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নি য ়োগকর্ত ়োযের জিয কক়োনিড-19 সম্পনকত র্ প্র য ়োজিী  র্থ্য: 

 
অিুগ্রহ কযর মযি র়োখযেি: এই নিযেত নিক়োটি 24th কসযেম্বর, 2020 র়্োনরযখ প্রস্তুর্ কর়ো হয নিল। উেুত , ে়োাংল়ো এোং প়োঞ্জ়োনেযর্ স়োম্প্রনর্কক়োযল আরও নকিু ক ়োষণ়ো 
কর়ো হয যি নকি়ো র়্ো কেখ়োর জিয ে ়ো কযর www.greaterbirminghamchambers.com/ABCCSupport এর নিনডও নেি়োগটি কেখুি।  

 
সূচি়ো: 

 
এনি ়োি নেজযিস কচম্ব়োর অে কম়োসত (The Asian Business Chamber of Commerce ) আপি়োর কমতযেত্রযক সুরনের্ র়োখযর্ েযেস়ো  সম্প্রে়ো যক 
নেি়োমূযলয কযর়োি়োি়োইর়োস সম্পনকত র্ েযেস়োন ক সহ়ো র়্ো প্রে়োি করযি। 

 
এই নেি়োমূযলযর সহ়ো র়্োর জিয ক ়োগয হযর্ আপি়োযক কচম্ব়োযরর সেসয হযর্ হযে ি়ো। ে়োাংল়ো, উেুত এোং প়োঞ্জ়োনেযর্ সহ়োয়র়্ো উপলব্ধ। আরও র্যথ্যর জিয আম়োযের 
স়োযথ্ ক ়োগ়োয ়োগ করুি: 
আঞ্জুম খ়োি (Anjum Khan) 
এনিয়়োি নেজযিস কচম্ব়োর অে কম়োসত এর পনরচ়োলক 
কেনলয ়োি: 0121 274 3280 
পৃষ্ঠযপ়োষকর়্োয়: 

 
আম়োর েযেস়োযয়র স যচর্ি হও ়ো উ নচর্ এমি কক়োিও "স্থ়োিী  লকড়োউি" েযেস্থ়ো আযি নক? 

অিুগ্রহ কযর ম যি র়োখযেি: এই েযেস্থ়োগুনল অিয়োিয জ়োর্ীয় নিযেত নিক়োর অনর্নরক্ত।   

 
কক়োনিড-19 ককস কেয়ে  ়োও ়োর ক়োরযণ নিম্ননলনখর্ স্থ়োিী  করৃ্ত পে অঞ্চযল অনর্নরক্ত স্থ়োিী  েযেস্থ়ো েজ়োয় আযি: ে়োনমতাংহ়োম(Birmingham), 
কস়োনলহ়োল(Solihull), সয়োন্ডওয ল(Sandwell) এোং ওলি়োরহয়োম্পেি(Wolverhampton)। 

 
স্থ়োিী  করৃ্ত পে অঞ্চযলর ে়োনসন্দ়োর়ো েযনক্তগর্ ে়ো়েী ে়ো ে়োগ়োযি অিয়োিয পনরে়োযরর স়োযথ্ স়োে়োর্ করযর্ প়োরযেি ি়ো (র়্োযের "সমথ্তি ে়োেল" এর পৃথ্ক েযনক্তযের 
স়োযথ্ ি়োড়়ো)। এটি আইি দ্ব়োর়ো প্রয ়োগয ়োগয হযে এোং পুনলি এই নেনিগুনল লঙ্ঘিক়োরীযের নেরুযে েযেস্থ়ো নিযর্ সেম হযে,  ়োর়ো অবেি জম়োয যর্ অাংি কি  
র়্োযের জিয £100 কথ্যক িুরু কযর নস্থর েণ্ড নেজ্ঞনি জ়োনর কর়ো এোং কল়োকযের িন়েয  কেও ়োর জিয েল়ো সহ। 

