নির্দেশিা

(ক ানিড-19) র্রািািাইরাস বাধানির্েধ: আপিার রণীয়
ও বর্ে িীয় সম্পর্ ে কর্র্ি নিি
র্রািািাইরাস এখিও সারার্দর্শর র্িয মারাত্ম ঝুঁ ন । আপিার রণীয় ও বর্ে িীয়
সম্পর্ ে কর্র্ি নিি।
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সবের্শে হালিাগাদ:
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ইংলযান্ড (ওর্য়লস, স্কটলযান্ড, ও িদে ািে আয়ারলযান্ড)-এর র্িয নির্দেশিা কদখি)

নবেয়বস্তু

12 এনপ্রল কের্ : ী পনরবতে ি হর্য়র্ে
নির্র্র্ এবং অিযািয কলা র্ সরনিত রাখা

পনরবার এবং বন্ধর্দর সর্ে গৃহমর্ধয কদখা রা
বন্ধর্দর এবং পনরবার্রর সর্ে বনহরের্ি কদখা রা (6 র্র্ির নিয়ম)
সার্পাটে এবং র্াইল্ডর্ য়ার বাবল
ার্র্ োওয়া
স্কল বা র্লর্র্ োওয়া
ইউনিিানসেটি এবং উচ্চ নশিা
র্াইল্ডর্ য়ার
পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্স
পনরর্েো বা সহায়তা প্রদাি রা
সার্পাটে গ্রুপ্স
বযায়াম, কখলাধলা এবং শারীনর নিয়া লাপ
অর্যযনিনিয়া এবং সংেক্ত স্মরণীয় ঘটিা
নববাহ এবং নসনিল পাটে িারনশপ অিষ্ঠাি এবং নরর্সপশি
উপাসিালয়
কেচ্ছার্সবা এবং দাতবয পনরর্েবাসমূহ
অিযািয পনরনিনত কেখার্ি আপনি েয় র্ি কলা বা দইটি পনরবার্রর কর্র্য় কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত সমর্বত হর্ত পার্রি
েনদ আপনি নিয়ম িার্েি
ক য়ার কহাম পনরদশেিসমূহ
সারা রার্তর র্িয বান়ির বাইর্র অবিাি রা
ইংলযার্ন্ডর মর্ধয ভ্রমণ রা
েক্তরার্য, নরপাবনল অব আয়ারলযান্ড এবং র্যার্িল আইলযান্ডর্সর মর্ধয ভ্রমণ রা
আযর্ে ানত ভ্রমণ
বানড় বদলার্িা
আনেে সহায়তা
বযবসা এবং কিিয
োিযর্সবা এবং সর ারী পনরর্েবাসমূহ
ড্রাইনিং কলসন্স এবং ড্রাইনিং কশখা
বড় হরর্ির মদ্রণ, সহর্পাঠ্য এবং অিবাদ

এই পৃষ্ঠাটি নপ্রন্ট রি

12 এনপ্রল কের্ : ী পনরবতে ি হর্য়র্ে
আপনি ী রর্ত পারর্বি এবং ী রর্ত পারর্বি িা তার ন ে নিয়ম 12 এনপ্রল কের্ পনরবনতে ত হর্ব। তর্ব,
র্রািািাইরার্সর অর্ি বাধানির্েধ এখিও নবদযমাি রর্য়র্ে। আপিার গৃহমর্ধয এমি ার্রা সর্ে সামানর্ িার্ব
কমলার্মশা রা উনর্ত িয় োর সর্ে আপনি বাস র্রি িা বা োর্দর সর্ে আপনি এ টি সার্পাটে বাবল গঠ্ি
র্রি নি বা অিয ক ার্িা বযনতিম প্রর্োর্য হয়। কেখার্ি সম্ভব আপিার বাড়ী কের্ ার্ রা র্ানলর্য় োওয়া
উনর্ত এবং কেখার্ি সম্ভব আপিার োতায়ার্তর পনরমাণ মার্িা উনর্ত। েনদ আপিার মর্ধয ক ানিড-19-এর
উপসগেসমূহ কদখা কদয় তাহর্ল আপিার এ টি কটস্ট রার্িা উনর্ত এবং বানড়র্ত ো ার নির্দেশিা কমর্ি র্লা
উনর্ত।

ইংলযার্ন্ড ক ানিড-19 এর নবনধনির্েধগর্লা ীিার্ব সহর্ রা হর্ব কস সম্পর্ ে আরও তর্েযর র্িয আপনি
‘ক ানিড-19 করসপন্স - নরং 2021’ (করাডমযাপ) প়ির্ত পার্রি। এটি আইর্ির আওতাধীি ।
12 এনপ্রল কের্ :
● অ-র্ররী নরর্টইল খলর্ত পারর্ব।
● বযনক্তগত পনরর্েো পনরর্েবা কেমি কহয়ার কড্রসার এবং কিইল সযালিগর্লা খলর্ত পারর্ব, ভ্রামযমাণ কের্
প্রদািগর্লা পনরর্েবাগর্লাও এর অযিে ক্ত
● সাবের্িীি িবি, কেমি গ্রন্থাগার, নমউনিটি কসন্টারসমূহও খলর্ত পারর্ব
● আউটর্ডার হসনপটানলটি কিিয তো কহার্টল করর্তারাগর্লা খলর্ত পারর্ব, তর্ব শধমাত্র কটনবল সানিে স
অির্মানদত
● কবশীরিাগ আউটর্ডার আ েেণ োর মর্ধয রর্য়র্ে নর্নড়য়াখািা, নেম পা ে , এবং ড্রাইি ইি পারির্মন্স
ে
(কেমি নসর্িমা ও িসাটে ) খলর্ত পারর্ব
● ন ে ন ে কোটখার্টা আউটর্ডার অিষ্ঠাি কেমি কমলা, সানহতয সর্েলি, এবং কিয়ারগ্রাউন্ডগর্লা
অিনষ্ঠত হর্ত পারর্ব
● এ া ী বা এ পনরবার বা সার্পাটে বাবলগর্লার্ত আলাদা আলাদা বযায়ার্মর র্িয ইির্ডার কলর্ার
কপাটে স সনবধাগর্লা উন্মক্ত ো র্ব।
● স ল নশশর র্িয র্াইল্ডর্ য়ার এবং তত্ত্বাবধাি সম্পন ে ত ােেিম ইির্ডার্র (পাশাপানশ
আউটর্ডার্রও) রার অিমনত কদওয়া হর্ব। সর্বাে চ্চ 15 র্র্ির দর্ল পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপগর্লা
ইির্ডার্র ােেিম র্ালার্ত পারর্ব (পাশাপানশ আউটর্ডার্রও) (5 বের্রর ম বয়সী নশশর্দরর্ এই
সংখযায় অযিে ক্ত রা হর্ব িা)
● নববাহ, নসনিল পাটে িারনশপ অিষ্ঠাি, ওর্য় স ও অিযািয স্মরণীয় অিষ্ঠািগর্লার্ত সর্বাে চ্চ 15 র্ি
কলা অংশগ্রহণ রর্ত পারর্ব (এখার্ি মেরত ক উ এই সীমার মর্ধয অযিে ক্ত িয়), কখালার
অিমনত ো া ইির্ডার কিিযগর্লা বা কেসব কির্ত্র বযনতিম প্রর্োর্য কসগর্লাও এর অযিে ক্ত। সর্বাে চ্চ
15 র্ি কলার্ র উপনিনতর্ত নববার্হর সংবধেিা অিষ্ঠািও আর্য়ার্ি রা োর্ব, তর্ব এটি অবশযই
আউটর্ডার্র অিনষ্ঠত হর্ত হর্ব, বযনক্তগত বাগাি এর অযিে ক্ত িয়
● আপিার বাসার বা সার্পাটে বাবর্লর কলা র্র্ির সার্ে রার্ত ো ার র্িয ইংলযার্ন্ড কসলি- ির্টইিড
আবাসিগর্লা কখালা রাখর্ত পারর্ব
● ক য়ার কহার্মর বানসন্দারা তার্দরর্ নিয়নমত ইির্ডার নিনর্র্টর র্িয সনিনদে ি দর্ি বযনক্তর্ নিবোর্ি
রর্ত পারর্বি (এ টি দ্রুত কলটার্রল কলা কটস্ট রার্িার পর)
● কেখার্ি সম্ভব আপিার বাড়ী কের্ ার্ রা র্ানলর্য় োওয়া উনর্ত এবং কেখার্ি সম্ভব আপিার
োতায়ার্তর পনরমাণ মার্িা উনর্ত।

নির্র্র্ এবং অিযািয কলা র্ সরনিত রাখা
সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখা এখিও গরত্বপূণে কের্ির্ত্র সম্ভব আপিার এমি কে ক ািও বযনক্ত কের্ 2 নমটার্রর
দূরত্ব বর্ায় রাখা উনর্ত কে আপিার পনরবার ন ংবা সার্পাটে বাবর্লর অংশ িয়, অেবা েনদ আপিার র্িয 2
নমটার্রর দূরত্ব বর্ায় রাখা সম্ভব িা হয় তাহর্ল অনতনরক্ত সত ে তাসহ (কেমি ধরি কিস িানরং পরা
অবিায়) আপিার 1 নমটার্রর দূরত্ব বর্ায় রাখা উনর্ত।
ক ানিড-19-এর নবরর্ে টি া গ্রহণ রার সর্ত্ত্বও আপিার সবসময় র্রািািাইরার্সর নবতার ন িার্ব করাধ রা
কের্ত পার্র কস সম্পর্ ে সরবরানহত নির্দেশিা অিসরণ রা উনর্ত।
ক ানিড-19 সংিমণ নবতার্রর করাধ র্ে আপিার সম্পূণিে ার্ব এই নির্দেশিা অিসরণ রা উনর্ত। এটি আইর্ির
আওতাধীি ।
কিস িানরংসমূহ
আপিার্ অবশযই অর্ি অিযযরীণ পনরর্বর্শ কিস িানরং পর্র ো র্ত হর্ব, কেমি কদা াি এবং উপাসিার
িার্ি এবং পাবনল ট্রান্সর্পার্টে, েনদ িা আপিার্ অবযাহনত কদওয়া হয় বা আপিার ক ার্িা উপেক্ত ারণ োর্ ।
এটিই আইি। কিস িানরং পরা সম্পন ে ত নির্দেশিা প়িি ।
আপনি নর্ন ৎসাগতিার্ব খব কবনশ ঝুঁ ন পূণে হর্ল
আপনি েনদ নর্ন ৎসাগতিার্ব অতযয দবেল হি, তাহর্ল র্রািািাইরার্স সংিানমত হর্ল আপনি মারাত্ম িার্ব
অসি হর্য় পড়ার উচ্চ ঝুঁ ন র্ত ো র্ত পার্রি।
আপনি েনদ নর্ন ৎসাগতিার্ব মারাত্ম ঝুঁ ন র্ত কের্ োর্ ি তাহর্ল এখি আপিার্ আর নশনল্ডং এ ো ার
পরামশে কদওয়া হর্চ্ছ িা। আপনি েনদ নর্ন ৎসাগতিার্ব অতযয দবেল হি, তর্ব আপিার অবযাহতিার্ব
নর্ন ৎসাগতিার্ব অতযয দবেল কলা র্ির্ সরবরাহ ৃ ত নির্দেশিা অিসরণ রা উনর্ত এবং আপিার সরিার
র্িয বাড়নত সত ে তামূল বযবিা গ্রহণ রর্ত হর্ব। এটা গরত্বপূণে কে সামানর্ িার্ব পারপনর কোগার্োগ বা
িাব আদাি-প্রদার্ির সংখযা ম রাখা অবযাহত রাখি এবং আপনি কে পনরর্বর্শ সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখর্ত
অিম কসখার্ি আপিার কে পনরমাণ সময় বযয় রার ো তা সীনমত রার কর্িা রি।
েনদ আপিার্ ক ানিড-19-এর নবরর্ে টি া কদওয়া হর্য় োর্

