
এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল গণ পনিব্হি কার্েক্রর্েি স্টের্ে প্রর্র্াজ্য। "গণ পনিব্হর্িি 
জ্িয অন্তব্ের্তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public 
Transportation) স্টদখুি।

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনি অব্স্থ্াি সেয়, সকল গিপনিব্হি স্টসব্াি োনলক/অপার্িটি 
এব্ং র্ােীর্দির্ক সম্পনকে র্ত স্টেট এব্ং স্টেডার্িল প্রর্য়াজ্িীয়র্তাি স্টর্ স্টকাি পনিব্র্তে র্িি সার্ে 
হালিাগাদ োকর্র্ত হর্ব্ এব্ং এই পনিব্র্তে িগুর্লা র্তার্দি কার্েক্রর্ে অন্তরু্ে ক্ত কির্র্ত হর্ব্। এই 
নির্দে নিকা স্টকাি নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেডার্িল আইি, নিয়েকািিু এব্ং 
োি প্রনর্তস্থ্াপি কিাি উর্ের্িয িয়।

গণ পরিবহন রনর্দে রিকা

রিওর্পরনিং
রনউ ইয়কে

অত্যাবিযক সপুারিিকৃত্ সর্বোত্তম চচে া
িািীরিক দিূত্ব র্খি সম্ভব্ এব্ং েূল কাজ্টিি নিিাপত্তাি জ্িয কে দিূর্ে োকা 

প্রর্য়াজ্ি িা হর্ল (স্টর্েি স্টেনসনলটি প্রদাি/গানিি িেণার্ব্েণ), 
অপার্িিি সংক্রান্ত কেেচািীর্দি (স্টর্েি স্টর্ সকল কেেচািীর্দি 
সাধািণ োিুর্েি স্টর্াগার্র্াগ কির্র্ত হয় িা) সার্ে ের্ধয অন্তর্ত 
6 েুট দিূে ব্জ্ায় িাখুি। সম্ভব্ িা হর্ল, একটি েুর্খি আব্িণ 
আব্নিযক।

একই সের্য় একজ্র্িি স্টব্নি কেেচািীর্ক একটি স্ট ার্টা জ্ায়গাি 
(স্টর্েি নলেট, গানি) ব্যব্হাি নিনেদ্ধ করুি, র্নদ িা স্টসই 
জ্ায়গাি সকল কেেচািীিা েুর্খি আব্িণ পর্ি িা োর্কি। 

জ্িসোগে (স্টর্েি কেেচািীর্দি নেটিং, স্টেকরুেগুনলর্র্ত) র্র্তটা 
সম্ভব্ সীনের্ত করুি।

স্টিেরুে এব্ং স্টেকরুর্েি ের্র্তা স্ট ার্টা জ্ায়গাগুনলর্র্ত র্োর্ে 
সাোনজ্ক দিূে ব্জ্ায় িাখাি জ্িয ব্যব্স্থ্াগুনল, এব্ং স্টসই ধির্িি 
জ্ায়গাগুনলর্র্ত সাোনজ্ক দিূে িো কিা িা স্টগর্ল, স্টলাক সোগে 
সীোব্দ্ধ িাখাি জ্িয নচহ্ন এব্ং নসর্েে (স্টর্েি ব্যব্হৃর্ত হর্ে ব্র্ল 
নচনহ্নর্ত কিা) কার্েকি করুি। 

ব্াইর্িি পেগণর্ক (স্টর্েি ঠিকাদাি, পিােিেক) গণপনিব্হি 
পনিচালকর্দি জ্ায়গায় হওয়া কার্েকলাপগুনলি জ্িয, পনিচালকর্দি 
অিুর্োদি সার্পর্ে, অব্িযই গণপনিব্হি চালকর্দি ের্র্তা, একই 
COVID চচে াগুনল অব্লম্বি কির্র্ত এব্ং স্টের্ি চলর্র্ত হর্ব্।

অনেসগুনলি ের্ধয সংঘটির্ত কার্েকলাপগুনলি জ্িয "COVID-19 
জ্িস্বার্স্থ্যি জ্রুনি পনিনস্থ্নর্তি সেয় অনেস-নর্নত্তক কার্জ্ি জ্িয 
অর্যন্তিীণ নির্দে নিকা" (Interim Guidance for Office-Based Work 

