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ভ্রমণ ক�ো

আিোবসক সুবিিো

উপোসনো চোইল্ডরকয়ো� যুি ক্োি এিং 
বরিয়োকলোপ

িথ্যোয়োমপ্ররয়োজনীয় 
দ�োকোন

অবতবিরসিো

বিরনো�ন এিং 
পয্যটন

অিস� এিং বজম

িোব়ি� বভতর� 
বমবলত হওয়ো

বিিোহ/বনকোহ 
এিং অরত্থ্যষ্টি

�োরত িোকো

কাজ এবং অন্ান্ অব্াহতিপ্াপ্ত উদ্দেশ্ ব্িীি 
প্াথতিক বাসস্ানগুতি থথদ্ক রাতরি যাপন এবং 
ছুটির অনুিতি থনই।

িোব়ি দিরক 
কোজ ক�ো

আপতন যতি বাসা থথদ্ক কাজ করদ্ি পাদ্রন 
িাহদ্ি িা অবশ্ই করদ্বন। আপতন যতি বাত়ি 
থথদ্ক কাজ না করদ্ি পাদ্রন িদ্ব আপনার 
কাজ করা চাতিদ্ে যাওো উতচি (যতি আপনার 
তচতকৎসাগিভাদ্ব অি্ন্ত ক্ষতির সম্াবনা না 
থাদ্ক)।

িোব়ি� িোইর� 
বমবলত হওয়ো

গণপব�িহন

যতি না িারা আপনার বাসাে থাদ্কন বা সাদ্পার্ট 
বাবি-এর অংশ হন, িাহদ্ি আপতন অবশ্ই 
থযদ্কান ব্ততির সাদ্থ সািাতজকভাদ্ব বাত়ির 
তভিদ্র থিখা করদ্ি পাদ্রন না।

সািাতজক িরূত্ব অনুসরণ কদ্র আপতন বাত়ির 
বাইদ্র পাবতিক স্াদ্ন অন্ পতরবাদ্রর একজদ্নর 
সাদ্থ থিখা করদ্ি পাদ্রন। 5 বছদ্রর কি বেসী 
তশশু এবং তনরতবতছিন্ন যত্ন উপর তনভ্ট রশীি 
থযদ্কান ব্ততিদ্ক 2জন ব্ততির সীিার িদ্্্ ্রা 
হে না।

থখািা। প্দ্োজনীে থিাকানগুতিদ্ি 
COVID-সুরতক্ষি তনদ্ি্ট তশকা অনুসরণ 
করা উতচি।

বন্ধ। শু্ুিারি তলিক-অ্ান্ড-কাদ্িক্ট এবং তবিরণ 
পতরদ্েবাতির জন্ খুিদ্ি পাদ্র।

অপব�হোয্য নয় এমন 
খুচর�ো দকনোকোটো

আপতন তনদ্জ বা আপনার পতরবার; আপনার 
সাদ্পার্ট বাবি; বা অন্ পতরবাদ্রর একজন ব্ততির 
সাদ্থ বাইদ্র ব্াোি করদ্ি পাদ্রন।

বন্ধ। আবন্টন এবং বতহরঙ্গন থখিার িাঠ ব্িীি।

তববাহ/তনকাহ এবং তসতভি পার্টনারতশদ্পর 
অনুষ্ানগুতি থকবি িখনই ঘরদ্ি পাদ্র থযখাদ্ন 
যাদ্ির তববাহ হদ্ছি িাদ্ির িদ্্্ একজন গুরুির 
অসুস্ এবং িার থসদ্র ওঠার আশা থনই।  
অদ্ন্ত্ষ্টিদ্ি 30 জন পয্টন্ত ব্ততি থাকদ্ি পাদ্রন।

থরকওদ্ে, তলিক-অ্ান্ড-কাদ্িক্ট, ড্াইভ থ্রু এবং 
তবিরণ পতরদ্েবা ব্িীি বন্ধ আদ্ছ। 22:00 এর 
পর থরকওদ্ের অনুিতি থনই।

আতি্ট ইোরস, স্কু ি এবং এফই কদ্িজ খুিদ্ব। 
তবশ্বতবি্ািেগুতিদ্ক অবশ্ই তবস্তৃি সীিাবদ্ধিা 
থাকদ্ব।

