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26 জনু 2020 এর হিসেসে 

উষেেয 

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ায় ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষেরার জনয এই অন্তেবত্ী হনসদবেনা ("COVID-19 
ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষেরা এেং হেশ্বাে-হিহিক প্রহত্ষ্ঠান পহরচালনার জনয অন্তেবত্ী হনসদব হেকা") তত্হর করা 
িসয়হিল হেশ্বাে শনত্া এেং ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষোর পহরচালনাকারী এেং ত্াসদর কর্মী, ঠিকাদার, শস্বচ্ছাসেেক 
এেং অংেগ্রিণকারীসদর োেধানত্া অেলম্বসনর জনয যাসত্ ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষো পুনরায় শ ালার পর  
COVID-19 এর হেস্তার শেসক ত্াসদর রক্ষা করা যায়। এই হনসদব হেকা দাফন এেং কহর্মটাল শেো েি েকল ধর্মীয় এেং 
শেষকৃত্য ের্মাসেসের শক্ষসে প্রসযাজয। 

এই হনসদব হেকাগুহল শকেলর্মাে নযযনত্র্ম প্রসয়াজনীয়ত্া এেং হনসয়াগকত্ব া অহত্হরক্ত েত্কব ত্া এেং হনসষধাজ্ঞা জাহর করসত্ 
পাসরন। এই হনসদব হেকাগুহল প্রকােনার ের্ময় েেবাহধক পহরহচত্ গণস্বাস্থ্য অনুেীলসনর উপর হিহি কসর, এেং শযই নহের 
উপর হনিব র কসর এই হনসদব হেকা তত্হর িসয়সি ত্া প্রায়েই পহরেত্ব ন িসত্ পাসর এেং পহরেত্ব ন িসয় োসক। দায়েদ্ধ পক্ষ 
– হনসচ েংজ্ঞাহয়ত্ অনুযায়ী – ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষো েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, শেট এেং শফডাসরল প্রসয়াজনীয়ত্া 
পালন করার জনয দায়েদ্ধ। দায়েদ্ধ পক্ষ এই প্রসয়াজনীয়ত্ায় শযসকাসনা িালনাগাদকরসণর োসে েঙ্গত্ োকার জনয 
দায়েদ্ধ, শেইোসে ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য পহরসষো কাযবক্রসর্মর এেং/অেো োইসটর হনরাপিা পহরকল্পনা র্মসধয ত্া অন্তিুব ক্ত 
করার জনযও দায়েদ্ধ োকসে। 

পটভূরর্ম 

7ই র্মাচব , 2020 ত্াহরস , গিনবর অযানু্ড্র এর্ম. কুওসর্মা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসত্ একটি জরুহর অেস্থ্া শ াষণা কসর 
হনেবািী আসদে 202 জাহর কসরন। ের্মগ্র হনউইয়কব  জসুে COVID-19 এর কহর্মউহনটি ট্রান্সহর্মেন  সটসি। আসরা িহেসয় 
পো হ্রাে করসত্, শয াসন েম্ভে, েযহক্তসদর র্মসধয অেেযই অন্তত্ 6 ফুসটর োর্মাহজক দযরত্ব েজায় রা সত্ িসে।  

15 এহপ্রল 2020 ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা হনেবািী আসদে 202.17 জাহর কসরসিন যা দইু েিসরর শেহে েয়েী এেং 
হচহকৎোগত্িাসে র্মুস র আেরণ েিন করসত্ েক্ষর্ম েকলসক একটি েেবজনীন স্থ্াসন এেং য ন োর্মাহজক দযরত্ব েজায় 
রা া েম্ভে নয়, ো য ন োর্মাহজক দরুত্ব েজায় রা সিন না, ত্ ন ত্াসদর নাক ও র্মু  একটি র্মাস্ক অেো কাপসের 
তত্হর র্মুস র আেরণ হদসয় ঢাকার জনয হনসদবে শদয়। 16 এহপ্রল 2020 ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা হনেবািী আসদে 202.18 
জাহর কসরন যা েরকারী এেং শেেরকারী পহরেিণ ো অনযানয িাোর পহরেিণ েযেিার করা দইু েিসরর শেহে 
েয়সের এেং হচহকৎোগত্িাসে একটি র্মুস র আেরণ েিণ করসত্ েক্ষর্ম েকল র্মানুষসক অেেযই শকান যাোর ের্ময় 
ত্াসদর নাক এেং র্মুস র উপর একটি র্মাস্ক অেো র্মুস র আেরণ পরার হনসদবে শদয়। এিাোও েরকাহর ো শেেরকাহর 
পহরেিসনর শয শকান পহরচালক ো চালকসক একটি র্মুস র আেরণ ো র্মাস্ক যা ত্াসদর নাক এেং র্মু  শঢসক রাস , টা 
পরার হনসদবে শদয় য ন শত্র্মন শকান গাহেসত্ শকান যােী োসক। 29 শর্ম, 2020 ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা হনেবািী 
আসদে 202.34 জাহর কসরন, যা েযেো অপাসরটর/র্মাহলকসদর যারা র্মু  না শঢসক ো র্মু ােরণ ো র্মাসস্কর 
প্রসয়াজনীয়ত্া শর্মসন চলসত্ েযেব িয় ত্াসদর ঢুকসত্ োধা হদসত্ অনুসর্মাদন শদয়। 

https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
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/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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26শে এহপ্রল, 2020 ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা শ াষণা কসরন শয ত্েয-পহরচাহলত্, আঞ্চহলক হেসেষসণ পযবায় হিহিসত্ 
হনউইয়সকব  হেল্প এেং েযেো পুনরায় শ ালার েযাপাসর পযবায় হিহিক দহৃিিহঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 শর্ম 2020 ত্াহরস  
গিনবর েযেস্থ্া কসরন শয নতু্ন COVID-19 েংক্রর্মণ জনোস্থ্ পহরসষো লক্ষণ হিহিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট শট্রহেং েি 
জনস্বাসস্থ্যর হেহিন্ন হদক র্মাোয় শরস  আঞ্চহলক হেসেষণটি করা িসে। 11 শর্ম, 2020-এ, গিনবর কুওসর্মা শ াষণা কসরন 
শয, হনউ ইয়সকব র শেে হকিু অঞ্চসল 15 শর্ম, 2020-এর প্রের্ম পযবায় শুরু িসে, যা উপলিয আঞ্চহলক শর্মহট্রক্স এেং 
েযচসকর উপর হিহি কসর। 29 শর্ম, 2020 ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা শ াষণা কসরন শয শেসটর হেহিন্ন অঞ্চসল পুনরায় 
শ ালার হিত্ীয় পযবায় শুরু িসে এেং একটি নতু্ন প্রারহম্ভক েত্কীকরণ ডযােসোডব  োস্তোয়ন করার শ াষণা কসরসিন 
যা হনউ ইয়কব োেীসদর েরকারী কর্মবকত্ব া এেং হেসেষজ্ঞসদর জনয শেসটর হেসৃ্তত্ শডটা েংগ্রসির প্রসচিাসক একহেত্ করসে 
যাসত্ হনরাপসদ পুনরায় শ ালা হনহিত্ করার জনয িাইরােটি হকিাসে েংেরণ করা শযসত্ পাসর ত্া চলর্মান হিহিসত্ 
পযবসেক্ষণ করা যায়। 11 জনু, 2020, ত্াহরস  গিনবর কুওসর্মা শ াষণা কসরন শয হনউ ইয়সকব র শেে হকিু অঞ্চসল 
পুনরায় শ ালার তৃ্ত্ীয় পযবায় আরম্ভ িসে। 

