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ক্যাটার িং ব্যব্সা এব্িং রির্ধার ত প্রাঙ্গনি  জিয নিয়া সব্ধনেষ পদনেপগুরি  সিংরেপ্তসা  (15 এপ্রিল 2021 থেকে 28 এপ্রিল 2021 অব্দি প্রক োজ্য)  
(বার অথবা পাব, অযাপ্রিউজমিন্ট গেি গেন্টার, স্নানাোর, ব্দিটকেস থসন্টোর, আনন্দ করার জায়ো, সোধোরকের ব্দিকেোদকের জ্োয়গো, পার্টি  রুি, ব্দিউটি পোর্লোর, ক্লাব বা নাইট ক্লাব, কারাওমক করার জায়ো, িাহজং-র্টন কাউ পপ্ররের, ম্যোসোজ্ েরোর জ্োয়গো , থের্োর জ্োয়গো এবং েুইপ্রিং পুলগুপ্রল অবশ্যই বন্ধ রাখমে হমব) 

 ক্যাটার িং ব্যব্সা রির্ধার ত প্রাঙ্গি 

অ্যামিউজমিন্ট গেি 

গেন্টার 

মিটমেে গেন্টার আেন্দ করার জায়ো জে মিমোদমের জায়ো মিউটি পার্লার ও িযাোজ 

করামোর জায়ো 

ক্লাব্-ব্ারি মেমদল ষ্ট িামযযক মিড়া পমরের2 েুইমিিং পুর্ গযামটর্ এিিং গেস্টযাউে 

ম্োকের প্রকয়োজ্েীয়তো 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

চোব্দিদো অেু োয়ী 

ম্োকের 

প্রকয়োজ্েীয়তো1 

গটপ্রবমল পানীয় 

গ্রহণ করার / খাবার 

খাওয়ার 

েিয় 

গনই • গকটাপ্ররং িাঙ্গমন 

খাবার/পানীয় গ্রহমণর 

েিয় 

• স্নান করার েিয় 

• স্নান করার েিয় 

• পািমর্ক গেটিিং 

মরিংক: বযায়াি করার 

েিয় (গকাচ/কিী, বা 

>4 জমনর দল বা 

ক্লামের গেমে 

িম াজয নয়) 

• গকটাপ্ররং িাঙ্গমন 

খাবার/পানীয় গ্রহমণর 

েিয় 

• পারিরমিন্স গেেুয: 

প্রশ্ল্পীমদর িমযয  মথষ্ট 

দূরত্ব থাকমল বা োমদর 

িমযয উপ ুক্ত পার্টি শ্ন 

থাকমল, এবং 

অনুষ্ঠান/িহড়ার েিয় 

 খন প্রশ্ল্পীমদর ও 

দশ্িকমদর িমযয  মথষ্ট 

দূরত্ব বা উপ ুক্ত পার্টি শ্ন5 

থাকমব। 

• মিি পাকল : প্রশ্ল্পীমদর ও 

অনয বযপ্রক্তমদর িমযয 

 মথষ্ট দূরত্ব বা উপ ুক্ত 

পার্টি শ্ন5 থাকমল 

িুমখর ট্রিটমিন্ট করামনার েিয় েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

• বাইমর বযায়াি করার েিয় 

• খাদয/পানীয় গ্রহমণর েিয় 

• শ্াওয়ামর স্নান করার েিয় 

• বাইমর বযায়াি করার েিয় 

•  মথষ্ট দূরত্ব বা উপষুক্ত 

পার্টি শ্ন5 েহ ঘমরর প্রিেমর 

বযায়াি করার েিয় (গকাচ/কিী, 

বা >4 জমনর দল বা ক্লামের 

গেমে িম াজয নয়) 

• োাঁ োর কাটার েিয় 

• স্নান করার 

েিয় 

• গচপ্রজং রুি গথমক পুমল 

 াওয়ার েিয় বা 

প্রবপরীে, বা এক পুল 

গথমক আর এক পুমল 

 াওয়ার েিয় 

• বযপ্রক্তমদর িমযয 

 মথষ্ট দূরত্ব বা 

উপ ুক্ত পার্টি শ্ন5  

গরমখ ওয়ািি-আপ 

বযাবাি করার েিয় 
• গকাচমক গকাপ্রচং-এর 

েিয় েবিদা িাস্ক 

পড়মে হমব 

• েোদয/পোেীয় গ্রিকের সম্য় 

• স্নোে েরোর সম্য় 

• থগস্ট রুকম্ েোেোর সম্য় 

শরীকরর তোপম্োত্রোর 
ব্দিব্দেিং 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸( ে দূর িম াজয) 🗸 🗸 

িোকতর স্বোস্থ্যব্দিব্দধর 

ব্দিধোে 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

গ াোম াে গেপ্রেং 1, 2 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 
ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 
ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

🗸( ে দূর িম াজয) 🗸 েোিোর ততব্দরর পব্দরসর িো ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকর প্রক োজ্য ব্দেকদল শ থম্কে 
চরু্ে 

কিীমদর পরীো / 
র্টকাদান 2, 3 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 
পারিরমিন্স গেেুয: গ  প্রশ্ল্পী িাস্ক 

পমড়ন না োাঁ মক গকাপ্রিড-১৯-এর 

জনয পপ্রলমিরাে গচন প্ররঅযাকশ্ন-

প্রিপ্রিক প্রনউমক্লপ্রয়ক অযাপ্রেড গটস্ট 

করামে হমব েংপ্রিষ্ট জায়োয় 

আোর ৭ প্রদন আমে এবং োর িপ্রে 

১4 প্রদন পমর 

🗸 েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

 

 

🗸 🗸 েোিোর ততব্দরর পব্দরসর িো ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকর প্রক োজ্য ব্দেকদল শ থম্কে 

