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আ িাে এই িনিটি  ড়া হরয় গেরে, আ নি নিরে র্তা নিনির্ত র্েরর্ত  ােরর্ি। 
 
04 সেপ্টেম্বর 2020 তাররপ্টের রিপ্টেপ্টে 

েভিকরেে নির্কাহী আরদশ অিুযায়ী, নিম্ননেনির্ত নিরদক নশর্া অিুসারে নিউ ইয়র্ক  শহরে অর্নির্ত শন িং মেগুনে র্ুধর্াে, 
9ই গসরেম্বে, 2020 গর্ত  িুোয় িুেরর্ত  ারে। 

উরেশয 

রিউ ইয়র্ক  শির অঞ্চপ্টের শর িং মেগুরের জিয COVID-19 জিস্বাপ্টযযর জরুরী অেযার েময় অন্তেকতীর্ােীি 
রিপ্টদক রশর্াটি, মেগুরের জিয এই অভ্যন্তরীণ রিপ্টদক রশর্াটি ( "রিউ ইয়র্ক  শিপ্টর মেগুরের জিয COVID-19 েম্পরর্ক ত 
অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া") শর িং মেগুরের স্বত্বারির্ারী/মারের্/ ররচাের্ এেিং তাপ্টদর র্মকচারী, ঠির্াদার, রেপ্টেতা, 
এেিং গ্রাির্প্টদর COVID-19 এর রেস্তার প্ররতপ্টরাি র্রপ্টত েিায়তা র্রার েতর্ক তাগুরে প্রদাি র্রার জিয ততরর র্রা 
িপ্টয়প্টে। 

এই রিপ্টদক রশর্াটি রিউ ইয়র্ক  শিপ্টর  ররচােিা র্রার অিুমরতপ্রাপ্ত ের্ে অভ্যন্তরীণ, রি  এেিং আউটপ্টেট মেগুরের সেপ্টে 
প্রপ্ট াজয।  

মেগুরের মপ্টিয থার্া েুচরা সদার্ািগুপ্টোপ্টর্ অেশযই স্বাযয দপ্তপ্টরর (DOH) েরণকত "COVID-19 জিস্বাপ্টযযর 
েিংর্টর্ােীি  রররযরতপ্টত অতযােশযর্ এেিং   কায় II েুচরা েযেোরয়র্ র্া কর্োপ্ট র জিয অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" 
(Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19 Public 
Health Emergency) সমপ্টি চেপ্টত িপ্টে। শর িং মেগুপ্টোর রভ্তপ্টর সরসু্টপ্টরন্ট এেিং অিযািয োদয  ররপ্টেোগুরেপ্টর্ অেশযই 
স্বাযয রেভ্াগ (Department of Health)-এর "COVID-19 জিস্বাপ্টযযর জরুরী অেযার েময় েরিরঙ্গি এেিং সটর্-
আউট/সেরেভ্ারর োদয  ররপ্টেোগুরের জিয অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" (Interim Guidance for Outdoor and Take-
Out/Delivery Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency) অিুেরি র্রপ্টত িপ্টে, তপ্টে 
শতক থাপ্টর্, স , এই প্রর্াশিার েময়   কন্ত রিউ ইয়র্ক  শিপ্টর অভ্যন্তরীণ োইরিিং রিরেদ্ধ র্রা িয়, এেিং  রেতী সিাটিশ 
  কন্ত তা শর িং মেগুরের সেপ্টেও রিরেদ্ধ র্রা িয়। শর িং মপ্টের সরসু্টপ্টরন্টগুরে শুিুমাে েরিরঙ্গি োইরিিং এর জিয 
 ররচােিা র্রপ্টত  াপ্টর, এেিং তা তেিই র্রপ্টত  াপ্টর  রদ জিোিারপ্টণর জিয তাপ্টদর এর্টি  ৃথর্ োরিযর্ প্রপ্টেশদ্বার 
থাপ্টর্। মুরভ্ রথপ্টয়টারগুরেপ্টর্ অেশযই সেই উপ্টেপ্টশয সর্াপ্টিা রিপ্টদক রশর্া ইেুয র্রা িপ্টে তা সমপ্টি চেপ্টত িপ্টে (এই 
প্রর্াশিার েময় মুরভ্ রথপ্টয়টারগুরেপ্টর্ সোোর অিুমরত সদওয়া িয়রি)। মেগুরের মপ্টিয থার্া েযরিগত  ররচ কা 
 ররপ্টেোগুরেপ্টর্ অেশযই স্বাযয রেভ্াগ (DOH) এর "COVID-19 জিস্বাপ্টযযর েিংর্টর্ােীি  রররযরতপ্টত েযরিগত 
 ররচ কার জিয অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" (Interim Guidance for Personal Care Services during the COVID-19 
Public Health Emergency)-সত েরণকত রিপ্টদক রশর্া সমপ্টি চেপ্টত িপ্টে। মেগুরের মপ্টিয থার্া অিযািয েযেোগুরেপ্টর্ 
তাপ্টদর েযেো েিংোন্ত রিপ্টদক রশর্া  রদ রর্েু থাপ্টর্ তা স প্টেপ্টে প্রপ্ট াজয সেপ্টেপ্টে সমপ্টি চেপ্টত িপ্টে। র্তরর্, গযিারিই এই 
নিরদক নশর্া  ূরর্কাক্ত নশল্প-নিনদক ষ্ট নিরদক নশর্াে গেরয় র্র াে প্ররয়াজিীয়র্তা তর্তনে র্রে - যাে মরধয সর্ সময় মুরিে 
আর্েণ র্যর্হাে র্ো অন্তভুক ক্ত নর্ন্তু র্তারর্ত সীমার্দ্ধ িয় – গসই গেরে এই নিরদক নশর্াটিই নিয়ন্ত্রর্ িনি ে নহরসরর্ েণয 
হরর্।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RetailMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RetailMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Personal_Care_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Personal_Care_Detailed_Guidelines.pdf
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এই রিপ্টদক রশর্াগুরে সর্েেমাে িযযিতম প্রপ্টয়াজিীয়তা এেিং স  সর্াপ্টিা মপ্টের মারের্/স্বত্ত্বারির্ারী/অ াপ্টরটর অরতররি 
েতর্ক তা ো েরিকত রিপ্টেিাজ্ঞা জারর র্রপ্টত  াপ্টরি। এই রিপ্টদক রশর্াগুরে প্রর্াশিার েময় েেকারির্  রররচত জিস্বাপ্টযযর 
অভ্যাে রভ্রির্, এেিং স  িরথর উ র রিভ্ক র র্প্টর এই রিপ্টদক রশর্া ততরর িপ্টয়প্টে তা প্রায়শই  ররেরতক ত িপ্টত  াপ্টর এেিং 
 ররেরতক ত িপ্টয় থাপ্টর্। দায়েদ্ধ  েগণ - রিপ্টচ স ভ্াপ্টে েিংজ্ঞারয়ত র্রা িপ্টয়প্টে - মে অ াপ্টরশি েম্পরর্ক ত ের্ে 
যািীয়, সস্টট এেিং  ুিরাষ্ট্রীয় আেরশযর্তা সমপ্টি চোর জিয দায়েদ্ধ। দায়েদ্ধ  েগণ এই আেরশযর্তাগুরের স প্টর্াপ্টিা 
আ প্টেট েম্বপ্টে িােিাগাদ থার্ার  াশা ারশ স প্টর্াপ্টিা মে অ াপ্টরশি এেিং/অথো োইট রিরা িার  ররর্ল্পিায় তা 
র্া কর্র র্রার জিয তর্রিয়তপ্ট াগয। 

 টভূনম 

7ই মাচক , 2020 তাররপ্টে, গভ্িকর অযানু্ড্র এম. কুওপ্টমা COVID-19 এর  ররপ্টপ্ররেপ্টত এর্টি জরুরর অেযা স ােণা র্প্টর 
রিেকািী আপ্টদশ 202 জারর র্প্টরি। েমগ্র রিউইয়র্ক  জপু্টে COVID-19 এর র্রমউরিটি ট্রান্সরমশি  প্টটপ্টে। আপ্টরা েরেপ্টয় 
 ো হ্রাে র্রপ্টত, স োপ্টি েম্ভে, েযরিপ্টদর মপ্টিয অেশযই অন্তত 6 িুপ্টটর োমারজর্ দযরত্ব েজায় রােপ্টত িপ্টে। 

20 মাচক , 2020 তাররপ্টে গভ্িকর কুওপ্টমা রিেকািী আপ্টদশ 202.6 জারর র্প্টরি,  াপ্টত েমস্ত সগৌণ েযেোগুরেপ্টর্ অরিে 
মিযয র্মীপ্টদর র্াজর্মক েে রাোর রিপ্টদকশ সদওয়া িয়। অতযােশযর্ েযেো, স মি এম্পায়ার সস্টট সেপ্টভ্ে প্টমন্ট 
র্প্ট কাপ্টরশি (Empire State Development Corporation, ESD) এর রিপ্টদক রশর্া দ্বারা েিংজ্ঞারয়ত, এই েীমােদ্ধতার 
অিীি রেে িা, রর্ন্তু, তাপ্টদর স্বাযয রেভ্াগ (Department of Health, DOH) দ্বারা জারর র্রা এর্টি  ররষ্কার এেিং 
রিরা দ র্মক  ররপ্টেশ েজায় রাোর জিয রিপ্টদকশিা ও আপ্টদশ সমপ্টি চোর জিয রিপ্টদকশ র্রা িয়, এেিং  তটা েম্ভে 
োমারজর্ দযরত্ব েজায় রাো েরিেকে অিুপ্টরাি জািাপ্টিা িয়।  

12ই এরপ্রে, 2020 তাররপ্টে, গভ্িকর কুওপ্টমা েমস্ত অতযােশযর্ীয় েযেোয়ীর্ প্ররতষ্ঠািপ্টর্ তার র্মীপ্টদর,  ারা র্মকযপ্টে 
উ রযত আপ্টেি, তাপ্টদর রেিামযপ্টেয মুপ্টের আচ্ছাদি প্রদাি র্রপ্টত িপ্টে,  া তাপ্টদর র্াপ্টজর েময় জিোিারণ ো 
গ্রাির্প্টদর েপ্টঙ্গ েরােরর েিংপ্ট াগ  টার েময় অেশযই েযেিার র্রপ্টত িপ্টে, এই মপ্টমক রিেকািী আপ্টদশ 202.16 জারর 
র্প্টররেপ্টেি। 15 এরপ্রে 2020 তাররপ্টে গভ্িকর কুওপ্টমা রিেকািী আপ্টদশ 202.17 জারর র্প্টরপ্টেি,  া দইু েেপ্টরর সেরশ 
েয়েী এেিং রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে মুপ্টের আেরণ েিি র্রপ্টত েেম ের্েপ্টর্ এর্টি েেকজিীি যাপ্টি এেিং  েি োমারজর্ 
দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে িয়, ো  েি োমারজর্ দরুত্ব েজায় রােপ্টেি িা, তেি তাপ্টদর িার্ ও মুে এর্টি মাস্ক 
অথো র্া প্টের ততরর মুপ্টের আেরণ রদপ্টয় ঢার্ার জিয রিপ্টদকশ সদয়। 16 এরপ্রে 2020 তাররপ্টে গভ্িকর কুওপ্টমা রিেকািী 
আপ্টদশ 202.18 জারর র্প্টরি  া েরর্ারী এেিং সেেরর্ারী  ররেিণ ো অিযািয ভ্াোর  ররেিণ েযেিার র্রা দইু 
েেপ্টরর সেরশ েয়প্টের এেিং রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে এর্টি মুপ্টের আেরণ েিণ র্রপ্টত েেম ের্ে মািুেপ্টর্ অেশযই সর্াি 
 াোর েময় তাপ্টদর িার্ এেিং মুপ্টের উ র এর্টি মাস্ক অথো মুপ্টের আেরণ  রার রিপ্টদকশ সদয়। এোোও েরর্ারর 
ো সেেরর্ারর  ররেিপ্টির সর্াপ্টিা গারেপ্টত সর্াপ্টিা  ােী থার্প্টে িার্ এেিং মুে সঢপ্টর্ রাপ্টে এমি এর্টি মুপ্টের আেরণ 
ো মাস্ক  রার রিপ্টদকশ সেই গারের স  সর্াপ্টিা  ররচাের্ ো চাের্প্টর্ এটি সদয়। 29 সম, 2020 তাররপ্টে গভ্িকর 
কুওপ্টমা রিেকািী আপ্টদশ 202.34 জারর র্প্টরি,  া েযেো অ াপ্টরটর/মারের্প্টদর মুে িা সঢপ্টর্ ো মুোেরণ ো মাপ্টস্কর 
প্রপ্টয়াজিীয়তা িা সমপ্টি চো েযরিেগকপ্টদর প্রপ্টেপ্টশ োিা সদওয়ার অিুপ্টমাদি সদয়। 

