
ঘের থাকা ও অনয্েদর েথেক দেূর থাকার নতুন িনয়মাবলী 
 

 
কেরানাভাইরাস েমাকািবলায় এনএইচএস-এর সুর�া ও জীবন বাঁচােত আমরা সবাই একমা� েয গর�পূণর্ কাজিট করেত পাির তা 
হে� ঘের থাকা।  

 
অনয্েদর সােথ আমােদর �িতিদনকার েযাগােযাগ কমােল সং�মণ ছিড়েয় পড়া কেম যােব।  েস জনয্ সরকার িতনিট নতুন পদে�প 
চাল ুকেরেছ।  

 
1. খুব সীিমত উে�শয্ ছাড়া জনগেণর ঘের থাকা দরকার।  

 
2. িনতয্ �েয়াজনীয় �বয্ িবি� কের না এমন েদাকান এবং পাবিলক ে�স ব� করা।  

 
3. �কােশয্ দইু জেনর েবশী েলােকর সব ধরেণর সমােবশ ব� করা।  

 
�িতিট নাগিরকেক এই নতুন পদে�পগেলা অবশয্ই েমেন চলেত হেব।  পুিলশসহ সংি�� কতৃর্ প�েক জিরমানাসহ সমােবশ েভেঙ 
েদওয়ার মাধয্েম এই পদে�পগেলা কাযর্কর করার �মতা েদওয়া হেব।  

 
23 মাচর্  েসামবার েথেক এই পদে�পগেলা কাযর্কর করা হেয়েছ।  িতন স�াহ পর সরকার আবার এই পদে�পগেলা পযর্ােলাচনা কের 
েদখেব যিদ �মাণ পাওয়া যায় েয এটা স�ব তাহেল িশিথল করা হেব।  

 
1. ঘের থাকা 

 
আপিন চারিটর মেধয্ একিট মা� কারেণ ঘর েথেক েবর হেত পারেবন: 

 
• েমৗিলক �েয়াজেন বাজার করা, েযমন খাদয্ ও ওষুধ, তাও যত কমবার িগেয় স�ব ততবার।  

 
• একিদেন এক রকেমর বয্ায়াম, েযমন একিট েদৗড়, হাঁটা অথবা সাইেকল চালােনা- একা অথবা আপনার পিরবােরর 

সদসয্েদর সােথ।  

 
• েযেকােনা িচিকৎসার �েয়াজেন, অথবা কােরা যত্ন েনওয়া অথবা ঝঁুিকেত আেছ এমন এক বয্ি�েক সহায়তা �দান।  

 
• কােজ যাওয়া-আসা, িক� একমা� েসই কাজ যা ঘের বেস করা স�ব না।  

 
এই চারিট কারণ বয্িত�ম --- এইসব কাজ যখন করেবন তখনও আপনােক ঘেরর বাইের যতটা স�ব কম সময় থাকা যায় তত 

কম সময় থাকেত হেব এবং আপনার পিরবােরর বাইের এমন সবার কাছ েথেক অ�ত দইু িমটার দেূর থাকা িনি�ত করেত হেব।  

 
এই পদে�পগিল সবাইেক অবশয্ েমেন চলেত হেব।  বয্ি�িবেশষ অথবা পিরবার যারা িনেজেদরেক আলাদা কের েরেখেছন, এবং 
যারা খুবই ঝঁুিকপূণর্ যােদরেক র�া করা দরকার তােদর জনয্ আলাদা পরামশর্ রেয়েছ।  েযখােন বাবা মা একই পিরবাের থােকন না 
েসে�ে� ১৮ বছেরর িনেচ িশশেদর তােদর বাবা মা’র বাড়ীর মেধয্ আনা-েনওয়া করা েযেত পাের।  

 
সরকার অেনক অতয্াবশয্কীয় কম�েদর িচি�ত কেরেছ যােদর িশশরা এখনও �ুেল অথবা তােদর েসবা �দানকারীেদর কােছ েযেত 
পাের।  এই অতয্াবশয্কীয় কম�েদর সং�া আপিন কােজ েযেত পােরন িক পােরন না েসটা �ভািবত কের না, -- - 
আপিন যিদ একজন অতয্াবশয্কীয় কম� না হন তাহেল আপিন যিদ ঘের বেস কাজ করেত না পােরন তাহেল কােজ েযেত পােরন।  

 
অতয্াবশয্কীয় কম� এবং ঝঁুিকপূণর্ িশশেদর বাবা মা’রা �ুল েথেক অথবা েসবা �দানকারীেদর কাছ েথেক িশশেদর আনা-েনওয়ার 
জনয্ ঘর েথেক েবর হেত পােরন।  



2. িনতয্ �েয়াজনীয় �বয্ িবি� কের না এমন েদাকান এবং 
ি     

 