নির্র্র্ এবং আপিার বন্ধর্দর, পনরবার এবং নমউনিটির্ সরনিত রাখর্ত সাহােয রার র্িয, আপিার দ্বারা
ক ানিড-19 এর নবরর্ে টি া গ্রহণ রার সর্ত্ত্ব আপিার এই পৃর্ষ্ঠ উনিনখত সমত নির্দেশিা অিসরণ রা উনর্ত।
তেযপ্রমার্ণর নিনির্ত কদখা কগর্ে কে কবনশরিাগ কলার্ র কির্ত্র টি া গ্রহর্ণর ির্ল মারাত্ম িার্ব অসি হর্য় পড়ার
সম্ভাবিা হ্রাস হয়। সমত ওেধপর্ত্রর মতি, ক ািও টি া ও সম্পূণিে ার্ব ােে র হয় িা, সতরাং টি া গ্রহণ
র্রর্েি এমি স ল কলার্ রও সংিমণ এড়ার্িার র্িয স ল প্রতানবত সত ে তা অবলম্বি রা উনর্ত।
আমরা র্ানি িা কে টি া গ্রহণ রার ির্ল ক ানিড-19 েড়ার্িার সম্ভাবিা ঠি তটা করাধ হয়। আপিার্
টি া কদওয়া সর্ত্ত্বও, আপনি অিযািযর্দর মার্ঝ হয়র্তা ক ানিড-19 েড়ার্ত পার্রি।
অযানসম্পটর্মটি কটনস্টং
ক ার্িা উপসগে োড়াই কে ার্রা র্িয এখি দ্রুত কলটার্রল কলা কটনস্টং উপলিয রর্য়র্ে। িার্মসে ী, কটনস্টং সাইট,
নির্য়াগ তে া, স্কল, র্লর্ ও নবশ্বনবদযালর্য়র াে কের্ আপনি আপিার কটস্ট রার্ত পার্রি।
দ্রুত কলটার্রল কলা কটস্ট সম্প ে আরও নবতানরত র্ািি
আপিার ক ানিড-19 মক্ত আর্েি কসটি নিনিত র্ািার র্িয সপ্তার্হ দই বার কটনস্টং সাহার্েযর হর্ত পার্র
পাশাপানশ আপিার আর্শ পার্শর মাির্ের আিায হবার ঝুঁ ন মার্ত পার্র।
আপিার েনদ ক ার্িা উপসগে োর্ তাহর্ল আপিার উনর্ত হর্ব এ টি নপনসআর কটস্ট রার্িা। আপনি েনদ
নিনিত িা হি তাহর্ল র্রািািাইরার্সর ক াি কটস্টটি আপিার রার্িা উনর্ত কসটি কর্র্ি নিি।

পনরবার এবং বন্ধর্দর সর্ে গৃহমর্ধয কদখা রা
আপিার এমি ার্রা সর্ে গৃহমর্ধয কদখা রা উনর্ত িয় োর সর্ে আপনি বাস র্রি িা বা োর সর্ে আপনি
এ টি সার্পাটে বাবল গঠ্ি র্রিনি (েনদ আপনি কোগয হি), অেবা েনদ ক ািও অিয আইনি অবযাহনত প্রর্োর্য
হয়।

বন্ধর্দর এবং পনরবার্রর সর্ে বনহরের্ি কদখা রা (6 র্র্ির নিয়ম)
আপনি বসবাস র্রি িা এমি স ল বন্ধর্দর এবং পনরবার্রর সর্ে আপনি নিম্নবনণেত এ টি মাধযর্ম বনহরের্ি
কদখা রর্ত পার্রি:

● কে ক ািও সংখয পনরবার কের্ সবোনধ 6 র্র্ির এ টি কগাষ্ঠীর্ত (এই 6 র্র্ির সীমার্ত সব
বয়র্সর নশশর্দর গণিা রা হর্ব)
● সবোনধ দইটি পনরবার্রর কের্ ার্িা সংখয সদর্সযর এ টি কগাষ্ঠীর্ত (েনদ কোগয বর্ল গণয রা হয়
তর্ব প্রনতটি পনরবার এ টি নবদযমাি সার্পাটে বাবর্ল অযিে ক্ত রর্ত পার্রি)

আপনি ক ার্িা সার্পাটে বাবর্ল কের্ ো র্ল
েনদ আপিার্ এ টি সার্পাটে বাবল গঠ্ি রার র্িয কোগয বর্ল গণয রা হয়, তাহর্ল বনহরের্ি কদখা রার
সময় 2টি পনরবার্রর নিধোনরত সীমার গণিা রার সময় আপিার্ এবং আপিার সার্পাটে বাবলর্ এ টি
পনরবার নহর্সর্ব গণয রা হর্ব। অেোৎ, উদাহরণেরূপ, আপনি এবং আপিার সার্পাটে বাবল আর এ টি
পনরবার্রর সর্ে কদখা রর্ত পার্রি, েনদও তার ির্ল কগাষ্ঠীর্ত 6 র্র্ির কর্র্য় কবনশ কলা োর্ ।
আপিারা ক াোয় সািাৎ রর্ত পার্রি
আপনি বনহরের্ি এ টি 6 র্র্ির কগাষ্ঠীর্ত অেবা সবোনধ 2টি পনরবার্রর (এর্ত তার্দর সার্পাটে বাবল অযিে ক্ত
আর্ে) কের্ ািও সংখয সদর্সযর এ টি কগাষ্ঠীর্ত সািাৎ রর্ত পার্রি। এর্ত বাগার্ির মতি বযনক্তগত বনহরেি
িাি, এবং কখালা রর্য়র্ে এমি স ল বনহরেি র্িসমাগমিল এবং কিিয অযিে ক্ত রর্য়র্ে। এর্ত নিম্নবনণেত অযিে ক্ত
রর্য়র্ে:
● পা ে , সস ত, র্িসাধারর্ণর র্িয উন্মক্ত গ্রাময এলা া, বিিূ নম
● সবের্িীি এবং কবাটানি যাল গার্ডেি
● ঐনতহযবাহী িার্ির িূ নম
● বনহরে িাস্কেে পা ে
● অযার্লাটর্মন্ট
● সাধারর্ণর কখলার মাঠ্
● বনহরেি কপাটে স কিিয এবং অিযািয সর্োগ সনবধা
● আউটর্ডার হসনপটানলটি কিিয
● আউটর্ডার আ েেণ

েনদ বাগার্ি ন ংবা অিযািয বনহরেি িার্ি কপ ুঁোর্িার র্িয আপিার্ বানড়র মর্ধয প্রর্বশ রর্ত হয় এবং ক ািও
নব ে অযার্েস েনদ িা োর্ তাহর্ল আপিার্ এ টি কিস িানরং পরর্ত হর্ব, প্রর্বশ রা মাত্রই আপিার হাত

ধর্ত হর্ব ন ংবা সযানিটাইর্ রর্ত হর্ব এবং তারপর কসার্া বনহরেি িার্ি র্র্ল কের্ত হর্ব। েনদ আপিার
কশ র্ালয় বযবহার রার প্রর্য়ার্ি হয়, তাহর্ল তা বযবহার রার পর আপিার হাত িার্লািার্ব ধর্য় নির্ত হর্ব
এবং অনবলর্ম্ব বনহরের্ি নির্র কের্ত হর্ব। আপিার পনরবার্র সদসয িি বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্র কে ার্রা
সার্ে আপিার সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখর্ত হর্ব এবং অিযেেিা ারী সর্তর্ বাতাস (কিনন্টর্লশি) সংিায
নির্দেশিাটি কমর্ি র্লর্বি।
আপনি খি আরও কলার্ র্দর সর্ে কদখা রর্ত পারর্বি বা গৃহমর্ধয সািাৎ রর্ত পারর্বি
6 র্ি কলা বা 2টি পনরবার্রর নিধোনরত সীমার কর্র্য় কবনশ সংখযার র্মার্য়ত, অেবা গৃহমর্ধয র্মার্য়ত শধমাত্র
তখিই আর্য়ানর্ত রা কের্ত পার্র েনদ তা এ টি বযনতিম ারর্ণ অির্মানদত হয়। এই পৃষ্ঠায় কসই সমত
বযনতিম তানল ািক্ত রর্য়র্ে।
এর অেে হল, উদাহরণেরূপ, ক ার্িা বযবসায়ী (কট্রডসপাসেি) সীমা িা কির্ে ক ার্িা বান়ির্ত প্রর্বশ রর্ত
পার্রি, েনদ ার্র্র র্িয তারা কসখার্ি োর্ ি, এবং ক ার্িা নববার্হ উপনিত অনিনসয়ান্টর্ এই সীমার মর্ধয
ধরা হর্ব িা।

সার্পাটে এবং র্াইল্ডর্ য়ার বাবল
সার্পাটে এবং র্াইল্ডর্ য়ার বাবল গঠ্র্ির র্িয আপিার্ ন ে কোগযতা নবনধ কমর্ি নির্ত হর্ব। এর মার্ি কের্ উ
এ টি বাবল গঠ্ি রর্ত পারর্ব িা সার্পাটে বাবল এবং র্াইল্ডর্ য়ার বাবর্লর র্িয আলাদা নির্দেশিা কদখি।
আপনি শধমাত্র র্াইল্ডর্ য়ার্রর উর্ের্শয এ টি র্াইল্ডর্ য়ার বাবল বযবহার রর্ত পার্রি। কে ক ািও ারর্ণ অিয
এ টি পনরবার্রর সর্ে কমলার্মশা রার র্িয আপনি এ টি র্াইল্ডর্ য়ার বাবল বযবহার রর্ত পারর্বি িা। এর
অেে হল কে অিয এ টি পনরবার্রর সর্ে সামানর্ িার্ব কমলার্মশা রার র্িয আপনি এ টি র্াইল্ডর্ য়ার বাবল
বযবহার রর্ত পারর্বি িা।

ার্র্ োওয়া
কেখার্ি সম্ভব আপিার বানড় কের্

ার্ রা র্ানলর্য় োওয়া উনর্ত।

আপনি েনদ বানড় কের্ ার্ রা র্ানলর্য় কের্ত িা পার্রি তাহর্ল আপনি আপিার মেির্ল োতায়াত রা
র্ানলর্য় কের্ত পারর্বি। আপনি েনদ বানড় কের্ ার্ রর্ত িা পার্রি তাহর্ল ার্র্ োবার র্িয আপিার্
অতযাবশয ীয় মীর্দর আওতায় আসর্ত হর্ব িা।

