
 

 

 

 

 

উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যকলাপগুললর জনয অন্তর্যর্তীকালীন লনর্দয লিকা 
COVID-19 জনস্বার্যযর সংকটকালীন পলরলযলর্তর্র্ত 

 
 
আপলন এই নলিটি পর্ে লনর্ে লনলির্ত করর্র্ত পার্রন। 
 
15 জনু 2020 তারিখ অনুযায়ী 

উর্েিয 

COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকি ত জরুরি পরিরস্থ্রতি সময়, এই উৎপাদন সংক্রান্ত কাযিকলাপগুরলি জনয অন্তর্িতীকালীন 
রনর্দি রিকাটি ("উৎপাদন সংক্রান্ত কাযিকলাপগুরলি জনয অন্তর্িতীকালীন COVID-19 রনর্দি রিকা") উৎপাদনকািী/পরিচালক 
এর্ং তার্দি কমিচািী, ঠিকাদাি এর্ং আর্িাহীর্দি COVID-19-এি রর্স্তাি প্ররতর্িার্ে সহায়তা কিাি সতকি তাগুরল প্রদান 
কিাি জনয ততরি কিা হর্য়র্ে। 

এই রনর্দি রিকাগুরল ককর্লমাত্র নযযনতম প্রর্য়াজনীয়তা এর্ং রনর্য়াগকতি া অরতরিক্ত সতকি তা এর্ং রনর্েোজ্ঞা জারি কির্ত 
পার্ি। এই রনর্দি রিকাগুরল কের্েি োপ I কমাকার্র্লাি সময় জনস্বার্স্থ্যি জনয কয অভ্যাস র্া চচি াগুরল সর্ কের্ক ভ্ার্লা 
র্র্ল জানা কগর্ে তাি ওপি রভ্রি কর্ি কিা হর্য়র্ে এর্ং এই রনর্দি রিকাগুরল কয নরে রভ্রিক তা ঘনঘন পরির্রতি ত হর্ত 
পার্ি র্া হয়। দারয়ত্বিীল পক্ষগণ - রনর্চ কযভ্ার্র্ সংজ্ঞারয়ত কিা হর্য়র্ে - উৎপান সংক্রান্ত কাযিকলার্পি সার্ে 
সম্পরকি ত সমস্ত স্থ্ানীয়, কেে এর্ং যুক্তিাষ্ট্রীয় আর্রিযকতাগুরল কমর্ন চলাি জনয দায়র্দ্ধ। দারয়ত্বিীল পক্ষগণ এই 
আর্িযকতাগুরলি কযর্কার্না আপর্েে হর্ল কস রর্ের্য় অর্গত োকা, কসইসার্ে উৎপাদন সংক্রান্ত কযর্কার্না কাযিকলাপ 
এর্ং/অের্া সাইর্েি রনিাপিা পরিকল্পনার্ত কসগুরল অন্তভু্ি ক্ত কিাি জনযও দায়র্দ্ধ। 

পটভূলি 

7 মাচি , 2020 তারির্খ, গভ্নিি অযানু্ড্র এম. কুওর্মা COVID-19-এি পরির্প্ররক্ষর্ত একটি জরুরি অর্স্থ্া কঘােণা কর্ি 
রনর্িাহী আর্দি 202 জারি কর্িরের্লন। সমগ্র রনউ ইয়কি  জরু্ে COVID-19-এি করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘর্ের্ে। আর্িা 
েরের্য় পো হ্রাস কির্ত, কযখার্ন সম্ভর্, র্যরক্তর্দি মর্েয অর্িযই অন্তত েয় ফুর্েি সামারজক দযিত্ব র্জায় িাখর্ত হর্র্।  

20 মাচি  2020 তারির্খ গভ্নিি কুওর্মা রনর্িাহী আর্দি 202.6 জারি কর্িন, যার্ত সমস্ত কগৌণ র্যর্সাগুরলর্ক দপ্তর্িি 
দপ্তি মেযস্থ্ কমীর্দি কাজকমির্ক র্ন্ধ িাখাি রনর্দিি কদওয়া হয়। অতযার্িযকীয় র্যর্সা, ঠিক কযভ্ার্র্ এম্পায়াি কেে 
কের্ভ্লপর্মন্ট কর্পিার্িিন (Empire State Development Corporation, ESD) রনর্দি রিকা দ্বািা সংজ্ঞার্দ্ধ কিা হর্য়র্ে, 
পরিচালন রর্রে র্যরক্তগত রনর্েোজ্ঞাি িতি ার্লীি মর্েয প্রর্যাজয নয় রকন্তু রনউ ইয়কি  কেে স্বাস্থ্য দপ্তি (Department of 
Health, DOH) দ্বািা জারি কিা পরিচ্ছন্ন এর্ং রনিাপদ কার্জি পরির্র্ি র্জায় িাখাি জনয প্রর্য়াজনীয় পরিচালন 
রর্রে এর্ং রনর্দিিার্লী কমর্ন চলর্ত হর্র্ এর্ং যত কর্রি সম্ভর্ সামারজক দযিত্ব র্জায় িাখার্ত দঢৃ় অনুর্িাে কিা হর্য়র্ে।  

12 এরপ্রল, 2020 তারির্খ, গভ্নিি কুওর্মা সমস্ত অতযার্িযকীয় র্যর্সারয়ক প্ররতষ্ঠানর্ক তাি কমীর্দি, যািা কমিস্থ্র্ল 
উপরস্থ্ত আর্ে, রর্নামযর্লয তার্দি মুর্খি আচ্ছাদন, যা তার্দি কার্জি সময় জনসাোিণ র্া গ্রাহকর্দি সর্ে সিাসরি 
সংর্যাগ ঘোি সময় অর্িযই র্যর্হাি কির্ত হর্র্, তা প্রদান কির্ত রনর্িাহী আর্দি 202.16 জারি কর্িরের্লন। 15 
এরপ্রল 2020 তারির্খ গভ্নিি কুওর্মা রনর্িাহী আর্দি 202.17 জারি কর্ির্েন, যা দইু র্ের্িি কর্রি র্য়সী এর্ং 
রচরকৎসাগতভ্ার্র্ মুর্খি আর্িণ র্যর্হাি কির্ত সক্ষম সকলর্ক একটি সর্িজনীন স্থ্ার্ন এর্ং যখন সামারজক দযিত্ব র্জায় 
িাখা সম্ভর্ নয় র্া যখন সামারজক দিুত্ব র্জায় িাখর্েন না, তখন তার্দি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অের্া কাপর্েি 
ততরি মুর্খি আর্িণ রদর্য় ঢাকাি জনয রনর্দিি কদয়। 16 এরপ্রল 2020 তারির্খ গভ্নিি কুওর্মা রনর্িাহী আর্দি 202.18 

https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
https://www.governor.ny.gov/news/no-2026-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
https://www.governor.ny.gov/news/no-20216-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20217-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20218-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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জারি কর্িন যা সিকারি এর্ং কর্সিকারি পরির্হণ র্া অনযানয ভ্াোি পরির্হণ র্যর্হাি কিা দইু র্ের্িি কর্রি 
র্য়র্সি এর্ং রচরকৎসাগতভ্ার্র্ একটি মুর্খি আর্িণ র্যর্হাি কির্ত সক্ষম সকল মানুের্ক অর্িযই কযর্কার্না যাত্রাি 
সময় তার্দি নাক এর্ং মুর্খি উপি একটি মাস্ক অের্া মুর্খি আর্িণ পিাি রনর্দিি কদয়। এোোও সিকারি র্া 
কর্সিকারি পরির্হর্নি কযর্কার্না পরিচালক র্া চালকর্ক একটি মুর্খি আর্িণ র্া মাস্ক যা তার্দি নাক এর্ং মুখ কঢর্ক 
িার্খ, কসটি পিাি রনর্দিি কদয় যখন কতমন ককার্না গারের্ত ককার্না যাত্রী োর্ক। র্যর্সারয়ক প্ররতষ্ঠার্নি 
পরিচালক/মারলকর্দি, মুর্খি আর্িণ র্া মার্স্কি আর্রিযকতা না কমর্ন চলা র্যরক্তর্গির্ক প্রর্র্ি কির্ত না কদওয়াি 
অরেকাি প্রদান কর্ি গভ্নিি কুওর্মা, 29 কম, 2020 তারির্খ রনর্িাহী আর্দি 202.34 জারি কর্ির্েন। 

