
  

িনেয়াগকতােদর জন  কািভড-19 
স িকত েয়াজনীয় তথ : 
 

Supported by: 



িনেয়াগকতােদর জন  কািভড-19 স িকত েয়াজনীয় তথ : 
 
অনু হ কের মেন রাখেবন: এই িনেদিশকা  2 নেভ র, 2020 তািরেখ ত করা হেয়িছল। উদ,ু বাংলা এবং 
পা ািবেত সা িতককােল আরও িকছু ঘাষণা করা হেয়েছ িকনা তা দখার জন  দয়া কের 
www.greaterbirminghamchambers.com/ABCCSupportএর িভিডও িবভাগ  দখুন।  
 
সূচনা: 
 
এিশয়ান িবজেনস চ ার অব কমাস (The Asian Business Chamber of Commerce ) আপনার কমে েক সুরি ত 
রাখেত ব বসায় স দায়েক িবনামূেল  কেরানাভাইরাস স িকত ব বসািয়ক সহায়তা দান করেছ। 
 
এই িবনামূেল র সহায়তার জন  যাগ  হেত আপনােক চ ােরর সদস  হেত হেব না। বাংলা, উদ ুএবং পা ািবেত 
সহায়তা উপল । আরও তেথ র জন  আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন: 
আ মু খান (Anjum Khan) 
এিশয়ান িবজেনস চ ার অব কমাস এর পিরচালক 
টিলেফান: 0121 274 3280 
পৃ েপাষকতায়: 
 
আমার ব বসােয়র সেচতন হওয়া উিচত এমন কােনা জাতীয় সীমাব তা আেছ িক? 

মবধমান কািভড-19 কেসর কারেণ, সরকার নতুন জাতীয় কািভড-19 িবিধ বতন করেছ যা 5 নেভ র 
বৃহ িতবার থেক 2 িডেস র বুধবার পয  কাযকর হেব (স ূণ িববরেণর জন  এখােন ি ক ক ন)। 

নতুন িবিধিনেষেধর অথ হ'ল কাজ, িশ া, িশ  যে র ব ব া এবং মৗিলক েয়াজনীয় িজিনসপ  কনার জন  িনিদ  
পিরি িত ব তীত লাকেদর ঘর থেক বাইের যাওয়া উিচত নয়। যখােন স ব মানুেষর বািড় থেক কাজ করা 
উিচত, তেব কাযকরভােব বািড় থেক কাজ করেত অ ম যারা তােদর জন  কমে িল খালা থাকা উিচত। 

সরকার ঘাষণা কেরেছ য অপিরহায নয় এমন খুচরা দাকান ( পাশাক, ইেলক িনক ার ইত ািদ), ইনেডার এবং 
আউটেডার অবসর সুিবধা (িজম, বািলং এিল ইত ািদ), িবেনাদন জায়গা িল (িথেয়টার, িসেনমা ইত ািদ) এবং চুল 
ও নেখর সলুেনর মেতা ব ি গত যে র সুিবধা িল অবশ ই ব  রাখেত হেব। অপিরহায নয় এমন খুচরা দাকান 
ি ক-অ া -কােল  পিরেষবা চালু রাখেত পারেব। 

রে াঁরা, বার এবং পাব আইনগতভােব ব  থাকা েয়াজন তেব এ  এখনও টকওেয় এবং সরবরাহ পিরেষবা 
পিরচালনা করেত পাের। কবলমা  কােজর উে েশ  মেণর সময় যােদর আবাসন েয়াজন তােদর জন  এবং 
সীিমত সংখ ক অন ান  অব াহিতর ে  হােটল এবং অন ান  আবাসন খালা থাকা উিচত। 

খাবােরর দাকান, সুপারমােকট, উদ ান ক  এবং েয়াজনীয় খুচরা সরবরাহকারী অন ান  খুচরা িবে তােদর খালা 
থাকার অনুমিত রেয়েছ তেব তারা অবশ ই কািভড-সুর া িনেদিশকা িল মেন চলেছ তা িনি ত করেত হেব। 

আমার ব বসােয়র সেচতন হওয়া উিচত এমন কানও " ানীয় লকডাউন" ব ব া আেছ িক? 

অনু হ কের মেন রাখেবন:এই ব ব া িল অন ান  জাতীয় িনেদিশকার অিতির । 
না, নতুন জাতীয় িবিধিনেষধ িল বতমােন িবদ মান ানীয় িবিধিনেষধ িলেক িত াপন করেব। সরকার বেলেছ য 
জাতীয় সীমাব তা িল শষ হওয়ার পের তারা এক  আ িলক প িতর িদেক িফের যেত চাইেব। 
 
কািভড-19 িনেদিশকা মেন চলেত আমার ব বসায়েক কী করেত হেব? 

