িনেদ� শনা

জাতীয় লকডাউনঃ বািড়েত থাকুন

সারা েদেশ কেরানা ভাইরাস েকস �ত বৃ�� পাে�। আপনার
করণীয় ও বজ�নীয় স�েক� েজেন িনন।
৪ঠা জানুয়াির ২০২১ তািরেখ �কািশত

15 েফ�য়াির 2021 তািরেখ সবেশষ
�
আপেডট হেয়েছ — সব আপেডট েদখুন

েথেক:

ক�ািবেনট অিফস

েযখােন �েযাজ�:

ইংল�া�

িবষয়ব�

সারসংে�প: জাতীয় লকডাউেনর সমেয় আপনার করণীয় ও বজ�নীয়
এই িনেদ�শনা কােদর জন�
হাত। মুখ। দূর�।
আপনার বাসােত ভাইরােসর স�াব� সং�মণ ও এর িব�ার �াস
আপিন কখন বািড়র বাইের েযেত পারেবন

মানুেষর সােথ েদখা করা
ব�ায়াম
েফস কভািরংসমূহ
সােপাট� এবং চাই�েকয়ার বাবল
যিদ আপিন িনয়ম ভােঙন
কেরানাভাইরােসর েবিশ ঝু ঁ িকেত রেয়েছ এমন েলাকজনেক র�া করা
কােজ যাওয়া
�ুল অথবা কেলেজ যাওয়া
ইউিনভািস�ট
�
চাই�েকয়ার
�মণ
আ�জ�ািতক �মণ
সারা রােতর জন� বািড়র বাইের অব�ান করা
েকয়ার েহাম পিরদশন�
অে������য়া
িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ ও ধম�য় পিরেষবাসমূহ
উপাসনালয়
েখলাধুলা এবং শারীিরক ��য়াকলাপ
বািড় বদলােনা
আিথক
� সহায়তা
ব�বসায় েক� এবং েভনু�সমূহ
েযসব ব�বসা েক� এবং েভনু�সমূহ েখালা রাখা যােব
�া��পিরচযা � ও সরকারী পিরেষবাসমূহ
সহেজ পড়ার উপেযাগী, বড় হরেফর মু�ণ ও অনুবাদকৃত সং�রণ

এই পৃ�া�ট ি�� ক�ন

ইংল�াে�র বত�মান লকডাউন েথেক েবিরেয় যাবার েরাডম�াপ�ট িনধারণ
�
কের সরকার ‘েকািভড-19 �িত��য়া - ��ং 2021’ �কাশ কেরেছ। এ�ট
ব�াখ�া কের েয এই িনেদ� শনােত অ�ভ��
� িবিধিনেষধ�িল কীভােব সমেয়র
সােথ সােথ ত� েল েনওয়া হেব।

ইংল�া� এখনও জাতীয় লকডাউেন রেয়েছ। আপনােক অবশ�ই বািড়েত
থাকেত হেব, েকবল েযখােন আইন �ারা অনুমিত েদওয়া হেয়েছ েসখােন
ছাড়া এই িনেদ� শনার িনয়ম�িল েমেন চলেত হেব।

8ই মাচ� েথেক, আপিন কী করেত পারেবন এবং কী করেত পারেবন না তার
িকছ� িনয়ম পিরবত�ন করা হেব:
● অবসর িবেনাদেনর জন� একা, অন� একজেনর সােথ বা আপনার
পিরবােরর বা সােপাট� বাবেলর সােথ বাইেরর পাবিলক
এলাকা�েলায় সময় কাটােত অনুমিত েদওয়া হেব। এর অথ আপিন
�
েকানও পানীয় বা িপকিনেকর জন� বসেত পারেবন। আপনার
বািড়র বাইেরর েলাকেদর েথেক অবশ�ই সামা�জক দূর� বজায়
রাখেত হেব। এ�ট বাইেরর ব�ায়াম ছাড়া, যা ইিতমেধ� অনুেমািদত
● সকল �ুেলর িশ�াথ� এবং উ�তর িশ�ােক��িলেত িশ�াথ�রা
মুেখামুিখ িশ�ায় িফের আসেত পারেব
● সমি�ত চাই� েকয়ার আবার খুলেত পাের এবং অন�ান� বা�ােদর
��য়াকলাপ সকল িশ�েদর জন� পুনরায় চালু হেত পারেব েযখােন
িপতামাতােদর কাজ করেত, পড়ােশানা করেত, িচিকৎসা িনেত বা
েকানও সহায়তা �েপ অংশ িনেত স�ম করার জন� তার �েয়াজন
হয়। ঝু ঁ িকপূণ িশ�রা
�
সকল পিরি�িতেত চাই� েকয়ার এবং অন�ান�
বা�ােদর ��য়াকলােপ েযাগ িদেত পারেব।
● ইংের�জ িব�িবদ�ালয়�িলেত ব�বহািরক উ� িশ�ার েকােস �
িশ�াথ�রা যারা ইিতমেধ� িফের আেসিন এবং তারা যিদ ব�বহািরক

িশ�ায়, িবেশষে�র সুিবধাসমূেহ বা মূল�ায়ন স�ূণ করেত
�
ও
তােদর েকাস পূ
� রণ করেত না পাের তেব তারা িফের আসেত পারেব
● আ�জ�ািতক �মেণ সীমাব�তা অব�াহত থাকেব। েবড়ােত যাবার
জন� �মণ করার অনুমিত েদওয়া হেব না
● যারা ইউেক ত�াগ করেত চাইেছন তােদর বাইের যাবার আেগ �মণ
ফেমর� বিহরাগত েঘাষণা অবশ�ই পূরণ করেত হেব
● েকয়ার েহােম দশনাথ�র
�
জন� িবিধিনেষধ পিরবত�ন হেব ও একজন
দশনাথ�েক
�
েভতের যাবার অনুমিত েদওয়া হেব।

8 মাচ� এর পের আর উে�খেযাগ� পিরবত�ন করা হেব না এবং আপনােক
ঘের থাকেত �েয়াজনীয় িবিধিনেষধ�িল চালু থাকেব। 29 মাচ� সহ পরবত�
পিরবত�ন�িল েরাডম�ােপ িনধািরত
�
করা আেছ।

িচিকৎসাগতভােব যারা অত�� দুবল� তােদরেক 31 মাচ� অবিধ কাজ, �ুল বা
িশ�ায় অংশ না িনেত পরামশ েদওয়া
�
হেয়েছ।

সারসংে�প: জাতীয় লকডাউেনর সমেয় আপনার
করণীয় ও বজ�নীয়
আপনােক অবশ�ই বািড়েত থাকেত হেব। আমরা সবাই সবেচেয় ���পূণ েয
�
পদে�প�ট িনেত পাির তা হে� এনএইচএসেক র�া করা এবং জীবন বাঁচােত
বািড়েত থাকা।
আপনার অিবলে� এই িনেদ� িশকা�ট অনুসরণ করা উিচত। এ�টই আইন।
বািড় েথেক বাইের যাওয়া

জ�ির কাজ ছাড়া আপনার বাইের যাওয়া বা বািড়র বাইের থাকা উিচত নয়।
আপিন েয কােজ বািড়র বাইের েযেত পােরনঃ
● আপনার বা েকান দুবল� ব���র জন�, িনত� �েয়াজনীয় �জিনষপ�
েকনাকাটা
● কােজ যাওয়া, অথবা ে��ােসবী বা দাতব� েসবা �দান করেত, যিদ
আপিন তা বািড় েথেক �ঠকঠাকভােব না করেত পােরন
● আপনার পিরবার (অথবা সােপাট� বাবল) বা অন� েকান একজন ব���র
সােথ আপিন ব�ায়াম করেত পােরন (েসে�ে� আপনােক 2িম
দূর�বজায় রাখেত হেব)। ব�ায়াম করা ৈদিনক একবােরর মেধ� সীমাব�
থাকেত হেব, এবং আপনার �ানীয় এলাকার বাইের আপনার �মণ করা
উিচত নয়।
● আপনার সােপাট� বাবেলর অথবা চাই� েকয়ার বাবেলর সােথ সা�াত
ক�ন েযখােন জ�ির, িক� �ধুমা� যিদ আইনগত ভােব আপনার এর
এক�ট গঠেনর অিধকার থােক
● িচিকৎসা সহায়তা �হণ ক�ন অথবা আঘাত, অসু�তা বা �িতর
ঝু ঁ িক( ঘেরায়া িনযাতন
�
সহ) এিড়েয় চলুন
● িশ�া অথবা চাই�েকয়াের অংশ�হণ ক�ন- যারা উপযু� তােদর
জন�

যিদ আপিন েকান অনুেমািদত কােজ বাইের যান, তাহেল সবসময় আপনার
�ানীয় এলাকায় থাকা উিচত- দরকার ছাড়া দূের যাওয়া উিচত নয়, েযমন কােজ
যাওয়া।
�ানীয় এলাকা বলেত আপিন েয �াম, শহর বা শহেরর েয অংেশ বাস কেরন
েসটা েবাঝােনা হেয়েছ।

আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব অিতমা�ায় ঝু ঁ িকেত থােকন তেব আপনার উিচত
�ধুমা� ডা�ার েদখােনা, ব�ায়াম বা জ�ির কােজর জন�ই বাইের যাওয়া।
আমরা আপনােক কােজ না যাবার জন� সুপািরশ করেবা।
অন�েদর সােথ েদখা
আপিন যার সােথ বসবাস কেরন না বা েয সােপাট� বাবেলর মেধ� বাস কেরন না
এমন কােরা সােথ সামা�জক সা�াৎ করার উে�েশ� আপিন বািড়র বাইের েযেত
পারেবন না(যিদ না আপনার আইনগতভােব এক�ট গঠন করার জন� অনুমিত
থােক)
আপিন িনেজ, অথবা অন� একজেনর সােথ, বা আপনার পিরবােরর বা সােপাট�
বাবেলর কােরার সােথ ব�ায়াম করেত পারেবন । এ�ট ৈদিনক একবােরর মেধ�
িসমাব� থাকেত হেব, এবং আপনার �ানীয় এলাকার বাইের আপনার �মণ করা
উিচত নয়।
এক�ট অনুেমািদত কারণ ব�তীত, যারা আপনার সােথ বসবাস কেরন না, অথবা
যার সােথ সােপাট� বাবল গঠন হয়িন, তােদর সােথ আপিন েদখা করেত পারেবন
না।
আপনার পিরবাের সদস� নন বা সােপাট� বাবেলর বাইের েয কােরা সােথ 2

