বাংলা
থম ধাপ :

৮ ই মাচ

সকল ছা ছা ীেদড় জেন খালা
হেব। কেলজ এবং ইউিনভািস
মাধ েম াক ক াল কাযকম
হেব।

িবেনাদন এবং শরীর চচার তািগেদ
একই ঘেরর মধ কার সদস গণ
বর হেত পারেব। ধু মা
একজন অন ঘর হেত বািহের
দখা করেত পারেব। বািহর হেত
কােনা মানুষ েবশ এবং দখা
সা াৎ িনেষধ।

িশ পিরচযায় কউ বািহর েবশ করেল
অবশ ই মা এবং সকল কার েটকশন িনেত
হেব।

অিত েয়াজনীয় দরকার ছাড়া
ঘর থেক বর হওয়া িনিষ ।

যিদ

েয়াজন হয় জানাযােত ৩০ জন
এবং িবেয়েত ৬ জন পয
অংশ হেণর অনুমিত আেছ।

২৯ ই মাচ
দু ঘর থেক সেবা ৬ জন অথবা ২ জন
বািহের দখা সা াৎ করেত পারেব। ঘেরর
অভ ের দখা িকংবা েবশ িনিষ ।

খলাধুলা এবং িবেনাদন ক আে আে
খালা হেব।

একই ঘের বসবাসরত পিরবার এবং সদস গণ সেবা

িশ

এবং বেড়ােদর জন বািহেরর খলাধুলা
দখা এবং আেয়াজন করা হেব।

খুবই নূন তম মণ করা যােব িক ছ িনেয়
অন দশ অথবা হিলেড ান িনিষ ।

১৫ জন বািহের দখা করেত পারেব।

বাংলা
ি তীয় ধাপ :

থম ধাপ এর ৫ স াহ
পর, ১২ ই এি ল থেক।

অভ রীণ িবেনাদন ক এবং
ব ায়ামাগার খুলেব িক
পিরসের
ধুমা একই ঘেরর সদস গেণর জেন ।

দু ঘর থেক সেবা ৬ জন
অথবা ২ জন বািহের দখা করেত
পারেব। ঘেরর মেধ মলােমশা
িনিষ ।
িচিড়য়াখানা, িসেনমা হল সহ
যাবতীয় িবেনাদন ক খুলেত
পাের।

লাইে ির এবং কিমউিন
খুলেত পাের।

স ার

ব ি গত পিরচযা , সলুন
ইত ািদ খুলেত পাের।

অভ রীন িশ িবেনাদন
ক সেবা ১৫ জেনর
জেন খুলেত পাের।

একই পিরবােরর সদস রা
দেশর অভ ের অন ে রাি
যাপন করেত পারেব।

িনজ ক াটািরং ব ব াপনায়
অন ে থাকা স ব হেত পাের।

যিদ েয়াজন হয় জানাযােত ৩০
জন এবং িবেয়েত ১৫ জন পয
অংশ হেণর অনুমিত আেছ।

সকল দাকানপাট খুলেত
পাের।

িবিভ উ

হােটল, রে ারা এবং িবিভ
অিতিথ ক খুলেত পাের।

সীিমত মণ। আ জািতক মণ
এবং ছ যাপন িনিষ ।

িবেনাদন অনু ান আেয়াজন
করা যেত পাের।

বাংলা
তৃ তীয় ধাপ:

ি তীয় ধােপর ৫ স াহ পর,
১৭ ই ম।
িবেশষ পািরবািরক অনূ ােন
৩০ জন পয অংশ হণ
করেত পারেব।

অভ রীণ িবেনাদন খুলেব ।

বািহের ৩০ জন এবং ঘেরর মেধ
৬ জন পয দখা করেত পারেব।

বািহেরর সকল িবেনাদন
ক খুেল যেত পাের।

সকল কার থাকার
জায়গা এবং হােটল
খুলেত পাের।

ঘেরায়া ভােব রাি যাপন
করা যেত পাের।

সকল বয়েসর জেন অভ রীন
খলাধুলা এবং িবেনাদন আেয়াজন
করা যেত পাের।

আ জািতক মণ স ব হেত পাের, িক তা
হেত পাের ওই সময়কার অব া অনুযায়ী।

বািহের িবেশষ বড় আকােরর অনু ান, মলা আেয়াজন
করা যেত পাের। িক
ধুমা ১০০০ জন ইনেডাের এবং
৪০০০ জন উ ু পিরেবেশ অনুেমাদন করা যেত পাের।
আর বসার বপ া থাকেল ১০,০০০ জন পয অনূেমাদন
করা যেত পাের।

বাংলা
চতথ ধাপ:

সকল

তৃ তীয় ধােপর ৫ স াহ পর এবং
সরকােরর িবেবচনার মাধ েম ২১ ই জুন
থেক আশা করা যেত পাের -

কার বাধা িনেষধ উেঠ
যেত পাের।

সকল কার অনু ান আেয়াজন
াভািবক ভােব চালু হেত পাের।

নশ

াব খুলেত পাের।

সকল কার চলাচল,
জীবনযা া, মলােমশা এবং
মণ াভািবক িনয়েম চলার
স াবনা আেছ।

https://ccslovesomerset.org/covid-19-translated/
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