


নিউ ইয়র্ক  শহর এখি চালু হওয়া স্টেটের মটযে 1ম পর্কাটয় রটয়টে, র্ার অর্ক 
হল, সমস্ত নিমকাটের স্টেত্র পুিরায় খুলটে এবং র্াজ শুরু র্রটে পাটর। েবুও 
আপিাটর্ এটি নিনিে র্রটে হটব স্টর্ আপিার নিমকাটের স্টেটত্র নবনডং অোন্ড 
ইটলনির্াল স্টর্াডটসর পাশাপানশ নিউ ইয়র্ক  নসটি নডপােক টমন্ট অব নবনডংটসর 
(DOB) সমস্ত নিয়ম এবং নবনযসমূহ অিুসরে র্রটে।   

 
র্াজ পুিরায় শুরু র্রার আগে, আপিাটর্ নিটনাক্ত র্াজগুটলা অবশ্যই র্রটে 
হটব: 
 COVID-19 জনস্বাস্থ্য মহামারিি সময় রনমমাণ কার্মাবলীি জনয স্টেগেি 

অন্তবমর্তীকালীন রনগদম শ্াবলী পড়ুন, বুঝুি এবং স্টসই অিুর্ায়ী পদটেপ গ্রহে 
র্রুি। 

 এমি এর্টি নিরাপত্তা পনরর্ল্পিা প্রস্তুর্ত র্রুি স্টর্টি আপিার প্রনেটি 
র্মকটেটত্রর জিে নিনদকষ্ট। সমস্ত সাবর্ন্ট্র্োক্টর এবং োটদর র্মীগে সহ 
স্টজিাটরল র্ন্ট্র্োক্টর এর্টি পনরর্ল্পিা তেনর র্রটে অর্বা প্রটেের্ র্ন্ট্র্োক্টর 
োটদর নিজস্ব পনরর্ল্পিা তেনর র্রটে পাটরি। 

 আপিার র্মকটেটত্র নিরাপত্তা পনরর্ল্পিার সমস্ত নদর্গুটলা বাস্তবায়ন করুন। 

 আপিার র্মকটেটত্র সবটচটয় ভাটলা দশৃেমাি জায়গা, নিমকাে স্টেটত্রর সমস্ত নদর্ 
স্টর্টর্ই র্াটে স্টসটি স্টদখা র্ায়, এমি জায়গায় নিরাপত্তা পনরর্ল্পিাটি 
প্রদশ্মগনি বযবস্থ্া করুন। 

 স্টেেটর্ এো রনরির্ত কিা স্টর্ স্টেটের নিটদকশিা অিুর্ায়ী আপিার নিমকাটের 
স্টেত্র পনরচালিার র্রার নবষয়টি আপনি পটেটেি এবং আপিার দায়বদ্ধো 
সম্পটর্ক  আপনি অবগে হটয়টেি। 

 এই সম্মনে প্রদািটি মুদ্রণ র্রুি এবং নিমকাটের স্টেটত্র রাখুি। 

 
পরিদশ্মগনি সময় DOB পরিদশ্মকিা রনগনাক্ত রবষয়গুরলি উপি নজি িাখগবন: 
 নিমকাে স্টেটত্রর জিে নিনদকষ্ট র্রা রনিাপত্তা পরিকল্পনাটি রটয়টে এবং স্টসটি 

এমি জায়গায় প্রদশকটির বেবস্থা র্রা হটয়টে র্াটে স্টসটি সহটজ স্টচাটখ পটে। 

এই পনরর্ল্পিায় স্টেটের প্রনে সম্মরর্তপ্রদাগনি এর্টি প্রনেনলনপ অন্তভুক ক্ত 
র্ার্টে হটব। 

 সামারজক দিূত্ব নবনয স্টমটি চলা। 

 নিমকাটের স্টেটত্র র্ার্া সর্ল বেনক্ত এবং আগে বেনক্তগেটর্ োটদর র্াটজর 
জিে র্র্ার্র্ গ্রহণগর্ােয মুগখি মাস্ক অবশ্যই পরিধান কিগর্ত হগব। মুখ 
র্র্ার্র্ স্টেটর্ রাখার বোপাটর অনযর্ের নিটদকশিার জিে স্টেটের নডপােক টমন্ট 
অব স্টহলর্ এর নিটদকশিা এবং বেনক্তগে প্রনেরোমূলর্ সরঞ্জাটমর জিে 
OSHA এর নিটদকশিা স্টদখুি। 

