নরওর্পননং
ননউ ই কে
উৎপাদন সংক্রান্ত ননর্দে নিকা
ননর্ াগকর্ো ও কর্ে চারীর্দর জনয

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়র্কে র পুিরায় খ ালার জিয অিুর্র্ানদত এলাকাগুনলর নির্োণ ব্যব্সার খের্ে প্রর্ াজয
এব্ং খসই সার্ে রাজযব্যাপী খসই সব্ উৎপাদি সংক্রান্ত ব্যব্সাগুনলর খের্ে খ গুনলর্ক পূর্ব্ে অপনরহা ে নহসার্ব্
কাজ করার অিুর্নত খদওয়া হর্য়নিল।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সর্য়, সকল নির্োণ ব্যব্সাগুনলর্ক, নির্োণ সংক্রান্ত নক্রয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এব্ং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খ খকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং
এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর পনরচালিায় অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। খকার্িা নব্দযর্াি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এব্ং
খেডারাল আইি, নিয়র্কািুি এব্ং র্াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যাবিযক
িারীনরক
দূরত্ব

সুপানরিকৃর্ সর্বে াত্তর্ অনুিীনন

কর্ীর্দর র্র্যয দূরত্ব 6 েু ট নিনিত করা, নদ নিরাপত্তা ব্া
কার্জর র্ূল োংির্ির জিয একটি সংনেপ্ত দূরত্ব প্রর্য়াজি িা
হর্য় োর্ক।
খ খকার্িা সর্য় কর্ীরা
ি পরস্পর্রর খের্ক 6 েু র্টর কর্ দূরর্ত্ব
োর্কি, ত ি তার্দর গ্রহণর্ াগয র্ুর্ র আব্রণ পরর্ত হর্ব্।

শুযুর্াে ব্তে র্াি কার্জর জিয প্রর্য়াজিীয় কর্ী প েন্ত উপনযনত
সীনর্ত করা, কর্ের্ের্ের সর্য় সর্ন্বয় করা, প্রর্ব্ি/প্রযার্ির সর্য়
ব্দল করা, A/B দল ততনর করা, এব্ং/অেব্া এক সর্র্য় একটি
এলাকায় শুযুর্াে একটি দর্লর সর্য়সূচী নিযোরণ করার র্াযযর্র্
কর্ীর্দর জিয অনতনরক্ত জায়গা ততনর করা।

অর্যন্তর্র ঘটা খকাি কার্জর খের্ে, খকাি একটি যার্ির কর্ীসং যা
এই যার্ির সব্োনযক যারণের্তার 50% র্র্যয সীর্াব্দ্ধ করর্ত
হর্ব্, সুপারর্াইজরর্দর এই গণিা খের্ক ব্াদ নদর্য়, নদ িা
সুরনেতর্ার্ব্ র্ূল নক্রয়া (খ র্ি, গুরুত্বপূণে অযার্সম্বনল লাইি)
সম্পন্ন করার জিয আর্রা কর্ীর উপনযনত প্রর্য়াজি হয় এব্ং
অনতনরক্ত প্রির্ি খকৌিল ব্াস্তব্ানয়ত করা হয় (খ র্ি, সব্
সর্র্য় র্ুর্ র আব্রণ পর্র োকা)।

ওয়াকে র্েির্ির ব্যব্হার এব্ং/ব্া সং যা সীনর্ত করুি, কর্ীর্দর
ব্সার একালাগুনলও ার্ত 6 ft দূরত্ব ব্জায় রা া ায় এব্ং একটি
এলাকায় একানযক ক্রু এব্ং/ব্া কর্ীর দল খ ি কাজ িা কর্রি।
নদ সম্ভব্পর িা হয়, তাহর্ল র্ুর্ র আব্রণ প্রদাি করুি এব্ং তা
পরা ব্াযযতার্ূলক করুি ব্া িারীনরক প্রনতব্ন্ধকতা যাপি করুি
(খ র্ি প্লানেক প্রনতরোর খদওয়াল), OSHA নির্দে নিকা অিু ায়ী,
খসই সব্ এলাকায় খ ার্ি খসগুনল ব্ায়ু প্রব্াহ, তাপ, অেব্া
খর্নির্লিি ব্যাহত করর্ব্ িা।

