 
অনমুিত েদওয়া হেব না, েযেহত�  বাইের েথেক আসা িভ� ধরেণর ভাইরাস�িলর 
ঝঁুিক েমাকােবলা করা এবং �টকা কম �সূচী�ট সুরি�ত করা ���পণূ � থাকেব। 
সরকার িব� �মণ পয �ােলাচনা করেত এক�ট নত� ন টা�েফাস � চালু কেরেছ যা 
12ই এি�ল িরেপাট� করেব। 



2য় ধােপ, যা 12ই এি�েলর আেগ হেব না, অনাবশ�কীয় খুচরা েদাকান পাট; 
েহয়ারে�সার এবং েনইল েসলুেনর মেতা ব���গত েসবার জায়গা; এবং লাইে�ির 
এবং কিমউিন�ট েস�ার সহ সরকারী ভবন�েলা খুলেব। অভ��রীণ িবেনাদন 
সুিবধা েযমন �জম�িলও আবার েখালা হেব (তেব েকবল িনেজ বা পািরবািরক 
�েপ ব�বহােরর জন�); এ ছাড়া বাইের খাবার জায়গা, িচিড়য়াখানা, িথম পাক� 
এবং �াইভ-ইন িসেনমা�িল সহ েবিশরভাগ আউটেডার আকষ �ণ এবং 
েক��িলও েখালা হেব। �য়ংস�ূণ � থাকার ব�ব�া েযমন ক�া�সাইট এবং 
হিলেডর জন� ভাড়া জায়গা, েযখােন ইনেডার সুিবধা�িল অন� পিরবােরর সােথ 
ভাগ করা হয় না, তারা আবারও খুলেত পাের। 

2য় ধােপ আিতেথয়তার জায়গা�িলেক বাইের েলাকেদর খাবার পিরেবশন করার 
অনমুিত েদওয়া হেব এবং �াহকেদর অ�ালেকাহলযু� পানীয় সহ পয �া� খাবার 
অড�ার করার �েয়াজন হেব না, এবং েকানও কারিফউ থাকেবনা যিদও 
�াহকেদর অবশ�ই অড�ার করা, খাওয়া-দাওয়া বেস করা উিচত (‘েটিবল 
সািভ�স’)। িবিভ� পিরবােরর মেধ� ঘেরর েভতের েমলােমশা েরাধ করেত এই সব 
ব�ব�ায় বহৃ�র সামা�জক েযাগােযােগর িবিধ�িল �েয়াগ করা হেব। 

যিদও 30 জন েলাক িনেয় অে������য়া করা েযেত পাের, িববাহ, সংবধ �না এবং 
�রণসভা ইত�ািদেত েলাকসংখ�া েবেড় 15 জন হেব। 



3য় পদে�েপর অংশ িহসােব, 17 ই েম এর আেগ নয়, সরকার ব�ু এবং 
পিরবারেক েযখােন স�ব েদখা করার সীমাব�তা অব�াহত রাখার েচ�া করেব, 
যােত েলাকজন তােদর পিরি�িতর জন� ঝঁুিকর উপযু� �র স�েক� িস�া� 
িনেত পাের। 

এর অথ � হ'ল িবেদেশ অন�েদর সােথ েদখা করার সব �ািধক আইিন িবিধিনেষধ 
�ত�াহার করা হেব - যিদও 30 জেনরও েবিশ েলােকর জমােয়ত অৈবধ থাকেব। 
বাড়ীর অভ��ের, 6 বা 2 পিরবােরর িবিধ �েযাজ� হেব - এ�ট বাড়ােনা িনরাপদ 
িকনা তা আমরা পয �ােলাচনা কের েদখেবা। 

যত তাড়াতািড় স�ব এবং 3য় ধােপর পের, আমরা আিল�ন সহ ব�ু এবং 
পিরবােরর মেধ� সামা�জক দরূ� স�িক�ত পরামশ �ও হালনাগাদ করব। তেব এর 
আগ পয �� েলাকজন তােদর বাড়ীর বা সােপাট� বাবেল নয় এমন কারও েথেক 
তার দরূ� বজায় রাখা উিচত। 

সব �ািধক ঝঁুিকপূণ � ে���িল ছাড়া েবিশরভাগ ব�বসা�িল আবার খুলেত স�ম 
হেব। সব েস�ের, েকািভড-িনরাপ�া িনেদ�শনা বজায় থাকেব এবং ব�বসা�িল 
আইিন সীমাব�তার েচেয় েবশী েলােকর জন� খাদ� সরবরাহ করেত পারেব না। 
অভ��রীণ আিতেথয়তা আবার েখালা হেব - এবং ি�তীয় ধাপ িহসােব, 
�ান�িলেক অ�ালেকাহলযু� পানীয় সহ যেথ� পিরমােণ খাবার পিরেবশন 



করেত হেব না; বা কারিফউ থাকেব না �াহকেদর অবশ� বেস অড�ার েদওয়া ও 
খাওয়া দাওয়া করেত হেব। 