26 এরপ্রল, 2020 তারির্খ গভ্নিি কুওর্মা কঘােণা কর্িন কয তেয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রর্র্েের্ণ পযিায় রভ্রির্ত রনউ 
ইয়র্কি  রিল্প এর্ং র্যর্সা পুনিায় কখালাি র্যাপার্ি পযিায় রভ্রিক দরৃিভ্রে গ্রহণ কিা হর্র্। 4 কম 2020 তারির্খ গভ্নিি 
র্যর্স্থ্া কর্িন কয নতুন COVID-19 সংক্রমণ জনস্বাস্থ্য পরির্ের্া লক্ষণ রভ্রিক পিীক্ষা এর্ং কন্টাক্ট কট্ররসং সহ 
জনস্বার্স্থ্যি রর্রভ্ন্ন রদক মাোয় কির্খ আঞ্চরলক রর্র্েেণটি কিা হর্র্। 11 কম, 2020 তারির্খ গভ্নিি কুওর্মা কঘােণা 
কর্িন কয, রনউ ইয়র্কি ি কর্ি রকেু অঞ্চর্ল 15 কম, 2020 তারির্খ প্রেম পযিায় শুরু হর্র্, যা উপলভ্য আঞ্চরলক 
কমরট্রক্স এর্ং সযচর্কি উপি রভ্রি কর্ি। 

রনম্নরলরখত মানদণ্ড োোও, অতযার্িযক এর্ং অনার্িযক উভ্য় র্যর্সা DOH-এি জারি কিা পরিচ্ছন্ন এর্ং রনিাপদ 
কমি পরির্র্ি র্জায় িাখাি জনয রনর্দিিনা ও আর্দি কমর্ন চলর্ত হর্র্। 

অনুগ্রহ কর্ি লক্ষয করুন কয, রনউ ইয়কি  কেে দ্বািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনা রর্রে কের্ক এই নরের্ত উর্েখ কিা 
পরিচালনা রর্রে পৃেক, অরেক সাম্প্ররতক রনর্দি রিকা প্রর্য়াগ কিা হর্র্। 

লনউ ইয়কয  স্টের্ট দায়র্দ্ধ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যকলাপগুললর জনয িানদণ্ড  

আর্মরিকানস উইে রেজারর্রলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), কিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতর্িাে 
কসন্টাি (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্ায়িনর্মন্ট কপ্রার্েকিন এর্জরন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এর্ং মারকি ন যুক্তিার্ষ্ট্রি শ্রম রর্ভ্ার্গি কপিাগত রনিাপিা এর্ং স্বাস্থ্য 
প্রিাসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নযযনতম মান, তর্র্ কসেুকুি মর্েয 
সীমার্দ্ধ নয়, তা সহ প্রর্যাজয কফোর্িল িতি ার্লী সর্র্িাপরি নযযনতম কের্েি মান র্যতীত উৎপাদন সংক্রান্ত ককার্না 
কাযিক্রম পরিচারলত হর্ত পাির্র্ না।  

COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকি ত জরুরি পরিরস্থ্রতি সময় কাযিিত উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত কাযিকলার্পি কক্ষর্ত্র এই 
রনর্দি রিকায় োকা কের্েি মানদণ্ডগুরল কেে দ্বািা সংর্িারেত র্া িদ না কিা পযিন্ত প্রর্যাজয োকর্র্। উৎপাদনমযখী 
সাইর্েি পরিচালক র্া পরিচালর্কি রনর্য়ারজত অনয ককার্না পক্ষ (উভ্য় কক্ষর্ত্রই, "দারয়ত্বিীল পক্ষগণ"), এই মানদণ্ডগুরল 
পযিণ কিাি জনয দায়র্দ্ধ োকর্র্ন। 

রনম্নরলরখত রনর্দি রিকা রতনটি রনরদিি রর্ভ্ার্গ সংগঠিত কিা হর্য়র্ে: মানুে, স্থ্ান এর্ং প্ররক্রয়াসমযহ 

 
I. িানুষ 

A. িারীলরক দরূত্ব 

• দারয়ত্বিীল পক্ষর্ক রনরিত কির্ত হর্র্ কয র্ারেি কভ্তর্ি সম্পারদত কযর্কার্না কার্জি কক্ষর্ত্র, জনর্ল উপরস্থ্রত 
সুপািভ্াইজাি র্ার্দ একটি রনরদিি এলাকাি জনয সাটিি রফর্কে অর্ অকুপযারন্স দ্বািা রনেিারিত সর্র্িাচ্চ জনসংখযাি 
50%-এি মর্েয সীমার্দ্ধ োকর্র্; যরদ একটি ফযারসরলটিি মযল কাজ কির্ত আিও কর্রি জনর্র্লি প্রর্য়াজন হয় 

https://www.governor.ny.gov/news/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-phased-plan-re-open-new-york-starting
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-additional-guidelines-when-regions-can
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-three-regions-new-york-state-ready
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-three-regions-new-york-state-ready
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(উদাহিণস্বরূপ গুরুত্বপযণি অযার্সম্বরল লাইন), তাহর্ল দারয়ত্বিীল পক্ষর্ক অরতরিক্ত কপ্রািমন ককৌিল র্যর্হাি কির্ত 
হর্র্ এর্ং 

• দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষগুরলর্ক রনরিত কির্ত হর্র্ কয সর্ সময় শ্ররমকর্দি মর্েয অন্তত েয় ফুে দযিত্ব র্জায় িাখা হর্য়র্ে, 
যরদ না মযল কাযিকলার্পি রনিাপিাি জনয একটি স্বল্প দযির্ত্বি প্রর্য়াজন হয় (উদাহিণস্বরূপ অযার্সম্বরল লাইন)। 
যখনই কমীর্দি অনয র্যরক্তি েয় ফুর্েি মর্েয আসর্ত হর্র্, ঠিক তখন সঠিকভ্ার্র্ মুখ কঢর্ক িাখর্ত হর্র্। যরদ 
অনয ককউ অপ্রতযারিতভ্ার্র্ েয় ফুর্েি মর্েয আর্স তাহর্ল কমীর্দি অর্িযই মুখ কঢর্ক িাখাি জনয প্রস্তুত োকর্ত 
হর্র্। 

o COVID-19-এি জনয স্বীকৃত মুর্খি আর্িণগুরলি মর্েয অন্তভু্ি ক্ত রকন্তু সীরমত নয়, মুখ এর্ং নাক উভ্য়ই 
ঢার্ক এ িকম কাপর্েি মুর্খি আর্িণ এর্ং রেজর্পার্জর্র্ল মাস্কস। 

