র্রওজের্িিং
র্িউ ই কি
অ-খাদ্য সম্পর্কিত কৃর্িকাজের
র্িজ াগকতিা ও কর্ি চারীজদ্র
েিয র্িজদ্ি র্িকা

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার জিয অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত িয় এ ি
কৃ নি সম্পনকে ত সকল কার্েকলাপগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয, খসই সাা্র্ে স গ্র খের্ে খসই স স্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত
িয় এ ি কৃ নি সম্পনকে ত নিয়াকলাপ র্া আর্ে অতযাবিযক নির্সর্ব পনরচানলত িওয়ার জিয অিুর্ ানদত নিল,
খসগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযার স য়, সকল কৃ নি বযবসাগুনলর্ক, াদয িয় এ ি কৃ নি সংিান্ত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এবং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খর্ খকার্িা পনরবতে র্ির সার্ে িালিাোদ োকর্ত ির্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্লা তার্দর কার্েির্ অন্তর্ুে ক্ত করর্ত ির্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল
আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযক
িারীর্রক দ্ূরত্ব

সুোর্রিকৃত সজবি াত্তর্ অিুিীনি

ক ীর্দর র্যয দূরত্ব 6 েু ে নিনিত করা, র্নদ নিরাপত্তা বা
কার্জর কার্েকলার্পর ূল োংির্ির জিয একটি সংনেপ্ত দূরত্ব
প্রর্য়াজি িা ির্য় োর্ক।
খর্ খকার্িা স য় ক ীরা র্ ি পরস্পর্রর খের্ক 6 েু র্ের ক
দূরর্ত্ব োর্কি, ত ি তার্দর গ্রিণর্র্ােয ুর্ র আবরণ পরর্ত ির্ব।
অর্যন্তর্র ঘো খকাি কার্জর খের্ে, খকাি একটি যার্ির
ক ীসং যা এই যার্ির দ র্লর সাটিেনের্কে দ্বারা ঠিক করা
সবোনযক ক ী যারণে তার 50% র্যয সী াবদ্ধ করর্ত ির্ব,
সুপারর্াইজরর্দর এই েণিা খের্ক বাদ খরর্ , র্নদ িা ূল
কাজগুনল সুরনেতর্ার্ব করার জিয আর্রা ক ী প্রর্য়াজি িয়
(খর্ ি, সরঞ্জা খ রা র্তর খদাকাি, সংরেণ এবং াশুলল
প্রর্দয় এলাকা) এবং অনতনরক্ত প্রি ি খকৌিল অবলম্বি করা
িয় (খর্ ি, সব স র্য় ুর্ র আবরণ পর্র োকা)।
খিাে যািগুনলর্ত (খর্ ি এনলর্র্ের, ির্য়ে) এক স র্য়
শুলযু াে একজি বযনক্ত োকা উনচত, র্নদ িা সকল বযনক্তরা
ুর্ র আবরণ পর্র োর্কি। ওই যার্ি একানযক বযনক্ত
োকর্ল, সবোনযক র্তজি ওই যার্ি োকর্ত পারর্বি তার
50% এর ক রা ুি।
অপনরিার্ে িয় এ ি
করুি র্তো সম্ভব।

ািুর্ির সিরীর্র স র্বত িওয়া সীন ত

নবির্য়র জিয খঘাডা এবং অিযািয প্রাণী খদ া/প্রজিি,
সংিান্ত নিো, এবং অশ্বার্রাির্ণর জিয র্াডা শুলযু াে
অযাপর্য়ন্টর্ র্ন্টর াযযর্ , এবং একটি আউের্ডার এনরিা বা
এলাকায় করর্ত ির্ব গ্রািক এবং ক েচারীর্দর র্যয 6 েু ে
সা ানজক দূরত্ব কর্ ারর্ার্ব খ র্ি চলার সার্ে।

