
এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

ঝুুঁ বকর বিিরণী িণেনাাঃ খেলাধুলা (সম্পণূে নয়) অননু াবদত খেলার ধরন

উচ্চ-ঝুুঁ বক সম্পন্ন
খেলাধুলা

িারীনরক দরূত্ব ব্জায রাখার 
এব্ং/অকব্া পৃককোর্ব্ করার
িূযিত  ক্ষ তা

িূযিত  ক্ষ তা:
1. োগাোনগ করা েরঞ্জা

স্পিে করা এন়ির্য চলুি,
2. প্রর্তযক ব্যনক্তর ব্যব্হার্রর

পর েরঞ্জা  পনরষ্কার/
জীব্ার্ু ুক্ত করুি, অকব্া

3. োগাোনগ করা েরঞ্জা
এর্কব্ার্রই ব্যব্হার করা
র্ার্ব্ িা

িুটব্ল

কুনি

আইে হনক

রাগনব্

ব্ার্েটব্ল

কন্টাক্ট লযাক্রে

েনলব্ল

প্রনতর্র্ানগতা লূক 
নচযার/িাচ

স্বতন্ত্র ব্া দরূব্তী দলগত প্রনিক্ষর্ ব্া কার্েকলাপ

েংগঠিত নব্িা/ক -কন্টযাক্ট দলগত প্রনিক্ষর্ 
(উদাহরর্স্বরূপ ক্রী়িা নিনব্র এব্ং নিনিক) 

প্রনতর্র্ানগতা লূক দর্লর অিুিীলি

স্টখলা, ন টং,  যাচ, নির্ জ (উদাহরর্স্বরূপ 
েংগঠিত নলগ, নপক-আপ স্টখলা)

ভ্র র্ প্রর্যাজি এ ি একানর্ক স্টগ , ন টং,  যাচ, 
ব্া নির্ র্জর প্রনতর্র্ানগতা ূলক টুিোর্ ন্ট

 াঝাবর ঝুুঁ বক 
সম্পন্ন খেলাধুলা

িারীনরক দরূত্ব ব্জায রাখার 
এব্ং/অকব্া পৃককোর্ব্ করার
েীন ত ক্ষ তা 

েীন ত ক্ষ তা:
1. োগাোনগ করা েরঞ্জা

স্পিে করা এন়ির্য চলুি,
2. প্রর্তযক ব্যনক্তর ব্যব্হার্রর

পর েরঞ্জা  পনরষ্কার/
জীব্ার্ু ুক্ত করুি, অকব্া

3. োগাোনগ করা েরঞ্জা
এর্কব্ার্রই ব্যব্হার করা
র্ার্ব্ িা

স্টব্েব্ল/ েিটব্ল

োব্লে স্টটনিে

র যার্কট স্টগ  
(স্টর্ ি ব্যােন ন্টি,
র যার্কটব্ল)

ওযাটার স্টপার্লা

নজ িযানেকে

নিল্ড হনক

োুঁতার্রর নরর্ল

কু্র (2+ স্টরাযার)

র  ্ র্ািটং

স্টপইন্টব্ল

েকার

িি-কন্টযাক্ট লযাক্রে

স্বতন্ত্র ব্া দরূব্তী দলগত প্রনিক্ষর্ ব্া কার্েকলাপ

েংগঠিত নব্িা/ক -কন্টযাক্ট দলগত প্রনিক্ষর্ 
(উদাহরর্স্বরূপ ক্রী়িা নিনব্র এব্ং নিনিক) 

প্রনতর্র্ানগতা লূক দর্লর অিুিীলি

স্টখলা, ন টং,  যাচ, নির্ জ (উদাহরর্স্বরূপ 
েংগঠিত নলগ, নপক-আপ স্টখলা)

ভ্র র্ প্রর্যাজি এ ি একানর্ক স্টগ , ন টং, 
 যাচ, ব্া নির্ র্জর প্রনতর্র্ানগতা ূলক টুিোর্ ন্ট