o যরদও, কার্জি েির্নি জনয কযখার্ন সাোিণত র্যরক্তগত সুিক্ষামযলক সিঞ্জার্মি (Personal Protective 
Equipment, PPE) একটি উচ্চ মার্নি সুিক্ষাি প্রর্য়াজন কসইসর্ কক্ষর্ত্র কমির্ক্ষর্ত্রি কাযিকলাপগুরলি জনয 
কাপর্েি, রেজর্পার্জর্র্ল র্া অনযানয র্ারের্ত ততরি মুর্খি আর্িণ স্বীকৃত নয়। কসইসমস্ত কাযিকলার্পি জনয, 
(OSHA)-এি রনর্দি রিকা অনুযায়ী সংজ্ঞারয়ত কিা রর্দযমান রির্ল্পি মানদণ্ড অনুযায়ী N95 কিরির্িোি র্া 
অনযানয PPE র্যর্হাি কিা অর্যাহত িাখা উরচত। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লা কমি এলাকা ও কমিচািীি র্সাি এলাকাি সংখযাি র্যর্হাি পরির্তি ন এর্ং/অের্া সীমার্দ্ধ 
কির্ত পার্ি, যার্ত শ্ররমকিা সর্ রদক কের্ক অন্তত েয় ফুে (কযমন- পার্ি এর্ং যখন এর্ক অপর্িি মুর্খামুরখ 
হয়) এর্ং র্যর্হার্িি মর্েয পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত না কর্ি কমি কক্ষত্র কিয়াি কির্ে না। কমির্ক্ষত্র র্া 
জায়গাগুরলি মর্েয দযিত্ব র্জায় িাখা সম্ভর্ না হর্ল, দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই মুর্খি আর্িণ প্রদান কির্ত হর্র্ 
কসগুরল র্যর্হাি কিা র্ােযতামযলক কির্ত হর্র্ র্া কযখার্ন প্লারের্ক রর্ভ্াজক কদওয়ার্লি মর্তা র্স্তুগত র্াাঁো, 
র্ায়ুপ্রর্াহ, রহটিং, কুরলং র্া র্ায়ু চলাচর্ল র্াাঁো সৃরি কির্র্ না কসখার্ন মুর্খি আর্ির্ণি পরির্র্তি কসগুরলি 
র্র্দার্স্ত কির্ত হর্র্। 

o OSHA-এি রনর্দি রিকা অনুযায়ী িািীরিক রর্ভ্াজক স্থ্াপন কিা উরচত। 

o র্স্তুগত র্াাঁোি রর্কল্পগুরলর্ত অন্তভু্ি ক্ত োকর্ত পার্ি: ফারল কর্ি কাো পদি া, কপ্লরক্সগ্লাস র্া কসই েির্নি উপকিণ 
র্া অনযানয অপ্রর্র্িয রর্ভ্াজক র্া পাটিি িনগুরল।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক একই সমর্য় একজর্নি কর্রি কমিচািীর্ক একটি কোর্ো জায়গাি (কযমন- রলফে, কর্রাল রুম, 
শুেুমাত্র কমিচািীর্দি র্যর্হাি কিা গারে) র্যর্হাি রনরেদ্ধ কির্ত হর্র্, যরদ না কসই সময় কসই জায়গায় োকা 
সকল কমিচািীিা সঠিক মুর্খি আর্িণ পর্ি োর্কন। যাইর্হাক, এমনরক মুখ আর্িণ র্যর্হাি সর্েও, দখল কখনই 
স্থ্ান র্া যানর্াহর্নি সর্র্িাচ্চ োিণ ক্ষমতাি 50% অরতক্রম কিা উরচত নয়, যরদ না এটি একটি একক দখলদাি 
দ্বািা র্যর্হার্িি জনয প্রস্তু কিা হয়। দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত রনিাপিা কপ্রার্োকল র্জায় িাখাি সময় র্াইর্িি 
র্াতার্সি সার্ে কভ্রন্টর্লিন র্াোর্না (কযমন- কর্রাল রুর্ম জানালা এর্ং দিজা কখালা)। দারয়ত্বিীল পক্ষগণ, 
রলফর্েি জনয অর্পক্ষা কিাি জায়গাগুরলর্ত জনসমাগম যার্ত না হয় এর্ং রলফর্ে যতজন কযর্ত পাির্র্ন তাি 
সংখযা সীরমত কর্ি, রসরেি র্যর্হার্িি মর্তা, অরতরিক্ত র্যর্স্থ্া কনর্র্ন। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণ সরু গরল, হলওর্য় র্া খারল জায়গাগুরলর্ত কেপ র্া তীি রচহ্ন র্যর্হাি কর্ি উভ্য় রদর্ক পার্য় 
কহাঁর্ে চলা কমার্াি র্যর্স্থ্া রনর্ত হর্র্ এর্ং সকর্লি র্যর্হাি কির্ত হয় এমন অঞ্চলগুরলর্ত এর্ং লাইন পর্ে এমন 
অঞ্চলগুরলর্ত র্া কলাকজন সমর্র্ত হয় (কযমন- কার্জ আসাি/কাজ কের্ক যাওয়াি সময় রলরপর্দ্ধ কিাি জায়গা, 
স্বাস্থ্য পিীক্ষাি ককন্দ্রগুরল ইতযারদ), এমন অঞ্চলগুরলর্ত, যোযে সামারজক দযির্ত্বি জায়গা রচরহ্নত কর্ি সাইর্নজ 
এর্ং দযিত্ব রচরহ্নতকািী কপাে কির্ত হর্র্। 

https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলর্ক DOH-এি COVID-19 সাইর্নর্জি সার্ে সামঞ্জসযপযণি রনদিিন স্থ্াপন কির্ত হর্র্। দারয়ত্বিীল 
পক্ষগণ তার্দি কমিস্থ্ল রনরদিি রনজস্ব কার্োমাইজ কিা সাইর্নজ ততরি কির্ত পার্িন, রকন্তু কসই সাইর্নজ দপ্তর্িি 
সাইর্নর্জি সার্ে সংগরতপযণি হর্ত হর্র্। সাইর্নজ কমিচািীর্দি এগুরল মর্ন করির্য় কদওয়াি জনয র্যর্হাি কির্ত হর্র্: 

o যখন েয় ফুে সামারজক দযিত্ব র্জায় িাখা যার্র্ না তখন মুর্খি একটি আচ্ছাদন রদর্য় তার্দি নাক এর্ং মুখ 
কঢর্ক িাখুন। 

o PPE যোযেভ্ার্র্ সংিক্ষণ কিা এর্ং যখন র্ারতল কির্ত হর্র্ তখন র্ারতল কিা। 

o িািীরিক দযির্ত্বি রনর্দিিীকাগুরল কমর্ন চলা। 

o COVID-19-এি উপসগি র্া সংক্রমর্ণি প্ররতর্র্দন কিা এর্ং কীভ্ার্র্ এগুর্লা কিা উরচত। 

o হার্তি স্বাস্থ্যরর্রে এর্ং পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্তকিণ রনর্দি রিকাগুরল কমর্ন চলা। 

o শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত যোযে স্বাস্থ্যরর্রে এর্ং কারি কদওয়াি রিিাচাি কমর্ন চলা। 