চরু্ে 

 
1 পব্দরসকর প্রকিকশর মু্কে িো থ  থেোে এেটি িোধোিীে জ্োয়গোয় থেোে এেটি সম্কয় “LeaveHomeSafe” থেেুযর QR থেোি থর্েো থপোস্টোর থদেোকেো  োকত থেটোব্দরিং পব্দরসকর থেোে িযব্দি সকঙ্গ সকঙ্গ এেটি থম্োিোইর্ থিোকের সোিোক য এটি েযোে েরকত পোকর এিিং থপোস্টোকরর আেোর ২১০ X ২৯৭ ব্দম্ব্দম্ (A4 সোইজ্)-এর েম্ িকর্ চর্কি েো।; আর বযবহারকারীমদর (েযোটোব্দরিং িযিসোর জ্েয,  োরো শুধু থটেঅযোওকয় অিল োর েকরে 
থসই িযব্দিসমূ্ি িোকদ) িাঙ্গমন িমবশ্ করমে গদওয়ার আমে োাঁ রা গ ন ‘প্রলিমহািমেফ’ গিনুয প্রকউআর গকাড স্কযান কমরন বা প্রনমজমদর নাি, গ াোম াে নম্বর ও োাঁ মদর আেিমনর েিয় ও োপ্ররখ গদন ো প্রনপ্রিে করুন ও ৩১ প্রদমনর জনয এই গরকডি  গরমখ প্রদন। 
2 প্রনমদি মশ্র কা িকর েিয়েীিা অপ্রি  প্রদ গকটাপ্ররং িাঙ্গন (১) িপ্রেপ্রদন ৫.৫৯ প্রপএি অপ্রি ডাইন-ইন পপ্ররমষবা গদয়; এবং (২) এক গটপ্রবমল দুজমনর গবপ্রশ্ বেমে না গদয়, োাঁ মদর প্রেনর্ট নেুন প্রনয়ি না িানমলও চলমব, গ গুপ্রল হল (ক) িাঙ্গমন িমবমশ্র অনুিপ্রের জনয বযবহারকারীরা োাঁ মদর গিাবাইল গফান প্রদময় ‘প্রলিমহািমেফ’ প্রকউআর গকাড স্কযান কমরন বা োাঁ মদর বযপ্রক্তেে েথয প্রদময় গরপ্রজস্টার কমরন; (খ) েিস্ত 

কিীমক গটস্ট করামনা; এবং (ে) উপ ুক্ত প্রবপ্রয না িানা হমল েংক্রিমণর ঝুাঁ প্রক কিামনার জনয প িায়ক্রপ্রিক প্রবপ্রয িময়াে ( 4 নং ফুটমনাট গদখুন)। গকটাপ্ররং বযবোর দাপ্রয়ত্বিাপ্ত বযপ্রক্তমক একর্ট গনার্টমশ্ গকান েিময়র িমযয ডাইন-ইন পপ্ররমষবা উপলব্ধ এবং ওই েিময়র িমযয একোমথ এক গটপ্রবমল কেজন বেমে পামর ও গেই েমঙ্গ বযবো-েম্পপ্রকি ে িময়াজনীয় েথয জানামে হমব। উপমরাক্ত গকটাপ্ররং বযবো িাঙ্গমনর জনয 

 প্রদ ডাইন-ইন পপ্ররমষবার েিয়েীিা ও এক গটপ্রবমল েবিাপ্রযক কেজন একোমথ বেমে পামরন গেই েংক্রান্ত প্রবপ্রয না িানা হয়( গ িন ৬.০০ প্রপএমির পর ডাইন-ইন পপ্ররমষবা গদওয়া বা এক গটপ্রবমল দুজমনর গবপ্রশ্ গলামকর বোর বযবস্থা করা), গেমেমে েংপ্রিষ্ট পপ্ররেমর েম্ভাবয ঝুাঁ প্রকর কথা িাথায় গরমখ োমদর ১4 প্রদমনর জনয িপ্রেপ্রদন ৫.৫৯ প্রপএি অপ্রি ডাইন-ইন পপ্ররমষবা েীিাবদ্ধ রাখমে হমব এবং দুজমনর গবপ্রশ্ বযপ্রক্তমক 

এক গটপ্রবমল বেমে গদওয়া চলমব না  ামে েংক্রিমণর ঝুাঁ প্রক কিামনা  ায় (অথিাৎ ১4 প্রদমনর েিয়েীিার িমযয েংপ্রিষ্ট িাঙ্গমন ফুটমনাট 1,3 ও 4-এ কপ্রথে নেুন প্রবপ্রয গ্রহমণর পর প্রবপ্রযপ্রনমষমযর ছাড় িম াজয হমব না। পপ্ররবমেি , েংপ্রিষ্ট িাঙ্গনমক উপমরর (১) ও (২)-এ কপ্রথে প্রনয়ি গিমন চলমে হমব এবং িময়াজনীয় গনার্টশ্ িদশ্িন করমে হমব  ামে গকান েিময়র িমযয ডাইন-ইন পপ্ররমষবা উপলব্ধ এবং ওই েিময়র িমযয 

একোমথ এক গটপ্রবমল কেজন বেমে পামর ও গেই েমঙ্গ বযবো-েম্পপ্রকি ে িময়াজনীয় েথয ও ১4 প্রদমনর েিয়েীিার শুরু ও গশ্মষর োপ্ররখ উমেখ করমে হমব) 

3 8 এপ্রিল 2021 থেকে শুরু েকর প্রব্দত 14 ব্দদে অন্তর েোকজ্ ব্দে ুি সম্স্ত েম্ীকদর COVID-19-এর জ্েয পব্দর্কম্রোস থচে ব্দরঅযোেশে-ব্দেব্দিে ব্দেউকেব্দয়ে অযোব্দসি থটকস্টর িযিস্থ্ো েরো, এিিং েম্ীরো  োকত 22 এপ্রিল 2021-এর আকগ এিিং প্রব্দত 14 ব্দদে পরপর থটকস্টর ির্োিকর্র এসএম্এস থেোটিব্দিকেশে পোে এিিং পরিতী 31 ব্দদে অব্দি থসই থেোটিব্দিকেশেটির থরেিল  রোকেে তো ব্দেব্দিত েরকত িকি। (িময়াজনীয় 