During the COVID-19 Public Health Emergency)" অিুসিণ করুি।

গণপনিব্হর্ি আর্িাহীর্দি, অিযািয আর্িাহী এব্ং কেেচািীর্দি  স্টের্ক 
এব্ং র্তার্দি সেগ্র সের্িি সেয় (স্টর্েি স্টেির্ি, ব্া নসনির্র্ত), 
স্টর্খার্ি সম্ভব্, র্োর্ে সাোনজ্ক দিূে ব্জ্ায় িাখর্র্ত হর্ব্ (স্টর্েি 
প্ল্যাটের্েেি ব্া স্টের্িি কােিাি কে র্ীির্ুক্ত অংর্ি চর্ল র্াওয়া)।

কেের্ের্েি সংখযা এব্ং কেেচািীর্দি ব্সাি এলাকাগুনল নব্নধব্দ্ধ/
পনিব্র্তে ি করুি, র্ার্র্ত কেেচািীিা সব্ নদর্কই (স্টর্েি পািাপানি 
এব্ং র্খি এর্ক অপর্িি েুর্খােুনখ) নির্জ্র্দি ের্ধয অন্তর্ত 6 েুট 
দিূে ব্জ্ায় িাখর্র্ত পার্িি। 

নিনির্ত করুি স্টর্, পনিব্হর্িি স্টেির্িি গঠিপ্রণালী আর্িাহীর্দি অিয 
আর্িাহী/কেেচািীর্দি স্টের্ক, স্টর্খার্ি সম্ভব্, সাোনজ্ক দিূে ব্জ্ায় 
িাখর্র্ত সেে কর্ি।

প্রনর্তব্ন্ধকর্তা র্ুক্ত ব্যনক্তব্গের্ক  াি নদর্য়, প্রর্ব্ি/প্রস্থ্ার্িি জ্িয 
নপ র্িি দিজ্াি ব্যব্হাি কার্েকি করুি।

র্ীি হওয়াি সম্ভাব্িা হ্রাস কির্র্ত চানলর্ত ব্ার্সি, ব্া স্টের্িি কােিাি 
সংখযা ব্ািাি, নব্র্িে কর্ি স্টব্নি সংখযক/র্ার্তায়ার্র্তি রুটগুনলর্র্ত।

আর্িাহীর্দি অর্পোি অঞ্চলগুনল (স্টর্েি লাইি, পনিব্হর্িি জ্িয 
অর্পোি জ্ায়গাগুনল) র্োর্ে সাোনজ্ক দিূে ব্জ্ায় িাখা র্ায় 
এেি ব্যব্স্থ্া করুি।

আর্িাহীর্দি ব্াস্তব্-সের্য়ি র্তেয নদি (স্টর্েি গািী, স্টেিি ব্া 
প্ল্যাটেেেগুনলর্র্ত স্টকেি র্ীি আর্  স্টেি/ব্াস/সাব্ওর্য়ি আগের্িি 
সেয়)।

কেেচািীি স্টের্ক র্োর্ে দিূে নির্দেি কির্র্ত, ব্স্তুগর্ত ব্াাঁধা, স্টের্ের্র্ত 
নচহ্ন এাঁর্ক, িঙীি স্টটপ, ব্া নচহ্ন ব্যব্হাি কর্ি আর্িাহীর্দি সাোনজ্ক 
দিূে ব্জ্ায় িাখর্র্ত উৎসানহর্ত করুি।

আর্িাহীর্দি ের্ধয স্টঘাঁোর্ঘাঁনে হওয়াি সম্ভাব্িা হ্রাস কির্র্ত র্ার্তায়ার্র্তি 
স্টেিিগুনলর্র্ত পার্য় চলাি জ্িয একেুখী পে এব্ং ব্াাঁধা তর্তনি করুি।

সেগ্র পনিব্হি ব্যব্ব্স্থ্ায় চানহদা নিয়ন্ত্রণ/আর্িাহীর্দি নব্র্ক্ত কর্ি 
নদর্র্ত আসি সংিেণ ব্যব্স্থ্া কার্েকি করুি।

প্ররত্িক্ষামূলক 
সিঞ্জাম 

সাধািণ োিুর্েি সার্ে স্টর্ কেেচািীর্দি কাজ্ কির্র্ত হয়, সাোনজ্ক 
দিূে ব্জ্ায় িাখা র্াক ব্া িা র্াক, র্তার্দির্ক অব্িযই েুর্খি 
আব্িণ পির্র্ত হর্ব্।

