
 
 

এই প্রকাশনাটির মধ্যে 18ই জনু, 2020 তাররধ্ের রনররধ্ে তথ্ে অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে। 
অনুগ্রহ কধ্র অরতররক্ত তধ্থ্ের জনে nyc.gov/workers-এ পরু্ 1 রনধ্দুরশকা দদেুন। 

আপধ্েধ্ের জনে অনুগ্রহ কধ্র nyc.gov/workers রনরীক্ষণ চারিধ্ে যান। 
 

NYC পুনরাে চাি ুকরার পরু্ 2: কমীধ্দরধ্ক কী জানধ্ত হধ্র্ 
 

জনু 22, 2020, দ ামর্ার দথ্ধ্ক আরম্ভ কধ্র পরু্ 2-এর অংশ রহধ্ ধ্র্ রনউ ইেকু র টিধ্ত রনম্নরিরেত র্ের্ াগুরি পনুরাে েুিধ্ত পাধ্র: 
 

• র্ারণরজেক র্র্ন পররচািনা 
• দ িনু ও চুি কাোর দদাকান মহূ 
• েুচরা রর্ক্রধ্ের দদাকান  

• অরি   মহু 

• উন্মকু্তস্থাধ্ন োদে পররধ্ের্া এর্ং  ংগ্রহ করা/রর্তরণ 

• আর্া ন 

• েুচরা র্াডা, দমরামত, এর্ং পররষ্কার 

• যানর্াহন রর্ক্রে, ইজারা এর্ং র্াডা 
 

যরদ আপরন আচ্ছারদত র্ের্ াে কমুরত থ্াধ্কন, তাহধ্ি এই প্রকাশনাটি পডুন কধ্েকটি  াযারন এর্ং রশল্প-রনরদুষ্ট প্রধ্োজনীেতার জনে যা 
আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই অন ুরণ করধ্ত হধ্র্। রর্স্তাররত রনধ্দুরশকা forward.ny.gov-এ উধ্েরেত রধ্যধ্ে। পুনরাে দোিা,  
কমুধ্ক্ষধ্ের জনে স্বাস্থে এর্ং  ুরক্ষা রনধ্দুরশকা রর্েধ্ে প্রশ্ন হ অথ্র্া পুনরাে দোিার আর্শেকতা মহূ অন ুরণ করধ্ে না এমন রনধ্োগকতুার 

রর্েধ্ে ররধ্পােু করধ্ত কমী  ুরক্ষা হেিাইধ্নর জনে 311 অথ্র্া 1-212-436-0381 এ আপরন কি করধ্ত পাধ্রন। 
 

যখন ব্যব্সা পনুরায় চাল ুহবব্ তখন সমস্ত ননবয়াগকারীবক যয সাধারণ আব্শ্যকতাসমূহ অব্শ্যই অনসুরণ করবত 

হবব্ 
 

যযাগাবযাগ এব্ং 
নিননং 

• আপনার কমমস্থবলর এমন জায়গায় সরুক্ষা পনরকল্পনা লাগান যযখাবন আপনন যসটি যেখবত 

পাবব্ন। 
• আপনন ননবজবক এব্ং আপনার সহকমীবের সরুক্ষা এব্ং স্বাস্থযনব্নধর যরাব াকলগুনল রনশ্ক্ষণ 

নেন। 

• রবতযক নেন কমীর স্বাস্থয পরীক্ষা করুন।  
 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই অ ুস্থ র্া অ ুস্থ হধ্ে পধ্ডধ্েন এমন কমুচারীধ্দর র্ারডধ্ত পাঠাধ্ত হধ্র্। 
• কমমচারী এব্ং জনসাধারবণর জনয সরুক্ষা এব্ং স্বাস্থযনব্নধর যরাব াকল সম্পনকম ত তথ্য সহ 

লক্ষণগুনল লাগান। 
সরুক্ষা সরঞ্জাম • ননবজর এব্ং সহকমীবেরবক নব্নামূবলয মুবখর আব্রণ নেন এব্ং ব্েনলকরণ যযাগয আব্রণও 