পরীোর বযবস্থা); অথবা, প্রবকল্প প্রহোমব, চত্বমর বযবোর পপ্ররচালনায় জপ্রড়ে একজন কিী েদেযমক একর্ট COVID-19 র্টকাদান কা িযারা েম্পন্ন করার পমর 14েি প্রদন গথমক শুরু হওয়া িময়াজনীয় পরীোর বযবস্থা গ্রহণ করার িময়াজন গনই এবং র্টকাদামনর িিাণ প্রহোমব র্টকা গরকডি  রাখমে হমব। Sinovac COVID-19 র্টকা (CoronaVac িযাপ্রিন) এবং Fosun Pharma/BioNTech COVID-19 র্টকা 

(Comirnaty িযাপ্রিন) উিময়র জনয,  র্টকাদামনর কা িযারা েিাপ্ত করমে োযারণে দুর্ট গ্রপ্রহে গডাজ জপ্রড়ে কমর। এর আমে COVID-19 এ েংক্রাপ্রিে বযপ্রক্তমদর জনয, োরা Comirnaty র্টকার একর্ট গডাজ গ্রহমনর পমর COVID-19 র্টকাদামনর কা িযারা েম্পন্ন কমরমছন বমল িমন করা গ মে পামর। গ  বযপ্রক্তরা হংকং-এর বাইমরর জায়োগুপ্রলমে COVID-19 র্টকা গপময়প্রছমলন এবং স্থানীয় স্বাস্থয কেতি পমের 

প্রনমদি প্রশ্কা অনুোমর িময়াজনীয় গডাজ গপময়মছন, োরাও েংপ্রিষ্ট COVID-19 র্টকার র্টকাদামনর কা িযারা েম্পন্ন কমরমছন বমল প্রবমবপ্রচে হমব। 

 
 



  ক্যাটার িং ব্যব্সা রির্ধার ত প্রাঙ্গি 

অ্যামিউজমিন্ট গেি 

গেন্টার 

মিটমেে গেন্টার আেন্দ করার জায়ো জে মিমোদমের জায়ো মিউটি পার্লার ও িযাোজ 

করামোর জায়ো 

ক্লাব্-ব্ারি মেমদল ষ্ট িামযযক মিড়া পমরের2 েুইমিিং পুর্ গযামটর্ এিিং গেস্টযাউে 

েংক্রিণ হ্রাে করার 

জনয পদমেপগুপ্রল 

 খন িােপ্রঙ্গক বযবস্থা 

ঝুাঁ প্রক গ্রহণ করা হয় না 

2, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

🗸 🗸 েোিোর ততব্দরর পব্দরসর িো ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকর প্রক োজ্য ব্দেকদল শ 

থম্কে চরু্ে 

দূরত্ব 5 থটব্দির্গুব্দর্র ম্কধয 

প লোপ্ত দূরত্ব িো 

েো লের ব্দিেোজ্ে 

গস্টশ্ন, গিপ্রশ্ন বা 

গফপ্রেপ্রলর্টর িামঝ  মথষ্ট 

দূরত্ব বা উপ ুক্ত পার্টি শ্ন 

• প্রফটমনে গস্টশ্ন, গিপ্রশ্ন 

বা  মের িামঝ  মথষ্ট 

দূরত্ব বা উপ ুক্ত পার্টি শ্ন  

• দল/উপ-দলগুপ্রলর িামঝ 

 মথষ্ট দূরত্ব বা উপ ুক্ত 

পার্টি শ্ন 

• মিমর্য়ার্ল  গের্ার 

জায়ো ও পািমর্ক 

গিামর্িং-অ্যামর্: 

প্রবপ্রলয়াডি  গটপ্রবল বা 

গলমনর িামঝ িামঝ 

 মথষ্ট দূরত্ব বা 

উপ ুক্ত পার্টি শ্ন, না 

হমল একর্ট বাদ প্রদময় 

একর্ট প্রবপ্রলয়াডি  

গটপ্রবল বা গলন 

বযবহার করা গ মে 

পামর  

• পািমর্ক গেটিিং 

মরিংক: দলেে 

গখলার েিয় ছাড়া6 

দল/উপ-দলগুপ্রলর 

িামঝ  মথষ্ট দূরত্ব বা 

উপ ুক্ত পার্টি শ্ন 

• প্রবমনাদন গস্টশ্ন, 

গিপ্রশ্ন বা গফপ্রেপ্রলর্টর 

িামঝ  মথষ্ট দূরত্ব বা 

উপ ুক্ত পার্টি শ্ন  

• মিউমজয়াি: দলগুপ্রলর 

িামঝ  মথষ্ট দূরত্ব বা 

উপ ুক্ত পার্টি শ্ন  

োপ্রিি ে গবড বা প্রেটগুপ্রলর িামঝ 

 মথষ্ট দূরত্ব বা উপ ুক্ত পার্টি শ্ন  

েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

4 জমনর গ্রুমপর িমযয কিপমে 1.5 

প্রিটার দমল গখলার েিয় ছাড়া7 

4 জমনর গেপ্রনং গ্রুপ বা ক্লামের 

িমযয দলেে গখলা ছাড়া েব েিয় 

1.5 প্রিটার দূরত্ব বজায় রাখমে 

হমব8 

েোিোর ততব্দরর পব্দরসর িো ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকর প্রক োজ্য ব্দেকদল শ 

থম্কে চরু্ে 

পব্দরষ্কোর এিিং 

জ্ীিোেুেোশে 
প্রক োজ্য েয় পরবেী গ্রাহমকর বযবহামরর 

আমে গেি গস্টশ্ন, গিপ্রশ্ন 

বা গফপ্রেপ্রলর্ট পপ্ররষ্কার ও 

জীবাণুিুক্ত করুন বা 

কা িকর জীবাণুনাশ্ক 

িময়াে করুন 

প্রফটমনে গস্টশ্ন, গিপ্রশ্ন ও 

 েপাপ্রে িমেযক বযবহামরর আমে 

ও পমর পপ্ররষ্কার ও জীবাণুিুক্ত 

করুন  

• মিমর্য়ার্ল  গের্ার 

জায়ো ও পািমর্ক 

গিামর্িং-অ্যামর্: 

