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অন্টারিও ক ারিড-১৯ ল ডাউন ফ্যাক্টশীট
অন্টারিওি "বার়িতে থা াি" নেু ন আতেশ র ?
অন্টারিওতে ক ারিড-১৯ ছর়িত়ে প়িাি ািতে ১৪ জানু়োরি, ২০২১ োরিতে জরুিী অবস্থা জারি িা হ়ে। এটি অন্তে ১১
কেবররু়োরি ২০২১ পর্ন্ত
য চলতব। সি াি বলতছ কর্ শুধুমাত্র প্রত়োজনী়ে ািতে আপরন আপনাি বার়িি বাইতি কর্তে
পািতবন কর্মন:
●
●

স্কুতল অথবা চাইল্ড ক ়োি কসন্টাতি র্াও়ো
াতজ র্াও়ো (র্রি এিা বার়ি কথত

িা না র্া়ে)

●

বযা়োম অথবা ু ু িত

হাাঁিতে কনও়ো

●

োিয, করাসারিি কিা ান, ঔষধ বা গৃহস্থালীি জজরনতসি জনয

●

সি ািী

াজ, স্বাস্থযতসবা, আইরন বা আরথ য কসবা কনও়োি জনয

আপরন র্রি আপনাি বার়িতে না কথত অনযত্র র্ান োহতল বার়িি রিেতি অবশ্যই মাস্ক পিতে হতব। বাইতি সামাজজ
িূিত্ব অবশ্যই িক্ষা িতে হতব এবং জমাত়েে ৫ জতনি কবরশ্ হতে পািতবন না।
ঘরনষ্ঠ কর্াগাতর্াগ এ ই পরিবাতিি সিসযতিি মতধয সীমাবদ্ধ। এতে বলা হত়েতছ, আপরন র্রি এ মাত্র রপোমাো হত়ে
থাত ন অথবা এ া বাস তিন, োহতল অনয এ টি পরিবাতিি সাতথ আপনাি ঘরনষ্ঠ কর্াগাতর্াগ থা তে পািতব।

ািা ল ডাউন এি রনয়ম বাস্তবায়ন

িতব? জরিমানা র

র

হতে পাতি?

রসটিি আইন ম য েযা, রবতশ্ষ নতেবল এবং পুরলশ্ ম য েযাতিি দ্বািা আইন বাস্তবা়েন িা কর্তে পাতি। ল ডাউন
অডযাি না কমতন চলাি জনয আপনাত ৭৫০ ডলাি জরিমানা িা হতে পাতি। আপরন র্রি অনয ক ান বযজি বা মীতিি
আইন কমতন চলতে বাধা কিন, অথবা ক ান ম য েযাত আইন প্রত়োতগ বাধা রিত়ে থাত ন, োহতল আপনাত ১,০০০
ডলাি জরিমানা িা হতে পাতি।

পুরলশ এবং এনতফ্ার্তমন্ট
স
অরফ্র্ািিা র

আমাত

িাস্তায় থামাতে পািতব?

এ রিত , অন্টারিও সি াি এবং পুরলতশ্ি মুেপাত্রিা বতলতছন কর্ “বার়িতে থা াি আতিশ্” পুরলশ্ত িাস্তা়ে গন হাতি
কচ
িাি ক্ষমো কি়ে না। োিা আতিা জারনত়েতছন কর্, আপরন র্রি আপনাি বার়িি বাইতি থাত ন, োহতল আপরন কর্
“বার়িতে থা াি আতিশ্” কমতন চলতছন, ো কিোতনাি জনয র্তথষ্ট প্রমাে আপনাি কনই ।
অনযরিত , অন্টারিওি রবচাি বযবস্থা়ে পদ্ধরেগে বে ববষময
য
িত়েতছ। আইন শ্ৃঙ্খলা িক্ষা ািী বারহনী
বেবািী
য
এবং অরিবাসীতিি মে প্রারন্ত সম্প্রিা়েত অসম্পূেিাতব
য
িাতগিয তি।

াতলা, আরিবাসী,

সংতক্ষতপ, র্রিও অন্টারিওি ল ডাউন রন়েম স্পষ্টিাতব গনহাতি কচ
িাি অনুমরে কি়ে না, েতব র্রি "র্ুজিসঙ্গে এবং
সম্ভাবয ািে" থাত োহতল এিা এনতোসতমন্ট
য
অরেসািতিি আপনাত থামাতনাি অনুমরে রিত়ে থাত । অেএব,
ল ডাউন রন়েম িতঙ্গি জনয পুরলশ্ র্ুজি বা রন়েমবরহযিূ ে িাতব আপনাত থামাতে পািতবন।
1

January 2021

পুরলশ বা এনতফ্ার্তমন্ট
স
অরফ্র্াি যরে আমাত
অরিযুক্ত হতল আমাত

র

রনতজত

র্নাক্ত

প্রশ্ন

তি োহতল আমাি র

িা উরিে?

িতে হতব?