বনম্ন-ঝুুঁ বক
সম্পন্ন খেলাধুলা

িারীনরক দরূত্ব ব্জায রাখার 
এব্ং/অকব্া পৃককোর্ব্ করার
েব্োনর্ক ক্ষ তা

েব্োনর্ক ক্ষ তা:
1. োগাোনগ করা েরঞ্জা

স্পিে করা এন়ির্য চলুি,
2. প্রর্তযক ব্যনক্তর ব্যব্হার্রর

পর েরঞ্জা  পনরষ্কার/
জীব্ার্ু ুক্ত করুি, অকব্া

3. োগাোনগ করা েরঞ্জা
এর্কব্ার্রই ব্যব্হার করা
র্ার্ব্ িা

স্বতন্ত্র স্টদ ়ি

ব্যাটং স্টকজ

নিকার/
শুটং/
তীরন্দাজী

গলি/ন নি গলি

িি-স্ট াটরচানলত স্টব্াটং

নের্েলে স্টটনিে

রক িাইনেং

স্বতন্ত্র োুঁতার

স্বতন্ত্র কু্র

ক্রে কানি স্টদ ়ি

টে/স্টব্াল স্টগ  (স্টর্ ি 
হেেশু, স্টব্ানক, নব্ি 
ব্যাগ টে)

উ়িন্ত নেে স্টগ  
(উদাহরর্স্বরূপ নেে 
গলি, নিেনব্)

দন়ি স্টকােে

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

িাধযতা লূক প্রস্তাবিত সনিোত্ত  অনিুীলন

িারীবরক দরূত্ব স্টর্ স্টকাি ইির্োর ক্রী়িা ব্া নব্র্িাদি ূলক কার্েকলার্পর জিয, 
জিেংখযা একট নিনদেষ্ট এলাকার জিয ের্ব্োচ্চ র্ারর্ক্ষ তার 
50% এর স্টব্নি হর্ত পারর্ব্ িা, ক েচারী, 
পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর েহকার্র।

প্রনত স্টখর্লাযার়্ির 2 জর্ির স্টব্নি দিেক কাকর্ব্ িা।

েব্ ে য ব্যনক্তর  র্র্য 6 িুট দরূত্ব নিনিত করুি, ইির্োর 
ব্া আউটর্োর, র্নদ িা নিরাপত্তা ব্া  ূল কার্েকলার্পর জিয 
(উদাহরর্স্বরূপ অিুিীলি, স্টখলা) একট স্বল্প দরূত্ব প্রর্যাজি 
হয। র্নদ স্বল্প দরূর্ত্বর প্রর্যাজি হয, তাহর্ল ব্যনক্তর্ক অব্িযই 
 ুখাব্রর্ পরর্ত হর্ব্, র্নদ িা স্টখর্লাযা়িরা িারীনরক 
কার্েকলার্পর জিয এই র্রর্ির আব্রর্ েহয করর্ত িা পার্র 
(অিুিীলি, স্টখলা); র্নদও, স্টর্ স্টকাচ, প্রনিক্ষক, এব্ং/অকব্া 
অিযািয ব্যনক্ত র্ারা েরােনর কার্েকলার্প নির্যানজত িি তার্দর 
 ুখাব্রর্ পরর্ত হর্ব্।

স্টচক-ইি/অযাপর্যন্টর্ ন্ট স্টের্ের ক ীর্দর অব্িযই অিয 
ব্যনক্তর্দর স্টকর্ক েয িুট দরূ্র কাকর্ত হর্ব্, র্নদ িা তার্দর 
 র্র্য স্টকাি িারীনরক প্রনতব্ন্ধকতা কার্ক। র্খিই ক ীরা 
পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর োর্ক ন কনিযা কর্র, তার্দর 
অব্িযই গ্রহর্র্র্াগয  ুখাব্রর্ পরর্ত হর্ব্।

েব্ োর্ারর্োর্ব্ ব্যব্হৃত এলাকায 6 িুট জাযগা নির্দেি কর্র 
োইির্ব্ােে  এব্ং দরূত্ব নচহ্ন নদি এব্ং স্টর্ স্টকাি এলাকা স্টর্খার্ি 
োর্ারর্ত লাইি গঠিত হয অকব্া স্টলাকজি জর়্িা হর্ত পার্র 
(স্টর্ ি স্টেক রু , েরঞ্জা  স্টচকআউট এলাকা, কযাি স্টরনজোর 
এলাকা, লকার রু )।

