
কোভিড-১৯ একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সঙ্কট যা কার্ডিফের প্রত্যেক 
মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রভাব 
ফেলার পাশাপাশি ভাইরাসটি অন্যান্য সমস্যা তৈরি করেছে। শহর জুড়ে প্রচুর 
ব্যবসা-বানিজ্য সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল এবং প্রচুর লোকেরা কাজে 
যেতে পারছেন না। 

লকডাউনের নিয়ম শিথিল হয়ে গেলে কার্ডিফ কাউন্সিল সাবধানে এবং নিরাপদ 
উপায়ে শহরটি ধীরে ধীরে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে যাতে করে ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় খোলা যায় এবং লোকেরা কাজে ফিরে যেতে পারে। 
লকডাউনটি ভীতিজনক এবং চ্যালেঞ্জিং হলেও আমরা সবাই নতুন নতুন জিনিস 
শিখতে পেরেছি এবং এর কারণে আমরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল হয়েছি। একটি নতুন শুরু 
আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সহায়তা করবে। অনেক নতুন পরিবর্তন কেবলমাত্র 
বিষয়গুলো অধিকতর নিরাপদই করে তুলবে না, তবে কার্ডিফকে বসবাস, কাজ 
এবং খেলার জন্য আরও অধিকতর ভাল জায়গা করতে হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা 
করবে।  

গতির সীমা 

(আরো 20 মাইল প্রতি অঞ্চল) 

রাস্তা পথচারী এবং সাইকেল 

আরোহীদের জন্য অধিকতর 

নিরাপদ জায়গা করে তোলা

প্রশস্ত ফুটপাথ 

সামাজিক দূরত্বকে আরও সহজ করে তোলা

আরো সাইকেল চালানোর রাস্তা 

এবং সাইকেল পার্কিং  

লোকেরা শহর ও শহর জুড়ে 

চলাচলের জন্য সক্রিয় ভ্রমণ 

ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা 

কিছু পরিবর্তন যা 
আপনি দেখতে পাবেন

আরোগ্য লাভের 
শিশুবান্ধব কৌশল 



স্ট্রীট অ্যাম্বাসেডর সহ 

স্বাগতম পয়েন্টসমূহ 

মানুষদেরকে পরিবর্তনগুলো বুঝতে 

এবং তারা যেন নিরাপদভাবে ভিজিট 

করতে পারে তা নিশ্চিত করতে 

সহায়তা করা। 

একমুখী পথচারীর রুট  

যখন প্রচুর মানুষ থাকে তখন 

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার 

জন্য একটি সুরক্ষিত এবং সংগঠিত 

পথ।

সারিবদ্ধ হওয়ার স্থান 
দোকানগুলোর জন্য সারি 
করতে মানুষের জন্য একটি 

নিরাপদ স্থান।

স্পিল-আউট এলাকা
রেস্তোঁরা, ক্যাফে এবং 

বারগুলোকে সহায়তা করার জন্য 
আউটডোর সিটিং এলাকা।

গাড়ি পার্কিংয়ে পরিবর্তন; 
এবং শহরজুড়ে ট্র্যাফিক চলাচল 

দূষণ হ্রাস করা
সকল ধরণের সক্রিয় ভ্রমণকে 

উৎসাহিত করা

রোপণ যন্ত্র এবং পার্কলেট 
শহরকে অধিকতর সবুজ করে 

গড়ে তোলা।।

স্কুলগুলোতে নিরাপদ প্রবেশাধিকার 
আপনার যাত্রা নিরাপদ করার জন্য রাস্তা 
বন্ধ, বিস্তৃত ফুটপাথ এবং গতির সীমা।

আপনি প্রথমে সিটি 
সেন্টারে এই পরিবর্তনগুলি 

দেখতে পাবেন

তারপরে এগুলো ধীরে ধীরে 
বিস্তৃত শহর জুড়ে স্থানীয় 
কমিউনিটির নিকট ছড়িয়ে 

পড়বে।