B. আর্দ্ধ যার্ন সিার্র্ি  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলর্ক অর্িযই স্বিিীর্ি সমর্র্ত হওয়া সীরমত কির্ত হর্র্ (কযমন- লাইর্নি রভ্ে, রনিাপিা রমটিং 
) সর্ কচর্য় কর্রি যতো সম্ভর্ এর্ং "কর্িানাভ্াইিাস কিাগ 2019 (COVID-19) কমাকার্র্লায় পরিকল্পনা এর্ং 
প্ররতরক্রয়াি জনয র্যর্সা ও রনর্য়াগকািীর্দি জনয অন্তর্িতীকালীন রনর্দি রিকা" (Interim Guidance for Businesses 
and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) CDC-এি 
রনর্দি রিকা অনুযায়ী অনযানয পদ্ধরত কযমন- রভ্রেও র্া কেরলকনফার্িরন্সং এি মর্তা পদ্ধরত র্যর্হাি কির্ত হর্র্। 
যখন রভ্রেওকনফার্িরন্সং র্া কেরলকনফার্িরন্সং সম্ভর্ হয় না, তখন দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লাি উনু্মক্ত, ভ্ার্লাভ্ার্র্ সরিত 
কভ্রন্টর্লোর্িি মর্েয রমটিং কিা উরচত এর্ং রনরিত কিা উরচত কয র্যরক্তর্গি এক আর্িকজর্নি মর্েয েয় ফুে 
সামারজক দযিত্ব র্জায় কির্খর্ে (কযমন- কচয়াি োকর্ল, কচয়ার্িি মেযর্তী জায়গা কের্ে কদওয়া, কমীর্দি 
পযিায়ক্রর্ম কচয়ার্ি র্সর্ত হর্র্)। 

• দায়র্দ্ধ পক্ষর্ক কোেখার্ো কক্ষত্রগুর্লার্ত, কযমন- রর্শ্রামকক্ষ এর্ং কেকরুম-এ পযিাপ্ত সামারজক দযিত্ব র্জায় র্যর্স্থ্া 
কির্ত হর্র্ এর্ং এই েির্নি কক্ষত্রগুর্লার্ত যখন সামারজক দযিত্ব িক্ষা কিা যার্র্ না, তখন কলাক সমাগম সীমার্দ্ধ 
িাখাি জনয রচহ্ন এর্ং রসর্েম (কযমন- র্যর্হৃত হর্চ্ছ রচহ্ন) র্যর্হাি কির্ত হর্র্; এর্ং  

• সামারজক দযিত্ব (অেিাৎ েয় ফুে দযিত্ব) পালন কিাি জনয, কযখার্ন পরিচালনগত রদক রদর্য় সম্ভর্ (করফ কেক, 
খাওয়াি সময় এর্ং রিফে শুরু ও কির্েি সময়), কসখার্ন দায়র্দ্ধ পক্ষগণর্ক কমিচািীর্দি সময়সযরচ পরির্তি ন কর্ি 
রদর্ত হর্র্।  

C. কিযর্ের্ের কার্যকলাপ 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণ কমিচািীর্দি মর্েয পািিরিক সংর্যাগ এর্ং জনসমাগম হ্রাস কির্ত রনম্নরলরখত েির্নি 
পদ্ধরতগুরলি মােযর্ম অর্িযই র্যর্স্থ্া কনর্র্ন: 

o কমির্ক্ষর্ত্রি রভ্তর্ি উপরস্থ্রত শুেুমাত্র আর্িযক কমীর্দি মর্েযই সীরমত কির্খ; 

o কমির্ক্ষর্ত্রি কমিঘণ্টা সমন্বয় কিা; 

o সামারজক দযির্ত্বি রনর্দি রিকা পালর্নি জনয অন-সাইে কমিচািীি সংখযা হ্রাস কিা; 

o রিফটিং রেজাইন (অেিাৎ A/B টিম, আসা/যাওয়াি সময় পরির্তি ন কর্ি কদওয়া); 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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o কযসর্ কার্জ সামারজক দযিত্ব র্জায় িাখা কঠিন (কযমন- প্ররক্রয়াকিণ লাইন) কসগুর্লাি কচর্য় কযগুর্লার্ত 
সামারজক দযিত্ব (কমরিন রিরলং, কফািরজং) র্জায় িাখা তুলনামযলক সহজ কসগুর্লা অগ্রারেকাি কদওয়া; 
এর্ং/অের্া  

o রনেিারিত কাজগুর্লা রর্রক্ষপ্ত কর্ি এর্ং অরেকৃত অঞ্চলগুরল রনর্দিি কির্ত রচহ্নগুরল র্যর্হাি কর্ি একই অঞ্চর্ল 
একারেক কমিচািী এর্ং/অের্া দর্লি কাজ কিা এোর্না; 

• জাতীয় প্ররতিক্ষা র্া অনযানয গুরুত্বপযণি রিল্প সমেিনকািী রনমিাতার্দি জনয, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি সম্ভার্য ইরতর্াচক 
COVID-19 ককর্সি প্রভ্ার্ আর্িা সীরমত কিাি জনয মেুলািাইজে "পে" প্রর্য়াগ কিা উরচত। পর্েি জনয 
অন্তভু্ি ক্ত কিাি মযল নীরতগুরল হর্লা: 

o সমর্য়ি সার্ে সামঞ্জসযপযণি পর্েি কমী গঠন (উদাহিণস্বরূপ রস্থ্রতিীল দল যা সর্র্িাচ্চ মাত্রায় পরির্রতি ত হয় 
না)। 

o পে জরু্ে কযাগার্যাগ সীরমত করুন (উদাহিণস্বরূপ পৃেক রর্িরত এলাকা, পরির্রতি ত প্রর্র্িদ্বাি/প্রস্থ্ান)। 

D. েলােল ও র্ালিজয 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লাি উরচত সাইর্ে অপ্রর্য়াজনীয় অরতরের্দি রনরেদ্ধ কিা। 

• সংর্যাগ যোসম্ভর্ সীরমত কির্ত দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই রপক-আপ এর্ং কেরলভ্ারিগুরলি জনয রনরদিি এলাকা 
স্থ্াপন কির্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষর্ক সাইর্ে কযাগার্যাগ এর্ং চলাচল সীরমত কিা উরচত (কযমন, রিফে কিে হর্য় যাওয়া কমী এর্ং 
রিফে শুরু কিা কমীর্দি জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এর্ং প্রর্র্র্িি র্যর্স্থ্া) (কযমন- যত কর্রি সম্ভর্ কমীর্দি 
তার্দি কমির্ক্ষর্ত্রি কাোকারে োকর্ত হর্র্)।  

 
 
 
 
 
 
II. জায়গা 

A. প্রলর্তরোিূলক সরঞ্জাি  

• রনরদিি কমির্ক্ষর্ত্রি কাযিক্রর্মি জনয প্রর্য়াজনীয় PPE োোও, দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই ফযািন র্া অনযোয় 
স্বীকৃত মুর্খি আর্িণ সংগ্রহ কির্ত হর্র্ এর্ং কমিচািীর্দি কযর্কার্না মযর্লয কমির্ক্ষর্ত্র োকাকালীন এই েির্নি 
আর্িণ প্রদান কিত হর্র্। দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি কার্ে মুর্খি আর্িণ, মাস্ক এর্ং অনযানয প্রর্য়াজনীয় র্যরক্তগত 
প্ররতিক্ষামযলক সিঞ্জাম (PPE)-এি পযিাপ্ত কযাগান োকা উরচত, যরদ ককার্না কমিচািীি র্দরল প্রর্য়াজন র্া একজন 
দিিনােীি তা প্রর্য়াজন হয়। সঠিকভ্ার্র্ মুখ কঢর্ক িাখাি মর্েয অন্তভু্ি ক্ত োকর্র্, রকন্তু এতেুকুি মর্েয সীমার্দ্ধ 
নয়, কাপে (উদাহিণস্বরুপ র্ারের্ত ততরি কসলাই কিা কাপে, কুইক কাো, র্দনা), সারজি কযাল মাস্ক, N95 
কিসপাইর্িেি এর্ং কফস রিল্ড।  
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• মুর্খি আর্িণগুরল অর্িযই পরিষ্কাি কির্ত এর্ং র্দলার্ত হর্র্ এর্ং কিয়াি কিা যার্র্ না। অনুগ্রহ কর্ি কাপর্েি 
ততরি মুর্খি আর্িণ এর্ং অনযানয েির্নি PPE সম্পরকি ত অরতরিক্ত তর্েযি পািাপারি কসগুর্লাি র্যর্হাি এর্ং 
পরিষ্কার্িি রনর্দিিার্লীি জনয কিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতর্িাে ককন্দ্র (CDC)-এি রনর্দি রিকা কদখুন। 