িমটার দূর� বজায়

রাখুন।
িশ�া
কেলজ, �াইমাির এবং েসেক�াির �ুল �ধুমা� দুবল� িশ� এবং স�টপূণ �
কমচারীেদর
�
স�ানেদর জেন� েখালা থাকেব। অন� সম� িশ�রা অ�ত 8ই মাচ�
পয�
� দূের েথেক িশখেব।
আিল ইয়াস
�
�িত�ান�েলা
�
েখালা থাকেব।

সকল অত�াবশ�কীয় কমচারীেদর
�
েকাস ব�তীত
�
বািক সকল উ� িশ�ার
কায�ম
�
অ�ত 8ই মাচ� পয�
� অনলাইেন চলেত থাকেব।

এই িনেদ�শনা কােদর জন�
আপনার অিবলে� এই িনেদ� িশকা�ট অনুসরণ করা উিচত। এ�টই আইন। স�াব�
বা িন��ত কেরানাভাইরােসর সং�মণ হেয়েছ এমন পিরবারেদর জন� বাড়িত
আরও এক�ট িনেদ�শনা রেয়েছ।
আপিন িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ ঝু ঁ িকপূণ হেল
�
আপনােক িশ��ং এর
িনেদ� শনা েমেন চলার পরামশ েদওয়া
�
হে�। আমরা আপনােক আপনার কাজ,
�ুল, কেলজ বা িব�িবদ�ালেয় না যাবার পরামশ িদব।
�
আপনার বািড়র বাইের
কাটােনার সময় সীিমত করা উিচত। আপনার �ধু ডা�ার েদখােনা, ব�ায়াম এবং
জ�ির কােজই বাইের যাওয়া উিচত ।

হাত। মুখ। দূর�।
কেরানাভাইরােস আ�া� আনুমািনক �িত ৩ জেনর ১ জেনর মেধ� েকােনা
উপসগ থােক
�
না এবং আপনার অজাে�ই আপিন এ�ট ছড়ােত পােরন।
মেন রাখেবন - 'হাত। মুখ। দূর�।'
● হাত- ২০ েসেক� পয�
� িনয়িমত আপনার হাত েধােবন
● মুখ – বাড়ীর েভতের েযখােন সামা�জক দূর� বজায় রাখা ক�ঠন এবং
েযখােন আপিন সাধারণত যােদর সং�েশ আেসন
�
না এমন
েলাকজেনর সােথ িমশেত হয় েসসব �ােন েফস কভািরং ব�বহার ক�ন

● দূর� – আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না এমন েলাকজন েথেক
স�ব হেল ২ িমটার দূর�, এবং ে�� িবেশেষ (েযমন: েফস কভািরং
পরা অব�ায়) অিতির� সতক�তাসহ ১ িমটার দূর� বজায় রাখুন

আপনার উিচত সব ধরেণর অনাবশ�ক িম�টং ও েযাগােযাগ এিড়েয় চলা। সকল
পিরি�িতেত, আপনােক অন�েদর সােথ িনরাপেদ েদখা করার িনেদ� শনা েমেন
চলেত হেব।

আপনার বাসােত ভাইরােসর স�াব� সং�মণ ও এর
িব�ার �াস
কেরানাভাইরাস েছাট েছাট েফাঁটা, অ�ােরােসাল নােম পিরিচত বাতাস বািহত �ু�
কণার মাধ�েম এবং সরাসির সং�েশর� মাধ�েম ব��� েথেক ব���েত ছিড়েয়
পেড়।
আপনার সােথ বসবাসকারী েলাকজেনর মাধ�েম এেক অেন�র �ারা
কেরানাভাইরােসর স�াব� সং�মেণ আ�া� হওয়া কিমেয় আনেত বা এর
িব�ার �ােস আপনার যা যা করনী:
● ঘন ঘন এবং কমপে� 20 েসেক� পয�
� আপনার হাত ধুেয় িনন।
● বার বার �শক
� ৃ ত �ান�েলা িনয়িমত পির�ার ক�ন
● আপিন অ��� েবাধ করেত পােরন এেতাটা ঠা�া না কের আপনার
বাসায় যােত �চ�র পিরমােণ তাজা বাতাস আসেত পাের েস�ট িন��ত
করেবন। অন�ান� িবষয়�েলার সােথ এক�ট সাম�স�তা বজায় রাখার
কথা মাথায় েরেখ এ�ট করেত হেব েযমন আরাম, িনরাপ�া সুর�ার মত
িবষয়�েলা।

কেরানাভাইরােসর িব�ার কীভােব ব� করা যায় েস ব�াপাের আরও িনেদ� শনা
রেয়েছ।

আপিন কখন বািড়র বাইের েযেত পারেবন
আপনার এক�ট 'যু��স�ত কারণ' থাকা ব�তীত আপনার বািড়র বাইের যাওয়া
বা বাইের থাকা উিচত নয় । এ�টই আইন। পুিলশ আপনার িব�ে� ব�ব�া িনেত
পাের যিদ ‘যু��স�ত কারণ’ ছাড়া আপিন বািড়র বাইের যান ,এবং আপনােক
জিরমানা (িফ�ড েপনাি� েনা�টস ) �দান করেত পােরন
�থম অপরােধর জন� আপনােক £২০০ এর এক�ট িফ�ড েপনাি� েনা�টশ
েদওয়া েযেত পাের, পরবত� �িত�ট অপরােধর জন� যা ি��ণ হাের সেবা�
�
£৬,৪০০ পয�
� হেব।
এক�ট ‘যু��স�ত কারেণর’ মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ:
চাকির
আপিন েকবল কােজর উে�েশ� বািড়র বাইের েযেত পােরন েযখােন বািড় েথেক
আপনার কাজ করা আপনার পে� অস�ত হে�। এর মেধ� যারা জ�টল
জাতীয় অবকাঠােমা, যােদর ব���গত উপি�িত �েয়াজন এমন িনমাণ
� বা
উৎপাদেনর কাজ কেরন এ�িল অ�ভ��
� থােক িক� �ধুমা� এ�িলেতই
সীমাব� নয়।
ে��ােসবা
আপিন ে��ােসবী বা দাতব� েসবার খািতেরও বািড়র বাইের েযেত পােরন।
আপনােক অবশ�ই বাসােত েথেক ে��ােসবামূলক কাজ করা চািলেয় েযেত
হেব যত�ণ না পয�
� েস�ট স�ত কারেণ অস�ব হয়।

আবশ�ক কাযকলাপ
�
েদাকােন েকনাকাটার জন� বা �েয়াজন হেল পিরেষবা �হেণর জন� আপিন
বািড়র বাইের েযেত পারেবন। এছাড়াও অ�ম বা দুবল� ব��� বা িনেজেক িব���
কের রাখা েকান ব���র জন� এই কাজ �িল করেত আপিন বািড়র বাইের েযেত
পারেবন।
িশ�া এবং চাই�েকয়ার
আপিন �ধুমা� িশ�া, ের�জ�াড� চাই�েকয়ার এবং বা�ােদর ত�াবধােনর
জন� বািড়র বাইের েযেত পােরন েযখােন িশ��ট উপি�ত থাকার জন� উপযু�।
�ুল বয়সী িশ�াথ�েদর জন� িশ�া এবং িশ�েদর কায�েম
�
�েবশ িনিষ�।
িশ�া এবং চাই�েকয়ার স�েক� আরও তথ� েদখুন। আপিন িপতামাতা এবং
িশ�েদর মেধ� েযাগােযােগর জন� িবদ�মান ব�ব�া চািলেয় েযেত পােরন েযখােন
তারা আলাদা থােকন। আপিন যিদ ১৪ বছেরর কম বয়সী েকােনা পিরবাের
থােকন, তাহেল আপিন এক�ট চাই�েকয়ার বাবল গঠন করেত পােরন।
অন�েদর সােথ েদখা করা এবং পিরচযা�
আপিন বািড়র বাইের েযেত পারেবনঃ
● আপনার সােপাট� বাবেলর মানুষেদর সােথ েদখা করেত েযেত (যিদ
আপনার আইনগতভােব এক�ট গঠন করার জন� অনুমিত থােক)
● এক�ট চাই�েকয়ার বাবল এর অংশ িহেসেব ১৪ বছেরর কম বয়সী
িশ�েদর জন� অনানু�ািনক চাই�েকয়ার �দান করেত
(উদাহরণ��প, বাবা-মােক কাজ করেত স�ম করা, �া�বয়�েদর
মেধ� সামা�জক েযাগােযাগ স��য় না করা)।
● অ�ম এবং দুবল� ব���েদরেক েসবা �দান করেত

● জ�রী সহায়তা �দান করার জন�
● সােপাট� �েপ অংশ িনেত ( সেবা�
� ১৫ জন)
● েরসপাইট েকয়ােরর জন� েযখােন একজন অ�ম বা দুবল� ব���েক এই
য� �দান করা হে�, অথবা এক�ট লুকড-আ�ার িশ�র ে�ে� এক�ট
সংি�� িবরিত��প।

ব�ায়াম
আপিন িনেজ, অথবা অন� একজেনর সােথ, পিরবােরর বা সােপাট� বাবেলর
কােরার সােথ ব�ায়াম চািলেয় েযেত পারেবন । এ�ট ৈদিনক একবােরর মেধ�
িসমাব� থাকেত হেব, এবং আপনার �ানীয় এলাকার বাইের �মণ করা উিচত
নয়। আপনার সামা�জক দূর� বজায় রাখা উিচত। এই িনেদ�শনা�টর মেধ�
ব�ায়ােমর অধ�ায়�টেদখুন।
িচিকতসাগত কারণ
আপিন িচিকতসাগত কারেণ বািড়র বাইের েযেত পারেবন, যার মেধ� এক�ট
েকািভড-১৯ েট� �হণ, েমিডেকল অ�াপেয়�েম�সমূহ ও জ�ির অব�াসমূহ
অ�ভ��
� আেছ।
�সূিত
আপিন এমন কােরার সােথ থাকার জন� বািড়র বাইের বাইের েযেত পােরন িযিন
নবজাতেকর জ� িদেত চেলেছন, বা অন�ান� মাতৃ�কালীন েসবা �হণ করেছন
বা নবজাতেকর জ�টল পিরচযা�হণকারী
�
এক�ট িশ�র সােথ থাকেত পারেবন।
গভ�াব�া এবং কেরানাভাইরাস উপর এনএইচএস এর িনেদ� িশকা আেছ।
�িত

