
রিওপের িং
র উ ইয়র্ক

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সা, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের মের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার ের্যয নিউ ইয়র্কে র অঞ্চিগুনির 
কার্েক্রেও অন্তরু্ে ক্ত, মর্গুনির্ক পুিরায় মখািার অিুেনত মদওয়া হর্য়র্ে, মসই সার্ে রাজ্য জ্রু্ে অিযািয এিাকাগুনি মর্খার্ি 
অপনরহার্ে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অপনরহার্ে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুেনত মদওয়া হর্য়নেি তার্দর ব্যব্সা ব্া পনরর্েব্ার একটি 
উপাদাি নহসার্ব্। নব্িদ জ্াির্ত খুচরা নব্ক্রয় স্থাি র্াো, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের জ্িয অন্তব্েতীকািীি COVID-19 
নির্দে নিকা (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities) মদখুি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অব্স্থার সেয়, সকি খুচরা নব্র্ক্রতার্দর, খুচরা নব্ক্রর্য়র কার্েক্রে সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং 
মেডারাি প্রর্য়াজ্িীয়তার মর্ মকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্িা তার্দর কার্েক্রর্ে 
অন্তরু্ে ক্ত করর্ত হর্ব্। মকার্িা নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থািীয়, রাজ্য, এব্ং মেডারাি আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি প্রনতস্থাপি 
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

র পয়়োগর্র্ক ়ো ও র্র্মীপেি জ য খুচি়ো 
রিক্রয় স্থ়ো  ভ়োড়ো, মর্মি়োর্মর্ এিিং 
েরিষ্কিপেি র পেক রির়্ো

অর্য়োিিযর্ সেু়োরিিরৃ্র্ সপিক়োত্তর্ম অ িুলন 
ি়োিলরির্ েিূত্ব ব্যনক্তর্দর ের্যয 6 েুর্ের দরূত্ব নিনিত করুি, র্নদ িা নিরাপত্তা 

ব্া েূি কার্েকিার্পর জ্িয কে দরূর্ত্বর প্রর্য়াজ্ি হর্য় োর্ক।

ব্তে োি কার্জ্র জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় কেীর্দর ের্যয ব্যনক্তেত উপনস্থনত 
সীনেত করুি, এব্ং/অেব্া কেেচারী এব্ং গ্রাহকর্দর চিাচি নব্নেন্ন 
করার জ্িয দীর্ে সের্য়র জ্িয খুচরা প্রনতঠার্ির কার্েক্রর্ের সের্য়র 
সেন্বয় করুি।

একটি নিনদেষ্ট অঞ্চর্ির সাটিে নের্কে অে অকুর্পনি অিুর্ায়ী সব্োনযক 
র্তজ্ি মসই অঞ্চর্ি োকর্ত পারর্ব্ি মসখার্ি কেেচারী এব্ং গ্রাহর্কর 
উপনস্থনত 50% এর ের্যয সীোব্দ্ধ রাখুি, তার ের্যয গ্রাহকরাও 
োকর্ব্ি, র্ার্দর অব্িযই নির্জ্র্দর ের্যয অন্তত 6 েুে দরূত্ব 
ব্জ্ায় রাখর্ত হর্ব্, এব্ং সব্ মের্েই, একটি স্বীকৃত েুর্খর 
আব্রণ পরর্ত হর্ব্।

সংকীণে জ্ায়োগুর্িার্ত (মর্েি নিেে, মোে স্টক রুে, কযাি 
মরনজ্স্টার্রর নপেি) একব্ার্র মকব্ি একজ্ি ব্যনক্ত ব্সর্ত পারর্ব্ 
র্নদ িা সব্াই েুর্খর আব্রণ পনরযাি কর্র। ওই স্থার্ি একানযক 
ব্যনক্ত োকর্ি, সব্োনযক র্তজ্ি ওই স্থার্ি োকর্ত পারর্ব্ি তার 
50% এর কে রাখুি।

অতযাব্িযক িয় এেি জ্িসোেে (মর্েি নেটিং) র্তো সম্ভব্ 
সীনেত করুি।

নপক-আপ এব্ং মডনির্ানরর জ্িয নিনদেষ্ট এিাকা স্থাপি করুি, 
সম্ভাব্য মের্ে কন্ট্যাক্ট সীনেত করুি।

ওর্য়টিং রুে ব্ন্ধ রাখার কো নব্র্ব্চিা করুি, এব্ং মদাকার্ির 
ব্াইর্র 6 েুে দরূত্ব নচনিত কর্র সাইি এব্ং মের্ের্ত দরূর্ত্বর 
োকে ার মপাস্ট করুি মর্খার্ি গ্রাহকরা অর্পো করর্ত পারর্ব্ি।

