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�কািভড-19: টেরে�াবাসীেদর জন� িনেদ� িশকা

এই িনেদ� িশকা টেরে�াবাসীেদর িনকট �িভ� অফ অ�ািরও-এর �কািভড-19 শাটডাউন ব�ব�া�িলর মেধ� কেয়ক�র উপর
এবং বহৃ�িতবার, 8ই এি�ল �থেক কায�করী হওয়া রাজ�িভি�ক ��-অ�াট-�হাম অড� ার (বািড়েত থা�ন আেদশ)-এর
অধীেন তথ� �দান কের৷
এই িনেদ� িশকা� আইনিভি�ক িনেদ�শ নয় তেব এই িনেদ�শ�িলর কেয়ক�র ল�ন রাজ�িভি�ক িবিধিনয়েমর অধীেন অপরাধ
িহসােব গণ� করা হেব৷ রাজ�িভি�ক সকল িবিধিনয়ম�িলর আইিন অনপুালন িনি�ত করার উে�েশ�, �ত� ব�ি�বগ� এবং
ব�বসািয়ক �িত�ান�িলেক, শাটডাউন �জান �িভশনস (শাটডাউেনর অধীন অ�ল সং�া� সং�ান), ��-অ�াট-�হাম অড� ার
(বািড়েত থা�ন আেদশ) অ�ভু� � কের, �াসি�ক আইন�িল �দখেত হেব এবং/অথবা আইিন পরামশ� �হণ করেত হেব৷
রাজ�িভি�ক �কািভড-19 শাটডাউন: জন�া�� এবং কম�ে�ে�র বিধ�ত িনরাপ�া ব�ব�াসমেূহর এক� সংি�� িববরণ রাজ��র
ওেয়বসাইেট উপল�৷
পাক�  এবং পাবিলক ��ায়�ার�িলর জন� শহর�র মা�-উপিবিধ এবং শারীিরক দরূ� উপিবিধ�িলও বলবত থােক এবং
আবিশ�কভােব অনসুরণ করেত হেব৷ ভাইরাস�র িব�ার �াস করার উে�েশ� জন �া�� ব�ব�া�িল অনসুরণ করা ���পূণ�৷
ন�ের টেরে�া জন �া�� �হলপলাইেন কল ক�ন, যিদ আপনার �কািভড-19 স�েক�  �কান �� থােক৷
টেরে�ােত �কািভড-19-এর িব�ার ব� করার ��ে� আপনার করণীয়� করার জন� ধন�বাদ৷

শাটডাউন �জান (শাটডাউেনর অধীন অ�ল) এবং ��-অ�াট-�হাম আেদশ (বািড়েত থা�ন আেদশ)

গৃহাভ��রীণ জন
সমাগম

��-অ�াট-�হাম আেদেশ অনেুমািদত কারণ�িলর মেধ� এক�র কারেণ �ছেড় যাওয়া �েয়াজন না হেল
সব�দাই �যখােন আপিন বত� মােন বসবাস কেরন �সখােনই থাকেত হেব৷ আপিন, লিব�িলেক অ�ভু� �
কের, আপনার বািড়র বাইেরর উঠান অথবা বািড়র িভতেরর �খালা �ান�িলর মত আপনার বািড়র
বাইেরর অংশ�িল ব�বহার করেত পােরন, �যখােন আপিন শারীিরক দরূ� বজায় রাখেত এবং এক�
মা� পরেত পােরন৷
একই পিরবার এবং একা বসবসাকারী একজন ব�ি�র মেধ� ব�তীত, গৃহাভ��রীণ সংগ�ত জন সমাগম
এবং সামািজক জন সমাগম�িল অনেুমািদত নয়৷
যিদ আপিন একা বসবাস কেরন, তাহেল আপনােক এক�মা� অন� পিরবােরর সে� িনিব� �যাগােযাগ
রাখেত হেব৷

গৃহ বিহভূ� ত জন
সমাগম

একই পিরবােরর সদস� ও একাকী বসবাস করা একজন ব�ি� ব�তীত বািড়র বাইের আেয়ািজত
জনসমাগম অন�ুান�িল ও সামািজক সমােবশ অনেুমািদত নয়।

িবদ�ালয় খুব সীিমত ব�িত�ম সােপে�, িশ�া আইেনর অেথ�র মেধ� �ুল�িল ব� থাকেব।
অন�ান� অ�ল�িলেত
�মণ একা�ভােব �েয়াজনীয় না হেল, আপিন আপনার অ�েলর অথবা রাজ��র বাইের �মণ করেবন না৷