26সশ এরপ্রে, 2020 তাররপ্টে গভ্িকর কুওপ্টমা স ােণা র্প্টরি স  তথয- ররচারেত, আঞ্চরের্ রেপ্টেেপ্টণ   কায় রভ্রিপ্টত 
রিউইয়প্টর্ক  রশল্প এেিং েযেো  ুিরায় সোোর েযা াপ্টর   কায় রভ্রির্ দরৃিভ্রঙ্গ গ্রিণ র্রা িপ্টে। 4 সম 2020 তাররপ্টে 
গভ্িকর েপ্টেি স  আঞ্চরের্ রেপ্টেেণটি িতুি COVID-19 েিংেমণ জিস্বাযয  ররপ্টেো েেণ রভ্রির্  রীো এেিং র্ন্টাক্ট 
সট্ররেিং েি জিস্বাপ্টযযর রেরভ্ন্ন রেেয়গুরে রেপ্টেচিা র্রপ্টে। 11 সম, 2020-এ, গভ্িকর কুওপ্টমা স ােণা র্প্টরি স , রিউ 
ইয়প্টর্ক র সেশ রর্েু অঞ্চপ্টে 15 সম, 2020-এর প্রথম   কায় শুরু িপ্টে,  া উ েভ্য আঞ্চরের্ সমরট্রক্স এেিং েযচপ্টর্র উ র 
রভ্রি র্প্টর। 29 সশ সম, 2020 তাররপ্টে, গভ্িকর কুওপ্টমা স ােণা র্প্টরপ্টেি স  সস্টপ্টটর রেরভ্ন্ন অঞ্চপ্টে ররওপ্ট রিিংপ্টয়র 
রদ্বতীয়   কায় শুরু িপ্টে, এেিং ভ্াইরােটি রর্ভ্াপ্টে প্ররতপ্টরাি র্রা স প্টত  াপ্টর তা অিেরত   কপ্টেেণ র্রার জিয রিউ 
ইয়র্ক োেী, েরর্ারী র্মকর্তক া এেিং রেপ্টশেজ্ঞপ্টদর জিয রাপ্টজযর রেসৃ্তত সেটা েিংগ্রপ্টির প্রপ্টচিাপ্টর্ এর্রেত র্রপ্টত এর্টি 
িতুি প্রাররম্ভর্ েতর্ীর্রণ েযাশপ্টোেক  োস্তোয়ি েযেিার র্রার র্থাও স ােণা র্প্টরপ্টেি। 11 জিু গভ্িকর কুওপ্টমা 
স ােণা র্প্টরি স  রিউ ইয়প্টর্ক র সেশ রর্েু অঞ্চপ্টে 12 জিু তাররপ্টে  ুিরায় সোোর তৃতীয়   কায় শুরু িপ্টে। 24 জিু, 

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
https://www.governor.ny.gov/news/no-20218-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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/governor-cuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1-reopening-june-8-and-five-regions-enter
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-five-regions-will-enter-phase-three-reopening-tomorrow
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2020 তাররপ্টে গভ্িকর কুপ্টয়াপ্টমা স ােণা র্প্টরি স  সস্টপ্টটর সেশ র্প্টয়র্টি অঞ্চে 26 জিু, 2020 সথপ্টর্  ুিরায় সোোর 
চতুথক   কাপ্টয় প্রপ্টেশ র্রপ্টত চপ্টেপ্টে। 

রিম্নরেরেত মািদণ্ডগুরের  াশা ারশ, েযেোগুরেপ্টর্ স্বাযয রেভ্াগ (Department of Health, DOH) এর জারর র্রা 
 ররচ্ছন্ন এেিং রিরা দ র্মক  ররপ্টেশ েজায় রাোর রিপ্টদকশিা ও আপ্টদশ সমপ্টি চো অেযািত রােপ্টত িপ্টে। 

অিুগ্রি র্প্টর েেয র্রুি স , রিউ ইয়র্ক  সস্টট দ্বারা ইেুয র্রা অিযািয  ররচােিারেরি সথপ্টর্ এই িরথপ্টত উপ্টেে র্রা 
 ররচােিা রেরি  ৃথর্, অরির্ োম্প্ররতর্ রিপ্টদক রশর্া প্রপ্টয়াগ র্রা িপ্টে। 

নিউ ইয়র্ক  শহরে দানয়ত্বশীেভারর্ শন িং মে  নেোেিা র্োে মািদণ্ড  

আপ্টমররর্ািে উইথ রেজারেরেটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), সেন্টােক ির রেরজজ র্প্টেে 
অযান্ড রপ্রপ্টভ্িশি (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এিভ্ায়রিপ্টমন্ট সপ্রাপ্টটর্শি এপ্টজরন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এেিং মারর্ক ি  ুিরাপ্টষ্ট্রর শ্রম রেভ্াপ্টগর অকুপ্ট শিাে সেিটি অযান্ড সিেথ 
অযােরমরিপ্টিশি (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অিুরূ  িযযিতম মাি, তপ্টে 
সেটুকুর মপ্টিয েীমােদ্ধ িয়, তা েি প্রপ্ট াজয সিোপ্টরে শতক ােেী, এেিং রাপ্টজযর িযযিতম মািদণ্ড  যরণ িা র্প্টর সর্াপ্টিা 
মে  ররচােিা র্রা  াপ্টে িা।  

এই রিপ্টদক রশর্ার মপ্টিয থার্া রাপ্টজযর মািদণ্ডগুরে COVID-19 জিস্বাপ্টযযর জরুরী অেযার েময় রিউ ইয়র্ক  শিপ্টর 
 ররচােিা র্রা েমস্ত মেগুরের সেপ্টে প্রপ্ট াজয  তেণ   কন্ত িা রাজয র্তৃক র্ মুেতুরে ো েিংপ্টশািি র্রা িয়। মপ্টের 
মারের্/ ররচাের্, অথো মারের্/ ররচােপ্টর্র মপ্টিািীত অিয সর্াপ্টিা  ে (স প্টর্াপ্টিা সেপ্টেই, "দায়েদ্ধ  ে"), এই 
মািদণ্ডগুরে  যরপ্টণর জিয দায়েদ্ধ থার্প্টেি। 

মেটির মারের্/ ররচাের্, ো তাপ্টদর মপ্টিািীত েযরি ো েিংযা, স  সর্াপ্টিা েেকজিীি অঞ্চে েিংোন্ত মািদণ্ডগুরে 
 যরপ্টণর জিয প্রাথরমর্ভ্াপ্টে দায়েদ্ধ থার্প্টেি। ভ্াোপ্টট,  রদ মারের্/ ররচাের্ িা িি, তাপ্টদর েীজ সিওয়া 
জায়গা(জায়গাগুরে) েিংোন্ত এই মািদণ্ডগুরে  যরপ্টণর জিয প্রাথরমর্ভ্াপ্টে দায়েদ্ধ থার্প্টেি,  রদ িা ভ্াোপ্টট এেিং 
মারের্/ ররচাের্ সেই দায়েদ্ধতাগুরে েম্পপ্টর্ক  সর্াপ্টিা রের্ল্প েপ্টদােপ্টস্ত িা স ৌৌঁোি (স মি স ৌথ রিরিিং সপ্রাপ্টটার্ে)।  

অিয সর্াপ্টিা ভ্াপ্টে উপ্টেে িা র্রা থার্প্টে, "র্মকচারী" েেপ্টত (1) র্মকচারী, ঠির্াদার, এেিং সেতা, এেিং (2) 
"র্মকচারী এেিং/অথো রভ্রজটর" েেপ্টত মপ্টের মারের্/ ররচাের্ এেিং তাপ্টদর র্মকচারী এেিং/অথো রভ্রজটরপ্টদর 
সোঝাপ্টিা িপ্টয়প্টে। দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ মপ্টের মপ্টিয জায়গা দেে র্প্টর থার্া ভ্াোটিয়া স্বত্ত্বাগুরের োপ্টথ স াগাপ্ট াগ র্রপ্টত 
িপ্টে, স োপ্টি প্রপ্ট াজয সেোপ্টি এই রিপ্টদক রশর্া অিু ায়ী চচক াগুরেপ্টর্ র্া কর্র র্রপ্টত িপ্টে। এই িরপ্টির স্বত্ত্বা এেিং তাপ্টদর 
র্মকচারী, ঠির্াদার, এেিং রভ্রজটরপ্টদর েম্পপ্টর্ক  আপ্টরা তপ্টথযর জিয, উ প্টরাি রিপ্টদক রশর্াটি সদেুি।  

রিম্নরেরেত রিপ্টদক রশর্া রতিটি  থৃর্ সশ্রণী র প্টর গপ্টে উপ্টেপ্টে: মািুে, যাি, এেিং প্ররেয়া। 
 

I. মািুষ 

A. শােীনের্ দেূত্ব 

• দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্, স প্টর্াপ্টিা ভ্াোপ্টটপ্টদর োপ্টথ েমন্বয় সরপ্টে এটি রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  এর্টি যাপ্টির জিয র্মী 
এেিং গ্রাির্প্টদর উ রযরত দেে শিংো ে দ্বারা রিিকাররত েপ্টেকাচ্চ দেেদাররপ্টত্বর 50%   কন্ত েীমােদ্ধ থাপ্টর্, ের্ে 
গ্রাির্ েি,  ারা তাপ্টদর রিপ্টজপ্টদর  ে/ ররোর/গৃিপ্টযর অিংশ িয় এমি ের্ে েযরিপ্টদর সথপ্টর্ েয় িুপ্টটর েযেিাি 
অেশযই রােপ্টেি, এেিং েেক সেপ্টে, তাপ্টদর তেিই মপ্টে এেিং তার রভ্তপ্টরর েযেোগুরেপ্টত প্রপ্টেপ্টশর অিুমরত সদওয়া 
 াপ্টে  রদ তারা এর্টি গ্রিণপ্ট াগয মুপ্টের আেরণ  প্টরি এেিং সেোপ্টি থার্ার্ােীি সেই মুপ্টের আেরণ েেকেি  প্টর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-five-regions-track-enter-phase-iv-reopening-friday
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থাপ্টর্ি;  রদ তাপ্টদর েয়ে 2 েেপ্টরর সেরশ িয় এেিং রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে সেটি েিয র্রপ্টত েেম িয়; এেিং রিউ 
ইয়র্ক  শিপ্টরর শর িং মেগুরেপ্টত িারণেমতা এেিং মুে সঢপ্টর্ রাোর প্রপ্টয়াজিীয়তা সমপ্টি চো িয় তা রিরিত র্রার 
জিয মে এোর্ার োইপ্টরর প্রপ্টেশদ্বারগুরেপ্টত অেশযই এর্জি র্মকচারীপ্টর্ উ রযত থার্প্টত িপ্টে।  

• র্মী এেিং সেতাপ্টদর মপ্টিয েেেময় অন্তত প্টে েয় িুপ্টটর শারীররর্ দযরত্ব েজায় থার্প্টে রর্িা তা দায়েদ্ধ  েপ্টদর 
রিরিত র্রপ্টত িপ্টে,  রদ িা মযে র্া কর্োপ্ট র রিরা িার জিয দযরত্ব র্মাপ্টত িয় (স মি িগদ সররজস্টাপ্টরর 
 ররচােিা,  ণয েরাপ্টিা এেিং সতাো)। 

o শর িং মপ্টের রভ্তপ্টর ো শর িং মপ্টে অেরযত েযেোগুরেপ্টত থার্ার্ােীি, র্মকচারী এেিং গ্রাির্ েি, ের্ে 
েযরিপ্টর্ অেশযই েে েময় মুপ্টের আেরণ  প্টর থার্প্টত িপ্টে,  রদ সেই েযরিপ্টদর েয়ে দইু েেপ্টরর সেশী িয় 
এেিং রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে তারা এই িরপ্টণর মুপ্টের আেরণ েিয র্রপ্টত েেম িয়। 

o দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই র্ম প্টে েিংপ্টর্ত েযেিার র্প্টর, এেিং েম্ভে িপ্টে, অিযািয  দ্ধরত স মি সমৌরের্ 
স ােণা েযেিার র্প্টর র্মকচারী এেিং গ্রাির্প্টদর স্পিভ্াপ্টে স্মরণ র্ররপ্টয় রদপ্টত িপ্টে, স  মুপ্টের আেরণ েে 
েময় প্রপ্টয়াজিীয়।  

o COVID-19 এর জিয গ্রিণপ্ট াগয মুে আেরপ্টণর মপ্টিয অন্তভু্ক ি রর্ন্তু এপ্টতই েীমােদ্ধ িয়, র্া ে-রভ্রির্ মুে 
আেরণ এেিং রিষ্পরিপ্ট াগয মাস্ক  া মুে এেিং িার্ উভ্য় সঢপ্টর্ রাপ্টে। 

o  রদও, স েে সেপ্টে োিারণত র্াপ্টজর প্ররৃ্রতর র্ারপ্টণ েযরিগত প্ররতরোমযের্ েরঞ্জাম রিোপ্টে উচ্চ মাোর 
েুরো প্রপ্টয়াজি িয় সেেে সেপ্টে র্া ে, রেেপ্ট াপ্টজেে, ো অিযািয উ র্রপ্টণ ততরর মুে আেরণ র্মকপ্টেপ্টের 
র্া কর্োপ্ট র জিয মুে আেরণ রিোপ্টে গ্রিণপ্ট াগয িয়। সেই রেয়ার্ো গুরের জিয, স শাগত রিরা িা ও 
স্বাযয প্রশােি (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রিপ্টদক রশর্া অিুোপ্টর েিংজ্ঞারয়ত 
রেদযমাি রশল্প মাপ্টির অিীপ্টি েযেহৃত N95 সররস্পপ্টরটর ো অিযািয েযরিগত েুরোমযের্ েরঞ্জাম (PPE) 
েযেিার র্রা চারেপ্টয়  াওয়া উরচত। 