নেটিং রুেগুনির্ত, কেেচারী এব্ং গ্রাহকর্দর ব্যব্হার্রর জ্িয, হযান্ড 
সযানিোইজ্ার সহ র্োর্ে পনরষ্কার/স্বাস্থযনব্নয সংক্রান্ত সােগ্রীর 
উপনস্থনত নিনিত করুি। 

কেীর্দর ব্সার স্থাি ও আসি নব্িযাস 6 েুে দরূত্ব ব্জ্ায় রাখা 
র্ায় এরূপর্ার্ব্ সংর্িাযি ও/ ব্া সীনেত করুি।

প্রনতষ্ঠার্ির মিআউে সংর্িাযি করুি এব্ং সরু েনি, হিওর্য়, 
ব্া স্থার্ি নতর-নচি নদর্য় উর্র্ােুখী পার্য় চিাচি কনের্য় আিুি।

আিাদা প্রর্ব্িপে ও ব্নহেেেি পে সুস্পষ্টর্ার্ব্ নচনিত করুি। 

পনরর্েব্ানদর (মর্েি কনম্পউোর মেরােত, ড্রাই নিনিং) জ্িয 
গ্রাহকর্দর পনরদিেি শুযুোে অযাপর্য়ন্ট্র্ের্ন্ট্র োযযর্ে করর্ত 
উৎসানহত করুি।

নপক-আপ োইর্ের সেয়কাি জ্ািার্িার োযযর্ে গ্রাহকর্দর আেের্ির 
সেয় আগু-নপেু করুি, এব্ং সরাসনর হস্তান্তর করা এনের্য় চিুি।

সদর দরজ্ার কার্ে পানকে ং স্থাি সংরেণ কর্র কাব্েসাইড নপকআর্পর 
সহায়তা করুি, এব্ং সরাসনর হযান্ডঅে করা এনের্য় চিার জ্িয 
মর্খার্ি সম্ভব্ একটি স্পিেব্ীনহি মডনির্ানর ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ি করুি 
মর্খার্ি গ্রাহকরা োনের্তই োর্কি।

সাোনজ্ক দরূত্ব সর্ব্োচ্চ করার জ্িয গ্রাহকর্দর অর্পোর অঞ্চিগুনির 
(মর্েি িাইি, পানকে ং এিাকা) ব্যব্স্থা করুি এব্ং নিযোনরত করুি।

গ্রাহকর্দরর্ক নডনজ্োি মপর্েন্ট্ ব্যব্হার্র ব্া অনগ্রে অেে পনরর্িার্য 
উৎসানহত করুি।

উন্নত পনরষ্করণ এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকরণ ব্যব্স্থা কার্েকর করর্ত প্রর্য়াজ্ি 
অিুর্ায়ী সের্য়র সােঞ্জসয নব্যাি করুি।

প্রনতঠার্ির অর্যন্তরীণ পনরর্েব্ানদর জ্িয, পনরর্েব্ার জ্িয সেয়কাি 
নিযোনরত করুি এব্ং গ্রাহকর্দর েুর্খর আব্রণ পরর্ত এব্ং সাোনজ্ক 
দরূত্ব ব্জ্ায় রাখর্ত উৎসানহত করুি।

গ্রাহকর্দর জ্িয দরূব্তী মকিাকাোর নব্কল্প প্রদাি করুি
(উদাহরণস্বরূপ নিক-অযান্ড-কার্িক্ট, মডনির্ানর)।

প্রর্তযক গ্রাহর্কর ব্যব্হার্রর পর্র নেটিং রুেগুনি পনরষ্কার 
ও জ্ীব্াণুেুক্ত করুি।

র্খি সম্ভব্ মেনি- ব্া নর্নডও-কিোর্রনিং ব্যব্হার করুি। একটি 
নেটিং করা আব্িযক হর্ি, অংিগ্রহণকারীর্দর ের্যয র্োর্ে সাোনজ্ক 
দরূত্ব ব্জ্ায় মরর্খ একটি উন্মকু্ত, উত্তে ব্ায়ু চিাচি র্ুক্ত জ্ায়োয় 
তা করর্ত হর্ব্।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
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এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সা, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের মের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার ের্যয নিউ ইয়র্কে র অঞ্চিগুনির 
কার্েক্রেও অন্তরু্ে ক্ত, মর্গুনির্ক পুিরায় মখািার অিুেনত মদওয়া হর্য়র্ে, মসই সার্ে রাজ্য জ্রু্ে অিযািয এিাকাগুনি মর্খার্ি 
অপনরহার্ে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অপনরহার্ে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুেনত মদওয়া হর্য়নেি তার্দর ব্যব্সা ব্া পনরর্েব্ার একটি 
উপাদাি নহসার্ব্। নব্িদ জ্াির্ত খুচরা নব্ক্রয় স্থাি র্াো, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের জ্িয অন্তব্েতীকািীি COVID-19 
নির্দে নিকা (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities) মদখুি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অব্স্থার সেয়, সকি খুচরা নব্র্ক্রতার্দর, খুচরা নব্ক্রর্য়র কার্েক্রে সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং 
মেডারাি প্রর্য়াজ্িীয়তার মর্ মকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্িা তার্দর কার্েক্রর্ে 
অন্তরু্ে ক্ত করর্ত হর্ব্। মকার্িা নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থািীয়, রাজ্য, এব্ং মেডারাি আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি প্রনতস্থাপি 
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

