
�কািভড-19 ইনেকােয়িরর(তদে�র) �রফােরে�র শত�াবলী

তদ�� ইংল�া�, ওেয়লস, �টল�া� এবং নদ�ান� আয়ারল�াে� মহামারীর ��িত এবং �িতি�য়ার 

িবষয় তদ�, িবেবচনা এবং িরেপাট� করেব, তদে�র আনু�ািনক িনধ�ারেণর তািরখ 28 জুন 

2022 পয�� এবং সহ।

তার কাজ চালােনার সময়, তদ�� যু�রাজ� জুেড় সংরি�ত এবং হ�া�িরত িবষয়�িলেক 

�েয়াজনীয় িহসােব িবেবচনা করেব, তেব তদে�র ি��, �মাণ সং�হ এবং হ�া�িরত 

সরকার�িলর �ারা �িতি�ত অন� �কানও পাবিলক তদে�র সােথ িরেপা��ং কমােনার �চ�া 

করেব। এ� অজ�ন করার জন�, তদ�� �কােশ� �সট করেব �য এ� কীভােব ি�� কমােত চায় 

এবং �সই তদে�র সুেযােগর মেধ� থাকা �য �কানও িবষেয় তদ� করার আেগ এই জাতীয় �য 

�কানও তদে�র সােথ �যাগােযাগ করেব।

এর ল�� পূরেণ, তদ� যা করেব:

a)  িবিভ� ��ণীর মানুেষর উপর মহামারীর �ভােব দৃশ�মান �যেকােনা �বষম�েক িবেবচনা 

করেব, ই�য়ািল� অ�া� 2010 এর অধীেন সুরি�ত �বিশ�� এবং নদ�ান� আয়ারল�া� 

অ�া� 1998 এর অধীেন সমতা িবভাগসহ, িক� এেত সীমাব� নয়;

b) �শাকস�� পিরবার এবং অন�ান� যারা মহামারীর ফেল ক� অথবা �িতর স�ুখীন 

হেয়েছন তােদর অিভ�তা�েলা �নেব এবং মেনােযাগ সহকাের িবেবচনা করেব। যিদও 

ইনেকােয়ির �িত অথবা মৃতু�র পৃথক পৃথক �কস�েলােক িবশদভােব িবেবচনা করেব না, 

তেব এই িববরণ�েলা �শানা মহামারীর �ভাব এবং �িতি�য়া এবং িশখেত হেব এমন 

�লসন�েলা স�েক� এ�র উপলি�েক অবগত করেব;

c)  �যখােন ��িত �থেক িচি�ত িশ�া এবং মহামারীর �িতি�য়া অন�ান� জ�ির নাগিরক 

অব�ার ��ে� �েযাজ� হেত পাের তার উপর আেলাকপাত করেব;

d)  �াসি�ক আ�জ�ািতক তুলনার �িত যুি�স�ত িবেবচনায় রাখেব; এবং

e)  এর িরেপাট� (অ�ব�ত�কালীন িরেপাট�সহ) এবং �যেকােনা সুপািরশ সময়মত �তির 

করেব।

 
ইনেকােয়িরর উে�শ��েলা হল:
 

1.  ইংল�া�, ওেয়লস, �টল�া� এবং নদ�ান� আয়ারল�াে� �কািভড-19 এর �িতি�য়া এবং 

মহামারীর �ভাব পরী�া করেব, এবং এক� বা�ব বণ�নামূলক িববরণ �তির করেব, যােত 

অ�ভু�� থাকেব:

a)   যু�রাজ� জুেড় পাবিলক �হলেথর �িতি�য়া, এেত অ�ভু�� রেয়েছ:

i)  ��িত এবং ি�িত�াপকতা;



ii) িকভােব িস�া� �নওয়া, �যাগােযাগ করা, �রকড� করা হেয়িছল এবং বা�বািয়ত 

হেয়িছল;

iii) যু�রােজ�র সরকার�িলর মেধ� িস�া� �হণ;

iv) �স�াল গভন�েম�, �ডভলভড অ�াডিমিনে�শনসমূহ, িরিজওনাল এবং �লাকাল 

অেথাির�, এবং ���ােসবী ও কিমউিন� �স�েরর ভূিমকা, এবং  তােদর মেধ� 

সহেযািগতা;

v) তথ�, গেবষণা এবং িবেশষ� �মােণর �াপ�তা এবং ব�বহার;

vi) �লিজসেল�ভ এবং �র�েলটির কে�াল, এবং �েয়াগ;

vii) িশি�ং এবং িচিকৎসাগতভােব দুব�লেদর সুর�া;

viii) লকডাউন এবং অন�ান� 'নন-ফাম�ািসউ�ক�াল' হ�ে�েপর ব�বহার �যমন 

সামািজক দূর� বজায় রাখা এবং �ফস কভািরংেয়র ব�বহার;

ix) পরী�া করা, ক�া� ��িসং এবং আইেসােলশন;

x) জনগেণর মানিসক �া�� এবং সু�তার উপর �ভাব, এেত অ�ভু�� রেয়েছ যারা 

মহামারীর �ারা উে�খেযাগ�ভােব �িত�� হেয়েছ তারাও িক� এেতই সীমাব� 

নয়;