কেেচািীর্দি, নব্িােূর্লয একটি স্বীকৃর্ত েুর্খি আব্িণ প্রদাি কির্র্ত 
হর্ব্ এব্ং স্টর্ স্টের্ে স্টসগুনল ব্দলার্িাি প্রর্য়াজ্ি স্টসর্ের্ে েুর্খি 
আব্ির্ণি পর্োপ্ত েক িাখর্র্ত হর্ব্।

OSHA (স্টপিাগর্ত নিিাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রিাসি/Occupational Safety and 

Health Administration) নির্দে নিকা অিুর্ায়ী কেেচািীর্দি আর্িাহীর্দি 
স্টের্ক িািীনিকর্ার্ব্ আলাদা করুি (স্টর্েি, কেেচািীটিি স্টের্ক একটি 
র্োর্ে দিূে নির্দেি কির্র্ত, ব্স্তুগর্ত ব্াাঁধা, স্টের্ের্র্ত নচহ্ন আাঁকাি 
ের্র্তা নর্জ্যু়াল নকউ, িঙীি স্টটপ, ব্া নচহ্ন)

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল গণ পনিব্হি কার্েক্রর্েি স্টের্ে প্রর্র্াজ্য। "গণ পনিব্হর্িি 
জ্িয অন্তব্ের্তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public 
Transportation) স্টদখুি।

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনি অব্স্থ্াি সেয়, সকল গিপনিব্হি স্টসব্াি োনলক/অপার্িটি 
এব্ং র্ােীর্দির্ক সম্পনকে র্ত স্টেট এব্ং স্টেডার্িল প্রর্য়াজ্িীয়র্তাি স্টর্ স্টকাি পনিব্র্তে র্িি সার্ে 
হালিাগাদ োকর্র্ত হর্ব্ এব্ং এই পনিব্র্তে িগুর্লা র্তার্দি কার্েক্রর্ে অন্তরু্ে ক্ত কির্র্ত হর্ব্। এই 
নির্দে নিকা স্টকাি নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেডার্িল আইি, নিয়েকািিু এব্ং 
োি প্রনর্তস্থ্াপি কিাি উর্ের্িয িয়।

গণ পরিবহন রনর্দে রিকা

রিওর্পরনিং
রনউ ইয়কে

অত্যাবিযক সপুারিিকৃত্ সর্বোত্তম চচে া
প্ররত্িক্ষামূলক 
সিঞ্জাম (চলর্ে)

স্বীকৃর্ত েুর্খি আব্িণগুনলি ের্ধয অন্তরু্ে ক্ত নকন্তু সীনের্ত িয় 
কাপর্িি (স্টর্েি, ব্ানির্র্ত স্টসলাই কিা, স্ট ার্টা কর্ি কাটা, 
রুোর্লি ের্র্তা কাপি) ব্া সানজ্ে কযাল োস্ক।

আর্িাহীর্দি ব্য়স 2 ব্ র্িি স্টব্নি হর্ল এব্ং িািীনিকর্ার্ব্ একটি 
েুর্খি আব্িণ সহয কিাি সেের্তা োকর্ল, িািীনিক দিূে ব্জ্ায় 
িাখা র্াক ব্া িা র্াক, সের্িি সম্পূণে সেয়, গণপনিব্হর্িি 
র্ািব্াহি এব্ং সব্েজ্িীি জ্ায়গাগুনলর্র্ত (স্টর্েি নসনি, প্ল্যাটেেে, 
স্টেিি, সাব্ওর্য়/স্টের্িি কােিা, ব্াস) আর্িাহীর্দি অব্িযই েুর্খি 
আব্িণ পর্ি োকর্র্ত হর্ব্।

েুর্খি আব্িণগুনল পনিষ্কাি করুি, ব্দলাি এব্ং স্টিয়াি কিা 
নিনেদ্ধ করুি। কাপর্িি েুর্খি আব্িণ এব্ং অিযািয ধির্িি 
ব্যনক্তগর্ত প্রনর্তিোেূলক সিঞ্জাে (PPE) সম্পর্কে  অনর্তনিক্ত র্তর্েযি 
জ্িয স্টিাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনর্তর্িাধ স্টকন্দ্র (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এি নির্দে নিকা স্টদখুি, স্টসইসার্ে
র্তা ব্যব্হাি এব্ং পনিষ্কাি ও জ্ীব্াণুেুক্ত কিাি নির্দেিাব্লী স্টদখুি।