র পয়়োগর্র্ক ়ো ও র্র্মীপেি জ য খুচি়ো 
রিক্রয় স্থ়ো  ভ়োড়ো, মর্মি়োর্মর্ এিিং 
েরিষ্কিপেি র পেক রির়্ো

অর্য়োিিযর্ সেু়োরিিরৃ্র্ সপিক়োত্তর্ম অ িুলন 
ি়োিলরির্ েিূত্ব সাযারণত ব্যব্হৃত ও অিযািয প্রর্র্াজ্য এিাকায় (মর্েি িক ইি/আউে 

মস্টিি, মহিে নিনিং মস্টিি, কযাি মরনজ্স্টার, িাইি, পণযসােগ্রী 
নডসর্ের সরু েনি) ব্যব্যাি নিনিত করর্ত 6 েুে দরূত্ব নচনিত 
কর্র মেপ ব্া নচি ব্যব্হার্রর োযযর্ে সাোনজ্ক দরূর্ত্বর োকে ার 
মপাস্ট করুি।

প্ররর্িক্ষ়োরূ্মনর্ 
সিঞ্জ়োর্ম

সাযারণত ব্যব্হৃত সাইর্ে (মর্েি িক ইি/আউে মস্টিি, মহিে 
নিনিং মস্টিি, মেক রুে, কযাি মরনজ্স্টার, পণযসােগ্রী নডসর্ের 
সরু েনি) এব্ং অিযািয প্রর্র্াজ্য স্থার্ির মের্ে ব্যব্যাি নিনিত 
কর্র 6 েুে িিাক্ত কর্র মেপ ব্া নচি ব্যব্হার্রর োযযর্ে সাোনজ্ক 
দরূত্ব োকে ার মপাস্ট করুি।

নির্য়ােকারীর কাে মের্ক কেেচারীর্দর নব্িাখরর্চ একটি গ্রহণর্র্ােয 
েুর্খর কর্ার কেীর্দর প্রদাি করর্ত হর্ব্ এব্ং প্রনতস্থাপর্ির মের্ে 
কর্ার্রর একটি পর্োপ্ত সরব্রাহ োকর্ত হর্ব্।

গ্রহণর্র্ােয েুর্খর আব্রণগুনির ের্যয অন্তরু্ে ক্ত নকন্তু সীনেত িয়, 
কাপর্ের (মর্েি ব্ানের্ত মসিাই করা, কুইক কাে, ব্যান্ডািা) এব্ং 
সানজ্ে কাি োস্ক, র্নদ িা কার্জ্র যরি অিুর্ায়ী আর্রা কর্ঠার PPE 

(মর্েি N95 মরসনপর্রের, মেস নিল্ড) আব্িযক হয়।

েুর্খর আব্রণগুনি অব্িযই পনরষ্কার করর্ত এব্ং ব্দিার্ত হর্ব্ এব্ং 
মিয়ার করা র্ার্ব্ িা।

েুর্খর আব্রণগুনি সহ, PPE কীর্ার্ব্ পরর্ত হয়, খুির্ত হয়, 
পনরষ্কার করর্ত হয় এব্ং মেির্ত হয় মস নব্ের্য় নির্য়ােকারীর্দর 
অব্িযই কেেচারীর্দর প্রনিেণ নদর্ত হর্ব্।

গ্রাহক ব্া সহকেীর্দর 6 েুে এিাকার ের্যয োকাকািীি এব্ং 
গ্রাহকর্দর সার্ে কর্োপকের্ির সেয় (মর্েি নব্ক্রয় সম্পন্ন করা, 
ব্ানের্ত সরঞ্জাে মেরােত করা) কেীর্দর অব্িযই েুর্খর আব্রণ 
পরর্ত হর্ব্।

নজ্নিেপে (মর্েি মরনজ্স্টার) মিয়ার করা সীনেত করুি এব্ং 
মিয়ার করা পৃষ্ঠতর্ির স্পিে নিরুৎসানহত করুি; অেব্া, র্খি মিয়ার 
করা ব্স্তু ব্া প্রায়িই স্পিে করা এিাকার সংস্পর্িে আসর্ব্ি তখি 
গ্লার্স পরুি (মেড-র্োর্ে ব্া নচনকতসােত); অেব্া, সংস্পর্িে 
আসার আর্ে ও পর্র হাত জ্ীব্াণুেুক্ত করুি ব্া হাত যুর্য় মেিুি।