েুনব্র্া ব্যব্হার্রর জিয পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি এব্ং/অকব্া দর্লর 
জিয নব্নেন্ন ে যেূনচ নদি। 

অযাপর্যন্টর্ ন্ট স্টের্ে িারীনরক প্রনতব্ন্ধকতা (স্টর্ ি প্লানেক 
নিল্ড স্টদযাল) ততনর করুি, স্টর্খার্ি এগুনল OSHA নির্দে নিকা
অিুর্াযী ব্াযু প্রব্াহ, িীতাতপ নিযন্ত্রর্, ব্া স্টেনন্টর্লিি ক্ষনতগ্রি
করর্ব্ িা। 

স্টলআউট পনরব্তে ি করুি এব্ং েংকীর্ে পক, হলওর্য ব্া স্থ্ার্ি 
তীর নদর্য নচহ্ন স্টপাে কর্র পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর 
নদ্ব ুখী পদচলাচল হ্রাে করুি।

একই ে র্য একানর্ক ব্যনক্ত দ্বারা স্টোট জাযগার (স্টর্ ি কযাি 
স্টরনজোর, েরঞ্জা  স্টচকআউট এলাকা) ব্যব্হার নিনধদ্ধ করুি, 
র্নদ িা েকল ব্যনক্ত  ুখাব্রর্ পর্র কার্কি। 

র্খি উপলেয হয তখি পৃষ্ঠর্পাধকর্দর স্পিেহীি অকে প্রদাি, অনগ্র  
অকে প্রদাি ব্া নরজােে  অপিি ব্যব্হার করর্ত উৎোনহত করুি।

অন-সাইট 
কার্েকলাপ

আউটর্োর নিটর্িে িার্ের জিয:

• এই অঞ্চর্লর  র্র্য কার্েকর ো ানজক ে ার্ব্ি নব্নর্নির্ধর্ 
অিুর্াযী িার্ের আকার েীন ত করুি।

• নিনিত করুি স্টর্ পৃষ্ঠর্পাধকরা এর্ক অপর্রর এব্ং িার্ের 
ইিেট্রাক্টরর্দর স্টকর্ক 6 িুট দরূত্ব ব্জায রার্খ।

• উচ্চ ঝুুঁ নকপূর্ে কার্েকলাপ নিনধদ্ধ করুি স্টর্খার্ি িারীনরক 
স্টর্াগার্র্াগ ক্র াগত এ়িার্িা র্ায িা (স্টর্ ি  ািোল আটে , 
ব্নসং)।

ের্ব্োচ্চ ক্ষ তার প্রর্যাজিীযতা স্ট র্ি চলার জিয প্রনতষ্ঠার্ি 
চলাচর্লর প্রব্াহ পর্ের্ব্ক্ষর্ এব্ং নিযন্ত্রর্ করর্ত হর্ব্।

ক্রী়িা/নব্র্িাদি কার্েক্রর্ র জিয র্ার্ত দলগত ন কনিযা োর্ক 
জন়িত কাকর্ত পার্র, স্টর্খার্ি প্রর্র্াজয নরর্ াট স্টচক-ইি ব্যব্হার 
করুি (উদাহরর্স্বরূপ স্টকাটে , ট টাই  নরজােে  করুি)। 

আউটর্োর নিটর্িে িার্ের জিয:

• পৃষ্ঠর্পাধকর্দর তার্দর নিজস্ব েরঞ্জা  (স্টর্ ি স্টর্াগব্যাযা  
 াদরু) আির্ত উৎোনহত করুি, অকব্া েরঞ্জা  র্া
পৃষ্ঠর্পাধকর্দর জিয উপলেয তা প্রনতব্ার ব্যব্হার্রর পর 
পনরষ্কার/জীব্ার্ু ুক্ত করুি।