• দায়েদ্ধ  েগণ র্াপ্টজর এোর্া ও র্মীর েোর এোর্ার েিংেযা েযেিার  ররেতক ি এেিং/অথো েীমােদ্ধ র্রপ্টত 
 াপ্টর,  াপ্টত েযরিেগক েে রদর্ সথপ্টর্ অন্তত েয় িুট (স মি- াশা ারশ এেিং এপ্টর্ অ প্টরর মুপ্টোমুরে িওয়ার 
েময়) েজায় রােপ্টত  াপ্টরি এেিং েযেিাপ্টরর মাপ্টঝ  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি িা র্প্টর তাপ্টদর জায়গাগুরে সশয়ার 
িা র্রপ্টত িয়।  েি র্াপ্টজর যাি অথো জায়গার মপ্টিয দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে িয়, তেি দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ 
সেই েে এোর্ায় প্লারস্টর্ রশরডিংপ্টয়র সদওয়াপ্টের মপ্টতা শারীররর্ প্ররতেের্তা যা ি র্রপ্টত িপ্টে, স োপ্টি সেগুরে 
োতাপ্টের প্রোি, উিা , শীতেীর্রণ অথো োয় ুচোচে প্রভ্ারেত র্রপ্টে িা। 

o OSHA রিপ্টদক রশর্া অিু ায়ী শারীররর্ দযরত্ব েজায় রাোর জিয োিা ততরর র্রা উরচত। 

o েস্তুগত োৌঁিার রের্ল্পগুরে অন্তভু্ক ি র্রপ্টত  াপ্টর: িারে র্প্টর র্াটা  দক া, সপ্লরক্সগ্লাে ো সেই িরপ্টির উ র্রণ, 
ো অিযািয অপ্রপ্টেশয রেভ্াজর্ ো  াটিক শিগুরে।  

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর মপ্টের সেআউটগুরে  াল্টাপ্টিার জিয উৎোরিত র্রা িপ্টচ্ছ  াপ্টত র্মীপ্টদর র্াপ্টজর েময় এেিং 
গ্রাির্প্টদর ব্রাউরজিংপ্টয়র েময়, র্মী এেিং গ্রাির্রা েমস্ত অরভ্মুপ্টে অন্তত প্টে েয় িুপ্টটর দযরত্ব েজায় রােপ্টত  াপ্টর, 
 রদ িা শারীররর্ েেি রাো থাপ্টর্ (স মি সপ্লরক্সগ্রাে অথো র্যাশ সররজস্টাপ্টর অিংশগ্রিণ)। 

o দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  ের্ে র্মীরা স ি েে েময় মুপ্টের আেরণ  প্টর থাপ্টর্ি। 
দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ গ্রাির্প্টদর সর্াপ্টিা মুপ্টের আেরণ োো মপ্টে প্রপ্টেশ র্রার অিুমরত সদওয়া উরচৎ িা,  রদ 
তারা রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে সেটি েিয র্রপ্টত েেম িয় এেিং দুই েেপ্টরর সেরশ েয়েী িয়। 

o এই সেপ্টে, দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ গ্রাির্প্টদর জিয র র্আ  এেিং/অথো সেরেভ্াররর জিয রের্ল্প  দ্ধরত েযেযা 
র্রপ্টত িপ্টে, রিরদকিভ্াপ্টে আেশযর্  প্টণযর অযাপ্টক্সে রিরিত র্রপ্টত, এর মপ্টিয েীরমত িা িপ্টেও অন্তভু্ক ি রপ্টয়প্টে, 
োদযদ্রেয, ওেুি এেিং রচরর্ৎোর েরঞ্জাম ো প্রপ্টয়াজিীয় রজরিে। 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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o দায়েদ্ধ  েপ্টর্ অেশযই  থা থ োমারজর্ দযরপ্টত্বর র্থা রেপ্টেচিা র্প্টর র্মকচারী এেিং সেতাপ্টদর র্াজ র্রার 
এেিং সর্িার্াটা র্রার   কাপ্ত জায়গা েিংরেণ র্রপ্টত িপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ এর্মুেী র্ররপ্টোর ো  াতায়াপ্টয়র গরে ততরর র্রার, অথো অিয সর্াপ্টিা ভ্াপ্টে  াতায়াপ্টতর 
েপ্টদােস্ত র্রার র্থা রেপ্টেচিা র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সোট জায়গাগুরের (স মি রেিট, োথরুম, স্টর্ রুম) েযেিার রিরেদ্ধ র্রপ্টত িপ্টে  াপ্টত এর্ 
এর্জপ্টির সেরশ েযরি েযেিার র্রপ্টত িা  াপ্টর,  রদ িা সেই েমস্ত জায়গায় ের্ে েযরিেগক এর্ই েময় গ্রিণপ্ট াগয 
মুপ্টের আেরণ  প্টর থাপ্টর্ি। তপ্টে, েযেিারর্ারীপ্টদর েিংেযা সেই জায়গার েেকারির্ েমতার 50% এর সেরশ 
অরতেম র্রপ্টত  ারপ্টে িা,  রদ িা সেটি এর্জপ্টির অরির্ েযেিার র্রপ্টত  ারপ্টেি িা েপ্টে  ররর্রল্পত থাপ্টর্। 
দায়েদ্ধ  েপ্টদর রিরা িার সপ্রাপ্টটার্ে েজায় রাোর্ােীি েময়, োয় ুচোচপ্টের েযেযা োোপ্টত িপ্টে  াপ্টত েেকারির্ 
 ররমাপ্টণ োইপ্টরর োতাে আেপ্টত  াপ্টর (অথকাৎ জািো েুপ্টে রােুি, প্রযাপ্টির দরজা সোো রােুি)। দায়েদ্ধ  প্টের 
উরচত রেিপ্টটর অপ্ট োর এোর্ায় েমাপ্টেশ প্ররতপ্টরাি এেিং রেিপ্টটর র্তজি উেপ্টেি তা েীরমত র্রার জিয 
অরতররি েযেযা গ্রিণ র্রা, স মি রেৌঁরের েযেিার েরেয় র্রা। 

•  েিই উ েভ্য তেিই, স্পশক িা র্প্টর স প্টমপ্টন্টর রের্ল্পগুরে অথো আপ্টগ সথপ্টর্ অথক  ররপ্টশাি র্রার রের্ল্প 
েযেিাপ্টরর জিয দায়েদ্ধ  েপ্টদর উৎোরিত র্রপ্টত িপ্টে। স োপ্টি েম্ভে, সেোপ্টি িগদ অথক, সেরেট র্ােক , 
 ুরস্কাপ্টরর র্ােক , এেিং সমাোইে রেভ্াইেগুরে  াৌঁটা াটি িুযিতম র্রুি। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ র্ররের এেিং িপ্টের রাস্তায় তীররচহ্ন  ুি সট  ো প্রতীর্ েযেিার র্প্টর সেতাপ্টদর উভ্য়মুেী 
িাৌঁটা  প্টথর রভ্ে র্মাপ্টত এেিং েমস্ত োিারণ েযেহৃত চত্বরগুরে এেিং োিারণত োইি ততরর িপ্টত  াপ্টর অথো 
সোর্ জমাপ্টয়ত িপ্টত  াপ্টর এমি সর্াপ্টিা চত্বপ্টর (স মি ক্লর্ ইি/আউট সস্টশি, স্বাযয রিরিিংপ্টয়র সস্টশি, মে 
মিযয রর্য়স্ক, রেশ্রাম র্ে) েয় িুট দযরত্ব েজায় রাোর োইপ্টিজ এেিং দযরপ্টত্বর মার্ক ার রদপ্টয় উ  ুি েযেযা িা 
রিপ্টত িপ্টে। 

o এর্মুেী চোচে উৎোরিত র্রপ্টত মার্ক ার অথো প্ররতেের্তা যা ি র্রুি। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর অেশযই েমস্ত োিারণভ্াপ্টে েযেহৃত চত্বর এেিং োিারণত োইি ততরর িপ্টত  াপ্টর অথো সোর্ 
জমাপ্টয়ত িপ্টত  াপ্টর এমি সর্াপ্টিা চত্বপ্টর (স মি ক্লর্ ইি/আউট সস্টশি, স্বাযয রিরিিংপ্টয়র সস্টশি, রেশ্রাপ্টমর র্ে, 
র্যাশ সররজস্টাপ্টরর চত্বর,  প্টণযর রির্টেতী জায়গাগুরে, গরেগুরেপ্টত) েয় িুট দযরত্ব েজায় রাোর রেেয়টি উপ্টেে 
র্প্টর োইপ্টিজ এেিং দযরপ্টত্বর মার্ক ারগুরে স াস্ট র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর মপ্টের রিরদকি যাপ্টির রভ্তপ্টর এেিং োইপ্টর, DOH COVID-19 এর োইপ্টিপ্টজর োপ্টথ োমঞ্জেয যণক 
প্রতীর্ স াস্ট র্রপ্টত িপ্টে। দায়েদ্ধ  ে তাপ্টদর র্মকপ্টেে ো সেটিিং-এর উ র রভ্রি র্প্টর রিপ্টজপ্টদর র্াস্টমাইজে 
রচহ্ন ততরর র্রপ্টত  াপ্টর, এই িরপ্টির রচহ্ন রে াটক প্টমপ্টন্টর রচপ্টহ্নর েপ্টঙ্গ েঙ্গরত যণক িপ্টত িপ্টে। রিম্নরেরেতগুরে র্মী এেিং 
গ্রাির্প্টদর মপ্টি র্ররপ্টয় সদওয়ার জিয রেগপ্টিজ েযেিার র্রপ্টত িপ্টে: 

o আ রি অেুয িপ্টে োরেপ্টতই অেযাি র্রপ্টেি। 

o মুপ্টের আেরণ রদপ্টয় মুে এেিং িার্ সঢপ্টর্ রােুি েে েময়। 

o  রদ তারা েম্প্ররত COVID-19 এর উপ্টেেপ্ট াগয র্রমউরিটি েিংেমণ রপ্টয়প্টে এমি এর্টি সস্টপ্টট রগপ্টয় থাপ্টর্, 
তািপ্টে DOH এর ভ্রমণ রিপ্টদক রশর্া অিুোপ্টর সর্ায়াপ্টররন্টি র্রপ্টত িপ্টে।  

o PPE েঠির্ভ্াপ্টে রাো এেিং  েি প্রপ্টয়াজি, তা োরতে র্রা। 

o শারীররর্ দযরপ্টত্বর রিপ্টদকশােেী সমপ্টি চেুি। 

o COVID-19 এর উ েগক ো েিংেমপ্টণর প্ররতপ্টেদি র্রা, এেিং রর্ভ্াপ্টে এটি র্রা উরচত। 

o িাপ্টতর  ররচ্ছন্নতা এেিং  ররষ্কার এেিং জীোণুমুির্রপ্টণর রিপ্টদক রশর্া অিুেরণ র্রা। 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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o  থা থ শ্বাে-প্রশ্বাপ্টের  ররচ্ছন্নতা এেিং র্ারশর রশিাচার অিুেরণ র্রা। 

B. আর্দ্ধ িারি সমারর্শ  

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ র্মীপ্টদর েশরীপ্টর েমপ্টেত িওয়া (স মি টিম রমটিিং, স্টর্ রুম)  তটা েম্ভে েীরমত র্রপ্টত 
িপ্টে এেিং স োপ্টি েম্ভে CDC-র রিপ্টদক রশর্া "র্প্টরািাভ্াইরাে সরাগ 2019 (COVID-19) এর রেরুপ্টদ্ধ  ররর্ল্পিা 
এেিং প্ররতরেয়ার জিয েযেো ও রিপ্টয়াগর্ারীপ্টদর জিয অন্তেকতী রিপ্টদক রশর্া" (Interim Guidance for Businesses 
and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অিু ায়ী রভ্রেও ো 
সটরের্িিাপ্টররন্সিং এর মপ্টতা  দ্ধরত েযেিার র্রপ্টত িপ্টে। দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ র্মকচারীপ্টদর েশরীপ্টর উ রযত থার্া 
রমটিিংগুরে উনু্মি, ভ্ােভ্াপ্টে োয়ু চোচে র্প্টর এমি জায়গায় র্রপ্টত িপ্টে এেিং রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  েযরিেগক 
 রস্পপ্টরর মপ্টিয েয় িুট োমারজর্ দযরত্ব েজায় রাপ্টেি (স মি, সচয়ার থার্প্টে, সচয়াপ্টরর মপ্টিয জায়গা সেপ্টে 
সদওয়া, র্মীপ্টদর এর্টি র্প্টর সচয়ার সেপ্টে েো) ো  থা থ মুপ্টের আেরণ  প্টরি। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সোর্জপ্টির উ রযরত েীরমত র্প্টর অথো অতযােশযর্ িয় এমি েুপ্ট াগ-েুরেিা এেিং োম্প্রদারয়র্ 
এোর্া  া  থা থ োমারজর্ দযরত্ব  ােপ্টির েুপ্ট াগ সদয় িা তা েে র্প্টর োমারজর্ দযরত্ব  ােিপ্টর্ উৎোরিত 
র্রপ্টত িপ্টে।  রদ সোো থাপ্টর্, দায়েদ্ধ  েপ্টর্ অেশযই এই িরপ্টির েুরেিার র্াোর্ারে েরঞ্জাপ্টমর  াপ্টশ িযান্ড 
েযারিটাইজার ো জীোণুিাশর্ ওয়াই  েরেরাি র্রপ্টত িপ্টে (উদািরণস্বরূ , সভ্রন্ডিং সমরশি, োম্প্রদারয়র্ র্রি 
সস্টশি)। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ রেশ্রামর্ে এেিং সব্রর্ রুপ্টমর মপ্টতা সোট চত্বরগুরেপ্টত   কাপ্ত োমারজর্ দযরপ্টত্বর  ােপ্টির অভ্যাে 
র্রপ্টত িপ্টে, এেিং এই িরপ্টির এোর্ায়  েি োমারজর্ দযরত্ব রো র্রা  াপ্টে িা, তেি সোর্ েমাগম েীরমত 
রাোর জিয োইপ্টিজ এেিং রেপ্টস্টম (স মি েযেহৃত িপ্টচ্ছ েপ্টে রচরহ্নত র্রা) েযেিার র্রপ্টত িপ্টে।  

o এর্টি সশয়ার র্রা রেশ্রামাগাপ্টর থার্ার্ােীি, অথো সেটি েযেিার র্রার জিয অপ্ট ো র্রার েময়, গ্রাির্রা 
 াপ্টত োমারজর্ দযরত্ব েজায় রােপ্টত  াপ্টরি তা রিরিত র্রপ্টত েিায়তা র্রার জিয দায়েদ্ধ  েগুরে 
রিয়ন্ত্রপ্টণর অিযািয  দ্ধরতগুরে প্রপ্টয়াগ র্রপ্টত  াপ্টর।  