হনম্নহলহ ত্ র্মান িাোও, স্বাস্থ্য হেিাগ (Department of Health, DOH) এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কর্মব 
পহরসেে েজায় রা ার জনয হনসদবেনা ও আসদে শর্মসন চলসত্ িসে। 

অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন শয, হনউ ইয়কব  শেট িারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ শেসক এই নহেসত্ উসে  করা 
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহত্ক হনসদব হেকা প্রসয়াগ করা িসে। 

রন্উ ইয়কব  শেষট দারয়ত্বেীল ধর্মীয় এবং শেষকৃত্য পরিষষবিাি র্মান্  

আসর্মহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), শেন্টােব ফর হডহজজ কসেল 
অযান্ড হপ্রসিনেন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনিায়রনসর্মন্ট শপ্রাসটকেন এসজহন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং র্মাহকব ন যুক্তরাসের শ্রর্ম হেিাসগর অকুসপেনাল শেফটি অযান্ড শিলে 
অযাডহর্মহনসেেন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনত্র্ম র্মান, ত্সে 
শেটুকুর র্মসধয েীর্মােদ্ধ নয়, ত্া েি প্রসযাজয শফডাসরল েত্ব ােলী েসেবাপহর নযযনত্র্ম রাসজযর র্মান েযত্ীত্ শকাসনা ধর্মীয় 
এেং শেষকৃত্য পহরসষো কাযবক্রর্ম পহরচাহলত্ িসত্ পারসে না।  

এই হনসদব হেকার র্মসধয োকা শেসটর র্মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ার ের্ময় পহরচাহলত্ েকল ধর্মীয় এেং 
শেষকৃত্য পহরসষোর শক্ষসে প্রসযাজয যত্ক্ষণ না শেট কতৃ্ব ক োহত্ল ো েংসোধন করা িয়। ধর্মীয় এেং শেষকৃত্য 
পহরসষোর অপাসরটর, অেো অনয শকান পাটিব  অপাসরটর িারা র্মসনানীত্ িসত্ পাসর (উিয় শক্ষসে, "দায়েদ্ধ পক্ষ") 
এই র্মানদণ্ড পযরসণর দাহয়ত্ব পালন করসে। 

হনম্নহলহ ত্ হনসদব হেকা হত্নটি পেৃক শশ্রহণ হ সর েংগঠিত্ িয়: র্মানুষ, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়া। 

 
I. র্মানু্ষ 

A. োিীরিক দিূত্ব 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই হনহিত্ করসত্ িসে শয, শযসকাসনা ধর্মীয় ো শেষকৃত্য শেোর জনয জর্মাসয়ত্/উপহস্থ্হত্র 
েং যা েীর্মােদ্ধ োসক এর র্মসধযেঃ 
o পযবায় 1 এ োকা অঞ্চসলর জনয, অিযন্তসর ো োইসর অনুহষ্ঠত্ শযসকাসনা শেোর জনয 10 জসনর শেহে নয়। 
o পযবায় 2 এেং 3 এ োকা অঞ্চসলর জনয অিযন্তসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয োটিব হফসকট অে অকুপযাহন্স হদসয় 

হনধবাহরত্ একটি হনহদবি এলাকার ধারণক্ষর্মত্ার 25% এর শেহে নয় এেং োইসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয 25 
জসনর শেহে নয়। 

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
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o পযবায় 4 এ োকা  অঞ্চসলর জনয অিযন্তসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয োটিব হফসকট অে অকুপযাহন্স হদসয় হনধবাহরত্ 
একটি হনহদবি এলাকার ধারণক্ষর্মত্ার 33% এর শেহে নয় এেং োইসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয 50 জসনর শেহে 
নয়। 
• যহদ পৃেক িেন েযেিার করা িয়, ত্ািসল দায়েদ্ধ পক্ষ পযবায় 1 এ োকা অঞ্চসলর জনয একই ের্মসয় 

পৃেক িেসন 10 জসনর একাহধক দল; পযবায় 2 এেং 3 এ োকা অঞ্চসলর জনয েসেবাচ্চ ধারণক্ষর্মত্ার 25% 
এর একাহধক দল; ো পযবায় 4 এ োকা  অঞ্চসলর জনয েসেবাচ্চ ধারণক্ষর্মত্ার 33% এর একাহধক দল 
রা সত্ পারসে, যহদ িেনগুহলর পৃেক প্রসেে এেং প্রস্থ্ানিার হনহদবি োসক এেং দলগুহল এসক অপসরর োসে 
শযাগাসযাগ না কসর।  

• দায়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত্ করসত্ িসে শয েে ের্ময় েকল েযহক্তর র্মসধয অন্তত্ িয় ফুট দযরত্ব েজায় রা া িয়, যহদ 
না র্মযল কাযবকলাসপর হনরাপিার জনয একটি স্বল্প দযরসত্বর প্রসয়াজন িয় (উদািরণস্বরূপ েে েিন) ো েযহক্তরা 
একই পহরোসরর েদেয িয়। যহদও, শয শকান গাসনর কাযবকলাসপর শক্ষসে েযহক্তসদর র্মসধয অেেযই অন্তত্ োসরা ফুট 
দযরত্ব প্রদান করসত্ িসে, অহত্হরক্ত প্রহত্রক্ষার্মযলক েযেস্থ্া োসপসক্ষ, শয শকান ের্ময় কর্মবচারী, শস্বচ্ছাসেেক, 
এেং/অেো অংেগ্রিণকারীসদর অনয েযহক্তর িয় ফুসটর র্মসধয আেসত্ িসে, (অেো োসরা ফুট যহদ গাসনর শক্ষসে 
িয়) গ্রিণসযাগয র্মু ােরণ পহরধান করসত্ িসে, যহদ না ত্ারা একই পহরোসরর েদেয িয়।. কর্মবচারী,শস্বচ্ছাসেেক 
এেং/অেো অংেগ্রিণকারীসদর অেেযই র্মু  শঢসক রা ার জনয প্রস্তুত্ োকসত্ িসে যহদ অনয শকউ অপ্রত্যাহেত্িাসে 
িয় ফুসটর র্মসধয আসে (উদািরণস্বরূপ য ন আেসন েোর জনয িাাঁটসত্ িয়)। (হনসচ শদ ুন)।  

o COVID-19 এর হেরুসদ্ধ েুরক্ষার জনয জনয গ্রিণসযাগয র্মু  আেরসণর র্মসধয অন্তিুব ক্ত হকন্তু এসত্ই েীর্মােদ্ধ 
নয়, কাপে-হিহিক র্মু  আেরণ এেং হডেসপাসজেল র্মাস্ক যা র্মু  এেং নাক উিয় শঢসক রাস । 