পরবেী গক্রোর 

বযবহামরর আমে 

প্রজপ্রনেগুপ্রল  পপ্ররষ্কার 

ও জীবাণুিুক্ত করুন  

• পািমর্ক গেটিিং 

মরিংক: অন্তে 

িপ্রেপ্রদন পাপ্ররপাপ্রবিক 

পপ্ররষ্কার করুন ও 

গফপ্রেপ্রলর্টগুপ্রল 

জীবাণুিুক্ত করুন 

• প্রবমনাদন গস্টশ্ন, 

গিপ্রশ্ন বা 

গফপ্রেপ্রলর্টগুপ্রল পরবেী 

গ্রাহমকর বযবহামরর 

আমে পপ্ররষ্কার ও 

জীবাণুিুক্ত করুন বা 

কা িকর জীবাণুনাশ্ক 

িময়াে করুন 

• অন্তে িপ্রেপ্রদন 

পাপ্ররপাপ্রবিক পপ্ররষ্কার 

করুন ও গস্টামরজ 

কযাপ্রবমনট-েহ 

গফপ্রেপ্রলর্টগুপ্রল 

জীবাণুিুক্ত করুন  

• মেমেিা: িমেযক 

িদশ্িনীর পর হাউে 

পপ্ররষ্কার ও জীবাণুিুক্ত 

করুন 

• পারিরমিন্স গেেুয: 

িপ্রে অনুষ্ঠান/িহড়ার 

পর গিনুয পপ্ররষ্কার ও 

জীবাণুিুক্ত করুন 

• িমেযক বযবহামরর আমে 

ও পর প্রজপ্রনেপে, টুল ও 

োপ্রিি মের জায়ো 

জীবাণুিুক্ত করুন 

• গ্রাহকমক পপ্ররমষবা 

গদওয়ার পর কিীমদর 

েুরোদায়ক প্রজপ্রনেগুপ্রল 

পপ্ররবেি ন বা েযাপ্রনটাইজ 

করুন 

েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর ম্কধয 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ অেুসরে েরুে 

গকান প্রজপ্রনে বযবহামরর আমে ও পমর 

িপ্রেবার ো পপ্ররষ্কার ও জীবাণুিুক্ত করুন 
• অন্তে দদপ্রনক িামব পপ্ররমবশ্ 

পপ্ররষ্কার ও গফপ্রেপ্রলর্টগুপ্রল 

জীবাণুিুক্ত করুন 

• পুমলর জমলর প্রি বাড়প্রে 

গক্লাপ্ররমনর পপ্ররিাণ স্টযান্ডাডি  

অনু ায়ী হমে হমব9;  

জলপরীো প্রকমটর একর্ট গেট 

প্রদমে হমব, এবং পুমলর জমলর 

প্রি বাড়প্রে গক্লাপ্ররমনর পপ্ররিাণ 

িাপার জনয প্রদমন একবার 

জলপরীো করমে হমব এবং 

পরীোর ফমলর গরকডি  রাখমে 

হমব 

• প্রব্দতিোর েোড়ো থেওয়োর পর সম্গ্র জ্োয়গো, আসিোিপত্র, 

িোসেপত্র ইতযোব্দদ জ্ীিোেুমু্ি েরকত িকি 

• সম্স্ত থতোয়োকর্ এিিং িযিহৃত ব্দজ্ব্দেস েোড়ো থশকের পর 

পোর্কট ব্দদকত িকি 

4 িাঙ্গমনর উপ ুক্ত প্রবপ্রয না িানা হমল েংপ্রিষ্ট িাঙ্গমনর ঝুাঁ প্রক িাথায় গরমখ েংপ্রিষ্ট িাঙ্গন ৩,৭ বা ১4 প্রদমনর জনয বন্ধ রাখমে হমব, বা গকটাপ্ররং িাঙ্গমনর গেমে ডাইন-ইন পপ্ররমষবার েিয় ও এক গটপ্রবমল েবিাপ্রযক কেজন বেমে পারমব োর েীিা কপ্রিময় ৩,৭ বা ১4 প্রদমনর জনয পপ্ররমষবা চালামে হমব  ামে েংক্রিমণর ঝুাঁ প্রক কি করা  ায়। োযারণ িামব কনটযাক্ট গেপ্রেং ও কিীমদর পরীো/ র্টকাদান কারমনার প্রবপ্রয  প্রদ না 

িানা হয় োহমল েংপ্রিষ্ট িাঙ্গন বন্ধ রাখা বা গকটাপ্ররং িাঙ্গমনর গেমে ডাইন-ইন পপ্ররমষবার েিয় ও এক গটপ্রবমল েবিাপ্রযক কেজন বেমে পারমব োর েীিা কপ্রিময় ১4 প্রদন অপ্রি চালামে হমব; এই প্রবপ্রয ৭ প্রদন থাকমব  প্রদ িাথাপ্রপছু প্রবপ্রযপ্রনমষয ও দূরত্বপ্রবপ্রয না িানা হয়(গ িন িপ্রে গটপ্রবল/গফপ্রেপ্রলর্ট/দমল েবিাপ্রযক বযপ্রক্তর েংখযা; গফপ্রেপ্রলর্টগুপ্রলর িমযয অন্তে 1.5 প্রিটার দূরত্ব বা কা িকর পার্টি শ্ন রাখা ইেযাপ্রদর িমো প্রবপ্রয); 