সরব্রাহ করুন।  
 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই আপনাধ্ক এর্ং আপনার  হকমীধ্দর  ুরক্ষা  রঞ্জাম কীর্াধ্র্ র্ের্হার, পররষ্কার 

এর্ং র্ারতি করধ্ত হধ্র্ তা প্ররশক্ষণ রদধ্ত হধ্র্। 
 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই রনরিত করধ্ত হধ্র্ দয কমুচারীরা র্ারডর অর্েন্তধ্র মুধ্ের আর্রণ পরধ্র্ন 

যেন 6 িুে দরূত্ব র্জাে রাো  ম্ভর্ নে। 
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স্বাস্থযনব্নধ, পনরষ্কার 

এব্ং সংক্রমণবরাধ 

• হাত যধায়ার জনয সাব্ান, জল এব্ং কাগবজর যতায়াবল সহ কমীবের জনয হাত পররষ্কার করার 

স্থাধ্নর র্ের্স্থা করুন এর্ং তা র্জাে রােনু এর্ং দযোধ্ন হাত দযাোর র্ের্স্থা করা  ম্ভর্ নে দ োধ্ন 

60% অথ্র্া তার দচধ্ে দর্রশ অোিধ্কাহি  মদৃ্ধ অোিধ্কাহি-রর্রিক হোন্ড  োরনোইজাধ্রর র্ের্স্থা 
করুন।  

• রায়শ্ই এব্ং কমপবক্ষ রনতনেন সব্মসাধারবণর জায়গা এব্ং যযখাবন যব্নশ্ স্পশ্ম হয় এমন 

পষৃ্ঠতল এব্ং ব্স্তুগুনল ননয়নমত পনরষ্কার এব্ং সংক্রমণবরাধ করবত হবব্। 
 

উদাহরণগুরির মধ্যে রধ্েধ্ে আিমারর দোিার হাতি, দচোধ্রর হাত রাোর জােগা, দরজার হাতি, রিিে, 

হোন্ডধ্রি, আধ্িার  ুইচ, িরর্,  র্া করার দেরর্ি, রিধ্জর দরজার হাতি, রর্শ্রামকক্ষ। 
• যন্ত্রপানত এব্ং সরঞ্জামগুনলর ভাগ কবর যনওয়া সীনমত করুন এব্ং কাবজর জায়গা ও রনতটি 

ব্যব্হাবরর পবর যন্ত্রপানত এব্ং সরঞ্জামগুনল ননয়নমত পনরষ্কার এব্ং সংক্রমণমুক্ত করুন।  
 

উদাহরণগুরির মধ্যে রধ্েধ্ে করিউোর, দেরিধ্িান, কোশ দররজস্টার, রান্নাঘর  ামগ্রী,  াজ জ্জার  রঞ্জাম  
 

 রঞ্জামগুরির  ম্ভার্ে ক্ষরতর কারধ্ণ যরদ র্াগ করা  ীমার্দ্ধ করা র্া  রঞ্জাম পররষ্কার করা  ম্ভর্ না হে, 
তাহধ্ি আপনার রনধ্োগকতুার অর্শেই প্রধ্োজন কমীধ্দর গ্লার্  পরধ্ত র্াযে করা। 

• খাব্ার এব্ং পানীয়, কনির পাত্র ভাগাভানগ কবর খাওয়া, এব্ং স্ব-পনরবব্শ্ন ব্ার, যভনডং 
যমনশ্ন এব্ং সযাবম্পলারগুনলর মবতা সবুযাগ-সনুব্ধাগুনল নননিদ্ধ করুন। 

শ্ারীনরক েরূত্ব • ব্যনক্তবের মবধয 6 িু  েরূত্ব নননিত করবত যকাথ্ায় োাঁডাবত হবব্ তা যলাবকবের যেখাবনার 

জনয নচহ্ন নেন এব্ং য প অথ্ব্া অনয যকানও মাকম ার লাগান।  

• গ্রাহক* এব্ং সাক্ষাৎকারী অনযানয ব্যনক্তবের যথ্বক 6 িুব র যচবয় কম েরূবত্ব থ্াকবল তাবেরবক 