• দায়েদ্ধ পক্ষ শেেসনর েযেিার পহরেত্ব ন করসত্ পাসর এেং/অেো শেেসনর ও এেং েোর জায়গার েং যা 
েীর্মােদ্ধ করসত্ পাসর (উদািরণস্বরূপ শপাহডয়ার্ম) যাসত্ কর্মী, শস্বচ্ছাসেেক এেং অংেগ্রিণকারীরা েে হদক শেসক 
অন্তত্ িয় ফুট েযেধাসন োসক (শযর্মন পাোপাহে, এেং য ন এসক অপসরর র্মুস ার্মুহ  িয়) এেং েযেিাসরর 
পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্তকরণ িাো শেেন ো আেন িাগািাহগ করা যাসে না ,যহদ না েকল েযহক্ত একই 
পহরোসরর েদেয িয় (অেবাৎ, একই পহরোসরর েদেযসদর একোসে েেসত্ শদওয়া যাসে, যহদ অনয পহরোসরর 
েদেযসদর শেসক িয় ফুট দযরত্ব েজায় রা া িয়)। য ন শেেসনর র্মসধয দযরত্ব েজায় রা া েম্ভে নয় (শযর্মন 
োউন্ড েুে),দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই র্মু ােরণ েরেরাি করসত্ িসে এেং/অেো োরীহরক প্রহত্েন্ধকত্া, শযর্মন 
প্লাহেক হেহডং শদয়াল তত্হর করসত্ িসে, শয াসন এগুহল োয়ু প্রোি, েীত্াত্প হনয়ন্ত্রণ ো শিহন্টসলেন প্রিাহেত্ 
করসে না।  

o যহদ েযেিার করা িয়, ত্ািসল OSHA হনসদবোেলী অনুযায়ী োরীহরক প্রহত্েন্ধকত্া স্থ্াপন করা উহচত্। 

o োরীহরক প্রহত্েন্ধকত্ার অন্তিুব ক্ত িসত্ পাসর: হেপ পদব া, শপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো অনযানয জলসরাধী 
হেিাজন ো পাটিব েন।  

• দায়েদ্ধ পক্ষসক একই ের্মসয় একাহধক েযহক্তর শিাট েীর্মােদ্ধ স্থ্ান (শযর্মন যানোিন, এহলসিটর) েযেিার হনহষদ্ধ 
করা উহচত্, যহদ না একই ের্মসয় এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল কর্মবচারী গ্রিণসযাগয র্মু ােরণ পহরধান কসর। যহদও, 
র্মু ােরণ েযেিার করা েসিও জনেং যা এলাকার ো যানোিসনর েসেবাচ্চ ক্ষর্মত্ার 50% অহত্ক্রর্ম করসত্ পারসে 
না, যহদ না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা িয়। দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ হনরাপিা 
শপ্রাসটাকল েজায় শরস  যত্ শেহে োইসরর োত্াে শঢাকার েযেস্থ্া কসর োয় ুচলাচল েৃহদ্ধ করা (শযর্মন জানালা 
এেং দরজা শ ালা)। দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ হলফসটর ওসয়টিং এলাকায় ের্মাসেে প্রহত্সরাধ এেং হলফসটর  নত্ব 
েীহর্মত্ করার জনয অহত্হরক্ত েযেস্থ্া গ্রিণ করা, শযর্মন হোঁহে েযেিার েহক্রয় করা। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক েংকীণব রাস্তা, োরান্দা, ো ফাাঁকা জায়গায় ত্ীর হদসয় শটপ ো হচহ্ন েযেিার কসর হি-র্মু ী চলাচল 
কর্মাসনার েযেস্থ্া রা সত্ িসে, এেং োধারণত্ েযেহৃত্ এলাকায় ো শযেে জায়গায় োধারণত্ শলাকজন জে িয় 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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ো লাইসন দাোয় (শযর্মন হেশ্রার্ম কক্ষ, প্রসেে পে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেেন ইত্যাহদ) শে াসন িয় ফুট পর পর 
দযরসত্বর হচহ্ন হদসত্ িসে। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক োরা ফযাহেহলটি জসুে হচহ্ন লাগাসত্ িসে, যা DOH এর COVID-19 হচসহ্নর োসে োর্মঞ্জেযপযণব। 
দায়েদ্ধ পক্ষ ত্াসদর কর্মবসক্ষে ো শেটিং-এর উপর হিহি কসর হনসজসদর কাের্মাইজড হচহ্ন তত্হর করসত্ পাসর, এই 
ধরসনর হচহ্ন হডপাটব সর্মসন্টর হচসহ্নর েসঙ্গ েঙ্গহত্পযণব িসত্ িসে। েযহক্তসদর হনসম্নাক্ত হেষয়গুহল র্মসন কহরসয় শদওয়ার 
জনয হচসহ্নর েযেিার করা উহচত্: 

o য ন িয় ফুট োর্মাহজক দযরত্ব েজায় রা া যাসে না ত্ ন র্মু ােরণ হদসয় ত্াসদর নাক এেং র্মু  শঢসক 
রা ুন। 

o PPE েঠিকিাসে রা া এেং য ন প্রসয়াজন, ত্া োহত্ল করুন। 

o োরীহরক দযরসত্বর হনসদবোেলী শর্মসন চলুন। 

o COVID-19 এর উপেগব ো েংক্রর্মসণর প্রহত্সেদন করা, এেং হকিাসে এটি করা উহচত্। 

o িাসত্র পহরচ্ছন্নত্া এেং পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্তকরসণর হনসদব হেকা অনুেরণ করুন। 

o যোযে শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরচ্ছন্নত্া এেং কাহের হেিাচার অনুেরণ করুন। 

o শেো ো প্রােবনার ের্ময় হেহিন্ন পহরোসরর েদেযসদর িাত্ ধরা ো িাত্ শর্মলাসনা হনহষদ্ধ করুন।  

B. আবদ্ধ স্থ্াষন্ সর্মাষবে  

• দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেেযই নিম্ননিনিত নিয়ম অিুযায়ী েেরীসর ের্মসেত্ িওয়া েীহর্মত্ করসত্ িসে (শযর্মন 
অনুেীলন, র্মণ্ডলীর ের্মাসেে) অনযানয পদ্ধহত্ শযর্মন হিহডও, টেনিকিফারেনসিং ো ড্রাইি ইন শেোর র্মসত্া 
পদ্ধহত্ েযেিার করা, CDC-র হনসদব হেকা অনুযায়ী "কসরানািাইরাে শরাগ 2019 (COVID-19) এর হেরুসদ্ধ 
পহরকল্পনা এেং প্রহত্হক্রয়ার জনয ব্যব্সা ও নিরয়াগকােীরেে জিয অন্তব্বতী নিরেব নিকা" (Interim Guidance for 
Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019।  

o পযবায় 1 এ োকা অঞ্চসলর জনয, অিযন্তসর ো োইসর অনুহষ্ঠত্ শযসকাসনা শেোর জনয 10 জসনর শেহে 
নয়। 

o পযবায় 2 এেং 3 এ োকা অঞ্চসলর জনয অিযন্তসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয োটিব হফসকট অে অকুপযাহন্স হদসয় 
হনধবাহরত্ একটি হনহদবি এলাকার ধারণক্ষর্মত্ার 25% এর শেহে নয় এেং োইসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয 25 
জসনর শেহে নয়। 

o পযবায় 4 এ োকা  অঞ্চসলর জনয অিযন্তসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয োটিব হফসকট অে অকুপযাহন্স হদসয় 
হনধবাহরত্ একটি হনহদবি এলাকার ধারণক্ষর্মত্ার 33% এর শেহে নয় এেং োইসর অনুহষ্ঠত্ শেোর জনয 50 
জসনর শেহে নয়। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক েীর্মােদ্ধ এলাকায়, শযর্মন হেশ্রার্মকক্ষ এেং শেকরুর্ম-এ পযবাপ্ত োর্মাহজক দযরসত্বর পালসনর েযেস্থ্া 
করসত্ িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় য ন োর্মাহজক দযরত্ব রক্ষা করা যাসে না, ত্ ন শলাক ের্মাগর্ম েীর্মােদ্ধ 
রা ার জনয হচহ্ন এেং হেসের্ম (শযর্মন েযেহৃত্ িসচ্ছ হচহ্ন) েযেিার করসত্ িসে; এেং  