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর র্মীপ্টদর েময়েযরচ আগু-র েু র্রপ্টত িপ্টে  াপ্টত সর্াপ্টিা েমাপ্টেপ্টশ (স মি রেশ্রাপ্টমর েময়) 
োমারজর্ দযরত্ব েজায় রাো (অথকাৎ েয় িুট দযরত্ব) িপ্টচ্ছ রর্িা তা েেয রাো  ায়। 

C. র্মকরেরেে সনিয়র্তা 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর রিম্নরেরেত  দ্ধরতগুরের মািযপ্টম  ারস্পররর্ েিংপ্ট াগ এেিং জিেমাগম র্মাপ্টত িপ্টে এই িরপ্টণর 
 দ্ধরতগুরের মািযপ্টম: 

o র্মকপ্টেপ্টের েময়গুরের োমঞ্জেযরেিাি; 

o োমারজর্ দযরপ্টত্বর রিপ্টদক রশর্া  ােপ্টির জিয, স োপ্টি উ  ুি, সেোপ্টি অি-োইট র্মকচারীর েিংেযা হ্রাে র্রা; 

o রশিটিিং রেজাইি (উদািরণস্বরূ  A/B দে, আগমি/প্রযাপ্টির রেরভ্ন্ন েময়); 

o েম্ভে িপ্টে, র্া কর্োপ্ট র সশ্রণীরেিযাে,  াপ্টত র্মীরা শারীররর্ দযরত্ব েজায় রােপ্টত  াপ্টর এেিং এর্ই েময় িাত 
রদপ্টয়  ণয স্পশক র্রার েিংেযা র্মাপ্টত  াপ্টর (স মি এর্জি র্মী েমস্ত  যারর্িংপ্টয়র র্াজ র্রপ্টেি এেিং এর্জি 
রভ্ন্ন র্মী সেরেভ্াররর র্াজ র্রপ্টেি); এেিং/অথো 

o গ্রাির্প্টদর রিপ্টজপ্টদর সর্িার্াটার রজরিে েযাপ্টগ সিওয়ার জিয উৎোরিত র্রপ্টেি, তপ্টে তা আেশযর্ িয়। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর প্রপ্টয়াজি মপ্টতা সর্িার্াটার েময় রিয়ন্ত্রণ র্রপ্টত িপ্টে  াপ্টত েম্প্রোররত  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি 
র্রার  দ্ধরত েরেয় র্রা  ায়। 

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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D. েোেে ও র্ানণজয 

• দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ েপ্টেকাচ্চ িারণেমতার প্রপ্টয়াজিীয়তা সমপ্টি চো রিরিত র্রপ্টত শর িং মপ্টের রভ্তপ্টর প্রপ্টেশ র্রা 
েযরিপ্টদর প্রোি র্প্টোরভ্াপ্টে   কপ্টেেণ এেিং রিয়ন্ত্রণ র্রপ্টত িপ্টে, এেিং েে েময় এই িযরেরেটির েতক মাি 
িারণেমতার এর্টি েঠির্ গণিা েজায় রােপ্টত িপ্টে। 

o োমারজর্ দযরত্ব, মুপ্টের আেরণ েযেিার র্রা, রিপ্টদক রশর্া সমপ্টি চো, এেিং েমাপ্টেপ্টশর েীমােদ্ধতা েেেৎ র্রার 
জিয দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্   কাপ্ত র্মী/রিরা িা র্মীপ্টদর উ রযরত রিরিত র্রপ্টত িপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই গ্রাির্প্টদর  ুপ্টর সেোপ্টিা এেিং অপ্রপ্টয়াজিীয় েমাপ্টেশ রিরেদ্ধ র্রপ্টত িপ্টে এেিং 
চোচপ্টের প্রোি র্প্টোরভ্াপ্টে   কপ্টেেণ র্রার জিয এেিং এই িরপ্টির েমাপ্টেশ এেিং  ুপ্টর সেোপ্টিা েে র্রপ্টত 
  কাপ্ত র্মী/রিরা িা র্মীপ্টদর উ রযরত েজায় রােপ্টত িপ্টে।  

• েিংপ্ট াগ  থােম্ভে েীরমত র্রপ্টত দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই র র্-আ  এেিং সেরেভ্াররগুরের জিয রিরদকি এোর্া 
যা ি র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর স্পিভ্াপ্টে রিিকাররত  ৃথর্ প্রপ্টেশ এেিং প্রযাপ্টির  থ রদপ্টত িপ্টে, েম্ভে িপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সেতাপ্টদর, মপ্টের এেিং সদার্ািগুরের োইপ্টর, চােুে ইরঙ্গত ো মার্ক ার েযেিার েি, 
শারীররর্ দযরত্ব েজায় সরপ্টে োররেদ্ধ র্প্টর দাৌঁে র্রাপ্টিার েযেযা রােপ্টত িপ্টে। 

•  ণয সেরেভ্াররর জিয, দায়েদ্ধ  েপ্টদর স্পশক িা র্প্টর এর্টি সেরেভ্ারর েযেযার োস্তোয়ি র্রপ্টত িপ্টে, স োপ্টি 
সেরেভ্ারর সিওয়ার েময় ড্রাইভ্ার গারেপ্টত েপ্টে থার্প্টে অথো স োপ্টি েম্ভে িয় সেোপ্টি, দায়েদ্ধ  েরা 
প্রতযারশত র্া কর্োপ্ট র উ  ুি গ্রিণপ্ট াগয PPE প্রদাি র্রপ্টে  ার মপ্টিয িযযিতমভ্াপ্টে সেরেভ্ারর প্ররেয়া চোর্ােীি 
েমপ্টয়র জিয রেিামযপ্টেয সেরেভ্াররর োপ্টথ জরেত েযরির জিয এর্টি মুপ্টের আেরণ অন্তভু্ক ি থাপ্টর্। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টর্  প্টণযর এর্টি সোে যািান্তর (স মি এর্জি সেরেভ্ারর ড্রাইভ্ার সথপ্টর্) র্রার আপ্টগ এেিং  প্টর 
অেশযই র্মীপ্টদর িাত জীোণুমুির্রণ রিরিত র্রপ্টত িপ্টে (স মি  ণয সোে র্রপ্টত শুরু র্রার আপ্টগ িাত 
জীোণুমুি র্রা; এেিং এর্োর েে  ণয সোে র্রা িপ্টয় সগপ্টে, তাপ্টদর িাত জীোণুমুি র্প্টর েমাপ্ত র্রা)।  

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ রভ্তপ্টর অেরযত সদার্ািগুরের জিয র্ােকোইে র র্-আ  এোর্া(েমযি) রিরদকি র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই অিুচর  ররপ্টেো যরগত র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  িুে সর্াপ্টটক  েোর জায়গা েি স প্টর্াপ্টিা অভ্যন্তরীণ োইরিিং এোর্া স ি 
েে থাপ্টর্; উ রন্তু, শর িং মপ্টের েমস্ত সরসু্টপ্টরন্ট, িুে সর্াপ্টটক র মপ্টিয অেরযত োদয  ররপ্টেো প্ররতষ্ঠািগুরে েি, 
শুিুমাে েরিরঙ্গি োইরিিং এর জিয  ররচােিা র্রপ্টত  াপ্টর,  রদ তাপ্টদর জিোিারপ্টণর জিয এর্টি  ৃথর্ োরিযর্ 
প্রপ্টেশদ্বার থাপ্টর্, এেিং তাপ্টদর অেশযই স্বাযয রেভ্াগ (Department of Health)-এর "COVID-19 জিস্বাপ্টযযর 
জরুরী অেযার েময় েরিরঙ্গি এেিং সটর্-আউট/সেরেভ্ারর োদয  ররপ্টেোগুরের জিয অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" 
(Interim Guidance for Outdoor and Take-out/Delivery Food Services during the COVID-19 Public 
Health Emergency) অিু ায়ী  ররচােিা র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর স োপ্টি প্রপ্ট াজয সেোপ্টি েুপ্ট াগ-েুরেিা েে ো  ররমাজক ি র্রপ্টত িপ্টে,  ার মপ্টিয রপ্টয়প্টে: 

o শর িং মপ্টের মপ্টিয োিারণ েোর জায়গাগুরে েে র্রা; 

o স্বীয়  ররপ্টেশপ্টির োর এেিং েযামপ্লারগুরে েে র্রা; এেিং 

o  ারির সিায়ারা েে র্রা। 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
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II. জায়ো 

A. র্ায় ু নেশ্রুর্তর্েণ এর্িং নর্নডিং নসরেম্ন  

• স  েে শর িং মে 800,000 েগক িুপ্টটর সচপ্টয় েে, তাপ্টদর সেপ্টে দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই রিরিত র্রপ্টত িপ্টে 
স  রেরডিং এর HVAC রেপ্টস্টপ্টমর  ররশ্রুতর্রণ েেপ্টথপ্টর্ ভ্াপ্টো সরট সদওয়া  ররশ্রুতর্রণ েযেযা  া েতক মাপ্টি 
ইিস্টে র্রা রিল্টাপ্টরর তার্ এেিং এয়ার িযান্ডরেিং রেপ্টস্টম রিপ্টেপ্টে, িযযিতম MERV-13, অথো রশল্প েমতুেয ো 
েৃিির (উদািরণস্বরূ , HEPA), স মি প্রপ্ট াজয, এেিং স মি প্রতযরয়ত এর্জি HVAC সটর্রিরশয়াি, স শাদার, ো 
েিংযা, ASHRAE-র প্রতযরয়ত স শাদার, প্রতযরয়ত সরপ্টট্রা-র্রমশরিিং স শাদার, ো রিউ ইয়প্টর্ক র োইপ্টেন্সরৃ্ত 
স শাদার রেরডিং ইরঞ্জরিয়ার দ্বারা এেিং িরথভু্ি। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ CDC এর েু াররশগুরে অিু ায়ী অরতররি সভ্রন্টপ্টেশি এেিং এয়ার রিপ্টেশি রমটিপ্টগশি 
সপ্রাপ্টটার্ে গ্রিণ র্রার র্থা রেপ্টেচিা র্রপ্টত  াপ্টর, রেপ্টশে র্প্টর 15 েেপ্টরর সেশী েয়েী ভ্েিগুপ্টোর জিয, 
 ার মপ্টিয রপ্টয়প্টে: 

▪ সভ্রন্টপ্টেশি সরট এেিং আউটপ্টোর এয়ার সভ্রন্টপ্টেশি  তটা েম্ভে োোপ্টিা; 

▪ রেপ্টস্টম দী ক েময় িপ্টর চেমাি রাো (উদািরণস্বরূ , েম্ভে িপ্টে 24/7); 

▪ চারিদা-রিয়রন্ত্রত সভ্রন্টপ্টেশি রিরিয় র্রা, স োপ্টি  ুরিেঙ্গত, রর্ন্তু তাও রেপ্টস্টম েজায় রাো  া তাজা 
োয় ুেরেরাি েৃরদ্ধ র্প্টর (উদািরণস্বরূ , র্িিাপ্টরন্স ো রমটিিং রুম); 

▪ েম্ভােয মাোয়  ুিঃেঞ্চােি হ্রাে ো রিমযকে র্রার জিয আউটপ্টোর এয়ার েযাম্পার সোো;  

▪ োয়ুোরিত ভ্াইরাে র্ণা রিরিয় র্রার জিয  থা থভ্াপ্টে রেজাইি র্রা এেিং অরতপ্টেগুিী জীোণু রেরর্রণ 
(UVGI) যা প্টির র্থা রেপ্টেচিা র্রা; 

▪ োই াে েীরমত র্রার জিয রিল্টাপ্টরর রর্িারা রেে র্রা; এেিং/অথো 

▪ তারা েঠির্ভ্াপ্টে র্াজ র্রপ্টে তা রিরিত র্রপ্টত রেপ্টস্টম এেিং রিল্টার রিয়রমত  ররদশকি র্রা, এেিং 
রিল্টারগুরে  থা থভ্াপ্টে ইিস্টে র্রা,  ররপ্টেোর সময়াদর্াপ্টে োরভ্ক ে র্রাপ্টিা িয় তা রিরিত র্রা। 