সম  ব বসােয়র নওয়া েয়াজন এমন পদে প িলর সংি সােরর জন  অনু হ কের নীেচ দখুন, আরও তথ  
এখােন পাওয়া যােব 

 কািভড-19 ঝঁুিক মূল ায়ন করা এবং ফলাফল িল দশন করা 



 পির ার করা, হাত ধায়া এবং া িবিধ ি য়ার িবকাশ সাধন করা  
 বািড় থেক কাজ করেত মানুষেক সহায়তা করা (েযখােন স ব) 
 যখােন স ব 2িমটার সামািজক দরূ  বজায় রাখা  
 যখােন মানুষ 2 িমটার দেূর থাকেত পাের না, সখােন সং মণ ঝঁুিক ব ব াপনা করার পদে প নওয়া 
 NHS ট  অ া  স ারা -িবি  থাকেত বলা হেয়েছ এমন কােনা ব ি েক ব বসা িল কমে ে  

আসেত বলেত পাের না যত ণ না তােদর িবি করেণর সময় শষ হয় 
 
হােটল এবং অন ান  আবাসন পিরেষবা িলর আইনগতভােব এ িলও েয়াজন: 

 NHS ট  ও স পিরেষবােক সহায়তা করার জন  াহক এবং দশনাথ েদর 21 িদেনর জন  রকড রাখা। 
এক  NHS অ াপ এবং QR কাড পা ার রেয়েছ যা ব বসােয়র াহেকর িববরণ সং হ করার জন  
ব বহার করা উিচত। এখােন আরও জানুন। 

 
 
িন িলিখত িনেষধা া িল কাযকর রেয়েছ তা অনু হ কের মেন রাখেবন: 

 িববাহ ধুমা  ব িত মী পিরি িতেত সংগ ত হেত পারেব এবং উপাসনার ান িল ব  থাকেব যিদ না 
স িল জানাজা এবং ত  াথনা সহ িনিদ  উে েশ  ব ব ত হয়। 30 জন অিতিথর উপি িতেত 
সমািহত করার অনুমিত রেয়েছ। 

 মুেখর আ াদন িলর এরা অবশ ই পিরধান করেব: মুিদখানার কম  ও তা, ট াি  এবং াইেভট ভাড়ার 
যানবাহেনর সম  ব বহারকারী।  

 
 
আমার ব বসা যিদ কািভড-19 িনেদিশকা মেন না চেল তাহেল কী হেব? 
 
যসব ব বসা িল কািভড-19 িবিধ ল ন করেছ বেল তীয়মান হেয়েছ তারা তর জিরমানা এবং/অথবা 
অ ায়ী বে র মুেখামুিখ হেত পােরন। 
 
তারা তােদর ব বসােয় কািভড-19 াদভুােবর স ুখীন হওয়ার এক  স াব  ঝঁুিকর মেধ ও রেয়েছ। 
 
কানও কম র যিদ কািভড-19 ল ণ থােক তাহেল আমার ব বসা র কী করা উিচত? 

 
কািভড-19 এর ল ণ িল হল: 

 এক  নতুন মাগত কািশ 
 এক  উ  তাপমা া  
 াদ এবং/বা গে র অনুভূিত হারােনা, বা পিরবতন 

 
যিদ কানও কম  আপনার কমে ে  থােক এবং এই ল ণ িল থােক: 
 

 অিবলে  তােদরেক বািড় যেত বলুন, তােদর অবশ ই NHS ট  ও স থেক এক  কািভড-19 
পরী ার জন  অনুেরাধ করেত হেব এবং পরী ার ফলাফল না পাওয়া পয  -িবি  থাকেত হেব 

 তারা শ কেরেছন এমন জায়গা িল পির ার ক ন 
 
যিদ কানও কম  বািড়েত থােক এবং এই ল ণ িল থােক: 
 

 তােদরেক কােজ না আসেত বলুন, তােদর অবশ ই NHS ট  ও স থেক এক  কািভড-19 পরী ার 
জন  অনুেরাধ করেত হেব এবং পরী ার ফলাফল না পাওয়া পয  -িবি  থাকেত হেব  

 কম দেলর সদস েক -িবি  অব ায় বািড় থেক কাজ করার ে  সহায়তা ক ন (স ব হেল এবং 
তারা যেথ  সু  থাকেল) 