শুলযু াে বতে াি কার্জর(কাজগুনলর) জিয প্রর্য়াজিীয় ক ীর্দর
পর্েন্ত উপনযনত সীন ত করা, ক ের্ের্ের স য় স ন্বয় করা,
আে ণ/প্রযার্ির স য় আগু-নপিু করা, A/B দল ততনর করা,
এবং/অেবা এক স র্য় একটি এলাকায় শুলযু াে একটি দর্লর
স য়সূচী নিযোরণ করার াযযর্ ক ীর্দর জিয অনতনরক্ত জায়ো
ততনর করা।
সংকীণে আইল,িলওর্য় বা জায়োয় তীর নচহ্ন নদর্য় সর্েত যাপি
কর্র নদ্ব ু ী পার্য় চলাচল হ্রাস করা।
ক ের্েে এবং ক েচারীর্দর বসার জায়োর বযবিার পনরবতে ি করুি
এবং/অেবা সং যা সীন ত করুি 6 েু ে দূরত্ব বজায় রা া এবং
একানযক িু এবং/অেবা দল একটি এলাকায় কাজ করা এডার্িার
জিয। র্নদ িা িয় সম্ভব িয়, ুর্ র আবরণ প্রদাি করুি এবং
আবিযক করুি বা িারীনরক প্রনতবন্ধকতা প্রণয়ি করুি
(উদািরণস্বরূপ প্লানেক নিনডং খদয়াল), ওিা নির্দে নিকা অিুর্ায়ী,
খর্ সব এলাকায় তারা বায়ু প্রবাি তাপ, িীতনলকরণ, অেবা
খর্নন্টর্লিি নবনিত করর্ব িা।
সুনবযার জিয নবকল্প পদ্ধনত নবর্বচিা করুি াদয িয় এ ি কৃ নি
পর্ণযর সরাসনর নবিয় সুে করার জিয। নবকল্পস ূর্ির অন্তর্ুে ক্ত
ির্ত পার্র অিলাইর্ি অডোর করা, বা নগ্রিিাউর্জ/িাসোনরর্ত নপকআপ করা সি, অিযািয িতু ি যরর্ির িয় স াযাি।
নিনিত করুি খর্ ইিের্লিি, েযানেং, জনরপ এবং েসল কাোর
জিয প্রর্য়াজিীয় খর্ খকাি খসবা শুলযু াে অযাপর্য়ন্টর্ ন্ট এবং
গ্রািকর্দর র্যয িূযিত আলাপচানরতার াযযর্ করা িয়।
বাইর্র নবিয় পনরচালিা করুি, কর্ ারর্ার্ব গ্রািক এবং
ক েচারীর্দর র্যয 6 েু ে সা ানজক দূরত্ব খ র্ি। গ্রািকর্দর
খেনবল বা উনিদ প্রদিের্ির কািাকানি অতযানযক খবনি স য়
বযয় করার অিু নত খদওয়া িয় িা।
র্ ি সম্ভব খেনল- বা নর্নডও-কিোর্রনসং বযবিার করুি।
প্রর্য়াজিীয় সিরীর্র উপনযনতর স ার্বি (খর্ ি সর্া)
খ ালা, র্ার্লা খর্নন্টর্লিি সুনবযা আর্ি এবং উপর্ুক্ত
সা ানজক দূরর্ত্বর সর্ে োাঁকা যার্ি অিুনিত করা উনচত।
সাযারণত বযবহৃত সাইর্ে (খর্ ি ক্লক ইি/আউে খেিি,
খিলে নিনিং খেিি) এবং অিযািয প্রর্র্াজয যার্ির খের্ে
বযবযাি নিনিত কর্র 6 েু ে দূরত্ব নচনহ্নত কর্র খেপ বা নচহ্ন
বযবিার্রর াযযর্ সা ানজক দূরর্ত্বর াকে ার নচনহ্নত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

র্রওজের্িিং
র্িউ ই কি
অ-খাদ্য সম্পর্কিত কৃর্িকাজের
র্িজ াগকতিা ও কর্ি চারীজদ্র
েিয র্িজদ্ি র্িকা

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার জিয অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত িয় এ ি
কৃ নি সম্পনকে ত সকল কার্েকলাপগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয, খসই সাা্র্ে স গ্র খের্ে খসই স স্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত
িয় এ ি কৃ নি সম্পনকে ত নিয়াকলাপ র্া আর্ে অতযাবিযক নির্সর্ব পনরচানলত িওয়ার জিয অিুর্ ানদত নিল,
খসগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযার স য়, সকল কৃ নি বযবসাগুনলর্ক, াদয িয় এ ি কৃ নি সংিান্ত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এবং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খর্ খকার্িা পনরবতে র্ির সার্ে িালিাোদ োকর্ত ির্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্লা তার্দর কার্েির্ অন্তর্ুে ক্ত করর্ত ির্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল
আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযক
িারীর্রক
দ্ূরত্ব (চনজে)
প্রর্তরক্ষার্ূনক
সরঞ্জার্

সুোর্রিকৃত সজবি াত্তর্ অিুিীনি

নপক-আপ এবং খডনলর্ানরর জিয নিনদে ষ্ট এলাকা যাপি করুি,
সম্ভাবয খের্ে কন্টযাক্ট সীন ত করুি।