নির্য়াগ তে া এবং মের্ারীর্দর তার্দর ার্র্র বযবিা নির্য় আর্লার্িা রা উনর্ত, এবং নির্য়াগ তে ার্দর উনর্ত
তার্দর মের্ারীর্দর বান়ি কের্ ার্ রার র্িয সম্ভাবয প্রনতটি পদর্িপ গ্রহণ রা, োর মর্ধয রর্য়র্ে দূরবতী
ার্র্র র্িয উপেক্ত তেযপ্রেনক্ত এবং সরঞ্জাম সরবরাহ রা। োরা বাসা কের্ ার্ রর্ত পারর্বি িা তার্দর
নির্য়াগ তে ার্দর উনর্ত তার্দর মেিলর্ ক ানিড -19 সরনিত র্র তলর্ত পদর্িপ কিয়া এবং মীরা োর্ত
গণপনরবহি বযবহার্রর কির্ত্র বযত সময় ও রটগর্লা এনড়র্য় র্লর্ত পার্রি কস বযাপার্র সাহােয রা। উচ্চতর
ঝুঁ ন র্ত ো া কলা র্ির্দর অনতনরক্ত গরত্ব নদর্ত হর্ব।
সংিমর্ণর ঝুঁ ন ের্েি পনরমার্ণ নমর্য় আির্ত অেেিীনতর প্রনতটি কসক্টর্রর র্িযই ক ানিড-19 সরনিত নির্দেশিা
রর্য়র্ে।

বযবসা এবং কিিযগর্লার্ আবার কখালার নবের্য় সরবরানহত নির্দেশিা কদখি
ার্র্র উর্ের্শয অিযর্দর সর্ে সািাৎ রা
কের্ির্ত্র আপিার ার্র্র র্িয প্রর্য়ার্িীয় হয় কসর্ির্ত্র আপনি কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত ন ংবা গৃহমর্ধয এ ত্র হর্ত
পার্রি। এর্ত সহ মীর্দর সার্ে সামানর্ র্মার্য়ত ন ন্তু অযিে ক্ত কিই।
অিয বযনক্তর্দর বান়ির্ত ার্ রা
কের্ির্ত্র আপিার র্িয অিয কলার্ র বান়ির্ত ার্ রা েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় হয় কসর্ির্ত্র আপনি ার্ রা
র্ানলর্য় কের্ত পারর্বি, উদাহরণেরূপ আপনি েনদ এ র্ি:
● িযািী
● নিিার
● বযবসায়ী(কট্রডসপাসেি)
● কসাশযাল ক য়ার মী োরা বাচ্চার্দর এবং পনরবারগনলর্ সহায়তা র্রি

অিযািয কলা র্র্ির বাসার্ত ার্ রার বযাপার্র নির্দেশিা আপিার্ কমর্ি র্লর্ত হর্ব।
কেখার্ি এ টি বযনক্তগত বানড় বা বাগার্ি ার্র্র নমটিংর্য়র আর্য়ার্ি রার ক ািও প্রর্য়ার্ি কিই কসখার্ি তার
আর্য়ার্ি রার ক ািও প্রর্য়ার্ি কিই।

আপনি েনদ নর্ন ৎসাগতিার্ব মারাত্ম ঝুঁ ন র্ত োর্ ি বা আপনি এমি ার্রা সার্ে বসবাস র্রি নেনি
আপিার মত মারাত্ম ঝুঁ ন র্ত রর্য়র্েি।
আপিার্ েনদ নর্ন ৎসাগতিার্ব অতযয ঝুঁ ন পূণে নহসার্ব নর্নিত রা হর্য় ো র্ল কেখার্ি সম্ভব আপিার বানড়
কের্ ার্ রা র্ানলর্য় োওয়া উনর্ত। আপনি েনদ বানড় কের্ ার্ রা র্ানলর্য় কের্ত িা পার্রি তাহর্ল
আপনি আপিার মেির্ল োতায়াত রা র্ানলর্য় কের্ত পারর্বি। মেির্ল ক ানিড-19 এর ঝুঁ ন হ্রার্স আপিার
নির্য়াগদাতার উনর্ত নবনিন্ন পদর্িপ কিওয়া এবং আপিার সরিার র্িয কিওয়া পদর্িপগর্লা বযাখযা রা বলা
উনর্ত। এই পদর্ির্পর অংশগ্রহণ নহসার্ব অর্ি নির্য়াগদাতা তার্দর মীর্দর র্িয নিয়নমত কটর্স্টর বযবিা রর্ত
পার্র। আপনি ীিার্ব মেির্ল োওয়া আসা রর্বি কস বযাপার্র নর্যা িাবিা রর্ত পার্রি, উদাহরণেরূপ সম্ভব
হর্ল বযত সমর্য় গণপনরবহি বযবহার এনড়র্য় র্লা।
নর্ন ৎসাগতিার্ব মারাত্ম ঝুঁ ন র্ত ো া ার্রা সার্ে আপনি বসবাস রর্ল আপনি েনদ বাসা কের্
িা পার্রি তাহর্ল আপনি ার্র্ োওয়া র্ানলর্য় কের্ত পারর্বি।

ার্ রর্ত

বাসার্ত আপিার সংিমর্ণ আিায হওয়া বা অিযর্ সংিনমত রার ঝুঁ ন মার্ত আপিার রিীয় সহ
র্রািািাইরার্সর নবতার ীিার্ব বন্ধ রা োয় কস সংিায নির্দেশিাটি আপিার্ অিসরণ রর্ত হর্ব।
ার্র্ োওয়ার বযাপার্র আপনি উনদ্বগ্ন হর্ল বা ার্ রর্ত িা পারর্ল
র্রািািাইরার্সর ারর্ণ আপিার্ কসলি আইর্সার্লশর্ি ো ার দর ার হর্ল বা আপনি ার্ রর্ত িা পারর্ল
এবং আপনি েনদ কবতিিক্ত এ র্ি র্াকুরীর্ীবী ন ন্তু ার্ রর্ত পারর্েি িা কসর্ির্ত্র আপিার র্িয এ টি
নির্দেশিা রর্য়র্ে।
আপনি ার্র্র বযাপার্র উনদ্বগ্ন ো র্ল পরামশে নসটির্র্ি অযাডিাইর্ বযর্রা কের্ এ বযাপার্র পরামশে পাবার
বর্ন্দাবত রর্য়র্ে োর মর্ধয রর্য়র্ে আপনি েনদ মর্ি র্রি আপিার মেিল নিরাপদ িা বা আপনি ঝুঁ ন র্ত ো া
ার্রা সার্ে বসবাস রর্ল আপিার রিীয় ী কস বযাপার্র পরামশে।
আপনি ার্ রর্ত িা পারর্ল সহায়তা পাওয়ার বযবিা রর্য়র্ে, উদাহরণ েরূপ আপিার্ েনদ ার্রা কদখাশিা
রার দর ার হয় বা আপিার েনদ ম ার্ োর্ ।
ACAS এর াে কের্ নির্য়াগ তে া ও মীর্দর র্িয পরামশে আরও পরামশে রর্য়র্ে (অযাডিাইর্নর িনসনলর্য়শি
এন্ড আনবের্ট্রশি সানিে স)।

স্কল বা র্লর্র্ োওয়া

স্কর্লর োত্রর্দর এবং উচ্চতর নশিা গ্রহণ রর্েি এমি স ল নশিােীর্দর স্কর্ল এবং র্লর্র্ োওয়া উনর্ত।
নশিাবর্েরে টামে র্লা ালীি কময়ার্দ সমত স্কল, র্লর্ এবং অিযািয উচ্চতর নশিার পনরর্বশ মর্খামনখ নশির্ণর
র্িয কখালা ো র্ব। এটা অতযয গরত্বপূণে কে তার্দর িার্লা ো া এবং নশিা সমেেি রার র্িয এবং মেরত
বাবা-মা ও অনিিাব র্দরর্ সাহােয রার র্িয নশশরা এবং তরণ-তরণীরা কেি তার্দর নশিাগত প্রনতষ্ঠার্ি
উপনিত োর্ ।
নর্ন ৎসাগতিার্ব অতযয দবেল োত্র এবং নশিােীর্দর স্কল বা র্লর্র্ োওয়া উনর্ত।
ক ানিড-19 র্লা ালীি সময় বাবা-মার্য়র্দর আনলে ইয়াসে পনরর্েবা প্রদাি ারী, স্কল এবং র্লর্ সম্পর্ ে
উনর্ত কসই নবের্য় অনতনরক্ত নির্দেশিা রর্য়র্ে।

ী র্ািা

ইংলযার্ন্ড সবার র্িয এখি দ্রুত কলটার্রল কলা কটস্ট নবিামূলয উপলব্ধ রর্য়র্ে। মাধযনম স্কর্লর োত্র এবং র্লর্র্র
নশিােী এবং তার্দর পনরবার ও স্কল ও র্লর্র্র সব মীর্দর র্িয এটি রার সপানরশ রা হয়।
র্রািািাইরার্সর (ক ানিড-19) উপসগে িা ো র্লও আপনি ীিার্ব নিয়নমত দ্রুত কটস্ট রার্ত পারর্বি কস
বযাপার্র নির্দেশিা) কদখি।

ইউনিিানসেটি এবং উচ্চ নশিা
ইউনিিানসেটি এবং অিযািয উচ্চ নশিা পনরর্বর্শ কে স ল োত্ররা প্রযা টি াল এবং প্রযা টিস নিনি ক াসেসমূহ
পূরণ রর্ে এবং োর্দর নবর্শেজ্ঞ সরঞ্জাম এবং সর্োগ সনবধার প্রর্য়ার্ি রর্য়র্ে তারা েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয়
পনরনিনতর্ত মর্খামনখ নশিণ এবং নশিা গ্রহণ রার র্িয উপনিত ো র্ত পার্রি। সরবরাহ ারীর্দর নশিােীর্দর
নির্র আসর্ত বলা উনর্ত িয় েনদ তার্দর ক াসের্ েনক্তসেতিার্ব অিলাইর্ি র্ানলর্য় োওয়া কের্ত পার্র।
স ল অিযািয োত্ররা দূরবতী অবিাি কের্ নশিা গ্রহণ রা র্ানলর্য় োওয়া উনর্ত এবং সামিা সামনি নশিা
গ্রহণ শর িা হওয়া পেেয সম্ভব হর্ল কেখার্ি অবিাি রর্েি কসখার্ি ো া উনর্ত। অিযািয নশিােীরা খি
সামিা সামনি নশিাগ্রহণ ও নশিার্ত নির্র আসর্বি কসটি সর ার পেোর্লার্িা রর্ব এবং ইস্টার হনলর্ডর পর
কঘােণা নদর্ব।
কে সমত নশিােীরা ইউনিিানসেটি সহ উচ্চ নশিা পনরর্বর্শ নির্র এর্সর্েি, তার্দর নশিাবর্েরে টামে র্লা ালীি
সমর্য় তার্দর িায়ী বানড় এবং োত্র ালীি বানড়র মর্ধয োওয়া আসা রা উনর্ত িয়, েনদ িা তার্দর কির্ত্র
ক ািও অবযাহনত প্রর্োর্য হয়।
কে সমত উচ্চ নশিার নশিােীরা ইউনিিানসেটি তৃে সরবরাহ ৃ ত ো ার বযবিায় ো র্ত এর্সর্েি তারা েনদ
র্াি তাহর্ল 29 এনপ্রল 2021-এর আর্গ এ টি িি-টামে বাসিার্ি নির্র কের্ত পারর্বি। এর সাহার্েয