• দায়েদ্ধ পক্ষসক শয শকান জর্মাসয়সত্র ের্মসয় (শযর্মন, কহফ হেরহত্, হেফসটর শুরু/শেষ) োর্মাহজক দযরত্ব (শযর্মন, 
িয় ফুট জায়গা) পালন করার জনয কর্মী এেং শস্বচ্ছাসেেকসদর জনয হেহিন্ন হেহডউল হদসত্ িসে।  

C. সর্মাষবষেি সরিয়ত্া 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই আন্তেঃেযহক্তগত্ শযাগাসযাগ এেং ের্মাসেে কর্মাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত্ িসে, শযর্মন: 

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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o যাসদর োকা প্রসয়াজন শুধুর্মাে শেই ের্মস্ত কর্মবচারী/শস্বচ্ছাসেেকসদর জনয েেরীসর উপহস্থ্হত্ েীহর্মত্ করা; 

o োইসর শেো আসয়াজন করা, য ন েম্ভে (শযর্মন ধর্মীয় ের্মাসেসের জনয আউটসডার োহিব ে, অেো 
শেষকৃসত্যর জনয শকেল কেসরর পাসের োহিব ে);  

o োর্মাহজক দযরত্ব হনসদব হেকা েজায় রা ার জনয অন-োইট উপহস্থ্হত্ হ্রাে করা; 

o দযরেত্ী শেো অপেন প্রদান করা (শযর্মন লাইি হেহর্মং, AM/FM েম্প্রচার); 

o ড্রাইি-ইন শেোের্মযসির েুসযাগ শদওয়া: 

▪ হনহিত্ করুন শয অংেগ্রিণকারীরা শয গাহেসত্ এসেসিন শে াসন োকসেন। 

▪ অংেগ্রিণকারীসদর যাজক, কর্মবচারী ো অনযানয যানোিসনর অংেগ্রিণকারীসদর োসে োরীহরকিাসে 
হর্মেহিয়া করা উহচত্ নয়। 

▪ যানোিসন শুধুর্মাে একটি পহরোসরর েদেয োকা উহচত্; 

▪ গাহে অেেযই কর্মপসক্ষ 6 ফুট দযসর োকসত্ িসে, অেো হেকল্প পাহকব ং শেে েযেিার করসত্ িসে। 

o োহিব সের একাহধক ের্ময় প্রদান, যার র্মসধয রসয়সি ঝুাঁ হকপযণব জনসগাষ্ঠীর জনয পৃেক ের্ময় (উদািরণস্বরূপ 70 
েিসরর শেেী েয়েী, যাসদর অন্তহনবহিত্ স্বাস্থ্য ের্মেযা আসি, অেো যাসদর শরাগ প্রহত্সরাধ ক্ষর্মত্া েীহর্মত্; 

o ধারণক্ষর্মত্া পহরচালনার জনয পযসেব োইন-আপসক উৎোহিত্ করা; 

o শয েে কাসজ োর্মাহজক দযরত্ব েজায় রা া যায় শেগুহলসক শযেে কাসজ োর্মাহজক দযরত্ব েজায় রা া যায় না 
শেগুহলর উপর অগ্রাহধকার শদওয়া;  

o কাসজর ের্ময়েুহচ হেহিন্ন করা এেং দ লকৃত্ এলাকা হনসদবে করার জনয হচহ্ন েযেিার কসর একটি এলাকায় 
কর্মবরত্ একাহধক েযহক্ত এেং/অেো দল এহেসয় চলা; এেং/অেো  

o হেহিন্ন পহরোসরর েদেযসদর র্মসধয  হনষ্ঠ ো কািাকাহি শযাগাসযাগ প্রসয়াজন এর্মন পদ্ধহত্ ো িাগািাহগ করা 
েস্তু পহরেত্ব ন ো অপোরণ করা, শযর্মন: 

▪ দটুি জায়গার র্মসধয একটি গাহে ো হলর্মুহজন রাইড শেয়ার করা; 

▪ অনুষ্ঠান ো শেোর আসগ, চলাকালীন ো পসর অংেগ্রিণকারীসদর জনয  াদয এেং পানীয় েরেরাি করা। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই গান, উদািরণস্বরূপ, একটি কয়ার, একক, কযান্টর ো হর্মউহজকযাল অনসেম্বল জহেত্ 
কাযবকলাপ েীহর্মত্ করসত্ িসে, যহদ না েযহক্তসদর র্মসধয অন্তত্ 12 ফুট দযরত্ব েজায় রা া যায় ো অহত্হরক্ত দযরত্ব 
ো োরীহরক প্রহত্েন্ধকত্া শ্বাে-প্রশ্বাসের র্মাধযসর্ম ত্রসলর েঞ্চালন হ্রাে করসত্ পাসর। 

D. েলােল ও কর্মব 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক হপক-আপ এেং শডহলিাহরর জনয হনহদবি এলাকা স্থ্াপন করসত্ িসে, েম্ভােয শক্ষসে শযাগাসযাগ 
েীহর্মত্ করসত্ িসে। 

• দায়েদ্ধ পসক্ষর অন-োইট হর্মেহিয়া েীহর্মত্ করা উহচত্ (উদািরণস্বরূপ, শয ের্মস্ত েযহক্ত প্রাঙ্গণ শেসক চসল যাসচ্ছন 
এেং যারা প্রসেে করসিন ত্াসদর জনয পৃেক প্রস্থ্ান এেং প্রসেেিাসরর েযেো রা া) এেং চলাচল েীহর্মত্ করা 
উহচৎ s (শযর্মন েযহক্তসদর উহচৎ হনসজসদর শেেন ো হেসটর কাসি যোেম্ভে োকা)।  

 
II. জায়গা 
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A. প্ররত্িক্ষার্মূলক সিঞ্জার্ম  

• দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেেযই গ্রিণসযাগয র্মু ােরণ েংগ্রি করসত্, তত্হর করসত্ ো অনযোয় অজব ন করসত্ িসে এেং 
এই ধরসনর আেরণ কর্মবসক্ষসে োকাকালীন কর্মবচারীসদর হেনা র্মযসলয প্রদান করা উহচত্। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর কাসি 
র্মুস র আেরণ, র্মাস্ক এেং অনযানয প্রসয়াজনীয় েযহক্তগত্ প্রহত্রক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE)-এর পযবাপ্ত শযাগান োকা 
উহচত্, যহদ শকাসনা কর্মবচারীর প্রহত্স্থ্াপন প্রসয়াজন ো একজন দেবনােী ো উপহস্থ্ত্ েযহক্তর ত্া প্রসয়াজন িয়। 
গ্রিণসযাগয র্মু ােরসণর র্মসধয অন্তিুব ক্ত োকসে, হকন্তু এর র্মসধয েীর্মােদ্ধ নয়, কাপে (উদা: োহেসত্ তত্হর শেলাই 
করা কাপে, কুইক কাটা, েযান্ডানা), োহজব কযাল র্মাস্ক, এেং শফে হেড।  

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই হনহিত্ করসত্ িসে শয েকল অংেগ্রিণকারী র্মু ােরণ েযেিার করসে যা নাক এেং র্মু  
শক পুসরাপুহর শঢসক রা সে যহদ না ত্া হচহকৎোর কারসণ েযহক্তর স্বাস্থ্য ো হনরাপিার পহরপন্থী িসে, অেো 
অংেগ্রিণকারীর েয়ে দইু েিসরর কর্ম িয়।  

o েোর ের্ময় িাো েে ের্ময় র্মু ােরণ পরা প্রসয়াজন, যহদ েকল েযহক্ত হনসজর পহরোসরর েদেযসদর িাো িয় 
ফুট েযেধাসন োসক। হেশ্বাে শনত্া, পহরচালক, শস্বচ্ছাসেেক এেং/অেো অংেগ্রিণকারীসদর অেেযই র্মু  শঢসক 
রা ার জনয প্রস্তুত্ োকসত্ িসে যহদ অনয শকউ অপ্রত্যাহেত্িাসে িয় ফুসটর র্মসধয আসে (উদািরণস্বরূপ য ন 
আেসন েোর জনয িাাঁটসত্ িয়)। 