xi) �শাক-পরবত� সহায়তাসহ �শাকাহতেদর মানিসক �া�� এবং সু�তার উপর 

�ভাব;

xii) �া�� ও পিরচয�া খােতর �াফ এবং অন�ান� িক ওয়াক�ারেদর উপর �ভাব;

xiii) িশ�েদর �সাশ�াল �কয়ার, মানিসক �া�� এবং সু�তাসহ, িশ� এবং ত�ণেদর 

উপর �ভাব;

xiv) িশ�া এবং আিল� ইয়ার�েলা সং�া� িবধান;

xv) আিতেথয়তা, খুচরা িবে�তা, �খলাধুলা এবং অবসর এবং �মণ এবং পয�টন 

���, উপাসনার �ান এবং সাং�ৃিতক �িত�ান�েলা ব� করা এবং পুনরায় 

�খালা;

xvi) আবাসন এবং গৃহহীনতা;

xvii) গাহ��� িনয�াতেনর িশকারেদর জন� সুর�া এবং সহায়তা;

xviii) কারাগার এবং আটক রাখার অন�ান� �ানসমূহ;

xix) িবচার ব�ব�া;

xx) ইিমে�শন এবং অ�াসাইলাম;

xxi) �মণ এবং সীমা�; এবং

xxii) পাবিলক ফাে�র সুর�া এবং আিথ�ক ঝুঁিকর ব�ব�াপনা।



 
b) ইউেক জুেড় �া�� ও পিরচয�া খােতর �িতি�য়া, এেত অ�ভু�� রেয়েছ:

i) ��িত, �াথিমক স�মতা এবং স�মতা বাড়ােনার সামথ��, এবং ি�িত�াপকতা;

ii) অিফিসয়াল �হলথেকয়ার অ�াডভাইস সািভ�স�েলার সােথ �াথিমক �যাগােযাগ 

�যমন 111 এবং 999;

iii) �াইমাির �কয়ার �স�ং�েলার ভূিমকা �যমন �জনােরল ��াক�স;

iv) সং�মণ �িতেরাধ এবং িনয়�ণ, �ােয়জ, ি��ক�াল �কয়ার ক�াপািস�, �রাগীেদর 

�ছেড় �দওয়া, 'ডু নট অ�ােট�ট িডওপালেমানাির িরসািসেটইশন' 

(িডএেনিসিপআর) িস�াে�র ব�বহার, প�ািলেয়�ভ �কয়ােরর িদেক অ�সর হওয়া, 

ওয়াক�েফাস� পরী�া করা, পিরদশ�েনর পিরবত�ন, এবং �াফেদর ও �াফেদর 

�েরর উপর �ভাবসহ, হাসপাতােল মহামারী ব�ব�াপনা;

 v) সং�মণ �িতেরাধ এবং িনয়�ণ সহ, বািস�ােদর এক �হাম �থেক অন� �হােম 

�ানা�র, বািস�ােদর িচিকৎসা এবং পিরচয�া, িভিজট করায় িবিধিনেষধ, 

ওয়াক�েফােস�র পরী�া এবং পিরদশ�েন পিরবত�নসহ, �কয়ার �হাম এবং অন�ান� 

পিরচয�ার পিরেবেশ মহামারী ব�ব�াপনা;

vi) অৈবতিনক �কয়ারারেদর �ারা �দান করা সহ, বািড়েত পিরচয�া;

vii) �সবপূব� এবং �সেবা�র পিরচয�া;

viii) িপিপই এবং �ভি�েলটরসহ, মূল সর�াম এবং সরবরােহর সং�হ এবং িবতরণ;

ix) �থরািপউ�কস এবং �কার উ�য়ন, িবতরণ এবং �ভাব;

x) অ-�কািভড স�িক�ত অব�া এবং চািহদা�েলার �িবধােনর উপর মহামারীর 

ফলাফল; এবং

xi) যারা লং-�কািভড-এর স�ুখীন হে�ন তােদর জন� ব�ব�া।

 
c) মহামারী এবং এর �ভােবর অথ�ৈনিতক �িতি�য়া, সরকারী হ�ে�েপর উপায়�েলাসহ:

i) কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন ি�ম, �সলফ-এম�য়েম� ইনকাম সােপাট� ি�ম, 

�লান ি�ম, ব�বসািয়ক হাের ছাড় �দওয়া এবং অনুদানসহ, ব�বসা, চাকির এবং 

�-িনযু�েদর জন� সহায়তা;

ii) �াসি�ক পাবিলক সািভ�স�েলার জন� অিতির� অথ�ায়ন;

iii) ���ােসবী এবং কিমউিন� �স�েরর জন� অিতির� তহিবল; এবং

iv) �বিনিফট এবং িসক �প, এবং িবপ� �লােকেদর জন� সহায়তা।

 
2. যু�রােজ� জুেড় ভিবষ�ত মহামারীর ��িত স�েক� অবিহত করার জন�, উপেরর�েলা 

�থেক িশখেত হেব এমন িশ�া�েলা িচি�ত করা।