মর্ সব্ ব্যব্সায় র্ি র্ি ভ্রেণ এব্ং গ্রাহকর্দর সার্ে আিাপচানরতা 
হয় (উদাহরণস্বরূপ ব্ানের র্ন্ত্রপানত মেরােত, ব্ানের্ত পনরষ্করণ 
পনরর্েব্া), মসখার্ি গ্রাহর্কর মের্ক 6 েুে দরূর্ত্বর ের্যয োকর্ি 
কেীর্দর অব্িযই েুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্। 

র্নদ োনের্ত র্াতায়ার্তর প্রর্য়াজ্ি হয় এব্ং এক সেয় একানযক 
কেেচারী মসই োনের্ত োর্কি, তাহর্ি সকি কেেচারীর্ক অব্িযই 
েুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্।  

পনরষ্করণ পনরর্েব্ার (মর্েি আব্ানসক পনরষ্করণ) জ্িয, কেীর্দর 
নিষ্পনত্তর্র্ােয গ্লার্স পরা উনচৎ। 

গ্রাহকর্দর আব্ানসক পনরর্েব্ার সেয় েুর্খর আব্রণ পর্র োকর্ত 
এব্ং সাোনজ্ক দরূর্ত্বর নির্দে নিকা মের্ি চির্ত উৎসানহত করুি।

একটি মর্রা জ্ায়োয় োকাকািীি কেী এব্ং গ্রাহকর্দর সব্ সেয় 
েুর্খর আব্রণ পর্র োকর্ত উৎসানহত করুি।

কেীর্দর জ্িয মিয়ারকৃত র্ািব্াহর্ি ভ্রের্ণর প্রর্য়াজ্িীয়তা হ্রাস 
করুি। 

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
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এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সা, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের মের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার ের্যয নিউ ইয়র্কে র অঞ্চিগুনির 
কার্েক্রেও অন্তরু্ে ক্ত, মর্গুনির্ক পুিরায় মখািার অিুেনত মদওয়া হর্য়র্ে, মসই সার্ে রাজ্য জ্রু্ে অিযািয এিাকাগুনি মর্খার্ি 
অপনরহার্ে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অপনরহার্ে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুেনত মদওয়া হর্য়নেি তার্দর ব্যব্সা ব্া পনরর্েব্ার একটি 
উপাদাি নহসার্ব্। নব্িদ জ্াির্ত খুচরা নব্ক্রয় স্থাি র্াো, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের জ্িয অন্তব্েতীকািীি COVID-19 
নির্দে নিকা (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities) মদখুি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অব্স্থার সেয়, সকি খুচরা নব্র্ক্রতার্দর, খুচরা নব্ক্রর্য়র কার্েক্রে সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং 
মেডারাি প্রর্য়াজ্িীয়তার মর্ মকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্িা তার্দর কার্েক্রর্ে 
অন্তরু্ে ক্ত করর্ত হর্ব্। মকার্িা নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থািীয়, রাজ্য, এব্ং মেডারাি আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি প্রনতস্থাপি 
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

র পয়়োগর্র্ক ়ো ও র্র্মীপেি জ য খুচি়ো 
রিক্রয় স্থ়ো  ভ়োড়ো, মর্মি়োর্মর্ এিিং 
েরিষ্কিপেি র পেক রির়্ো

অর্য়োিিযর্ সেু়োরিিরৃ্র্ সপিক়োত্তর্ম অ িুলন 
স্ব়োস্থযরিরি, েরিষ্কিে 
এিিং জলি়োেুর্মুক্তর্িে

মসন্ট্ার ের নডনজ্জ্ কর্রাি এন্ড নপ্রর্র্িিি (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এব্ং স্বাস্থয অনযদপ্তর (Department of 

Health, DOH) প্রদত্ত স্বাস্থযনব্নয, পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা, ও জ্ীব্ািুেুক্তকরণ 
নব্নয মের্ি চিুি এব্ং প্রনতষ্ঠার্ি পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা ও 
জ্ীব্াণুেুক্তকরণ কার্েক্রর্ের তানরখ, সেয়, ও পনরনয নির্খ রাখুি।

হাত মযায়ার স্থাি ঠিক কর্র নদি ও ঠিক ের্তা ব্যব্স্থাপিা করুি, 
মর্েি হাত মযায়ার সাব্াি, পানি, ও কাের্জ্র টিসুয প্রদাি করা 
এব্ং মর্খার্ি হাত মযায়ার ব্যব্স্থা করা র্ার্ব্ িা মসখার্ি 60% ব্া 
তার মব্নি অযাির্কাহি-র্ুক্ত হযান্ড সযানিোইজ্ার রাখুি।