• এর্টি মে 800,000 েগক িুপ্টটর সেরশ এেিং সেটি এর্টি রেরডিং HVAC রেপ্টস্টম রিল্টাপ্টরশি সরটিিং  যরণ র্রপ্টত 
অেম িপ্টে, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই এর্জি প্রতযরয়ত HVAC সটর্রিরশয়াি, স শাদার, অথো 
সর্াম্পারি,ASHRAE-প্রতযরয়ত স শাদার, প্রতযরয়ত সরপ্টট্রা-র্রমশরিিং স শাদার, অথো রিউ ইয়র্ক  োইপ্টেন্সপ্রাপ্ত 
স শাদার রেরডিং ইরঞ্জরিয়াপ্টরর সথপ্টর্ োটিক রিপ্টর্ট সিওয়া এেিং িরথভু্ি র্রা স  েতক মাপ্টি ইিস্টে র্রা রিল্টার র 
 ্  ার্ এেিং এয়ার িযান্ডরেিং রেপ্টস্টম িযযিতম স্তপ্টর গরম এেিং োন্ডা র্রপ্টত  ারপ্টে িা  া তারা অিযথায় COVID-
19 মিামাররর জিস্বাযয েঙ্কপ্টটর আপ্টগ র্রপ্টত  ারপ্টতি এেিং  রদ সতমি উচ্চ মাোর রিপ্টেশি (অথকাৎ MERV-13 
ো তার সেরশ) ইন্সটে র্রা িত। উ রন্তু, MERV-11 ো MERV-12 এর র্প্টম অ াপ্টরট র্রার জিয দায়েদ্ধ 
 েপ্টর্ অেশযই স্বাযয দপ্তপ্টরর (DOH)   কাপ্টোচিার জিয অরতররি সভ্রন্টপ্টেশি এেিং এয়ার রিপ্টেশি র্মাপ্টিার 
সপ্রাপ্টটার্ে েি এই িরপ্টির িরথ ে রােপ্টত িপ্টে। ের্ে সেপ্টেই, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই অন্তত MERV-11 এর 
এর্টি রেরডিং HVAC রেপ্টস্টম রিপ্টেশি সরটিিং েজায় রােপ্টত িপ্টে। 

o উ রন্তু, স  ের্ে দায়েদ্ধ  ে MERV-13 ো তার সেরশ রিল্টার সরটিিং  যরণ র্রপ্টত অেম, তাপ্টদর CDC 
এর েু াররশগুরে অিু ায়ী অরতররি সভ্রন্টপ্টেশি এেিং এয়ার রিপ্টেশি রমটিপ্টগশি সপ্রাপ্টটার্ে যা ি র্রপ্টত িপ্টে, 
স োপ্টি উ  ুি,  ার মপ্টিয থার্প্টে: 

▪ সভ্রন্টপ্টেশি সরট এেিং আউটপ্টোর এয়ার সভ্রন্টপ্টেশি  তটা েম্ভে োোপ্টিা; 

▪ রেপ্টস্টম দী ক েময় িপ্টর চেমাি রাো (উদািরণস্বরূ , েম্ভে িপ্টে 24/7); 

https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
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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▪ চারিদা-রিয়রন্ত্রত সভ্রন্টপ্টেশি রিরিয় র্রা, স োপ্টি  ুরিেঙ্গত, রর্ন্তু তাও রেপ্টস্টম েজায় রাো  া তাজা 
োয় ুেরেরাি েৃরদ্ধ র্প্টর (উদািরণস্বরূ , র্িিাপ্টরন্স ো রমটিিং রুম); 

▪ েম্ভােয মাোয়  ুিঃেঞ্চােি হ্রাে ো রিমযকে র্রার জিয আউটপ্টোর এয়ার েযাম্পার সোো;  

▪ োয়ুোরিত ভ্াইরাে র্ণা রিরিয় র্রার জিয  থা থভ্াপ্টে রেজাইি র্রা এেিং অরতপ্টেগুিী জীোণু রেরর্রণ 
(UVGI) যা প্টির র্থা রেপ্টেচিা র্রা; 

▪ োই াে েীরমত র্রার জিয রিল্টাপ্টরর রর্িারা রেে র্রা; এেিং/অথো 

▪ তারা েঠির্ভ্াপ্টে র্াজ র্রপ্টে তা রিরিত র্রপ্টত রেপ্টস্টম এেিং রিল্টার রিয়রমত  ররদশকি র্রা, এেিং 
রিল্টারগুরে  থা থভ্াপ্টে ইিস্টে র্রা,  ররপ্টেোর সময়াদর্াপ্টে োরভ্ক ে র্রাপ্টিা িয় তা রিরিত র্রা। 

• স  েে মে 800,000 েগক িুপ্টটর সচপ্টয় সোপ্টটা, তাপ্টদর সেপ্টে দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  
রেরডিং এর HVAC রেপ্টস্টপ্টমর  ররশ্রুতর্রণ েেপ্টথপ্টর্ ভ্াপ্টো সরট সদওয়া  ররশ্রুতর্রণ েযেযা  া েতক মাপ্টি ইিস্টে 
র্রা রিল্টাপ্টরর তার্ এেিং এয়ার িযান্ডরেিং রেপ্টস্টম রিপ্টেপ্টে, িযযিতম MERV-11, অথো রশল্প েমতুেয ো েৃিির 
(উদািরণস্বরূ , HEPA), রর্ন্তু মযেত MERV-13, স মি প্রপ্ট াজয, এেিং স মি প্রতযরয়ত এর্জি HVAC 
সটর্রিরশয়াি, স শাদার, ো েিংযা,ASHRAE-র প্রতযরয়ত স শাদার, প্রতযরয়ত সরপ্টট্রা-র্রমশরিিং স শাদার, ো রিউ 
ইয়প্টর্ক র োইপ্টেন্সরৃ্ত স শাদার রেরডিং ইরঞ্জরিয়ার দ্বারা এেিং িরথভু্ি। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ CDC এর েু াররশগুরে, অিু ায়ী অরতররি সভ্রন্টপ্টেশি এেিং এয়ার রিপ্টেশি রমটিপ্টগশি 
সপ্রাপ্টটার্ে গ্রিণ র্রার র্থা রেপ্টেচিা র্রপ্টত  াপ্টর, রেপ্টশে র্প্টর MERV-13 রিল্টাপ্টরশি সরটিিংপ্টয়র র্ম এেিং 
15 েেপ্টরর সেশী  ুরপ্টিা রেরডিংগুরের জিয,  ার মপ্টিয রপ্টয়প্টে: 

▪ সভ্রন্টপ্টেশি সরট এেিং আউটপ্টোর এয়ার সভ্রন্টপ্টেশি  তটা েম্ভে োোপ্টিা; 

▪ রেপ্টস্টম দী ক েময় িপ্টর চেমাি রাো (উদািরণস্বরূ , েম্ভে িপ্টে 24/7); 

▪ চারিদা-রিয়রন্ত্রত সভ্রন্টপ্টেশি রিরিয় র্রা, স োপ্টি  ুরিেঙ্গত, রর্ন্তু তাও রেপ্টস্টম েজায় রাো  া তাজা 
োয় ুেরেরাি েৃরদ্ধ র্প্টর (উদািরণস্বরূ , র্িিাপ্টরন্স ো রমটিিং রুম); 

▪ েম্ভােয মাোয়  ুিঃেঞ্চােি হ্রাে ো রিমযকে র্রার জিয আউটপ্টোর এয়ার েযাম্পার সোো;  

▪ োয়েুারিত ভ্াইরাে র্ণা রিরিয় র্রার জিয  থা থভ্াপ্টে রেজাইি র্রা এেিং অরতপ্টেগুিী জীোণু রেরর্রণ 
(UVGI) যা প্টির র্থা রেপ্টেচিা র্রা; 

▪ োই াে েীরমত র্রার জিয রিল্টাপ্টরর রর্িারা রেে র্রা; এেিং/অথো 

▪ তারা েঠির্ভ্াপ্টে র্াজ র্রপ্টে তা রিরিত র্রপ্টত রেপ্টস্টম এেিং রিল্টার রিয়রমত  ররদশকি র্রা, এেিং 
রিল্টারগুরে  থা থভ্াপ্টে ইিস্টে র্রা,  ররপ্টেোর সময়াদর্াপ্টে োরভ্ক ে র্রাপ্টিা িয় তা রিরিত র্রা। 

• এপ্টর্োপ্টর েে থার্া এর্টি রেরডিংপ্টয় সোর্জি রিপ্টর আোর আপ্টগ, এর্টি স্বাযযর্র এেিং রিরা দ  ররপ্টেশ েুরিরিত 
র্রপ্টত, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই রিপ্টর আোর আপ্টগর  রীো, র্াজ এেিং মযেযায়িগুরে েম্পযণক র্রপ্টত িপ্টে। এই 
রেপ্টস্টমগুরের মপ্টিয অন্তভু্ক ি, রর্ন্তু েীরমত িয়, সমর্ারির্যাে রেপ্টস্টম, ওয়াটার রেপ্টস্টম, রেিট, এেিং HVAC 
রেপ্টস্টমগুরে।  

o  ন্ত্রপ্তারতগুরে র্তরদি িপ্টর রিরিয় রেে তার ও র রিভ্ক র র্প্টর, সমরশিারর (স মি ভ্াল্ভ্ এেিং েুইচ) 
েঠির্ভ্াপ্টে অ াপ্টরট র্রপ্টে তা েুরিরিত র্রপ্টত দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ রেপ্টস্টমগুরেপ্টর্ েতর্ক    কপ্টেেণ র্প্টর চাোপ্টত 
িপ্টে।  

o দী করদি েে থার্ার  প্টর রেপ্টস্টমগুরেপ্টর্  ুিরায় চাে ুর্রপ্টত রিরদকি রেপ্টস্টম অযাক্সপ্টির প্রপ্টয়াজি িপ্টত  াপ্টর। 
  কপ্টেেণ অিু ায়ী েে থার্ার সময়াদ এেিং অেযার ও র রভ্রি র্প্টর দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ এই আইপ্টটমগুরের 
প্ররতটির প্রপ্টয়াজিীয়তা রিিকারণ র্রপ্টত িপ্টত  াপ্টর।  

https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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o  থাথকতা এেিং প্রপ্ট া যতা অিু ায়ী, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সমর্আ /োইপ্টরর এয়ার রেপ্টস্টপ্টমর রেজাইপ্টির ও র 
রিভ্ক র র্প্টর অন্তত 24  ণ্টার জিয রেরডিংটিপ্টর্ রিমকে োয় ুরদপ্টয়  রর যণক র্রপ্টত িপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই েুরিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  এয়ার রিল্টারগুরে প্রপ্টয়াজি (স মি, রেরডিংটি রিমকে োয় ু
রদপ্টয়  রর যণক র্রার  প্টর) অিু ায়ী েদোপ্টিা িপ্টয়প্টে।  

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই েুরিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  কুরেিং টাওয়ারগুরে সস্টপ্টটর আেরশযর্তা অিু ায়ী 
রেণাপ্টেেণ ও মরিটর র্রা িপ্টয়প্টে এেিং স  সর্াপ্টিা েে ওয়াটার রেপ্টস্টম এেিং/অথো ওয়াটার রিচাপ্টরর জিয 
রাোয়রির্ এেিং মাইপ্টোোয়াে স্তরগুরে উরেরেত  ররেীমার মপ্টিয আপ্টে, এেিং সর্াপ্টিা রেভ্াইপ্টে জে জপ্টম 
থার্প্টে তা সের র্প্টর সদওয়া িপ্টয়প্টে।  

o প্রপ্ট াজয িপ্টে, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ রেরডিংপ্টয়র জে  ররচােিা  ররর্ল্পিা অিু ায়ী অেশযই োন্ডা- এেিং গরম-জে 
ফ্লাশ র্রপ্টত িপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই েুরিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  রেরডিংপ্টয়র ওয়াটার রেপ্টস্টম ফ্লাশ র্রার  প্টর স  সর্াপ্টিা 
ওয়াটার রিল্টার প্রপ্টয়াজি অিু ায়ী েদোপ্টিা িপ্টয়প্টে। 

o স  ের্ে রেরডিং  ুপ্টরা ুরর েে রেে সেগুরের জিয, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ েুরিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  ররওপ্ট রিিং 
এর আপ্টগ েমস্ত সমর্ারির্যাে  ন্ত্র ারত এেিং রেপ্টস্টপ্টমর অ াপ্টরশি ররপ্টস্টার র্রা িপ্টয়প্টে।  

B. প্রনর্তেোমূের্ সেঞ্জাম  

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ এই রেেয়টি অেশযই রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  সর্েেমাে  ররদশকি র্রার েময়র্াপ্টে এর্টি 
গ্রিণপ্ট াগয মুপ্টের আেরণ  প্টর থার্প্টে এেিং মুপ্টের আেরণটি  রা অরেরত রােপ্টে সেতারা মপ্টে এেিং মপ্টের মপ্টিযর 
েযেোগুরেপ্টত প্রপ্টেপ্টশর অিুমরত  াপ্টেি; তপ্টে এই শপ্টতক স  সেতার েয়ে দ’ুেেপ্টরর সেরশ িয় এেিং রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে 
সেই িরপ্টণর আেরণ েিয র্রপ্টত েেম িি। রিউ ইয়র্ক  শিপ্টরর মেগুরেপ্টত  প্টথি র্মকচারী থার্প্টত িপ্টে এেিং মপ্টের 
প্রপ্টেশদ্বাপ্টর উ েব্ধ থার্প্টত িপ্টে এই প্রপ্টয়াজিীয়তা প্রপ্টয়াগ র্রার জিয সেই োপ্টথ দেেদাররপ্টত্বর েীমােদ্ধতাগুরে 
  কপ্টেেণ র্রার জিয।  

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর অেশযই রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  র্মকচারীরা স ি েে েময় এর্টি গ্রিণপ্ট াগয মুপ্টের আেরণ  প্টর 
থাপ্টর্। 