এবং অনযানয প্রবপ্রয না িানা হমল ৩ প্রদন(গ িন িাস্ক পড়া, শ্রীমরর োপিাো গনওয়া, জীবাণুিুক্ত করা ও পপ্ররচ্ছন্নো, হযান্ড েযাপ্রনটাইোর বযবহার ইেযাপ্রদ)। 
5 “প লোপ্ত দূরত্ব" ম্োকে দুই জ্কের ম্কধয েম্পকে 1.5 ব্দম্টোর দূরত্ব রকয়কে তকি "েো লের ব্দিেোজ্ে" এর অেল এেোকে ব্দেেু ব্দিেোজ্ে রকয়কে  ো উেকয়র ম্কধয েো লের িোিোর ব্দিসোকি েোজ্ েরকত পোকর। 
6 পাবপ্রলক গস্কর্টং প্ররংমক দলেে গখলার িমযয রময়মছ আইে হপ্রক প্রকন্তু এর িমযযই েীিাবদ্ধ নয়। 
7 গপাটি স্ িাঙ্গমন দলেে গখলার িমযয রময়মছ গবেবল, বামস্কটবল, প্রক্রমকট, ডজবল, ডজপ্রব, গেটবল, হযান্ডবল, হপ্রক, প্রকন-বল, কফি বল, লযাক্রে, গনটবল, গরালার হপ্রক, রােপ্রব, শ্াটলকক, ফুটবল, েফটবল. গচৌকবল, িপ্রলবল ও উডবল প্রকন্তু এর িমযযই েীিাবদ্ধ নয়। 

8 েুইপ্রিং পুমলর দলেে গখলার িমযয রময়মছ আর্টি প্রস্টক েুইপ্রিং, ওয়াটার গপামলা, কযামনাই গপামলা ও আন্ডামরায়াটার হপ্রক প্রকন্তু এর িমযযই েীিাবদ্ধ নয়। 
9  খনই পুলর্ট স্নানকারীমদর দ্বারা বযবহৃে হমব, েখন পুমলর জমলর প্রি বাড়প্রে গক্লাপ্ররমনর পপ্ররিাণ প্রিপ্রলয়মন 1 অংমশ্র কি হমে গদওয়া উপ্রচে নয় (গ খামন গক্লাপ্ররন কিপাউন্ড পুমলর জল জীবাণুিুক্ত করার জনয বযবহৃে হয়) বা প্রিপ্রলয়মন 0.5 অংমশ্র কি হমে গদওয়া উপ্রচে নয় (গ খামন পুমলর জমলর ওমজান দ্বারা জীবাণুিুক্তকরমণ গক্লাপ্ররন কিপাউন্ড েহায়ক প্রহোমব বযবহার করা হয়)। 



 ক্যাটার িং ব্যব্সা রির্ধার ত প্রাঙ্গি 

অ্যামিউজমিন্ট গেি 

গেন্টার 

মিটমেে গেন্টার আেন্দ করার জায়ো জে মিমোদমের জায়ো মিউটি পার্লার ও িযাোজ 

করামোর জায়ো 

ক্লাব্-ব্ারি মেমদল ষ্ট িামযযক মিড়া পমরের2 েুইমিিং পুর্ গযামটর্ এিিং গেস্টযাউে 

থিিেোউন্ট • িসোর েম্তো 

50% এর থিব্দশ 

েয় 

• ≤4 জ্ে প্রব্দত 

থটিকর্ 

• থ  থেোে এেটি 

থেোজ্েেকে 

এেসোকে 20 

জ্কের থিব্দশ 

থর্োে েোেকত 

পোরকি েো 

িপ্রে গেি গস্টশ্ন, গিপ্রশ্ন বা 

গফপ্রেপ্রলর্ট প্রপছু ≤4 জন 

• িপ্রে প্রফটমনে গস্টশ্ন, 

গিপ্রশ্ন বা প্রজপ্রনেপে প্রপছু 

≤4 জন 

• গকাচ-েহ গেপ্রনং দল বা 

ক্লাে প্রপছু ≤4 জন 

• ≤4 জমনর গেপ্রনং দল বা 

ক্লামের জনয(গকাচ-েহ) 

েকলমক িাস্ক পড়মে হমব 

ও অন্তে 1.5 প্রিটামরর 

োিাপ্রজক দূরত্ব বজায় 

রাখমে হমব 

• মিমর্য়ার্ল  গের্ার 

জায়ো ও পািমর্ক 

গিামর্িং-অ্যামর্: 

প্রবপ্রলয়াডি  গটপ্রবল বা 

গলনপ্রপছু ≤4 জন 

• পািমর্ক গেটিিং 

মরিংক: দলেে 

গখলার েিয় ছাড়া 

গকাচ-েহ দলপ্রপছু 

≤4 জন; >4 জমনর 

দল বা ক্লােমক 

গেপ্রনং গদওয়ার েিয় 

অংশ্গ্রহণকারীমদর(

গকাচ-েহ) েকলমক 

দলেে গখলার েিয় 

ছাড়া িাস্ক পড়মে 

হমব ও অন্তে 1.5 

প্রিটামরর োিাপ্রজক 

দূরত্ব বজায় রাখমে 

হমব; দলেে গখলার 

েিয় েংপ্রিষ্ট গখলার 

িপ্রেম ােীোর প্রনয়ি 

অনু ায়ী িপ্রে গস্কর্টং 

প্ররংমক েবিাপ্রযক 

গখমলায়াড় ও 

গরফাপ্ররর েংখযা 

বজায় রাখা উপ্রচে, 

এবং 

অংশ্গ্রহণকারীমদর(

গকাচ ও গরফাপ্রর-

েহ) েকলমক িাস্ক 

পড়মে হমব; 

দশ্িকমদর বোর জনয 

বোর জায়োর 

75%-এর গবপ্রশ্ 

দশ্িক বেমে পারমব 

না এবং এক োপ্ররমে 

≤4 জন এপ্রক আেন 

গছমড় বেমে 

পারমবন 

• প্রবমনাদন গস্টশ্ন, 

গিপ্রশ্ন বা গফপ্রেপ্রলর্ট 

প্রপছু ≤4 জন বা গিাট 

যারণেিোর 50%-এর 

গবপ্রশ্ নয়(বা একর্ট প্রথি 

পামকি র গফপ্রেপ্রলর্টর 

জনয 75%) (গ টা 

গবপ্রশ্) 

• অনযিামব বলা না হমল, 

4 জমনর গবপ্রশ্ নয় বা 

এক পপ্ররবামরর েিস্ত 

গলামকর গবপ্রশ্ নয়, 

গ টা গবপ্রশ্ হমব, োমদর 

দশ্িনাথী/অপ্রেপ্রথ/দশ্িক 

প্রহোমব একর্ট 

জনপ্রবমনাদমনর 

জায়োয় িমবমশ্র 

েম্মপ্রে গদওয়া হমব। 

• মেমেিা: বোর গিাট 

আেমনর 75%-এর 

গবপ্রশ্ নয়; এক োপ্ররমে 

একর্ট আেন গছমড় ≤4 

জন 

• পারিরমিন্স গেেুয: 