মুবখর আব্রন পরবত হবব্।  
 

আপনার রনধ্োগকতুা মুধ্ের আর্রন পরার দক্ষধ্ে গ্রাহকধ্দর জনে কধ্ঠার রনেম রনযুারণ করধ্ত পাধ্র এর্ং এর 

মধ্যে মুধ্ের আর্রন না পরধ্ি পররধ্ের্া প্রদান প্রতোোনও করধ্ত পাধ্র। 
 

*েুচরা রর্ক্রধ্ের দদাকাধ্নর জনে, গ্রাহকধ্দর অর্শেই  র্দুা মুধ্ের আর্রন পরধ্ত হধ্র্। 

• অভযন্তরীণ সনিনলত হওয়ার জায়গা ব্যব্হার সীমাব্দ্ধ করুন – শ্রনমক, গ্রাহক, সাক্ষাৎকারী – 

যয যকানও জায়গায় সব্মানধক ক্ষমতার 50% পযমন্ত।* 
 

রিিে, যানর্াহন, স্টক রুম এর্ং কোশ দররজস্টাধ্রর রপেধ্নর জােগার মধ্তা দোে জােগাগুরির জনে, আপনার 

রনধ্োগকতুাধ্ক এক র্েরক্তর র্ের্হাধ্রর জনে  ীমার্দ্ধ করধ্ত হধ্র্। যরদ এটি  ম্ভর্ না হে, আপনার 

রনধ্োগকতুার উরচত জােগা র্ের্হাধ্রর  র্ুারযক ক্ষমতার 50% এর দচধ্ে কম  ীমার্দ্ধ করা এর্ং মুধ্ের 

আর্রন প্রধ্োজন। 
 

দোট্ট জােগাগুরি দযমন রর্শ্রামকক্ষ এর্ং রর্ররত কক্ষগুরির র্ের্হার  ীরমত করার জনে, আপনার 

রনধ্োগকতুাধ্ক রচহ্ন িাগান উরচত। 
 

*উন্মকু্ত স্থাধ্ন োদে পররধ্ের্া এর্ং  ংগ্রহ করা/রর্তরণ-এর জনে রর্ধ্শে প্রধ্োজনীেতাগুরি দদেুন। 

• ব্যনক্তগত সাক্ষাৎকার যত া সম্ভব্ সীমাব্দ্ধ করুন। 

• যত া সম্ভব্ ব্যনক্ত যযাগাবযাগ সীমাব্দ্ধ করার উবেবশ্য নব্তরণ এব্ং সংগ্রবহর জনয মবনানীত 

অঞ্চল স্থাপন করুন। 

• পলু, নজম এব্ং যখলার ঘবরর মবতা সমস্ত অরবয়াজনীয় সাধারণ অঞ্চলগুনল ব্ন্ধ করুন। 
 
 
 
 
 



 

 
রবয়াজনীয়তা ব্ানণনজযক ভব্ন পনরচালনার জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 
আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• (পুনরাে দোিার আধ্গ)একটি স্বাস্থেকর এর্ং রনরাপদ পররধ্র্শ রনরিত করার জনে দমকারনকাি, জি, HVAC, এর্ং রিিেগুরি 

 হ, তধ্র্  ীমার্দ্ধ নে, এমন র ধ্স্টমগুরির প্রাক-ররোন ুপরীক্ষা  িূণু করধ্ত হধ্র্। 
 

 
 
রবয়াজনীয়তা যসলুন ও চুল কা ার যোকানসমূবহর জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 
আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• র্ ার র্ের্স্থা করধ্ত হধ্র্ যাধ্ত গ্রাহকরা 6 িুে দধূ্র দধূ্র 