• ওযাকে -আউট "নিিট" ব্ািব্াযি করুি স্টর্খার্ি ব্যনক্তরা 
নিনদেষ্ট ে র্যর জিয িার্ে স্টর্াগ দার্ির জিয োইি আপ 
কর্র এব্ং র্ারাব্ানহক োর্ব্ কাজ কর্র এ ি দল গর়্ি 
স্টতার্ল (অকোৎ প্রনতব্ার একই স্টেট ব্যনক্ত একোর্ক ওযাকে -
আউট কর্র)।

• হযান্ডে-অি অযােজাের্ ন্ট নিরুৎোনহত করুি 
(উদাহরর্স্বরূপ স্টর্াগব্যাযা )
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এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

িাধযতা লূক প্রস্তাবিত সনিোত্ত  অনিুীলন

অন-সাইট 
কার্েকলাপ

স্টর্ স্টকাি খাদয স্টেব্া কার্েক্রর্ র জিয, এই অঞ্চর্লর জিয 
প্রর্র্াজয খাদয স্টেব্ার নির্দে নিকা অিুেরর্ করুি।

গলি স্টকােে/ড্রাইনেং স্টরর্ঞ্জর জিয:

• একই পনরব্ার্রর েদেযর্দর ো়িা 4 জি স্টখর্লাযার়্ির  র্র্য 
ট টাই  েীন ত করুি

• শুর্ু াে একক আর্রাহী ব্া একই পনরব্ার্রর েদেযর্দর  র্র্য 
গলি কাটে  ব্যব্হার েী াব্দ্ধ করুি, র্নদ িা একট িারীনরক 
প্রনতব্ন্ধকতা কার্ক র্া গান়ির দিৃয ািতা/অপার্রির্ি ব্ার্া 
েৃনষ্ট কর্র িা। 

• র্খি েম্ভব্ গলি ব্যাগ দখর্ল রাখুি

• ব্াঙ্কার স্টরক (ক েচারী/রক্ষর্ার্ব্ক্ষর্ ক ী ব্যতীত), ব্ল 
ওযািার, এব্ং ওযাটার কুলার ব্যব্হার নিনধদ্ধ করুি।

• স্টকার্েে গলি ে কেকর্দর অিু নত নদি, র্নদ তারা
স্টখর্লাযা়ির্দর স্পিে িা কর্র এব্ং েব্ ে য 6 িুট 
দরূত্ব ব্জায রার্খ র্নদ িা একট  ুখাব্রর্ ব্া িারীনরক 
প্রনতব্ন্ধকতা দ্বারা পৃকক করা হয।

• নেন্ন পনরব্ার্রর েদেযর্দর  র্র্য ট/স্টোরকােে /স্টপনিল/ব্ল 
 াকে ার্রর োর্ারর্ ব্যব্হার নিনধদ্ধ করুি, র্নদ িা এই 
র্রর্ির আইর্ট  গুনল প্রনতব্ার ব্যব্হার্রর পর 
পনরষ্কার/জীব্ার্ু ুক্ত করা হয।

• শুর্ু াে িাব্/েরঞ্জা  স্টরন্টাল অিুর্ াদি করুি র্নদ 
স্টখর্লাযা়ি ব্যব্হার্রর আর্গ/পর্র পনরষ্কার/ জীব্ার্ু ুক্ত 
করা হয।

• অন্তব্েতীকালীি নিয  প্রনতিনলত করর্ত ব্াতে া/োইির্ব্ােে  
স্টপাে করুি। 

ব্নর্েত পনরষ্কার/জীব্ার্ুিািক প্রনক্রযা েনক্রয করর্ত প্রর্যাজিীয 
ে য ে ন্বয করুি।

স্টর্ স্টকাি ে য হাুঁটা, স্টদ ়িার্িা এব্ং হাইনকং স্টট্রইর্ল  ািুর্ধর 
েংখযা েীন ত করর্ত োইি স্টপাে কর্র তার্দর  র্ি কনরর্য নদি 
র্ার্ত তারা দর্ল দর্ল জর়্িা িা হয।