3য় ধােপ অন�ান� অভ��রীণ �ান�িল েখালা হেব যার মেধ� অ�ভ� �� 
িবেনাদেনর �ান�িল েযমন িসেনমা ও িশ�েদর েখলার জায়গা; েহােটল, 
েহাে�ল এবং িব-এ�-িব সহ আবাসন খােতর বািক অংশ; এবং ইনেডার 
অ�াডা� �প ে�াট�স (অভ��রীণ দলব� েখলা) এবং ব�ায়ােমর �াস। সরকার 
1,000 েলােকর ধারণ �মতা স�� বা অধ �-পূণ � (েয সংখ�া িন�তম) এবং 4,000 
েলােকর ধারণ �মতা স�� বা অধ �-পণূ � (েয সংখ�া িন�তম) আউটেডার 
�ান�িলেত আরও িকছ�  বহৃ�র অনু�ান এবং েখলাধলুার অনুমিত েদেব। বড় 
আউটেডার বসার ব�ব�া সহ �ান�িলেত েযখােন েলাকজন ছিড়েয় পড়েত পাের 
েসখােন 10,000 জন েলাক উপি�ত হেত পারেবন (বা এক চত� থ �াংশ পূণ �, েয 
সংখ�া িন�তম)। 

30 জন েলাক িববাহ, সংবধ �না এবং �রণ সভার পাশাপািশ অে������য়ায় অংশ 
িনেত স�ম হেবন। এই সীমা�ট ঈদ ও ��সমাস এর মেতা অন�ান� ধরেণর 
���পূণ � অনু�ান�িলেতও �েযাজ�। 

অবেশেষ, চত� থ � ধাপ �� হওয়ার আেগ, সরকার সামা�জক দরূ� এবং সং�মণ 
কমােনার জন� রাখা অন�ান� দীঘ �-েময়াদী ব�ব�ার এক�ট পয �ােলাচনা স�ূণ � 



করেব। এ�ট সময় এবং পিরি�িত িবেবচনা কের িস�া� েনওয়া হেব যার অধীেন 
1 িমটার দরূ�, মখু েঢেক রাখা এবং অন�ান� ব�ব�া�িল �ত�াহার করা েযেত 
পাের। এ�ট বাড়ী েথেক কাজ করার িদকিনেদ�শনার ব�াপােরও িস�া� েনেব - যা 
এই পয �ােলাচনা�ট স�ূণ � না হওয়া অবিধ যথাস�ব চালু রাখা উিচত। 

4থ � ধােপ, যা 21েশ জেুনর আেগ হেব না, সরকার সামা�জক েযাগােযােগর সব 
আইিন সীমা অপসারেণর মেতা অব�ােন থাকেব বেল আশাবাদী। 

আমরা নাইট�াব�িল সহ বািক �ান�িল আবার খুলেত এবং 3য় ধােপ �েযাজ� 
বড় অনু�ান এবং িবেনাদেনর উপর িনেষধা�া�িল সহজ করার আশা রািখ। 
এ�ট ��ং এবং সামােরর মেধ� িনিদ�� অনু�ান�িলর ৈব�ািনক ইেভ�স িরসাচ� 
ে�া�ােমর ফলাফল সােপ� হেব, েযখােন আমরা সং�মেণর ঝঁুিক কমােত 
পরী�া এবং অন�ান� েকৗশল ব�বহার কের েদখেবা। একই ইেভ�স িরসাচ� 
ে�া�াম িববাহ এবং অন�ান� অনু�ান�িলেত সব সীমাব�তা অপসারণ করা যায় 
িকনা েস িবষেয় িস�া� িনেত সহায়ক হেব। 

েরাডম�াপ-এ আমরা এই �িত�ট ধােপর মধ� িদেয় যাওয়ার সময় আমােদর 
সবাইেক মেন রাখেত হেব েয েকািভড-19 আমােদর জীবেনর এক�ট অংশ হেয় 
দািঁড়েয়েছ। িনেজেক এবং অন�েক সুরি�ত রাখেত আমােদর জীবন িনেয় 
িভ�ভােব চলেত হেব। আমােদর অবশ�ই ‘হাত, মখু, �ান’ েমেন চলেত হেব। 



েকািভড-সুর�া ব�ব�া�িল যথাযথভােব েমেন চলেত হেব। যখন স�ব তখন 
আমােদর বাইের েদখাসা�াৎ করেত হেব এবং তাজা বাতাস ঘের ঢ�কেত িদেত 
হেব। যখন �েয়াজন তখন পরী�া করােত হেব। ডাকা হেল �টকা িনেত হেব। 
যিদ আমরা সকেলই আমােদর ভূিমকা পালন চাল ুরািখ, তেব আমরা আমােদর 
পিরিচত ভিবষ�েতর আরও খািনকটা কাছাকািছ চেল েযেত পারেবা। 
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