• র্মু ােরণ েযেিাসরর পর পহরষ্কার ো প্রহত্স্থ্াপন করসত্ িসে এেং িাগািাহগ করা যাসে না। অনুগ্রি কসর কাপসের 
র্মু ােরণ এেং অনযানয ধরসনর PPE েম্পসকব  অহত্হরক্ত ত্সেযর জনয শরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহত্সরাধ শকন্দ্র (CDC) 
এর হনসদব হেকা শদ ুন, একইোসে ত্া েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদবোেলী। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পহরচালনা করসে ত্াসদর হনজস্ব গ্রিণসযাগয র্মু ােরণ েযেিার করসত্ অনুর্মহত্ 
হদসত্ িসে হকন্তু কর্মীসদর ত্াসদর হনসজর র্মু  আেরণ েরেরাি করসত্ োধয করসত্ পারসে না। উপরন্তু, এই 
হনসদব হেকা কর্মবচারী, পহরচালক, শস্বচ্ছাসেেক ো অংেগ্রিণকারীসদর ত্াসদর েযহক্তগত্ র্মাহলকানাধীন অহত্হরক্ত 
প্রহত্রক্ষার্মযলক আেরণ (শযর্মন োহজব কযাল র্মাস্ক ো শফে হেড) পরসত্ োধা শদসেনা।  

• দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ েস্তু িাগািাহগ েীহর্মত্ করার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করা, শযর্মন ধর্মীয় পাঠ্য, েংগ্রি শপ্লট, এেং 
অনযানয উপাদান,শেইোসে িাগািাহগ করা পৃসষ্ঠর েেব, শযর্মন হপউ, যন্ত্রপাহত্, দরজা, এেং শরহলং; অেো, শেগুহল 
েেব করার ের্ময় কর্মী এেং শস্বচ্ছাসেেকসদর গ্লািে পরসত্ োধয করা ো েসেবর পর কর্মী, শস্বচ্ছাসেেক এেং 
উপহস্থ্ত্ েযহক্তসদর িাত্ জীোণুর্মুক্ত করা ো িাসত্ ধুসত্ োধয করা উহচৎ।  

• যহদ গাউন ো অনযানয শপাোক েরেরাি করা িয়, দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই হনহিত্ করসত্ িসে শয শেগুহল 
পহরষ্কার এেং েযেিাসরর পর শধায়া িয়।  

• দায়েদ্ধ পক্ষ উপাদান িাগািাহগ েীহর্মত্ করসত্ হনম্নহলহ ত্ পদ্ধহত্গুহল োস্তোয়ন করসত্ পাসর: 

o েঠিক দযরত্ব শপ্রাসটাকল েি শকন্দ্রীয় অেস্থ্াসন দান শপ্লট/োক্স রা ুন; 

o হপউ ো শেঞ্চ শেসক ধর্মীয় গ্রন্থগুহল েহরসয় শফলুন, এেং র্মণ্ডলীসক ত্াসদর হনজস্ব আনসত্ উৎোহিত্ করুন; 

o যহদ কয়ার/হর্মউহজকযাল অনোম্বসলর শক্ষসে ের্মাসেসে েহধবত্ দযরসত্বর োসে, েদেযসদর োহেসত্ ত্াসদর হনজস্ব 
গাউন ধুসয় আনসত্, এেং ত্াসদর হনজস্ব যন্ত্রপাহত্ হনসয় আেসত্ উৎোহিত্ করুন, শয াসন েম্ভে; 

o েযহক্তসদর র্মসধয েংেেব এোসত্ হকিু ধর্মীয় অনুেীলন শযগুহলসত্ ঐহত্িযগত্িাসে েযহক্তর র্মসধয  হনষ্ঠ ো 
কািাকাহি শযাগাসযাসগর প্রসয়াজন িয় ত্া পহরেত্ব ন করুন; এেং/অেো 

o ফন্ট ো অনযানয পাহন েম্পহকব ত্ অংেীদাহর শেো ো আনুষ্ঠাহনক কাযবক্রর্ম  াহল করুন। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই PPE - যার র্মসধয র্মু  আেরণ অন্তিুব ক্ত, হকন্তু েীর্মােদ্ধ নয়- হকিাসে যোযে িাসে 
রা া যায়,  ুসল শনওয়া যায়, পহরষ্কার করা িয় (শযর্মন প্রসযাজয), এেং শফসল শদওয়া যায় শেই হেষসয় কর্মীসদর 
প্রহেক্ষণ হদসত্ িসে। 

B. পরিচ্ছন্নত্া, পরিষ্কাি এবং জীবাণুর্মুক্তকিণ 

• প্রােহঙ্গকত্া অনুযায়ী, "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং শেেরকাহর শকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্ত করার 
হনসদব হেকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) 
এেং "িহেসয় পো োর্মান" (STOP THE SPREAD) শপাোর েসর্মত্ CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত্ স্বাস্থ্যহেহধ 
এেং েযাহনসটেসনর আেহেযক েত্ব গুহল শর্মসন চলা িসচ্ছ হকনা ত্া দায়েদ্ধ পক্ষগণসক হনহিত্ করসত্ িসে। দায়েদ্ধ 
পক্ষসক লগ েজায় রা সত্ িসে যাসত্ ত্াহর , ের্ময় এেং পহরচ্ছন্নত্ার পহরহধ অন্তিুব ক্ত। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই োইসট িাসত্র পহরচ্ছন্নত্া শেেন েরেরাি এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসত্ িসে, হনম্নরূসপ: 

o িাত্ শধায়ার জনয: োোন, উষ্ণ প্রোহিত্ পাহন, এেং হডেসপাসজেল কাগসজর শত্ায়াসল। 

o েযাহনটাইজাসরর জনয: শযেে এলাকায় িাত্ শধায়ার েুহেধা উপলিয ো োস্তহেক নয় শে াসন একটি 
অযালসকািল হিহিক িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করসত্ িসে যাসত্ অন্তত্ 60% অযালসকািল রসয়সি। 

o েকল উপহস্থ্ত্ েযহক্ত ো কর্মীসদর েযেিাসরর জনয ের্মস্ত এলাকা জসুে িযান্ড েযাহনটাইজার রা সত্ িসে। এটা 
েুহেধাজনক জায়গায় রা া উহচত্, শযর্মন প্রসেে/ প্রস্থ্ান পে। 

• দায়েদ্ধ পসক্ষর িযান্ড েযাহনটাইজার শেেসনর কাসি োইনসোডব  রা া উহচত্ যা হনসদবে কসর শয দেৃযর্মানিাসে র্ময়লা 
িাত্ োোন এেং পাহন হদসয় ধুসয় শফলা উহচত্; িযান্ড েযাহনটাইজার দেৃযর্মানিাসে র্ময়লা িাসত্ কাযবকর নয়। 

• দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ PPE েি র্ময়লা োর্মগ্রী শফলার জনয েুহেধার চারপাসে পাসের েযেস্থ্া করা।  