PPE গুনল কীর্ার্ব্ পির্র্ত হয়, খুলর্র্ত হয়, পনিষ্কাি কির্র্ত হয় 
(প্রর্র্াজ্য হর্ল), এব্ং স্টেলর্র্ত হয় স্টস নব্ের্য় কেীর্দি প্রনিেণ নদি।

নজ্নিসপে (স্টর্েি সিঞ্জাে, স্টেনিিানি) স্টিয়াি কিা সীনের্ত 
করুি। কেেচািীিা গ্লার্স িা পর্ি স্টিয়াি কিা নজ্নিসপে ব্া 
পৃষ্ঠর্তল (সাির্েস) স্পিে কির্ল, স্পিে কিাি আর্গ এব্ং পর্ি 
র্তার্দি অব্িযই হার্ত জ্ীব্াণুেুক্ত কির্র্ত হর্ব্ ব্া হার্ত ধুর্র্ত হর্ব্।

স্টিয়াি কিা নজ্নিসপে ব্া প্রায়িই স্পিে কিা পৃষ্ঠর্তল (সাির্েস) 
স্পিে কিাি সেয় কেেচািীর্দি গ্লার্স (কাজ্ অিুর্ায়ী ব্া স্টেনডর্কল) 
পিাি সুপানিি করুি।

নিনির্ত করুি স্টর্ েয়লাি ব্যাগ সিাব্াি সেয় ব্া জ্ঞ্জাল ঘাাঁটাঘাটি 
ব্া স্টেলাি সেয় কেেচািীিা গ্লার্স ব্া হযান্ড সযানিটাইজ্াি ব্যব্হাি 
কর্িি, এব্ং পর্ি হার্ত স্টধাি ব্া হযান্ড সযানিটাইজ্াি ব্যব্হাি কর্িি।

স্বাস্থ্যরবরি, পরিষ্কিণ 
এবিং জীবাণুমুক্তকিণ

স্টিাগ নিয়ন্ত্রণ এব্ং প্রনর্তর্িাধ স্টকন্দ্র (CDC) এব্ং স্বাস্থ্য দপ্তি
(Department of Health, DOH) এি স্টদওয়া স্বাস্থ্যনব্নধ, পনিষ্কিণ এব্ং 
জ্ীব্াণুেুক্তকির্ণি আব্নিযকর্তাগুনল স্টের্ি চলুি এব্ং সাইর্ট পনিষ্কাি 
কিাি লগগুনল িেণার্ব্েণ করুি র্ার্র্ত র্তানিখ, সেয়, এব্ং
পনিষ্কির্ণি এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকির্ণি পনিসি িনেব্দ্ধ কিা োর্ক।

স্টেনসনলটিটি নিয়নের্ত পনিষ্কাি এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি এব্ং উচ্চ-
েুাঁ নকর্ুক্ত অঞ্চলগুনল আর্িা ঘি ঘি পনিষ্কাি এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত 
করুি। নিম্ননলনখর্ত স্টেনসনলটিগুনল প্রনর্তনদি পনিষ্কাি এব্ং 
জ্ীব্াণুেুক্ত করুি, অেব্া আর্িা িনক্তিালী/কার্েকি পনিষ্কাি এব্ং 
জ্ীব্াণুেুক্তকিণ দ্রব্য ব্যব্হাি কির্ল প্রনর্তনদি িা কির্লও চলর্ব্:
• স্টেি, ব্াস, এব্ং সনক্রয় পনির্েব্াি সাব্ওর্য় কাি
• নব্র্িে র্ার্তায়ার্র্তি গানিগুনল

স্টিয়াি কিা নজ্নিসপে ব্া প্রায়িই স্পিে কিা পৃষ্ঠর্তলগুনল (স্টর্েি 
টিনকট পাঞ্চ কিাি স্টেনিি, টিনকট কাটাি স্টেনিি, হযান্ডর্িল)  
নদর্ি দবু্াি জ্ীব্াণুেুক্ত করুি, অেব্া আর্িা িনক্তিালী/কার্েকি 
পনিষ্কাি এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকিণ দ্রব্য ব্যব্হাি কির্ল কে পনিষ্কাি 
করুি।