ইউনিিানসেটির নশিােীরা েটির র্িয তার্দর পনরবার্রর ার্ে বা অিয ক ািও ঠি ািায় কিরত কের্ত পারর্বি।
তর্ব, ক ানিড-19 নবতার্রর ঝুঁ ন করাধ র্ে, কেখার্ি সম্ভব োত্রর্দর তার্দর নশিাবর্েরে টামে র্লা ালীি বাসিার্িই
ো া উনর্ত, নবর্শেত কসই স ল োত্ররা োরা 8 মার্ে কের্ যাম্পার্স কিরত এর্সর্েি। ভ্রমণ রার পূর্বে োত্রর্দর
এ টি কটস্ট রার্িা উনর্ত।
ইউনিিানসেটি এবং উচ্চ নশিা গ্রহণ রা শর রর্েি ন ংবা নশিা গ্রহর্ণর র্িয নির্র আসর্েি এমি স ল
নশিােীর্দর র্িয নির্দেনশ া রর্য়র্ে।
নশিােীরা ক ানিড-19 নবতার ন িার্ব করাধ রা কের্ত পার্র কসই সম্পর্ ে নির্দেশিাটি সবসময় অিসরণ রর্বি।

র্াইল্ডর্ য়ার
সব বাচ্চারা নিবনন্ধত র্াইল্ডর্ য়ার, র্াইল্ডমাইন্ডার, সমনিত ক য়ার এবং বাচ্চার্দর র্িয গৃহমর্ধয আর্য়ানর্ত
অিযািয তদারন মে াণ্ড বযবহার রর্ত পার্রি।
বনহরের্ি পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্স-এর আর্য়ার্ি রার অিমনত কদওয়া হর্য়র্ে তর্ব কসখার্ি উপনিত সংখযার
কির্ত্র বাধানির্েধ রর্য়র্ে। এই নির্দেশিাটির মর্ধয পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্স-এর অধযায়টি কদখি।
র্াইল্ডর্ য়ার্রর উর্ের্শয অিযর্দর সর্ে সািাৎ রা
কেখার্ি এটা েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় হয় কসখার্ি কলার্ রা গৃহমর্ধয বা বনহরের্ি কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত এ নত্রত
হওয়া অবযাহত রাখর্ত পার্রি:
● নশিা, নিবনন্ধত র্াইল্ডর্ য়ার, এবং নশশর্দর র্িয আর্য়ানর্ত তদারন
র্াইল্ডর্ য়ার সম্পর্ ে আরও তেয কদখি

মে ার্ণ্ডর র্িয, নশিা এবং

● এমি বযবিাপিার র্িয কেখার্ি নশশরা তার্দর মা-বাবা বা অনিিাব উির্য়রই সার্ে এ ই বান়ির্ত
বসবাস র্র িা
● র্ন্মদাতা মা-বাবা এবং পনরর্েোধীি নশশর্দর মর্ধয কোগার্োর্গর অিমনত কদওয়া, এর পাশাপানশ
পনরর্েোধীি িাইর্বাির্দর মর্ধযও
● সম্ভাবয দি গ্রহর্ণচ্ছ দম্পনতর সার্ে নশশ বা নশশর্দর সািাত রার্িার র্িয োর্দরর্ তার্দর সার্ে
রাখা হর্ত পার্র
● কসাশযাল সানিে র্সস দ্বারা অর্িযর পনরর্েোয় ক ার্িা এ টি নশশর্ বা নশশর্দরর্ রাখর্ত বা রাখার
বযবিা রর্ত
● র্াইল্ডর্ য়ার বাবর্লর মাধযর্ম র্াইল্ডর্ য়ার পনরর্েবা প্রদার্ির উর্ের্শয

আপনি শধমাত্র র্াইল্ডর্ য়ার্রর র্িয এ টি র্াইল্ডর্
অিয এ টি পনরবার্রর সর্ে কমলার্মশা রার র্িয
(কেমি সামানর্ কমলার্মশার র্িয)। র্াইল্ডর্ য়ার
হর্ব। র্াইল্ডর্ য়ার বাবর্লর র্িয আলাদা নির্দেশিা

য়ার বাবল বযবহার রর্ত পারর্বি এবং কে ক ািও ারর্ণ
আপনি এ টি র্াইল্ডর্ য়ার বাবল বযবহার রর্ত পারর্বি িা
বাবল গঠ্র্ির র্িয আপিার্ ন ে কোগযতা নবনধ কমর্ি নির্ত
কদখি।

পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্স
েনদ 5 বের্রর কর্র্য় ম বয়সী নশশর্দর উপ ার্রর র্িয হয় এবং ক ািও বযবসা, দাতবয বা সর ারী সংিা
তৃে আর্য়ানর্ত রা হয় তাহর্ল বনহরের্ি (ন ন্তু বযনক্তগত বাসা বা বাগার্ি িয়) পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্সএর আর্য়ার্ি রা কের্ত পার্র। এর্ত কসই সমত কগাষ্ঠীরা অযিে ক্ত রর্য়র্ে কেগর্লা মূলত সামানর্ এবং
উন্নয়িমূল মে ার্ণ্ডর প্রনত ক নিত রর্য়র্ে।
পযার্রন্ট এবং র্াইল্ড গ্রুপ্স-এ সবোনধ 15 র্র্ির মর্ধযই সীনমত ো র্ত হর্ব। পাুঁর্ বের্রর কর্র্য় ম বয়সী
নশশর্দরর্ এবং এই কগাষ্ঠীর অংশ নহর্সর্ব মেরত ক ািও বযনক্ত বা কেচ্ছার্সবীর্ এই সংখযার্ত কগািা হর্ব িা
কেমি এ র্ি গ্রুপ নলডার।
এমি সমত সার্পাটে গ্রুপ্স োরা বাবা-মা, ক য়ারার বা তার্দর নশশর্দরর্ সার্পাটে িাংশি সরবরানহত র্র
কে সমত সার্পাটে গ্রুপ্স বাবা-মা, ক য়ারার, বা তার্দর নশশর্দরর্ সার্পাটে িাংশি সরবরাহ ৃ ত র্র, কেমি
সযাির্ বর্ র দধ পাি রার্িা, প্রসর্বাির, এবং কবনব আর টডলার গ্রুপ্স কসগর্লা অবযাহতিার্ব গৃহমর্ধয
সািাৎ রা র্ানলর্য় কের্ত পার্র, তর্ব তার্দরর্ অিযািয সার্পাটে গ্রুপ্স-এর মতি সমাি নিয়র্মর অিসরণ রর্ত
হর্ব। এই নির্দেশিাটির মর্ধয সার্পাটে গ্রুপ্স-এর অধযায়টি কদখি।

পনরর্েো বা সহায়তা প্রদাি রা
কেখার্ি এটা েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় হয় কসখার্ি কলার্ রা কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত বা গৃহমর্ধয সািাৎ রা অবযাহত
রাখর্ত পার্রি:
● আপিার সার্পাটে বাবর্লর মািের্দর সার্ে কদখা রর্ত কের্ত (েনদ আপিার আইিগতিার্ব এ টি
গঠ্ি রার র্িয অিমনত োর্ )
● এ টি র্াইল্ডর্ য়ার বাবল এর অংশ নহর্সর্ব 13 বের্রর ম বয়সী নশশর্দর র্িয অিািষ্ঠানি
র্াইল্ডর্ য়ার প্রদাি রর্ত (উদাহরণেরূপ, বাবা-মার্ ার্ রর্ত সিম রা, প্রাপ্তবয়স্কর্দর মর্ধয
সামানর্ কমলার্মশা সনিয় িা রা)।

● র্ররী সহায়তা প্রদাি রার র্িয
● সর্বাে চ্চ 15 র্র্ির এ টি সার্পাটে গ্রুর্প োওয়ার কির্ত্র 15 র্র্ির সীমাবেতার মর্ধয 5 বের্রর ম
বয়সী বাচ্চা োরা তার্দর নপতামাতা বা গানডে য়ার্ির সার্ে ো র্ব তারা অযিে ক্ত িয়
● করসপাইট ক য়ার্রর র্িয কেখার্ি এ র্ি প্রনতবন্ধী বা দবেল বযনক্তর্ এই েত্ন প্রদাি রা হর্চ্ছ, অেবা
এ টি ল ড-আিটার নশশর কির্ত্র এ টি সংনিপ্ত নবরনতেরপ।
● প্রনতবন্ধী এবং দবেল বযনক্তর্দরর্ পনরর্েো বা সাহােয প্রদাি রর্ত, োর মর্ধয র্রনর নর্নিসপর্ত্রর
ক িা াটা রা এবং তার্দর তরি কের্ পনরর্েবাগর্লার্ অযার্েস রা অযিে ক্ত রর্য়র্ে

কেখার্ি প্রর্য়ার্িীয় হয় কসখার্ি আপনি ার্রা বানড়র মর্ধয প্রনতবন্ধী এবং দবেল বযনক্তর্দরর্ পনরর্েো বা সাহােয
প্রদাি রর্ত পার্রি তর্ব, আপিার শধমাত্র তখিই গৃহমর্ধয বা কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত এ নত্রত হওয়া উনর্ত কেখার্ি
পনরর্েো বা সাহােয প্রদাি রার র্িয এটার্ েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় বর্ল গণয রা হয়। এর অেে হর্চ্ছ কে
আপনি ক ািও দবেল কলার্ র সর্ে গৃহমর্ধয সামানর্ িার্ব কদখা-সািাৎ রর্ত পারর্বি িা েনদ িা তারা
আপিার পনরবার বা সার্পাটে বাবর্ল োর্ ি, অেবা ক ািও অিয অবযাহনত প্রর্োর্য হয়।
ন িার্ব আপনি র্রািািাইরাসর্ েন়ির্য় কদওয়া বন্ধ রর্ত পার্রি কস সম্পর্ ে নির্দেশিা সবসময় অিসরণ রা
উনর্ত। বন্ধর্দর বা পনরবারর্ অববতনি পনরর্েো প্রদাি র্রি এমি স ল কলার্ র র্িয অনতনরক্ত নির্দেশিা
রর্য়র্ে।