• দায়েদ্ধ পক্ষসক িাগািাহগ করা এেং প্রায়েই েেব করা পৃষ্ঠত্সলর জনয উপযুক্ত পহরচ্ছন্নত্ার/জীোণুর্মুক্তকরণ 
উপকরণ েরেরাি করসত্ িসে এেং এই পৃষ্ঠত্সলর েযেিাসরর আসগ এেং পসর অংেগ্রিণকারীসদর িাসত্র পহরচ্ছন্নত্া 
েি প্রস্তুত্কারসকর হনসদবেনা অনুেরণ কসর এই উপকরণ েযেিার করসত্ উত্োহিত্ করসত্ িসে। 

• দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক শকন্দ্র ো ফযাহেহলটিটি হনয়হর্মত্িাসে পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্ত করসত্ িসে এেং অসনসকর িারা 
েযেহৃত্ উচ্চ ঝুাঁ হক েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হনয়হর্মত্ পহরষ্কার এেং জীোনুর্মুক্ত করসত্ িসে। পহরষ্কার এেং 
জীোণুর্মুক্তকরণ কসঠ্ার এেং চলর্মান িসত্ িসে এেং অন্তত্ প্রহত্টি োহিব সের পসর িসত্ িসে। কীিাসে শফহেহলটিগুহল 
পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্ত করসেন ত্ার হেেদ হনসদবোেলীর জনয অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনয 
েরকাহর এেং শেেরকাহর শকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুর্মুক্ত করার হেষসয় অন্তেবত্ীকালীন হনসদব হেকা" 
(Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) 
শদ ুন। 

o দাহয়ত্বেীল দলগুসলাসক হেশ্রার্মকক্ষ হনয়হর্মত্ পহরষ্কার ও জীোণুর্মুক্ত করা হনহিত্ করসত্ িসে। েযেিাসরর 
পহরর্মাসণর উপর হনিব র কসর হেশ্রার্মকক্ষ আসরা  ন  ন পহরষ্কার করা উহচত্।  

▪ শয াসন েম্ভে শে াসন দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই হেশ্রার্মকসক্ষর ধারণ ক্ষর্মত্া হ্রাে কসর দযরত্ব হেহধর্মালা পালন 
হনহিত্ করসত্ িসে।  

o দায়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত্ করসত্ িসে শয শেয়ারকৃত্ েস্তুগুসলা হনয়হর্মত্ িাসে শরহজোডব  জীোণুনােক েযেিার 
কসর জীোণুর্মুক্ত কত্া িয়, যার র্মসধয অন্তত্ প্রহত্ োহিব সের পর জীোণুর্মুক্তকরণ অন্তিুব ক্ত। EPA িারা 
COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কাযবকর হিসেসে েনাক্ত িওয়া হনউইয়কব  শেসটর পহরসেে েংরক্ষণ দপ্তসরর 
(Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত্ পণযগুসলার ত্াহলকা েযেিার করুন। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
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o যহদ পহরষ্কার ো জীোণুর্মুক্তকরণ পণয ো পহরষ্কার এেং জীোণুনােক কাজ হনরাপিা েযািত্ কসর ো উপাদান 
ো ধর্মীয় োর্মগ্রীর ক্ষহত্ কসর, ত্ািসল দায়েদ্ধ পক্ষসক েযেিাসরর র্মধযেত্ী ের্মসয় িাসত্র জীোণুর্মুক্তকরণ 
এলাকার েযেস্থ্া করসত্ িসে এেং/অেো ত্াসদর শফসল শদওয়া যায় এর্মন গ্লািে েরেরাি করসত্ িসে 
এেং/অেো এর্মন োর্মগ্রী েযেিারকারী েযহক্তর েং যা েীহর্মত্ করসত্ িসে। 

o দায়েদ্ধ পক্ষসক শকান েযহক্তর COVID-19 েনাক্ত িওয়ার শক্ষসে উনু্মক্ত এলাকার পহরষ্কাসরর এেং জীোণুর্মুক্ত 
করার েযেস্থ্া করসত্ িসে, এই ধরসনর পহরচ্ছন্নত্ার অন্তিুব ক্ত িসে, অন্তত্ েে অহধক শলাক চলাচল এলাকা 
এেং উচ্চ-েেব পৃষ্ঠত্সলর (শযর্মন হপউ, ধর্মীয় পুস্তক, েংগ্রি শপ্লট, শরহলং, দরজা এেং অনযানয) ইত্যাহদ 
পহরষ্কার।  

• যহদ কাসরার COVID-19 েংক্রর্মসণর েসন্দি অেো হনিয়ত্া োসক, ত্ািসল, "আপনার প্রহত্ষ্ঠানসক পহরষ্কার এেং 
ত্ার জীোণুর্মুক্তকরণ" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পহকব ত্ CDC-এর হনসদব হেকাগুহল িল:  

o শয েযহক্ত অেুস্থ্ ত্ার েযেহৃত্ এলাকা েন্ধ করুন। 

▪ দায়েদ্ধ পক্ষসক অপাসরেন েন্ধ করসত্ িসে না, যহদ ত্ারা ক্ষহত্গ্রস্ত এলাকা েন্ধ করসত্ পাসর।  

o এলাকায় হের্মান োত্াে োোসনার জনয োইসরর দরজা ও জানালা  ুলুন। 

o পহরষ্কার ো জীোণুর্মুক্ত করার আসগ 24  ণ্টা অসপক্ষা করুন। যহদ 24  ণ্টা েম্ভে না িয়, ত্ািসল যত্ক্ষণ 
েম্ভে অসপক্ষা করুন। 

o অেুস্থ্ েযহক্ত িারা েযেহৃত্ েকল এলাকা শযর্মন অহফে, োেরুর্ম, োধারণ এলাকা, এেং িাগািাহগ করা 
েরঞ্জার্ম পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্ত করুন। 

o একোর এলাকা যোযেিাসে জীোণুর্মুক্ত করা িসয় শগসল, এটি েযেিাসরর জনয শ ালা শযসত্ পাসর। 

▪ অেুস্থ্ েযহক্তর োসে  হনষ্ঠ ো কািাকাহি শযাগাসযাগ িাো শয শকউ েংক্রর্মসণর পর পরই এলাকায় হফসর 
শযসত্ পাসরন। 

▪ " হনষ্ঠ ো কািাকাহি" শযাগাসযাগ েম্পসকব  ত্সেযর জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্মণ ো এক্সসপাজাসরর 
পর কাসজ হফসর আো েরকাহর ও শেেরকাহর কর্মবচারীসদর জনয অন্তেবত্ীকালীন হনসদব হেকা" (Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection 
or Exposure) শদ ুন। 

o অেুস্থ্ েযহক্তর প্রদেবন ো েুহেধা েযেিাসরর পর যহদ োত্ হদসনর শেহে ের্ময় অহত্োহিত্ িয়, ত্ািসল অহত্হরক্ত 
পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্তকরসণর প্রসয়াজন শনই, হকন্তু হনয়র্মর্মাহফক পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুক্তকরণ করা উহচত্। 

• শেষকৃত্য েম্পহকব ত্ শেোর জনয, দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই CDC হনসদব হেকা "স্বত্ন্ত্র েযহক্ত এেং পহরোসরর জনয 
শেষকৃত্য েম্পহকব ত্ হনসদব হেকা" অনুযায়ী COVID-19 হনহিত্ ো েসন্দিিাজন র্মৃত্ েযহক্তর র্মৃত্সদি েেব, আহলঙ্গন 
ো চুম্বন হনহষদ্ধ করসত্“িসে। 