ক.প্রবতরক্ষা ূলক 
সরঞ্জা 

নিনিত করুি স্টর্ ব্যনক্তরা স্টখলার্ুলা ব্া নব্র্িাদি ক েকার্ে 
অংিগ্রহর্ করর্েি িা (স্টর্ ি স্টকাচ, দিেক) তারা স্টর্ি 
উপর্ুক্ত  ুখাব্রর্ পনরর্াি কর্র র্খি তারা অিয ব্যনক্তর্দর 
6 িুর্টর ক  দরূর্ত্বর  র্র্য কার্কি, র্নদ িা স্টকাি িারীনরক 
প্রনতব্ন্ধকতা উপনস্থ্ত কার্ক। 

দরূত্ব নিনব্ের্ির্ধ পৃষ্ঠর্পাধক/ স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর োর্ক ন কনিযা 
করার ে য ক ীর্দর অব্িযই  ুখাব্রর্ পরর্ত হর্ব্। 

ক েচারীর্দর নব্িাখরর্চ একট গ্রহর্র্র্াগয  ুখাব্রর্ ক ীর্দর 
প্রদাি করুি এব্ং প্রনতস্থ্াপর্ির স্টক্ষর্ে  ুখাব্রর্র্র একট পর্োপ্ত 
েরব্রাহ কাকর্ত হর্ব্।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

িাধযতা লূক প্রস্তাবিত সনিোত্ত  অনিুীলন
ক. প্রবতরক্ষা ূলক 
সরঞ্জা 

গ্রহর্র্র্াগয  ুখাব্রর্র্র  র্র্য অন্তেুে ক্ত কাকর্ব্, নকন্তু এর  র্র্য 
েী াব্দ্ধ িয, কাপ়ি (উদা: ব্ান়ির্ত ততনর স্টেলাই করা কাপ়ি, 
কুইক কাটা, ব্যান্ডািা), ব্া োনজে কযাল  াে।

 ুখাব্রর্ পনরষ্কার, এব্ং প্রনতস্থ্াপি করুি এব্ং োগাোনগ 
নিনধদ্ধ করুি। কাপর়্ির  ুখাব্রর্ এব্ং অিযািয র্রর্ির 
ব্যনক্তগত প্রনতরক্ষা ূলক েরঞ্জা  (PPE) েম্পর্কে  অনতনরক্ত তর্কযর 
জিয স্টরাগ নিযন্ত্রর্ ও প্রনতর্রার্ স্টকন্দ্র (CDC) এর নির্দে নিকা 
স্টদখুি, একইোর্ক তা ব্যব্হার এব্ং পনরষ্কার্রর নির্দেিাব্লী।

নকোর্ব্ PPE পরর্ত, খুলর্ত এব্ং ব্ানতল করর্ত হয স্টে নব্ধর্য 
ক ীর্দর প্রনিক্ষর্ নদি।

ব্স্তুর অংিীদানর হওযা (স্টর্ ি র্ন্ত্রপানত) েীন ত করুি 
এব্ং অংিীদানর পৃষ্ঠতর্লর (স্টর্ ি কযাি স্টরনজোর) স্পিে 
নিরুৎোনহত করুি; অকব্া, র্খি অংিীদানর ব্স্তু ব্া প্রাযিই 
স্পিে করা এলাকার েংস্পর্িের প্রর্যাজি হর্ত পার্র, তখি গ্লােে 
পর্রি (স্টট্রে-র্কার্ক ব্া স্ট নেকযাল); অকব্া, স্টর্াগার্র্ার্গর 
আর্গ ও পর্র হাত জীব্ার্ু ুক্ত করুি ব্া হাত র্ুর্য স্টিলুি।

পবরেন্নতা, 
পবরষ্কার এিং
জীিাণু ুক্তকরণ 

পনরচ্ছন্নতা এব্ং েযানির্টিি প্রর্যাজিীযতা স্ট র্ি চলুি
স্টেন্টার ির নেনজজ কর্িাল অযান্ড নপ্রর্েিিি (Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) এব্ং স্বাস্থ্য নব্োগ
(DOH) এব্ং োইর্ট নিনিং লগ ব্জায রাখুি র্া িনকর তানরখ, 
ে য, এব্ং পনরষ্কার্রর পনরনর্ অন্তেুে ক্ত কর্র।