অপনরহা ে িয় এর্ি র্ািুষর্দর সিরীর্র সর্র্ব্ত হওয়া সীনর্ত
করুি তটা সম্ভব্।

সংকীণে আইল,হলওর্য় ব্া জায়গায় তীর নচহ্ন নদর্য় সর্েত যাপি
কর্র নির্ু ী পার্য় চলাচল হ্রাস করা।

নপক-আপ এব্ং খডনলর্ানরর জিয নিনদে ষ্ট এলাকা যাপি করুি,
তটা সম্ভব্ খ াগার্ াগ সীনর্ত কর্র।

িই সম্ভব্ কর্ীর্দর ব্ান়ি খের্ক কাজ করর্ত নদি।
ি সম্ভব্ খটনল- ব্া নর্নডও-কিোর্রনসং ব্যব্হার করুি।
প্রর্য়াজিীয় সিরীর্র হওয়া সর্ার্ব্ি (খ র্ি সর্া) খ ালা,
র্ার্লা খর্নির্লিি সুনব্যা আর্ি এব্ং উপ ুক্ত সার্ানজক
দূরর্ত্বর সর্ে োাঁকা যার্ি অিুনিত করা উনচত।
জাতীয় প্রনতরো ব্া অিযািয গুরুত্বপূণে নিল্প সর্েেিকারী নির্োতার্দর জিয,
ইনতব্াচক খকর্সর প্রর্াব্ আর্রা সীনর্ত করার জিয র্ডু লারাইজড "পড"
প্রর্য়াগ করুি। সর্র্য়র সার্ে সার্ে পর্ডর সুসেত কর্ী গঠি ব্জায়
রা ুি (উদাহরণস্বরূপ নযনতিীল দল ার্ত তটা সম্ভব্ পনরব্তে ি িা
হয়), এব্ং এক পড খের্ক আর্রক পর্ড খ াগার্ াগ সীনর্ত করুি
(উদাহরণস্বরূপ পৃেক নব্রনতর এলাকা, আগু-নপিু করা আগর্ণ/প্রযাি)।
সাযারণত ব্যব্হৃত সাইর্ট (খ র্ি ক্লক ইি/আউট খেিি, খহলে
নিনিং খেিি) এব্ং অিযািয প্রর্ াজয যার্ির খের্ে ব্যব্যাি নিনিত
কর্র 6 েু ট দূরত্ব নচনহ্নত কর্র খটপ ব্া নচহ্ন ব্যব্হার্রর র্াযযর্র্
সার্ানজক দূরর্ত্বর র্াকে ার নচনহ্নত করুি।
সাইর্ট অিাব্িযক দিেিােীর্দর প্রর্ব্ি নিনষদ্ধ করুি।
খিাট যািগুনলর্ত (খ র্ি এনলর্র্টর, হর্য়ে) এক সর্র্য় শুযুর্াে
একজি ব্যনক্ত োকা উনচত, নদ িা সকল উপনযত ব্যনক্ত র্ুর্ র
আব্রণ পর্র োর্কি। ওই যার্ি একানযক ব্যনক্ত োকর্ল, সব্োনযক
তজি ওই যার্ি োকর্ত পারর্ব্ি তার 50% এর কর্ োকুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকা নিউ ইয়র্কে র পুিরায় খ ালার জিয অিুর্র্ানদত এলাকাগুনলর নির্োণ ব্যব্সার খের্ে প্রর্ াজয
এব্ং খসই সার্ে রাজযব্যাপী খসই সব্ উৎপাদি সংক্রান্ত ব্যব্সাগুনলর খের্ে খ গুনলর্ক পূর্ব্ে অপনরহা ে নহসার্ব্
কাজ করার অিুর্নত খদওয়া হর্য়নিল।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সর্য়, সকল নির্োণ ব্যব্সাগুনলর্ক, নির্োণ সংক্রান্ত নক্রয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এব্ং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খ খকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং
এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর পনরচালিায় অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। খকার্িা নব্দযর্াি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এব্ং
খেডারাল আইি, নিয়র্কািুি এব্ং র্াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যাবিযক
প্রনর্রক্ষার্ূনক
সরঞ্জার্