• িাগািাহগ করা  াোর ও পানীয় হনহষদ্ধ করুন (শযর্মন েুসফ ধাাঁসচর  াোর)। 

D. পর্বায়িরর্মকভাষব পনু্িায় শুরু কিা 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক উৎপাদন ো উৎপাদন কাযবক্রর্ম স্বািাহেক পযবাসয় হফসর আোর আসগ অপাসরেনাল হেষয়গুসলার 
ের্মেযা ের্মাধাসনর লসক্ষয পুনরায় শ ালার কাযবক্রর্মটি ধাসপ ধাসপ করার জনয উৎোহিত্ করা িসচ্ছ। দায়েদ্ধ পসক্ষর 
োফ শর্মম্বার, শস্বচ্ছাসেেসকর েং যা, কর্মব  ণ্টা, এেং য ন প্রের্ম  ুসল শদওয়া িয় ত্ ন উপহস্থ্হত্র েং যা েীহর্মত্ 
করা হেসেচনা করা উহচত্, যাসত্ পহরেত্ব সনর োসে োর্মঞ্জেয শরস  অপাসরেন চাহলসয় যাওয়া যায়। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/funeral-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/funeral-guidance.html
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D. শর্াগাষর্াগ পরিকল্পন্া 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক ত্ারা শেট প্রদি হেল্প হনসদব হেকা পযবাসলাচনা কসরসিন এেং ত্া েুঝসত্ শপসরসিন এেং শেগুহলর 
োস্তোয়ন হনহিত্ করসেন শেই হনিয়ত্া হদসত্ িসে। 

• দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ কর্মী, শস্বচ্ছাসেেক এেং উপহস্থ্হত্র জনয একটি শযাগাসযাগ পহরকল্পনা তত্হর করা যাসত্ 
প্রসযাজয হনসদবেনা, প্রহেক্ষণ, হচহ্ন এেং একটি োর্মঞ্জেযপযণব উপাসয় োফ শর্মম্বারসদর ত্েয েরেরাি করা যায়। 
দায়েদ্ধ পক্ষ ওসয়েসপজ, শটক্সট এেং ইসর্মইল গ্রুপ, এেং োর্মাহজক শযাগাসযাগ র্মাধযর্ম তত্হর হেসেচনা করসত্ পাসর। 

 
 
 
 
 
III. প্ররিয়াসর্মূহ 

A. রিরন্ং এবং পিীক্ষা 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই কর্মবচারী, হেশ্বােী শনত্া এেং শস্বচ্ছাসেেকসদর জনযোধযত্ার্মযলক তদহনক স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
অনুেীলন োস্তোয়ন করসত্ িসে। দায়েদ্ধ পসক্ষর অংেগ্রিণকারীসদর জনয ঐহচ্ছক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হদসত্ উৎোহিত্ 
করা উহচৎ। 

o হিহনং অনুেীলন দযর শেসক েম্পন্ন করা শযসত্ পাসর (শযর্মন শটহলসফান ো ইসলকট্রহনক জহরসপর র্মাধযসর্ম), 
েযহক্ত িেসন আোর আসগ, যত্টা েম্ভে; অেো োইসট করা শযসত্ পাসর। 

o হিহনং শেষ িওয়ার পযসেব এসক অপসরর োসে  হনষ্ঠ ো কািাকাহি শযাগাসযাসগ েযহক্তসদর শর্মলাসর্মো শেসক 
হেরত্ রা ার জনয হিহনং ের্মন্বয় করা উহচত্। 

o অন্তত্, একটি প্রশ্নপে েযেিার কসর হিহনং েম্পন্ন করসত্ িসে যা হনধবারণ কসর শয েযহক্তর োসে হনসম্নাক্ত 
 টনা  সটসি হক না: 

(a) শজসনশুসন গত্ 14 হদসন  হনষ্ঠ ো হনকট েংেসেব শেসকসিন এর্মন কারও েসঙ্গ হযহন COVID-19 এর 
জনয পরীক্ষায় পহজটিি ফল লাি কসরসিন ো যার র্মসধয COVID-19 এর লক্ষণ রসয়সি। 

(b) গত্ 14 হদসন ত্ার COVID-19 েনাক্ত িসয়সি হক না, অেো 

(c) গত্ 14 হদসন ত্ার COVID-19 এর শকানও লক্ষণ শদ া হদসয়সি হক না। 

• COVID-19 এর োসে েংহেি উপেগব েম্পসকব  েেবাহধক িালনাগাদকৃত্ ত্সেযর জনয "কসরানািাইরাসের লক্ষণ" 
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকব  CDC হনসদব হেকা শদ ুন।  

• দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত্ েযহক্তসদর জনয এটি আেেযক করা যাসত্, যহদ এেং য ন উপসরাক্ত শকান প্রসশ্নর প্রহত্ 
ত্াসদর উিসর পহরেত্ব ন িয় ত্ারা শযন অহেলসম্ব ত্া প্রকাে কসরন, শযর্মন যহদ ত্ারা উপেগব অনুিে করসত্ শুরু 
কসরন, কাসজর ের্ময় ো ত্ার পসর। 

• প্রহত্টি র্মাহকব ন নাগহরসকর ের্মান কর্মবেংস্থ্াসনর েুসযাগ কহর্মেন (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission) ো হডওএইচ (DOH) এর নীহত্র্মালা অনুযায়ী তদহনক ত্াপর্মাো পরীক্ষা করাও িসত্ পাসর। দায়েদ্ধ 
পক্ষ েযহক্তসদর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত ত্সেযর শরকডব  রা সত্ পারসে না (শযর্মন ত্াপর্মাো ত্েয)। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• দায়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত্ করসত্ িসে শয কর্মী হিহনং কাযবক্রর্ম েম্পাদন করসিন, ত্াপর্মাো যাচাই েি, ত্ারা 
েযহক্তগত্ যত্ন পহরসষো ফযাহেহলটিসত্ প্রসেে করা েম্ভােয েংক্রার্মক কর্মী ো দেবনােীসদর এক্সসপাজার শেসক যোযে 
িাসে েুরহক্ষত্। শয কর্মীরা হিহনং কাযবক্রর্ম েম্পাদন কসরন ত্াসদর শরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহত্সরাধ শকন্দ্র (CDC), 
স্বাস্থ্য হেিাগ (DOH) এেং শপোগত্ হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রোেন (OSHA) শপ্রাসটাকসলর োসে পহরহচত্ েযহক্তসদর 
িারা প্রহেহক্ষত্ িওয়া উহচত্। 

• হিহনং করা কর্মীসদর জনয কর্মপসক্ষ একটি শফে র্মাস্ক েি েযহক্তগত্ প্রহত্রক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE) প্রদান করা 
উহচত্ এেং ত্াসদর ত্া েযেিার করা উহচত্, এেং ত্াসত্ গ্লািে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি শফে হেড 
অন্তিুব ক্ত িসত্ পাসর। 

• একজন েযহক্ত যার COVID-19 উপেগব শদ া যাসচ্ছ ত্াসক ফযাহেহলটিসত্ প্রসেে করসত্ শদওয়া উহচৎ নয় এেং 
ত্াসদর পরীক্ষার জনয স্বাস্থ্যসেো প্রদানকারীর োসে শযাগাসযাগ করার জনয হনসদবোেলী হদসয় োহেসত্ পাঠ্াসত্ িসে। 
দায়েদ্ধ পক্ষসক অহেলসম্ব স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগ ও স্বাস্থ্য হেিাগ (DOH) শক COVID-19 এ আক্রান্ত েযহক্ত েম্পসকব  
অেহিত্ করসত্ িসে যহদ পরীক্ষার ফলাফল শরাগ েনাক্ত কসর। দায়েদ্ধ পক্ষসক স্বাস্থ্যসেো ও শটহেং হরসোসেবর ত্েয 
হদসয় েযহক্তসক েরেরাি করসত্ িসে। 