আপিন বািড়র বাইের েযেত পােরন, আঘাত বা অসু�তা এড়ােত অথবা �িতর
ঝু ঁ িক েথেক বাঁচেত ( েযমন ঘেরায়া িনযাতন)
�
সহানুভূিতশীল পিরদশন�
আপিন বািড়র বাইের এমন ব���র সােথ েদখা করেত েযেত পােরন িযিন
মৃত��শয�ায় রেয়েছন অথবা িযিন েকয়ার েহােম আেছন,(যিদ েহাম েকয়ােরর
িনেদ� শনা, হ��স, বা হাসপাতাল �ারা অনুেমািদত থােক, অথবা েমিডেকল
অ�াপয়�েমে�র জন� কােরার সােথ েযেত হে� এমন ে�ে�)।
প�কল�াণ সং�া� কারণসমূহ
আপিন প�কল�াণ সং�া� কারেণ বািড়র বাইের েযেত পােরন, েযমন পরামশ �
বা িচিকৎসার জন� প�িচিকৎসামূলক পিরেষবা�িলেত যাওয়া।
স�দায়গত উপাসনা এবং জীবনধারেণর ���পূণ অনু
�
�ানসমূহ
আপিন বািড় েছেড় েযেত পােরন সা�দািয়ক পূজার জন�, মৃত�� স�িক�ত
েকান অে������য়া বা অনু�ােন েযাগ িদেত, েকান কবর�ান বা �রণসভার
�ান, অথবা িবেয়র অনু�ােন েযাগ িদেত। আপনার উপাসনালেয়র িনরাপদ
ব�বহােরর উপর িনেদ� িশকা�ট অনুসরণ করা উিচত এবং আপনার পিরবােরর বা
সােপাট� বাবেলর বাইেরর কােরা সােথ েমশা উিচত নয়। িবেয়, অে������য়া এবং
ধম�য়, িব�াস িভি�ক বা কােরা মৃত��র সােথ যু� �রণীয় ঘটনা সবিকছ�েত
উপি�ত হওয়ার সংখ�ার সীমার আওতাধীন।
অিতির� যু��সংগত কারণসমূহ
আেরা যু��সংগত কারণসমূহ রেয়েছ। েযমন, আপিন বািড়র বাইের েযেত
পারেবন আইনগত কারেণ, অথবা আবািসক স�ি� েকনা, েবচা, অথবা ভাড়া

েদওয়া সং�া� কাজ করেত, িপেক�টং এর উে�েশ�, অথবা েযখােন িনবাচন
�
বা
গণেভােট েভাট �দােনর জন� যু��স�তভােব �েয়াজনীয় েসখােন। জাতীয়
পযােয়
� লকডাউন বহাল থাকাকালীন সময় �চার �চারণা সং�া� িনেদ� শনা�ট
েদখুন। েভাট সং�া� কায�েমর
�
জন� �চার �চারণা চালাে�ন এমন েয েকান
ব���র ে�ে� এ�ট �েযাজ�।

অন�ান� েলাকজেনর সােথ েদখা করা
বািড়র বা সােপাট� বাবেলর না হেল েকান পািরবািরক সদস� বা ব�ুেদর সােথ
সামা�জক ভােব েদখা করেত যাওয়া েবআইিন। আপিন িবেনাদন বা অবসেরর
উে�েশ� বািড়র বাইের েযেত পারেবন না (েযমন িপকিনক বা সামা�জক
সা�ােতর জন�)

ব�ায়াম
বািড়র বাইের সময় কাটােনা আপনােক কিমেয় আনেত হেব, িক� আপিন
ব�ায়াম করেত বািড়র বাইের েযেত পারেবন। এ�ট ৈদিনক একবােরর মেধ�
িসমাব� থাকেত হেব, এবং আপনার �ানীয় এলাকার বাইের �মণ করা উিচত
নয়।
আপিন এক�ট পাবিলক আউটেডার ে�েস ব�ায়াম করেত পােরন:
● আপিন একা করেত পােরন
● েয েলাকজনেদর সােথ আপিন বসবাস কেরন,
● আপনার সােপাট� বাবেলর সােথ (যিদ আপনার আইনগতভােব এক�ট
গঠন করার জন� অনুমিত থােক)
● এক�ট চাই�েকয়ার বাবেল েযখােন িশ�েসবা �দান করা হে�

● বা, যখন আপিন িনেজ একা, অন� পিরবােরর ১ ব���র সােথ থােকন।

এর মেধ� েদৗড়ােনা, সাইি�ং, হাঁটা এবং সাঁতরােনা অ�ভ��
� আেছ িক� �ধুমা�
এ�িলেতই সীমাব� নয়। ব���গত ে�িনং মুেখামুিখ চািলেয় যাওয়া স�ব যিদ
অংশ�হণকারী সবাই একই পিরবার বা একই সােপাট� বাবেলর হেয় থােকন।
একক একজেনর সােথ আেরকজন এমন হেলও এ�ট চলেত পারেব, তেব এ�ট
�ধুমা� জনসাধারেণর জন� ব�ব�ত উ�ু� চ�ের হেত হেব, কােরা ব���গত
বাসা বা বাগােন হেত পারেব না।
বাইেরর সাবজনীন
�
�ান�েলার মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ:
● পাক�, ৈসকত, জনসাধারেণর জন� উ��
ু �াম� এলাকা, বনভূ িম
● পাবিলক গােড�ন (েসখােন �েবশ করার জন� িফ েদওয়ার �েয়াজন
েহাক বা না েহাক)
● ঐিতহ�বাহী �ােনর ভূ িম
● সাধারেণর েখলার মাঠ

েযসব বা�ােদর ব���গত উ�ু� �ান েযমন িনজ� বাগান ব�বহােরর সুেযাগ
েনই মূলত তােদর ব�বহােরর জন�ই ে��াউ��েলা েখালা থাকেব। আপিন
যিদও ব�ায়াম করার জন� আপনার বা�ােদরেক এক�ট ে��াউে� িনেত
পারেবন তেব েসখােন থাকাকালীন সময় আপিন অবশ�ই অন�ান� েলাকজেনর
সােথ সামা�জকভােব েমলােমশা করেবন না।
আউটেডার ে�াট� সেভনু��েলা অবশ�ই ব� থাকেব, েযমন:
● েটিনস েকাট�
● গলফ েকাস �

● সুইিমং পুল
অ�ালটেম��েলা েখালা রেয়েছ তেব অন�ান� অব�াহিত �েযাজ� না হেল
আপিন েসখােন আপনার পিরবােরর সদস� বা সােপাট� বাবেলর বাইের কােরা
সােথ েদখা সা�াৎ করেত পারেবন না।
৫ বছেরর কম বয়সী িশ�রা এবং িনরব��� পিরচযার
� �েয়াজন এমন একজন
অ�ম ব���র জন� সেবা�
� ২ জন পয�
� পিরচযাকারীেদর
�
ে�ে� বাইের ব�ায়াম
করা সমােবেশর সীিমত সংখ�ার িবিধ িনেষেধর মেধ� গণনা করা হয় না।
যিদ আপনার (বা আপনার পিরচযায়
� আেছন এমন ব���র) এমন েকান শারীিরক
অব�া থােক যার জন� আপনার �া��েক ধের রাখেত বািড় েথেক আপনার
বাইের যাওয়ার �েয়াজন হয়- যার মেধ� আপনার �ানীয় এলাকার বাইের যাওয়া
বা িদেন কেয়কবার ব�ায়াম করার অ�ভ��
� থােক- তেব আপিন এমন�ট করেত
পােরন।
আেশপােশ অন�ান� েলাকজন থাকেল আপনার পিরবাের সদস� বােদ সবার
েথেক 2 িমটার দূর� বজায় রাখুন। এর মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ আপিন যার সােথ
ব�ায়াম করেছন িতিনও, যিদ িতিন আপনার বাসার একজন না হন - অথাৎ
�
আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন – বা আপনার সােপাট� বাবেলর েকউ।

েফস কভািরংসমূহ
আপনােক অবশ�ই অেনক অভ��রীণ পিরেবেশ েফস কভািরং পের থাকেত
হেব, েযমন েদাকান বা উপাসনার �ান েয�েলা এখনও েখালা রেয়েছ, এবং
পাবিলক �া�েপােট� , যিদ না আপনােক অব�াহিত েদওয়া হয়। এ�টই আইন।
েফস কভািরং পরা স�িক�ত িনেদ� শনা পড়ুন।

সােপাট� এবং চাই�েকয়ার বাবল

সােপাট� এবং চাই�েকয়ার বাবল গঠেনর জন� আপনােক িকছ� েযাগ�তা িবিধ
েমেন িনেত হেব। এর মােন েযেকউ এক�ট বাবল গঠন করেত পারেব না
সােপাট� বাবল হল এক�ট সহায়তা েনটওয়াক� যা দু�ট পিরবারেক সংযু� কের।
আপিন এক�ট সােপাট� বাবল গঠন করেত পারেবন অন� েযেকােনা আকােরর
পিরবােরর সােথ �ধুমা� যিদ আপিন েযাগ�তািবিধ পূরণ কেরন।
এ�ট আইেনর িব�ে� যিদ আপিন সােপাট� বাবল গঠেনর িনয়মাবলী না মােনন
আপনার সােপাট� বাবেলর সােথ েদখা করার জন� আপনােক বািড়র বাইের
যাওয়ার(এবং তােদর সােথ রাে� অব�ান করেত) অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। তেব,
যিদ আপিন এক�ট সােপাট� বাবল গঠন কেরন, েসে�ে� এ�ট �ানীয়ভােব
বসবাসরত েকােনা পিরবােরর সােথ করেল সবেচেয় ভাল হয়। এ�ট এমন এলাকা
েথেক ভাইরাস ছড়ােনা �িতেরাধ করেত সহায়তা করেব েযখােন আরও েবিশ
েলাক সং�িমত হেয়েছ।
আপিন েয পিরবাের বসবাস কেরন েযখােন যিদ ১৪ বছেরর িনেচর েকান সদস�
থােক তেব আপিন চাই�েকয়ার বাবল গঠন করেত পারেবন। এটা অন�
আেরক�ট বািড়র ব�ু বা আ�ীেয়র পিরবােরর অনানু�ািনক চাই�েকয়ােরর
অনুমিত �দান কের।
আপিন সামা�জকভােব চাই�েকয়ার সােপােট� েদখা করেত পারেবন না, এবং
অবশ�ই চাই�েকয়ার এবং সােপাট� বাবেলর সদস�েদর সােথ একই সােথ েদখা
করা এিড়েয় চলেত হেব।
সােপাট� বাবল এবং চাই�েকয়ার বাবেলর জন� আলাদা িনেদ� শনা রেয়েছ
আপিন েকাথায় এবং কখন বৃহ�র দেল েদখা করেত পারেবন