o মর্ন িাখর্র্ন কয কাপর্েি ততরি মুখ আর্িণ র্া রেসর্পার্জর্ল মাস্ক কমির্ক্ষর্ত্রি কাযিকলার্পি জনয গ্রহণর্যাগয 
মুখ আর্িণ রর্র্র্চনা কিা হর্র্ না যা মুখ আর্িণ প্রর্য়াজনীয়তাি জনয একটি উচ্চ মাত্রাি সুিক্ষা আর্িাপ 
কর্ি। উদাহিণস্বরূপ, যরদ N95 শ্বাস-প্রশ্বাস ঐরতহযগতভ্ার্র্ রনরদিি উৎপাদন কাযিক্রর্মি জনয প্রর্য়াজন হয়, 
একটি কাপে র্া র্ারের্ত ততরি মাস্ক যর্েি হর্র্ না। দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলর্ক এই েির্নি রনিাপিা সিঞ্জার্মি 
জনয OSHA-এি মান কমর্ন চলর্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই কমিচািীর্দি তার্দি রনজস্ব সঠিক মার্নি মুর্খি আর্িণ র্যর্হাি কিাি অনুমরত রদর্ত 
হর্র্ রকন্তু কমিচািীর্দির্ক তার্দি রনর্জি মুর্খি আর্িণ সির্িাহ কিাি প্রর্য়াজন হর্র্ না। উপিন্তু, এই রনর্দি রিকা 
কমীর্দি তার্দি র্যরক্তগত মারলকানােীন অরতরিক্ত প্ররতিক্ষামযলক আর্িণ (কযমন- সারজি কাল মাস্ক, N95 
কিরির্িেি র্া কফস রিল্ড) পিা কের্ক প্ররতর্িাে কির্র্ না অের্া অনযোয় যরদ দারয়ত্বিীল পক্ষ অনুযায়ী তার্দি 
কার্জি প্রকৃরতি কাির্ণ কমীর্দি আর্িা কর্রি রনিাপিামযলক PPE র্যর্হার্িি প্রর্য়াজন হয়। রনর্য়াগকতি ার্দি সকল 
প্রর্যাজয OSHA-এি মান কমর্ন চলর্ত হর্র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক সিঞ্জাম, কমরিনারি, উপকিণ এর্ং গারেি মর্তা রজরনসগুরল কিয়াি কিা, কসইসার্ে কর্রাল 
পযার্নল, কযর্কার্না কীপযাে ও কক্রর্নি রির্মার্েি মর্তা কিয়াি কিা পৃষ্ঠতলগুরল িিি কিা সীরমত কির্ত হর্র্; 
অের্া, কিয়াি কিা রজরনসগুরলি র্া প্রায়িই িিি কিা পৃষ্ঠতলগুরলি সংির্িি আসাি সময় গ্লাভ্স (কার্জি 
প্রর্য়াজনীয়তা অনুযায়ী র্া কমরের্কল); অের্া সংির্িি আসাি আর্গ এর্ং পর্ি কমীর্দি রনর্জর্দি হাত জীর্াণুমুক্ত 
কির্ত হর্র্ র্া েুর্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষর্ক অর্িযই PPE - যাি মর্েয মুখ আর্িণ অন্তভু্ি ক্ত, রকন্তু সীমার্দ্ধ নয় - কসগুর্লা কীভ্ার্র্ 
যোযে প্ররক্রয়ায় পিা যায়, খুর্ল কনওয়া যায়, পরিষ্কাি কিা যায় (কযমন প্রর্যাজয) এর্ং কফর্ল কদওয়া যায় কসই 
রর্ের্য় কমীর্দি প্ররিক্ষণ রদর্ত হর্র্। 

B. স্বাযযলর্লি, পলরষ্কারকরি এর্ং জীর্ািুিুক্তকরি 

• প্রাসরেকতা অনুযায়ী, "COVID-19-এি জনয সিকারি এর্ং কর্সিকারি ককন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিাি 
রনর্দি রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) 
এর্ং "েরের্য় পো োমান" (STOP THE SPREAD) কপাোি সর্মত CDC এর্ং DOH-এি প্রস্তারর্ত স্বাস্থ্যরর্রে 
এর্ং সযারনর্েির্নি আর্রিযক িতি গুরল কমর্ন চলা হর্চ্ছ রক না তা দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক রনরিত কির্ত হর্র্। 
দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই লগ কমনর্েন কির্ত হর্র্ যার্ত পরিষ্কািকিণ ও জীর্াণুমুক্তকির্ণি তারিখ, সময় এর্ং 
পরিচ্ছন্নতাি পরিসি অন্তভু্ি ক্ত োকর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক অর্িযই সাইর্ে উরেরখতভ্ার্র্ হযান্ড হাইরজন কেিন সির্িাহ এর্ং িক্ষণার্র্ক্ষণ কির্ত হর্র্: 

o হাত কোওয়াি জনয: সার্ান, গিম জর্লি কল এর্ং কফলা কদওয়া যায় এিকম কাগর্জি কতাওয়ার্ল। 

o সযারনোইজার্িি জনয: অন্ততপর্ক্ষ 60% অযালর্কাহল ির্য়র্ে এমন একটি অযালর্কাহল রভ্রিক হযান্ড সযারনোইজাি 
কযখার্ন হাত কোয়াি সুরর্ো পাওয়া যার্র্ না র্া র্যর্হারিক নাও হর্ত পার্ি। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক হযান্ড সযারনোইজাি কেির্নি কাোকারে সার্ান ও জল রদর্য় হাত কোওয়াি আর্রিযকতা 
রনর্দিি কর্ি সাইর্নজ োঙার্ত হর্র্; হাত খুর্ রভ্র্জ োকর্ল হযান্ড সযারনোইজাি কাজ কর্ি না। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লাি উরচত PPE সহ পরিতযাক্ত সামগ্রীগুরল রেসর্পাজাল কিা জনয সাইর্েি পার্িই জায়গা রনেিািণ 
কির্ত হর্র্। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
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• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক কিয়াি এর্ং ঘনঘন িিি কিা পৃষ্ঠতলগুরলি জনয অর্িযই যোযে পরিষ্কিণ এর্ং 
জীর্াণুমুক্তকিণ সামগ্রী প্রদান কির্ত হর্র্ এর্ং উৎপাদন সংক্রান্ত নীরতমালা অনুসিণ কর্ি এই পৃষ্ঠতলগুরল 
র্যর্হার্িি আর্গ এর্ং পর্ি কমিচািীর্দি হার্তি স্বাস্থ্যরর্রেি অনুযায়ী এই সামগ্রীগুরল র্যর্হাি কির্ত উৎসারহত 
কির্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক সাইের্ক রনয়রমতভ্ার্র্ পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কির্ত হর্র্ এর্ং অর্নর্কি দ্বািা র্যর্হৃত 
উচ্চ ঝুাঁ রক সম্পন্ন স্থ্ানগুরলর্ক আিও রনয়রমত পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কির্ত হর্র্। অর্িযই খুর্ ভ্ার্লা এর্ং অন্তত 
প্রর্তযক রিফর্েি পর্ি, প্ররতরদন র্া প্রর্য়াজন অনুযায়ী আর্িা ঘনঘন ক্রমাগত কর্ি পরিষ্কািকিণ এর্ং 
জীর্াণুমুক্তকিণ কর্ি কযর্ত হর্র্। কীভ্ার্র্ ফযারসরলটিগুরল পরিষ্কাি কির্র্ন তাি রর্স্তারিত রনর্দিিার্লীি জনয অনুগ্রহ 
কর্ি DOH-এি "COVID-19-এি জনয সিকারি এর্ং কর্সিকারি ককন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিাি 
রর্ের্য় অন্তর্িতীকালীন রনর্দি রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private 
Facilities for COVID-19) কদখুন। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক রর্শ্রামাগািগুরল অর্িযই রনয়রমত পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা রনরিত কির্ত হর্র্। 
র্যর্হার্িি রির্কার্য়রন্সি উপি রনভ্ি ি কর্ি রর্শ্রামাগািগুরল আর্িা কর্রির্াি পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কির্ত হর্ত 
পার্ি।  

