
 
 

এই প্রকাশনায় 20 জলুাই, 2020 তারিখ পর্যন্ত তথ্য অন্তরু্য ক্ত আছে। 
 

NYC পনুরায় চালু করার পর্ব 4: কর্মীদেদরদক যা জানদে হদর্ 
 

 
ইদডার ডাইননিং এর্িং ইদডার আর্ব স অ্যাড কালচার পর্ব 4-এর অ্িংশ হদর্ না। স্টের্ এর্িং নসটি ইদডার 

ডাইননিং এর্িং ইদডার আর্ব স অ্যাড এন্টারদর্নদর্মন্ট-এর জনয পনুরায় চাল ুকরার নেন এখনও ঠিক 

কদরনন। আপদডর্ এর্িং েদযযর জনয nyc.gov/workers-এ যান।  
 

জনু 20, 2020, স ামবাি সথ্ছক আিম্ভ কছি পবয 4-এি অংশ রিছ ছব রনউ ইয়কয  র টিছত রনম্নরলরখত বযব াগুরল পনুিায় সখালা িছত পাছি: 
 

• উচ্চরশক্ষা* 
• রপ্র-কে কেকে কেড 12 সু্কলগুলল* 
 

*NYC র্রি পবয 4-এ থ্াছক এবং দিরনক  ংক্রমছেি িাি 5 শতাংছশি রনছে 

থ্াছক শুধুমাত্র তািছলই 14 রিছনি গড় বযবিাি কছি সু্কলগুরল পুনিায় সখালা 
সর্ছত পাছি। সেছেি রনছিয রশকা (উচ্চরশক্ষা, রপ্র-সক সথ্ছক সেড 12 সু্কলগুরল) 

forward.ny.gov-এ উপলর্য। র টিি রনছিয রশকা (Pre-K সথ্ছক সেড 12 

সু্কলগুরল) nyc.gov/schools-এ উপলর্য। 

• কম ঝুুঁ রকপূেয আউেছডাি আেয   অযান্ড এন্টািছেনছমন্ট 

• সকানও িশযক োড়া সপশািাি ক্রীড়া প্ররতছর্ারগতা 
• রমরডয়া সপ্রাডাকশন† 

 

†স ে, সলাছকশন, বা সর্ছকানও সপ্রাডাকশন বা সিকরডয ং  াইছে সমাশন 

রপকোি, রমউরজক, সেরলরর্শন এবং রিরমং সপ্রাডাকছশি জনয কার্যকলাপ।  

 

উচ্চরশক্ষাি মছধয অন্তরু্য ক্ত িল: 
 

• করমউরনটি এবং জরুনয়ি কছলজগুরল 

• ইউরনর্ার যটি 

• স্নাতক এবং সপশািািী পড়াছশানাি সু্কল গুরল 

• সমরডছকল সু্কল গুরল 

• প্রর্ুরক্তগত পড়ািছশানাি সু্কল গুরল 

 
 

কম ঝুুঁ রকপূেয আউেছডাি আেয   অযান্ড এন্টািছেনছমছন্টি মছধয অন্তরু্য ক্ত িল: 
 

• রেরড়য়াখানা গুরল 

• সবাোরনকযাল গাছডয ন্স 

• সনোি পাকয  
• ঐরতিার ক স্থান এবং  াংসৃ্করতক প্ররতষ্ঠান 

• আউেছডাি রমউরজয়াম  

• আউেছডাি কৃরি পর্যেন 

• স্থানীয় কৃরি  ংক্রান্ত উপািান এবং প্রিশযনী 
• অনযানয অনরুূপ প্ররতষ্ঠান গুরল/কার্যকলাপ 

 

র্রি আপরন কর্াডয  বযব ায় কমযিত থ্াছকন, তািছল কছয়কটি  াধািন এবং রশল্প-রনরিযষ্ট প্রছয়াজনীয়তাি জনয এই প্রকাশনাটি পড়ুন র্া 
আপনাি রনছয়াগকতয াছক অবশযই অন ুিে কিছত িছব। রবস্তারিত রনছিয রশকা forward.ny.gov-এ উছেরখত িছর্ছে। আপরন 311 নম্বছি 