থ্াধ্কন।  
 

•  ম্ভর্ হধ্ি অধ্পক্ষাগার এর্ং িাইন দদওো র্ন্ধ করধ্ত হধ্র্। 
আপরন যরদ এেনই গ্রাহকধ্ক ওোক-ইন পররধ্ের্া রদধ্ত না 
পাধ্রন, তাহধ্ি গ্রাহকধ্ক রিধ্র আ ার জনে  মে জারনধ্ে 

রদন। 
 

• জধ্ির দিাোরা, পাঠাগার/মোগারজধ্নর অঞ্চি এর্ং পধ্ণের 

নমনুার মধ্তা  মস্ত অপ্রধ্োজনীে  ুধ্যাগ- ুরর্যা র্ন্ধ করধ্ত 

হধ্র্। 
 

• আপরন যেন গ্রাহকধ্দর  াধ্থ্ কাজ করধ্েন তেন মধু্ের 

আর্রন োডাও মধু্ের ঢাকরন র্া  ুরক্ষা চশমাগুরি  রর্রাহ 
করধ্ত হধ্র্। 
 

• কমুচারীধ্দর গ্রাহকধ্দর চারপাধ্শ 6 িুধ্ের দর্রশ দধূ্র থ্াকা 
অর্স্থােও মধু্ের আর্রন পরধ্ত হধ্র্। 

 

• মধু্ের আর্রন না পরধ্ি গ্রাহধ্কর প্রধ্র্শ রনরেদ্ধ করধ্ত হধ্র্ 

এর্ং দারড কাোর মধ্তা পররধ্ের্াগুরি, দযো করধ্ত গ্রাহকধ্দর 

মধু্ের আর্রন  ররধ্ে দিিধ্ত হে, রনরেদ্ধ করধ্ত হধ্র্। 

• কমীধ্দর পররষ্কার অোপ্রন র্া গাউন পরা এর্ং গ্লার্  র্ের্হার 

করা র্া গ্রাহকধ্দর  াধ্থ্ কাজ করার আধ্গ এর্ং পধ্র হাত 

দযাো প্রধ্োজন। প্ররতটি  াক্ষাধ্তর পধ্র গ্লার্  পররর্তুন 

করুন। গ্রাহকধ্দর জনে অোপ্রন র্া অনোনে আর্রনগুরি 

র্ের্হার করার পর দিধ্ি রদধ্ত হধ্র্ র্া, যরদ তা না করা যাে 

তধ্র্ প্ররতটি র্ের্হাধ্রর পধ্র পররষ্কার এর্ং  ংক্রমণধ্রায 

করধ্ত হধ্র্। 
 

• কমুচারী এর্ং গ্রাহকধ্দর র্ের্হাধ্রর জনে দ িনু জধু্ড হোন্ড 

 োরনোইজার রােধ্ত হধ্র্। 
 

• দজুন গ্রাহধ্কর  াধ্থ্ কাজ করার মধ্যে কমুচারীধ্দর কমপধ্ক্ষ 

20 দ ধ্কধ্ন্ডর জনে হাত দযাোর রর্েেটি রনরিত করধ্ত হধ্র্। 
 

• দয অঞ্চি এর্ং তিগুরি  র্াই র্াগ কধ্র, দ গুরি স্পশ ুকরার 

আধ্গ এর্ং পধ্র পররষ্কার করার এর্ং  ংক্রমণধ্রাযী রজরনে 

 রর্রাহ করধ্ত হধ্র্। কাধ্জর জােগা এর্ং দচোর, ব্রাশ এর্ং 
কাাঁরচর মধ্তা  রঞ্জামগুরি  ংক্রমণমকু্ত করার জনে প্ররতটি 

 াক্ষাধ্তর মধ্যে আপনার কমপধ্ক্ষ 15 রমরনে থ্াকা উরচত। 
 রঞ্জাম র্াগ কধ্র দনওো  ীমার্দ্ধ করা উরচত। 

 
 
 
রবয়াজনীয়তা খুচরা নব্ক্রবয়র যোকান-এর জনয 
 
 

 
আপনার রনধ্োগকতুা অর্শেই: 
 