• রিরদকি র্মকপ্টেপ্টের রেয়ার্োপ্ট র জিয আেরশযর্ PPE এর প্রপ্টয়াজিীয়তা োোও, দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই 
গ্রিণপ্ট াগয মুপ্টের আেরণ েিংগ্রি র্রপ্টত, ততরর র্রপ্টত ো অিযথায় অজক ি র্রপ্টত িপ্টে এেিং এই িরপ্টির আেরণ 
র্মকপ্টেপ্টে থার্ার্ােীি র্মকচারীপ্টদর রেিা মযপ্টেয প্রদাি র্রা উরচত। সর্াপ্টিা র্মকচারী ো সেতার মুপ্টের আেরণ 
েদোোর প্রপ্টয়াজি িপ্টে তা প্রদাি র্রার জিয দায়েদ্ধ  েগুরের র্াপ্টে মুপ্টের আেরণ এেিং অিযািয প্রপ্টয়াজিীয় 
PPE-এর   কাপ্ত স াগাি থার্প্টত িপ্টে। স্বীরৃ্ত মুপ্টের আেরণগুরের মপ্টিয অন্তভু্ক ি, রর্ন্তু সেগুরের মপ্টিয েীমােদ্ধ 
িয়, র্া ে (স মি োরেপ্টত ততরর সেোই র্রা র্া ে, িারে র্প্টর র্াটা, েযান্ডািা), োরজক র্যাে মাস্ক, N95 
সররস্পপ্টরটর এেিং সিে রেড।  

• মুপ্টের আেরণ েযেিাপ্টরর  র  ররষ্কার র্রপ্টত ো প্ররতযা ি র্রপ্টত িপ্টে এেিং সেগুরে সশয়ার র্রা  াপ্টে িা। 
অিুগ্রি র্প্টর র্া প্টের মুপ্টের আেরণ এেিং অিযািয িরপ্টির PPE েম্পরর্ক ত অরতররি তপ্টথযর জিয সেইোপ্টথ তা 
েযেিার এেিং  ররষ্কাপ্টরর রিপ্টদকশােেীর জিয সরাগ রিয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাি সর্ন্দ্র (CDC) এর রিপ্টদক রশর্া সদেুি। 

o মপ্টি রােপ্টেি স  র্া প্টের মুপ্টের আেরণ ো রিষ্পরিপ্ট াগয মাস্ক সেইেে র্মকপ্টেপ্টের র্া কর্োপ্ট র জিয 
গ্রিণপ্ট াগয মুপ্টের আেরণ রিোপ্টে রেপ্টেচিা র্রা িপ্টে িা স োপ্টি মুপ্টের আেরপ্টণর প্রপ্টয়াজিীয়তার সেপ্টে উচ্চ 
মাোর েুরো প্রপ্টয়াজি। উদািরণস্বরূ , N95 সররস্পপ্টরটরগুরে রচরাচররতভ্াপ্টে রিরদকি েুচপ্টরা েযেোরয়র্ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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র্া কর্ো গুরের জিয প্রপ্টয়াজি িপ্টে, সর্াপ্টিা র্া ে ো োরেপ্টত ততরর মাস্ক সেোপ্টি   কাপ্ত িত িা। দায়েদ্ধ 
 েগুরেপ্টর্ এই িরপ্টির রিরা িা েরঞ্জাপ্টমর জিয স শাগত রিরা িা এেিং স্বাযয প্রশােি (OSHA) মাি সমপ্টি 
চেপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই র্মকচারীপ্টদর তাপ্টদর রিজস্ব স্বীরৃ্ত মুপ্টের আেরণ েযেিার র্রার অিুমরত রদপ্টত িপ্টে 
রর্ন্তু র্মকচারীরা তাপ্টদর রিপ্টজর মুপ্টের আেরণ েরেরাি র্রপ্টত  ারপ্টেি িা। উ রন্তু, এই রিপ্টদক রশর্া র্মকচারীপ্টদর 
তাপ্টদর রিজস্ব প্ররতরোমযের্ মুপ্টের আেরণগুরে (স মি োরজক র্যাে মাস্ক, N95 সরের প্টরটর ো সিে রশড)  রপ্টত 
োিা সদয় িা। র্মকচারীপ্টদর র্াপ্টজর িরি অিু ায়ী দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ তাপ্টদর আপ্টরা প্ররতরোমযের্ PPE  রা 
োিযতামযের্ র্রপ্টত িপ্টত  াপ্টর। রিপ্টয়াগর্তক াপ্টদর ের্ে প্রপ্ট াজয স শাগত রিরা িা এেিং স্বাযয প্রশােি (OSHA) 
মাি সমপ্টি চেপ্টত িপ্টে।  

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্  ন্ত্র ারত, সররজস্টার এেিং গারের মপ্টতা রজরিেগুরে সশয়ার র্রার  াশা ারশ সশয়ার র্রা 
 ৃষ্ঠতপ্টের স্পশক েীরমত র্রপ্টত েযেযা রিপ্টত িপ্টে; অথো র্মীরা  েি সশয়ার র্রা োমগ্রীর অথো প্রায়ই স্পশক 
র্রা  ৃষ্ঠতপ্টের েিংস্পপ্টশক আেপ্টে তেি তাপ্টদর গ্লাভ্ে (েযেোর অথো রচরর্ৎোগতভ্াপ্টে উ  ুি)  প্টর থার্প্টত 
িপ্টে; অথো েিংস্পপ্টশক আোর আপ্টগ এেিং  প্টর র্মীপ্টদর িাত জীোণুমুি র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ রিরিত র্রপ্টত িপ্টে সর্াপ্টিা িরপ্টির োদযদ্রেয োমোপ্টিার েময় গ্লাভ্ে  রা আপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই র্মীপ্টদর প্ররশরেত র্রপ্টত িপ্টে র্ীভ্াপ্টে উ  ুি উ াপ্টয় PPE  রা, েুপ্টে রাো,  ররষ্কার 
র্রা (প্রপ্ট াজয িপ্টে), এেিং সিপ্টে সদওয়া িয়,  ার মপ্টিয েীরমত িা িপ্টেও অন্তভু্ক ি উ  ুি মুপ্টের আেরণ। 

C. স্বািযনর্নধ,  নেচ্ছন্নর্তা, এর্িং জীর্ািুমুক্তর্েণ 

• প্রােরঙ্গর্তা অিু ায়ী, দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ "COVID-19 এর জিয েরর্ারর এেিং সেেরর্ারর সর্ন্দ্রগুরে  ররষ্কার এেিং 
জীোণুমুি র্রার রিপ্টদক রশর্া" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19) এেিং "েcেরেপ্টয়  ো থামাি" (STOP THE SPREAD) স াস্টার েপ্টমত CDC এেিং DOH-এর 
প্রস্তারেত স্বাযযরেরি এেিং  ররষ্করণ ও জীোণুমুির্রপ্টণর আেরশযর্ শতক গুরে সমপ্টি চো িপ্টচ্ছ রর্ িা তা দারয়ত্বশীে 
 েগণপ্টর্ রিরিত র্রপ্টত িপ্টে। দায়েদ্ধ  েপ্টর্ েগ েজায় রােপ্টত িপ্টে  াপ্টত তাররে, েময় এেিং  ররচ্ছন্নতার 
 রররি অন্তভু্ক ি। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টর্ অেশযই োইপ্টট িাপ্টতর  ররচ্ছন্নতা সস্টশি েরেরাি এেিং রেণাপ্টেেণ র্রপ্টত িপ্টে, রিম্নরূপ্ট : 

o িাত সিায়ার জিয: োোি, উষ্ণ প্রোরিত  ারি, এেিং রেেপ্ট াপ্টজেে র্াগপ্টজর সতায়াপ্টে। 

o িাত েযারিটাইজ র্রার জিয: স োপ্টি িাত সিায়ার েুরেিা  াওয়া  াপ্টে িা ো েম্ভে িাও িপ্টত  াপ্টর সেইেে 
এোর্ার জিয এর্টি অযােপ্টর্ািে রভ্রির্ িযান্ড েযারিটাইজার  াপ্টত অন্তত 60% অযােপ্টর্ািে থাপ্টর্। 

o র্মী এেিং সেতার েযেিাপ্টরর জিয দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ েমগ্র মপ্টে িযান্ড েযারিটাইজার উ েব্ধ রােপ্টত িপ্টে; এটি 
েুরেিাজির্ যািগুরেপ্টত রােপ্টত িপ্টে স মি সেতাপ্টদর প্রপ্টেপ্টশর জায়গাগুরেপ্টত, তপ্টথযর রর্ওস্ক, এেিং সেতাপ্টদর 
জিয প্ররতটি সদার্াপ্টির প্রপ্টেশ দ্বাপ্টর এেিং র্যাশ সররজস্টাপ্টর অথো স প্টমন্ট টারমকিােগুরেপ্টত। দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ 
অেশযই িযান্ড েযারিটাইজাপ্টরর জায়গাগুরের র্াপ্টে েুে সেরশ সিািংরা িাত োোি এেিং জে রদপ্টয় িুপ্টত িপ্টে 
রচরহ্নত র্রা োইপ্টিজ অন্তভু্ক ি র্রপ্টত িপ্টে; িাত েুে সেরশ সিািংরা িপ্টয় সগপ্টে িযান্ড েযারিটাইজার র্া কর্র িয় 
িা। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সশয়ার র্রা এেিং প্রায়শই স্পশক র্রা  ৃষ্ঠতপ্টের জিয উ  ুি  ররচ্ছন্নতার/জীোণুমুির্রণ 
উ র্রণ েরেরাি র্রপ্টত িপ্টে এেিং এই  ৃষ্ঠতপ্টের েযেিাপ্টরর আপ্টগ এেিং  প্টর র্মীপ্টদর িাপ্টতর  ররচ্ছন্নতা েি 
প্রস্তুতর্ারর্প্টদর রিপ্টদকশিা অিুেরণ র্প্টর এই উ র্রণ েযেিার র্রপ্টত উৎোরিত র্রপ্টত িপ্টে। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
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• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ মেটিপ্টর্ রিয়রমতভ্াপ্টে  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি র্রপ্টত িপ্টে এেিং অপ্টিপ্টর্র দ্বারা েযেহৃত উচ্চ 
ঝুৌঁ রর্ েম্পন্ন যািগুরেপ্টর্ আরও রিয়রমত  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি র্রপ্টত িপ্টে।  ররষ্কার এেিং জীোণুমুির্রণ 
 ুঙ্খািু ুঙ্খ এেিং অিেরত র্রপ্টত থার্প্টত িপ্টে এেিং অন্তত রদপ্টি দেুার, ো প্রপ্টয়াজি অিু ায়ী আপ্টরা  ি ি র্রপ্টত 
িপ্টে। র্ীভ্াপ্টে সিরেরেটিগুরে  ররষ্কার র্রপ্টেি তার রেশদ রিপ্টদকশােেীর জিয অিুগ্রি র্প্টর DOH এর "COVID-19 
এর জিয েরর্ারর এেিং সেেরর্ারর সর্ন্দ্রগুরে  ররষ্কার র্রা এেিং জীোণুমুি র্রার রেেপ্টয় অন্তেকতীর্ােীি 
রিপ্টদক রশর্া" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19) সদেুি। 

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সরস্টরুমগুরে অেশযই রিয়রমত  ররষ্কার ও জীোণুমুি র্রা রিরিত র্রপ্টত িপ্টে। র্ত  ি 
 ি েযেিার িয় তার উ র রিভ্ক র র্প্টর রেশ্রামর্েগুরে আপ্টরা  ি  ি  ররষ্কার র্রা উরচত।  

▪ স োপ্টি েম্ভে সেোপ্টি দায়েদ্ধ  েপ্টর্ অেশযই রচহ্ন, েযেহৃত িপ্টচ্ছ এমি রচহ্ন এেিং অিযািয  দ্ধরতপ্টত 
রেশ্রামর্প্টের িারণ েমতা হ্রাে র্প্টর দযরত্ব রেরিমাো  ােি রিরিত র্রপ্টত িপ্টে।  

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই েুরিরিত র্রপ্টত িপ্টে স   ন্ত্র ারতগুরে, রিেরেত জীোণুিাশর্ েযেিার র্প্টর 
রিয়রমতভ্াপ্টে জীোণুমুি র্রা িপ্টচ্ছ, অন্তত প্টে র্মীরা  তোর ওয়ার্ক প্টস্টশিগুরে  ররেতক ি র্প্টর ততোর 
েপ্টমত। EPA দ্বারা COVID-19-এর রেরুপ্টদ্ধ র্া কর্র রিপ্টেপ্টে শিাি িওয়া রিউইয়র্ক  সস্টপ্টটর  ররপ্টেশ েিংরেণ 
দপ্তপ্টরর (Department of Environmental Conservation, DEC) রিেরেত তারের্াভু্ি োমগ্রীগুরে েযেিার 
র্রুি। 

o  ররষ্কার ো জীোণুমুি র্রার  ণযগুরে অথো  ররষ্কার ো জীোণুিাপ্টশর প্ররেয়া রিরা িার ঝুৌঁ রর্ ততরর র্প্টর 
অথো উ র্রণ ো  ন্ত্র ারতর র্মকেমতা র্রমপ্টয় রদপ্টে, দায়েদ্ধ  েপ্টদর রিষ্পরিপ্ট াগয গ্লাভ্প্টের েযেিার 
এেিং/অথো েরেরাপ্টির মাপ্টঝ িাত সিায়ার জায়গায় েযেযা র্রপ্টত িপ্টে এেিং/অথো সেই িরপ্টির  ন্ত্র ারত 
েযেিাপ্টর র্মী েিংেযার েীমােদ্ধতা আিপ্টত িপ্টে। 