সাইর্ে অিাবিযক দিেিােীেীর্দর প্রর্বি নিনিদ্ধ করুি।

নির্য়ােকারীর কাি খের্ক ক েচারীর্দর নবিা রর্চ একটি
গ্রিণর্র্ােয ুর্ র আবরণ ক ীর্দর প্রদাি করর্ত ির্ব এবং
প্রনতযাপর্ির খের্ে আবরর্ণর একটি পর্োপ্ত সরবরাি োকর্ত ির্ব।
গ্রিণর্র্ােয ুর্ র আবরণগুনলর র্যয অন্তর্ুে ক্ত নকন্তু সীন ত িয়,
কাপর্ডর (খর্ ি বানডর্ত খসলাই করা, খিার্ো কর্র কাো,
বযান্ডািা) এবং সানজেকাল াস্ক, র্নদ িা কার্জর যরি অিুর্ায়ী
আর্রা কর্ ার PPE (খর্ ি N95 খরসনপর্রের, খেস নিড)
অবিযক িয়।
ু আবরণ
আবিযক বা
খিয়ার করা
সংরেণ বা

পনরষ্কার বা বযবিার্রর পর্র প্রনতযাপি করা
র্ ি েনতগ্রস্ত বা য়লা ির্য় র্ায়, র্া আর
িাও খর্র্ত পার্র, ত ি খসগুর্লা সঠিকর্ার্ব
বানতল করা উনচত।

নজনিসপে (খর্ ি সরঞ্জা , খ নিিানর, র্ািবািি) খিয়ার করা
সীন ত করুি, এবং খিয়ার করা পৃিতল স্পিে করা নিরুৎসানিত
করুি; অেবা, র্ ি খিয়ার করা বস্তু বা প্রায়িই স্পিে করা
এলাকার সংস্পর্িের প্রর্য়াজি ির্ব, ত ি গ্লার্স পরুি (খপিা-উপর্ুক্ত
বা নচনকতসােত); অেবা, সংস্পর্িে আসার আর্ে ও পর্র িাত
জীবাণু ুক্ত করুি বা যুর্য় খেলুি।

স্বাস্থ্যর্বর্ি, ের্রষ্কার
করা, এবিং
েীবািুর্ুক্তকরণ

খরাে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনতর্রায খকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এবং স্বাযয দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর খদওয়া স্বাযযনবনয এবং জীবাণু ুক্তকরর্ণর
আবিযকতাগুনল খ র্ি চলুি এবং সাইর্ে পনরস্কার করার লে
বজায় রা ুি র্ার্ত তানর , স য়, এবং পনরস্কার করার বযানপ্ত
িনেবদ্ধ করা োর্ক।
ক ীর্দর জিয িার্তর পনরচ্ছন্নতার খেিি প্রদাি এবং রেণার্বেণ
করুি, সাবাি, পানি এবং কাের্জর খতায়ার্ল সি িাত খযায়ার জিয
এবং খর্ ার্ি িাত খযায়ার বযবযা করা র্ার্ব িা খস ার্ি 60%
বা তার খবনি অযালর্কািল-র্ুক্ত িযান্ড সযানিোইজার প্রদাি করুি।

সুরোর পূবেসতকে তাগুর্লা খ র্ি চলার সার্ে খর্ ার্ি সম্ভব বাইর্রর
বায়ু চলাচর্লর বযবযা রা ুি (খর্ ি- দরজা বা জািালা খ ালা
রা া)।
ক ীর্দর দুপুর্রর াবার বানড খের্ক আির্ত উৎসানিত
করুি এবং াবার াওয়ার স য় ক ীর্দর জিয সা ানজক
দূরত্ব বজায় রা ার পর্োপ্ত জায়ো সংরেণ করুি।

খিয়ার করা এবং প্রায়িই স্পিে করা পৃিতলগুনল বযবিার
করার আর্ে ও পর্র, ক েচারীর্দর িার্তর স্বাযযনবনয পালর্ির
পর্র, পনরষ্করণ ও জীবাণু ুক্তকরণ সা গ্রীগুনল বযবিার করর্ত
উৎসানিত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

র্রওজের্িিং
র্িউ ই কি
অ-খাদ্য সম্পর্কিত কৃর্িকাজের
র্িজ াগকতিা ও কর্ি চারীজদ্র
েিয র্িজদ্ি র্িকা