টানেেিাল এব্ং স্টেিিগুনলর্র্ত নিম্ননলনখর্ত এক ব্া উর্য় হার্র্তি 
স্বাস্থ্যনব্নধ পালর্িি জ্ায়গা িাখুি, স্টর্েি প্রর্য়াজ্ি:
• হার্ত স্টধাওয়াি জ্িয: সাব্াি, গিে জ্র্লি কল, এব্ং স্টেলা

স্টদওয়া র্ায় এিকে কাগর্জ্ি স্টর্তাওয়ার্ল।
• হার্র্তি জ্ীব্াণুেুক্তকির্ণি জ্িয: অন্তর্ত 60% অযালর্কাহল র্ুক্ত 

হযান্ড সযানিটাইজ্াি।

র্ার্তায়ার্র্তি স্টেিি এব্ং র্ার্তায়ার্র্তি জ্িয ব্যব্হাি কিা
র্ািব্াহিগুনলর্র্ত, র্র্তটা সম্ভব্ ব্াইর্িি ব্ার্তাস স্ট াকাি ও
স্টব্র্িাব্াি ব্া ব্ায়ু চলাচর্লি ব্যব্স্থ্া করুি।

উন্নর্ত পনিেকিণ এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকিণ ব্যব্স্থ্া কার্েকি কির্র্ত 
প্রর্য়াজ্ি অিুর্ায়ী সের্য়ি সােঞ্জসয নব্ধাি করুি।

র্র্তটা সম্ভব্ স্পিেহীি দিজ্াগুনল ব্যব্হাি সেে করুি (স্টর্েি 
স্টলাকজ্ির্ক স্পিেহীি দিজ্াি নদর্ক নির্দে নির্ত করুি, ব্া স্টর্খার্ি সম্ভব্ 
স্পিেহীি দিজ্া ইিেল করুি)।

স্টব্নি স্পিে কিা হয় এেি অঞ্চলগুনল (স্টর্েি, টিনকট কাটাি স্টেনিি, 
ডিজ্াি হার্তল) ঘি ঘি পনিষ্কাি ও জ্ীব্াণুেুক্ত কির্র্ত কেী নির্য়াগ 
করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল গণ পনিব্হি কার্েক্রর্েি স্টের্ে প্রর্র্াজ্য। "গণ পনিব্হর্িি 
জ্িয অন্তব্ের্তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public 
Transportation) স্টদখুি।

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনি অব্স্থ্াি সেয়, সকল গিপনিব্হি স্টসব্াি োনলক/অপার্িটি 
এব্ং র্ােীর্দির্ক সম্পনকে র্ত স্টেট এব্ং স্টেডার্িল প্রর্য়াজ্িীয়র্তাি স্টর্ স্টকাি পনিব্র্তে র্িি সার্ে 
হালিাগাদ োকর্র্ত হর্ব্ এব্ং এই পনিব্র্তে িগুর্লা র্তার্দি কার্েক্রর্ে অন্তরু্ে ক্ত কির্র্ত হর্ব্। এই 
নির্দে নিকা স্টকাি নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেডার্িল আইি, নিয়েকািিু এব্ং 
োি প্রনর্তস্থ্াপি কিাি উর্ের্িয িয়।

গণ পরিবহন রনর্দে রিকা

রিওর্পরনিং
রনউ ইয়কে

অত্যাবিযক সপুারিিকৃত্ সর্বোত্তম চচে া
স্বাস্থ্যরবরি, পরিষ্কিণ, 
এবিং জীবাণুমুক্তকিণ 
(চলর্ে)

ব্ায়ু চলাচল ব্যব্স্থ্া সঠিকর্ার্ব্ কাজ্ কির্  নকিা র্তা পিীোি 
নির্কার্য়নি ব্ািাি। 

COVID-19 এি স্টের্ে কার্েকি নহর্সর্ব্ পনির্ব্ি সংিেণ এর্জ্নি 
(Environmental Protection Agency, EPA) দ্বািা নিণীর্ত পনির্ব্ি 
সংিেণ দপ্তর্িি (Department of Environmental Conservation, DEC) 

সােগ্রী ব্যব্হাি কর্ি পনিষ্কিণ এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকিণ সম্পন্ন করুি।

কঠিি নজ্নিসগুনলি নিষ্পনত্ত নিনির্ত কির্র্ত পনিষ্কিণ এব্ং 
জ্ীব্াণুেুক্তকির্ণি স্টপ্রার্টাকলগুনল প্রদাি করুি। 