 
সামািজক েযাগােযাগ কমােনার জনয্ সরকার িনিদর্� বয্বসা ও �ান বে�র িনেদর্শ িদেয়েছ।  এেত অ�ভুর্ � রেয়েছ: 

 
• পাব, িসেনমা ও িথেয়টার 

 
• িনতয্ �েয়াজনীয় নয় এমন মালামাল িব�য়কারী সকল খুচরা েদাকান --- এর মেধয্ রেয়েছ কাপেড়র ও 

ইেলকি�ক েদাকান, চুল, নখ কাটার েসলনু িবউিট পালর্ার, খাদয্ �েবয্র বাজার ছাড়া সকল আউটেডার ও ইনেডার 
মােকর্ ট।  

 
• লাইে�রী, কিমউিনিট েস�ার ও ইয়ুথ েস�ারসমূহ।  

 
• ঘেরর েভতের ও ঘেরর বাইের অবসর কাটােনার সেুযাগসমূহ েযমন েবািলং অয্াইিলজ, আেকর্ ড ও হালকা 

েখলাধুলার সুেযাগ �দানকারী।  

 
• পােকর্ র মেধয্ সবার িমিলত হওয়ার �ান, েযমন েখলার মাঠ, েখলার েকাটর্ , বাইেরর িজম।  

 
• �াথর্নার �ান, ঘিন� পিরবােরর েযাগদােনর মাধয্েম অনিু�ত অে�য্ি�ি�য়া বয্তীত।  

 
• েহােটল, েহাে�ল, ে�ড অয্া� ে�কফা�, কয্া� এলাকা, কয্ারাভান পাকর্ , বািণিজয্ক / অবসেরর জনয্ 

বয্বহৃত েবািডর্ ং হাউজ, �ায়ী বািস�া মলূ কম� এবং জররী আবাসন �দানকারীরা েযমন গৃহহীনেদর জনয্ তারা 
বয্তীত।  

 
আেরা িব�ািরত তথয্ এবং যারা বাদ যােব তােদর স�েকর্  পাওয়া যােব এখােন, েয সব বয্বসা ও অনয্ানয্ �ানসমহূ যা ব� হেব 
েসসেবর তািলকাসহ।  ঘের বেস কাজ করেত না পারেল অনয্ানয্ বয্বসা েখালা রাখা েযেত পাের এবং তােদর কমর্চারীরা কােজ েযেত 
পাের।  

 
3. গণ সমােবশ ব� করা 

 
জনগণ যােত ঘের থােক এবং এেক অপর েথেক দেূর থােক েসটা িনি�ত করেত সরকার দইু জেনর েবশী েলােকর সব ধরেণর 
�কাশয্ সমােবশ ব� করেছ।  

 
এই িনয়েমর মা� দিুট বয্িত�ম রেয়েছ: 

 
● েযখােন একদল মানেুষর সমােবশ রেয়েছ যারা এক সােথ থােক --- এর অথর্ েযমন একজন িপতা বা মাতা যিদ 

তার স�ানেদর বাসায় রাখেত না পােরন তাহেল সােথ কের েদাকােন িনেয় েযেত পেরন।  

 
● কােজর উে�েশয্ সমাগম েযখােন আবশয্ক --- িক� কম�রা কমর্ �েল ৈবঠক ও সকল সমােবশ সংি�� করেবন।  

 
তাছাড়াও সরকার িবেয়, বয্াি�জম এবং অনয্ ধম�য় অন�ুানািদও ব� করেছ।  অবশয্ অে�য্ি�ি�য়া বােদ যা শধ ুপিরবােরর 

ঘিন� সদসয্েদর �ারা স�� করা েযেত পাের।  



4. কােজ যাওয়া 
 

 
ঘের থাকার অংেশ েযভােব বলা হেয়েছ ঘের বেস যিদ কাজ করা একা�ই স�ব না হয় তাহেল জনগণ কােজ েযেত আসেত পাের।  

 
িনতয্�েয়াজনীয় নয় এমন েদাকান ও পাবিলক ে�স বে�র অংেশ েয সংগঠনগেলার কথা বলা হেয়েছ েস সব বয্তীত আর েকান 
বয্বসা ব� করা সরকােরর �েয়াজন েনই কারণ েস সব বয্বসা চািলেয় যাওয়া �েয়াজন।  

 
কমর্চারী ও মািলকগণ তােদর কােজর ��িত িনেয় আেলাচনা করেবন এবং মািলকরা তােদর কমর্চারীরা যােত ঘের বেস কাজ 
করেত পাের তার জনয্ উপযু� আইিট ও অনয্ানয্ য�পািতসহ সব ধরেণর সুেযাগ সুিবধার বয্ব�া করেবন।  