র্া জানগর্ত হগব: আপনাি প্রকল্প পনুিায় শুরু কিাি রবরিন্ন ধাপ 

 নির্টে র্ার্া হার্ত স্টধায়াি স্টেশ্ন, স্টর্খাটি নিটনাক্ত নজনিস বেবহার র্রা 
র্াটব: 
• সাবাি, উষ্ণ পানি এবং নডসটপাটজবল (বেবহার র্রার পর স্টেটল স্টদয়া 

র্ায়) স্টপপার োওটয়ল অথবা 
• স্টর্খাটি হাে স্টযায়া সম্ভব িয় স্টসখাটি অোলটর্াহল নভনত্তর্ হোন্ড 

সোনিোইজার।  

 COVID-19 সম্পরকম র্ত সাইনগবার্ম , স্টর্টি সহটজ স্টদটখ সমস্ত বেনক্ত হাটের 
র্র্ার্র্ পনরচ্ছন্নো, শারীনরর্ দরূত্ব বজায় রাখার নিয়মাবলী, PPE-এর 
সঠির্ বেবহার এবং পনরষ্কার ও জীবােমুুক্ত র্রার সর্ল নিয়ম স্টমটি চলটে 
পাটরি। 

 র্র্ার্র্ভাটব সম্পন্ন এবং হালনাোদ কিা পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত কিাি 
লে। 

 সংকীণমিাগব আবদ্ধ স্থ্ানগুরলগর্ত (টর্মি- এনলটভের, হটয়ে (উটত্তালর্ 
র্ন্ত্র)) সটবকাচ্চ 50% মািুষটর্ বেবহাটরর অিুমনে প্রদাি। 

• র্োব এবং প্রনেটি লোনন্ডংটয় মটযে 50% যারেেমোর নিটদকশিা অবশেই 
প্রদশকটির বেবস্থা র্রটে হটব 

 নিমকাে স্টেটত্রর র্মী, আগে বেনক্ত এবং গ্রাহর্টদর জিে স্টর্াোগর্াগেি একটি 
পরিকল্পনা। 

 র্ার্কর্রী সংস্পটশকর সন্ধাি সুনিনিে র্রটে নিমকাে স্টেটত্র র্ারা অিোিে 
বেনক্তটদর সংস্পটশক আসটে পাটরি এরর্ম প্রগর্তযক বযরক্তি নিভুক লভাটব সম্পন্ন 
এবং হালিাগাদ র্রা লে।  

  
নিটদকশিা র্াটে স্টমটি চলা হয় ো নিনিে র্রটে, নিমকাে স্টেটত্র র্ার্া নিমকাে 
স্টপশাদারগেটর্ প্রটয়াজিীয় নশো প্রদাটির জিে DOB পনরদশকর্রা প্রার্নমর্ভাটব 
অিুটমাদিপ্রাপ্ত নিমকাে স্টেত্রগুনলটে পনরদশকটির উপর িজর স্টদটবি। আইি স্টমটি চলা 
অর্বা অিোিে নিউ ইয়র্ক  স্টেে অর্বা নিউ ইয়র্ক  নসটির নিটদক টশর মািেো 
নিনিে র্রটে অিুটমানদে নিমকাে স্টেত্রগুটলাটে পরবেীটে পনরদশকটির প্রেোশা 
র্রটে পাটর। এই নিমকাে স্টেত্রগুটলা নিয়ম অমাটিের স্টেটত্র বেবস্থা এবং েদিুর্ায়ী 
শানস্তসহ বাস্তবায়টির শেক সাটপে। 

 

অনেনরক্ত েটর্ের জিে অিুগ্রহ র্টর nyc.gov/buildings স্টদখুি। 311 িম্বটর র্ল 
র্টর অর্বা nyc.gov/covidtest নভনজে র্রার মাযেটম আপিার নির্েবেী 
COVID-19 পরীো স্টর্টের সন্ধাি র্রুি। 