• র্েরক্তগত দযাগাধ্যাগ হ্রা ; উদাহরণস্বরূপ, শুযুমাে প্রধ্োজনীে 

কমীধ্দর মধ্যে কমী ংেো  ীমার্দ্ধ করা। 
 

• রর্ররত কক্ষগুরি এর্ং গুদাধ্মর কররধ্োর-এর মধ্তা  াযারণ 

অঞ্চধ্ি 6 িুে দরূত্ব রনরিত করধ্ত রচহ্নগুরি রদন। 
 

• কমুচারী এর্ং গ্রাহকধ্দর র্ের্হাধ্রর জনে রিটিং রুমগুরিধ্ত 

পররষ্কার করার এর্ং  ংক্রমণধ্রাযী রজরনে  রর্রাহ করুন। 

• কমীধ্দর দচকআউে দররজস্টারগুরিধ্ত মধু্ের আর্রন পরা 
এর্ং শারীররক র্াযা প্রদানকারী প্লারস্টধ্কর দদওোধ্ির আডাি 

িাগাধ্না প্রধ্োজন। 
 

• োদে পণে ঘাাঁোঘাটি করার  মে কমীধ্দর গ্লার্  পরধ্ত হধ্র্। 
 

• কমুচারী এর্ং গ্রাহকধ্দর র্ের্হাধ্রর জনে দদাকান জধু্ড হোন্ড 

 োরনোইজার রােনু। 



 
   
অনিবসর জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 
আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• র্েরক্তগত দযাগাধ্যাগ কমাধ্ত হধ্র্; উদাহরণস্বরূপ, কমুধ্ক্ষধ্ের 

 মেগুরি  ামঞ্জ ে কধ্র, শুযমুাে প্রধ্োজনীে কমীধ্দর মধ্যে 
কমী ংেো  ীমার্দ্ধ করা এর্ং  মে ূচীর ওিে-পািে। 

 

• িরর্ এর্ং রিধ্ের মধ্তা  াযারণ অঞ্চধ্ি কমীধ্দর মধু্ের 

আর্রনগুরি পরা রনরিত করধ্ত হধ্র্। 

• িোপেপ, দেরিধ্িান এর্ং দিোর রজরনধ্ের মধ্তা  রঞ্জামারদ 

র্াগ কধ্র র্ের্হার করা  ীরমত করধ্ত হধ্র্। কমুচারীরা 
কাধ্জর জােগাগুরি পররর্তুন করার  াধ্থ্  াধ্থ্  রঞ্জামগুরি 

পররষ্কার; এর্ং দজুন র্ের্হারকারীর মধ্যে কাধ্জর জােগাগুরি 

 ংক্রমণধ্রাযী করা। শ্ররমকধ্দর গ্লার্  পরা র্া র্াগ করা 
 রঞ্জাম র্ের্হাধ্রর পধ্র হাত দযাো উরচত।  

 
 
 
রবয়াজনীয়তা উন্মকু্তস্থাবন খােয পনরবিব্া এব্ং সংগ্রহ করা / নব্তরবণর জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 
আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• রনরিত করধ্ত হধ্র্ দযন গ্রাহকরা  র্দুা মধু্ের আর্রন 

পরধ্র্ন শুয ুর্ ার  মে র্াধ্দ, যরদ তারা 2 র্েধ্রর দর্রশ 

র্েস্ক এর্ং রচরকৎ াশাধ্ে মধু্ের আর্রনগুরি  হে করধ্ত 

 ক্ষম হে। 
 

• রর্শ্রামাগার, অেুার  ংগ্রহ করার র্া অথু্ প্রদাধ্নর স্থান  হ 
দযোধ্ন দকানও িাইন ততরী হে, দ োধ্ন স্পষ্টর্াধ্র্ 6 িুে 