এখেনা িকছ� পিরি�িত আেছ েযখােন আপনার পিরবােরর বাইের, চাই�েকয়ার বা
সােপাট� বাবেলর েথেক অন�েদর সােথ বৃহ�র দেল আপনােক েদখা করার
অনুমিত েদওয়া হয়, িক� এ�ট অবশ�ই সামা�জকীকরেণর জন� নয় এবং
�ধুমা� অনুেমািদত উে�েশ�র জন� হওয়া উিচত। এই পিরি�িত�েলার এক�ট
স�ূণ তািলকা
�
�িবধােন অ�ভ��
� করা হেব, এবং এর মেধ� অ�ভ��
� কের:
● কােজর জন�, বা ে��া�ম বা দাতব� পিরেষবা �দান করার জন� েযটা
বািড়েত বেস করা অেযৗ��ক। এেত অ�ভ��
� থাকেত পাের �েযাজ�
ে�ে� অেন�র বাসায় কাজ করা েযমন – ন�ািন, ি�নার, েসাশ�াল
েকয়ার কম� যারা বা�ােদর এবং পিরবার�িলেক সহায়তা কেরন অথবা
ব�বসায়ী েলাকজন। অন� ব���র বািড়েত িনরাপেদ কাজ
করারিনেদ� শনা েদখুন। কােজর ব�াপাের কােরা সােথ ব���গত
বাসাবািড়েত বা বাগােন িম�টং করার দরকার না হেল েস�ট েসখােন
আেয়াজন করার দরকার েনই, েযমন, যিদও আপিন একজন ব���গত
�িশ�েকর সােথ েদখা করেত পােরন, তেব েস�ট সাবজনীন
�
েখালা
জায়গায় হেত হেব।
● চাই�েকয়ার বাবেলর মেধ� (েকবলমা� িশ�র পিরচযার
� উে�েশ�)
● েযখােন এসব পিরেষবার ব�বহার �হণেযাগ�, িশ�ার ে�ে�, িনবি�ত
চাই�েকয়ার, এবং িশ�র তদারিক কােজর জন� িশ�া এবং
চাই�েকয়ার সুিবধা�েলা পাওয়া িনিষ� িশ�া এবং চাই�েকয়ােরর
অিতির� িনেদ� শনাবিল েদখুন
● এমন ব�ব�াপনার জন� েযখােন িশ�রা তােদর মা-বাবা বা অিভভাবক
উভেয়রই সােথ একই বািড়েত বসবাস কের না
● জ�দাতা মা-বাবা এবং পিরচযাধীন
�
িশ�েদর মেধ� েযাগােযােগর
অনুমিত েদওয়া, এর পাশাপািশ পিরচযাধীন
�
ভাইেবানেদর মেধ�ও
● স�াব� দ�ক �হেণ�� দ�িতর সােথ িশ� বা িশ�েদর সা�াত
করােনার জন� যােদরেক তােদর সােথ রাখা হেত পাের

● েসাশ�াল সািভ�েসস �ারা অেন�র পিরচযায়
� েকােনা এক�ট িশ�েক বা
িশ�েদরেক রাখেত বা রাখার ব�ব�া করেত
● �সবকালীন স�ীেদর জন�
● আপৎকালীন সহায়তা �দান করেত, এবং আঘাত বা অসু�তা এড়ােত,
বা �িতর ঝু ঁ িক েথেক বাঁচেত (ঘেরায়া িনযাতন
�
সহ )
● এমন কােরা সােথ েদখা করেত েযেত িযিন মৃত��শয�ায় রেয়েছন অথবা
িযিন েকয়ার েহােম বা হাসপাতােল িচিকৎসাধীন আেছন অথবা
েমিডেকল অ�াপয়�েমে�র জন� ব�ু বা পিরবােরর কােরার সােথ
েযেত
● েকােনা আইিন দািয়� পূণ করার
�
জন�, েযমন েকােট� বা জুির পিরেষবায়
উপি�ত হেত
● েফৗজদাির িবচার ব�ব�ার �ােন বা ইিমে�শন িডেটনশন েস�াের হওয়া
জমােয়েতর জন�
● দুবল� কাউেক পিরচযা � বা সহায়তা �দান করেত, বা েকােনা একজন
েকয়ারারেক অবকাশ িদেত
● িববাহ বা সমজাতীয় অনু�ােনর জেন� এ�ট েকবল িবেশষ পিরি�িতেত
�েযাজ� এবং ৬ জেনর মেধ� সীমাব� থাকা উিচত।
● অে������য়ার জন� - সেবা�
� ৩০ জন পয�
� েলাক। ওেয়ক ও অন�ান�
সংযু� আচারানু�ােন পূণ ইেভ��েলা
�
6 জেনর �েপ চািলেয় েযেত
পারেব।
● অিভজাত ে�াট� স ব���েদর জন� (এবং �েয়াজেন তােদর েকাচ, বা
যিদ ১৮ বছেরর কম বয়সী হয় তেব বাবা-মা / অিভভাবক) - বা েকানও
সরকারী অিভজাত ে�াট� েস আেছন তােদর - �িতেযািগতা এবং
�িশ�েণর জন�
● বািড় বদলােনােত সহায়তা করেত

ব���গত উপি�িত আবশ�কীয় 15 জন অংশ�হণকারীর সম�েয় গ�ঠত সােপাট�
�প েযখােন পার�িরক সহায়তা, েথরািপ বা অন� েকােনা ধরেণর সহায়তা
�দান আনু�ািনকভােব চািলেয় েযেত পারেবন। সােপাট� �প কায�ম
�
অবশ�ই
ব���গত বাসায় অনু��ত হেত পারেব না। সােপাট� �প কায�েমর
�
উদাহরেণর
মেধ� িনে�া� সহায়তা �দান অ�ভ��
� :
● অপরােধর িশকার ব���েদর সহায়তা �দান (পািরবািরক িনযাতন
�
সহ)
● যারা েকান েনশােত আস� আেছন বা েনশার আস�� েথেক েবর হেয়
আসেছন(এর মেধ� রেয়েছ অ�ালেকাহল, মাদক বা অন� েকান িকছ�
ব�বহােরর েনশা)বা েনশা�ে�র মত আচরণ কেরন এমন েলাকজনেক
সহায়তা �দান
● সদ� মা বা বাবা হেয়েছন এমন কাউেক সহায়তা করা (এসব সহায়তার
মেধ� রেয়েছ বুেকর দুধ খাওয়ােনার ব�াপাের, জে�া�র সহায়তা, এবং
িশ� ও অ�বয়সী বা�ােদর �প, সহায়তার খািতের সহায়তা)
● যারা দীঘিদন
�
যাবত েকান েরােগ ভ�গেছন বা মৃত��র �ার�াে� আেছন বা
অরি�ত এমন েকউ এবং এেদর েদখা�নায় িনেয়া�জত থাকা েকান
ব���
● যারা তােদর িল� সং�া� িবষয় বা পিরচয় িনেয় সমস�ায় ভ�গেছন তারা
এেদর মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ সমকামী নারী, সমকামী পু�ষ, উভকামী
বা �া�েজ�ার েকউ
● যারা তােদর েকান িনকটা�ীেয়র মৃত�� েশােক ভ�গেছন
● ঝু ঁ িকেত থাকা অ�বয়� েছেলেমেয়, ইয়ুথ ওয়াক�ারেদর সােথ সা�াৎ
করেত পারার সহায়তা অ�ভ��
� ।

15 জেনর সীমাব�তার মেধ� 5 বছেরর কম বয়সী বা�া যারা তােদর িপতামাতা
বা গািড�য়ােনর সােথ থাকেব তারা অ�ভ��
� নয়

েযখােন এক�ট �প ব�িত�ম িহসােব রেয়েছন এমন কাউেক অ�ভ��
� কের
(েযমন, িযিন কাজ করেছন বা ে��ােসবী), েসে�ে� সাধারণত তােদরেক
জমােয়েতর মেধ� ধরা হয় না। এর অথ হল,
�
উদাহরণ��প, েকােনা ব�বসায়ী
সীমা ল�ন না কেরই েকােনা বািড়েত �েবশ করেত পােরন, যিদ কােজর জন�
তারা েসখােন থােকন, এবং েকােনা িববােহ উপি�ত অিফিসয়া�েক এই সীমার
মেধ� ধরা হেব না।

যিদ আপিন িনয়ম ভােঙন
আপিন বৃহ�র �প�েলার সােথ েদখা করেল পুিলশ আপনার িব�ে� ব�ব�া
িনেত পাের। এর মেধ� রেয়েছ অৈবধ জমােয়ত ছ�ভ� করা এবং জিরমানা
(িফ�ড েপনাি� েনা�টশ) ধায করা।
�
�থম অপরােধর জন� আপনােক £২০০ এর এক�ট িফ�ড েপনাি� েনা�টশ
েদওয়া েযেত পাের, পরবত� �িত�ট অপরােধর জন� যা ি��ণ হাের সেবা�
�
£৬,৪০০ পয�
� হেব। যিদ আপিন ৩০ জেনরও েবিশ েলােকর এক�ট অৈবধ
জমােয়েতর আেয়াজন কেরন বা আেয়াজন করায় সংি�� থােকন, তেব পুিলশ
£১০,০০০ জিরমানা ধায করেত
�
পাের।

কেরানাভাইরােসর েবিশ ঝঁু িকেত রেয়েছ এমন
েলাকজনেক র�া করা
আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব দুবল� হন, তেব আপিন কেরানাভাইরােসর কারেণ
��তরভােব অসু� হওয়ার উ� ঝু ঁ িকেত থাকেত পােরন। েয সকল েলাকজন
িচিকৎসাগতভােব অত�� ঝু ঁ িকেত রেয়েছনতােদর জন�
অিতির�িনেদ� শনারেয়েছ। আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব অত�� ঝু ঁ িকেত
থােকন তাহেল আমরা আপনােক আপনার কাজ, �ুল, কেলজ বা িব�িবদ�ালেয়

না যাবার পরামশ িদব।
�
আপনার বািড়র বাইের কাটােনার সময় সীিমত করা
উিচত। আপনােক �ধুমা� ডা�ার েদখােনা, ব�ায়াম এবং জ�ির কােজ বাইের
যাওয়ার পরামশ েদওয়া
�
হে�।