 
ে়োনসন্দ়োর়ো এখিও ক়োযজ ক যর্ প়োযরি এোং নিিুর়ো সু্কযল ক যর্ প়োযর। ে়োনসন্দ়োর়ো এখিও ক়োজ িুরু করযর্ প়োযরি (উে়োাঃ েযেস়ো ী নহস়োযে) ে়ো অিয েযনক্তর 
ে়োন়েযর্ পনরচ ত়ো প্রে়োি করযর্ প়োযরি, সম্পূণত নেেরণ এখ়োযি উপলব্ধ।  

 
ে়োনসন্দ়োর়ো এখিও িরু্ি 'নেনি 6' অিুসরণ কযর আনর্যথ্ র়্োর স্থ়োিগুনল সহ েযনক্তগর্ ে়োন়ে এোং ে়োগ়োযির ে়োইযর স়োম়োনজকীকরণ করযর্ প়োযরি , (‘নেনি 6’ সম্পযকত  
আরও র্যথ্যর জিয এই িনথ্যর্ পযর কেখুি)। 

 
ক ক ়োনিড-19 নিযেত নিক়ো কমযি চলযর্ আম়োর েযেস়ো যক কী করযর্ হ যে? 

সমস্ত েযেস়োয র কিও ়ো প্রয ়োজি এমি পেযেপগুনলর সাংনেিস়োযরর জিয অিুগ্রহ কযর িীযচ কেখুি, আরও র্থ্য এখ়োযি প়োও ়ো  ়োযে 

 কক়োনিড-19 ঝুুঁ নক মূলয়ো ি কর়ো এোং  ল়ো লগুনল প্রেিতি কর়ো 
 পনরষ্ক়োর কর়ো, হ়োর্ কি়োয়়ো এোং স্ব়োস্থযনেনি প্রনায়়োর নেক়োি স়োিি কর়ো  
 ে়োন়ে কথ্যক ক়োজ করযর্ ম়োিুষযক সহ়ো র়্ো কর়ো (য খ়োযি সম্ভে)  
 ক খ়োযি সম্ভে 2নমে়োর স়োম়োনজক েূরত্ব েজ়ো  র়োখ়ো  
 ক খ়োযি ম়োিুষ 2 নমে়োর েূযর থ়্োকযর্ প়োযর ি়ো, কসখ়োযি সাংামণ ঝুুঁ নক েযেস্থ়োপি়ো কর়োর পেযেপ কিওয়়ো 

 NHS কেস্ট অয়োন্ড কেস দ্ব়োর়ো স্ব-নেনিন্ন থ়্োকযর্ েল়ো হয যি এমি কক়োযি়ো েযনক্তযক েযেস়োগুনল কমতযেযত্র আসযর্ েলযর্ প়োযর ি়ো  র্েণ ি়ো র়্োযের 
নেনিন্নকরযণর সম  কিষ হ  

 
আনর্যথ্ র়্ো েযেস়োগুযল়ো (যরযস্ত়োুঁর়ো, কয়োয , ে়োর ইর্য়োনে) এোং  নিষ্ঠ ক ়োগ়োয ়োযগর পনরযষে়োগুনলযক (যহ ়োরযেস়োর, কসলিু, নেউটিনি ়োি ইর্য়োনে) আইিগর্ি়োযে 
প্রযয়়োজি: 

 NHS কেস্ট ও কেস পনরযষে়োযক সহ়োয়র়্ো কর়োর জিয গ্র়োহক এোং েিতি়োথ্ীযের 21 নেযির জিয করকডত  র়োখ়ো। একটি NHS অয়োপ এোং QR কক়োড 
কপ়োস্ট়োর রয যি  ়ো েযেস়োয র গ্র়োহযকর নেেরণ সাংগ্রহ কর়োর জিয েযেহ়োর কর়ো উনচর্। এখ়োযি আরও জ়োিুি।  