ধম�য় আচরণসমহূ :
িববাহ ও �শষকৃত�

িববাহ, �শষকৃত� অথবা এক� ধম�য় আচরণ,আচার অথবা অন� অন�ুােনর উে�শ� বািড়র �ভতের ও
বাইেরর সমােবশ 10 জন অথবা তার কম সংখ�ক মানেুষর সমােবশ করেত হেব।
�কােনা িববাহ, �শষকৃত�, অথবা ধম�য় আচরণ,আচার, অথবা �কােনা অন�ুােনর সােথ স�ক� যু� বািড়র
�ভতর ও বাইের সামািজক সমােবশ অনেুমািদত নয়।

খুচেরা ব�বসা

অিধকাংশ খুচেরা �দাকানই, �দাকােন উপি�ত হেয় �কনাকাটার জন� ব�৷  সকাল 7টা �থেক স��া
7টার মেধ� �ধুমা� অি�ম অ�াপেয়�েমে�র মাধ�েম আেগ-অড� ার �দওয়া পণ��িলর সং�হ এবং
সরবরাহ অনেুমািদত৷ সকল িব�য়�িলই এমন এক� প�ায় করেত হেব যােত �াহকেক �দাকােনর মেধ�
�েবশ করেত না হয়৷ সকাল 6� �থেক রাত 9টার মেধ� সরবরাহ অনেুমািদত৷

● িন�িলিখত�িলত �ান�িলেত উপি�ত হেয় �কনাকাটার জন� 25% অনেুমািদত করা হেয়েছ: :
ওষুধপ�

● �য �দাকান�িল �াথিমকভােব মিুদখানা স�িক� ত পণ��িল িব�য় কের (সুপার মােক� ট,
কনেভিনেয়� ��ারস, ইনেডার ফাম�ারস মােক� ট)
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● গালামাল, �পাষ� যে�র সরবরাহ, বািড়-ঘর পির�ার ও �া�� য� সরবরাহ, �ুল সরবরাহ,
এবং পিরবােরর সুর�ামলূক সরবরাহ সহ �রহাই এবং িবগ ব� ��ার�িলেত �ধুমা� সীিমত
সাম�ী িবি� করার অনমুিত আেছ।

● িলকার (িবয়ার, ওয়াইন ও ি�িরট) িবি�র �দাকান�িল
● বাইেরর বাগান �ক� ও গাছগাছািলর নাস�াির
● ইে�ার ি�নহাউস

বাইেরর বাজার�িল অনেুমািদত যিদ:

● �স�িল �াথিমকভােব খাদ��ব��িল িব�য় কের,
● পণ��িল �াহকেদর িনকট এমন এক� প�ায় �দান করা হয়, �য� �াহকেদর সব�দাই এক�

�খালা �ােন থাকেত স�ম কের, অথবা রা�ার পাশ �থেক সং�হ অথবা সরবরাহ করার �ারা,
এবং

● 25%-এর অিধক হেত পারেব না

● িন�িলিখত�িলর ��ে�, 25% স�মতার এক� সীমার িবষয়ব���প, �ধুমা� অ�াপেয়�েমে�র
�ারা �দাকােন উপি�ত হেয় �কনাকাটা অনেুমািদত:

● িনরাপ�া িবষয়ক সরবরােহর �দাকান�িল

● �য ব�বসািয়ক �িত�ান�িল �াথিমকভােব িব�য় কের ভাড়ায় �দওয়ার অথবা �মরামত সং�া�
সহায়তা, চলােফরা অথবা িচিকৎসাগত সর�াম�িল৷

● সুপািরশিভি�ক চশমা�িল িব�েয়র �দাকান�িল

● �টিলেযাগােযাগ সুিবধা �দানকারী খুচেরা �দাকান�িল

�ত� ব�ি�রা, ওষুেধর �দাকান�িল অথবা �াথিমকভােব খাদ�সাম�ী িব�য়কারী �দাকান�িল অথবা
এক� একক িনধ�ািরত সং�েহর �ােন এক� িনধ�ািরত সং�েহর অ�াপেয়�েমে�র জন�, স�মতা িবষয়ক
সীমার িবষয়ব���প �ধুমা� রাজ�িভি�ক িবিধর অধীেন �খালার জন� অনেুমািদত ব�বসািয়ক
�িত�ান�িলেত যাওয়ার জন� শিপং মল�িলেত �েবশ করেত পারেবন৷
�খালার জন� অনেুমািদত �দাকান�িলেত আবিশ�কভােব �াহকেদর �-পরী�া করার �েয়াজনীয়তা
উে�খকারী �তীক িবদ�মান থাকেত হেব৷ যিদ আপিন �-পরী�ায় উ�ীণ� না হন, তাহেল আপিন �েবশ
করেব না৷
িচিকৎসািভি�ক অব�াযু� মানষু অথবা অিত �ছাট বা�ােদর জন� অিতশয় সীিমত ব�িত�মসহ,
�দাকােন উপি�ত থাকা সকল ব�ি�েদরই আবিশ�কভােব এক� মা� অথবা মেুখর ঢাকা ব�বহার করেত
হেব৷