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার জিয অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত িয় এ ি
কৃ নি সম্পনকে ত সকল কার্েকলাপগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয, খসই সাা্র্ে স গ্র খের্ে খসই স স্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত
িয় এ ি কৃ নি সম্পনকে ত নিয়াকলাপ র্া আর্ে অতযাবিযক নির্সর্ব পনরচানলত িওয়ার জিয অিুর্ ানদত নিল,
খসগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযার স য়, সকল কৃ নি বযবসাগুনলর্ক, াদয িয় এ ি কৃ নি সংিান্ত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এবং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খর্ খকার্িা পনরবতে র্ির সার্ে িালিাোদ োকর্ত ির্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্লা তার্দর কার্েির্ অন্তর্ুে ক্ত করর্ত ির্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল
আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযক
স্বাস্থ্যর্বর্ি,
ের্রষ্করণ, এবিং
েীবাণুর্ুক্তকরণ
(চনজে)

সুোর্রিকৃত সজবি াত্তর্ অিুিীনি

পনরর্বি রো সংযার (Environmental Protection Agency, EPA)
দ্বারা COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কার্েকর নিসার্ব নচনহ্নত পনরর্বি
সংরেণ নবর্াে (Department of Environmental Conservation,
DEC) এর পণয বযবিার কর্র অন্তত প্রনতটি নিের্ের পর্র
প্রনতনদি, অেবা প্রর্য়াজর্ি তারও খবনিবার নিয়ন তর্ার্ব খিয়ার
করা নজনিসপে (খর্ ি সরঞ্জা , খ নিি, কর্রাল পযার্িল,
নকপযাড) এবং পৃিতলগুনল এবং উচ্চ র্াতায়াত করা এলাকাগুনল,
খর্ ি নবশ্রা াোর এবং সবেজিীি এলাকাগুনল পনরষ্কার এবং
জীবাণু ুক্তকরর্ণর কাজ পনরচালিা করুি।
র্নদ পনরষ্কার বা জীবাণুিািক কাজ নিরাপত্তার নবি ঘোয় বা
তার্ত উপাদাি বা র্ন্ত্রপানতর অবিনত িয়, তাির্ল খস ার্ি িার্তর
স্বাযযনবনয খেিি যাপি করর্ত ির্ব এবং/অেবা নডসর্পার্জবল
গ্লার্স সরবরাি করর্ত ির্ব।
খিয়ার করা
াবার)।

য াগাজ াগ

াবার/পািীয় নিনিদ্ধ করুি (খর্ ি বুর্ে যাাঁর্চর

নিনিত করুি খর্ আপনি রার্জযর জানর করা নিল্প
নির্দে নিকা পর্োর্লাচিা কর্রর্িি এবং বুঝর্ত খপর্রর্িি
এবং আপনি খসগুনল বাস্তবায়ি করর্বি।

িালিাোদকৃ ত তেয প্রদাি করার জিয ক ী, দিেিােী এবং গ্রািকর্দর
জিয একটি খর্াোর্র্াে পনরকল্পিা যাপি করুি।

সাইর্ের সবেে সাইর্িজ খপাে কর্র ক ীর্দর সঠিক
পনরচ্ছন্নতা, সা ানজক দূরর্ত্বর নিয় , PPE এর সঠিক
বযবিার এবং তা পনরষ্কার করা এবং জীবাণু ুক্ত করার
খপ্রার্োকল খ র্ি চলার জিয সতকে করুি।
সাইর্ে সম্পূণে করা নিরাপত্তার পনরকল্পিা সির্জই খচার্
পর্র এ ি জায়োয় খপাে করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

র্রওজের্িিং
র্িউ ই কি
অ-খাদ্য সম্পর্কিত কৃর্িকাজের
র্িজ াগকতিা ও কর্ি চারীজদ্র
েিয র্িজদ্ি র্িকা

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার জিয অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত িয় এ ি
কৃ নি সম্পনকে ত সকল কার্েকলাপগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয, খসই সাা্র্ে স গ্র খের্ে খসই স স্ত ার্দযর সার্ে সম্পনকে ত
িয় এ ি কৃ নি সম্পনকে ত নিয়াকলাপ র্া আর্ে অতযাবিযক নির্সর্ব পনরচানলত িওয়ার জিয অিুর্ ানদত নিল,
খসগুনলর খের্ে প্রর্র্াজয।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযার স য়, সকল কৃ নি বযবসাগুনলর্ক, াদয িয় এ ি কৃ নি সংিান্ত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজয এবং খেডারাল প্রর্য়াজিীয়তার খর্ খকার্িা পনরবতে র্ির সার্ে িালিাোদ োকর্ত ির্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্লা তার্দর কার্েির্ অন্তর্ুে ক্ত করর্ত ির্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল
আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযক
র্ির্িিং