সুপানরিকৃর্ সর্বে াত্তর্ অনুিীনন

কর্ীর্দর নব্িা রর্চ একটি গ্রহণর্ াগয র্ুর্ র আব্রণ প্রদাি
করর্ত হর্ব্ এব্ং প্রনতযাপর্ির প্রর্য়াজি হর্ল খসই খের্ে
আব্রর্ণর একটি প োপ্ত সরব্রাহ োকর্ত হর্ব্।
গ্রহণর্ াগয র্ু আব্রর্ণর অন্তর্ুে ক্ত, নকন্তু তার্তই সীনর্ত িয়,
কাপ়ি (খ র্ি ব্ান়ির্ত ততনর খসলাই করা কাপ়ি, কুইক কাটা,
ব্যান্ডািা) এব্ং অর্রাপচার্রর র্াস্ক, নকন্তু খকব্ল তার্তই সীর্াব্দ্ধ
িয়, নদ িা কার্জর প্রকৃ নত অিুু্ ায়ী আর্রা কর্ঠার PPE (খ র্ি,
N 95 খরসনপর্রটর, খেস িীল্ড) পরার প্রর্য়াজি হয়।
র্ুর্ র আব্রণ ব্যব্হার্রর পর্র পনরষ্কার ব্া প্রনতযাপি করা
আব্িযক ব্া
ি খসগুনল েনতগ্রস্ত ব্া র্য়লা হর্য় ায়, খসগুনল
খিয়ার করা চলর্ব্ িা, এব্ং খসগুর্লা সঠিকর্ার্ব্ সংরেণ ব্া
ব্ানতল করা উনচত।
নজনিষপে খিয়ার করা সীনর্ত করুি (খ র্ি সরঞ্জার্,
খর্নিিানর) খিয়ার করা পৃিতল স্পিে করা নিরুৎসানহত করুি
অেব্া
ি খিয়ার করা ব্স্তু ব্া প্রায়িই স্পিে করা এলাকার
সংস্পর্িে আসর্ব্ি, ত ি গ্লার্স পরুি (খপিার-উপ ুক্ত ব্া
নচনকতসাগত); অেব্া, খ াগার্ ার্গর আর্গ ও পর্র হাত
জীব্াণুর্ুক্ত করুি ব্া হাত যুর্য় খেলুি।

স্বাস্থ্যনবনি,
পনরষ্করণ এবং
জীবাণুর্ুক্তকরণ

খরাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনতর্রায খকন্দ্র (CDC) এব্ং স্বাযয নব্র্াগ (DOH)
এর স্বাযযনব্নয এব্ং সযানির্টিি প্রর্য়াজিীয়তা খর্র্ি চলুি এব্ং
পনরষ্কার্রর তানর , সর্য় এব্ং পনরষ্কার্রর পনরনয সহ পনরষ্কার্রর
লগ সাইর্ট ব্জায় রা ুি।
কর্ীর্দর জিয হার্তর স্বাযযনব্নয পালর্ির খেিি প্রদাি এব্ং
রেণার্ব্েণ করুি, সাব্ার্ির ও পানি হাত খযায়া এব্ং কাগর্জর
খতায়ার্ল সহ, আর তার সার্ে খ ার্ি হাত খযায়া সম্ভব্ িয়
খস ার্ি একটি 60% ব্া তার খব্নি অযালর্কাহল যারণকারী
অযালর্কাহল-নর্নত্তক হযান্ড সযানিটাইজার সরব্রাহ করুি।