• এর্জি র্মী ো গ্রািপ্টর্র COVID-19  রজটিভ্ সর্ে শিাি িপ্টে তার েিংস্পপ্টশক আো এোর্াগুরে  ররষ্কার এেিং 
জীোণুমুি র্রার েযেযা দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ র্রপ্টত িপ্টে, এই িরপ্টির  ররষ্কার এেিং জীোণুিাপ্টশর প্ররেয়ায়, 
িযযিতমভ্াপ্টে, েে সথপ্টর্ অরির্ সোর্ চোচপ্টের এোর্া এেিং সেরশ স্পশক র্রা িয় এমি  ৃষ্ঠতে (স মি সভ্রন্টিং 
সমরশি, িযান্ডপ্টরইে, োথরুম, দরজার িাতে) অন্তভু্ক ি র্রপ্টত িপ্টে।  

• সর্াপ্টিা েযরির COVID-19 আপ্টে েপ্টে েপ্টদি িপ্টে অথো রিরিত িপ্টে "আ িার সিরেরেটি  ররষ্কার র্রা এেিং 
জীোণুমুি র্রা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পরর্ক ত CDC এর রিপ্টদক রশর্া রিম্নরূ :  

o COVID-19 এ আোন্ত েপ্টদিভ্াজি েযরি ো অেুয েযরি দ্বারা েযেহৃত এোর্া েে র্প্টর রদি। 

▪ দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ তাপ্টদর র্াজর্মক েে র্রার প্রপ্টয়াজি িপ্টে িা,  রদ তারা েিংেরমত অঞ্চেগুরে েে 
র্প্টর রদপ্টত  াপ্টরি। 

o এোর্ায় রেমাি োতাে োোপ্টিার জিয োইপ্টরর দরজা ও জািাো েুেুি। 

o  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি র্রার আপ্টগ 24  ণ্টা অপ্ট ো র্রুি।  রদ 24  ণ্টা েম্ভে িা িয়, তািপ্টে  তেণ 
েম্ভে অপ্ট ো র্রুি। 

o COVID-19 আপ্টে েপ্টে েপ্টদিভ্াজি ো রিরিত েযরির দ্বারা েযেহৃত ের্ে এোর্া  ররষ্কার এেিং জীোণুমুি 
র্রুি স মি অরিে, োথরুম, োিারণ এোর্া, এেিং সশয়ার র্রা েরঞ্জাম। 

o এর্োর অঞ্চেটি  থা থভ্াপ্টে  ররষ্কার ও জীোণুমুি র্রা িপ্টয় সগপ্টে, সেটি েযেিাপ্টরর জিয আোর েুপ্টে 
সদওয়া স প্টত  াপ্টর। 

▪ COVID-19 আপ্টে েপ্টে েপ্টদি র্রা অথো রিরিতভ্াপ্টে েিংেরমত েযরির  রিষ্ঠ োরন্নপ্টিয ো র্াোর্ারে 
আপ্টেিরি এমি র্মকচারীরা  ররষ্কার ও জীোণুমুি র্রার  প্টর অরেেপ্টম্ব র্াপ্টজর জায়গায় রিপ্টর আেপ্টত 
 ারপ্টেি। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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▪ " রিষ্ঠ ো র্াোর্ারে" স াগাপ্ট াগ েম্পপ্টর্ক  তপ্টথযর জিয DOH এর "COVID-19 েিংেমণ ো এক্সপ্ট াজাপ্টরর 
 র র্াপ্টজ রিপ্টর আো েরর্ারর ও সেেরর্ারর র্মকচারীপ্টদর জিয অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" (Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection 
or Exposure) সদেুি। 

o  রদ োত রদপ্টির সেশী েময় অরতোরিত িয় COVID-19 আপ্টে েপ্টে েপ্টদিভ্াজি ো রিরিত েযরি সিরেরেটি 
 ররদশকি র্রার  র ো েযেিার র্রার  র, তািপ্টে যািটিপ্টর্ অরতররি  ররষ্কার র্রার এেিং জীোিুমুি র্রার 
প্রপ্টয়াজি সিই, রর্ন্তু রিয়মমারির্  ররষ্কার এেিং জীোিুমুি র্রা অেযািত রাো উরচৎ। 

• সশয়ার র্রা োমগ্রী (স মি োপ্টস্কট, স প্টমপ্টন্টর রেভ্াইে) োমোপ্টিার োপ্টথ জরেত র্া কর্োপ্ট র জিয, এোর্া 
(স মি র র্আপ্ট র এোর্া) এেিং/অথো  ৃষ্ঠতে (স মি দরজা, টাচ-রিি রেপ্টরক্টররজ), এর েযেযা িার জিয, 
সেই এোর্া এেিং োমগ্রীগুরে িযযিতমভ্াপ্টে প্রতযি দেুার  ররষ্কার র্প্টর জীোণুমুি র্রা িয় েপ্টে দায়েদ্ধ  েপ্টদর 
রিরিত র্রপ্টত িপ্টে।  

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অেশযই র্মকচারীপ্টদর োোর এেিং  ািীয় (স মি, েুপ্টি স্টাইপ্টের োোর) ভ্াগ র্রার সথপ্টর্ 
রিরেদ্ধ র্রপ্টত িপ্টে, োরে সথপ্টর্ োঞ্চ রিপ্টয় আোর জিয উৎোি রদপ্টত িপ্টে, এেিং োোর োওয়ার েময় 
র্মকচারীপ্টদর জিয োমারজর্ দযরত্ব েজায় রাোর মপ্টতা   কাপ্ত জায়গা েিংরেণ র্রপ্টত িপ্টে। 

D.  যকায়িনমর্ভারর্  িুোয় শুরু র্ো 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্   কায়েরমর্-ভ্াপ্টে র্া কর্ো গুরে ররওপ্ট রিিংপ্টয়র জিয উৎোরিত র্রা িয়  াপ্টত অ াপ্টরশিগত 
েমেযাগুরে মে েম্পরর্ক ত রেয়ার্ো গুরে স্বাভ্ারের্   কাপ্টয় রিপ্টর আোর আপ্টগ েমািাি র্প্টর সিওয়া  ায়। দায়েদ্ধ 
 েপ্টদর প্রথমোর  ুিরায় সোোর েময়  ররেতক প্টির েপ্টঙ্গ মারিপ্টয় রিপ্টয় রেয়ার্ো  উ েভ্য র্প্টর সতাোর জিয 
র্মী েিংেযা, র্াপ্টজর েময় এেিং গ্রাির্প্টদর েিংেযা েীরমত র্রার র্থা রেপ্টেচিা র্রপ্টত িপ্টে। 

E. গযাোরযাে  নের্ল্পিা 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  তারা সস্টপ্টটর জারর র্রা রশপ্টল্পর রিপ্টদক রশর্াটি   কাপ্টোচিা র্প্টরপ্টেি এেিং 
েুপ্টঝপ্টেি, এেিং এটিও রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  তারা সেগুরে র্া কর্র র্রপ্টেি। 

• দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ র্মকচারী এেিং সেতাপ্টদর জিয এর্টি স াগাপ্ট াগ  ররর্ল্পিা গপ্টে তুেপ্টত িপ্টে  া প্রপ্ট াজয 
রিপ্টদকশােেী, প্ররশেণ, োইপ্টিজ এেিং র্মকচারীপ্টদর তথয প্রদাপ্টির এর্টি োমঞ্জেয যণক উ ায়প্টর্ অন্তভু্ক ি র্প্টর। দায়েদ্ধ 
 েগণপ্টর্ ওপ্টয়েপ্ট জ, সটক্সট এেিং ইপ্টমে গ্রু , এেিং সোশযাে রমরেয়া গপ্টে সতাোর র্থা রেপ্টেচিা র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর উরচত োইপ্টিজ ও সমৌরের্ স াগাপ্ট াপ্টগর মািযপ্টম গ্রাির্প্টদর PPE- রেপ্টশেত মুপ্টের আেরণ 
েযেিাপ্টরর সেপ্টে CDC এেিং DOH এর রিপ্টদক রশর্া সমপ্টি চেপ্টত উৎোরিত র্রা। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর অেশযই স্বাযযরেরি, শারীররর্ দযরত্ব েজায় রাোর রিয়ম, PPE -এর উ  ুি েযেিার, ভ্রমণ 
 রামশকমযের্ েীমােদ্ধতা, এেিং  ররষ্করণ ও জীোণুমুির্রপ্টণর সপ্রাপ্টটার্েগুরে সমপ্টি চোর র্থা র্মকচারীপ্টদর এেিং 
গ্রাির্প্টদর মপ্টি র্ররপ্টয় সদওয়ার জিয মপ্টের রভ্তপ্টর এেিং োইপ্টর োইপ্টিজ স াস্ট র্রপ্টত িপ্টে। 

 

III. প্রনিয়াসমূহ 

A. নিনিিং এর্িং গটনেিং 

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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• দায়েদ্ধ  েপ্টদর র্মীপ্টদর জিয এেিং স োপ্টি েম্ভে সেোপ্টি োোৎর্ারীপ্টদর জিয োিযতামযের্ প্রাতযরির্ স্বাযয 
রিরিপ্টয়র েযেযা োস্তোয়ি র্রপ্টত িপ্টে, তপ্টে এই িরপ্টণর রিরিিং গ্রাির্ ো সেরেভ্ারর র্মীপ্টদর জিয োিযতামযের্ 
িপ্টে িা।  

o র্মীরা র্মকপ্টেপ্টে ররপ্ট াটক  র্রার আপ্টগ,  তদযর েম্ভে রিরিিংপ্টয়র েযেযা দযরেতী যাি সথপ্টর্ র্রা স প্টত  াপ্টর 
(স মি সটরেপ্টিাি ো তেদযরতর্ েমীো); অথো োইপ্টটও র্রা স প্টত  াপ্টর। 

o রিরিিং সশে িওয়ার  যপ্টেক এপ্টর্ অ প্টরর োপ্টথ  রিষ্ঠ ো রির্ট দযরপ্টত্ব থার্া শ্ররমর্প্টদর  রষ্পপ্টরর মপ্টিয এর্রেত 
িওয়ার সথপ্টর্ রেরত রাোর জিয রিরিিংপ্টয়র েযেযা র্রা উরচত। 

o অন্তত েে র্মী এেিং রভ্রজটরপ্টদর জিয রিরিিং োিযতামযের্ র্রপ্টত িপ্টে, (রর্ন্তু গ্রাির্প্টদর জিয িয়), এেিং 
এর্টি প্রপ্টনাির েযেিার র্রপ্টত িপ্টে  া রিিকারণ র্প্টর স  র্মী ো রভ্রজটরটির োপ্টথ রিপ্টম্নাি  টিা  প্টটপ্টে রর্ 
িা: 

(a) সজপ্টিশুপ্টি গত 14 রদপ্টির মপ্টিয COVID-19 এর জিয  রীোয়  রজটিভ্ িে এপ্টেপ্টে ো  ার মপ্টিয 
COVID-19 এর উ েগক রপ্টয়প্টে এমি র্াপ্টরার  রিষ্ঠ ো রির্ট েিংস্পপ্টশক সথপ্টর্প্টেি। 

(b) গত 14 রদপ্টির মপ্টিয COVID-19 এর জিয ইরতোচর্  রীরেত িপ্টয়প্টেি; 

(c)  গত 14 রদপ্টি COVID-19 -এর সর্ািও েেণ অিুভ্ে র্প্টরপ্টেি; এেিং/অথো 

(d) গত 14 রদপ্টি 24  ণ্টারও সেরশ েময় িপ্টর COVID-19 এর উপ্টেেপ্ট াগয র্রমউরিটি েিংেমণ আপ্টে 
এমি সস্টপ্টট ভ্রমণ র্প্টরপ্টেি। 

• COVID-19 এর োপ্টথ েিংরেি উ েগক েম্পপ্টর্ক  েেকারির্ িােিাগাদরৃ্ত তপ্টথযর জিয "Symptoms of Coronavirus" 
(র্প্টরািাভ্াইরাপ্টের উ েগকগুরে) েম্পপ্টর্ক  CDC রিপ্টদক রশর্া সদেুি।  

• COVID-19 এেিং সর্ায়ারান্টাইি প্রপ্টয়াজিীয়তা েি রাজযগুরের েপ্টেকাচ্চ িােিাগাদ তপ্টথযর জিয DOH ভ্রমণ 
রিপ্টদক রশর্া সদেুি। 

• দায়েদ্ধ  েগপ্টণর উরচৎ েযরিেপ্টগকর জিয এটি আেশযর্ র্রা  াপ্টত,  রদ এেিং  েি উ প্টরাি সর্াি প্রপ্টনর প্ররত 
তাপ্টদর উিপ্টর  ররেতক ি িয় তারা স ি অরেেপ্টম্ব তা প্রর্াশ র্প্টরি, স মি  রদ তারা উ েগক অিুভ্ে র্রপ্টত শুরু 
র্প্টরি, র্াপ্টজর েময় ো তার  প্টর। 

• রিরিিংপ্টয়র প্রপ্টনািপ্টরর  াশা ারশ, মারর্ক ি  ুিরাপ্টষ্ট্রর র্মকেিংযাপ্টির েমাি েুপ্ট াগ র্রমশি (Equal Employment 
Opportunity Commission) ো DOH এর রিপ্টদকশােেী অিু ায়ীও তা মাো  রীো র্রা িপ্টত  াপ্টর। দায়েদ্ধ 
 েপ্টদর র্মীপ্টদর স্বাযয তপ্টথযর সরর্েক  রাো রিরেদ্ধ (উদািরণস্বরূ , এর্জি েযরির রিরদকি তা মাোর তথয), 
রর্ন্তু এমি সরর্েক  েজায় রাোর অিুমরত সদওয়া িয়  া রিরিত র্প্টর স  েযরিপ্টর্ রিি র্রা িপ্টয়প্টে এেিং এই 
িরপ্টির রিরিিং এর িোিে (উদািরণস্বরূ ,  াে/সিে, রক্লয়ার/রক্লয়ার র্রা িয়রি)। 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর রিরিত র্রপ্টত িপ্টে স  তা মাোর  রীো েি সর্াপ্টিা র্মী রিরিিং র্রপ্টে, রতরি মপ্টে েম্ভােয 
েিংোমর্ র্মীপ্টদর েিংস্পপ্টশক আোর সথপ্টর্ আিুমারির্ভ্াপ্টে েুররেত। স  র্মীরা রিরিিং র্া কেম েম্পাদি র্প্টরি 
তাপ্টদর সরাগ রিয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাি সর্ন্দ্র (CDC), স্বাযয রেভ্াগ (DOH) এেিং স শাগত রিরা িা এেিং স্বাযয 
প্রশােি (OSHA) সপ্রাপ্টটার্প্টের োপ্টথ  রররচত, রিপ্টয়াগর্তক ার দ্বারা েিাি র্রা েযরিপ্টদর দ্বারা প্ররশরেত িওয়া 
উরচত। 