দরূত্ব রচরহ্নত করধ্ত হধ্র্। 
 

• দযোধ্ন  ম্ভর্ দ োধ্ন গ্রাহক ও কমুচারীধ্দর জনে পৃথ্ক পৃথ্ক 

প্রধ্র্শদ্বার এর্ং প্রস্থানদ্বারগুরি রচরহ্নত করধ্ত হধ্র্। 
 

• হাাঁরড এর্ং তািোর মধ্তা রান্নাঘধ্রর  রঞ্জাম এর্ং 
রজরনেপেগুরি র্াগ কধ্র দনওো  ীমার্দ্ধ করধ্ত হধ্র্ র্া 
শ্ররমকধ্দর গ্লার্  পরা র্া রজরনেপেগুরি র্ের্হাধ্রর আধ্গ এর্ং 
পধ্র হাত দযাো উরচত।  

 

• কমুচারীরা রাষ্ট্রীে এর্ং স্থানীে  োরনোরর দকােগুরি অন ুরণ 

করধ্ে তা রনরিত করধ্ত হধ্র্। গ্লার্  পধ্রন এমন 

কমুচারীধ্দর তাধ্দর ঘন ঘন এর্ং কাধ্জর যরণ পাল্টাধ্ি গ্লার্  

পররর্তুন করা উরচত। দয কমুচারীরা গ্লার্  পধ্রন না তাধ্দর 

অর্শেই  ার্ান এর্ং জি রদধ্ে ঘন ঘন হাত দযাো উরচত। 
 

• দয অঞ্চি এর্ং তিগুরি  র্াই র্াগ কধ্র, দ গুরি স্পশ ুকরার 

আধ্গ এর্ং পধ্র পররষ্কার করার এর্ং  ংক্রমণধ্রাযী রজরনে 

 রর্রাহ করধ্ত হধ্র্। 
 

• (পুনরাে দোিার আধ্গ) স্বাস্থেকর এর্ং রনরাপদ পররধ্র্শ 

রনরিত করধ্ত রান্নাঘধ্রর র ধ্স্টমগুরির পুনরাে আগমধ্নর 

পুধ্র্ুর পরীক্ষা এর্ং মিূোেন  িূণু করধ্ত হধ্র্। 

• প্ররতটি র্ের্হাধ্রর পধ্র যরদ  রঞ্জামগুরি পররষ্কার এর্ং 
 ংক্রমণমকু্ত করা যাে, তাহধ্ির ে পাওো দগধ্ি গ্রাহকধ্দর 

 তকু করধ্ত দকর্ি র্াজাধ্রর মধ্তা  রঞ্জাম র্ের্হার করধ্ত 

হধ্র্; প্ররতর্ার র্ের্হাধ্রর পধ্র দিধ্ি দদওো যাে না এমন 

োদেতারিকা, র ির্ারওেোর, মশািার পাে পররষ্কার এর্ং 
 ংক্রমণমকু্ত করধ্ত হধ্র্; র্া র্ের্হাধ্রর পধ্র দিধ্ি দদওো যাে 

এমন পাে এর্ং র ির্ারওেোর  রর্রাহ করধ্ত হধ্র্। 
 

• ( ংগ্রহ করা/রর্তরণ) োর্ার এর্ং/র্া পানীধ্ের জনে অধ্পক্ষা 
করা গ্রাহকধ্দর জনে হোন্ড হাইরজন দস্টশন  রর্রাহ করধ্ত 

হধ্র্ এর্ং যরদ  ংগ্রহ করা/রর্তরণ র্ারডর অর্েন্তধ্র থ্াধ্ক, 

তাহধ্ি জানািা/দরজাগুরি র্ােচুিাচধ্ির জনে উন্মকু্ত রধ্েধ্ে 

তা রনরিত করধ্ত হধ্র্।  
 

•  ীমার্দ্ধ করুন এর্ং র্ের্স্থা করুন গ্রাহকরা যাধ্তঅনে দেরর্ি, 

পোধ্ জওধ্ে র্া কররধ্োরগুরি দথ্ধ্ক 6 িুে দরুধ্ত্ব থ্াধ্কন দ ো 
 ীমার্দ্ধ ও র্ের্স্থা করধ্ত হধ্র্। যরদ র্ের্যান রাো  ম্ভর্ না 
হে, তাহধ্ি আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই শারীররক র্াযা 
ইনস্টি করধ্ত হধ্র্। 