গিাট আেনেিোর 

75%-এর গবপ্রশ্ নয়; 

এক োপ্ররমে একর্ট 

আেন গছমড় ≤4 জন  

• মিউমজয়াি: গিাট 

যারণেিোর 50%-এর 

গবপ্রশ্ নয়; দলপ্রপছু ≤4 

জন  

• মিি পাকল : গিাট 

যারণেিোর 75%-এর 

গবপ্রশ্ নয় 

িপ্রে পার্টি শ্ন গদওয়া োপ্রিি ে 

এপ্ররয়ামে ≤4 জন 

• েযোটোব্দরিং চত্বকর িো এর 

ম্কধয ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে 

প্রক োজ্য 

ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ 

অেুসরে েরুে 

• রিটিং রুি, ফািংেি 

রুি: সোধোরে 

ধোরেেম্তোর 50%-এর 

থিব্দশ েয় 

• ইনমডার গপাটি  িাঙ্গমন দলেে 

গখলার েিয় ছাড়া দলপ্রপছু ≤4 

জন; দলেে গখলার েিয় 

অংশ্গ্রহণকারী(গকাচ-েহ) 

একর্ট গেপ্রনং দল বা ক্লামে >4 

জন থাকমল েকলমক িাস্ক 

পড়মে হমব ও অন্তে 1.5 

প্রিটামরর োিাপ্রজক দূরত্ব বজায় 

রাখমে হমব; দলেে গখলার 

েিয় েংপ্রিষ্ট গখলার 

িপ্রেম ােীোর প্রনয়ি অনু ায়ী 

িপ্রে িামে/গকামটি  েবিাপ্রযক 

গখমলায়াড় ও গরফাপ্ররর েংখযা 

বজায় রাখা উপ্রচে, এবং 

অংশ্গ্রহণকারীমদর (গকাচ ও 

গরফাপ্রর-েহ) েকলমক িাস্ক 

পড়মে হমব 

• আউটমডার গপামটি র গেমে 

দলেে গখলার েিয় ছাড়া 

দলপ্রপছু ≤4 জন; দলেে 

গখলার েিয় েংপ্রিষ্ট গখলার 

িপ্রেম ােীোর প্রনয়ি অনু ায়ী 

িপ্রে িামে/গকামটি  েবিাপ্রযক 

গখমলায়াড় ও গরফাপ্ররর েংখযা 

বজায় রাখা উপ্রচে 

• দর্লকমদর স্থাে: গিাট 

আেনেিোর 50%-এর গবপ্রশ্ 

নয়; এক োপ্ররমে একর্ট আেন 

গছমড় ≤4 জন  

• গিাট যারণেিোর 30%-এর 

গবপ্রশ্ নয় 

• গেপ্রনং গ্রুপ বা ক্লাে গকাচমক 

প্রনময় প্রপছু ≤4 জন (দলেে 

গখলা ছাড়া); দলেে গখলার 

জনয েবিাপ্রযক কেজন 

গখমলায়াড় ও গরফাপ্রর গখলার 

িাে/েুইপ্রিং পুমল থাকমে 

পারমবন ো েংপ্রিষ্ট গখলার 

প্রনয়ি গিমন ঠিক করা হমব 

• দশ্িকমদর জায়ো: বোর 

আেমনর 75%-এর গবপ্রশ্ নয় ; 

এক োপ্ররমে ≤4 জন 

• েুযমট প্রববামহর গেমে যিীয় বা োংস্কত প্রেক অনুষ্ঠান 

বযেীে10, ≤4 জন বযপ্রক্তমক গেস্ট রুমি থাকমে 

গদওয়া গ মে পামর, এবং ≤8 জনমক েুযমট থাকমে 

গদওয়া গ মে পামর 

• রিটিং রুি, ফািংেি রুি: সোধোরে েযোপোব্দসটির 

50%-এর থিব্দশ েয়। 

শোওয়োর 

সুব্দিধোসমূ্ি 11 
প্রক োজ্য েয় গনই 🗸 🗸 গনই 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (সোধোরে জ্োয়গোগুব্দর্র সুব্দিধো) 

 

10 েীকচর শতল গুব্দর্ পোর্ে েরো িকর্ ব্দিিোকির সম্য় থেোে ধম্ীয় িো সোিংেৃব্দতে রীব্দতেীব্দত পোর্কের থেকত্র এেটি সুযকটর ম্কধয সিলোব্দধে ২০ জ্েকে েোেকত থদওয়ো িকি: (১) সিংব্দিষ্ট রীব্দতেীব্দত সেোর্ ৮ টো থেকে ব্দিেোর্ ৫টোর ম্কধয পোর্ে েরো িকর্; এিিং (২) রীব্দতেীব্দতর অিংশ ব্দিসোকি েোদয িো পোেীয় গ্রিে েোড়ো িোব্দে সি সম্য় সেকর্ ম্োে পকর েোেকর্ 

11 ব্দেম্নব্দর্ব্দেত সিংক্রম্ে ব্দেয়ন্ত্রে সুপোব্দরশসমূ্ি ঝরেো সুব্দিধোগুব্দর্কত প্রকয়োগ েরো আিশযে: (a) সোম্োব্দজ্ে দূরত্ব রেোয় পৃেে থচৌিোচ্চোর ম্কধয েম্পকে 1.5 ব্দম্টোর িযিিোরেোরীকদর দূরত্ব েো েোেকর্ ব্দিেল্প ঝরেোর মু্ে থেোর্ো রোেুে; (b) েম্পকে প্রব্দত চোর ঘন্টো অন্তর এেিোর ঝরেোর থচৌিোচ্চো পব্দরষ্কোর এিিং জ্ীিোেুমু্ি েরো; (c) েম্পকে প্রব্দতব্দদে থস্টোকরজ্ থেব্দিকেট সি সুব্দিধোগুব্দর্কত ব্দেয়ব্দম্ত পব্দরকিশ পব্দরষ্কোর এিিং ব্দেিীজ্ে 