িনি পনরচািিা করার পর্র ব্া পৃেক গ্রাহকর্দর কাে মের্ক র্াো 
মিওয়া ব্া মেরােত করা সরঞ্জাে ব্া ব্ানে পনরষ্কার ও জ্ীব্াণুেুক্ত 
করার পর্র কেীর্দর সাব্াি এব্ং জ্ি নদর্য় 20 মসর্কর্ন্ডর জ্িয হাত 
মযায়ার োযযর্ে হার্তর পনরেন্নতা অর্যাস করা প্রর্য়াজ্িীয় করুি।

মিয়ার করা এব্ং র্ি র্ি স্পিে করা পৃষ্ঠতিগুনি ব্যব্হার্রর আর্ে 
এব্ং পর্র পনরষ্কার করার/জ্ীব্াণুিািক সরঞ্জাে প্রদাি করুি 
ব্যব্হার করার জ্িয এব্ং তার পর্র হার্তর স্বাস্থযনব্নয মের্ি 
চির্ত কেীর্দর উৎসানহত করুি।

গ্রাহক ও কেীর্দর ব্যব্হার্রর জ্িয মদাকাি জ্রু্ে সুনব্যাজ্িক 
অব্স্থার্ি হযান্ড সযানিোইজ্ার রাখুি।

গ্রাহক পণয মতািার আর্ে এব্ং গ্রাহক পণয মরর্খ মদওয়ার পর্র 
সরঞ্জাে এব্ং পণয জ্ীব্াণুেুক্ত করা নিনিত করুি।

পণয স্থািান্তর করার ব্া গ্রাহর্কর পনরদিের্ির আর্ে এব্ং পর্র হাত 
সযানিোইজ্ করুি।

নিয়নেত পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি, অন্তত প্রনত নিের্ের পর্র, 
প্রনতনদি, ব্া প্রর্য়াজ্ি অিুর্ায়ী আর্রা র্ির্ি, এব্ং মিয়ার করা 
নজ্নিসগুনি (মর্েি মরনজ্স্টার) এব্ং পৃষ্ঠতিগুনি এব্ং মসই সার্ে মর্ 
জ্ায়োগুনি নদর্য় মব্নি র্াতায়াত করা হয়, মর্েি মপর্েন্ট্ নডর্াইস, 
নপক আপ এর অঞ্চিগুনি, মরস্টরুে, র্ািব্াহি, সব্েজ্িীি অঞ্চিগুনি, 
পনরর্ব্ি সংরেণ সংস্থা (Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা 
COVID-19-এর নব্রুর্দ্ধ কার্েকর নহর্সর্ব্ িিাক্ত হওয়া নিউইয়কে  
মস্টর্ের পনরর্ব্ি সংরেণ দপ্তর্রর (Department of Environmental 

Conservation, DEC) নিব্নন্ধত তানিকারু্ক্ত সােগ্রীগুনি ব্যব্হার কর্র 
আর্রা র্ির্ি পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি।

সুরোর পূব্েসতকে তাগুর্িা মের্ি চিার সার্ে সার্ে মর্খার্ি সম্ভব্ 
ব্াইর্রর ব্ায়ু প্রব্ার্হর ব্যব্স্থা রাখুি (মর্েি- দরজ্া ব্া জ্ািািা 
মখািা রাখা)।

কেেচারীর্দর ব্ানে মের্ক খাব্ার নির্য় আসর্ত উৎসানহত করুি এব্ং 
খাওয়ার সেয় সাোনজ্ক দরূত্ব ব্জ্ায় রাখার জ্িয পর্োপ্ত জ্ায়ো 
সংরেণ করুি।

িনি পনরর্েব্া প্রদািকারী ব্যব্সার জ্িয (উদাহরণস্বরূপ ির্িােযাে, 
ড্রাই নিিার), মরাে নিয়ন্ত্রণ এব্ং প্রনতর্রায মকন্দ্র (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) দ্বারা প্রদত্ত নির্দে নিকা
অিুসরণ করুি:

• উষ্ণতে উপর্ুক্ত জ্র্ির মসটিং-এ পণয মযায়া উনচত এব্ং 
সম্পূণেরূর্প শুনকর্য় মিওয়া উনচত;

• গ্রাহকর্দর িনি একনেত করর্ব্ি িা;
• মিাংরা িনি োাঁকার্িা উনচত িয়;
• প্রনতটি ব্যব্হার্রর পর সরঞ্জাে (উদাহরণস্বরূপ হযাম্পার, 

