দেশব্যাপী লকডাউন

ঘরে থাকুন
সামাজিক জমলাজমশা
সারপার্ট ব্ারব্াল, চাইল্ডরকয়াে ব্ারব্াল, ঝুঁ জকপূর্ট

জশক্ষা

কাি

শজপিং ও দোকানপার্

আর্লি ইয়ার্ি (র্িশু র্িদ্যালয়) খ ালা থাকবি।

অত্যািিযকীয় খদ্াকান খ ালা থাকবত্

শুিমাত্র কারি য্াওয়াে িনয ঘে হরি দব্ে

গ্রুরপ দয্াগোন, ব্া দেসপাইর্ দকয়াে প্রোন ছাড়া

আজলট ইয়াসট (জশশু জব্েযালয়) দ ালা থাকরব্।

পারবি। অনাব্শযকীয় দোকান দ ালা

হরি পারেন য্জে ঘে দথরক কাি কো

অনয দকারনা কােরর্ একাজিক ঘরেে ব্াজসন্দারেে জমলাজমশা

ঝুঁ জকপূর্ট দলাকরেে ও জিটিকযাল ওয়াকট ােরেে

জনরেি। শুিমাত্র জিক-অযান্ড-কারলক্ট

সম্ভব্ না হয়।

দলাকরেেরক সাহায্যকের্, িরুেী সাহায্য প্রোন, সারপার্ট

কো জনরেি।

(অপজেহায্ট কমীরেে) সন্তানরেে িনয স্কল
দ ালা থাকরব্।

জচত্ত জব্রনােন
িন্ধ।

ইনরডাে ব্া আভ্যন্তেীর্
জিড়াকমট
িন্ধ।

রাতে থাকা

ররসিতেসিয়াল রকয়ার

জনরিে ঘে ছাড়া অনযত্র োরি থাকা
জনরেি।
সীজমি জকছ ব্যজিিম
প্রত াজ্য হতে।

(এলরকাহল ব্যজিি
) এব্িং দডজলভাজেে িনয
দ ালা থাকরি পােরব্।

দহারর্ল ও আব্াসন

ব্যজিগি পজেচয্টা

ব্ন্ধ।(জকছ ব্যজিিম ব্ারে)।

িন্ধ।

রকয়ার রহাতে সিসজ্ট করা াতে, েতে

অযাপায়ন (হসজপর্াজলটি) ব্ন্ধ।

জভজিরর্ে সময় ঘজনষ্ঠ সিংস্পশট জনরেি।

দ ালা থাকরি পােরব্ িরব্ দকারনা

সিংিমর্ দে া জেরল দকারনা জভজিরর্ে

প্রাথথনালয়

ব্াে, পাব্ ও দেস্টরেন্ট
দর্কওরয়

এলরকাহল জব্জি জনরেি।

িযর্িগত্ প্রাথিনা ও িমারয্ি প্রাথটনাে িনয
দ ালা থাকরব্, িরব্ জনরিে ঘরেে দলাকরেে ও
সারপর্ট ব্ারব্াল ছাড়া জমলাজমশা কো জনরেি।

অনমজি দেওয়া হরব্ না।

ভ্রমন ও পজেব্হন

ব্যায়াম ও ব্জহজব্টভাগীয় দ লািলা

অব্শযই ঘরে থাকরব্ন। শুিমাত্র কারি য্াওয়া ব্া
অনয দকারনা অনরমাজেি কােরর্ ঘরেে ব্াইরে
দয্রি পােরব্ন। । য্জে ভ্রমন কেরিই হয়, িরব্
স্থানীয় এলাকায় থাকরব্ন এব্িং ভ্রমন সিং যা
কজমরয় দনরব্ন।

আপনার ঘতরর রলাকতের ো িাতপাটথ োতোতলর িতে
অথো অনয ঘতরর োত্র একজ্ন রলাতকর িতে েযায়াে করার জ্নয
োইতর র তে পারতেন - েতে শুিু োত্র সেতন একোর। সেতজ্তোল্ড
রলাকতের জ্নয ছাড়া অতগথনাইজ্ে রপাটথি েন্ধ।

ব্যজিিম প্ররয্ািয না হরল

জব্রেরশ ভ্রমন কেরব্ন না।

আরো িথয ও জব্স্তাজেি জনরেট শনাে িনয জভজির্ করুন: gov.uk/coronavirus

জব্ব্াহ অনষ্ঠান ও মৃিরেহ সৎকাে
েৃ েতেহ িৎকাতর িেথাসিক 30 জ্ন উপসিে থাকতে পারতেন।
ওতয়ইক্ি ো এই জ্ােীয় অনযানয অনুষ্ঠানপেথ হতে পারতে
েতে ছয় জ্তনর রেসি উপসিে থাকতে পারতেন না।
েযসেক্রে অেিায় িেথাসিক ছয় জ্ন
সেোহ অনুষ্ঠাতন উপসিে থাকতে পারতেন।

ডািােী মরি মাোত্মক ঝুঁ জকপূর্ট
যর্দ্ আপর্ন একটি র্ির্ডিং খলটার খপবয় থাবকন, ত্বি
আপনাবক অিিযই র্ির্ডিং করবত্ হবি। য্াো ডািােী
মরি মাোত্মক ঝুঁ জকপূর্ট িাো দয্ন ঘে দথরক দব্ে না

হন, য্জেনা দমজডকযাল অযাপরয়ন্টরমরন্ট য্াওয়া,
ব্যায়াম কো অথব্া অজি িরুেী কারি দব্ে

হওয়াে েেকাে হয়।