▪ দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক রর্শ্রামাগার্িি কলাকসংখযা করমর্য় দযির্ত্বি রনয়ম পালন কিা রনরিত কির্ত হর্র্।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই নরেভু্ক্ত জীর্ানযমুক্তকিণ সামগ্রীগুরল র্যর্হাি কর্ি যন্ত্রপারত ও সিঞ্জাম রনয়রমত 
জীর্াণুমুক্ত কিা রনরিত কির্ত হর্র্, অন্তত কমীর্দি কমির্ক্ষত্রগুরলি পরির্তি ন র্া একটি নতুন সিঞ্জার্মি কসর্ে 
পরির্রতি ত হওয়াসহ। এনভ্ায়িনর্মন্টাল কপ্রার্েকিন এর্জরন্স (Environmental Protection Agency, EPA) 
কতৃি ক প্রকারিত COVID-19-এি রর্রুর্দ্ধ কাযিকি রহর্সর্র্ িনাক্ত হওয়া রনউ ইয়কি  কের্েি পরির্র্ি সংিক্ষণ 
দপ্তর্িি (Department of Environmental Conservation, DEC) রনর্রন্ধত পণযগুর্লাি তারলকা কদখুন। 

o যরদ পরিষ্কািকিণ এর্ং জীর্াণুমুক্তকিণ সামগ্রীগুরল র্া পরিষ্কািকিণ এর্ং জীর্াণুমুক্তকির্ণি কাজটি রনিাপিাি 
ঝুাঁ রকি কািণ হয় র্া উপকিণ র্া কমরিনারিি মান রনম্ন হয়, তাহর্ল দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই কসই 
েির্নি কমরিনারিগুরল র্যর্হার্িি মর্েয হার্তি স্বাস্থ্যরর্রে পালর্নি র্র্দার্স্ত কির্ত হর্র্ এর্ং/অের্া 
রেজর্পার্জর্র্ল গ্লাভ্স সির্িাহ কির্ত হর্র্ এর্ং/অের্া কসই কমরিনারি র্যর্হাি কিা কমিচািীি সংখযা সীরমত 
কির্ত হর্র্। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষর্ক একজন কমীি COVID-19 িনাক্ত হওয়াি কক্ষর্ত্র সংক্রামন এলাকাি পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত 
কিাি র্যর্স্থ্া কির্ত হর্র্, এই েির্নি পরিচ্ছন্নতাি অন্তভু্ি ক্ত হর্র্, অন্তত সর্ অরেক কলাক চলাচল এলাকা 
এর্ং উচ্চ-িিি পৃষ্ঠতল (কযমন- ভ্াগাভ্ারগ কিা সিঞ্জাম, কমরিন, কমির্ক্ষত্র, কর্রাল পযার্নল এর্ং রকপযাে, 
কেরলর্ফান) ইতযারদ পরিষ্কাি।  

• "আপনাি ফযারসরলটিসমযহ পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্তকিণ" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) রর্ের্য় 
(CDC)-এি রনর্দি রিকা, যরদ ককউ সর্দহজনক োর্ক র্া রনরিত COVID-19 সংক্রমণ োর্ক তাহর্ল প্ররক্রয়া 
রনম্নরূপ:  

o কয র্যরক্ত অসুস্থ্ তাি র্যর্হৃত জায়গাটি র্ন্ধ কর্ি রদন। 

▪ দারয়ত্বিীল পক্ষগণ সংক্ররমত অঞ্চলগুরলর্ক র্ন্ধ কর্ি রদর্ত পাির্ল, তার্দি কাযিকলাপ কয র্ন্ধ কর্ি রদর্ত 
হর্র্ তা নয়।  

o অঞ্চলটির্ত র্ায় ুচলাচল র্াোর্নাি জনয কসই অঞ্চর্লি র্াইর্িি রদর্কি দিজা ও জানালা খুর্ল িাখুন। 

o পরিষ্কাি র্া জীর্াণুমুক্ত কিাি আর্গ 24 ঘণ্টা অর্পক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভর্ না হর্ল, যতক্ষণ সম্ভর্ ততক্ষণ 
অর্পক্ষা করুন। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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o ককার্না র্যরক্তি আক্রান্ত র্র্ল সর্দহ হর্ল অের্া রনরিত হর্ল, কসই র্যরক্তি র্যর্হাি কিা অঞ্চলগুরল, কযমন- 
অরফস, র্ােরুম, সকর্লি র্যর্হার্িি অঞ্চলগুরল এর্ং কিয়াি কিা যন্ত্রপারতগুরল পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত করুন। 

o একর্াি অঞ্চলটি যোযেভ্ার্র্ পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা হর্য় কগর্ল, কসটি র্যর্হার্িি জনয আর্াি খুর্ল 
কদওয়া কযর্ত পার্ি। 

▪ আক্রান্ত র্র্ল সর্দহ কিা অের্া রনরিতভ্ার্র্ সংক্ররমত র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নর্েয র্া কাোকারে আর্সনরন 
এমন কমিচািীিা পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিাি পর্ি অরর্লর্ম্ব কার্জি জায়গায় রফর্ি আসর্ত পাির্র্ন। 

▪ "ঘরনষ্ঠ সারন্নর্েয র্া কাোকারে আসা" সম্পর্কি  আর্িা তর্েযি জনয DOH-এি " COVID-19 সংক্রমণ র্া 
সারন্নর্েয আসাি পর্ি সিকারি এর্ং কর্সিকারি কমিচািীর্দি কার্জ রফর্ি আসা সম্পরকি ত অন্তর্িতীকালীন 
রনর্দি রিকা " (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following 
COVID-19 Infection or Exposure) কদখুন। 

o যরদ অসুস্থ্ ককার্না র্যরক্ত সাত রদর্নি কর্রি এর্স োর্কন র্া ফযারসরলটিটি র্যর্হাি কর্ি োর্কন, অরতরিক্ত 
পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিাি প্রর্য়াজন কনই, রকন্তু রুটিন পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা চারলর্য় কযর্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই খার্াি এর্ং পানীয় (কযমন, র্ার্ফে োইর্লি খার্াি) ভ্াগ কর্ি খাওয়া রনরেদ্ধ 
কির্ত হর্র্, র্ারে কের্ক লাঞ্চ রনর্য় আসর্ত উৎসারহত কির্ত হর্র্, এর্ং খার্াি খাওয়াি সময় সামারজক দযিত্ব 
র্জায় িাখাি মর্তা পযিাপ্ত জায়গা িাখর্ত হর্র্। 