ব্যাে) পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সা, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের মের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার ের্যয নিউ ইয়র্কে র অঞ্চিগুনির 
কার্েক্রেও অন্তরু্ে ক্ত, মর্গুনির্ক পুিরায় মখািার অিুেনত মদওয়া হর্য়র্ে, মসই সার্ে রাজ্য জ্রু্ে অিযািয এিাকাগুনি মর্খার্ি 
অপনরহার্ে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অপনরহার্ে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুেনত মদওয়া হর্য়নেি তার্দর ব্যব্সা ব্া পনরর্েব্ার একটি 
উপাদাি নহসার্ব্। নব্িদ জ্াির্ত খুচরা নব্ক্রয় স্থাি র্াো, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের জ্িয অন্তব্েতীকািীি COVID-19 
নির্দে নিকা (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities) মদখুি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অব্স্থার সেয়, সকি খুচরা নব্র্ক্রতার্দর, খুচরা নব্ক্রর্য়র কার্েক্রে সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং 
মেডারাি প্রর্য়াজ্িীয়তার মর্ মকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্িা তার্দর কার্েক্রর্ে 
অন্তরু্ে ক্ত করর্ত হর্ব্। মকার্িা নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থািীয়, রাজ্য, এব্ং মেডারাি আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি প্রনতস্থাপি 
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

র পয়়োগর্র্ক ়ো ও র্র্মীপেি জ য খুচি়ো 
রিক্রয় স্থ়ো  ভ়োড়ো, মর্মি়োর্মর্ এিিং 
েরিষ্কিপেি র পেক রির়্ো

অর্য়োিিযর্ সেু়োরিিরৃ্র্ সপিক়োত্তর্ম অ িুলন 
স্ব়োস্থযরিরি, েরিষ্কিে 
এিিং জলি়োেুর্মুক্তর্িে
(চনপে)

র্নদ পনরচ্ছন্নতার কাজ্ করর্ত নের্য় ব্া জ্ীব্াণুেুক্তকারী উপাদার্ির 
োযযর্ে সুরোর েুাঁ নক ততনর হয়, অেব্া এর ের্ি মকাি উপকরণ, 
র্ন্ত্রপানত েনতগ্রস্ত হয়, মসর্ের্ে সংনিষ্ট পনরচ্ছন্নতা কেীর হাত 
মযায়ার ব্যব্স্থা োকর্ত হর্ব্ ও/ ব্া একব্ার ব্যব্হার উপর্র্ােী 
গ্লার্স সরব্রাহ করর্ত হর্ব্।

মিয়ার করা খাব্ার ও পািীয় নিনেদ্ধ করুি (মর্েি ব্ুর্ে যাাঁর্চর 
খাব্ার)।

র্নদ র্াোয় সরঞ্জাে ব্া পণয ব্া মেরাের্তর পনরর্েব্া (মর্েি 
ক্রীো সরঞ্জাে র্াো) প্রদাি করা হয়, মসই সরঞ্জাে ব্া পণয 
মকার্িা গ্রাহক নপকআপ করার আর্ে এব্ং মকার্িা গ্রাহক সরঞ্জাে 
ব্া পণয ড্রপ-অে করার ব্া মেরত মদওয়ার পর তা পনরষ্কার 
এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি।

র্নদ পনরষ্করণ পনরর্েব্া (মর্েি ব্ানের্ত পনরষ্করণ) প্রদাি করা 
হয়, তাহর্ি প্রনতটি ব্যব্হার এব্ং অব্স্থার্ির োর্ের সেয় সেস্ত 
সরঞ্জাে (মর্েি র্যাকুে নিিার, ব্ািনত) সযানিোইজ্ করুি। 

ম ়োগ়োপ ়োগ নিনিত করুি মর্ আপনি মস্টর্ের-ইসুয করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি 
পর্োর্িাচিা কর্রর্েি এব্ং ব্ুর্ের্েি, এব্ং এটিও নিনিত করুি মর্ 
আপনি মসগুনি কার্েকর করর্ব্ি।

কেীর্দর র্োর্ে স্বাস্থযনব্নয, সাোনজ্ক দরূর্ত্বর নিয়োব্িী, PPE এর 
সঠিক ব্যব্হার এব্ং পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করার মপ্রার্োকি 
মের্ি চিার কো ের্ি কনরর্য় নদর্ত, নরর্েি মিার্কিার্ির নর্তর্র 
ও ব্াইর্র সাইর্িজ্ মপাস্ট করুি।

িতুি মপ্রার্োকি ও প্রায়িই সুরো সংক্রান্ত নির্দেিাব্িী সম্পর্কে  সব্ 
কেীর্ক প্রনিেণ নদি।