ব্ািংব্াি স্পিে কিা পৃষ্ঠর্তলগুনলি জ্িয পনিেকিণ এব্ং
জ্ীব্াণুেুক্তকির্ণি সােগ্রীগুনল প্রদাি করুি এব্ং ওই ধির্িি 
পৃষ্ঠর্তলগুনল স্পিে কিাি আর্গ/পর্ি কেেচািীর্দি স্টসগুনল ব্যব্হাি 
কির্র্ত উৎসানহর্ত করুি। 

আর্িাহীর্দি স্পিেহীি স্টপর্ের্েি নব্কল্পগুনল ব্যব্হাি কির্র্ত ব্া উপলব্ধ 
হর্ল আর্গ স্টের্ক পনির্িাধ কির্র্ত উৎসানহর্ত করুি। 

য াগার্ াগ নিনির্ত করুি স্টর্ আপনি স্টের্টি-ইসুয কিা নির্ল্পি নির্দে নিকাটি 
পর্োর্লাচিা কর্ির্ ি এব্ং ব্ুর্ের্ ি, এব্ং এটিও নিনির্ত করুি স্টর্ 
আপনি স্টসগুনল কার্েকি কির্ব্ি।

সেগ্র স্টেনসনলনর্ত জ্রু্ি, COVID-19 সাইর্ির্জ্ি সার্ে সােঞ্জসযপূণে 
নচহ্নগুনল লাগাি।

সাইর্ট সম্পূণে নিিাপত্তা পনিকল্পিাি সািসংর্েপ এেি জ্াগাগুনলর্র্ত 
লাগাি র্ার্র্ত সকর্লি স্টচার্খ পর্ি।

আপর্ডট হওয়া র্তেয প্রদাি কিাি জ্িয কেী, দিেিােী এব্ং 
আর্িাহীর্দি অব্গর্ত কিাি জ্িয একটি সঙ্গর্ত পনিকল্পিা গঠি করুি।

কেেচািী, ঠিকাদাি, নর্নজ্টি, এব্ং আর্িাহীর্দি র্তেয প্রদাি কিাি 
জ্িয ওর্য়ব্র্পজ্, স্টটক্সট এব্ং ইর্েল গ্রুপ, এব্ং স্টসািযাল নেনডয়া 
প্রচািানর্র্াি ব্যব্হাি করুি র্া নির্দে নিকা, প্রনিেণ, সাইর্িজ্, এব্ং 
র্তেযর্ক অন্তরু্ে ক্ত কর্ি।

আগের্িি সেয়সূনচ ব্া র্ীর্িি পনিোর্ণি ের্র্তা ভ্রেণ সংক্রান্ত েুখয 
র্তেয জ্ািার্িাি জ্িয েলপ্রসু স্টর্াগার্র্াগ পদ্ধনর্তগুনল ব্যব্হাি করুি।

রিরনিং (1) গর্ত 14 নদর্ি COVID-19 এি উপসগে, (2) গর্ত 14 নদর্ি 
COVID-19 স্টটর্েি ইনর্তব্াচক েলােল, এব্ং/অেব্া (3) গর্ত 
14 নদর্ি নিনির্ত ব্া সর্েহজ্িক COVID-19 স্টকর্সি সর্ঙ্গ ঘনিষ্ঠ 
সংর্র্াগ সম্পর্কে  নজ্জ্ঞাসা কর্ি কেেচািীর্দি জ্িয (র্া আর্িাহীর্দি 
জ্িয অর্তযাব্িযক ব্া অিয স্টকার্িা র্ার্ব্ আব্িযক িয়) ব্াধযর্তােূলক 
স্টহলে নিনিং অযার্সসর্েে (স্টর্েি প্রর্নাত্তি, র্তাপোো পিীো) 
কার্েকি করুি।  উত্তিগুনল অব্িযই প্রনর্তনদি পর্োর্লাচিা এব্ং 
িনেব্দ্ধ কির্র্ত হর্ব্।

অপার্িিগর্ত র্ার্ব্ স্টর্খার্ি সম্ভব্ স্টসখার্ি কেেচািীর্দি জ্িয 
ব্াধযর্তােূলক র্তাপোো পিীো কার্েকি করুি।

অি-সাইট নিিািিা CDC, DOH, এব্ং OSHA স্টপ্রার্টাকলগুনলি সার্ে 
পনিনচর্ত ব্যনক্তব্গে দ্বািা প্রনিনের্ত হর্র্ত হর্ব্ এব্ং র্তার্দির্ক, অন্তর্ত 
একটি েুর্খি আব্িণ সহ, র্োর্ে PPE পনিধাি কির্র্ত হর্ব্।