C. পর্যায়ক্রর্ি পনুরায় স্ট ালা 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক োপ র্া পযিায় পুনিায় কখালাি জনয উৎসারহত কিা হয় যার্ত পরিচালনাগত সমসযাগুরল 
উৎপাদন র্া কাজ সম্পরকি ত রক্রয়াকলাপগুরল স্বাভ্ারর্ক পযিার্য় রফর্ি আসাি আর্গ সমাোন কর্ি কনওয়া যায়। 
প্রেমর্াি পুনিায় কখালাি সময় কতজন কমিচািী কাজ কির্র্ন, কার্জি সময়কাল এর্ং আর্িাহীর্দি সংখযা সীরমত 
কিাি কো দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক রর্র্র্চনা কির্ত হর্র্ যার্ত কসই পরির্তি র্নি সার্ে সামঞ্জসয িাখাি সক্ষমতা সহ 
অপার্িিনগুরল প্রদান কিা যায়। 

D. স্টর্াগার্র্াগ পলরকল্পনা 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক রনরিত কির্ত হর্র্ কয আপরন কের্েি-ইসুয কিা রির্ল্পি রনর্দি রিকাটি পযিার্লাচনা কর্ির্েন 
এর্ং র্ুর্ঝর্েন এর্ং এটিও রনরিত কির্ত হর্র্ কয আপরন কসগুরল কাযিকি কির্র্ন। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক কমিচািী এর্ং আর্িাহীর্দি জনয একটি কযাগার্যাগ পরিকল্পনা গর্ে তুলর্ত হর্র্ যা প্রর্যাজয 
রনর্দিিার্লী, প্ররিক্ষণ, সাইর্নজ এর্ং কমিচািীর্দি তেয প্রদার্নি একটি অরর্চরলত উপায়র্ক অন্তভু্ি ক্ত কর্ি। দারয়ত্বিীল 
পক্ষগণর্ক ওর্য়র্র্পজ, কেক্সে এর্ং ইর্মইল গ্রুপ এর্ং কসািযাল রমরেয়া গর্ে কতালাি কো রর্র্র্চনা কির্ত হর্র্। 

 
III. প্রলক্রয়াসিূহ 

A. লিলনং এর্ং স্টটলেং 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক অর্িযই র্ােযতামযলক তদরনক স্বাস্থ্য পিীক্ষা পদ্ধরত প্রর্য়াগ কির্ত হর্র্।  

o কমিচািীিা সাইর্ে রির্পােি  কিাি আর্গ, যতখার্ন সম্ভর্, রিরনংর্য়ি কাজগুরল দযির্তীভ্ার্র্ কিা কযর্ত পার্ি 
(কযমন কেরলর্ফার্ন র্া ইর্লকট্ররনকভ্ার্র্) র্া সাইর্ে কিা কযর্ত পার্ি। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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o রিরনং কিে হওয়াি পযর্র্ি কমিচািীর্দি এর্ক অপর্িি সার্ে ঘরনষ্ঠ হওয়া র্া কাোকারে আসা আেকার্ত রিরনং 
সমন্বয় কির্ত হর্র্। 

o অন্তত সর্ কমী এর্ং দিিনােীর্দি রিরনং কির্ত হর্র্ এর্ং একটি চােি  র্যর্হাি কির্ত হর্র্ যা রনেিািণ কর্ি 
কয কমী র্া দিিনােীি সার্ে রনর্ম্নাক্ত ঘেনা ঘর্ের্ে রক না: 

(a) কজর্নশুর্ন গত 14 রদর্নি মর্েয COVID-19-এি জনয পিীক্ষায় পরজটিভ্ ফল এর্সর্ে র্া যাি মর্েয 
COVID-19-এি উপসগি ির্য়র্ে এমন কার্িাি ঘরনষ্ঠ র্া রনকে সংির্িি কের্কর্েন। 

(b) গত 14 রদর্নি মর্েয COVID-19-এি জনয ইরতর্াচক পিীরক্ষত হর্য়র্েন; এর্ং/অের্া 

(c) গত 14 রদর্ন তাি COVID-19-এি ককার্না লক্ষণ কদখা রদর্য়র্ে রক না। 

• COVID-19 সংক্রান্ত উপসগিগুরল সম্পর্কি  সর্ কের্ক সাম্প্ররতকতম তর্েযি জনয "কর্িানাভ্াইিার্সি উপসগিসমযহ" 
(Symptoms of Coronavirus) এি রর্ের্য় CDC-এি রনর্দি রিকা কদখুন।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত কমীর্দি জনয এটি আর্িযক কিা যার্ত, যরদ এর্ং যখন উপর্িাক্ত ককার্না প্রর্েি প্ররত 
তার্দি উির্ি পরির্তি ন হয় তািা কযন অরর্লর্ম্ব তা প্রকাি কর্িন, কযমন- যরদ তািা উপসগি অনুভ্র্ কির্ত 
শুরু কর্িন, কার্জি সময় র্া তািপর্ি। 

• প্ররতটি মারকি ন নাগরির্কি সমান কমিসংস্থ্ার্নি সুর্যাগ করমিন (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission) র্া DOH-এি নীরতমালা অনুযায়ী তদরনক তাপমাত্রা পিীক্ষা কিাও হর্ত পার্ি। দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক 
কমিচািীি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কেোি (কযমন- তাপমাত্রাি কেো) কিকেি  িাখাি উপি রনর্েোজ্ঞা িাখা হর্য়র্ে। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই রনরিত কির্ত হর্র্ কয, তাপমাত্রা পিীক্ষাসহ, রিরনং কাযিকলাপ সম্পাদনকািী 
কযর্কার্না র্যরক্তর্ক, সম্ভার্য সংক্ররমত কমী র্া সাইর্ে আসা করাক্টির্দি সংির্িি আসা কের্ক যোযেভ্ার্র্ সুিরক্ষত 
কিা হর্য়র্ে। কয কমীিা রিরনং কাযিক্রম সম্পাদন কর্িন তার্দি CDC, DOH এর্ং OSHA কপ্রার্োকর্লি সার্ে 
পরিরচত কমিকতি া-রচরহ্নত র্যরক্তর্দি দ্বািা প্ররিরক্ষত হওয়া উরচত। 

• রিরনং কিা কমীর্দি জনয কমপর্ক্ষ একটি কফস মাস্ক সহ PPE প্রদান কিা উরচত এর্ং তার্দি তা র্যর্হাি কিা 
উরচত এর্ং তার্ত গ্লাভ্স, একটি গাউন এর্ং/অের্া একটি কফস রিল্ড অন্তভু্ি ক্ত হর্ত পার্ি। 