র্নদ একজ্ি কেী, দিেিােী, অেব্া গ্রাহক খুচরা নব্ক্রর্য়র স্থার্ি 
অিযর্দর র্নিষ্ঠ ব্া নিকেস্থ মর্াোর্র্ার্ে এর্স োর্কি এব্ং COVID-19 
পরীোয় ইনতব্াচক হি, তাহর্ি নির্য়ােকারীর্ক অনব্ির্ে রাজ্য এব্ং 
স্থািীয় স্বাস্থয নব্র্াের্ক অব্নহত করর্ত হর্ব্ এব্ং কন্ট্যাক্ট মেনসং 
প্রর্চষ্টায় সহায়তা করর্ত হর্ব্, এব্ং কেী, দিেিােী, এব্ং/অেব্া 
গ্রাহকর্দর (র্নদ পনরনচত হি)ের্তা সম্ভাব্য পনরনচনতর তেয জ্ািার্ত 
হর্ব্, র্ার্দর মসই ব্যনক্তর সার্ে র্নিষ্ঠ ব্া নিকেস্থ মর্াোর্র্াে নেি, 
একইসার্ে রাজ্য এব্ং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি এব্ং প্রনব্যাি দ্বারা প্রর্য়াজ্িীয় 
মোপিীয়তা ব্জ্ায় রাখার জ্িয সহর্র্ানেতা করর্ত হর্ব্।

সাইর্ে সব্ার িজ্র্র পর্র এেির্ার্ব্ সম্পূণে করা সুরোর 
পনরকল্পিাটি মপাস্ট করুি।

হািিাোদকৃত তেয প্রদাি করার জ্িয কেী, দিেিােী এব্ং গ্রাহকর্দর 
জ্িয একটি মর্াোর্র্াে পনরকল্পিা স্থাপি করুি।

মসযাসাি নেনডয়া, মেৌনখক কর্োপকেপি, এব্ং সাইি ব্যব্হার্রর 
োযযর্ে গ্রাহকর্দর মরাে নিয়ন্ত্রণ এব্ং প্রনতর্রায মকন্দ্র (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) এব্ং স্বাস্থয নব্র্াে 
(Department of Health, DOH) এর নির্দে নিকা অিুর্ায়ী, র্খি 
6 েুে দরূত্ব ব্জ্ায় রাখা সম্ভব্ িয়, তখি েুর্খর আব্রণ 
ব্যাব্হার করর্ত উৎসানহত করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


রিওপের িং
র উ ইয়র্ক

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সা, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের মের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার ের্যয নিউ ইয়র্কে র অঞ্চিগুনির 
কার্েক্রেও অন্তরু্ে ক্ত, মর্গুনির্ক পুিরায় মখািার অিুেনত মদওয়া হর্য়র্ে, মসই সার্ে রাজ্য জ্রু্ে অিযািয এিাকাগুনি মর্খার্ি 
অপনরহার্ে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অপনরহার্ে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুেনত মদওয়া হর্য়নেি তার্দর ব্যব্সা ব্া পনরর্েব্ার একটি 
উপাদাি নহসার্ব্। নব্িদ জ্াির্ত খুচরা নব্ক্রয় স্থাি র্াো, মেরােত এব্ং পনরষ্করণ কার্েক্রর্ের জ্িয অন্তব্েতীকািীি COVID-19 
নির্দে নিকা (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities) মদখুি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অব্স্থার সেয়, সকি খুচরা নব্র্ক্রতার্দর, খুচরা নব্ক্রর্য়র কার্েক্রে সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং 
মেডারাি প্রর্য়াজ্িীয়তার মর্ মকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্িা তার্দর কার্েক্রর্ে 
অন্তরু্ে ক্ত করর্ত হর্ব্। মকার্িা নব্দযোি প্রর্র্াজ্য স্থািীয়, রাজ্য, এব্ং মেডারাি আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি প্রনতস্থাপি 
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

র পয়়োগর্র্ক ়ো ও র্র্মীপেি জ য খুচি়ো 
রিক্রয় স্থ়ো  ভ়োড়ো, মর্মি়োর্মর্ এিিং 
েরিষ্কিপেি র পেক রির়্ো

অর্য়োিিযর্ সেু়োরিিরৃ্র্ সপিক়োত্তর্ম অ িুলন 
রির িং অসুস্থ কেীর্দর ব্ানের্ত োকা উনচত অেব্া কেের্ের্ে অসুস্থ হর্ি 

ব্ানের্ত নের্র র্াওয়া উনচত।

মর্সব্ কেী (1) েত 14 নদর্ি COVID-19 উপসেে সম্পর্কে  জ্াির্ত 
মচর্য়র্ে, (2) েত 14 নদর্ি COVID-19 পরীোয় পনজ্টির্ যরা 
পর্ের্ে, এব্ং/অেব্া (3) েত 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া ব্া 
সর্েহর্াজ্ি কার্রা র্নিষ্ট ব্া নিকে সংস্পর্িে এর্সর্ে, তার্দর 
প্রর্তযর্কর জ্িয স্বাস্থয পরীো (মর্েি, প্রশ্নপে পূরণ, তাপোো 
র্াচাই) ব্াযযতােূিক করুি। 