· দায়েদ্ধ পসক্ষর COVID-19 এর েসন্দিিাজন ো হনহিত্ শকে ো COVID-19 এ আক্রান্ত েযহক্তর োসে  হনষ্ঠ ো 
কািাকাহি শযাগাসযাসগর পর কাসজ হফসর আেসত্ চাওয়া কর্মবচারীসদর েংক্রান্ত শপ্রাসটাকল ো পহলহে জানার জনয 
"COVID-19 েংক্রর্মণ ো এক্সসপাজাসরর পর কাসজ হফসর আো েরকাহর ও শেেরকাহর কর্মবচারীসদর জনয 
অন্তেবত্ীকালীন হনসদব হেকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work 
Following COVID-19 Infection or Exposure) শদ া উহচত্।  

· দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত্ শযাগাসযাসগর একটি শকন্দ্রীয় েযহক্ত হনধবারণ করা, যা কাযবকলাপ, অেস্থ্ান, হেফট ো হদন 
িারা পহরেহত্ব ত্ িসত্ পাসর, শয েকল প্রশ্নপে গ্রিণ এেং যাচাই করার জনয দায়ী, এই ধরসনর শযাগাসযাসগর 
েযহক্তসক েোর জনয হনহদবি পাটিব  হিসেসে হচহহ্নত্ করা িসয়সি যাসক ত্ারা পসর COVID-19 েম্পহকব ত্ উপেগব 
অনুিে করসি হক না ত্া জানাসে। 

• দায়েদ্ধ পক্ষসক অেেযই একটি োইট হনরাপিা র্মহনটর র্মসনানীত্ করসত্ িসে যার দাহয়সত্বর র্মসধয রসয়সি োইসটর 
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হদক েেবদা শর্মসন চলা হনহিত্ করা। 

• যত্টা েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত্ এর্মন েকল কর্মী ও দেবনােী েি প্রসত্যক েযহক্তর একটি লগ েজায় রা া, 
যাসদর ের্মাসেে োইট ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসে  হনষ্ঠ শযাগাসযাগ িসত্ পাসর; শেই েকল শডহলিাহর িাো 
যা উপযুক্ত েযহক্তগত্ প্রহত্রক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে র্মাধযর্ম িারা েঞ্চাহলত্ িয়। লসগ 
শযাগাসযাসগর ত্েয োকসত্ িসে, একজন কর্মী, শস্বচ্ছাসেেক ো উপহস্থ্ত্ েযহক্ত COVID-19 এ আক্রান্ত িসল যাসত্ 
েে পহরহচহত্ েনাক্ত করা শযসত্ পাসর,  ুাঁসজ পাওয়া যায় এেং ত্াসক জানাসনা যায়। দায়েদ্ধ পক্ষসক স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য 
হেিাগসক শযাগাসযাগ েনাক্তকরণ প্রহক্রয়ায় োিাযয করসত্ িসে। লসগ অংেগ্রিণকারীসদর একটি ত্াহলকা েজায় 
রা ার প্রসয়াজন শনই। 

• দায়েদ্ধ পক্ষ অংেগ্রিণকারীসদর স্বাস্থ্য হিন েম্পযণব করসত্ ো শযাগাসযাসগর ত্েয হদসত্ োধয করসত্ পাসর না হকন্তু 
অংেগ্রিণকারীসদর ত্া করসত্ উৎোহিত্ করসত্ পাসর। দায়েদ্ধ পক্ষ অংেগ্রিণকারীসদর শযাগাসযাসগর ত্েয প্রদান 
করার জনয একটি হেকল্প প্রদান করসত্ পাসর যাসত্ ত্াসদর লগ রা া শযসত্ পাসর এেং প্রসয়াজসন শযাগাসযাগ করা 
শযসত্ পাসর। 

B. েন্াক্ত এবং খুুঁষজ শবি কিা  

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 পক্ষগুহলসক ত্াসদর োইসট শকাসনা কর্মবচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহত্োচক ফলাফল িসয়সি েসল জানসত্ 
পারসল অেেযই অহেলসম্ব শেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগসক শেই েম্পসকব  অেহিত্ করসত্ িসে। 

• একজন কর্মী, দেবনােী, ো হেশ্বাে শনত্া পরীক্ষায় পহজটিি িসল দায়েদ্ধ পক্ষসক কর্মবসক্ষসে েকল শযাগাসযাগ  ুাঁসজ 
শের করার জনয স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগসক েিসযাহগত্া করসত্ িসে এেং এই ফযাহেহলটিসত্ প্রসেে করা েকল কর্মী ও 
দেবনােীসদর অেহিত্ করসত্ িসে, যারা উক্ত কর্মী COVID- 19 এর লক্ষণগুহল অনুিে করসত্ শুরু করার ো 
েনাক্ত িওয়ার 48  ণ্টা আসগ েযহক্তগত্ যত্ন পহরসষোর েংেসেব এসেসি এর র্মসধয শযটি আসগ  সট োকুক। 

• শেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অহধদপ্তর গৃি হেহচ্ছন্নত্া ো েঙ্গহনসরাধ েি েংক্রহর্মত্ ো এক্সসপাজড েযহক্তসদর র্মহনটহরং ও 
চলাচসল হেহধহনসষধ োস্তোয়ন করসত্ পাসর। 

• শয েকল েযহক্তসক েত্কব  করা িসয়সি শয ত্ারা COVID-19 এর োসে  হনষ্ঠ ো কািাকাহি শযাগাসযাগ কসরসি, 
এেং শট্রহেং, ট্রযাহকং ো অনযানয পদ্ধহত্র র্মাধযসর্ম েত্কব  করা িসয়সি, ত্াসদর েত্কব  করার ের্ময় ত্াসদর 
হনসয়াগকত্ব ার কাসি স্ব-প্রহত্সেদন করসত্ িসে এেং উপসর উহেহ ত্ শপ্রাসটাকল অনুেরণ করসত্ িসে। 

 
IV. অপাষিটি পরিকল্পন্া 

দায়েদ্ধ পক্ষসক োইসট লক্ষণীয়িাসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্রদেবন করসত্ িসে। COVID-19 িহেসয় পো শেসক রক্ষা 
করার জনয শেট একটি হনরাপিা পহরকল্পনা শটর্মসপ্লট উপলিয কসরসি, এেং এই ধরসনর পহরকল্পনা হেশ্বাে হিহিক 
প্রহত্ষ্ঠাসনর েযেিাসরর জনয অহিসযাহজত্। 

 

অরত্রিক্ত রন্িাপত্তা ত্িয, রন্ষদব রেকা এবং সম্পদ পাওয়া র্াষব:  

হনউ ইয়কব  শেট স্বাস্থ্য দপ্তসরর নসিল কসরানািাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department 
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website) 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

র্মাহকব ন যুক্তরাসের শরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহত্সরাধ কসরািাইরাে (COVID-19) 
ওসয়েোইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

শপোগত্ হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রোেন COVID-19 ওসয়েোইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রন্ষেি রলষে, রন্রিত্ করুন্ শর্ আপরন্ এই রন্ষদব রেকা অন্ুর্ায়ী কাজ কিাি বাধযবাধকত্া পষ়েষেন্ এবং 
বুঝষত্ পািষেন্: 

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/

