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বাংলা - Bengali 

 

 

কমিউমিমি মিককি 
 

 

পুিরায়  খেলাধুলা শুরু করা  

 

২০২০/২১ 

 

খকামিড-১৯ সংিান্ত শৃঙ্খলামবমধ 

খশ িকিম্বর২৩ ২০২০ হকে কার্যকর হকব   
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খেলাধুলা করা র্াকব! 
 
 

কমিউমিমি মিককি িযাচগুকলা খেলা র্াকব! সককলর সুরক্ষা মিমিে করকে, সব অংশগ্রহণকারীকেরকক অবশযই মিম্নমলমেে 
মিকেযমশকাগুমল অিুসরণ করকে হকব: 
 

আগিকির সিয় 
 সবাইকক (েশযক সহ) আগিকির সিয় অবশযই খচক-ইি (এবং প্রস্থাকির সিয় খচক-আউি) করকে হকব 

o র্মে খকাখিা খকামিড-১৯ এর খকস পাওয়া র্ায় েকব কন্টাক্ট খেমসং এ এমি সহায়ক হকব। িযাকচর 
আকগ বা পকর র্মে আপিার িকধয খকামিড-১৯ এর খকাখিা উপসগয খেো খেয়  েকব অিযখের খেকক 
েূকর োকুি, মচমকৎসা সুমবধা গ্রহণ করুি বা োৎক্ষমণকিাকব বামিখে চকল র্াি। খকবলিাত্র সুস্থ হকল 
পুিরায় মিককি খেলকে চকল আসুি।  

 

 প্রামিসাকধয রাো সযামিিাইজার বযবহার করুি 
 

 সবমকছু মিরাপে িকি হকল  শুধুিাত্র েেমি িযাচ শুরু করুি আর চামলকয় র্াি (খকামিড-১৯ এর সিস্ত 
অিুশীলিগুমল খিকি এবং সাধারণ ঝুুঁমক সুরক্ষা িূলযায়ি ককর)। 

 

স্বাস্থযমবমধকক অগ্রামধকার মেি 
 িাকে বা িাকের বাইকর সবসিয় অিযকের খেকক (সবযো ১.৫ মিিার) েূরত্ব বজায় রােুি 

o েশযক এবং খেকলায়ািগণও সবযো অিযকের খেকক ১.৫ মিিার বজায় রােকব।  
o খেকলায়ািগণ শরীর খ ুঁষাক ুঁমষ, হাই ফাইি (high 5s) খেকক মবরে োককব এবং মফমডং এর সিয় 

আম্পায়ার আর অিযািয খেকলায়ািকের কাছ হকে িূযিেি েূরত্ব বজায় রােকব। 
 

 িবকির অিযন্তকর বা ইিকডাকর িাস্ক পমরধাি করুি 
o ১২  রবছকর  কি বয়সীরা বযেীে  

 

 সুকর্াগ-সুমবধাকেয প্রেত্ত খসবাগুকলার িূযিেি বযবহার করুি (খর্িি - খশৌচাগার / কযামন্টি একেস)। 
 

 িগে অেয পকককি রােুি (সম্ভব হকল কন্টাক্টকলস খপকিন্ট পদ্ধমে বযবহার করুি)। 
 

 বলকক েুেু বা  াি খেকক িুক্ত রােুি 
 

 আপিার স্বাস্থযমবমধর অিুশীলিগুমল চামলকয় র্াি  
o খেকলায়াি এবং আম্পায়াররা প্রমে ২০ ওিার পরপর হাে জীবািুিুক্ত করকব এবং সবাই মিয়মিে 

হাে খধায়া মিমিে করকব,  বকল েুেু খেওয়া র্াকব িা, িুকের লালা/  াি বযবহার করা র্াকব িা 
ইেযামে। 
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শুধুিাত্র… 
 খকবল মিকজর সরঞ্জিামে এবং োবার / পািীয় স্পশয করুি 

o খবালাখরর কযাপ / জাম্পার ইেযামে সহ অিয কাখরা সরঞ্জাি বা জািাকাপি - বযবহাকরর 
অন্তবযেযীকালীি সিকয়র িকধয পমরষ্কার িা করা পর্যন্ত স্পশয করকবি িা। খবালার বাউন্ডামরর বাইকর, 
মকপাকরর মপছকি বা  খবালাকরর মেককর আম্পায়াকরর মপছকি মিকজর জাম্পার / কযাপ রােকবি। 

o এককত্র মিকলমিকশ খর্খকাখিা োবার  োওয়া/পািীয় পাি করা র্াকব িা - মিকজর োবার মিকজ মিকয় 
আিকবি বা কযামন্টি খেকক মকিকবি। 

 

 িযাকচর বলমি খকবলিাত্র খেকলায়া রইিগকণ  স্পশয করা উমচে  
o বলমি প্রমে ১০ ওিার পরপর এবং খর্ককাকিা খেকলায়াি বাকে অিয কারও (েশযক, আম্পায়ার ইেযামে) 

দ্বারা স্পকশযর পকর অযালককাহল-অযামন্টবযাককিমরয়াল মেকয় িুছকে হকব।  
 

িি খোলা রােুি 
 পমরমস্থমে 'স্বািামবক' এর চাইকে মকছুিা বযমেিিী হকব, োই িিখক খোলা রােুি। ২০২০/২১ সাকল, সচরাচর 

খিমলমিমশকি খেো মিককি খেকক বযমেিিী মিককি খেেকবি (কপশাোর খেকলায়ািগণ প্রায়শই খকামিড-১৯ 
এর  একমি 'পমরবৃকত্ত' োকক) এবং এমি স্বািামবককর চাইকে খবমশ সিয়/প্রকচষ্টার প্রকয়াজি হকে পাকর। এই 
অিুশীলিগুমল আপিাকক, আপিার বনু্ধ /পমরবারবগয এবং সম্প্রোয়কক সুরমক্ষে রােকে সহায়ো করকব।  
 

 িকি রােকবি: িহািারীকে মিককি খেলকে পারা এমি একমি মবকশষ সুকর্াগ  - খকাকিা অমধকার িয়। আসুি। 
খেলুি। চকল র্াি।  