সার্পাটে গ্রুপ্স
বযনক্তগত উপনিনত আবশয ীয় 15 র্ি অংশগ্রহণ ারীর সমির্য় গঠিত সার্পাটে গ্রুপ কেখার্ি পারপনর সহায়তা,
কেরানপ বা অিয ক ার্িা ধরর্ণর সহায়তা প্রদাি আিষ্ঠানি িার্ব র্ানলর্য় কের্ত পারর্বি। সার্পাটে গ্রুপগর্লার এ টি
বযবসা, দাতবয বা সর ারী সংিা তৃে আর্য়ানর্ত হওয়া অপনরহােে এবং ক ািও বযনক্ত বানড়র্ত বা বাগার্ি
এগর্লার আর্য়ার্ি রা নিনেে। স ল অংশগ্রহণ ারীর্দর সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখর্ত হর্ব। সার্পাটে গ্রুপ
ােেির্মর উদাহরর্ণর মর্ধয নির্ম্নাক্ত সহায়তা প্রদাি অযিে ক্ত:
● অপরার্ধর নশ ার বযনক্তর্দর সহায়তা প্রদাি (পানরবানর নিেোতি সহ)
● োরা ক াি কিশার্ত আসক্ত আর্েি বা কিশার আসনক্ত কের্ কবর হর্য় আসর্েি(এর মর্ধয রর্য়র্ে
অযালর্ াহল, মাদ বা অিয ক াি ন ে বযবহার্রর কিশা)বা কিশাগ্রর্তর মত আর্রণ র্রি এমি
কলা র্ির্ সহায়তা প্রদাি
● োরা দীঘেনদি োবত ক াি করার্গ িগর্েি বা মৃতযর দ্বারপ্রার্য আর্েি বা অরনিত এমি ক উ (এর্ত
ক ািও ধরর্ণর মািনস োিয সমসযায় আিায বযনক্ত ও অযিে ক্ত রর্য়র্ে) এবং এর্দর কদখাশিায়
নির্য়ানর্ত ো া ক াি বযনক্ত

● োরা তার্দর নলে সংিায নবেয় বা পনরর্য় নির্য় সমসযায় িগর্েি তারা (এর্দর মর্ধয অযিে ক্ত
রর্য়র্ে সম ামী িারী, সম ামী পরে, উি ামী বা ট্রান্সর্র্ন্ডার ক উ)
● োরা তার্দর ক াি নি টাত্নীর্য়র মৃতয কশার্ িগর্েি
● ঝুঁ ন র্ত ো া অেবয়স্ক তরণ-তরণী (ইয়ে ওয়া ে ারর্দর সার্ে সািাৎ রর্ত পারার সহায়তা
অযিে ক্ত)
● প্রনতবন্ধী বযনক্ত এবং তার্দর ক য়ারার

15 র্র্ির সীমাবেতার মর্ধয 5 বের্রর ম বয়সী বাচ্চা োরা তার্দর নপতামাতা বা গানডে য়ার্ির সার্ে ো র্ব
তারা অযিে ক্ত িয় ার্ ও কেচ্ছার্সবী মে ার্ণ্ডর র্িয সেত প্রর্য়ার্র্ি উপর্রাক্ত সীমার্রখা িে রা কের্ত পার্র।
কেখার্ি এ টি গ্রুপ বযনতিম নহসার্ব রর্য়র্েি এমি াউর্ অযিে ক্ত র্র (কেমি, নেনি ার্ রর্েি বা গ্রুর্পর
র্িয কেচ্ছার্সবী), কসর্ির্ত্র সাধারণত তার্দরর্ র্মার্য়র্তর সীমার্রখার মর্ধয ধরা হয় িা।

বযায়াম, কখলাধলা এবং শারীনর নিয়া লাপ
বাইর্র আপনি েতখশী বযায়াম রর্ত পার্রি তর্ব এর্ির্ত্র সর্বাে চ্চ কলা সংখযার উপর এ টি নবনধনির্েধ রর্য়র্ে।
এটি হর্ত পার্র হয়ত:
● আপনি নির্র্
● বা সর্বাে চ্চ 6 র্র্ির এ টি গ্রুর্প
● সবোনধ 2টি পনরবার্রর (এর্ত তার্দর সার্পাটে বাবল অযিে ক্ত আর্ে) কের্ ািও সংখয সদর্সযর
এ টি কগাষ্ঠীর্ত বনহরের্ি বযায়াম রর্ত পার্রি

আপনি কের্ ার্িা সংখয কলার্ র সার্ে বনহরের্ি আিষ্ঠানি িার্ব আর্য়ানর্ত কখলাধলায় অেবা লাইর্সন্সড শারীনর
মে ার্ণ্ড অংশ নির্ত পার্রি। এগর্লা এ টি বযবসা, দাতবয বা সর ারী সংিা তৃে আর্য়ানর্ত হওয়া অপনরহােে
এবং সংগঠ্ র্ অবশযই প্রর্য়ার্িীয় সত ে তা অবলম্বি রর্ত হর্ব, োর মর্ধয এ টি ঝুঁ ন র মূলযায়ি পূরণ রা
অযিে ক্ত রর্য়র্ে। প্রনশির্ণর কির্ত্র আপিার্ সংপশে আসা এ়িার্ত হর্ব, আর ন ে-ন ে কখলাধলার র্িয সব
ধরর্ির সংপর্শে আসা এ়িার্ত হর্ব। আপিার কখলাধলার র্িয সংপশে এড়ার্িা ী কবাঝায় কসটি সম্পন ে ত
নির্দেশিা পড়ি।
আপনি নির্র্, অেবা অিয এ র্র্ির সার্ে, বা আপিার পনরবার্রর বা সার্পাটে বাবর্লর ার্রার সার্ে ইির্ডার
কলর্ার িািগর্লার্ত বযায়াম রর্ত পারর্বি।

আপিার কখলাধলার উর্ের্শয গৃহমর্ধয সািাৎ রা উনর্ত িয়, বার্দ:

● নডর্র্নবনলটি কপাটে
● পনরবার বা সার্পাটে বাবর্লর সার্ে কপাটে স
● কখলাধলা ো নশিা পাঠ্যির্মর অংশ
● অিূর্ধ্ে 18 বের বয়সীর্দর র্িয তত্ত্বাবধাি ৃ ত কখলাধলা এবং শারীনর ােে লাপ (31 আগস্ট
2020 তানরর্খ োর্দর বয়স 18 বের্রর ম নেল তারা সহ), এবং এর্ত সবোনধ 15 র্ি
অংশগ্রহণ ারী উপনিত ো র্ত পার্রি

আপিার্ নির্দেশিা কমর্ি র্লর্ত হর্ব:
● নবর্িাদিমূল দলীয় কখলাধলার নবের্য়
● ইংলযার্ন্ড বনহরেি কখলাধলা এবং নবর্িাদর্ির নবের্য়
● তৃ ণমূর্লর কখলাধলা এবং নর্ম ও অবসরোপর্ির সনবধা প্রদাি ারীর্দর র্িয

অনির্াত িীড়ানবদ
অনির্াত িীড়ানবদ (অেবা োরা ক ািও সর ারী অনির্াত কপাটে র্স আর্েি) প্রনতর্োনগতা এবং প্রনশির্ণর র্িয
কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত ন ংবা গৃহমর্ধয সািাৎ রর্ত পার্র। েনদ প্রর্য়ার্ি হয় তাহর্ল তার্দর ক ার্ তার্দর সর্ে
ো র্ত পার্রি, অেবা েনদ তারা 18 বের্রর কর্র্য় ম বয়সী হি তাহর্ল তার্দর বাবা-মা এবং অনিিাব
তার্দর সর্ে ো র্ত পার্রি।

অর্যযনিনিয়া এবং সংেক্ত স্মরণীয় ঘটিা
উপনিনতর্ত সীমাবেতা নদর্য় অর্যযনিনিয়া অির্মানদত, এবং এগর্লা ক বল ক ানিড সরনিত িার্ি বা পাবনল
বনহরেি িার্ি অিনষ্ঠত হর্ত পারর্ব। কিিয পনরর্াল ন ংবা ইর্িন্ট পনরর্াল র্ অবশযই প্রর্য়ার্িীয় সত ে তা
অবলম্বি রর্ত হর্ব, োর মর্ধয এ টি ঝুঁ ন র মূলযায়ি পূরণ রা অযিে ক্ত রর্য়র্ে।
অর্যযনিনিয়ায় সবোনধ 30 র্ি পেেয কলা উপনিত ো র্ত পারর্ব এবং এগর্লা ইির্ডার অিনষ্ঠত রা কের্ত
পার্র। সংেক্ত ধমীয়, নবশ্বাস-নিনি বা স্মৃনতর্ারণমূল ইর্িন্টগর্লা, কেমি ওর্য় স, পাের কসটিং এবং োই
েড়ার্িা উপনিনত 15 র্ি কলা র্ নির্য় র্ানলর্য় োওয়া কের্ত পার্র।

ার্ রর্েি এমি াউর্ এই সীমার্ত গণিা রা হর্ব িা। কলা র্দর মর্ধয সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখা কমর্ি
র্লর্ত হর্ব োরা এ সার্ে বসবাস র্রি িা বা সার্পাটে বাবল কশয়ার র্রি িা।
র্রািািাইরাস মহামারী র্লা ালীি সমর্য় অর্যযনিনিয়া পনরর্ালিা রা বা কসখার্ি উপনিত ো ার নবের্য়
নির্দেশিা সরবরাহ ৃ ত রা হর্য়র্ে।

নববাহ এবং নসনিল পাটে িারনশপ অিষ্ঠাি এবং নরর্সপশি
নবর্য়, নসনিল পাটে িারশীপ অিষ্ঠাি বা নরনসপশর্ি 15 র্র্ির কবশী (কে ক াি বয়সী) কলা র্মার্য়ত হর্ত পারর্ব
িা। ার্ রর্েি এমি াউর্ এই সীমার্ত গণিা রা হর্ব িা। কলা র্দর মর্ধয সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখা
কমর্ি র্লর্ত হর্ব োরা এ সার্ে বসবাস র্রি িা বা সার্পাটে বাবল কশয়ার র্রি িা।
কোট খাট নববাহ এবং নসনিল পাটে িারনশর্পর বযাপার্র আরও এ টি নির্দেশিা রর্য়র্ে।

উপাসিালয়
আপনি ক ার্িা এ টি কসবার র্িয উপাসিা রার িার্ি কোগ নদর্ত পারর্বি। ইির্ডার এ টি উপাসিা র্লা ালীি
সমর্য় আপিার নির্র্র পনরবার বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্র ার্রা সর্ে কমলার্মশা রা নিনেে। আপিার সবসময়
সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখা উনর্ত, এবং আপিার পনরবার্রর সদসয িি বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্র কে ার্রা
কের্ 2 নমটার দূর্র ো া উনর্ত।
বনহরেি উপাসিা র্লা ালীি সমর্য়, আপিার 6 র্র্ির কর্র্য় কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত কমলার্মশা রা উনর্ত িয়, তর্ব
2টি পনরবার্রর কগাষ্ঠীগর্লা বযতীত (েনদ কোগয বর্ল গণয রা হয়, তাহর্ল এ টি পনরবার্র এ টি নবদযমাি
সার্পাটে বাবল অযিে ক্ত ো র্ত পার্র)। আপিার্ সবসময় অিযািয কগাষ্ঠী এবং পনরবারগর্লা কের্ র্ঠ্ার
সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখর্ত হর্ব।
আপিার্ উপাসিা রার িািগর্লার নিরাপদ বযবহার নবেয় র্াতীয় নির্দেশিা কমর্ি র্লর্ত হর্ব।