সুোর্রিকৃত সজবি াত্তর্ অিুিীনি

িতু ি খপ্রার্োকল ও প্রায়ি নজজ্ঞানসত নিরাপত্তার নির্দে নিকা
সম্পর্কে সব ক ীর্ক প্রনিেণ নদি।
অসুয ক ীর্দর বানডর্ত োকা উনচত অেবা ক ের্ের্ে
অসুয ির্ল বানডর্ত নের্র র্াওয়া উনচত।
খর্সব ক ী (1) েত 14 নদর্ি COVID-19 উপসেে সম্পর্কে
জাির্ত খচর্য়র্ি, (2) েত 14 নদর্ি COVID-19 পরীোয়
পনজটির্ যরা পর্ডর্ি, এবং/অেবা (3) েত 14 নদর্ি
COVID-19 িওয়া বা ির্য়র্ি বর্ল সর্েি করা কার্রা ঘনিষ্ট
বা নিকে সংস্পর্িে এর্সর্িি, তার্দর প্রর্তযর্কর জিয স্বাযয
পরীো (খর্ ি, প্রশ্নপে, তাপ াো র্াচাই) বাযযতা ূলক
করুি।
COVID-19 পনজটির্ িওয়া খকাি ক ীর্ক প্রনতিার্ি ঢু কর্ত
খদর্বি িা এবং তার অবযা ূলযায়ি ও পরীো করার
জিয তার্ক তার স্বাযযর্সবা প্রদািকানরর সার্ে খর্াোর্র্ার্ের
নির্দে িিাবলী নদর্য় বানডর্ত পাঠির্য় খদর্বি।
কার্রা নিনিতর্ার্ব কর্রািা যরা পডর্ল তৎেণাৎ খেে
ও যািীয় স্বাযয দপ্তরর্ক জািাি এবং সংনিষ্ট বযনক্তর্ক
স্বাযযর্সবা ও পরীো-নিরীোর প্রর্য়াজিীয় তেয ও
নদকনির্দে িিা প্রদাি করুি।

র্তদূর সম্ভব, ক ীরা সাইর্ে আসার আর্ে দূরবতীর্ার্ব নিনিং
সম্পাদি করুি (খর্ ি খেনলর্োি বা ইর্লকেনিক জনরর্পর
াযযর্ )।
র্োর্ে PPE পনরযাি কর্র বা স্পিেিীি উপার্য় সম্পন্ন করা
খডনলর্ারীগুনল িাডা, ক ী ও অনতনে সি প্রর্তযক বযনক্তর,
র্ার্দর কার্জর সাইর্ে বা অঞ্চর্ল অিযািয বযনক্তর্দর সার্ে নিকে
বা ঘনিি সংর্র্াে ির্ত পার্র, তার্দর জিয সব স য় একটি
অবযািত লে বজায় রা ুি।
খর্ ক ীরা নিনিং কার্েি সম্পাদি কর্রি তার্দর খরাে নিয়ন্ত্রণ
ও প্রনতর্রায খকন্দ্র (CDC), স্বাযয নবর্াে (DOH) এবং খপিােত
নিরাপত্তা এবং স্বাযয প্রিাসি (OSHA) খপ্রার্োকর্লর সার্ে পনরনচত
বযনক্তর্দর দ্বারা প্রনিনেত িওয়া উনচত এবং উপর্ুক্ত PPE পরা
উনচৎ, র্ার র্যয িূযিত র্ার্ব একটি ুর্ র আবরণ অন্তর্ুে ক্ত।
খর্ স স্ত ক েচারী একটি সর্েিজিক বা নিনিত COVID-19
খকর্সর পর্র কার্জ আবার খর্ােদাি করর্ত চাইর্িি বা খর্
ক েচারী COVID-19 এর সংিন ত একজি বযনক্তর নিকে বা
ঘনিি সানন্নর্যয এর্সর্িি তার্দর সম্পর্কে খপ্রার্োকল এবং
িীনত ালার জিয DOH এর নির্দে নিকা খদ ুি।

একটি পনজটির্ খকর্সর খের্ে পনরষ্কার করার, জীবাণু ুক্ত
করার, এবং কন্টযাক্ট খেনসংর্য়র জিয একটি পনরকল্পিা
করুি।
নিনিং প্রনিয়ার অংি নির্সর্ব সংেৃিীত সকল উত্তর
প্রনতনদি পর্োর্লাচিা করুি এবং এ যরর্ির পর্োর্লাচিার
একটি খরকডে সংরেণ করুি। সবার জরুনর খর্াোর্র্ার্ের
তেয সংগ্রি কর্র রা ুি র্ার্ত কার্রা র্যয প্রশ্নপর্ে
নির্দে নিত COVID-19 উপসেে খদ া খের্ল খর্াোর্র্াে
করা র্ায়।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