আপতন থযদ্কান থিতিদ্কি কারদ্ণ বাত়ি থছদ়্ি 
থযদ্ি পাদ্রন।

থকোর থহািগুতিদ্ক তনরাপি, COVID- সুরতক্ষি 
সাক্ষাদ্ির সুদ্যাগ প্িান করদ্ি উৎসাতহি করা 
হে। কীভাদ্ব সাক্ষািগুতি তনরাপি রাখদ্ি হে িার 
জন্ তবস্াতরি তনদ্ি্ট তশকা থিখুন।

কাজ, তশক্ষা, তচতকৎসার কারণ, যি্দ্নর িাতেত্ব 
বা প্দ্োজনীে খুচরা ক্রে সহ অনুদ্িাতিি কারদ্ণ 
ব্তিদ্রদ্ক আপতন ইউদ্ক বা তবদ্িদ্শ ভ্রিণ 
করদ্বন না।

আপতন এখনও পাবতিক ট্ান্সদ্পার্ট ব্বহার 
করদ্ি পাদ্রন িদ্ব অনুিতিপ্াপ্ত কারদ্ণ থকবি 
ভ্রিণ করা উতচি এবং আপনার ভ্রিদ্ণর সংখ্া 
হ্াস করা উতচি, শীে্ট ব্স্িার সিদ্ে ভ্রিণ করা 
এ়িান এবং আপতন থযখাদ্ন থযদ্ি পাদ্রন থসখাদ্ন 
চিাদ্ফরা করুন বা সাইদ্কি কদ্র যান।

তবদ্নািন স্ানগুতি বন্ধ আদ্ছ। িশ্টনাথথীদ্ির 
আকে্টদ্ণ জনসা্ারদ্ণর উি্ান থখািা আদ্ছ।

ক্বত� সম্োিনো 
িোকো মোনুে

আপতন যতি 60+ হন বা তচতকৎসাগি তিক থথদ্ক ক্ষতির 
সম্াবনা থাদ্ক িদ্ব তনেিগুতি থিদ্ন চিদ্ি তবদ্শেভাদ্ব 
যত্নবান হন এবং অদ্ন্র সাদ্থ থযাগাদ্যাগ করা নূ্ নিি 
রাখনু। আপতন যতি তচতকৎসাগি তিক থথদ্ক চূ়িান্তভাদ্ব 
ক্ষতির সম্াবনা থাদ্ক িদ্ব আপনাদ্ক ব্াোদ্ির জন্ 
বাইদ্র যাওো বা প্দ্োজনীে স্াস্্ অ্াপদ্েন্টদ্িদ্ন্ট 
অংশ থনওো ব্িীি যিরা সম্ব বা়িীদ্ি থাকার 
পরািশ্ট থিওো হে।

বন্ধ। ব্িীি: অদ্ন্ত্ষ্টি উপাসনার সম্প্রচার এবং 
ব্ততিগি প্াথ্টনা।

তনবতন্ধি চাইল্ড থকোর এবং চাইল্ড থকোদ্রর 
তক্রোকিাপগুতি থখািা থাদ্ক তপিািািাদ্ির কাজ 
করদ্ি সক্ষি করদ্ি বা তবরতির পতরচয্টার জন্। 
বাবা-িারা অন্ বাত়ির সাদ্থ অনানুষ্াতনক চাইল্ড 
থকোদ্রর জন্ চাইল্ড থকোর বাবি তিতর করদ্ি 
পাদ্রন, থযখাদ্ন তশশুর বেস 13 বা িার নীদ্চ হে। 

তকছু যুববেসীদ্ির পতরদ্েবা চািু থাকদ্ি পারদ্ছ, 
থযিন 1-1 যুববেসীদ্ির কাজ ও সহােিার 
গ্রুপগুদ্িা, তকন্তু থবতশরভাগ যুব লিাব ও গ্রুপগুদ্িা 
এই সিে বন্ধ করার প্দ্োজন হদ্ব।

আদ্রা িদ্থ্র জন্ এবং তবস্াতরি তনদ্ি্টশনার জন্ থিখুন:
gov.uk/coronavirus হাত মুখ দরূত্ব

5 নদ্ভম্বর থথদ্ক 2 তিদ্সম্বর 
ইংলথ্যোরডে জোতীয় বিবিবনরেি প্ররযোজথ্য:


