নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক
িোরীনরক েূরত্ব

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

নিনিত করুি ক্ষর্ কমী (ক্ষর্মি ক্ষসিসমযাি, কমেচারী, সাবকন্ট্রাকটার
এবং নবর্ক্রতা) এবং গ্রাহকর্দর উেনস্থ্নতর ক্ষমাট ক্ষিাকসং যা একটি
নিনদে ষ্ট এিাকার জ্িয ধারণেমতার িংসােে দ্বারা নিধোনরত সর্বোচ্চ
ধারণেমতার 50% ের্েন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়।
সকি বযনির্দর মর্ধয সব সময় অন্তত 6 েু ট দূরত্ব বজ্ায় রা র্ত
হর্ব, র্নদ িা নিরােিা অেবা মূি কার্েকিার্ের জ্িয কম দূরর্ত্বর
প্রর্য়াজ্ি হয় (ক্ষর্মি েনরষ্করণ, রেিার্বেণ, মূিযায়র্ির জ্িয
েনরমাে, ইউনিট েনরদিেি)।
র্ িই ক্ষসিসমযাি, কমেচারী, সাব-কন্ট্রাক্টর এবং নবর্ক্রতার্দর অিয
বযনির 6 েু র্টর মর্ধয আসর্ত হর্ব, গ্রহণর্র্াগয মুর্ র আবরণ অবিযই
েরর্ত হর্ব র্ার্ত মু এবং িাক ঢাকা োর্ক। র্নদ ক্ষকার্িা বযনি
অপ্রতযানিতভার্ব অিয বযনির 6 েু র্টর কার্ে চর্ি আর্স তাহর্ি
তার্দর অবিযই মুর্ র আবরণ েরার জ্িয প্রস্তুত োকর্ত হর্ব।
অেনরহার্ে িয় এমি মািুর্ের সিরীর্র সমর্বত হওয়া সীনমত করুি
র্তটা সম্ভব।
ক্ষর্ ধরর্ির কার্জ্র জ্িয সাধারণত বযনিগত সুরোমূিক সরঞ্জার্মর
(PPE) নহর্সর্ব উচ্চ মার্ির সুরোর প্রর্য়াজ্ি হয় ক্ষসইসব কমের্ের্ের
কার্েকিােগুনির জ্িয কাের্ের, নিষ্পনির্র্াগয, বা অিযািয বানের্ত
ততনর মুর্ র আবরর্ণর বযবহার সীনমত করুি।
বসার জ্ায়গাগুনি (ক্ষর্মি েোর্য় চিাচির্ির মর্তা সাবেজ্িীি
বনহরঙ্গি স্থ্াি) েনরবতে ি করুি র্ার্ত বযনিরা (ক্ষর্মি শ্রনমক
এবং/অেবা বানসন্দারা) সব নদক ক্ষের্ক অন্তত 6 েু র্টর বযবধার্ি
োর্কি (ক্ষর্মি োিাোনি ভার্ব এবং এর্ক অের্রর মুর্ ামুন
হওয়ার সময়)।
অপ্রর্য়াজ্িীয় সাবেজ্িীি এিাকা (উদাহরণস্বরূে ক্ষগম রুম) বন্ধ
োকর্ত হর্ব।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

বানসন্দা এবং গ্রাহকর্দর ক্ষিয়ারকৃ ত স্থ্ার্ি (ক্ষর্মি িনব কনরর্ডার,
নিেট, অযাোটের্মন্ট ইউনিট) মুর্ র আবরণ ের্র োকর্ত মর্ি কনরর্য়
নদি র্ ি িূযিতম 6 েু র্টর দূরত্ব সম্ভব িয়।
ওয়াকে র্েির্ির সং যা এবং কমীর্দর বসার এিাকাগুনি সীমাবদ্ধ/
েনরবতে ি করুি, র্ার্ত কমীরা সব নদক ক্ষের্ক অন্তত 6 েু ট দূরর্ত্ব
োর্কি (ক্ষর্মি, োিাোনি ভার্ব এবং র্ ি এর্ক অের্রর মুর্ ামুন
হি) এবং বযবহার্রর মধযবতী সমর্য় েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি িা
কর্র ক্ষকার্িা ওয়াকে র্েিি ক্ষিয়ার িা কর্রি।
নিের্টর জ্িয অর্েো করার এিাকায় সমার্বি প্রনতর্রাধ করর্ত
এবং নিের্ট ঘিত্ব সীনমত করর্ত নসিঁনে বযবহার সনক্রয় করুি।
ক্ষেিাগত নিরােিা ও স্বাস্থ্য প্রিাসি নির্দে নিকা, OSHA নির্দে নিকা
অিুর্ায়ী িারীনরক প্রনতবন্ধকতা (উদাহরণস্বরূে নিে েদে া,
নকউনবকি ক্ষদয়াি, ক্ষেনিগ্লাস) বযবহার করা নবর্বচিা করুি।
ক্ষর্ ক্ষকার্িা সাবেজ্িীি অভযন্তরীণ বা বনহরঙ্গি বসার জ্ায়গা বন্ধ
করার কো নবর্বচিা করুি।
একই সমর্য় একজ্র্ির ক্ষবনি বযনির একটি ক্ষোর্টা জ্ায়গার (ক্ষর্মি
নিেট, কমীর্দর ঘর) বযবহার নিনেদ্ধ করুি, র্নদ িা ক্ষসই জ্ায়গার
সকি বযনি মুর্ র আবরণ ের্র োর্কি।
সংকীণে আইি, হিওর্য় বা স্থ্ার্ি ক্ষটে অেবা তীরনচহ্ন নদর্য় সর্েত
স্থ্ােি কর্র নদ্বমু ী োর্য়চিাচি হ্রাস করুি, এবং সমস্ত সচরাচর
বযবহৃত অঞ্চর্ি এবং ক্ষর্ ক্ষকার্িা অঞ্চি ক্ষর্ ার্ি সানরবদ্ধ হওয়ার
সম্ভাবিা ক্ষবিী বা মািুে জ্মার্য়ত হর্ত োর্র (ক্ষর্মি নিের্টর
প্রর্বিদ্বার, এর্ের্িটার, িনব, ক্লক ইি/আউট ক্ষেিি, স্বাস্থ্যজ্নিত
নিনিং ক্ষেিি, ইতযানদ), ক্ষস ার্ি 6 েু ট দূরত্ব নচনহ্নত কর্র সংর্কত
স্থ্ােি করুি।
ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনতর্রাধ ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এর "বযবসা এবং নির্য়াগকতে ার্দর জ্িয
কর্রািাভাইরাস ক্ষরাগ 2019 (COVID-19) এর প্রনত েনরকল্পিা এবং
সাো প্রদার্ির জ্িয অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা" (Interim Guidance for
Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) অিুর্ায়ী, র্ িই সম্ভব, অিযািয
েদ্ধনত ক্ষর্মি নভনডও বা ক্ষটনিকিোর্রনসং বযবহার করুি।

SAVE LIVES.

নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক
িোরীনরক েূরত্ব
(চনয়ে)

প্রনর্রক্ষোর্ূনক
সরঞ্জোর্

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

ক্ষরেরুম এবং ক্ষেকরুর্মর মর্তা ক্ষোর্টা জ্ায়গাগুনির্ত র্োর্ে
সামানজ্ক দূরত্ব বজ্ায় রা ার জ্িয বযবস্থ্াগুনি, এবং ক্ষসই ধরর্ির
জ্ায়গাগুনির্ত সামানজ্ক দূরত্ব রো করা িা ক্ষগর্ি, ক্ষিাক সমাগম
সীমাবদ্ধ রা ার জ্িয নচহ্ন এবং নসর্েম (ক্ষর্মি বযবহৃত হর্ছ
বর্ি নচনহ্নত করা) কার্েকর করুি।

র্ ি নভনডওকিোর্রনসং বা ক্ষটনিকিোর্রনসং সম্ভব হয় িা, ত ি
ক্ষ ািা, ভাি বায়ুচিাচি সহ এিাকায় নমটিং সংগঠিত করুি এবং
নিনিত করুি ক্ষর্ বযনিরা এর্ক অের্রর মর্ধয 6 েু ট সামানজ্ক
দূরত্ব বজ্ায় রার্ ি (ক্ষর্মি ক্ষচয়ার োকর্ি, ক্ষচয়ার্রর মধযবতী
জ্ায়গা ক্ষের্ে নদি, কমীর্দর ের্োয়ক্রর্ম ক্ষচয়ার্র বসর্ত বিুি)।

নবনভন্ন েদ্ধনতর মাধযর্ম আন্তঃবযনিগত ক্ষর্াগার্র্াগ এবং সমার্বি
হ্রাস করুি (উদাহরণস্বরূে কমের্ের্ের সময় সমন্বয় করা,
প্রর্য়াজ্িীয় কমীর্দর উেনস্থ্নত সীনমত করা, নডজ্াইর্ি েনরবতে ি,
অি-সাইট কমীর্দর সং যা হ্রাস করা, সময়সূচী অদি বদি করা,
নক্রয়াকিােসমূহ ভাগ কর্র এবং বযাচ নহর্সর্ব সম্পাদি করা)।

কমীর্দর ক্ষর্ ক্ষকার্িা সমার্বর্ির জ্িয সামানজ্ক বযবধাি (অেোৎ 6
েু র্টর বযবধাি) োিি করার উর্ের্িয (ক্ষর্মি কনে োর্ির নবরনত,
াবার, নিেট শুরু/ক্ষিে হওয়া) সময়সূচী আগু-নেেু করুি।

নেকআে এবং ক্ষডনিভানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এিাকা স্থ্ােি করুি,
সম্ভাবয ক্ষের্ে কন্টযাক্ট সীনমত করুি।

সাইর্ট েরস্পর্রর আিােচানরতা (ক্ষর্মি, নিেট ক্ষিে হর্য় র্াওয়া
কমী এবং নিেট শুরু করা কমীর্দর জ্িয েৃেক েৃেক প্রস্থ্াি এবং
প্রর্বর্ির বযবস্থ্া) এবং চিাচি(ক্ষর্মি র্ত দূর সম্ভব কমীর্দর তার্দর
ওয়াকে র্েির্ির কাোকানে োকা উনচৎ) সীনমত করুি।

সাইর্ট অিাবিযক দিেিােীর্দর প্রর্বি নিনেদ্ধ করুি।

কমীর্দর নবিা রর্চ একটি গ্রহণর্র্াগয মুর্ র আবরণ প্রদাি করুি
এবং র্নদ বদিার্িার প্রর্য়াজ্ি হয়, তার জ্িয ের্োপ্ত আবরণ মজ্ুত
রা ুি।
গ্রহণর্র্াগয মুর্ র আবরর্ণর মর্ধয অন্তভুে ি নকন্তু ক্ষসগুনির মর্ধযই
সীমাবদ্ধ িয়, কােে (ক্ষর্মি বানের্ত ততনর ক্ষসিাই করা কােে,
ক্ষোর্টা কর্র কাটা, বযান্ডািা), সানজ্েকযাি মাে, এবং ক্ষেস নিড।
মুর্ র আবরণগুনি েনরষ্কার করুি, বদিাি এবং ক্ষিয়ার করা
নিনেদ্ধ করুি। কাের্ের মুর্ র আবরণ এবং অিযািয ধরর্ির
বযনিগত প্রনতরোমূিক সরঞ্জাম (PPE) সম্পর্কে অনতনরি তর্েযর
জ্িয ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনতর্রাধ ক্ষকন্দ্র (CDC) এর নির্দে নিকা ক্ষদ ুি,
একইসার্ে তা বযবহার এবং েনরষ্কার্রর নির্দে িাবিী।
কমীরা কীভার্ব বযনিগত প্রনতরোমূিক সরঞ্জাম (PPE) েরর্বি,
ুির্বি, েনরষ্কার করর্বি (ক্ষর্মি প্রর্র্াজ্য), এবং নিষ্পনি করর্বি
ক্ষস নবের্য় তার্দর প্রনিেণ নদি (নবনডং মযার্িজ্ার/মানিকরা র্নদ
ঠিকাদারর্দর বযনিগত প্রনতরোমূিক সরঞ্জাম (PPE) প্রদাি কর্রি
তাহর্ি ঠিকাদারর্দর প্রনিেণ ক্ষদওয়া উনচত)।
কমী এবং দিেিােীর্দর নিেট, িনব সহ সাবেজ্িীি এিাকায় এবং
অনের্সর চারোর্ি ভ্রমর্ণর সময় মুর্ র আবরণ ের্র োকার
েরামিে নদি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

প্রনর্রক্ষোর্ূনক
সরঞ্জোর্ (চনয়ে)

র্ন্ত্রোনত, িযােটে, ক্ষিাটবুক, ক্ষটনির্োি, টাচনিি, এবং ক্ষি ার
সামগ্রীর মর্তা নজ্নিসগুনি ক্ষিয়ার করার োিাোনি ক্ষিয়ার করা
েৃষ্ঠতি স্পিে করা সীনমত করুি; অেবা কমেচারীরা র্ ি ক্ষিয়ার
করা সামগ্রীর অেবা প্রায়ই স্পিে করা েৃষ্ঠতর্ির সংস্পর্িে আসর্বি
ত ি তার্দর গ্লাভস ের্র োকা; অেবা ক্ষর্াগার্র্ার্গর আর্গ এবং ের্র
কমেচারীর্দর হাত সযানিটাইজ্ করা বা ক্ষধায়া প্রর্য়াজ্িীয় করুি।

আবোনসক সিরীয়র
সম্পনি প্রেিত ি এবং
সংনিষ্ট কোর্ত ক্রর্লনন

প্রদিেিগুনি শুধুমাে অিনধকৃ ত বা ানি সম্পনির ক্ষের্ে অিুর্মানদত
(উদাহরণস্বরূে বতে মাি মানিক বা ভাোর্ট সম্পনির নভতর্র ক্ষিই)।

মুর্ র আবরণ োোও গ্লাভস এবং জ্ুর্তার-আবরণ বযবহার করর্ত
সুোনরি করা হয়।

সম্পনি েনরদিেিকারী সকি বযনির্ক সব সময় একটি মুর্ র
আবরণ ের্র োকর্ত হর্ব।

প্রর্য়াজ্র্ি সম্ভাবয ভাোর্ট এবং/অেবা ক্ষক্রতার্দর মুর্ র আবরণ এবং
গ্লাভস প্রদাি করুি।

প্রনতটি প্রদিের্ির ের গ্লাভস প্রনতস্থ্ােি বা েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি
করুি (ক্ষর্মি প্রর্র্াজ্য)।

বাইর্রর েে দ্বারা েৃর্ষ্ঠতর্ি িূযিতম স্পিে নিনিত করার জ্িয
নবর্ক্রতা/মানিকর্দর সমস্ত প্রর্য়াজ্িীয় দরজ্া এবং কযানবর্িট ুর্ি রা র্ত
এবং একইসার্ে সকি িাইট সুইচ চািু করার েরামিে ক্ষদওয়া হয়।

প্রনতটি প্রদিেিীর আর্গ বা ের্র উচ্চ-স্পিে করা েৃষ্ঠতি(ক্ষর্মি
ক্ষরনিং দরজ্ার হাতি ইতযানদ) েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি করুি।
সম্পনির বাইর্র এবং নভতর্র মািুর্ের সমার্বি এোর্িার জ্িয
প্রদিের্ির সময় অদি বদি করুি।

সম্ভাবয ভাোর্ট/ক্ষক্রতার্দর সম্পনির্ত োকাকািীি সমর্য় শুধুমাে
প্রর্য়াজ্িীয় েৃষ্ঠতি স্পিে করর্ত (উদাহরণস্বরূে, প্রর্য়াজ্র্ি
উের্র/নির্চ র্াওয়ার সময় হযান্ডর্রি বযবহার) েরামিে নদি।
সাবেজ্িীি নবনডং সুনবধানদ (ক্ষর্মি নজ্ম, োদ ক্ষডক, েুি) প্রদিেি
সীনমত করুি।
একবার্র শুধুমাে একটি েের্ক (ক্ষর্মি নবনডং ইসর্েক্টর, ক্ষহাম
অযার্প্রইজ্ার, সম্ভাবয ভাোর্ট/ক্ষক্রতা, ের্টাগ্রাোর, ক্ষেজ্ার) সম্পনির
নভতর্র র্াওয়ার অিুমনত নদর্ত উৎসানহত করুি। র্নদ একই সমর্য়
একানধক েে সম্পনির নভতর্র োর্ক, তাহর্ি বযনির্দর মর্ধয সব
সময় 6 েু ট দূরত্ব বজ্ায় রা র্ত হর্ব, এবং মুর্ র আবরণ অবিযই
েরর্ত হর্ব।
সম্ভাবয ভাোর্ট/ক্ষক্রতার্দর, র্ ি সম্ভব, অল্পবয়ে ক্ষের্ির্মর্য়র্দর
সম্পনি প্রদিেিীর্ত িা আির্ত, অেবা উেনস্থ্ত নিশুর্দর বাইর্র
ক্ষের্ে িা নদর্ত উৎসানহত করা হয়।
নবর্ক্রতা/ দািাির্দর সম্ভাবয ভাোর্ট/ক্ষক্রতার্দর সার্ে একই গানের্ত
চো ক্ষের্ক সীমাবদ্ধ করুি। র্নদ এটা এোর্িা িা র্ায়, তাহর্ি
গানের্ত সবাইর্ক মুর্ র আবরণ েরর্ত হর্ব এবং গানের ঘি
ঘি স্পিে করা অঞ্চিগুনি েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি করর্ত হর্ব।
সিরীর্র করা ওয়াকথ্রুর্য়র (উদাহরণস্বরূে ক্ষরকডে করা/িাইভ
নভনডও) বদর্ি দূরবতী ওয়াকথ্রু েনরচািিা করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক
স্বোস্থ্যনবনি, েনরষ্কোর
করো, এবং
জীবোিুর্ুক্তকরণ

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

ক্ষসন্টার ের নডনজ্জ্ কর্ন্ট্রাি এন্ড নপ্রর্ভিিি (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য অনধদপ্তর (Department of
Health, DOH) প্রদি স্বাস্থ্যনবনধ, েনরষ্কার-েনরছন্নতা, ও জ্ীবািুমুিকরণ
নবনধ ক্ষমর্ি চিুি এবং প্রনতষ্ঠার্ি েনরষ্কার-েনরছন্নতা ও
জ্ীবািুমুিকরণ কার্েক্রর্মর তানর , সময়, ও েনরনধ নির্ রা ুি।

নরর্য়ি এর্েট নবর্ক্রতারা সম্পনি েনরদিের্ির আর্গ এবং ের্র সম্ভাবয
গ্রাহকর্দর হযান্ড সযানিটাইজ্ার প্রদাি করর্েি তা নিনিত করুি।
প্রর্বি এবং প্রস্থ্াি সহ উচ্চ স্পিে করা এিাকায় স্পিেনবহীি হযান্ড
সযানিটাইজ্ার নডসর্েিসার স্থ্ােি করুি।

হার্তর স্বাস্থ্যনবনধ োির্ির ক্ষেিি প্রদাি এবং রেণার্বেণ করুি,
সাবাি, বহমাি োনি এবং নিষ্পনির্র্াগয কাগর্জ্র ক্ষতায়ার্ি নদর্য়
হাত ক্ষধায়া সহ, ক্ষর্ এিাকায় হাত ক্ষধায়া সম্ভব িয় ক্ষস ার্ি একটি
60% বা তার ক্ষবনি অযাির্কাহি ধারণকারী অযাির্কাহি-নভনিক
হযান্ড সযানিটাইজ্ার সরবরাহ করুি।
ক্ষিয়ার করা এবং প্রায়িই ক্ষোিঁয়া হয় এমি সব বস্তু বযবহার্রর েূর্বে
ও ের্র র্ার্ত কমীর্দর হাত েনরষ্কার রা ার এবং জ্ীবাণুমুি করার
উেকরণ প্রদাি করুি এবং তা বযবহার করর্ত উৎসানহত করুি
এবং তারের হার্তর স্বাস্থ্যনবনধ ক্ষমর্ি চির্ত উৎসানহত করুি।
নিবনন্ধত জ্ীবািুমুিকরর্ণর সামগ্রীগুনি বযবহার কর্র র্ন্ত্রোনত ও
সরঞ্জাম নিয়নমত েনরষ্কার ও জ্ীবাণুমুি করা নিনিত করুি, অন্তত
কমীরা র্ িই ওয়াকে ক্ষেিিগুনি েনরবতে ি কর্রি বা একটি িতু ি
সরঞ্জার্মর ক্ষসর্ট কাজ্ করর্ত র্াি।
ক্ষিয়ার করা এবং প্রায়িই স্পিে করা েৃষ্ঠতর্ির ক্ষের্ে কমেচারীর্দর
বযবহার্রর জ্িয উের্ুি েনরষ্করণ/জ্ীবাণুমুিকরণ উেকরণ সরবরাহ
করুি, প্রস্তুতকারর্কর নির্দে িিা অিুসরণ কর্র এবং এই েৃষ্ঠতর্ির
বযবহার্রর আর্গ এবং ের্র হার্তর েনরছন্নতা অিুসরণ কর্র।
নিয়নমতভার্ব সাইট েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি করুি এবং বহু
জ্র্ির দ্বারা বযবহৃত উচ্চ ঝুিঁ নক সম্পন্ন স্থ্ািগুনির্ক আরও ঘি
ঘি েনরষ্কার এবং জ্ীবািুমুি করর্ত হর্ব।
কর্ ার েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুিকরণ প্রনক্রয়া অন্তত প্রনতটি নিের্টর
ের, প্রনতনদি বা প্রর্য়াজ্ি অিুর্ায়ী আর্রা ঘি ঘি ঘটর্ত হর্ব।
ক্ষর্ ার্ি সম্ভব, ক্ষরেরুমগুনির্ত ক্ষিাক প্রর্বর্ির সং যা কনমর্য় দূরত্ব
বজ্ায় রা ার নিয়মাবিী র্ার্ত োিি করা হয় তা নিনিত করুি।
েযানসনিটি বা অবস্থ্াি নিয়নমতভার্ব েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি
করুি এবং অর্ির্কর দ্বারা বযবহৃত উচ্চ ঝুিঁ নক সম্পন্ন স্থ্ািগুনির্ক
(ক্ষর্মি নবশ্রামকে) আরও ঘি ঘি েনরষ্কার এবং জ্ীবািুমুি
করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক
স্বোস্থ্যনবনি,
েনরচ্ছন্নর্ো, এবং
জীবোণুর্ুক্তকরণ
(চনয়ে)

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

একজ্ি বযনির COVID-19 আক্রান্ত হওয়ার ঘটিা ধরা েরর্ি অবিযই
তার্দর দ্বারা বযবহৃত এিাকা েনরষ্কার্রর এবং জ্ীবাণুমুি করার বযবস্থ্া
করুি, এবং ক্ষসই েনরষ্কার করা এবং জ্ীবাণুমুিকরর্ণ অন্তত সকি
অনধক র্াতায়ার্তর এিাকা এবং ক্ষবনি স্পিে করা েৃষ্ঠতিগুনি (ক্ষর্মি
নিেট, িনব, নবনডং এর প্রর্বি দ্বার, বযাজ্ েযািার, নবশ্রাম কর্ের
ক্ষরনিং, দরজ্ার হাতি) অন্তভুে ি হর্ত হর্ব, COVID-19 এর ক্ষের্ে
কার্েকর নহর্সর্ব েনরর্বি সংরেণ এর্জ্নস (Environmental Protection
Agency, EPA) দ্বারা নিণীত েনরর্বি সংরেণ দপ্তর্রর (Department of
Environmental Conservation, DEC) সামগ্রী বযবহার কর্র।
র্নদ ক্ষিয়ারকৃ ত নবনডং ক্ষস্পস অসুস্থ্ কমেচারী দ্বারা বযবহার করা
হর্য় োর্ক, তাহর্ি ক্ষসই ক্ষিয়ারকৃ ত স্থ্ািগুর্িা (ক্ষর্মি নিেট, িনব,
প্রর্বিদ্বার) বন্ধ করুি এবং জ্ীবাণুমুি করুি।
সাধারণত বানসন্দা এবং/অেবা কমীর্দর প্রদাি করা ক্ষিয়ারকৃ ত,
কনের োে বা অিযািয াদয এবং োিীয় সুনবধানদর বযবহার
নিনেদ্ধ করুি।
াবার ও োিীয় (ক্ষর্মি বুর্ে ধািঁর্চর াবার) ভাগাভানগ করা
নিনেদ্ধ করুি, বানে ক্ষের্ক কমীর্দর দুেুর্রর াবার আির্ত
উৎসানহত করুি, এবং াবার াওয়ার সময় সামানজ্ক দূরত্ব
োিি করর্ত কমীর্দর জ্িয ের্োপ্ত জ্ায়গার বযবস্থ্া করুি।

যর্োগোয়র্োগ

নিনিত করুি ক্ষর্ আেনি রার্জ্যর জ্ানর করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
ের্োর্িাচিা কর্রর্েি এবং বুর্ঝর্েি, এবং এটিও নিনিত করুি ক্ষর্
আেনি ক্ষসগুনি কার্েকর করর্বি।

কমেচারী, গ্রাহক, এবং দিেিােীর্দর তেয প্রদাি করার জ্িয ওর্য়বর্েজ্,
ক্ষটিট এবং ইর্মি গ্রুে, এবং ক্ষসািযাি নমনডয়া প্রচারানভর্াি বযবহার
করুি র্ার্ত নির্দে নিকা, প্রনিেণ, সাইর্িজ্, এবং তেযর্ক অন্তভুে ি োর্ক।

কমীর্দর র্োর্ে স্বাস্থ্যনবনধ, সামানজ্ক দূরর্ত্বর নিয়মাবিী, PPE এর
সঠিক বযবহার এবং েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি করার ক্ষপ্রার্টাকি
ক্ষমর্ি চিার কো মর্ি কনরর্য় নদর্ত, অনের্সর নভতর্র ও বাইর্র
সাইর্িজ্ ক্ষোে করুি।

বযনির্দর ক্ষমৌন ক ক্ষর্াগার্র্াগ এবং স্বাের্রর মাধযর্ম বযনিগত
প্রনতরোমূিক সরঞ্জাম (PPE) বযবহার, নবর্িে কর্র মুর্ র আবরর্ণর
জ্িয ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনতর্রাধ ক্ষকন্দ্র (CDC) এবং রাজ্য এবং
স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চির্ত উৎসানহত করুি।

কমেচারী এবং গ্রাহকর্দর জ্িয একটি ক্ষর্াগার্র্াগ েনরকল্পিা গর্ে
তু িুি র্ার্ত প্রর্র্াজ্য নির্দে িাবিী, প্রনিেণ, সাইর্িজ্ এবং বযনিবগের্ক
তেয প্রদার্ির একটি সুসঙ্গত উোয়র্ক অন্তভুে ি কর্র।

ক্ষেনসনিটির চানরনদর্ক সাইর্িজ্ ক্ষোে করুি মািুের্দর সঠিক
েনরছন্নতা, সামানজ্ক দূরর্ত্বর নিয়ম, উের্ুি PPE এর বযবহার
এবং েনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুি করার ক্ষপ্রার্টাকি ক্ষমর্ি চিার কো
মর্ি কনরর্য় ক্ষদওয়ার জ্িয।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওয়েনিং
নিউ ই কত
নিয় োগকর্তো এবং কর্ত চোরীয়ের
জিয ভূসম্পনি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিার্ের ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ক্ষজ্গুনির্ক ের্োয় II এর েুিরায়
ক্ষ ািার জ্িয অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, এবং তার সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে ক্ষসই সকি ভূ সম্পনি সংক্রান্ত নক্রয়াকিােগুনির ক্ষের্ে
ক্ষর্গুনির্ক েূর্বে অেনরহার্ে নহসর্ব কাজ্ করার অিুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়নেি। নবস্তানরত তর্েযর জ্িয ভূ সম্পনি সংক্রান্ত
নক্রয়াকিার্ের জ্িয COVID-19 এর অন্তবেতীকািীি নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুরী অবস্থ্ার সময়, সকি আবানসক সম্পনি বযবস্থ্ােিা সংস্থ্া, ভূ সম্পনি নবর্ক্রতা/দািাি, ভবি
েরীেক, নবনডং মূিযায়িকারী এবং সংনিষ্ট সংস্থ্া/েনরচািকর্দর ভূ সম্পনি ার্তর সার্ে সম্পনকে ত রাজ্য এবং ক্ষেডারাি
প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনির ক্ষর্ ক্ষকাি েনরবতে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ত হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয়, রাজ্য, এবং
ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতস্থ্ােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্যোবিযক

সুেোনরিকৃর্ সয়বত োির্ অিুিীনি

যর্োগোয়র্োগ
(চনয়ে)

ক্ষকাি কমীর COVID-19 হর্য়র্ে নিনিত হওয়া মােই তৎেণাৎ
ক্ষেট ও স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য দপ্তরর্ক জ্ািাি।

নিনিং

অসুস্থ্ কমীর্দর বানের্ত োকা উনচত অেবা কমের্ের্ে অসুস্থ্ হর্ি
বানের্ত নের্র র্াওয়া উনচত।

সাইর্ট সবার িজ্র্র আর্স এমিভার্ব সম্পূণে করা নিরােিার
েনরকল্পিাটি ক্ষোে করুি।

ক্ষর্সব কমী (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 উেসগে সম্পর্কে জ্াির্ত
ক্ষচর্য়র্ে, (2) গত 14 নদর্ি COVID-19 েরীোয় েনজ্টিভ ধরা
ের্ের্ে, এবং/অেবা (3) গত 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া বা
সর্ন্দহভাজ্ি কার্রা ঘনিষ্ট বা নিকট সংস্পর্িে এর্সর্ে, তার্দর
প্রর্তযর্কর জ্িয স্বাস্থ্য েরীো (ক্ষর্মি, প্রশ্নেে েূরণ, তােমাো
র্াচাই) বাধযতামূিক করুি।
COVID-19 েনজ্টিভ হওয়া ক্ষকাি কমীর্ক অবস্থ্ার্ি ঢু কর্ত ক্ষদর্বি
িা এবং তার অবস্থ্া মূিযায়ি ও েরীো করার জ্িয তার্ক তার
স্বাস্থ্যর্সবা প্রদািকানরর সার্ে ক্ষর্াগার্র্ার্গর নির্দে িিাবিী নদর্য়
বানের্ত োঠির্য় নদর্বি।
নিনিত েনজ্টিভ ক্ষকর্সর কো তৎেণাৎ ক্ষেট ও স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য
দপ্তরর্ক জ্ািাি এবং সংনিষ্ট বযনির্ক স্বাস্থ্যর্সবা ও েরীো-নিরীোর
প্রর্য়াজ্িীয় তেয ও নদকনির্দে িিা প্রদাি করুি।
একটি েনজ্টিভ ক্ষকর্সর ক্ষের্ে েনরষ্কার, জ্ীবাণুমুি, এবং কন্টযাক্ট
ক্ষেনসংর্য়র জ্িয একটি েনরকল্পিা করুি।
নিনিং প্রনক্রয়ার অংি নহর্সর্ব সংগৃহীত সকি উির প্রনতনদি
ের্োর্িাচিা করুি এবং এ ধরর্ির ের্োর্িাচিার একটি ক্ষরকডে
সংরেণ করুি। সবার জ্রুনর ক্ষর্াগার্র্ার্গর তেয সংগ্রহ কর্র
রা ুি র্ার্ত কার্রা মর্ধয প্রশ্নের্ে নির্দে নিত COVID-19 উেসগে
ক্ষদ া ক্ষগর্ি ক্ষর্াগার্র্াগ করা র্ায়।