�রে�ারাঁ

অ�ালেকাহল অ�ভু� � কের, সং�হ কের �নওয়া, গািড় চািলেয় যাওয়ার পেথ সং�হ করা এবং সরবরাহ
অনেুমািদত৷
�রে�ারার িভতের অথবা বাইের বেস আহার করা অনেুমািদত নয়৷

ব�ি�গত পিরচয�া
পিরেষবাসমহূ

চুেলর স�ােলাঁ, নািপেতর �দাকান, নেখর স�ােলাঁ, ট�ািনং �ুিডও, ট�াটু পাল�ার এবং অন�ান�
�সৗ�য��িভি�ক পিরেষবা�িলর মত ব�ি�গত পিরচয�া িবষয়ক পিরেষবা�িল পিরচালনা করার জন�
অনেুমািদত নয়৷
িফিজওেথরািপ এবং মাসাজ �থরািপর মত, িনয়ি�ত �া�� িবষয়ক �পশাদারেদর সে� �া�� পিরচয�া
সং�া� অ�াপেয়�েম��িল অনেুমািদত৷
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িবেনাদন

অব�ার উপর িভি� কের িকছু বাইেরর িবেনাদনমলূক সুিবধা�িল �খালা থাকেব। সুিবধা�িল ব�বহার
করার সময় শারীিরক দরূ� বজায় রাখাটা জ�ল হেলও অবশ�ই মা� অথবা মখুাবরণ পিরধান করেত
হেব। ওয়াশ�েমর সুিবধা ব�বহার করার সময় এবং লাইেন অেপ�ারত অব�ােতও মা� অবশ�ই পরেত
হেব।
উ��ু সুিবধা�িল:

● পাক�  ও িবচ
● �খলার মাঠ
● ওয়াশ�ম
● ��ের �ছাটাছু� করা অ�ল�িল
● পাক�  অথবা িবেনাদনমলূক �ান�িলর �ব�
● স�দায় ও বরা�কৃত বাগান�িল

�যসম� বাইেরর িবেনাদনমলূক সুিবধা�িল তািলকাভু� করা হয়িন, �স�িল �ােদিশক নীিত অনযুায়ী ব�
থাকেব, এর মেধ� অ�ভু� � আেছ:

● িপকিনক �টবল ও �শ�ার
● গ� �কাস�
● িড� গ� �কাস�
● ��াট� স �কাট� ও িফ� (যথা বাে�টবল ও �টিনস �কাট� , সকার িফ�, �বসবল ডায়ম�, লন

�বািলং ি�নস)
● িবএমএ� ও ��ট পাক�
● আউটেডার িফটেনস সর�াম
● �াই প�াড (যথা, মাি�-ইউজ ��াট�  এিরয়া)

বাইেরর িফটেনস �াস এবং �িশ�ণ�িল অনেুমািদত নয়৷
সীিমত ব�িত�ম (অথ�াৎ �পশাদার এবং উ�-দ�তা �দশ�নকারী �খেলায়াড়েদর �ারা ব�ব�ত,
অ�াকেসেসিবিলট ফর অ�ািরয়ানস উইথ িডসএিবিল� অ�া�-এর �ারা সং�ািয়ত অনসুাের এক�
অ�মতাসহ ব�ি�েদর শারীিরক িচিকৎসা ব�ব�ার �িত �েবশািধকার) সহ, গৃহাভ��রীণ �খলাধুলা এবং
িবেনাদনমলূক িফটেনস ব�ব�া�িল ব�৷

পাঠাগার পাঠাগার�িল �খালা িক� ব�বহার �শ�িবহীন সং�হ পয�� সীমাব�৷ বই এবং অন�ান� �চারমলূক
উপাদান�িলেক সং�েহর জন� আবিশ�কভােব �ফান অথবা অনলাইন ব�ব�ায় সংরি�ত করেত হেব৷

�পাষ� পিরচয�া
প� িচিকৎসা পিরেষবা�িল অনেুমািদত৷�পাষ� �াণীর �দখােশানা িবষয়ক পিরেষবা, �পাষ� �াণী�িলেক
�বড়ােত িনেয় যাওয়ার পিরেষবা, �পাষ��িলেক �শখােনা এবং �িশ�ণ িবষয়ক পিরেষবা�িলর মত �পাষ�
িবষয়ক পিরেষবা�িল অনেুমািদত৷

গাহ� �� পিরেষবাসমহূ গাহ� �� ও পির��তা এবং র�ণােব�ণমলূক পিরেষবা�িল অনেুমািদত যা িশ�, বেয়াঃেজ�� অথবা
দবু�ল ব�ি�েদর সহায় কের।