হার্তর স্বাস্থ্যনব্নর্ পালর্ির স্টেিি প্রদাি এব্ং রক্ষর্ার্ব্ক্ষর্ করুি, 
োব্ার্ির ের্ে হযান্ডওযানিং েহ, পানি এব্ং কাগজ স্টতাযার্ল 
েরব্রাহ করুি ব্া স্টর্ এলাকায হযান্ডওযানিং ব্ািব্ েম্মত 
িয স্টেখার্ি একট 60% ব্া তার স্টব্নি অযালর্কাহল র্ারর্কারী 
অযালর্কাহল নেনত্তক হযান্ড েযানিটাইজার েরব্রাহ করুি।

েকল উপনস্থ্ত ব্যনক্ত ব্া ক ীর্দর ব্যব্হার্রর জিয ে ি োইট 
জরু়্ি হযান্ড েযানিটাইজার রাখর্ত হর্ব্।

অংিীদানর এব্ং ঘি ঘি স্পিে করা পৃর্ষ্ঠর ব্যব্হার্রর
আর্গ ও পর্র েরব্রাহ ব্যব্হার কর্র পনরষ্কার/জীব্ার্ু ুক্ত
করার জিয ক ীর্দর উৎোনহত করুি, এরপর্র হার্তর
পনরচ্ছন্নতা।

খাব্ার ও পািীয (স্টর্ ি ব্ুর্ি র্াুঁর্চর খাব্ার) োগাোনগ করা 
নিনধদ্ধ করর্ত হর্ব্, ব্ান়ি স্টকর্ক ক ীর্দর দপুুর্রর খাব্ার আির্ত 
উৎোনহত, এব্ং খাব্ার খাওযার ে য ো ানজক দরূত্ব পালি 
করর্ত ক ীর্দর জিয পর্োপ্ত জাযগার ব্যব্স্থ্া করর্ত হর্ব্।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
https://coronavirus.health.ny.gov/home


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

িাধযতা লূক প্রস্তাবিত সনিোত্ত  অনিুীলন

পবরেন্নতা, 
পবরষ্কার এিং
জীিাণু ুক্তকরণ
(অিযাহত)

স্টিযারকৃত ব্স্তু এব্ং পৃর্ষ্ঠর আর্রা ঘি ঘি পনরষ্কার এব্ং 
জীব্ার্ু ুক্তকরর্ পনরচালিা করুি, স্টর্ ি স্টপর্ ন্ট নেোইে, 
নপকআপ এলাকা, নব্শ্রা াগার, োর্ারর্ এলাকা, এই কার্জ 
পনরর্ব্ি েংরক্ষর্ নব্োগ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) এর পর্য ব্যব্হার করুর্ র্া পনরর্ব্ি েুরক্ষা 
এর্জনি (Environmental Protection Agency, EPA) COVID-19
এর নব্রুর্দ্ধ কার্েকর ব্র্ল নচনহ্নত কর্রর্ে।

র্নদ পনরষ্কার ব্া জীব্ার্ুিািক কাজ নিরাপত্তার নব্ঘ্ন ঘটায ব্া 
তার্ত উপাদাি ব্া র্ন্ত্রপানতর অব্িনত হয, তাহর্ল স্টেখার্ি 
হার্তর স্বাস্থ্যনব্নর্ স্টেিি স্থ্াপি করর্ত হর্ব্ এব্ং/অকব্া 
নেের্পার্জব্ল গ্লােে েরব্রাহ করর্ত হর্ব্।

খর্াগানর্াগ স্টেট প্রদত্ত নিল্প নির্দে নিকা পর্োর্লাচিা কর্রর্েি এব্ং তা ব্ুঝর্ত 
স্টপর্রর্েি এব্ং স্টেগুনলর ব্ািব্াযি নিনিত করর্ব্ি স্টেই 
নিিযতা নদর্ত হর্ব্।