স ানও কিছত পাছিন কমী  ুিক্ষা িেলাইছনি জনয বা পনুিায় সখালাি  ংক্রাছন্ত, কমযছক্ষছত্রি স্বস্থয এবং  ুিক্ষা রনছিয রশকা জনয, বা এমন 

সকানও রনছয়াগকতয াি সর্ পুনিায় সখালাি প্রছয়াজনীয়তা অন ুিে কিছে না তাি রিছপােয  কিাি রবিছয় সকানও প্রশ্ন থ্াকছল আপরন  
1-212-436-0381 এ স ান কিছত পাছিন। 

 

  

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


যখন র্যর্সা পনুরায় চাল ুহদর্ েখন সর্মস্ত ননদয়াগকারীদক স্টয সাধারণ প্রদয়াজনীয়োগুনল অ্র্শযই অ্নুসরণ 

করদে হদর্ 
 

স্টযাগাদযাগ এর্িং 
নিননিং 

• আপনার কর্মবস্থদলর এর্মন জায়গায় সরুক্ষা পনরকল্পনা লাগান স্টযখাদন আপনন স্টসটি স্টেখদে 

পাদর্ন। 
• আপনন ননদজদক এর্িং আপনার সহকর্মীদের সরুক্ষা এর্িং স্বাস্থযনর্নধর স্টপ্রাদর্াকলগুনলর নর্ষদয় 

প্রনশক্ষণ নেন। 
• প্রনেনেন এর্িং প্রদযাজয হদলই কর্মীদের স্বাস্থয নিননিং পনরচালনা করুন, অ্নযদের (ঠিকাোর, 

স্টেডর, উচ্চনশক্ষা সু্কদলর নশক্ষাযী) নিন করুন।  
 

আপনাি রনছয়াগকতয াছক অবশযই অ ুস্থ বা অ ুস্থ িছয় পছড়ছেন এমন কমযোিীছিি বারড়ছত পাঠাছত িছব। 
• কর্মী এর্িং জনসাধারদণর জনয সরুক্ষা সিংক্রান্ত েযয এর্িং স্বাস্থযনর্নধ সম্পনকব ে স্টপ্রাদর্াকল সহ 

সাইন স্টপাে করুন 

সরুক্ষা সরঞ্জার্ম • ননদজর এর্িং সহকর্মীদেরদক নর্নারূ্মদলয র্মুদখর আর্রণ নেন এর্িং পনরর্েব  আর্রণও সরর্রাহ 

করুন।  
 

আপনাি রনছয়াগকতয াছক অবশযই আপনাছক এবং আপনাি  িকমীছিি  ুিক্ষা  িঞ্জাম কীর্াছব বযবিাি, পরিষ্কাি 

এবং বারতল কিছত িছব স ই রবিছয় প্ররশক্ষে রিছত িছব। 
 

পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীছিি  াছথ্ বাতয ালাপ কিাি  ময় এবং র্খন অনয সকানও বযরক্তি  াছথ্ 6  ুে 

িিূত্ব বজায় িাখা  ম্ভব নয় তখন র্াছত কমীিা মুছখি আবিে পছিন তা আপনাি রনছয়াগকতয াছক রনরিত 

কিছত িছব। 
স্বাস্থযনর্নধ, পনরষ্কার 
এর্িং জীর্াণুর্মুক্ত করা 

• কর্মীদের জনয হাে পনরষ্কার করার জায়গা প্রোন করুন এর্িং রক্ষণাদর্ক্ষণ করুন, র্াি মছধয 
অন্তরু্য ক্ত িছব  াবান, জল রিছয় িাত সধায়া এবং কাগছজি সতায়াছল রিছয় িাত পরিষ্কাি কিা এবং সর্খাছন 

িাত সধায়া  ম্ভব নয় স খাছন 60% বা তাি সবরশ মাত্রায় অযালছকািল আছে এমন িযান্ড  যারনোইজাি রিছয় 