কেচ্ছার্সবা এবং দাতবয পনরর্েবাসমূহ
কেখার্ি কেচ্ছার্সবী ন ংবা দাতবয পনরর্েবাসমূহ সরবরানহত রার র্িয েনক্তসেতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় হয় কসখার্ি
আপনি 6 র্ি কলা বা 2টি পনরবার্রর সীমার কর্র্য় কবনশ বড় সংখযায় ন ংবা ইির্ডার সমর্বত হর্ত পার্রি।
আপিার্ ক ানিড-19) এর সময় কেচ্ছার্সবী সংিায নির্দেশিাটি কমর্ি র্লর্ত হর্ব।

অিযািয পনরনিনত কেখার্ি আপনি েয় র্ি কলা বা দইটি পনরবার্রর কর্র্য় কবনশ
বড় কগাষ্ঠীর্ত সমর্বত হর্ত পার্রি
প্রসূনত
সযাি প্রসর্বর র্িয এর্সর্েি বা হাসপাতার্ল নর্ন ৎসা গ্রহণ রর্েি এমি ক ািও বযনক্তর সর্ে ো ার র্িয
আপনি ইির্ডার সািাৎ রর্ত পার্রি। আপিার উনর্ত প্রাসনে হাসপাতার্ল পনরদশেি সম্পন ে ত িীনত কদর্খ
কিওয়া।গিে াবিা এবং র্রািািাইরাস-এর উপর অনতনরক্ত এিএইর্এস নির্দেশিা আর্ে।
আঘাত বা িনত এড়ার্িা
আপৎ ালীি সহায়তা প্রদাি রর্ত, এবং আঘাত বা অসিতা এ়িার্ত, বা িনতর ঝুঁ ন কের্ বাুঁর্র্ত (ঘর্রায়া
নিেোতি সহ) আপনি কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত অেবা ইির্ডার্র সমর্বত হর্ত পার্রি।
সহািিূ নতশীল পনরদশেি
আপনি নিম্নবনণেত ক ািও এ টি কির্ত্র আপিার পনরবার বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্র অিযািয কলার্ র সর্ে কবনশ
বড় কগাষ্ঠী বা ইির্ডার্র সমর্বত হর্ত পার্রি:
● মৃতয শেযায় রর্য়র্েি এমি াউর্ কদখর্ত কের্ত
● ক য়ার কহাম, হাসপাতাল বা হসপাইর্স রর্য়র্েি এমি ার্রা সর্ে কদখা রর্ত োওয়া (েনদ ক য়ার
কহাম-এর নির্দেশিার আওতায় তা অির্মানদত হয়)
● পনরবার্রর এ র্ি সদসয ন ংবা এ র্ি ার্ের বন্ধর সর্ে তার্দর কমনডর্ ল অযাপর্য়ন্টর্মর্ন্ট োওয়া।

অনতনরক্ত অবযাহনত
আর্রা েনক্তসংগত ারণসমূহ রর্য়র্ে। উদাহরণেরূপ, আপনি নিম্নবনণেত উর্ের্শয হয়র্তা কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত বা
গৃহমর্ধয সমর্বত হর্ত পার্রি:
● আইনি বাধযবাধ তাগর্লা পূরণ রর্ত
● বানড় ক িা, কবর্া বা বদলার্িার সর্ে সম্পন ে ত মে াণ্ড পনরর্ানলত রার র্িয

● ক ানিড-সরনিত নবর্িাি বা ধমেঘর্ট অংশগ্রহণ রার র্িয কেখার্ি সংগঠ্ সমত প্রর্য়ার্িীয়
সত ে তা অবলম্বি র্রর্েি, োর মর্ধয এ টি ঝুঁ ন র মূলযায়ি পূরণ রা অযিে ক্ত রর্য়র্ে
● কেখার্ি এ টি নিবোর্র্ি বা গণর্িার্ট কিাট কদওয়ার উর্ের্শয েনক্তসংগতিার্ব প্রর্য়ার্িীয় হয় (কেমি
ধরি কিাট গণিা বা আইনি পেের্বি র্দর র্িয)।

নিবোর্র্ি বা গণর্িার্ট ক ািও এ টি নিনদে ি িলাির্লর র্িয প্রর্ার রর্েি এমি স ল কলা , ক ানিড-19
র্লা ালীি সমর্য় নিবোর্ি এবং গণর্িাট সম্পন ে ত নির্দেশিা অিসার্র বানড়-বানড় নগর্য় তার্দর প্রর্ার্রর মে াণ্ড
পনরর্ানলত রর্ত পার্রি।
কি র্দানর নবর্ার বযবিার িার্ি বা ইনমর্গ্রশি নডর্টিশি কসন্টার্র হওয়া র্মার্য়র্তর র্িয আপনি কবনশ বড় কগাষ্ঠীর্ত
সমর্বত হর্ত পার্রি বা গৃহমর্ধয সমর্বত হর্ত পার্রি।

েনদ আপনি নিয়ম িার্েি
আপনি বৃহির গ্রুপগর্লার সার্ে কদখা রর্ল পনলশ আপিার নবরর্ে বযবিা নির্ত পার্র। এর মর্ধয রর্য়র্ে অববধ
র্মার্য়ত েত্রিে রা এবং র্নরমািা (নিধোনরত র্নরমািার নবজ্ঞনপ্ত) ধােে রা।
প্রেম অপরার্ধর র্িয আপিার্ £200 এর নিেড কপিানি কিাটিশ কদওয়া কের্ত পার্র, পরবতী প্রনতটি অপরার্ধর
র্িয ো নদ্বগণ হার্র সর্বাে চ্চ £6,400 পেেয হর্ব।
েনদ আপনি, আপিার পনরবার্রর বাইর্র 15 র্র্ির কর্র্য় কবনশ বড় সংখযায় উপনিত কলার্ র এ টি হাউস পাটিের
মতি ক ািও প্রাইর্িট ইির্ডার র্মার্য়র্ত োি তাহর্ল আপিার কের্ র্নরমািা রূর্প £800 কিওয়া কের্ত পার্র,
এবং এর পর আপিার প্রর্তয টি অপরার্ধর র্িয নদ্বগণ র্নরমািা কিওয়া হর্ব ও তার সবোনধ সীমা হর্চ্ছ
£6,400।
েনদ আপনি 30 র্র্িরও কবনশ কলার্ র এ টি অববধ র্মার্য়র্তর আর্য়ার্ি র্রি বা আর্য়ার্ি রায় সংনিি
োর্ ি, তর্ব পনলশ £10,000 র্নরমািা ধােে রর্ত পার্র।

ক য়ার কহাম পনরদশেিসমূহ
ন িার্ব পনরদশেি রর্ত হর্ব কসই সম্পর্ ে র্াির্ত আপিার ক ানিড-19 র্লা ালীি সমর্য় ক য়ার কহামগর্লা
পনরদশেি রা সম্পন ে ত নির্দেশিা কদর্খ নির্ত হর্ব। েনদ বানসন্দারা ক য়ার কহাম-এর বাইর্র নগর্য় ার্রা সর্ে
কদখা রর্েি তাহর্ল তার্দর র্াতীয় বাধানির্েধ অিসরণ রর্ত হর্ব।

সার্পার্টেড নলনিং এ অবিাি ারীর্দর র্িয আলাদা নির্দেশিা আর্ে।

সারা রার্তর র্িয বান়ির বাইর্র অবিাি রা
আপনি এ টি যাম্পসাইট, যারািাি, কবাট, কসর্ ন্ড কহাম বা অিযািয কসলি ির্টইিড আবাসর্ি রানত্র োপি
রর্ত পার্রি। ক বল আপিার পনরবার্রর বা সার্পাটে বাবর্লর কলা র্র্ির সার্ে এটি রর্ত হর্ব। আপিার এমি
ার্রা সর্ে সারা রার্তর র্িয ো া অবশযই উনর্ত িয় োর সর্ে আপনি বাস র্রি িা ন ংবা োর সর্ে
আপনি এ টি সার্পাটে বাবল সতনর র্রিনি বা ক ািও আইনি অবযাহনত প্রর্োর্য হয়।
কসলি ির্টইিড হনলর্ড আবাসিগর্লা হয়ত কখালা রাখা োর্ব। এসব আবাসর্ির সর্োগ সনবধা কেটি এ
পনরবার/সার্পাটে বাবর্লর বযবহার্রর র্িয সীমাবে। োর মর্ধয অযিে ক্ত ো র্ত পার্র:

এ টি

● রান্নাঘর
● কশাবার ঘর
● বােরম
● ইির্ডার্র বযবহার্রর িাি কেমি লাউঞ্জ, বসার ঘর এবং ক াি নলিট, নসনুঁ ড় বা বাসার্ত আসা
োওয়ার সময় ো া অিযযরীণ নরর্ডার।

কহার্টল ও অিযািয অনতনেশালা সংিায নির্দেশিার্ত কহার্টল অি অিযািয হনলর্ড বাসিাি কেগর্লা কখালা রাখা োর্ব
কস বযাপার্র তেয রর্য়র্ে।
ারণসমূর্হর এ টি পূণাে ে তানল া ইংলযার্ন্ড ন ে বযবসা এবং কিিয বন্ধ রার নির্দেনশ ায় পাওয়া োর্ব।

ইংলযার্ন্ডর মর্ধয ভ্রমণ রা
কেখার্ি সম্ভব আপিার ভ্রমর্ণর পনরমাণ সীনমত রাখার কর্িা অবযাহত রাখর্বি এর অেে হর্চ্ছ কে আপিার উনর্ত
অপ্রর্য়ার্িীয় োতায়াত এনড়র্য় র্লা এবং কেখার্ি সম্ভব এ ই োতায়ার্ত িািাি ার্ পূরণ রার কর্িা রা।
েনদ আপিার ভ্রমণ রর্তই হয়:
● কেখার্ি সম্ভব পার্য় কহর্ট বা সাইর্ র্ল োতায়াত রি

● আপিার বান়ির বাইর্রর বা আপিার সার্পাটে বাবর্লর বাইর্রর ারও সার্ে গান়ি কশয়ার রা এনড়র্য়
র্লি েনদ িা আপিার ভ্রমণটির র্িয সেত ক ার্িা অবযাহনত প্রর্োর্য হয়
● আর্গ কের্ ই পনর েিা রি বা বযত সময় এবং রট এন়ির্য় র্লি
● নিয়নমতিার্ব হাত কধার্বি বা আপিার হাত সযানিটাইর্ রর্বি
● গণপনরবহর্ি মর্খ আবরণী পর্র োকুি, েনদ িা আপনি অবযাহনত প্রাপ্ত হি
● আপনি োর্দর সার্ে বসবাস র্রি িা তার্দর কের্ কেখার্ি সম্ভব 2 নমটার দূরত্ব বর্ায় রাখর্বি,
বা বাড়নত সত ে তামূল বযবিা গ্রহণ পূবে 1 নমটার দূরত্ব বর্ায় রাখর্বি (কেমি এ টি কিস
িানরং বযবহার র্র বা অিযযরীণ পনরর্বর্শ পেোপ্ত বায় র্লার্র্লর বযবিা নবদযমাি ো র্ল)।