কােজ যাওয়া
ভাইরােসর িব�ার �াস ও অন�েদরেক সুরি�ত রাখার জন� আপিন েকবল
কােজর উে�েশ� বািড়র বাইের েযেত পােরন েযখােন বািড় েথেক কাজ করা
আপনার জন� পারতপে� অস�ব।
আপিন যিদ বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় েযেত না পােরন তাহেল আপিন
আপনার কম�েল
�
যাতায়াত করা চািলেয় েযেত পারেবন। িনে�া� �ান�িলেত
যার কাজ কেরন এর মেধ� তারা অ�ভ��
� , যিদও এ�িলেতই এ�ট সীমাব� থােক
না:
● জ�টল জাতীয় অবকাঠােমা
● িনমাণ
�
● উৎপাদন
● চাই�েকয়ার বা িশ�া
● জ�ির সরকারী পিরেষবাসমূহ

● অত�াবশ�কীয় িরেটইল, েযমন সুপারমােক�ট ও ফােমসী
�

আপিন যিদ বািড় েথেক কাজ করেত না পােরন তাহেল কােজ যাবার জন�
আপনােক অত�াবশ�কীয় কম�েদর আওতায় আসেত হেব না।

েযখােন আপনার অন� েলােকর বািড়েত কাজ করার �েয়াজন হয় েসে�ে�
আপিন কাজ করা চািলেয় েযেত পারেবন, উদাহরণ��প আপিন যিদ একজন:
● ন�ানী
● ি�নার
● ব�বসায়ী

আপনােক অবশ�ই অন� ব���র বািড়েত কাজ করার িনেদ� শনা অনুসরণ করেত
হেব।
অন� েলাকজেনর বাসােত আপনার যিদ কাজ করার দরকার না হয় েসে�ে�
েকািভড-19 সুরি�ত বে�াব� না থাকেত পাের এমন েকান ব���গত বাসা বা
বাগােন আপিন আপনার কাজ সং�া� েকান েদখা সা�াৎ করেবন না।
িনেয়াগকত�া এবং কমচারীেদর
�
তােদর কােজর ব�ব�া িনেয় আেলাচনা করা
উিচত, এবং িনেয়াগকত�ােদর উিচত তােদর কমচারীেদর
�
বািড় েথেক কাজ করার
জন� স�াব� �িত�ট পদে�প �হণ করা, যার মেধ� রেয়েছ দূরবত� কােজর জন�
উপযু� তথ��যু�� এবং সর�াম সরবরাহ করা। যারা বাসা েথেক কাজ করেত
পারেবন না তােদর িনেয়াগকত�ােদর উিচত তােদর কম�লেক
�
েকািভড -19
সুরি�ত কের ত� লেত পদে�প েনয়া এবং কম�রা যােত গণপিরবহন ব�বহােরর
ে�ে� ব�� সময় ও �ট�েলা এিড়েয় চলেত পােরন েস ব�াপাের সাহায� করা।
উ�তর ঝু ঁ িকেত থাকা েলাকজনেদর অিতির� ��� িদেত হেব।
সং�মেণর ঝু ঁ িক যেথ� পিরমােণ কিমেয় আনেত অথনীিতর
�
�িত�ট েস�েরর জন�ই েকািভড-১৯

সুরি�ত িনেদ� শনা রেয়েছ।

আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝঁু িকেত থােকন বা আপিন এমন
কােরা সােথ বসবাস কেরন িযিন আপনার মত মারা�ক ঝঁু িকেত
রেয়েছন।
আপনােক যিদ িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝু ঁ িকেত থাকা একজন িহেসেব
িচি�ত করা হয় েসে�ে� ভাইরােস আ�া� হবার ঝু ঁ িক থাকার দ�ন আপনােক
বাসা েথেক কাজ করার জন� েজার পরামশ েদওয়া
�
হে�। আপিন যিদ বাসা
েথেক কাজ করেত না পােরন তাহেল আপনার কােজ যাওয়া উিচত হেব না।
িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝু ঁ িকেত থাকা কােরা সােথ আপিন বসবাস করেল
আপিন যিদ বাসা েথেক কাজ করেত না পােরন তাহেল আপিন কােজ যাওয়া
চািলেয় েযেত পারেবন।
বাসােত আপনার সং�মেণ আ�া� হওয়া বা অন�েক সং�িমত করার ঝু ঁ িক
কমােত আপনার করনীয় সহ কেরানাভাইরােসর িব�ার কীভােব ব� করা যায়
েস সং�া� িনেদ� শনা�ট আপনােক অনুসরণ করেত হেব।
কােজ যাওয়ার ব�াপাের আপিন উি�� হেল বা কাজ করেত না পারেল
কেরানাভাইরােসর কারেণ আপনােক েসলফ আইেসােলশেন থাকার দরকার হেল
বা আপিন কাজ করেত না পারেল এবং আপিন যিদ েবতনভ�� একজন
চাকুরীজীবী িক� কাজ করেত পারেছন না েসে�ে� আপনার জন� এক�ট
িনেদ� শনা রেয়েছ।
আপিন কােজর ব�াপাের উি�� থাকেল পরামশ িস�টেজন
�
অ�াডভাইজ বু�েরা
েথেক এ ব�াপাের পরামশ পাবার
�
বে�াব� রেয়েছ যার মেধ� রেয়েছ আপিন যিদ
মেন কেরন আপনার কম�ল
� িনরাপদ না বা আপিন ঝু ঁ িকেত থাকা কােরা সােথ
বসবাস করেল আপনার করনীয় কী েস ব�াপাের পরামশ।�

আপিন কাজ করেত না পারেল সহায়তা পাওয়ার ব�ব�া রেয়েছ, উদাহরণ ��প
আপনােক যিদ কােরা েদখা�না করার দরকার হয় বা আপনার যিদ কম কাজ
থােক।
ACAS এর কাছ েথেক িনেয়াগকত�া ও কম�েদর জন� পরামশ আরও
�
পরামশ �
রেয়েছ (অ�াডভাইজিরকনিসিলেয়শন এ� আিবে�শন
�
সািভ�স)।

�ুল বা কেলেজ যাওয়া
কেলজ, �াইমাির (িরেসপশেনর পর েথেক)এবং েসেক�াির �ুল �ধুমা� দুবল�
িশ� এবং স�টপূণ কম
�
চারীেদর
�
স�ানেদর জেন� েখালা থাকেব। অন� সম�
িশ�রা অ�ত 8ই মাচ� পয�
� দূের েথেক িশখেব।
পরী�া
এই পিরি�িতেত, �ী�কালীন পরী�া পিরক�না অনুযায়ী েনওয়া স�ব হেব না
পিরি�িত অনুযায়ী িশ�া অিধদ�র অফকুয়াল-এর সােথ িবক� ব�ব�াপনার
জন� �ত আেলাচনা করেব িবক� ব�ব�াপনা যথা�ােন রাখার জন� যােত
িশ�াথ�রা ন�ায�ভােব অ�সর হেত পাের।
সরবরাহকারীরা জানুয়ািরেত পিরকি�ত েভােকশনাল এবং েটকিনক�াল পরী�া
চািলেয় েযেত পাের, েযখােনই তারা এটা করার স�ঠক বেল মেন কের।

িব�িবদ�ালয়সমূহ
েয সব ছা� িন�িলিখত েকােসর� জন� �িশ�ণ িনে�ন এবং পড়ােশানা করেছ্ ন
পিরক�না অনুযায়ী তােদরেক মুেখামুিখ িশ�ায় িফের আসেত হেব:

● েমিডিসন ও েডি�ি�
● ওষুধ / �াে��র সােথ জিড়ত িবষয়�িল
● প�িচিকৎসামূলক িব�ান
● িশ�া (�াথিমক িশ�ক �িশ�ণ)
● সামা�জক কম �
● েয সব েকােস েপশাদারী,
�
সংিবিধব� এবং িনয়�ক সং�ার
(িপএসআরিব) মূল�ায়ন এবং অথবা বাধ�তামূলক কাযকলােপর
�
�েয়াজন হয় যা জানুয়ািরেত িনধািরত
�
িছল এবং েয�টেক পুনঃিনধারণ
�
করা যােব না (আপনার িব�িবদ�ালয় আপনােক অবিহত করেব যিদ
এ�ট আপনার ে�ে� �েযাজ� হয়)।

ঘের িফের যাওয়া িশ�াথ�রা িব�িবদ�ালেয় িফের আসার পর তােদরেক দুইবার
েট� করা হেব, অথবা এর পিরবেত� দশ িদেনর জন� আলাদা থাকেত হেব।
েয সব িশ�াথ� উপেরা� েকােস েনই
�
তােদর েযখােন স�ব েসখােন থাকেত হেব
এবং অনলাইেন তােদর টাম ��
�
করেত হেব েয�ট েযভােব তােদর িব�িবদ�ালয়
বা কেলজ পিরচালনা করেব েসই অনুযায়ী। এর মেধ� রেয়েছ অন�ান� ব�বহািরক
েকােসর� িশ�াথ�রা যারা উপেরর তািলকায় েনই।
আমরা এর আেগ িকভােব িশ�াথ�রা ��ং টােম িনরাপেদ
�
উ�িশ�ায় িফের
আসেত পাের েসই িবষেয় িব�িবদ�ালয় এবং িশ�াথ�েদর জন� িনেদ� িশকা �কাশ
কেরিছ। এই িনেদ� িশকায় িনধারণ
� করা হেয়েছ িকভােব আমরা উ�িশ�া
�দানকারীেদর সমথন� করব যােত শীতকালীন িবরিতর পর ছা�ছা�ীেদর যতটা
স�ব িনরাপেদ িফের যাওয়া িন��ত করা যায়।
আপিন যিদ িব�িবদ�ালেয় বসবাস কেরন, তেব টাম চলাকালীন
�
সমেয় আপিন
আপনার �ায়ী বািড় এবং স্ট�েড� েহােমর মেধ� যাওয়া আসা করেবন না।

েয সব ছা�-ছা�ী মুেখামুিখ িশ�ার েযাগ�, তােদর জন� আপিন আপনার
আনু�ািনক িশ�া বা �িশ�েণর অংশ িহেসেব আপনার পিরবােরর েচেয় বড়
দেল িমিলত হেত পােরন, েযখােন �েয়াজন। িশ�াথ�রা িনেদ� শনা এবং
িবিধিনেষধ েমেন চলেবন বেল আশা করা হয়। স�াব� ে�ে� আপিন যােদর
সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ আপনার সামা�জক দূর� বজায় রাখেত
হেব।