স্টর্ সেস্ত কেেচািী একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনির্ত COVID-19 স্টকর্সি 
পর্ি কার্জ্ আব্াি স্টর্াগদাি কির্র্ত চাইর্ ি ব্া স্টর্ কেেচািী COVID-

19 এি সংক্রনের্ত একজ্ি ব্যনক্তি ঘনিষ্ঠ সানন্নর্ধয ব্া কা াকান  
এর্সর্ ি র্তার্দি সম্পর্কে  স্টপ্রার্টাকল এব্ং িীনর্তোলাি জ্িয DOH এি 
নির্দে নিকা স্টদখুি।

সাইর্ট নির্পাটে  কিা কেেচািীর্দি দিূব্র্তী উপার্য় (স্টর্েি স্টটনলর্োি ব্া 
ইর্লকেনিক সেীোি োধযর্ে) নিনিং করুি।

সাইর্ট োকর্ল, নিনিং সম্পূণে কিাি আর্গ, কেেচািীর্দি এর্ক অপর্িি 
সার্ে ঘনিষ্ঠর্ার্ব্ স্টেলার্েিা কিা ব্া কা াকান  আসর্র্ত ব্ািণ করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
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


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল গণ পনিব্হি কার্েক্রর্েি স্টের্ে প্রর্র্াজ্য। "গণ পনিব্হর্িি 
জ্িয অন্তব্ের্তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public 
Transportation) স্টদখুি।

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনি অব্স্থ্াি সেয়, সকল গিপনিব্হি স্টসব্াি োনলক/অপার্িটি 
এব্ং র্ােীর্দির্ক সম্পনকে র্ত স্টেট এব্ং স্টেডার্িল প্রর্য়াজ্িীয়র্তাি স্টর্ স্টকাি পনিব্র্তে র্িি সার্ে 
হালিাগাদ োকর্র্ত হর্ব্ এব্ং এই পনিব্র্তে িগুর্লা র্তার্দি কার্েক্রর্ে অন্তরু্ে ক্ত কির্র্ত হর্ব্। এই 
নির্দে নিকা স্টকাি নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেডার্িল আইি, নিয়েকািিু এব্ং 
োি প্রনর্তস্থ্াপি কিাি উর্ের্িয িয়।

গণ পরিবহন রনর্দে রিকা

রিওর্পরনিং
রনউ ইয়কে

অত্যাবিযক সপুারিিকৃত্ সর্বোত্তম চচে া
রিরনিং কেী, নর্নজ্টি, এব্ং আর্িাহীিা পর্ি COVID-19 সংক্রান্ত 

উপসগেগুনল ব্ুের্র্ত পাির্ল র্তার্দি স্টর্াগার্র্াগ কিাি জ্িয 
একজ্ি ব্যনক্তর্ক নিনদেষ্ট করুি।

একজ্ি নিিাপত্তা উপর্দষ্টা নির্য়াগ করুি র্াি দানয়েগুনলি ের্ধয 
োকর্ব্ সাইর্টি নিিাপত্তা পনিকল্পিাি সব্ নব্েয়গুনল স্টের্ি চলা 
হর্ে নকিা স্টস নব্ের্য় িজ্ি িাখা। নিিাপত্তা উপর্দষ্টা একানধক 
সাইর্টি নিয়ে স্টের্ি চলাি ওপি িজ্ি িাখর্র্ত পার্িি।

স্টর্ স্টকার্িা ইনর্তব্াচক ব্া পনজ্টির্ স্টকর্সি স্টের্ে অনব্লর্ম্ব স্টেট 
এব্ং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য দপ্তির্ক জ্ািাি।

আর্িাহী এব্ং র্োর্ে PPE পনিধাি কর্ি ব্া স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন 
কিা স্টডনলর্ািীগুনল  ািা, কেী ও ঠিকাদাি সহ প্রর্র্তযক ব্যনক্তি, 
র্ার্দি কার্জ্ি সাইট ব্া অঞ্চর্ল অিযািয ব্যনক্তি সার্ে ঘনিষ্ঠ সংর্র্াগ 
হর্র্ত পার্ি ব্া কা াকান  আসর্র্ত হর্র্ত পার্ি র্তার্দি জ্িয সব্সেয় 
একটি লগ স্টেির্টি করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.