সুরো পূব্েসতকে তাগুর্লা খর্র্ি চলার সার্ে সার্ে সম্ভব্ হর্ল
ব্াইর্রর ব্ায়ু চলাচর্লর ব্যব্যা রা ুি (খ র্ি- দরজা ব্া
জািালা খ ালা রা া)।
কর্ীর্দর দুপুর্রর াব্ার ব্ান়ি খের্ক আির্ত উৎসানহত করুি
এব্ং াব্ার াওয়ার সর্য় কর্ীর্দর জিয সার্ানজক দূরত্ব ব্জায়
রা ার প োপ্ত জায়গা সংরেণ করুি।

খিয়ার করা এব্ং প্রায়িই খিাাঁয়া হয় এর্ি সব্ ব্স্তু ব্যব্হার্রর
পূর্ব্ে ও পর্র পনরষ্কার ও জীব্াণুর্ুক্ত করার নজনিষ ব্যব্হার
করা এব্ং তারপর হার্তর স্বাযযনব্নয অিুিীলি করার্ক
উৎসানহত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওর্পননং
ননউ ই কে
উৎপাদন সংক্রান্ত ননর্দে নিকা
ননর্ াগকর্ো ও কর্ে চারীর্দর জনয

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়র্কে র পুিরায় খ ালার জিয অিুর্র্ানদত এলাকাগুনলর নির্োণ ব্যব্সার খের্ে প্রর্ াজয
এব্ং খসই সার্ে রাজযব্যাপী খসই সব্ উৎপাদি সংক্রান্ত ব্যব্সাগুনলর খের্ে খ গুনলর্ক পূর্ব্ে অপনরহা ে নহসার্ব্
কাজ করার অিুর্নত খদওয়া হর্য়নিল।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সর্য়, সকল নির্োণ ব্যব্সাগুনলর্ক, নির্োণ সংক্রান্ত নক্রয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এব্ং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খ খকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং
এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর পনরচালিায় অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। খকার্িা নব্দযর্াি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এব্ং
খেডারাল আইি, নিয়র্কািুি এব্ং র্াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যাবিযক
স্বাস্থ্যনবনি,
পনরষ্করণ এবং
জীবাণুর্ুক্তকরণ
(চনর্ে)

সুপানরিকৃর্ সর্বে াত্তর্ অনুিীনন

পনরর্ব্ি রো সংযা (Environmental Protection Agency, EPA)
িারা COVID-19 এর নব্রুর্দ্ধ কা েকর নহসার্ব্ নচনহ্নত পনরর্ব্ি
সংরেণ নব্র্াগ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এর পণয ব্যব্হার কর্র অন্তত প্রনতনদি,
প্রনত নিের্টর পর্র নিয়নর্তর্ার্ব্ পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ুক্তকরণ
পনরচালিা করুি, এব্ং খিয়ার করা ব্স্তু (খ র্ি ন্ত্রপানত,
খর্নিি) ও পৃিতল ও তার সার্ে খব্নি াতায়াত করা
এলাকাগুনল, খ র্ি নব্শ্রার্াগার এব্ং সব্েজিীি এলাকাগুনল
আর্রা ঘি ঘি পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ুক্ত করুি।
নদ পনরচ্ছন্নতা জীব্াণুর্ুক্ত করার কাজ ব্া পনরষ্কার করার এব্ং
জীব্ািুিািক পণয সুরোর ঝুাঁ নক ততনর কর্র, অেব্া এর ের্ল
খকাি উপকরণ, ন্ত্রপানতর র্াি হ্রাস পায় ব্া েনতগ্রস্ত হয়,
খসই খের্ে সংনিষ্ট কর্ীর্দর হযান্ড হাইনজি খেির্ির ব্যব্যা
োকর্ত হর্ব্ এব্ং/ ব্া তার্দর নিষ্পনত্তর্ াগয গ্লার্স সরব্রাহ
করর্ত হর্ব্।
খিয়ার করা াব্ার ও পািীয় নিনষদ্ধ করুি (খ র্ি ব্ুর্ে
যাাঁর্চর াব্ার)।