চাই�েকয়ার
িকছ� িকছ� উপায় রেয়েছ যার মাধ�েম িপতামাতা এবং েকয়ারার গণ
চাই�েকয়ােরর সুিবধা চািলেয় েযেত পােরন:
● আিল ইয়াস
�
�িত�ান�েলা
�
(নাসাির
� এবং চাই�মাই�ার সহ) েখালা
থাকেব
● চাই�মাই�ারেদর উিচত �ুলবয়সী িশ�েদর ছাড়া অন�ান� িশ�েদর
�াভািবক ভােব উপি�ত থাকার অনুমিত েদওয়া। �ুল বয়সী িশ�েদর
জন� (িরেসপশন িচলে�ন সহ) চাই�মাই�ারেদর �ধুমা� দুবল� িশ�
এবং স�টপূণ কম�র
�
স�ানেদর ভিত� করা উিচত।
● দুবল� িশ� এবং স�টপূণ কম�র
�
স�ােনরা চাই�েকয়ার, চাই�মাই�ার
এবং অন�ান� চাই�েকয়ার কাযকলােপর
�
(র◌্ যাপঅ�ারাউ� েকয়ারসহ)
ব�বহার চািলেয় েযেত পারেবন
● অনানু�ািনক চাই�েকয়ােরর উে�েশ� িপতামাতারা অন� এক�ট
পিরবােরর সােথ এক�ট চাই�েকয়ার বাবল গঠন করেত পােরন, যিদ
িশ�র বয়স ১৪ এর কম হয় । এ�ট �ধানত বাবা-মােক কাজ করেত
স�ম করার জন�, এবং �া�বয়�েদর মেধ� সামা�জক েযাগােযাগ
স��য় করেত অবশ�ই ব�বহার করা উিচত নয়।
● িকছ� িকছ� পিরবার সােপাট� বাবেল েথেকও উপকৃত হেত পারেবন

● ন�ািনরা, বািড়েত সহ, পিরেষবা �দান করা অব�াহত রাখেত স�ম
হেবন

�মণ
যু��সংগত কারণ না থাকেল আপিন অবশ�ই বািড়র বাইের যােবন না (েযমন
চাকুির বা িশ�াগত কােজ)।
যিদ আপনার �মণ করেতই হয়, তাহেল আপনােক �ানীয় এলাকােতই থাকেত
হেব। যার অথ হল
�
আপনার �াম, শহর বা নগেরর েয অংেশ আপিন বসবাস
কেরন তার বাইের �মণ না করা। আপিন সািবকভােব
�
কতবার যা�া করেছন েস
সংখ�া সীিমত ক�ন।
আপনার বািড় এবং এলাকা ছাড়ার কারণ�েলা িনে�া� তািলকার মেধ� রেয়েছ
িক� এ�েলা এর মেধ�ই সীমাব� নয়:
● চাকুির, েযটা আপিন যু��স�তভােব বািড় বেস করেত পারেবন না
● িশ�ায় েযাগদান এবং পিরচযার
� দািয়ে�র জন�
● আপনার সােপাট� বাবেল যারা রেয়েছন - বা চাই�েকয়ােরর জন� যারা
চাই�েকয়ার বাবেল রেয়েছন তােদর সােথ েদখা করা
● হাসপাতাল, �জিপ এবং অন�ান� িচিকৎসার অ�াপেয়�েম��েলােত
যাওয়া বা আপনার দুঘটনা
�
ঘটেল বা আপনার �া�� সং�া� েকােনা
উে�েগর কারেণ েকােনা িভ�জেটর দরকার হেল েস�ট করা
● আপনার �েয়াজনীয় সাম�ী এবং েসবা �য় করেত, েযখােন স�ব
�ধুমা� �ানীয় এলাকার মেধ� থাকা উিচৎ
● আউটেডাের ব�ায়াম। এটা �ানীয়ভােব করা উিচত েযখােন স�ব, িক�
আপিন �েয়াজেন আপনার এলাকার মেধ� এক�ট �� দূর� �মণ
করেত পােরন (উদাহরণ��প, এক�ট েখালা জায়গায় �েবশ করেত)

● েকােনা �াণীর পিরচযা � এবং কাযকলাপ
�
, বা প�িচিকৎসামূলক
পিরেষবা�েলােত অংশ েনওয়া

আপনার যিদ �মণ করার দরকার হয় তেব স�ব হেল হাঁট�ন বা সাইেকল চািলেয়
যান, এবং আেগ েথেকই পিরক�না ক�ন এবং স�ব হেল গণপিরবহেন
ব�বহােরর ে�ে� ব�� সময় এবং পথ এিড়েয় চলুন। �মণ করার সময় এ�ট
আপনােক সামা�জক দূর� বজায় রাখা অনুশীলন করার অনুমিত েদেব।
আপনার বািড়র বাইেরর বা আপনার সােপাট� বাবেলর বাইেরর কারও সােথ গািড়
েশয়ার করা এিড়েয় চলুন। গািড় েশয়ার করা স�িক�ত িনেদ�শনা েদখুন।
আপনার যিদ পাবিলক �া�েপাট� ব�বহার করার দরকার হয়, তেব আপনার
িনরাপদ �মণ িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব।

আ�জ�ািতক �মণ
ইংল�া� েথেক আ�জ�ািতক েকান �ােন �মণ করা
আপিন েকবল আ�জ�ািতকভােব �মণ করেত পােরন - বা ইউেক এর মেধ� –
�থমত েযখােন আপনার বািড়র বাইের যাওয়ার আইনী অনুমিত রেয়েছ।
আ�জ�ািতক �মেণর জন� বাসার বাইের যাবার ব�াপাের আইন অনুেমািদত
েযসব কারণ রেয়েছ েস�েলা এই পৃ�ােত উে�িখত কারেণর মত একই েয�ট
‘আপিন কখন বাসা েছেড় েযেত পারেবন’ অধ�ােয় রেয়েছ। এর মােন হল আপিন
হয়ত ছ��ট কাটােনার জন� �মণ করেত পারেবন না।
এছাড়াও, আপিন েয েদেশ �মণ করেবন েস েদেশর জন�া�� িবষয়ক
পরামশ�েলাও
�
িবেবচনায় েনওয়া উিচত।

যিদ আপনার িবেদশ �মেণর �েয়াজন হয় (এবং আইনগতভােব তা করার
অনুমিত েদওয়া হয়), তাহেলও আপনার গ�ব��ল এবং ৈবেদিশক, কমনওেয়লথ
ও উ�য়ন দ�েরর (এফিসিডও) �মণ পরামেশর� িনয়ম-কানুন েদখা উিচত।
আপিন পূেব িভ�জট
�
কেরেছন এমন এক�ট �ােন িফের আসেলও আপনার এ�ট
করা উিচত।
ইউেকর বাইের েথেক ইংল�াে� �মণ করেত হেল
ইংল�াে� আসা সকল িভ�জটেরর ে�ে� ন�াশনাল লক ডাউেনর আইন �েযাজ�
হেব।
যারা ইংল�াে� �মণ করার পিরক�না করেছন তােদর সবাইেক অবশ�ই
ইউেকেত �েবেশর িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব। আগত সকলেকই েকায়ারাি�েন
থাকার 2য় ও 8ম িদেন এক�ট কেরানাভাইরাস (েকািভড -19) েট� করােত হেব।
আগত সবাইেক অবশ�ই এক�ট �ােভল েট� প�ােকজ বুিকং িদেত হেব।
ইংল�াে� আগমেনর পর কীভােব েকায়ারাি�ন করেত হেব েসই িনেদ� শনা�ট
েদখুন।
ইউেকেত �মেণর িনেষধা�া থাকা এমন েকান েদেশ িবগত 10 িদেনর মেধ�
আপিন �মণ কের থাকেল বা মেধ� িদেয় যাতায়াত করেল আপিন ইউেকেত
আসেত পারেবন না, যিদ না আপিন:
● একজন ি��টশ নাগিরক
● একজন আইিরশ নাগিরক
● ইউেকেত বসবােসর অনুমিত রেয়েছ এমন েকান ব��� হন

ইউেকেত �েবেশর ে�ে� বাধা িনেষধ না থাকা েকান ব��� িবগত 10 িদেনর
মেধ� ইউেকেত �মেণর িনেষধা�া থাকা েকান েদেশ �মণ কের থাকেল বা মেধ�
িদেয় যাতায়াত করেল 15ই েফ�য়াির েথেক তােদরেক অবশ�ই:
● িবেশষ ব�ব�ার অধীেন থাকা এক�ট েকায়ারাি�ন েহােটেল 10 িদেনর
জন� েকায়ারাি�ন করেত হেব
● েকায়ারাি�েন থাকার 2য় ও 8ম িদেন এক�ট কেরানাভাইরাস (েকািভড 19) েট� ক�ন, েহােটল প�ােকেজর মেধ� এসব েট� অ�ভ��
�
● েমেন চলুন জাতীয় লকডাউন িবিধমালা

ইংল�াে� আগমেনর পর এক�ট েকায়ারাি�ন েহােটল বুিকং ও েসখােন থাকা
সং�া�িনেদ� শনা�ট েদখুন।
ইংল�াে� িভ�জটর বা েবড়ােত আসা েলাকজন ও িবেদশী নাগিরকেদর
জন� পরামশ �
িবেদশী নাগিরকরা জাতীয় লকডাউন িবিধমালার আওতাধীন।
আপিন যিদ ইউেক �মেণ এেস থােকন, তাহেল আপিন েদেশ িফের েযেত
পােরন। আপনার গ�ব��েল েকােনা িবিধিনেষধ আেরািপত রেয়েছ িকনা েসই
ব�াপাের আপনােক েখাঁজ িনেত হেব।

সারা রােতর জন� বািড়র বাইের অব�ান করা
আপিন আপনার বািড় বা আপিন েযখােন বসবাস করেছন েসই �ান�ট ছ��ট বা
রাত কাটােনার জন� আপিন ত�াগ করেত পারেবন না যিদ না এ�ট করার েকােনা