ক ী এব্ং পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর র্কার্ক পনরচ্ছন্নতা, 
ো ানজক দরূত্ব নব্নর্ PPE-এর র্কার্ক ব্যব্হার, এব্ং পনরষ্কার 
এব্ং েংক্র র্ স্টপ্রার্টাকল স্ট র্ি চলার ককা স্মরর্ কনরর্য
স্টদওযার জিয িযানেনলট ব্া এলাকার স্টেতর্র এব্ং ব্াইর্র 
নচহ্ন স্টপাে করুি।

োইর্ট লক্ষর্ীযোর্ব্ নিরাপত্তা পনরকল্পিা প্রদিেি করর্ত হর্ব্।

আপর্েট তকয প্রদাি করার জিয ক ী, দিেিাকী এব্ং 
গ্রাহকর্দর জিয একট স্টর্াগার্র্াগ পনরকল্পিা স্থ্াপি করুি।

বিবনং ক ীর্দর জিয ব্ার্যতা ূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অিুিীলি ব্ািব্াযি 
করর্ত হর্ব্ (স্টর্ ি প্রশ্নপে, তাপ াো পরীক্ষা) এব্ং স্টর্খার্ি 
কার্েকর, স্টেন্ডরর্দর স্টক্ষর্েও, নকন্তু এই র্রর্ির নিনিং 
পৃষ্ঠর্পাধক/ স্টপ্লযার/দিেক এব্ং স্টেনলোনর ক ীর্দর জিয 
ব্ার্যতা ূলক করা হর্ব্ িা।

নিনিং এ অন্তত অব্িযই নির্োরর্ করর্ত হর্ব্ স্টর্ ক েচারী ব্া 
নব্র্ক্রতার আর্ে নক িা: 1) গত 14 নদর্ি তার COVID-19 
িিাক্ত হর্যর্ে নক িা, (2) গত 14 নদর্ি তার COVID-19 এর 
স্টকািও লক্ষর্ স্টদখা নদর্যর্ে নক িা, এব্ং/অকব্া (3) 14 নদর্ি 
ঘনিষ্ঠ ব্া নিকট েংস্পর্িে স্টকর্কর্েি এ ি কারও ের্ে নর্নি 
COVID-19 এর জিয পরীক্ষায পনজটে িল লাে কর্রর্েি নক
িা।  ূলযাযি প্রনতনক্রযা প্রনতনদি পর্োর্লাচিা করর্ত হর্ব্ এব্ং 
এ র্রর্ির পর্োর্লাচিা অব্িযই িনকব্দ্ধ করর্ত হর্ব্।

একট োইট নিরাপত্তা  নিটর  র্িািীত করর্ত হর্ব্ র্ার 
দানযর্ত্বর  র্র্য রর্যর্ে োইর্টর নিরাপত্তা পনরকল্পিার েকল 
নদক েব্েদা স্ট র্ি চলা নিনিত করা।

দরূব্তী নিনিং েম্পাদি করুি (উদাহরর্স্বরূপ স্টটনলর্িার্ির 
 ার্যর্  অকব্া ইর্লকট্রনিক োর্েে), স্টলার্কির্ি নরর্পাটে  করার 
আর্গ, র্তদরূ েম্ভব্।

স্টর্ ক ীরা নিনিং কার্েক্র  েম্পাদি কর্রি তার্দর স্টরাগ 
নিযন্ত্রর্ ও প্রনতর্রার্ স্টকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য নব্োগ (DOH) এব্ং 
স্টপিাগত নিরাপত্তা এব্ং স্বাস্থ্য প্রিােি (OSHA) স্টপ্রার্টাকর্লর োর্ক 
পনরনচত ব্যনক্তর্দর দ্বারা প্রনিনক্ষত হওযা উনচত এব্ং তার PPE 

পরা উনচৎ।

DOH নির্দে নিকাট স্টর্ ে ি ক েচারী একট ের্ন্দহজিক ব্া 
নিনিত COVID-19 স্টকর্ের পর্র কার্জ আব্ার স্টর্াগদাি করর্ত 
চাইর্েি ব্া স্টর্ নির্যাগকারী COVID-19 এর েংক্রন ত একজি 
ব্যনক্তর ঘনিষ্ঠ োনন্নর্র্য ব্া কাোকানে এর্ের্েি তার্দর জিয 
স্টপ্রার্টাকল এব্ং িীনত ালা প্রদাি কর্র।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf


এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী অিুর্ ানদত এম্পাযার স্টেট স্টের্েলপর্ ন্ট কর্পোর্রিি দ্বারা নির্োনরত আউটর্োর, ক  ঝুুঁ নকপূর্ে নব্র্িাদি ূলক 
কার্েক্রর্ র জিয অনব্লর্ে কার্েকর। এখার্ি ব্নর্েত অিযািয স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি ূলক কার্েক্রর্ র জিয, এই নির্দে নিকা 6 জলুাই, 
2020 তানরর্খ কার্েকর হর্ব্ স্টেখার্ি স্টর্েব্ অঞ্চর্ল স্টের্টর পুিরায স্টখালা তৃতীয পর্োর্য স্টপ ুঁর্ের্ে ব্া অনতক্র  কর্রর্ে।

এই নির্দে নিকা নজ / নিটর্িে স্টেন্টার/প্রনিক্ষর্ েুনব্র্া দ্বারা পনরচানলত অ-স্টপিাদারী এব্ং িি-কর্লনজর্যট স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদি 
কার্েক্রর্ র স্টক্ষর্েও প্রর্র্াজয। র্নদও, এই র্রর্ির েুনব্র্া তার্দর অঞ্চর্লর জিয কার্েকর অপ্রর্যাজিীয ে ার্ব্ি নির্ধর্া্ার অর্ীর্ি 
অিুর্ ানদত অংিগ্রহর্কারীর্দর েংখযার  র্র্য েী াব্দ্ধ; এব্ং এই র্রর্ির েুনব্র্া এই ে র্য ইির্োর কার্েক্র  পনরচালিা করা স্টকর্ক নিনধদ্ধ। 

COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জরুনর অব্স্থ্ার ে য, েকল প্রনতনক্রযা ব্যব্ো/নলগ/েংস্থ্ার্ক েম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টিোর্রল প্রর্যাজিীযতার স্টর্ স্টকাি 
পনরব্তে র্ির োর্ক হালিাগাদ কাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কার্েক্রর্  অন্তেুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি নব্দয াি প্রর্র্াজয
স্থ্ািীয, স্টেট, এব্ং স্টিোর্রল আইি, নিয কািুি এব্ং  াি প্রনতস্থ্াপি করার উর্ের্িয িয। আরও তর্কযর জিয "স্টখলার্ুলা এব্ং নব্র্িাদর্ির 
জিয অন্তব্েতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Sports and Recreation) স্টদখুি।

খেলাধুলা ও বিননাদন বননদে বিকা

েুনল খদওয়া
হনে বনউ ইয়কে

িাধযতা লূক প্রস্তাবিত সনিোত্ত  অনিুীলন

বিবনং(অিযাহত) র্তটা েম্ভব্,এ ি েকল ক ীর লগ ব্জায রাখা, র্ার্দর কার্জর 
োইট ব্া এলাকায অিযািয ব্যনক্তর োর্ক ঘনিষ্ঠ স্টর্াগার্র্াগ হর্ত 
পার্র; পৃষ্ঠর্পাধক/স্টপ্লযার/দিেক এব্ং স্টেই েকল স্টেনলোনর 
ো়িা র্া উপর্ুক্ত ব্যনক্তগত প্রনতরক্ষা ূলক েরঞ্জা  (PPE) এর 
োর্ক ব্া কন্টযাক্টর্লে  ার্য  দ্বারা েঞ্চানলত হয।

পৃষ্ঠর্পাধক/স্টখর্লাযা়ি/দিেকর্দর একট স্বাস্থ্য নিনিং েম্পন্ন 
করর্ত এব্ং স্টর্াগার্র্ার্গর তকয প্রদাি করর্ত উৎোনহত 
করুর্ র্ার্ত তার্দর লগ-ইি করা স্টর্র্ত পার্র এব্ং প্রর্যাজর্ি 
স্টর্াগার্র্াগ করা স্টর্র্ত পার্র, নকন্তু ব্ার্য করর্ব্ি িা।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026