•

র্রি ক ান ম য েযাি সতেহ িাি র্ুজিসঙ্গে এবং সম্ভাবয ািে থাত কর্, আপরন ল ডাউন অডযাি লঙ্ঘন
তিতছন, োহতল োিা আপনাত রনতজত সনাি িতে বলতে পাতি। উিাহিেস্বরূপ, আপরন র্রি বাইতি
অতন কলাত ি মতধয শ্ািীরি িুরুত্ব বজা়ে না িাতেন বা এ টি ব়ি ইনতডাি জমাত়েে রমরলে হন।

•

আপনাত থারমত়ে কচ
িাি সম্ভাবনা মাতে: সবসম়ে এ টি মুতোশ্ পরুন, শ্ািীরি
আউিতডাতি ৫ জতনি কচত়ে কবশ্ী এ জত্রে হও়ো এর়িত়ে চলুন।

•

“বার়িতে থা াি আতিতশ্” আপনাত জজতেস িা হতল অরেসািত আপনাি সটি নাম, জন্ম োরিে এবং
টি ানা জানাতে হতব। আপরন র্রি রনতজত সনাি িতে অস্বী াি তিন োহতল আপনাি রবরুতদ্ধ এ জন
অরেসাতিি াতজ বাধা কিও়োি অরিতর্াগ আনা হতে পাতি।

•

র্েন রনতজত সনাি িতে বলা হ়ে, আপরন কমৌরে িাতব ো িতে পাতিন। “বার়িতে থা াি আতিতশ্”
আপনাত সি ািী ইসুয ৃ ে পরিচ়েপত্র কিোতনাি প্রত়োজন কনই ।

•

এই আতিতশ্ আপরন এ জন অপরিহার্ য মী রহতসতব াতজ র্াও়োি জনয আপনাত এমপ্ল়েতমন্ট কলিািও
কিোতে হতব না । েতব এিা বলা হত়েতছ কর্, র্রি এমপ্ল়েতমন্ট কলিাি থাত োহতল আপরন আতিা রনিাপি এবং
স্বাচ্ছে কবাধ িতে পািতবন। আপরন র্রি রনিাপি থা তে চান োহতল আপনাি রনত়োগ েযাি াছ কথত এটি
কিও়োি জনয জজতেস িতে পাতিন।

•

র্েন আপনাত থামাতনা হ়ে, েেন আপরন ক ান আইন িঙ্গ
আপনাি আতছ।

•

আপরন র্রি আপনাি পরিচ়ে রিত়ে থাত ন, এবং অরেসাি ক ান আইন িতঙ্গি জনয আপনাত অরির্ুি না
থাত ন, োহতল আপনাি চুপ থা াি অরধ াি আতছ। আপনাি রবরুতদ্ধ বযবহাি িা কর্তে পাতি এমন ক ান
প্রতেি উত্তি রিতে হতব না।

•

আপরন অরেসািতিি জজতেস িতে পাতিন, "আমাত র আি
িা হতচ্ছ নার আরম কর্তে পািতবা?" র্রি
োিা বতল কর্ আপনাত আি
িা হতচ্ছ না, োহতল আপরন কর্তে পািতবন। জজোসাবাি কশ্ষ হও়োি আতগই
চতল কগতল আপনাি রবরুতদ্ধ অরেরিি চাজয হতে পাতি।

•

সাধািেে, শুধুমাত্র পুরলতশ্িই আপনাত করেোি বা আি
িাি ক্ষমো আতছ র্রি োতিি াতছ র্ুজিসঙ্গে
ািে থাত । োহতল আপনাি রনতজত সনাি না িা ক ান কেৌজিারি অপিাধ ন়ে র্াি জনয োিা আপনাত
করেোি িতে পাতি, র ন্তু এি েতল জরিমানা হতে পাতি।

•

বাই’ল এবং অনযানয এনতোসতমন্ট
য
অরেসািতিি সাধািেে করেোি বা আি
িাি ক্ষমো থাত না। র ন্তু
বাই’ল অরেসািিা আপনাত পুরলশ্ বা ানাডা বডযাি সারিযতসস এতজজিি াতছ রিতপািয িতে পাতি র্াতিি
করেোি বা আি
িাি ক্ষমো আতছ।

•

আপরন র্রি পুরলতশ্ি হাতে আি
উিাহিেস্বরূপ:

তিতছন ো অরেসািত

িূিত্ব বজা়ে িােুন, এবং

জজতেস

িাি অরধ াি

হও়োি বযাপাতি রচরন্তে থাত ন, োহতল এ টি রনিাপত্তা পরি ল্পনা

রুন।

o

আপরন র্াতিিত রবশ্বাস তিন োতিিত েুজ
াঁ ন
ু এবং োতিি কোন নম্বি মুেস্থ রুন র্াতে োিা
আপনাি উর তলি সাতথ কর্াগাতর্াগ িতে পাতিন, আপনাি পরিবাতিি র্ত্ন রনতে পাতিন, আপনাি
অনুপরস্থরে সম্পত য আপনাি মতক্ষতত্র
য
থা বলতে পাতিন, অথবা এ জন বন্ডপাসনয হতে পাতিন।
োতিিত আপনাি বার়িি চারব কিও়ো এবং কর্ ক ান গুরুত্বপূে য াগজপতত্র প্রতবশ্ারধ াি কিও়োি
থাও পাতিন রবতবচনা িতে পাতিন ।

o

আপনাি বন্ধু, পরিবাি এবং
সহতর্ারগো িতে পাতিন

রমউরনটিি

াছ কথত

সমথনয েুজ
াঁ ন
ু র্ািা আপনাত

মুি

তি

িতে
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