যু��স�ত কারণ না থােক। এর অথ হল
�
যু�রােজ� এবং িবেদেশ ছ��ট কাটােনার
অনুমিত েনই।
এ�ট ি�তীয় বািড় বা ক�ারাভান বা েবােট অব�ান করােক অ�ভ��
� কের, যিদ না
এ�ট আপনার �াথিমক বাস�ান হয়। এেত অ�ভ��
� রেয়েছ আপিন যার সােথ
বসবাস কেরন না এমন কারও সােথ থাকা যিদ না তারা আপনার সােপাট� বাবেল
থােকন।
আপনােক আপনার বািড়র বাইের রােত অব�ান করার অনুমিত েদওয়া হেব যিদ
আপিন:
● আপনার সােপাট� বাবল িভ�জট করেত
● আপনার �ধান বাসভবেন িফের আসেত অ�ম
● বািড় বদলােনার সমেয় থাকার জায়গার দরকার হয়
● অে������য়া বা �ৃিতচারণমূলক অনু�ােন অংশ িনেত আবাসেনর
দরকার হয়
● কােজর �েয়াজেন বা ে��ােসবী বা দাতব� েসবা সরবরােহর জন�
থাকার জায়গার �েয়াজন হয়
● এমন একজন িশ� যার �ুল বা পিরচযার
� জন� আবাসেনর দরকার
● গৃহহীন, আ�েয়র অনুস�ান করেছন, আ�য় অনুস�ানকারী একজন
দুবল� ব���, অথবা �িতর মুেখামুিখ হওয়া এিড়েয় চলেছন (ঘেরায়া
িনযাতন
�
সহ)।
● একজন িনবািচত
�
অ�াথেলট বা তােদর সােপাট� �াফ বা মা-বাবা, যিদ
অ�াথেলেটর বয়স ১৮ বছেরর কম হয় এবং �িশ�ণ বা �িতেযািগতার
জন� বািড়র বাইের অব�ান করাটা �েয়াজনীয় হয়

আপিন যিদ ইিতমেধ�ই ছ��টেত থােকন, তাহেল যতটা বা�িবকভােব স�ব
আপনার বািড়েত িফের যাওয়া উিচত।

অিতিথ আবাসন �দানকারী েযমন েহােটল, িবঅ�া�িব এবং ক�ারাভান
পাক��েলা আইন অনুসাের সুিনিদ� � কারণ�েলার জন� েখালা থাকেত পারেব,
েযখােন অিতিথরা তােদর �ধান আবাসেন িফের েযেত অ�ম হন, অিতিথ
আবাসনেক তােদর �ধান আবাসন িহসােব ব�বহার কেরন, বািড় বদলােনার
সমেয় আবাসেনর দরকার হয়, আইন অনুসাের িনেজেক িব��� রাখার
�েয়াজন হয়, বা অন�থায় আবাসন ব� হওয়ার ফেল গৃহহীন হেয় যােবন এরাও
অ�ভ��
� থাকেত পােরন। কারণসমূেহর এক�ট পূণা�
� তািলকা ইংল�াে� িকছ�
ব�বসা এবং েভনু� ব� করার িনেদ� িশকায় পাওয়া যােব।
বাস�ান সরবরাহকারীেদর গৃহহীনসহ অসহায় মানুষেদর বাস�ান �দােনর
জন� �ানীয় কতৃপ
� ে�র সােথ সহেযািগতামূলকভােব কাজ করেত উৎসািহত
করা হে� ।

েকয়ার েহাম পিরদশনসমূ
�
হ
যেথাপযু� ব�ব�া েযমন যেথ� পিরমােণ ��ন, িভ�জ�টং পড এবং জানালার
েপছেনর মাধ�েম েকয়ার েহাম�েলােত পিরদশন� করা েযেত পাের ঘিন�
সং�েশ আসেত
�
হয় এমন-েযাগােযাগ অভ��রীণ পিরদশেনর
�
জন�
অনুেমািদত নয়। সং�মণ�টর �াদুভা� েবর কারেণ েকান পিরদশেনর
�
অনুমিত
েদওয়া হেব না।
েকািভড-১৯ চলাকালীন সমেয় িকভােব পিরদশন� করেত হেব েসই স�েক�
জানেত আপনার েকয়ার েহাম�েলা পিরদশন� করা স�িক�ত িনেদ�শনা যাচাই
করেত হেব। বািস�ারা বাইের েবড়ােত যাওয়ার সময় ঘেরর েলাকেদর সােথ েদখা
করেত পাের না (উদাহরণ��প, পািরবািরক বািড়েত তােদর আ�ীয়েদর সােথ
েদখা করেত)। সােপােট� ড িলিভং এ অব�ানকারীেদর জন� আলাদা িনেদ� শনা
আেছ।

অে������য়াসমূহ
উপি�িতেত কেঠার সীমাব�তা িদেয় অে������য়া অনুেমািদত হেত হেব, এবং
ব�িত�মী পিরি�িত ব�তীত েকবল েকািভড-১৯ সুরি�ত �ােন বা পাবিলক
আউটেডার ে�েস কায�ম
�
অনু��ত হেত পারেব।
অে������য়ায় সবািধক
�
৩০ জন পয�
� েলাক উপি�ত থাকেত পারেব। সংযু�
ধম�য়, িব�াস-িভি�ক বা �ৃিতচারণমূলক ইেভ��েলা, েযমন পাথর েস�টং এবং
ছাই ছড়ােনা উপি�িত ৬ জন েলাকেক িনেয় চািলেয় যাওয়া েযেত পাের। কাজ
করেছন এমন কাউেক এই সীমােত গণনা করা হেব না। েলাকেদর মেধ�
সামা�জক দূর� বজায় রাখা েমেন চলেত হেব যারা একসােথ বসবাস কেরন না
বা সােপাট� বাবল েশয়ার কেরন না।

িববাহ, িসিভল পাট� নারশীপ এবং ধম�য় েসবা
িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশেপর অনু�ান�েলা েকবলমা� ৬ জন পয�
�
েলাকেক িনেয় অনু��ত হেত হেব। কাজ করেছন এমন কাউেক গণনা করা হেব
না। এ�েলা �ধুমা� ব�িত�মী পিরি�িতেত হওয়া উিচত, উদাহরণ��প,
জ�রী এক�ট িবেয় েযখােন িববাহব�েন আব� হে�ন তােদর মেধ� েকােনা
একজন ��তর অসু� এবং িতিন সু� হেবন এ�ট আশা করা যায় না, অথবা
িযিন ঝু ঁ িকপূণ এক�ট
�
িচিকৎসা�হণ করেবন বা যার জীবন পিরবত�নকারী এক�ট
অে�াপচার হেব।
িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশেপর অনু�ান�েলা ব�িত�মী পিরি�িত ব�তীত
েকবল েকািভড-১৯ সুরি�ত �ােন বা পাবিলক আউটেডার ে�েস অনু��ত
হেব।

উপাসনা করার �ান

আপিন েকােনা এক�ট েসবার জন� উপাসনা করার �ােন েযাগ িদেত পারেবন।
তেব, আপনার অবশ�ই আপনার বািড় বা সােপাট� বাবেলর বাইেরর কারও সােথ
েমলােমশা করা উিচৎ নয়। আপনােক সবসময় কেঠার সামা�জক দূর� বজায়
রাখেত হেব।
আপনােক উপাসনা করার �ান�েলার িনরাপদ ব�বহার িবষয়ক জাতীয়
িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব।

েখলাধুলা এবং শারীিরক ��য়াকলাপ
ইনেডার �জম এবং �ীড়া সুিবধা ব� থাকেব।
আউটেডার ে�াট� স সুেযাগ সুিবধা�েলাও অবশ�ই ব� থাকেব, যার মেধ�
অ�ভ��
� :
● ে�াট� স েকাট�
● আউটেডার �জম
● গলফ েকাস �
● আউটেডার সুইিমং পুল
● আচ�াির/�াইিভং/��টং ের�
● রাইিডং েস�ার

�িতব�ীেদর জন� সংগ�ঠত আউটেডার েখলা অব�াহত রাখার অনুমিত েদওয়া
হেয়েছ।
অিভজাত েখলা অব�াহত থাকেত পাের। অিভজাত �ীড়া পযায়�েম
�
�ত�াবত�েনর উপর আেরা িনেদ� িশকা আেছ।

বািড় বদলােনা
আপিন এখনও বািড় বদলােত পারেবন। বািড় বদলােত আপনার বািড়র বা
সােপাট� বাবেলর বাইেরর েলাকজনেদর সহায়তা েনওয়া উিচৎ নয় যিদ না
িনতা�ই �েয়াজন হয়।
এে�ট এবং েল�টং অ�ােজ� এবং িরমুভ�াল ফাম�েলা
�
কাজ করা চািলেয় েযেত
পারেব। আপিন যিদ বািড় বদলােত চান, তেব আপিন বািড় েদখেত েযেত
পারেবন।
িনরাপেদ বািড় বদলােনার জাতীয় িনেদ�শনা, েমেন চলুন, যার মেধ� সামা�জক
দূর� বজায় রাখা, সেতজ বায়ু আসেত েদওয়া, এবং েফস কভািরং পরার পরামশ �
অ�ভ��
� রেয়েছ।

আিথক
� সহায়তা
আপিন েযখােনই থাকুন না েকন, আপিন আিথক
� সহায়তা েপেত স�ম হেত
পােরন:
● ব�বসায়ীেদর জন� আিথক
� সহায়তা প�ােকজ
● িনেষধা�ার ফল�িতেতব� ব�বসার জন� আিথক
� সহায়তা
● কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন ি�েমর মাধ�েম কমচারীেদর
�
মজুিরর
দািব
● েসলফ-এম�য়েম� ইনকাম সােপাট� ি�েমর মাধ�েম আপিন েকােনা
অনুদান েপেত পােরন িকনা তা যাচাই ক�ন
● আিথক
� সহায়তা যিদ আপিন কেরানাভাইরাস কারেণ কাজ চ��ত হন