 
অেনক সময় এটা স�ব হেব না কারণ সবাই ঘের েথেক কাজ করেত পাের না।  িনিদর্� িকছু কাজ রেয়েছ যার জনয্ কমর্�েল েযেত 
হয় েযমন েমিশন চালােনা, িনমর্াণ কাজ অথবা সামেনর লাইন পিরেষবা।  

 
ঘের েথেক যিদ আপিন কাজ করেত না পােরন এবং আপিন যিদ স�ু থােকন ও আপিন ও আপনার পিরবােরর েকউ 
�-িবি�� না থােকন তাহেল আপিন কােজ েযেত পােরন।  এটা িচফ েমিডেকল অিফসার-এর পরামেশর্র সােথ সাম�সয্পূণর্।  

 
যােদর অিফেস বা জায়গায় মানষু রেয়েছ তােদর মািলকরা কমর্চারীরা যােত পাবিলক েহলথ ইংলয্া�-এর িনেদর্শনা েমেন চলেত 
স�ম হয় েসটা িনি�ত করেবন এর মেধয্ রেয়েছ েযখােন স�ব েসখােন অনয্েদর েথেক দইু িমটার দরূ� বজায় রাখা, বারবার পািন 
অথবা সাবান িদেয় কমপে� 20 েসেক� হাত েধায়া (পািন না পাওয়া েগেল হয্া� সয্ািনটাইজার েজল বয্বহার করা েযেত পাের)।  

 
েলােকর বািড়েত কাজ করা, েযমন বয্বসায়ীেদর �ারা েমরামত ও র�ণােব�ণ চািলেয় যাওয়া চািলেয় েযেত পাের তেব শতর্  থােক 
েয ে�ড পাসর্ন ভাল আেছন এবং এর েকানও ল�ণ েনই।  তারপরও বাড়ীর েলাকেদর েথেক দইু িমটার দরূ� বজায় রাখাসহ 
সকেলর িনরাপত্তা িনি�ত করার জনয্ পাবিলক েহলথ ইংলয্া�-এর িনেদর্শনা েমেন চলা িনি�ত করেত হেব।  

 
েয পিরবার িবি�� রেয়েছ বা েযখােন েকান বয্ি�েক র�া করা হে� এমন পিরবাের েকান কাজ করা যােব না।  তেব যিদ 
পিরবােরর িনরাপত্তা ঝঁুিক িনরামেয় েযমন জররী কােঠর কাজ অথবা সারােনার কােজ যিদ কািরগর েসটা করেত রাজী থােক 
তাহেল েসটা আলাদা।  েসসব ে�ে� কািরগর ও পিরবারেক পাবিলক েহলথ ইংলয্া�- পরামশর্ িদেত পাের।  

 
যিদ েকান কািরগেরর কেরানাভাইরােসর ল�ণ থােক েসটা যত কম মা�ারই েহাক তাহেল তার েকান কাজ করা উিচৎ না।  

 
িনতয্ �েয়াজনীয় �বয্ িবি� কের না এমন েদাকান এবং পাবিলক ে�স বে�র অংেশ েযভােব বলা হেয়েছ সরকার িনিদর্� িকছু 
বয্বসা ও �ান বে�র িনেদর্শ িদেয়েছ।  সরকার িনেদর্শনািটেত সং�াগিলর এই �েয়াজনীয়তািট অ�ভুর্ � কেরেছ।  এই সব সং�ার 
কমর্চারীেদর কমর্ সং�ান ও আিথর্ক সহায়তার পরামশর্ এখােন পাওয়া যায় gov.uk/coronavirus. 

 
যিদ েকান কম�র মেধয্ অথবা তার পিরবাের ল�ণ েদখা েদয় তাহেল সব সময় �-িবি�� থাকার িনেদর্শনা েমেন চলা উিচৎ।  



5. এই নতুন পদে�পগেলা বা�বায়ন করা 
 

 
এই বয্ব�াসমহূ অনয্েদর সােথ আমােদর িনতয্িদনকার েযাগােযাগ �াস করেব।  কেরানাভাইরাস সং�মণ কমােত এসব আমােদর 
�েচ�ার গর�পূণর্ অংশ।  

 
�িতিট নাগিরকেক এই নতুন পদে�পগেলা েমেন চলার িনেদর্ শ েদওয়া হেয়েছ।  

 
েযখােন মানষু মানেব না েসখােন সমােবশ েভেঙ িদেয় ও জিরমানা কের পুিলশ ও অনয্ানয্ স��ৃ কতৃর্ প� যােত �মতা �েয়াগ কের 

সরকার েসটা িনি�ত করেব।  

 
23 মাচর্  েথেক িতন স�ােহর জনয্ এই বয্ব�া অবয্াহত থাকেব তার পর সরকার তা আবার পযর্ােলাচনা করেব যিদ এটা স�ব েসই 

�মাণ পাওয়া যায় তাহেল তা িশিথল করা হেব।  
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