য াগার্ াগ

নিনিত করুি খ আপনি রার্জযর জানর করা করা নির্ল্পর
নির্দে নিকাটি প োর্লাচিা কর্রর্িি এব্ং ব্ুর্ঝর্িি, এব্ং এটিও
নিনিত করুি খ আপনি খসগুনল কা েকর করর্ব্ি।

আপর্ডট তেয প্রদাি করার জিয কর্ী, দিেিােী এব্ং গ্রাহকর্দর জিয
একটি খ াগার্ াগ পনরকল্পিা যাপি করুি।

সাইর্টর চানরনদর্ক সাইর্িজ খপাে কর্র কর্ীর্দর সঠিক
পনরচ্ছন্নতা, সার্ানজক দূরর্ত্বর নিয়র্, PPE এর সঠিক ব্যব্হার
এব্ং পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ুক্ত করার খপ্রার্টাকল খর্র্ি চলার
জিয সতকে করুি।
নদ খকাি কর্ী COVID-19 পনজটির্ হয়, তাহর্ল নির্য়াগকারীর্ক
অনব্লর্ম্ব খেট এব্ং যািীয় স্বাযয নব্র্াগর্ক অব্নহত করর্ত হর্ব্
এব্ং কিাক্ট খেনসং প্রর্চষ্টায় সহায়তা করর্ত হর্ব্, খ র্ি কর্ী
ব্া দিেকরা ার্দর ব্যনক্তর সার্ে ঘনিি খ াগার্ াগ নিল, তার্দর
সর্ে সম্ভাব্য পনরনচনতর তেয জািার্ত হর্ব্, খেট এব্ং খেডারাল
আইি এব্ং প্রনব্যাি িারা প্রর্য়াজিীয় খগাপিীয়তা ব্জায় রা ার
জিয সহর্ ানগতা করার হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওর্পননং
ননউ ই কে
উৎপাদন সংক্রান্ত ননর্দে নিকা
ননর্ াগকর্ো ও কর্ে চারীর্দর জনয

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়র্কে র পুিরায় খ ালার জিয অিুর্র্ানদত এলাকাগুনলর নির্োণ ব্যব্সার খের্ে প্রর্ াজয
এব্ং খসই সার্ে রাজযব্যাপী খসই সব্ উৎপাদি সংক্রান্ত ব্যব্সাগুনলর খের্ে খ গুনলর্ক পূর্ব্ে অপনরহা ে নহসার্ব্
কাজ করার অিুর্নত খদওয়া হর্য়নিল।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সর্য়, সকল নির্োণ ব্যব্সাগুনলর্ক, নির্োণ সংক্রান্ত নক্রয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এব্ং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খ খকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং
এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর পনরচালিায় অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। খকার্িা নব্দযর্াি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এব্ং
খেডারাল আইি, নিয়র্কািুি এব্ং র্াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যাবিযক
নিননং

সুপানরিকৃর্ সর্বে াত্তর্ অনুিীনন

অসুয কর্ীর্দর ব্ান়ির্ত োকা উনচত অেব্া কর্ের্ের্ে অসুয হর্ল
ব্ান়ির্ত নের্র াওয়া উনচত।

তদূর সম্ভব্, কর্ীরা সাইর্ট আসার আর্গ দূরব্তীর্ার্ব্ নিনিং
সম্পাদি করুি (খ র্ি খটনলর্োি ব্া ইর্লকেনিক জনরর্পর র্াযযর্র্)।