ব�বসা এবং েভনু�
ব�বসা এবং েভনু� েয�েলা অবশ�ই ব� করেত হেব
সামা�জক েযাগােযাগ কমােনার জন�, �িবধান�েলােত িকছ� িকছ� ব�বসা ব�
কের েদওয়ার এবং িকছ� িকছ� ব�বসা িকভােব পণ� এবং পিরেষবািদ সরবরাহ
করেব তার উপর িবিধিনেষধ আেরাপ। ব� করার �েয়াজন এমন সব ব�বসার
স�ূণ তািলকা
�
ইংল�াে� িকছ� ব�বসা এবং েভনু� ব� করার িনেদ� িশকায় পাওয়া
যােব, িক� এর মেধ� রেয়েছ:
● অ�েয়াজনীয় খুচরা, েযমন েপাশাক এবং েহামওয়�ার েদাকান, গািড়র
েশা�ম (ভাড়া ব�তীত), বা�জর েদাকান, দ�জ�, তামাক এবং েভপ
শপসমূহ, ইেলক�িনক পণ� এবং েমাবাইল েফান েদাকান, িনলাম ঘর
(গবািদ প� বা কৃিষ সর�াম িনলাম ব�তীত) এবং অ�েয়াজনীয় সাম�ী
িবে�তা বাজার �ল। এই েভনু��িল ি�ক-এ�-কােল� (েযখােন পণ�
আেগ েথেক অড�ার করা হয় এবং সং�হ করা হয়) এবং েডিলভাির
সািভ�স পিরচালনা অব�াহত রাখেত পাের।
● আিতেথয়তা েভনু� েযমন ক�ােফ, েরস্ট�ের�, পাব , বার এবং েসাশ�াল
�াব; েটকএওেয়, ি�ক-এ�-কােল� এবং �াইভ� (রাত ১১টা পয�)
�
�ধুমা� খাদ� এবং নন-অ�ালেকাহিলক পানীয় সরবরাহ করা
ব�িতেরেক। সকল খাদ� এবং পানীয় (অ�ালেকাহলসহ) েডিলভাির �ারা
সরবরাহ অব�াহত রাখা েযেত পাের।
● আবাসন েযমন েহােটল, েহাে�ল, েগ� হাউস এবং ক�া�সাইট, িনিদ� �
পিরি�িত�েলা ব�তীত, েযমন েযখােন এ�েলা কারও �ধান আবাসন
িহসােব কাজ কের, যখন েকােনা ব��� বািড়েত িফরেত পােরন না,
গৃহহীনেদর আবাসন বা সহায়তা �দােনর জন�, বা কােজর উে�েশ�
েসখােন থাকা যখন আবশ�ক হয়

● অবসর ও �ীড়া সুিবধা েযমন অবসর েক� এবং �জম, সুইিমং পুল,
ে�াট� স েকাট� , িফটেনস এবং ডা� স্ট�িডও�িল, রাইিডং েস�ার�িল,
েদয়ােল আেরাহণ এবং গ� েকাস�িল।
�
পাবিলক ে� �াউ� ও
আেলাটেম��েলা হয়ত েখালা রাখা েযেত পাের।
● িবেনাদন েক� েযমন িথেয়টার, কনসাট� হল, িসেনমাঘর, যাদুঘর এবং
গ�ালারী, ক�ািসেনা, িবেনাদন পাক�, িবে�া হল, েবািলং অ�ােলসমূহ,
ে��টং ির�স, েগা-কা�ট� ং েভনু�, ইনেডার েখলা এবং হালকা েখলার
েক� এবং অ�ল (ইন��ােটবল পাক� এবং �াে�ালাইিনং েস�ার সহ),
সাক�াস, েফয়ার�াউ�, ফান েফয়ার, ওয়াটার পাক� এবং িথম পাক�
● �াণীর �দশন(েযমন
�
িচিড়য়াখানা, সাফাির পাক�, অ�ােকায়ািরয়াম এবং
বন�জীবন েক�)
● েবাটািনক�াল গােড�ন, েহিরেটজ েহামস এবং দশনীয়�ান�েলার
�
মেতা
েভনু��েলার অভ��রীণ আকষণ�েলাও
�
অবশ�ই ব� রাখেত হেব,
যিদও �া�ণ�েলার বাইেরর মাঠ�েলা েখালা থাকেত পারেব
আউটেডার ব�ায়ােমর জন�।
● ব���গত পিরচযামূ
� লক ফ�ািসিল�ট েযমন চ�ল, েসৗ�য, � ট�ািনং এবং
েনইল েসলুন। ট�াট� পালার,
� �া, ম�ােসজ পালার,
� শরীর এবং ি�ন
িপয়ারিসং করার পিরেষবা�েলাও ব� রাখেত হেব। এই পিরেষবা�েলা
অন� ব���র বািড়েত িগেয় �দান করা যােব না
● কিমউিন�ট েস�ার এবং হল�েলােক অবশ�ই সীিমত সংখ�ক
ব�িত�মী কায�ম
�
ব�তীত ব� রাখেত হেব, েযমন�ট িনেচ বিণত�
হেয়েছ। আই�ট এবং িড�জটাল পিরেষবা�েলােত অ�াে�স েদওয়ার
জন� ��াগার�েলাও েখালা থাকেত পারেব - উদাহরণ��প এমন
েলাকেদর জন� যােদর বািড়েত এ�ট েনই - এবং ি�ক-অ�া�-কােল�
পিরেষবা�েলার জন�

এছাড়াও িকছ� ব�বসা এবং িকছ� জায়গা এক�ট �� সংখ�ক অব�াহিত কায�েমর
�
জন� েখালা থাকার অনুমিত েদওয়া হেব। ইংল�াে� িকছ� ব�বসা এবং েভনু� ব�
করার িনেদ� িশকায় অব�াহিতর এক�ট স�ূণ তািলকা
�
পাওয়া যােব, িক� এর
মেধ� রেয়েছ:
● িশ�া এবং �িশ�ণ - �ুল�েলার েখলাধুলা, অবসর এবং কিমউিন�ট
সুিবধা�েলা ব�বহার করার জন� েযখােন এ�ট তােদর �াভািবক
�িবধােনর অংশ
● চাই�েকয়ার এবং ত�াবধান কায�েমর
�
উে�েশ� েয সব িশ�রা এই
অনু�ােন েযাগ িদেত পারেব
● র�দান অিধেবশন এবং ফুড ব�াংক এর আেয়াজন করা
● িচিকৎসা �দান করেত
● অিভজাত �ীড়া ব���েদর �িশ�ণ এবং �িতেযািগতার জন�
(অভ��রীণ এবং বাইেরর �ীড়া সুিবধাযু� �ান�েলােত), এবং
েপশাদার নৃত�িশ�ী এবং েকািরও�াফারেদর কাজ করার জন� (িফটেনস
এবং ড�া� স্ট�িডওেত)
● ে�াতা ছাড়াই �িশ�ণ এবং মহড়া েদওয়ার জন�(িথেয়টার এবং কনসাট�
হল�েলােত)
● িফ� এবং �টিভর িচ��হেণর উে�েশ�

ব�বসা এবং েভনু� েয�েলা এখনও েখালা থাকেত
পারেব
অন�ান� ব�বসা এবং েভনু��েলার েকািভড-১৯ সুরি�ত িনেদ� শনা েমেন িনেয়
েখালা থাকার অনুমিত রেয়েছ। অত�াবশ�কীয় পণ� ও েসবা �দানকারী
ব�বসা�িল েখালা থাকেত পাের। এই ব�বসার স�ূণ তািলকা
�
ইংল�াে� িকছ�

ব�বসা এবং েভনু� ব� করার ব�াপাের িনেদ� িশকায় পাওয়া যােব, িক� এর মেধ�
রেয়েছ:
● অত�াবশ�কীয় খুচরা িবে�তা েযমন খাবােরর েদাকান, সুপারমােক�ট,
ফােমিস,
� গােড�ন েস�ার, িব��ং মােচ�� এবং িব��ং ৈতিরর পণ�
সরবরাহকারী এবং লাইেস�িবহীন বাজােরর �ল
● েয�েলা অত�াবশ�কীয় খুচরা পণ�ও িব�য় কের েস�েলাও েখালা
থাকেত পাের
● েমরামত পিরেষবািদ সরবরাহকারী ব�বসা�েলাও েখালা থাকেত পারেব,
েযখােন তারা �াথিমকভােব েমরামত পিরেষবা সরবরাহ কের থােক
● েপে�াল ে�শন, �য়ং��য় (িক� ম�ানুয়াল নয়) কার ওয়াশ , গািড়
েমরামত গ�ােরজ এবং এমও�ট পিরেষবা, সাইেকল েদাকান, এবং ট�া��
এবং গািড় ভাড়া ব�বসা
● ব�াংক, িব��ং েসাসাই�ট, ডাকঘর, ��-েময়াদী ঋণ সরবরাহকারী এবং
মািন �া�ফার ব�বসা�েলা
● অে������য়ার পিরচালকগণ
● লনে�টস এবং �াই ি�নার
● িচিকৎসা এবং েড�াল পিরেষবা
● প� র�ণােব�ণ ও কল�ােণর জন� প�িচিকৎসকগণ এবং পণ� ও
খাদ� খুচরা িবে�তা
● �াণী উ�ারেক�, েবািড�ং সুিবধাযু� �ান, এবং অ�ািনম�াল �মার
(না�িনক উে�েশ� না হেয়, �াণী কল�ােণ ব�ব�ত হওয়া অব�াহত
থাকেত পাের)
● কৃিষ �ব�ািদ সরবরােহর েদাকান
● েমািবিল�ট এবং িডেজিবিল�ট সােপাট� সপ
● ে�ােরজ এবং িডি�িবউশন ফ�ািসিল�টজ
● কার পাক�, পাবিলক টয়েলট এবং েমাটরওেয় পিরেষবা এলাকা

● বাইেরর েখলার মাঠ
● ব�ায়ােমর জন� েবাটািনক�াল গােড�ন এবং ঐিতহ�বাহী �ােনর
আউটেডার অংশ।
● উপাসনা করার �ান
● �শান এবং সমািধ�ল

�া��েসবা এবং সরকারী পিরেষবাসমূহ
এনএইচএস এবং িচিকৎসা েসবা েখালা আেছ, যার মেধ� রেয়েছ:
● েড�াল সািভ�স,
● অপ�টিশয়ান,
● অিডওল�জ সািভ�স,
● কাইেরাপিড
● কাইেরা��া�র,
● অি�ওপ�াথ
● অন�ান� িচিকৎসা বা �া�� েসবা, যার মেধ� রেয়েছ মানিসক �া��
স�িক�ত েসবা

জ�রী এবং অ-জ�রী পিরেষবা�েলােক িনরাপেদ পিরচািলত করেত আমরা
এনএইচএস-েক সহায়তা করিছ, এবং এটা জ�রী - এমন েকউ েয মেন কের েয
তােদর েকােনা ধরেণর িচিকৎসার �েয়াজন রেয়েছ এিগেয় এেস সহায়তা চায়
েবিশরভাগ সরকারী পিরেষবা অব�াহত থাকেব এবং আপিন েস�েলা িভ�জট
করার জন� বািড় েছেড় েযেত পারেবন। এেত অ�ভ��
� রেয়েছ:
● জবেস�ার �াস সাইটস

● েকাট� এবং �েবশন পিরেষবাসমূহ
● িসিভল ের�জে�শন অিফসসমূহ
● পাসেপাট� এবং িভসা পিরেষবাসমূহ
● �িত��েদর জন� সরবরাহ করা পিরেষবাসমূহ
● বজ�� বা িরসাইেকল েক�সমূহ
● এক�ট এমও�ট পাওয়া, যিদ ৈবধভােব বািড় েথেক বাইের যাওয়ার সময়
আপনার গািড় চালােনার �েয়াজন হয়