• COVID-19 উপসগিগুরলি জনয ইরতর্াচক পিীরক্ষত হওয়া একজন কমিচারির্ক কমির্ক্ষর্ত্র ঢুকর্ত কদওয়া যার্র্ না এর্ং 
মযলযায়ন ও কেরেংর্য়ি জনয তার্দি স্বাস্থ্যর্সর্া প্রদানকািীি সার্ে কযাগার্যাগ কিাি রনর্দিি রদর্য় র্ারে পাঠার্ত হর্র্। 
দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক অরর্লর্ম্ব কেে এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রর্ভ্াগর্ক এই রর্ের্য় অর্রহত কির্ত হর্র্ যরদ পিীক্ষাি 
ফলাফল COVID-19-এি জনয ইরতর্াচক হয়। দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক কমিচািীটির্ক স্বাস্থ্যর্সর্া ও কেরেং রির্সার্সিি 
তেয প্রদান কির্ত হর্র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক, কয সমস্ত কমিচািী একটি সর্দহজনক র্া রনরিত COVID-19 ককর্সি পর্ি র্া কয কমিচািী 
COVID-19-এি সংক্ররমত একজন র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নর্েয র্া কাোকারে আসাি পর্ি কার্জ আর্াি কযাগদান 
কির্ত চাইর্েন তার্দি সম্পর্কি  কপ্রার্োকল এর্ং নীরতমালাি জনয "DOH-এি COVID-19 সংক্রমণ র্া সারন্নর্েয 
আসাি পর্ি সিকারি এর্ং কর্সিকারি কমিচািীর্দি কার্জ রফর্ি আসা সম্পরকি ত অন্তর্িতীকালীন রনর্দি রিকা" (Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or 
Exposure) কদখর্ত হর্র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলর্ক অর্িযই কযাগার্যার্গি একটি ককন্দ্রীয় রর্দু রনেিািণ কির্ত হর্র্, যা কাযিকলাপ, অর্স্থ্ান, 
রিফে র্া রদন দ্বািা পরির্রতি ত হর্ত পার্ি, যা সকল কমিচািীি প্রেপত্র গ্রহণ এর্ং যাচাই কিাি জনয দায়ী, এই 
েির্নি কযাগার্যাগ কমিচািী এর্ং দিিনােীর্দি জনয পাটিি  রহর্সর্র্ রচরহ্নত কিা হর্য়র্ে কয তািা পর্ি COVID-19 
সম্পরকি ত উপসগি অনুভ্র্ কির্ে রক না, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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• একজন রনিাপিা উপর্দিা রনর্য়াগ করুন যাি দারয়ত্বগুরলি মর্েয োকর্র্ সাইর্েি রনিাপিা পরিকল্পনাি সর্ 
রর্েয়গুরল কমর্ন চলা হর্চ্ছ রক না কস রর্ের্য় নজি িাখা। 

• যতো সম্ভর্, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত এমন সকল কমী ও রভ্রজেি সহ প্রর্তযক র্যরক্তি একটি লগ র্জায় 
িাখা, যার্দি কার্জি সাইে র্া এলাকায় অনযানয র্যরক্তি সার্ে ঘরনষ্ঠ কযাগার্যাগ হর্ত পার্ি; কসই সকল কেরলভ্ারি 
োো যা উপযুক্ত PPE পিা অর্স্থ্ায় র্া িিিহীন মােযম দ্বািা সঞ্চারলত হয়। লর্গ কযাগার্যার্গি তেয োকর্ত হর্র্, 
একজন কমী COVID-19-এ আক্রান্ত হর্ল যার্ত সর্ পরিরচরত িনাক্ত কিা কযর্ত পার্ি, খুাঁর্জ পাওয়া যায় এর্ং 
তার্ক জানার্না যায়। দারয়ত্বিীল পক্ষগণর্ক অর্িযই কেে এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর্িি সংিিি খুাঁর্জ কর্ি কিাি 
উর্দযাগগুরলি সার্ে সহর্যারগতা কির্ত হর্র্। 

B. িনাক্ত এর্ং  ুুঁর্জ স্টর্র করা  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগণ, তার্দি সাইর্ে ককার্না কমিচািীি COVID-19 পিীক্ষায় ইরতর্াচক ফলাফল হর্য়র্ে র্র্ল জানর্ত 
পাির্ল অর্িযই অরর্লর্ম্ব কেে ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তির্ক কস সম্পর্কি  অর্রহত কির্ত হর্র্। 

• কেরেংর্য় একজন কমী র্া রভ্রজেি ইরতর্াচক হর্ল, দায়র্দ্ধ পক্ষগণর্ক কমির্ক্ষর্ত্র ঐ র্যরক্তি সংির্িি আসা সকলর্ক 
রচরহ্নত কিাি জনয কেে এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর্িি সার্ে সহর্যারগতা কির্ত হর্র্ এর্ং কমীটি প্রেম COVID-19 
এি উপসগি কর্াে কিাি র্া পরজটিভ্ কেে হওয়াি, এি মর্েয কযটি আর্গ হর্য়র্ে, তাি 48 ঘণ্টা আর্গ সাইর্ে 
প্রর্র্ি কিা সকল কমী এর্ং রভ্রজেির্দি সম্পর্কি  কেে এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তির্ক অর্গত কির্ত হর্র্ তর্র্ 
প্রর্য়াজন হর্ল কফোর্িল ও কের্েি নীরতমালা অনুযায়ী কগাপনীয়তা র্জায় িাখর্ত হর্র্। 

• কেে ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিগুরল র্ারের্ত আইর্সার্লিন র্া ককায়ার্িন্টাইন সহ সংক্ররমত র্া সারন্নর্েয আসা র্যরক্তর্দি 
উপি নজি িাখা এর্ং তার্দি গরতরর্রে সীমার্দ্ধ কিাি রর্েয়টি কাযিকি কির্র্। 

• কয সমস্ত র্যরক্তর্দি সতকি  কর্ি কদওয়া হর্য়র্ে কয তািা একজন COVID-19 সংক্ররমত র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নর্েয র্া 
কাোকারে এর্সর্েন এর্ং রচরহ্নতকিণ, ট্রযারকং র্া অনযানয পদ্ধরতগুরলি মােযর্ম সতকি  কর্ি কদওয়া কমিচািীর্দি, 
সতকি  কর্ি কদওয়াি সময় তা রনর্জ কের্ক তার্দি রনর্য়াগকািীর্ক রির্পােি  কির্ত হর্র্ এর্ং তািা উপর্ি উরেরখত 
সমস্ত কপ্রার্োকল কমর্ন চলর্র্ন। 

 
IV. লনর্য়াগকারীর পলরকল্পনাসিূহ 

দারয়ত্বিীল পক্ষগুর্লার্ক অর্িযই সাইর্ে সম্পযণি রনিাপিা পরিকল্পনা কপাে কির্ত হর্র্। COVID-19-এি রর্স্তাি কিাে 
কির্ত পরিকল্পনা গঠর্নি জনয কেে, র্যর্সাি মারলক এর্ং পরিচালকর্দি পে কদখার্ত, একটি র্যর্সাি পুনিায় কখালাি 
রনিাপিা পরিকল্পনাি কেমর্প্লে প্রকাি কর্ির্ে। 

লনরাপত্তার আর্রা র্তিয, লনর্দয লিকা এর্ং লরর্সাসযগুলল এ ার্ন পাওয়া র্ার্র্:  

রনউ ইয়কি  কেে স্বাস্থ্য দপ্তর্িি নর্ভ্ল কর্িানাভ্াইিাস (COVID-19)-এি ওর্য়র্সাইে 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মারকি ন যুক্তিার্ষ্ট্রি কিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতর্িাে কর্িাভ্াইিাস (COVID-19)-এি ওর্য়র্সাইে 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

কপিাগত রনিাপিা এর্ং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19-এি ওর্য়র্সাইে 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

https://coronavirus.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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লনর্ের ললঙ্কটির্র্ত, লনলির্ত করুন স্টর্ আপলন এই লনর্দয লিকা অনুর্ায়ী পলরোলনা করার জনয আপনার 
দালয়ত্বগুর্লা পর্ের্েন এর্ং র্ুর্ের্েন: 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation 

 