 করযস্ত়োুঁর়ো, কয়োয , ে়োর এোং আনর্যথ্ র়্োর স্থ়োিগুনল অেিযই র়োর্ ১০ ে়োর মযিয েন্ধ কর়ো। 
 আনর্যথ্ র়্ো েযেস়ো ীর়ো এরপরও ককেল র়োর্ ১০ ে়োর পযর একটি নের্রণ পনরযষে়ো প্রে়োি করযর্ প়োযর। 
 ল়োইযসন্স ুক্ত জ়ো গ়োগুনলযর্, কেনেল কথ্যক খ়োে়োর এোং প়োিীয র অডত ়োর আসযর্ হযে, কসখ়োযি পনরযেিি করযর্ হযে এোং কসখ়োযি খ়োইযর্ হযে (যেকওয স 

েযর্ীর্)। 

http://www.greaterbirminghamchambers.com/ABCCSupport
https://www.gov.uk/guidance/birmingham-sandwell-and-solihull-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/create-coronavirus-qr-poster


 মুযখর আি়োেিগুনলর নেষযয় অেিযই সর্কত করযর্ হযে: মুনেখ়োি়োর কমী, েয়োনি এোং প্র়োইযিে ি়ো়ে়োর  ়োিে়োহযির সমস্ত েযেহ়োরক়োরী এোং অিযন্তরীণ 
আনর্যথ্ র়্োর কমী ও গ্র়োহকযের, খ়োওয়়ো অথ্ে়ো প়োি়োহ়োর কর়োর জিয কক়োিও কেনেযল েযস থ়্োক়ো েযর্ীর্  

 
নিম্ননলনখর্ নিযষি়োজ্ঞ়োগুনল ক়ো তকর রযয়যি র়্ো অিুগ্রহ কযর মযি র়োখযেি: 

 প্রযেিয ়োগয বেঠক সুনেি়োগুনলযর্ সযেলি এোং প্রেিতিী ককন্দ্রগুনল ককেলম়োত্র সযেত়োচ্চ 30 জযির সমন্বযয় গঠির্ েযেস়োন ক গ্রুপযক নিযয় আযয়়োজি করযর্ 
প়োযর (ির্ত  থ়্োযক ক  স়োম়োনজক েূরত্ব ও পনরষ্ক়োর-পনরিন্নর়্োর নেষয  কক়োনিড-19 নিযেত নিক়ো ক়ো তকর কর়ো হযি)।  

 15 জি অনর্নথ্র জিয েস়োর খ়োে়োযরর আক়োযর নেে়োযহর অিযথ্তি়োগুনল অিুযম়োনের্ (ির্ত  থ়্োযক ক  স়োম়োনজক েূরত্ব ও পনরষ্ক়োর-পনরিন্নর়্োর নেষয  
কক়োনিড-19 নিযেত নিক়ো ক়ো তকর কর়ো হযি)। সযেত়োচ্চ 30 জি অনর্নথ্সহ অযন্তযনিনা ়োগুনল অিুযম়োনের্। 

 30 জযির কেনি ম়োিুযষর েযেস়োন ক ইযিন্ট (নেে়োযহর জিয 15), েযেস়োন ক সযেলি, প্রেিতিী এোং প্রি়োি াী়ে়ো ইযিন্টগুনল ের্ত ম়োযি অিুনষ্ঠর্ হযর্ 
প়োরযে ি়ো। 

 পরের্ী নেজ্ঞনি ি়ো কেওয়়ো প তন্ত ি়োইেক্ল়োে অেিযই েন্ধ থ়্োকযে। 

 
আম়োর েযেস়ো  নে কক়োনিড-19 নিযেত নিক়ো কমযি ি ়ো চযল র্ ়োহযল কী হ যে? 