র্নদ বানসন্দারা COVID-19 এর উেসগে অিুভব কর্রি এবং/অেবা
এর জ্িয ইনতবাচক েরীনেত হর্য় োর্কি তাহর্ি তার্দর ক্ষসই সম্পর্কে
জ্ািার্ত উৎসানহত করুি। র্নদ ইনতবাচক েরীো করা হয় বা
উেসগে ক্ষদ া ক্ষদয়, নরর্য়ি এর্েট মানিক/েনরচািকর্দর অবিযই
র্োর্ে েনরষ্কার এবং জ্ীবািুমুিকরণ ক্ষপ্রার্টাকি চািু করর্ত হর্ব।
সম্পনি প্রদিের্ির জ্িয, প্রর্বর্ির আর্গ ক্ষক্রতা/ভাোর্ট/নবর্ক্রতা/
মানিকর্দর দ্বারা নিনিং প্রশ্নেে সম্পন্ন করা প্রর্য়াজ্িীয় করুি।
ক্ষক্রতা/ভাোর্ট/নবর্ক্রতা/মানিক র্নদ গত েনরদিের্ির 48 ঘন্টার মর্ধয
COVID-19 এর জ্িয ইনতবাচক েরীনেত হি এবং/অেবা উেসগে
অিুভব কর্রি তাহর্ি ক্ষস নবের্য় জ্ািার্িা প্রর্য়াজ্িীয় করুি।
সমাি কমেসংস্থ্াি সুর্র্াগ কনমিি (Equal Employment Opportunity
Commission) বা স্বাস্থ্য নবভাগ (DOH) এর নির্দে নিকা অিুর্ায়ী তদনিক
তােমাোর েরীো করা নবর্বচিা করুি।
COVID-19 এর উেসগে সংক্রান্ত সবর্চর্য় হািিাগাদ তেয ক্ষের্ত
"কর্রািা ভাইরার্সর উেসগেসমূহ" িীেেক CDC-র নির্দে নিকাটি েেুি।
কমী, দিেিােী সহ
র্ার্ত ক্ষকার্িা কমী
বা নিকট সংস্পর্িে
এবং অবনহত করা

কমেস্থ্র্ি আসা প্রর্তযক বযনির িগ বজ্ায় রা ুি
COVID-19 আক্রান্ত হর্ি কমেস্থ্র্ি েরস্পর্রর ঘনিষ্ঠ
আসা সকির্ক সিাি করা র্ায়, ক্ষেস করা র্ায়,
র্ায়।

নিিারর্দর CDC, DOH, এবং OSHA ক্ষপ্রার্টাকিগুনির সার্ে েনরনচত
বযনিবগে দ্বারা প্রনিনেত হর্ত হর্ব এবং তার্দর, অন্তত একটি মুর্ র
আবরণ সহ, র্োর্ে PPE েরর্ত হর্ব।
ক্ষর্ সমস্ত কমেচারী একটি সর্ন্দহজ্িক বা নিনিত COVID-19 ক্ষকর্সর ের্র
কার্জ্ আবার ক্ষর্াগদাি করর্ত চাইর্েি বা ক্ষর্ কমেচারী COVID-19 এর
সংক্রনমত একজ্ি বযনির ঘনিষ্ঠ সানন্নর্ধয বা কাোকানে এর্সর্েি তার্দর
সম্পর্কে ক্ষপ্রার্টাকি এবং িীনতমািার জ্িয DOH এর নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