 

• অর্েন্তরীণ দর্াজন এর্ং র্ ার জােগাগুরি র্ন্ধ করধ্ত হধ্র্ 

তধ্র্ র্ারডর অর্েন্তধ্র দরূত্ব রচরহ্নতকারীগুরি র্ের্হার করধ্ত 

হধ্র্ যাধ্ত গ্রাহকরা রর্শ্রামাগাধ্র, উন্মকু্তস্থাধ্ন র্ ার জােগাে 

র্া অথু্ প্রদাধ্নর স্থানটি অোধ্ে  করধ্ত পাধ্র। 
 

• দেরর্ধ্ি র্ ার আ ন  র্ুারযক 10 জন গ্রাহধ্কর জনে  ীমার্দ্ধ 

রােধ্ত হধ্র্ যাধ্দর একই দধ্ির হওো আর্শেক যরদও একই 
র্ারডর নাও হধ্ত পাধ্র। রর্রর্ন্ন দগাষ্ঠীর জনে দেরর্িগুরির 

অনমুরত দকর্ি তেনই দদওো হধ্র্ যেন রর্রর্ন্ন দি 6 িুে 

দধূ্র থ্াকধ্ত পাধ্র।  
 

 
 



 
 

আব্াসবনর জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• যরদ রক্রোকিাধ্প আরও কধ্ঠার র্েরক্তগত  ুরক্ষা  রঞ্জাম 

(রপরপই) প্রধ্োজন হে, তাহধ্ি কাপড, র্ারডধ্ত ততরর র্া 
একর্ার র্ের্হাধ্রর পধ্র দিধ্ি দদওো যাে এমন মধু্ের 

আচ্ছাদধ্নর র্ের্হার  ীমার্দ্ধ করধ্ত হধ্র্ এর্ং দ ই রপরপই 
রর্নামধূ্িে  রর্রাহ করধ্ত হধ্র্।  

 

• র্ ার জােগাগুরি এমনর্াধ্র্  াজাধ্ত হধ্র্ যাধ্ত শ্ররমক র্া 
র্ার ন্দারা কমপধ্ক্ষ 6 িুে দধূ্র থ্াধ্ক।  

 

• র্েরক্তগত দযাগাধ্যাগ হ্রা  করধ্ত হধ্র্; উদাহরণস্বরূপ, কমুধ্ক্ষধ্ের 

 মেগুরি  ামঞ্জ ে কধ্র, শুযুমাে প্রধ্োজনীে কমীধ্দর মধ্যে 
কমী ংেো  ীমার্দ্ধ করা এর্ং  মে ূচীর ওিে-পািে। 

• জােগা  ংরক্ষণ করধ্ত হধ্র্ শ্ররমকরা োর্ার োওোর  মে 

 ামারজক দরূত্ব র্জাে রােধ্ত পাধ্র। 
 

• দকর্িমাে অনরযকৃত  িরি র্া র্তুমান র্ার ন্দা উপরস্থত না 
থ্াকধ্ি দদোধ্নার অনমুরত রদধ্ত হধ্র্; প্রচুর দিাক এডাধ্নার 

জনে আিাদা আিাদা  মধ্ে দদোধ্ত হধ্র্; এর্ং প্ররতর্ার 

দদোধ্নার পধ্র দযোধ্ন দর্রশ স্পশু হে এমন অঞ্চিগুরি 

পররষ্কার করধ্ত হধ্র্।  
 

 
 
  
খুচরা ভাডা, যমরামত, এব্ং পনরষ্কাবরর জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• র্েরক্তগত দযাগাধ্যাগ হ্রা  করধ্ত হধ্র্; উদাহরণস্বরূপ, শুযুমাে 

প্রধ্োজনীে কমীধ্দর মধ্যে কমী ংেো  ীমার্দ্ধ কধ্র এর্ং 
গ্রাহধ্কর র্ীড েরডধ্ে দদওোর জনে েুচরা র্াডার  মেগুরি 