 -িবি  থাকা অব ায় তারা বািড় থেক কাজ করেত অ ম হেল িবিধব  অসু তার বতন দােনর 
মাধ েম (বা তােদর চুি েত যা রেয়েছ) কম দেলর সদস েক সহায়তা ক ন  



 যিদ তােদর পরী ায় নিতবাচক ফলাফল আেস তাহেল তারা কােজ িফরেত পাের - যত ণ না 1) ট  
ও স ারা তােদরেক -িবি  থাকেত বলা না হে , 2) তােদর পিরবার/"সহায়তা বাবেল" ল ণ িল 
িছল এমন অন  কারও পরী ার ফলাফল নিতবাচক হে  এবং 3) তারা যেথ  ভাল বাধ করেছন  

 যিদ তােদর পরী ায় ইিতবাচক ফলাফল আেস তাহেল ল ণ িল কােশর পের অ তপে  10 িদন -
িবি  থাকা চািলেয় যাওয়া েয়াজন এবং আপনার সং ার NHS ট  ও স এর সােথ যু  থাকার 
েয়াজন হেত পাের 

 
কম েদর 14 িদেনর জন  -িবি  থাকারও েয়াজন হেত পাের যিদ: 
 

 তােদর পিরবােরর একজন সদেস র কািভড-19 পরী ার ফলাফল ইিতবাচক এেসেছ  
 এই তািলকায় নই এমন কানও দেশ মণ থেক তারা িফের এেসেছন: এখােন ি ক ক ন 

 
সামািজক দরূ  স েক িনেদিশকা িল কী কী? 
 
কািভড-19 চলাকালীন সামািজক দরূ  স েক িব ািরত িদকিনেদেশর জন  gov.uk িভিজট ক ন এখােন। মূল 
পদে প িল হল: 

 আপনােক অবশ ই বািড়েত থাকেত হেব এবং কবলমা  সীিমত কারেণর জন  বাসা ছেড় চেল যেত হেব 
যার মেধ  রেয়েছ: িশ  য , অনুশীলন (বাইের) এবং মৗিলক েয়াজনীয় িজিনসপ  কনা 

 আপিন কােজ যেত পােরন, তেব কবল তখনই সটা করা উিচত যিদ আপিন বািড় থেক কাযকরভােব 
কাজ করেত না পােরন 

 পিরবার বা ব ু বা বেদর সােথ সামািজকভােব গৃহমধ  দখা করেবন না যিদ না তারা আপনার সমথন 
বাবল/পিরবােরর অংশ হয়  

 আপিন বাইের (সামািজকভােব) কবলমা  তােদর দখা করেত পােরন যােদর সােথ আপিন বাস কেরন, 
আপনার সমথন বাবেলর সদস  অথবা অন  পিরবােরর একজন (যিদ আপিন িনেজ একা থােকন)  

 আপনার ানীয় অ েলর বাইের মণ এিড়েয় চলুন এবং আপনার করা সামি ক মেণর সংখ া াস 
করার চ া ক ন 

 আপিন যার সােথ থােকন না (বা আপনার সমথেনর বাবেল নই এমন কউ) এমন কারও থেক 
কমপে  2 িমটার (3 পদে প) দেূর থাকার চ া ক ন 

 দাকান িলেত, সবজনীন ইনেডার স ংেস এবং গণপিরবহেণ এক  মুেখাশ বা মুেখর আ াদন প ন 
 আপনার হাত সাবান এবং জল িদেয় ায়শই ধুেয় ফলুন - কমপে  20 সেকে র জন  এ  ক ন 

(সাবান এবং জল পাওয়া না গেল হ া  স ািনটাইজার জল ব বহার ক ন) 
 আপিন যখন কািশ বা হাঁিচ দন তখন আপনার মুখ এবং নাক সু  বা আপনার হাতা (আপনার হাত 

নয়) িদেয় ঢেক িদন, অিবলে  সু  ময়লার ঝুিড়েত রাখুন এবং সােথ সােথ আপনার হাত ধুেয় িনন 
 আপনার হাত পির ার না থাকেল আপনার চাখ, নাক বা মুখ শ করেবন না 

 
কম েদর 14 িদেনর জন  -িবি  থাকারও েয়াজন হেত পাের যিদ: 
 
• তােদর পিরবােরর একজন সদেস র কািভড-19 পরী ার ফলাফল ইিতবাচক এেসেছ  
• এই তািলকায় নই এমন কানও দেশ মণ থেক তারা িফের এেসেছন: এখােন ি ক ক ন 