 
ক সে েযেস়োগুনল কক়োনিড-19 নেনি লঙ্ঘি করযি েযল প্রর্ীয়ম়োি হযয়যি র়্োর়ো গুরুর্র জনরম়োি়ো এোং/অথ্ে়ো অস্থ়ো ী েযন্ধর মুযখ়োমুনখ হযর্ প়োযরি।  

 
র়্োর়ো র়্োযের েযেস়োয  কক়োনিড-19 প্র়োেুিত ়োযের সেুখীি হওয়়োর একটি সম্ভ়োেয ঝুুঁ নকর মযিযও রযয়যি। 

 
ক ক ়োিও কমীর  নে কক়োনিড-19 লেণ থ্ ়োযক র্ ়োহযল আম়োর ে যেস়োটির কী কর়ো উ নচর্? 

 
কক়োনিড-19 এর লেণগুনল হল: 

 একটি িরু্ি াম়োগর্ ক়োনি 
 একটি উচ্চ র়্োপম়োত্র়ো  
 স্ব়োে এোং/ে়ো গযন্ধর অিুিূনর্ হ়োর়োযি়ো, ে়ো পনরের্ত ি 

 
 নে কক়োিও কমী আপি়োর কমতযেযত্র থ়্োযক এোং এই লেণগুনল থ়্োযক: 

 
 অনেলযম্ব র়্োযেরযক ে়োনড় ক যর্ েলুি, র়্োযের অেিযই NHS কেস্ট ও কেস কথ্যক একটি কক়োনিড-19 পরীে়োর জিয অিুযর়োি করযর্ হযে এোং পরীে়োর 

 ল়ো ল ি়ো প়োও ়ো প তন্ত স্ব-নেনিন্ন থ়্োকযর্ হযে 
 র়্োর়ো স্পিত কযরযিি এমি জ়ো গ়োগুনল পনরষ্ক়োর করুি 

 
 নে কক়োিও কমী ে়োন়েযর্ থ়্োযক এোং এই লেণগুনল থ়্োযক: 

 
 র়্োযেরযক ক়োযজ ি়ো আসযর্ েলুি, র়্োযের অেিযই NHS কেস্ট ও কেস কথ্যক একটি কক়োনিড-19 পরীে়োর জিয অিুযর়োি করযর্ হযে এোং পরীে়োর 

 ল়ো ল ি়ো প়োও ়ো প তন্ত স্ব-নেনিন্ন থ়্োকযর্ হযে  

 কমীেযলর সেসযযক স্ব-নেনিন্ন অেস্থ়ো  ে়োন়ে কথ্যক ক়োজ কর়োর কেযত্র সহ়ো র়্ো করুি (সম্ভে হযল এোং র়্োর়ো  যথ্ি সুস্থ থ়্োকযল) 
 স্ব-নেনিন্ন থ়্োক়ো অেস্থ়োয় র়্োর়ো ে়োনড় কথ্যক ক়োজ করযর্ অেম হযল নেনিেে অসুস্থর়্োর কের্ি প্রে়োযির ম়োিযযম (ে়ো র়্োযের চুনক্তযর্  ়ো রযয়যি) 

কমীেযলর সেসযযক সহ়োয়র়্ো করুি  

  নে র়্োযের পরীে়োয় কিনর্ে়োচক  ল়ো ল আযস র়্োহযল র়্োর়ো ক়োযজ ন রযর্ প়োযর -  র্েণ ি়ো 1) কেস্ট ও কেস দ্ব়োর়ো র়্োযেরযক স্ব-নেনিন্ন থ়্োকযর্ 
েল়ো ি়ো হযি, 2) র়্োযের পনরে়োর/"সহ়োয়র়্ো ে়োেযল" লেণগুনল নিল এমি অিয ক়োরও পরীে়োর  ল়ো ল কিনর্ে়োচক হযি এোং 3) র়্োর়ো  যথ্ি ি়োল 
কে়োি করযিি  

  নে র়্োযের পরীে়োয় ইনর্ে়োচক  ল়ো ল আযস র়্োহযল লেণগুনল প্রক়োযির পযর অন্তর্পযে 10 নেি স্ব-নেনিন্ন থ়্োক়ো চ়োনলযয়  ়োওয়়ো প্রযয়়োজি এোং 
আপি়োর সাংস্থ়োর NHS কেস্ট ও কেস এর স়োযথ্  ুক্ত থ়্োক়োর প্রযয়়োজি হযর্ প়োযর 