বযনক্তগত গানড়র্ত র্লার সময় সামানর্ কোগার্োর্গর কির্ত্র আপিার্ কেসব নবনধনির্েধ কমর্ি র্লর্ত হর্ব। এর
মার্ি হল আপনি অবশযই আপিার বাসার বাইর্রর ক উ বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্র ার্রা সার্ে বে এ টি গানড়
কশয়ার রর্বি িা েনদ িা সেত ক াি অবযাহনত প্রর্োর্য হয় কেমি আপিার সহ মী ার্রা সার্ে আপনি গানড়টি
কশয়ার রর্েি (কেমি এ টি টযানে)। উন্মক্ত এ টি গানড় বযবহার্রর সময় আপিার্ অবশযই আউটর্ডার্রর
র্িয প্রর্োর্য নবনধনির্েধ কমর্ি র্লর্ত হর্ব।
নিরাপর্দ ভ্রমণ রা সম্পর্ ে অনতনরক্ত নির্দেশিা রর্য়র্ে, োর মর্ধয নিরাপর্দ গণপনরবহি বযবহার রা সম্পর্ ে
তেয উনিনখত রর্য়র্ে।

েক্তরার্র্য, নরপাবনল অব আয়ারলযান্ড এবং র্যার্িল আইলযান্ডর্সর মর্ধয ভ্রমণ
রা
ইংলযান্ড আসার র্িয ভ্রমণ রা
মি ট্রার্িল এনরয়ার (েক্তরার্র্য, নরপাবনল অি আয়ারলযান্ড, র্ানসে, গনন্সে এবং আইল অি মযাি) নবনিন্ন
অংশ কের্ ইংলযার্ন্ড প্রর্বশ রার কির্ত্র নবনধনির্েধ ো র্ত পার্র। ভ্রমর্ণর ক ািও বযবিা রার পূর্বে আপিার
কদর্খ কিওয়া উনর্ত কে আপনি কে র্ায়গা কের্ ভ্রমণ রর্ত র্াি কসখার্ি ক াি-ক াি বাধানির্েধ নবদযমাি
রর্য়র্ে।

মি ট্রার্িল এনরয়া (েক্তরার্র্য, নরপাবনল অি আয়ারলযান্ড, র্ানসে, গনন্সে এবং আইল অি মযাি) কের্
ভ্রমর্ণর অিমনত ো র্ল আপনি ইংলযার্ন্ড প্রর্বশ রার পর আপিার্ ক ায়ানরনন্টর্ি ো র্ত হর্ব িা। আপনি েনদ
ইংলযার্ন্ড আর্সি, তাহর্ল আপিার্ অবশযই সমত রণীয় এবং বর্ে িীয় বাধানির্েধ অিসরণ রর্ত হর্ব।

ইংলযান্ড কের্ ভ্রমণ রা
মি ট্রার্িল এনরয়ার (েক্তরার্র্য, নরপাবনল অি আয়ারলযান্ড, র্ানসে, গনন্সে এবং আইল অি মযাি) নবনিন্ন
অংর্শ ইংলযার্ন্ড কের্ প্রর্বশ রার কির্ত্র নবনধনির্েধ ো র্ত পার্র। েক্তরার্র্যর অিযািয অংশ, নরপাবনল অি
আয়ারলযান্ড, র্ানসে, গনন্সে এবং আইল অি মযাি-এ োওয়ার র্িয আপনি ইংলযান্ড কের্ ভ্রমণ রার কির্ত্র
আপিার সেত ক াি ারণ কদখার্ত হর্ব িা। ভ্রমর্ণর ক ািও বযবিা রার পূর্বে আপিার কদর্খ কিওয়া উনর্ত কে
আপনি কে র্ায়গা কের্ ভ্রমণ রর্ত র্াি কসখার্ি ক াি-ক াি বাধানির্েধ নবদযমাি রর্য়র্ে ন িা।
িদে ািে আয়ারলযান্ড কের্ বা কসখার্ি ভ্রমণ রা
বতে মার্ি িদে ািে আয়ারলযার্ন্ডর র্িয প্রর্োর্য নবনধনির্েধ হল সেত ক ার্িা ারণ োড়া বাসার বাইর্র োওয়া
কবআইনি। মি ট্রার্িল এনরয়ার অিযািয িাি কের্ োরা িদে ািে আয়ারলযার্ন্ড আসর্বি তার্দরর্ কসখার্ি প্রর্বর্শর
পর 10 নদর্ির র্িয কসলি আইর্সার্লশর্ি ো ার র্িয বলা হর্চ্ছ। তর্ব এর্ির্ত্র অর্ি গর্লা বযনতিম রর্য়র্ে।
স্কটলযার্ন্ড ভ্রমণ রা বা কসখাি কের্ আসা
স্কটলযান্ড এবং েক্তরার্র্যর বাদবান অংশ এবং বৃহির মি ট্রার্িল এনরয়ার মর্ধয ভ্রমণ নিয়নিত ো র্ব। এর
মার্ি হর্ল স্কটলযার্ন্ডর বাইর্র আসা বা প্রর্বর্শ কব-আইনি েনদ সেত ক াি ারণ িা োর্ । েটি াটার্িার
উর্ের্শয ভ্রমণ ক ার্িা সেত ারণ িয়। স্কটলযার্ন্ড ভ্রমণ বা বাইর্র আসার বযাপার্র সেত ারণগর্লা সম্পর্ ে এই
নির্দেশিাটি পরামশে প্রদাি র্র।
ওর্য়লর্স ভ্রমণ রা বা কসখাি কের্ আসা
ওর্য়লস এবং েক্তরার্র্যর বাদবান অংশ এবং বৃহির মি ট্রার্িল এনরয়ার মর্ধয ভ্রমণ নিয়নিত ো র্ব। এর
মার্ি হর্ল ওর্য়লর্সর বাইর্র আসা বা প্রর্বশ কব-আইনি েনদ সেত ক াি ারণ িা োর্ । েটি াটার্িার উর্ের্শয
ভ্রমণ ক ার্িা সেত ারণ িয়। ওর্য়লর্সর ভ্রমণ বা বাইর্র আসার বযাপার্র সেত ারণগর্লা সম্পর্ ে এই
নির্দেশিাটি পরামশে প্রদাি র্র।

আযর্ে ানত ভ্রমণ
ইংলযান্ড কের্ আযর্ে ানত ক াি িার্ি ভ্রমণ রা
আপনি ইংলযান্ড কের্ শধমাত্র তখিই আযর্ে ানত ভ্রমণ রর্ত পারর্বি েনদ আপিার ার্ে েক্তরার্য কের্ড় বাইর্র
োওয়ার ক ািও েনক্তসংগত অর্হাত োর্ , কেমি ধরি ার্র্র র্িয। আযর্ে ানত েটি নিনেে।

ন ে র্া নরসমূহর্ কসলি-আইর্সার্লশি এবং কটনস্টংর্য়র মতি নিনদে ি ভ্রমণ সম্পন ে ত প্রর্য়ার্িীয়তা কের্ অবযাহনত
প্রাপ্ত নহর্সর্ব গণয রা হয়। ক াি-ক াি র্া নর এবং পনরনিনতগর্লার্ ভ্রমণ সম্পন ে ত অবযাহনতর র্িয কোগয বর্ল
গণয রা হয় তার নির্দেশিা কদখি।
েনদ আপিার নবর্দশ ভ্রমণ রার প্রর্য়ার্ি হয় (এবং ভ্রমণ রার র্িয আপিার ার্ে এ টি েনক্তসংগত
অর্হাত োর্ ) তাহর্ল আপিার্ এ টি িতি অপনরহােে আউটবাউন্ড 'নডিার্রশি ট ট্রার্িল' িরম পূরণ রর্ত
হর্ব, েনদ িা আপিার কির্ত্র ক ািও অবযাহনত প্রর্োর্য হয়। েক্তরার্য কের্ড় োওয়ার আর্গ আপিার্ কসই িরর্ম
আপিার ভ্রমণ রার ারণ নলখর্ত হর্ব।
এো়িাও, আপনি কে কদর্শ ভ্রমণ রর্বি কস কদর্শর র্িোিয নবেয় পরামশেগর্লাও নবর্বর্িায় কিওয়া উনর্ত।
আপিার গযবযিল এবং সবর্দনশ , মিওর্য়লে ও উন্নয়ি দপ্তর্রর (এিনসনডও) ভ্রমণ পরামর্শরে নিয়ম- ািি
কদখা উনর্ত। আপনি পূর্বে নিনর্ট র্রর্েি এমি এ টি িার্ি নির্র আসর্লও আপিার এটি রা উনর্ত।
ইউর্ র বাইর্র কের্ ইংলযার্ন্ড ভ্রমণ রর্ত হর্ল
ইংলযার্ন্ড আসা স ল নিনর্টর্রর কির্ত্র র্রািািাইরার্সর বাধানির্ের্ধর আইি প্রর্োর্য হর্ব।
োরা ইংলযার্ন্ড ভ্রমণ রার পনর েিা রর্েি তার্দর সবাইর্ অবশযই ইউর্ র্ত প্রর্বর্শর নির্দেশিা কমর্ি র্লর্ত
হর্ব। েক্তরার্র্য আসার র্িয ভ্রমণ রার আর্গ, আপিার অবশযই এ টি পযার্সঞ্জার কলার্ টার িরম পূরণ রর্ত
হর্ব এবং আপিার ার্ে এ টি কির্গটিি ক ানিড-19 কটর্স্টর প্রমাণ ো া উনর্ত, েনদ িা আপনি অবযাহনত প্রাপ্ত
হি।
আগত স লর্ ই ক ায়ারানন্টর্ি ো ার 2য় ও 8ম নদর্ি এ টি র্রািািাইরাস (ক ানিড -19) কটস্ট রার্ত
হর্ব। আগত সবাইর্ অবশযই এ টি ট্রার্িল কটস্ট পযার্ র্ বন ং নদর্ত হর্ব। ইংলযার্ন্ড আগমর্ির পর ীিার্ব
ক ায়ারানন্টি রর্ত হর্ব কসই নির্দেশিাটি কদখি।
ইউর্ র্ত ভ্রমর্ণর নির্েধাজ্ঞা ো া এমি ক াি কদর্শ নবগত 10 নদর্ির মর্ধয আপনি ভ্রমণ র্র ো র্ল বা মর্ধয
নদর্য় োতায়াত রর্ল আপনি ইউর্ র্ত আসর্ত পারর্বি িা, েনদ িা আপনি:
● এ র্ি নিটিশ িাগনর
● এ র্ি আইনরশ িাগনর
● ইউর্ র্ত বসবার্সর অিমনত রর্য়র্ে এমি ক াি বযনক্ত হি