খ সব্ কর্ী (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে সম্পর্কে জাির্ত
খচর্য়র্ি, (2) গত 14 নদর্ি COVID-19 পরীোয় পনজটির্ যরা
পর়্ির্ি, এব্ং/অেব্া (3) গত 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া ব্া
সর্েহর্াজি কার্রা ঘনিষ্ট ব্া নিকট সংস্পর্িে এর্সর্ি, তার্দর
প্রর্তযর্কর জিয স্বাযয পরীো (খ র্ি, প্রশ্নপে পূরণ, তাপর্াো
াচাই) ব্াযযতার্ূলক করুি।

ো ে PPE পনরযাি কর্র ব্া স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা খডনলর্ানরগুনল
িা়িা, কর্ী ও অনতনে সহ প্রর্তযক ব্যনক্তর, ার্দর কার্জর সাইর্ট ব্া
অঞ্চর্ল অিযািয ব্যনক্তর্দর সার্ে নিকট ব্া ঘনিি সংর্ াগ হর্ত পার্র
তার্দর জিয সব্ সর্য় একটি অব্যাহত লগ ব্জায় রা ুি।

COVID-19 পনজটির্ হওয়া খকাি কর্ীর্ক প্রনতিার্ি ঢু কর্ত খদর্ব্ি
িা এব্ং তার অব্যা র্ূলযায়ি ও পরীো করার জিয তার্ক তার
স্বাযযর্সব্া প্রদািকানরর সার্ে খ াগার্ ার্গর নির্দে িিাব্লী নদর্য় ব্ান়ির্ত
পাঠির্য় খদর্ব্ি।
কার্রা নিনিতর্ার্ব্ কর্রািা যরা প়ির্ল তৎেণাৎ খেট ও যািীয় স্বাযয
দপ্তরর্ক জািাি এব্ং সংনিষ্ট ব্যনক্তর্ক স্বাযযর্সব্া ও পরীো-নিরীোর
প্রর্য়াজিীয় তেয ও নদকনির্দে িিা প্রদাি করুি।
একটি পনজটির্ খকর্সর খের্ে পনরষ্কার করার, জীব্াণুর্ুক্ত করার, এব্ং
কিযাক্ট খেনসংর্য়র জিয একটি পনরকল্পিা করুি।

COVID-19 এর উপসগে সংক্রান্ত সব্ খচর্য় হালিাগাদ তেয খপর্ত
"কর্রািা র্াইরার্সর উপসগেসর্ূহ" িীষেক CDC-র নির্দে নিকাটি প়িুি।
নিিাররা CDC, DOH, এব্ং OSHA খপ্রার্টাকলগুনলর সার্ে পনরনচত
ব্যনক্তব্গে িারা প্রনিনেত হর্ত হর্ব্ এব্ং তার্দরর্ক, অন্তত একটি
র্ুর্ র আব্রণ সহ, ো ে PPE পরর্ত হর্ব্।
খ সর্স্ত কর্েচারী একটি সর্েহজিক ব্া নিনিত COVID-19 খকর্সর পর্র
কার্জ আব্ার খ াগদাি করর্ত চাইর্িি ব্া খ কর্েচারী COVID-19 এর
সংক্রনর্ত একজি ব্যনক্তর ঘনিি সানন্নর্যয ব্া কািাকানি এর্সর্িি তার্দর
সম্পর্কে খপ্রার্টাকল এব্ং িীনতর্ালার জিয DOH এর নির্দে নিকা খদ ুি।

নিনিং প্রনক্রয়ার অংি নহর্সর্ব্ সংগৃহীত সকল উত্তর প্রনতনদি
প োর্লাচিা করুি এব্ং এ যরর্ির প োর্লাচিার একটি খরকডে
সংরেণ করুি। সব্ার জরুনর খ াগার্ ার্গর তেয সংগ্রহ কর্র
রা ুি ার্ত কার্রা র্র্যয প্রশ্নপর্ে নির্দে নিত COVID-19 উপসগে
খদ া খগর্ল খ াগার্ াগ করা ায়।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