 
কমীযের 14 নেযির জিয স্ব-নেনিন্ন থ়্োক়োরও প্রয ়োজি হযর্ প়োযর  নে: 

 
 র়্োযের পনরে়োযরর একজি সেযসযর কক়োনিড-19 পরীে়োর  ল়ো ল ইনর্ে়োচক এযসযি  
 এই র়্োনলক়ো  কিই এমি কক়োিও কেযি ভ্রমণ কথ্যক র়্োর়ো ন যর এযসযিি: এখ়োযি নক্লক করুি 

 
স ়োম়োনজক েূরত্ব সম্পযকত  নিযেত নিক়োগুনল কী কী? 

 
কক়োনিড-19 চল়োক়োলীি স়োম়োনজক েূরত্ব সম্পযকত  নেস্ত়োনরর্ নেকনিযেত যির জিয gov.uk নিনজে করুি এখ়োযি। মূল পেযেপগুনল হল: 

mailto:https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing-after-4-july


 আপনি ক়োযজ ক যর্ প়োযরি, র্যে  ়োর়ো প়োযরি র়্োযেরযক ে়োনড়যর্ কথ্যক ক়োজ কর়োর জিয উৎস়োনহর্ কর়ো হযি 
 েনু্ধে়োন্ধে এোং পনরে়োযরর স়োযথ্ কেখ়ো কর়োর সম  আপি়োযক অেিযই 6 ে়ো র়্োরও কম েযল কেখ়ো করযর্ হযে (এটি প্র়ো িই 'নেনি 6' নহস়োযে 

পনরনচর্) 

 আপি়োর স়োযথ্ েসে়োস কযর ি়ো (ে়ো আপি়োর সহ়োয়র়্োর ে়োেযল থ়্োযক ি়ো এমি ককউ) এমি ক়োরও কথ্যক কমপযে 2 নমে়োর (3 পেযেপ) েূযর 
থ়্োক়োর কচি়ো করুি 

 কে়োক়োিগুনলযর্, নসযিম়ো ও জ়োেু র এোং গণপনরেহযির মযর়্ো সেতজিীি ইিযড়োর েযেস্থ়োয় একটি ম়োস্ক নকাংে়ো মুযখর আেরণ পনরি়োি করুি  
 আপি়োর হ়োর্ স়োে়োি এোং জল নেয  প্র়ো িই িুয  ক লুি - কমপযে 20 কসযকযন্ডর জিয এটি করুি (স়োে়োি এোং জল প়োও ়ো ি়ো কগযল হয়োন্ড 

সয়োনিে়োইজ়োর কজল েযেহ়োর করুি) 

 আপনি  খি ক়োনি ে়ো হ়োুঁনচ কেি র্খি আপি়োর মুখ এোং ি়োক টিসুয ে়ো আপি়োর হ়োর়্ো (আপি়োর হ়োর্ ি ) নেয  কেযক নেি , অনেলযম্ব টিসুযটি 
ময়ল়োর ঝুনড়যর্ র়োখুি এোং স়োযথ্ স়োযথ্ আপি়োর হ়োর্ িুযয় নিি 

 আপি়োর হ়োর্ পনরষ্ক়োর ি়ো থ়্োকযল আপি়োর কচ়োখ, ি়োক ে়ো মুখ স্পিত করযেি ি়ো 
কমীযের 14 নেযির জিয স্ব-নেনিন্ন থ়্োক়োরও প্রয ়োজি হযর্ প়োযর  নে: 

 
• র়্োযের পনরে়োযরর একজি সেযসযর কক়োনিড-19 পরীে়োর  ল়ো ল ইনর্ে়োচক এযসযি  
• এই র়্োনলক়ো  কিই এমি কক়োিও কেযি ভ্রমণ কথ্যক র়্োর়ো ন যর এযসযিি: এখ়োযি নক্লক করুি 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