ভ্রমণ নিনের্ের লাল তানল ায় ো া কদশগর্লা সম্পর্ ে আরও তেয র্ািি

ইউর্ র্ত প্রর্বর্শর কির্ত্র বাধা নির্েধ িা ো া স ল বযনক্ত নবগত 10 নদর্ির মর্ধয ইউর্ র্ত ভ্রমর্ণর নির্েধাজ্ঞা
ো া ক াি কদর্শ ভ্রমণ র্র ো র্ল বা মর্ধয নদর্য় োতায়াত রর্ল তার্দরর্ অবশযই:
● নবর্শে বযবিার অধীর্ি ো া এ টি ক ায়ারানন্টি কহার্টর্ল 10 নদর্ির র্িয ক ায়ারানন্টি রর্ত হর্ব
● ক ায়ারানন্টর্ি ো ার 2য় ও 8ম নদর্ি এ টি র্রািািাইরাস (ক ানিড -19) কটস্ট রি, কহার্টল
পযার্ র্র্র মর্ধয এসব কটস্ট অযিে ক্ত
● এই পৃষ্ঠায় উনিনখত নির্দেশিা কমর্ি র্লর্ত হর্ব

ইংলযার্ন্ড আগমর্ির পর এ টি ক ায়ারানন্টি কহার্টল বন ং ও কসখার্ি ো া সংিায নির্দেশিাটি কদখি
ইংলযার্ন্ড নিনর্টর বা কবড়ার্ত আসা কলা র্ি ও নবর্দশী িাগনর র্দর র্িয পরামশে
নবর্দশী িাগনর রা র্াতীয় বাধানির্ের্ধর আওতাধীি।
আপনি েনদ ইউর্ ভ্রমর্ণ এর্স োর্ ি, তাহর্ল আপনি কদর্শ নির্র কের্ত পার্রি। আপিার গযবযির্ল ক ার্িা
নবনধনির্েধ আর্রানপত রর্য়র্ে ন িা কসই বযাপার্র আপিার্ কখাুঁর্ নির্ত হর্ব।

বানড় বদলার্িা
আপনি এখিও বান়ি বদলার্ত পারর্বি। বানড় বদলার্ত আপিার বান়ির বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্রর কলা র্ির্দর
সহায়তা কিওয়া উনর্ৎ িয় েনদ িা নিতাযই প্রর্য়ার্ি হয়।
এর্স্টট এবং কলটিং অযার্র্ন্ট এবং নরমিযাল িামেগর্লা ার্ রা র্ানলর্য় কের্ত পারর্ব। আপনি েনদ বানড় বদলার্ত
র্াি, তর্ব আপনি বানড় কদখর্ত কের্ত পারর্বি।
নিরাপর্দ বান়ি বদলার্িার র্াতীয় নির্দেশিা, কমর্ি র্লি, োর মর্ধয সামানর্ দূরত্ব বর্ায় রাখা, সর্তর্ বায়
আসর্ত কদওয়া, এবং কিস িানরং পরার পরামশে অযিে ক্ত রর্য়র্ে।

আনেে সহায়তা
আপনি কেখার্িই োকুি িা ক ি, আপনি আনেে সহায়তা কপর্ত সিম হর্ত পার্রি।

বযবসায় সহায়তা এবং আনেে সহায়তা েনদ আপনি র্রািািাইরাস-এর ারর্ণ ার্ র্যত হি সম্পন ে ত
অনতনরক্ত তেয কদখি।

বযবসা এবং কিিয
সামানর্ কোগার্োগ ম রার র্িয ন ে-ন ে বযবসাগর্লার্ বন্ধ ো র্ত হর্ব অেবা তার্দরর্ পণয এবং
পনরর্েবানদ সরবরাহ রার নবের্য় প্রর্োর্য নবনধনির্েধ অিসরণ রর্ত হর্ব। ইংলযার্ন্ডর র্িয বন্ধ ো ার
প্রর্য়ার্ি এমি সব বযবসার সম্পূণে তানল া আপনি পড়র্ত পার্রি।
বযবসা এবং কিিয আবার কখালার নবের্য় অনতনরক্ত নির্দেশিা রর্য়র্ে ো বযাখযা প্রদাি র্র কে করাডমযার্পর
প্রর্তয টি পেোর্য় ক াি-ক াি বযবসার্ কখালার অিমনত কদওয়া হর্ব।
12ই এনপ্রল কের্ আরও কিিয কখালা রাখার অিমনত প্রদাি রা হর্ব। সনিনদে ি অবযাহনত প্রর্োর্য িা হর্ল এসব
িার্ি আপনি এ এ টি বাসার কলা নহসার্ব বা ইির্ডার্র বাবল নহসার্ব নিনর্ট রর্বি, বা 6 র্র্ির এ টি
গ্রুর্প বা আউটর্ডার্র 2 বাসাবানড়র কলা নহসার্ব নিনর্ট রর্বি।
হসনপটানলটি কিিযগর্লার আউটর্ডার িািগর্লা ( যার্ি, করস্টর্রন্ট, বার, পাব, কসাশযাল িাব, িার্বর কিতর্রর
সদসয সর্মত) কখালা রাখা োর্ব। হসনপটানলটি কিিযগর্লা কের্ কট ওর্য় নহসার্ব অযালর্ াহলও কিওয়া োর্ব। এসব
কিিযগর্লার্ত গ্রাহ রা হয়ত কিতর্রর বােরম বযবহার রার সর্োগ পার্বি বা তারা কিতর্র কের্য় অডে ার এবং কপ
রর্ত পারর্বি। কে ক ার্িা িার্ি অযালর্ াহল কবর্ার্ িা রা হর্ল গ্রাহ র্দরর্ কসটি অডে ার রর্ত হর্ব, তার্দরর্
কসটি কদওয়া হর্ব এবং কসখার্ি বর্স তা কখর্ত/পাি রর্ত হর্ব (“কটনবল সানিে স”) কিিযগর্লা ধূমপার্ির সার্ে
সংনিি নর্নিেপত্র সরবরার রর্ত পারর্ব িা কেমি কসখার্ি বর্স ধূমপার্ির র্িয নশশা পাইপ।
বাইর্র অবনিত কিিযগর্লার আ েেণীয় িাি কেমি র্ীবর্ন্তু ো া আ েেণীয় িাি, নেম পা ে , এবং কস্কটিং নরর্ের
মত িািগর্লা কখালার রাখার অিমনত কদওয়া হর্ব। এ টি পূণে তানল া এখার্ি পাওয়া োর্ব। এর মর্ধয
আউটর্ডার নসর্িমা ও নের্য়টার অযিে ক্ত িয়, এগর্লা শধমাত্র ড্রাইি ইি পারির্মর্ে ন্সর র্িয কখালা রাখা হর্ব।
এসব অিষ্ঠার্ি োবার সময় আপনি অবশযই আপিার বাসার বা সার্পাটে বাবর্লর বাইর্রর ার্রা সার্ে গানড়
কশয়ার রর্বি িা েনদ ক ার্িা অবযাহনত িা োর্ , কেমি ঝুঁ ন র্ত ো া াউর্ পনরর্েো প্রদাি বা ার্র্র
উর্ের্শয োওয়ার দর ার হর্ল।
কেসব বযবসা বানণর্য কখালার অিমনত রর্য়র্ে ন ন্তু তার্দরর্ েনদ কিতর্র বা ইির্ডার্র কের্ ই পনরর্েবা প্রদাি
রর্ত হয় (কেমি এ টি নগিট শপ বা ইির্ডার্র ো া োদঘর্রর এ টি কট ওর্য় ন য়স্ক) তাহর্ল কসর্ির্ত্র
শধমাত্র কসলি ির্টইিড ইউনিট নহসার্ব এবং রাতা কের্ সরাসনর অযার্েস ো া সার্পর্ি কসগর্লা কখালা রাখা
োর্ব।

বযনক্তগত পনরর্েো পনরর্েবা (কেগর্লা ভ্রামযমাণ অবিায় প্রদাি রা হয় কসটি সহ), ইির্ডার কপাটে স িযানসনলটি,
কসলি ির্টইন্ড আবাসি, এবং গণ িবিগর্লাও (কেমি নমউনিটি কসন্টার) কখালা রাখা োর্ব।
র্াইল্ডর্ য়ার পনরর্েবা এবং সপারিাইর্ড মে াণ্ড আর্য়ার্র্ি কোগয বযবসা বানণর্য এখি বাচ্চার্দর র্িয এসব
মে ার্ণ্ডর আর্য়ার্ি রর্ত পারর্ব (এর মর্ধয অযিে ক্ত রর্য়র্ে কপাটে স) পনরনিনত োই কহা িা ক ি।

োিযর্সবা এবং সর ারী পনরর্েবাসমূহ
এিএইর্এস এবং নর্ন ৎসা কসবা কখালা আর্ে, োর মর্ধয রর্য়র্ে:

● কডন্টাল সানিে স
● অপটিনশয়াি
● অনডওলনর্ সানিে স
●

াইর্রাপনড

●

াইর্রাপ্রযাক্টর

● অনস্টওপযাে
● অিযািয নর্ন ৎসা বা োিয কসবা, োর মর্ধয রর্য়র্ে মািনস োিয সম্পন ে ত কসবা

এিএইর্এস অবযাহতিার্ব নিরাপর্দ র্রনর এবং অ-র্রনর পনরর্েবা সরবরানহত রা র্ানলর্য় োর্চ্ছ। এটা র্ররী
কে ক উ মর্ি র্র কে তার্দর ক ার্িা ধরর্ণর নর্ন ৎসার প্রর্য়ার্ি তারা কেি এনগর্য় এর্স সহায়তা র্ায়।
কবনশরিাগ সর ারী পনরর্েবা অবযাহতিার্ব র্লর্ত ো র্ব। এর্ত অযিে ক্ত রর্য়র্ে:
● র্বর্সন্টার প্লাস সাইটস
● ক াটে এবং প্রর্বশি পনরর্েবাসমূহ
● নসনিল করনর্র্েশি অনিসসমূহ
● পাসর্পাটে এবং নিসা পনরর্েবাসমূহ
● অপরার্ধর িনতগ্রতর্দরর্ সরবরাহ রা পনরর্েবাসমূহ
● বর্ে য বা নরসাইর্ ল ক িসমূহ
● এমওটি রার্িা

ড্রাইনিং কলসন্স এবং ড্রাইনিং কশখা
ড্রাইনিং কটস্ট এবং ড্রাইনিং কলসন্স আবারও শর রা কের্ত পার্র। র্রািািাইরার্সর সময় ীিার্ব ড্রাইনিং কশখা
োর্ব কস বযাপার্র আরও নির্দেশিা উপলব্ধ রর্য়র্ে।
আপনি আবারও শর রর্ত পারর্বি:
●

ার ড্রাইনিং কলসন্স

●

ার এবং কট্রলার ড্রাইনিং কলসন্স

● লার্ে গড কিনহর্ ল (এলনর্নি) কট্রনিং
● ড্রাইনিং ইিোক্ট্রর কট্রনিং

নির্ম্নাক্ত ধরর্ণর কটস্টগর্লা আবার শর রা োর্ব:
● নেওনর কটস্ট
● কমাটরসাইর্ ল কটস্ট
● এলনর্নি ড্রাইনিং কটস্ট
●

ার এবং কট্রইলর ড্রাইনিং কটস্ট