 ামঞ্জ ে কধ্র। 
 

• অধ্পক্ষাগারগুরি র্ন্ধ করার কথ্া রর্ধ্র্চনা করধ্ত হধ্র্ এর্ং 
দদাকাধ্নর র্াইধ্র 6 িুে দরূত্বগুরি রচরহ্নত করুন দযোধ্ন 

গ্রাহকরা অধ্পক্ষা করধ্ত পাধ্রন। 
 

• কমুচারী এর্ং গ্রাহকধ্দর র্ের্হাধ্রর জনে রিটিং রুমগুরিধ্ত 

পররষ্কার করার এর্ং  ংক্রমণধ্রাযী রজরনে  রর্রাহ করধ্ত হধ্র্। 

• যেন ভ্রমধ্ণর প্রধ্োজন হধ্র্ তেন  মস্ত কমুচারী মধু্ের 

আর্রন পররযান করধ্র্ এর্ং একারযক কমুচারী গাডীধ্ত 

রধ্েধ্েন তা রনরিত করধ্ত হধ্র্।  
 

• কমুচারী এর্ং গ্রাহকধ্দর র্ের্হাধ্রর জনে দদাকান জধু্ড হোন্ড 

 োরনোইজার রােধ্ত হধ্র্। 
 

• প্ররতর্ার র্ের্হাধ্রর এর্ং প্ররতটি অর্স্থাধ্নর মধ্যে র্োকুোম 

এর্ং র্ািরতগুরির মধ্তা  মস্ত  রঞ্জাম  োরনোইজ করধ্ত হধ্র্ 

(ঘধ্রর রর্তধ্র পররষ্কাধ্রর জনে)। 

 
 
 
যানব্াহন নব্ক্রয়, ইজারা এব্ং ভাডার জনয আব্শ্যকতাসমূহ 
 
 

 

আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক অর্শেই: 
 

• র্েরক্তগত দযাগাধ্যাগ হ্রা  করধ্ত হধ্র্; উদাহরণস্বরূপ, শুযুমাে 

প্রধ্োজনীে কমীধ্দর মধ্যে কমী ংেো  ীমার্দ্ধ কধ্র এর্ং 
গ্রাহধ্কর র্ীড েরডধ্ে দদওোর জনে েুচরা র্াডার  মেগুরি 

 ামঞ্জ ে কধ্র। 
 

• পরীক্ষামিূক ড্রাইধ্র্ দকানও গ্রাহধ্কর  াধ্থ্ রযরন  ঙ্গী হধ্র্ন, 

দ ই কমুচারীধ্ক মধু্ের আর্রন পরধ্ত হধ্র্ এর্ং গ্রাহধ্কর কাে 

দথ্ধ্ক  র্ধ্চধ্ে দধূ্রর আ ধ্ন র্ ধ্ত হধ্র্। দকান পরীক্ষামিূক 

ড্রাইধ্র্র জনে যরদ একারযক র্েরক্তর প্রধ্োজন হে, তধ্র্ 

প্রধ্তেকধ্ক অর্শেই মধু্ের আর্রন পরধ্ত হধ্র্। 

• অধ্পক্ষার স্থাধ্ন এমন র্ ার র্ের্স্থা করধ্ত হধ্র্ যাধ্ত গ্রাহকরা 
6 িুে দধূ্র দধূ্র থ্াধ্কন। 

 

• গ্রাহকরা দকানও গারড পরীক্ষামিূক ড্রাইর্ করার আধ্গ র্া 
দকানও যান  ংগ্রহ করার র্া দিরত দদওোর আধ্গ প্ররতটি 

যানর্াহধ্নর রর্তধ্র ও র্াইধ্র এর্ং যানর্াহনগুরির চারর্গুরি 

পররষ্কার এর্ং  ংক্রমণধ্রায করধ্ত হধ্র্। 
 

• র্ারডর চারপাধ্শ আর্জুনা দিিার পােগুরি রােধ্ত হধ্র্ যাধ্ত 

দিাধ্ক রপরপই  হ মেিা রজরনেগুরি দিিধ্ত পাধ্র। 
 