েরো; এিিং (d) থতোয়োকর্র ম্কতো িযব্দিগত আইকটম্ েোগ েরকত ব্দেব্দেদ্ধেরে। 



 ক্যাটার িং ব্যব্সা Scheduled premises 

অ্যামিউজমিন্ট গেি 

গেন্টার 

মিটমেে গেন্টার আেন্দ করার জায়ো জে মিমোদমের জায়ো মিউটি পার্লার ও িযাোজ 

করামোর জায়ো 

ক্লাব্-ব্ারি মেমদল ষ্ট িামযযক মিড়া পমরের2 েুইমিিং পুর্ গযামটর্ এিিং গেস্টযাউে 

িোষ্প এিিং 

স্টীম্ িোে সুব্দিধো 

প্রক োজ্য েয় গনই বন্ধ বন্ধ গনই বন্ধ িন্ধ িন্ধ বন্ধ িন্ধ 

র্োইে পোরিরকম্ন্স র্োইে অেুষ্ঠোে িো 

েোচগোে অেুকম্োব্দদত 

েয় 

গনই গনই গনই • মেমেিা ও মিউমজয়াি: 

গকান লাইি অনুষ্ঠামনর 

অনুিপ্রে গনই 

• পারিরমিন্স গেেুয: 

লাইি অনুষ্ঠান করা  ামব 

• মিি পাকল : পারফরমিন্স 

গিনুযগুপ্রলমক িম াজয 

প্রনমদি শ্ গিমন চলমে হমব  

গনই রিটিং রুি, ফািংেি রুি: 

র্োইে পোরিরম্যোন্স িো েোকচর 

অেুম্ব্দত থেই 

গনই নেই রিটিং রুি, ফািংেি রুি: র্োইে পোরিরম্যোন্স িো েোকচর অেুম্ব্দত 

থেই 

ব্দেব্দদল ষ্ট প্রকয়োজ্েীয়তো 

এিিং সীম্োিদ্ধতো 
• পমরর প্রদন 

েকাল 05:00 

টা গথমক 

21:59 প িন্ত 

ডাই -ইন  

পপ্ররমষবাগুপ্রল  

অনুমিাপ্রদে.2, 

12 

• িযিহৃত িোসে 

পব্দরষ্কোর ও 

িযিহৃত থটব্দির্ 

ও পোটিল শে 

পব্দরষ্কোর ও 

জ্ীিোেুমু্ি 

েরোর জ্েয 

সুব্দেব্দদল ষ্ট েম্ীর 

িযিস্থ্ো েরকত 

িকি13 
• বোর জায়োয় 

বায়ু পপ্ররবেি ন বা 

এয়ার 

প্রপউপ্ররফায়ামরর 

িময়াজনীয়ো 

অবশ্যই পূরণ 

করমে হমব।14 

• েোরোওকে িো 

ম্োিজ্িং-টিে 

েোউ থের্ো  োকি 

েো 

গনই গকটাপ্ররং িাঙ্গনমক িম াজয প্রনমদি শ্ 

গিমন চলমে হমব 
গনই • মেমেিা ও পারিরমিন্স 

গেেুয: হাউে/গিনুযর 

প্রিের খাওয়া বা পান করা 

 ামব না  

• গকটাপ্ররং িাঙ্গনমক 

িম াজয প্রনমদি শ্ গিমন 

চলমে হমব  

• বল প্রপট অবশ্যই বন্ধ 

রাখমে হমব 

• েব কিিচারীমক পপ্ররমষবা 

গদওয়ার েিয় েবিদা িাস্ক ও 

গফে প্রশ্ল্ড/েেলস্ পড়মে 

হমব 

• গ্রাহকরা অযাপময়ন্টমিন্ট 

প্রনমল েমবই পপ্ররমষবা গদওয়া 

হমব 

• েিস্ত গোয়ামল ও বযবহা ি 

বস্তু িমেযক বযবহামরর পর 

বদমল প্রদমে হমব  

• প্রস্টি গিপ্রশ্ন ও বাষ্পীিূে 

রাোয়প্রনক বযবহার করা  ামব 

না  

• েযোটোব্দরিং চত্বকর িো 

ব্দেধলোব্দরত প্রোঙ্গকে অিশযই 

প্রক োজ্য ব্দদেব্দেকদল শগুব্দর্ 

অেুসরে েরকত িকি 

• ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকরর ম্কধয 

িযিিোরক োগয থ  

সুব্দিধোগুব্দর্ িন্ধ রোেোর েেো, 

তো িন্ধ রোেকত িকি 

• ির্ ব্দপট িন্ধ েোেকি 

গকটাপ্ররং িাঙ্গনমক িম াজয প্রনমদি শ্ 

গিমন চলমে হমব 

গলজার পুল, প্রশ্শুমদর পুল, 

খুব গছাটমদর পুল এবং 

জাকুপ্রজ ( প্রদ উপলব্ধ থামক) 