COVID-19 পনজ্টির্ হওয়া মকাি কেীর্ক প্রনতষ্ঠার্ি ঢুকর্ত মদর্ব্ি 
িা এব্ং তার অব্স্থা েূিযায়ি ও পরীো করার জ্িয তার্ক তার 
স্বাস্থযর্সব্া প্রদািকানরর সার্ে মর্াোর্র্ার্ের নির্দেিিাব্িী নদর্য় 
ব্ানের্ত পাঠির্য় মদর্ব্ি।

কার্রা নিনিতর্ার্ব্ কর্রািা যরা পের্ি তৎেণাৎ মস্টে ও স্থািীয় 
স্বাস্থয দপ্তরর্ক জ্ািাি এব্ং সংনিষ্ট ব্যনক্তর্ক স্বাস্থযর্সব্া ও পরীো-
নিরীোর প্রর্য়াজ্িীয় তেয ও নদকনির্দেিিা প্রদাি করুি।

একটি পনজ্টির্ মকর্সর মের্ে পনরষ্কার, জ্ীব্াণুেুক্ত, এব্ং কন্ট্াক্ট 
মেনসংর্য়র জ্িয একটি পনরকল্পিা করুি।

নিনিং প্রনক্রয়ার অংি নহর্সর্ব্ সংেৃহীত সকি উত্তর প্রনতনদি 
পর্োর্িাচিা করুি এব্ং এ যরর্ির পর্োর্িাচিার একটি মরকডে  
সংরেণ করুি। সব্ার জ্রুনর মর্াোর্র্ার্ের তেয সংগ্রহ কর্র 
রাখুি র্ার্ত কার্রা ের্যয প্রশ্নপর্ে নির্দে নিত COVID-19 উপসেে 
মদখা মের্ি মর্াোর্র্াে করা র্ায়।

গ্রাহকর্দরর্ক স্বাস্থয পরীো করর্ত নকংব্া মর্াোর্র্ার্ের তেয নদর্ত 
ব্াযয করা র্ার্ব্ িা নকন্তু গ্রাহকরা এটি করর্ত তার্দরর্ক উৎসানহত 
করা হর্চ্ছ।

গ্রাহকর্দর মর্াোর্র্ার্ের তেয প্রদাি করর্ত উতসানহত করুি র্ার্ত 
প্রর্য়াজ্র্ি তার্দর িে করা মর্র্ত পার্র এব্ং মর্াোর্র্াে িিাক্তকরর্ণর 
জ্িয তার্দর সার্ে মর্াোর্র্াে করা মর্র্ত পার্র।

মিাকজ্ি আসার পূর্ব্েই র্োসম্ভব্ দরুব্তীর্ার্ব্ নিনিং করুি 
(মর্েি- মেনির্োি ব্া ইর্িকেনিক জ্নরর্পর োযযর্ে)।

নিনিং সম্পন্ন করার পূর্ব্ে মিাকজ্ি র্ার্ত এর্ক অপর্রর র্নিষ্ট ব্া 
কাোকানে সংস্পর্িে িা আসর্ত পার্র মসজ্িয নিনিং প্রনক্রয়া সেন্বয় 
করুি।

র্োর্ে PPE পনরযাি কর্র ব্া স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা 
মডনির্ানরগুনি োো, কেী ও অনতনে সহ প্রর্তযক ব্যনক্তর, র্ার্দর 
কার্জ্র সাইে ব্া অঞ্চর্ি অিযািয ব্যনক্তর সার্ে র্নিষ্ঠ সংর্র্াে হর্ত 
পার্র ব্া কাোকানে আসর্ত হর্ত পার্র, তার্দর জ্িয অব্যাহতর্ার্ব্ 
একটি িে ব্জ্ায় রাখুি।

COVID-19 এর উপসেে সংক্রান্ত সব্র্চর্য় হািিাোদ তেয মপর্ত 
"কর্রািা র্াইরার্সর উপসেেসেূহ" (Symptoms of Coronavirus) 

িীেেক CDC-র নির্দে নিকাটি পেুি।

নিিাররা CDC, DOH, এব্ং OSHA মপ্রার্োকিগুনির সার্ে পনরনচত 
ব্যনক্তব্েে দ্বারা প্রনিনেত হর্ত হর্ব্ এব্ং তার্দরর্ক, অন্তত একটি 
েুর্খর আব্রণ সহ, র্োর্ে PPE পরর্ত হর্ব্।

মর্ সেস্ত কেেচারী একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনিত COVID-19 মকর্সর 
পর্র কার্জ্ আব্ার মর্ােদাি করর্ত চাইর্েি ব্া মর্ কেেচারী COVID-19 
এর সংক্রনেত একজ্ি ব্যনক্তর র্নিষ্ঠ সানন্নর্যয ব্া কাোকানে এর্সর্েি 
তার্দর সম্পর্কে  মপ্রার্োকি এব্ং িীনতোিার জ্িয DOH এর নির্দে নিকা
মদখুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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