• রিরিিং র্রা র্মীপ্টদর জিয র্ম প্টে এর্টি সিে মাস্ক েি PPE প্রদাি র্রপ্টত িপ্টে এেিং তাপ্টদর তা েযেিার র্রপ্টত 
িপ্টে, এেিং তাপ্টত গ্লাভ্ে, এর্টি গাউি, এেিং/অথো এর্টি সিে রশড অন্তভু্ক ি িপ্টত  াপ্টর। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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• COVID-19 উ েগকগুরের জিয ইরতোচর্  রীরেত িওয়া এর্জি েযরিপ্টর্ মপ্টে ো র্মকপ্টেপ্টে প্রপ্টেশ র্রার অিুমরত 
সদওয়া  াপ্টে িা এেিং মযেযায়ি ও সটরস্টিংপ্টয়র জিয তাপ্টদর স্বাযযপ্টেো প্রদাির্ারীর োপ্টথ স াগাপ্ট াগ র্রার রিপ্টদকশ 
রদপ্টয় োরে  াোপ্টত িপ্টে।  

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ সেই েযরিপ্টর্ স্বাযযপ্টেো ও সটরস্টিং ররপ্টোপ্টেকর তথয প্রদাি র্রপ্টত িপ্টে।  

o দায়েদ্ধ  েগণপ্টর্ অরেেপ্টম্ব সস্টট এেিং যািীয় স্বাযয রেভ্াগপ্টর্ সর্েটি েম্বপ্টে জািাপ্টত িপ্টে,  রদ COVID-19 
এর  রীোর িে  রজটিভ্ িয়।  

• দায়েদ্ধ  প্টের COVID-19 এর েপ্টদিভ্াজি ো রিরিত সর্ে ো COVID-19 এ আোন্ত েযরির োপ্টথ  রিষ্ঠ ো 
র্াোর্ারে স াগাপ্ট াপ্টগর  র র্াপ্টজ রিপ্টর আেপ্টত চাওয়া র্মকচারীপ্টদর েিংোন্ত সপ্রাপ্টটার্ে ো  রেরে জািার জিয 
DOH এর "COVID-19 েিংেমণ ো এক্সপ্ট াজাপ্টরর  র র্াপ্টজ রিপ্টর আো েরর্ারর ও সেেরর্ারর র্মকচারীপ্টদর জিয 
অন্তেকতীর্ােীি রিপ্টদক রশর্া" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work 
Following COVID-19 Infection or Exposure) সদেপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  প্টের উরচত স াগাপ্ট াপ্টগর এর্টি সর্ন্দ্রীয় েযরি রিিকারণ র্রা,  া র্া কর্ো , অেযাি, রশিট ো রদি 
দ্বারা  ররেরতক ত িপ্টত  াপ্টর, স  ের্ে প্রন ে গ্রিণ এেিং  াচাই র্রার জিয দায়ী, এই িরপ্টির স াগাপ্ট াপ্টগর 
েযরিপ্টর্ েোর জিয রিরদকি  াটিক  রিপ্টেপ্টে রচরহ্নত র্রা িপ্টয়প্টে  াপ্টর্ তারা  প্টর COVID-19 েম্পরর্ক ত উ েগক 
অিুভ্ে র্রপ্টে রর্ িা তা জািাপ্টে। 

o দায়েদ্ধ  েগণ এেিং ভ্াোটিয়াগণ এর্টি রের্ল্প রিরিিংপ্টয়র েপ্টদােপ্টস্ত েম্মত িপ্টে স োপ্টি দায়েদ্ধ  েগণ 
ভ্াোটিয়াপ্টদর িপ্টয় রিি র্রপ্টেি, তেি দায়েদ্ধ  েগণ রিরিিং প্ররেয়ার এর্টি সরর্েক  রেণাপ্টেেপ্টণর জিয 
দায়েদ্ধ থার্প্টেি। র্মকচারীর স্বাপ্টযযর সেটার সরর্েক  (স মি এর্জি েযরির রিরদকি তা মাোর সেটা) েজায় 
র্রা রিরেদ্ধ; তদিরদি রভ্রিপ্টত শুিুমাে স  সরর্েক  রেণাপ্টেেণ র্রপ্টত িপ্টে তা িে রিি র্রা ওই েযরিেপ্টগকর 
রিরিিং প্ররেয়া েম্পরর্ক ত সেটা এেিং রিরিিং প্ররেয়ায় অরৃ্তর্া ক িওয়া সর্াপ্টিা র্মকচারী ো রভ্রজটরপ্টর্ 
প্রপ্টেশারির্ার মঞু্জর র্রা িয়রি তার রিরিতর্রপ্টণর সরর্েক । 

• দায়েদ্ধ  েপ্টদর এর্জি োইপ্টটর েুরোর   কপ্টেের্ রিপ্টয়াগ র্রপ্টত িপ্টে  ার দারয়ত্বগুরের মপ্টিয যািটির রিরা িা 
 ররর্ল্পিার েমস্ত রদর্ অয়ািতভ্াপ্টে সমপ্টি চো িপ্টচ্ছ রর্িা তা অন্তভু্ক ি। 

•  তদযর েম্ভে, দায়েদ্ধ  েপ্টদর র্মকচারী ও রভ্রজটির েি প্রপ্টতযর্ েযরির এর্টি েগ েজায় রােপ্টত িপ্টে  ারা 
র্মকপ্টেপ্টে অথো র্াপ্টজর এোর্ায় অিয েযরিপ্টদর  রিষ্ঠ ো রির্ট েিংস্পপ্টশক আেপ্টত  াপ্টরি; সেই ের্ে গ্রাির্ এেিং 
সেরেভ্াররর েযরিপ্টদর োদ রদি  ারা উ  ুি PPE েযেিার র্প্টর র্াজ র্প্টরি ো স্পশকরেিীি মািযম দ্বারা েঞ্চারেত 
িয়। েপ্টগ স াগাপ্ট াপ্টগর তথয থার্প্টত িপ্টে, এর্জি র্মী COVID-19 এ আোন্ত িপ্টে  াপ্টত েে  রররচরত শিাি 
র্রা স প্টত  াপ্টর, েুৌঁপ্টজ  াওয়া  ায় এেিং তাপ্টর্ জািাপ্টিা  ায়। দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ অেশযই রাজয এেিং যািীয় 
স্বাযয রেভ্াপ্টগর স াগাপ্ট াগ শিাির্রণ প্রপ্টচিার োপ্টথ েিপ্ট ারগতা র্রপ্টত িপ্টে। 

• দায়েদ্ধ  েগুরে গ্রাির্প্টদর এর্টি স্বাযযজরিত রিরিিং েম্পন্ন র্রপ্টত অথো স াগাপ্ট াপ্টগর তথয প্রদাি র্রপ্টত োিয 
র্রপ্টত  াপ্টর িা রর্ন্তু গ্রাির্প্টদর তা র্রপ্টত উৎোরিত র্রপ্টত  াপ্টর। দায়েদ্ধ  েগুরে গ্রাির্প্টদর স াগাপ্ট াপ্টগর তথয 
প্রদাি র্রার জিয এর্টি রের্ল্প প্রদাি র্রপ্টত  াপ্টরি  াপ্টত প্রপ্টয়াজপ্টি তাপ্টদর েগ র্রা স প্টত  াপ্টর এেিং তাপ্টদর 
োপ্টথ স াগাপ্ট াগ র্রা স প্টত  াপ্টর র্ন্টযাক্ট সট্ররেপ্টের জিয। 

B. শিাক্ত এর্িং িুুঁরজ গর্ে র্ো  

• দায়েদ্ধ  েগুরের োইপ্টট সর্াপ্টিা র্মকচারীর COVID-19  রীোয়  রজটিভ্ িোিে িপ্টয়প্টে েপ্টে জািপ্টত  ারপ্টে 
তাপ্টদর অেশযই অরেেপ্টম্ব সস্টট এেিং েযেোযপ্টের যািীয় স্বাযয রেভ্াগপ্টর্ সেই েম্পপ্টর্ক  জািাপ্টত িপ্টে। 

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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• েযেোর সটরস্টিংপ্টয় র্প্টথা র্থির্ারী সর্াপ্টিা র্মী ো সেতার সটপ্টস্টর িে  রজটিভ্ এপ্টে, র্মকপ্টেপ্টে েমস্ত  রররচরতপ্টর্ 
েুৌঁপ্টজ োর র্রা এেিং েপ্টগ িাম সেো েমস্ত র্মীর সস্টট এেিং যািীয় স্বাযয রেভ্াপ্টগ জািাপ্টিার জিয এেিং মপ্টে সেই 
র্মীর COVID-19 এর উ েগক শুরু িওয়ার অথো  রজটিভ্  রীরেত িওয়ার 48  ন্টা আপ্টগ মপ্টে প্রপ্টেশ 
র্প্টররেপ্টেি এমি রভ্রজটর/সেতাপ্টর্ (প্রপ্টয়াগপ্ট াগযতা অিু ায়ী) জািাপ্টিার জিয, স টি আপ্টগ িপ্টয় দায়েদ্ধ  েপ্টদর 
সস্টট এেিং যািীয় স্বাযয রেভ্াপ্টগর েপ্টঙ্গ েিপ্ট ারগতা র্রপ্টত িপ্টে, তপ্টে সিোপ্টরে এেিং সস্টট আইি এেিং প্ররেিাি 
অিু ায়ী সগা িীয়তা েজায় রােপ্টত িপ্টে। 

• রাজয এেিং যািীয় স্বাযয রেভ্াগগুরে, তাপ্টদর আইরি র্তৃক প্টত্বর অিীপ্টি, েিংেমি েি ো চোপ্টিরার েিংস্পপ্টশক আো 
েযরিপ্টদর   কপ্টেেি এেিং  াতায়াপ্টতর উ র েীমােদ্ধতা োস্তোয়ি র্রপ্টত  াপ্টর,  ার মপ্টিয োরেপ্টত আইপ্টোপ্টেশাি 
ো সর্ায়ারান্টাইি অন্তভু্ক ি। 

• স  েমস্ত েযরিেগকপ্টর্ েতর্ক  র্প্টর সদওয়া িপ্টয়প্টে স  তারা এর্জি COVID-19 েিংেরমত েযরির  রিষ্ঠ োরন্নপ্টিয ো 
র্াোর্ারে এপ্টেপ্টেি, এেিং রচরহ্নতর্রণ, ট্রযারর্িং ো অিযািয  দ্ধরতগুরের মািযপ্টম েতর্ক  র্প্টর সদওয়া িপ্টয়প্টে, তাপ্টদর 
উরচত রিপ্টজ সথপ্টর্ তাপ্টদর রিপ্টয়াগর্ারীপ্টর্ ররপ্ট াটক  র্রা েতর্ক তার েময় এেিং তারা উ প্টর উরেরেত েমস্ত সপ্রাপ্টটার্ে 
সমপ্টি চেপ্টেি। 

 
 

IV. নিরয়াের্ােীে  নের্ল্পিাসমূহ 

দায়েদ্ধ  েগুরেপ্টর্ েিপ্টজই সচাপ্টে  প্টর এমি যাপ্টি অেশযই র্মীপ্টদর জিয োইপ্টট েম্পযণক র্রা রিরা িার  ররর্ল্পিা 
স াস্ট র্রপ্টত িপ্টে। COVID-19 রেস্তার সথপ্টর্ রো র্রপ্টত েযেোর মারের্ এেিং  ররচাের্প্টদর উন্নত  ররর্ল্পিা 
উন্নয়প্টি গাইে র্রার জিয রাজয এর্টি েযেো  ুিরায় সোোর রিরা িা  ররর্ল্পিার সটমপ্টপ্লট উ েব্ধ র্প্টরপ্টে। 

অনর্তনেক্ত নিো ত্তা র্তিয, নিরদক নশর্া এর্িং সম্পদ  াওয়া যারর্ এিারি:  

রিউ ইয়র্ক  সস্টট স্বাযয দপ্তপ্টরর িপ্টভ্ে র্প্টরািাভ্াইরাপ্টের (COVID-19) ওপ্টয়েোইট 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মারর্ক ি  ুিরাপ্টষ্ট্রর সরাগ রিয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাি র্প্টরাভ্াইরাে (COVID-19) ওপ্টয়েোইট 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

স শাগত রিরা িা এেিং স্বাযয প্রশােি COVID-19 ওপ্টয়েোইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

নিরেে নেঙ্কটিরর্ত, নিনির্ত র্রুি গয আ নি এই নিরদক নশর্া অিুযায়ী  নেোেিা র্োে জিয আ িাে 
দায়র্দ্ধর্তা  রড়রেি এর্িং র্রুেরেি: 

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

https://coronavirus.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