অবশ্যই বন্ধ রাখমে হমব 

• গকটাপ্ররং িাঙ্গনমক বা প্রশ্প্রডউলড্ িাঙ্গনমক িম াজয প্রনমদি শ্ 

গিমন চলমে হমব 

• ব্দশব্দিউর্ড্ পব্দরসকরর ম্কধয িযিিোরক োগয থ  সুব্দিধোগুব্দর্ িন্ধ 

রোেোর েেো, তো িন্ধ রোেকত িকি 

• িমনানীে গকায়ামরন্টাইন গহামটল/মেস্টহাউেগুপ্রলমক 

েংপ্রিষ্ট িময়াজনীয়োগুপ্রল অবশ্যই িানমে হমব 15 

• প্রনযিাপ্ররে গকায়ারানটাইন বযেীে গেস্টহাউেগুপ্রল অপ্রেপ্রথ 

প্রহোমব পতথকীকরমণর অযীমন থাকা বযপ্রক্তমদর গ্রহণ করমে 

হমব না 

• প্রনযিাপ্ররে গকায়ারানটাইন গহামটলগুপ্রল বযেীে অনযানয 

গহামটলগুপ্রলমক অবশ্যই গকায়ারানর্টমনর আওোযীন 

বযপ্রক্তমদর চীমনর বাইমরর জায়োয় অপ্রেপ্রথ প্রহোমব গ্রহণ 

করমে হমব না 

 
12 ব্দেব্দদল ষ্ট ব্দেব্দদল ষ্ট প্রোঙ্গকে আকেক্স 2 সিংরেে েরুে। 

13  ব্দদ সিংব্দিষ্ট িযিস্থ্ো েো লেরী েো িয়, তোিকর্ ব্দেব্দিত েরকত িকি থ ে িযিহৃত িোসে পব্দরষ্কোর ও িযিহৃত থটব্দির্ ও পোটিল শে পব্দরষ্কোর ও জ্ীিোেুমু্ি েরোর েোকজ্  ুি েম্লচোরীকদর অেয েোজ্ েরোর আকগ অিশযই স্বোস্থ্যব্দিব্দধ ম্োেকত িকি এিিং প্রব্দতিোর পব্দরষ্কোর েরোর েোকজ্র সম্য় িোকতর স্বোস্থ্যব্দিব্দধ িজ্োয় রোেকত িকি। িোকতর স্বোস্থ্যব্দিব্দধর ম্কধয রকয়কে অযোর্কেোির্-ব্দেব্দিে িযোন্ড সযোব্দেটোইজ্োর িযিিোর, িোত পব্দরষ্কোর িো গ্লোে 

পব্দরিতল ে ইতযোব্দদ। 

14  30 এপ্রিল 2021 বা োর আমে খাদয ও পপ্ররমবশ্ রো প্রবিামের দ্বারা প্রনপ্রদি ষ্ট কযাটাপ্ররং বযবো িাঙ্গণগুপ্রলর বোর জায়োর বায়ু পপ্ররবেি ন বা এয়ার প্রপউপ্ররফায়ামরর িময়াজনীয়ো েংপ্রিষ্ট বযবোর দাপ্রয়ত্বিাপ্ত বযপ্রক্তমদর পূরণ করমে হমব। 

15 েংপ্রিষ্ট িময়াজনীয়োর িমযয রময়মছ: (১) শুযুিাে গকায়ামরন্টাইমন থাকা গকান বযপ্রক্ত প্র প্রন প্রচমনর বাইমর গকাথাও গথমকমছন, গকান  ত্নকারী প্র প্রন উপ্রিষ্ট বযপ্রক্তর গহামটল-মেস্টহাউমে থাকার েিয় োাঁ র েমঙ্গ থাকমবন প্রস্থর কমরমছন এবং হংকং-এ আো বযপ্রক্ত  ারা কম্পালোপ্রর গকায়ামরন্টাইন অফ পােিনস্ অযারাইপ্রিং অযাট হংকং িি ফমরন গেমেে গরগুমলশ্ন(চযাপ্টার ৫৯৯ই) অনু ায়ী বাযযোিূলক গকায়ামরন্টাইন 

গথমক অবযাহপ্রে গপময়মছন, োাঁ মদরমকই অপ্রেপ্রথ প্রহোমব গ্রহণ করা গ মে পামর, (২) উপমরাপ্রেপ্রখে বযপ্রক্ত (১) োাঁ র হংকং-এ আোর ১৯-েি বা ২০-েি প্রদমন গরাে িপ্রেমরায ও প্রনয়েণ(প্রনপ্রদি ষ্ট বযপ্রক্তমদর জনয বাযযোিূলক গটপ্রস্টং) আইন(চযাপ্টার ৫৯৯মজ) অনু ায়ী করা প্রবমশ্ষ গটমস্টর ফলাফল না আো অপ্রি গহামটল/মেস্টহাউমে থাকমে পামরন। (বাযযোিূলক গটপ্রস্টং 

গনার্টশ্) প্রনযিাপ্ররে করা হময়মছ, (৩) োযারণ িানুষ গহামটল/মেস্টহাউমের পপ্ররেমর(লপ্রব, কাস্টিার োপ্রিি ে গডস্ক ও পাপ্রকি ং ইেযাপ্রদ গ খামন আলাদা িামব  াওয়া  ায় এিন জায়ো ছাড়া) আেমে পারমব না, (4) িম াজয প্রনমদি প্রশ্কার উপর প্রনিি র, (৩) থাকা ছাড়া গহামটল/মেস্টহাউমের অনযানয পপ্ররমষবা (প্রফটমনে গেন্টার, েুইপ্রিং পুল, প্রবউর্ট পালিার বা িযাোজ করার জায়ো, বযবোর জায়ো, গকটাপ্ররং পপ্ররের, প্রির্টং রুি 

বা অনুষ্ঠান ঘর ইেযাপ্রদ) বন্ধ রাখমে হমব; (৫) িযামনজারমক প্রনপ্রিে করমে হমব গ ন গকায়ামরন্টাইমন থাকা অপ্রেপ্রথ বা োর  ত্নকারী বাযযোিূলক গটপ্রস্টং গনার্টশ্ অনু ায়ী হংকং-এ আোর ১৯েি বা ২০েি প্রদমন কপ্রিউপ্রনর্ট গটপ্রস্টং গেন্টামর  াওয়া ও গকান জরুরী িময়াজন ছাড়া োমদর ঘর/েুযমটর বাইমর না  ায়; (৬) িযামনজারমক েুপ্রনপ্রিে করমে হমব গ ন গকায়ামরন্টাইমন থাকার েিয় েংপ্রিষ্ট বযপ্রক্তর ঘমর অনয গকান 

অিযােে না আমে ( প্রদ না গে গকান  ত্নকারী হয় গ  পুমরা েিয়টাই োর োমথ থাকার প্রেদ্ধান্ত প্রনময়মছ); এবং (৭) িযামনজারমক স্বাস্থয প্রবিামের প্রনমদি শ্ অনু ায়ী েংক্রিণ প্রনয়েণ প্রবপ্রয গিমন চলমে হমব।.  