িাত পরিষ্কাি কিা।  
• সাধারণ জায়গাগুনল এর্িং স্টয েল এর্িং নজননসগুনল ঘনঘন স্পশব করা হয় স্টসগুনলদক ননয়নর্মে 

পনরষ্কার এর্িং জীর্াণুর্মুক্ত করুন। 
 

এমন উিািিছেি মছধয অন্তরু্য ক্ত িছব িিজাি িাতল, িযান্ডছিল, লাইছেি  ুইে, েয়ছলে ইতযারি। 
 

পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীিা প্ররতবাি বযবিাি কিা পছি আপনাি রনছয়াগকতয াি স ই জায়গা এবং তলগুরল 

পরিষ্কাি এবং জীবােমুুক্ত কিা উরেৎ। 
• যন্ত্রপানে এর্িং সরঞ্জার্মগুনল একানধক র্যনক্তর র্যর্হার সীনর্মে করুন এর্িং কাদজর জায়গা ও 

প্রনেটি র্যর্হাদরর পদর যন্ত্রপানে এর্িং সরঞ্জার্মগুনল ননয়নর্মে পনরষ্কার এর্িং জীর্াণুর্মকু্ত করুন।  
 

র্রি একারধক বযরক্তি বযবিাি  ীরমত না কিা র্ায় বা  ম্ভাবয ক্ষরতি কািছে  িঞ্জামগুরল পরিষ্কাি কিা না র্ায় 

তািছল কমী র্াছত গ্লার্ পছিন তা আপনাি রনছয়াগকতয াছক রনরিত কিছত িছব। 
শারীনরক েরূত্ব • স্টযখাদন সম্ভর্ স্টসখাদন এদক অ্পদরর র্মদধয 6 ফুর্ েরূত্ব র্জায় রাখা নননিে করুন। 

• পষৃ্ঠদপাষক এর্িং পনরেশবনকারীদের র্য়স যনে 2 র্ছদরর স্টর্নশ হয় এর্িং োরা যনে র্মুদখর 

আর্রণ পরদে সক্ষর্ম হন োহদল োদেরদক র্মুদখর আর্রণ পরদে হদর্।  
• র্দয়দলর্ এর্িং নর্শ্রার্মকদক্ষর র্মদো স্টছার্ জায়গাগুনলদে নেড় না হওয়ার জনয সাইদনজ স্টপাে 

করুন। 
• ওদয়টিিং রুর্ম সহ সর্মস্ত অ্প্রদয়াজনীয় সাধারণ অ্ঞ্চলগুনল র্ন্ধ রাখুন। 

 
 



কর্ম ঝুুঁ নকপণূব আউর্দডার আর্ব স অ্যাড এন্টারদর্নদর্মদন্টর জনয প্রদয়াজনীয়ো 
 

আপনাি রনছয়াগকতয া র্া অবশযই কিছত িছব: 
 

• জায়গাটিি  বযারধক ধািেক্ষমতাি 33%-এি মছধয  ীরমত 

িাখছত িছব।  বযারধক ধািেক্ষমতাি মছধয অন্তরু্য ক্ত িছবন, 

কমী, পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযকগে। 
 

• পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযকছিি স্বাস্থয রিরনং এি জছনযউৎ ারিত 

কিছত িছব। 
 

• পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযকিা মছুখি আবিে না পিা পর্যন্ত 

তাছিি প্রছবশ রনরিদ্ধ কিছত িছব। সকবলমাত্র বযরতক্রছমি 

সক্ষছত্র  াধািে প্রছয়াজনীয়তাি রবর্াছগ শািীরিক িিূত্ব 
সিখুন। 
 

• কমীিা পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযকছিি  াছথ্ বাতয ালাপ কিাি 

 ময় র্াছত মছুখি আবিে পছিন এবং পৃষ্ঠছপািক এবং 
পরিিশযনকািীিা অনযছিি সথ্ছক 6  ুছেি কম িিূত্ব থ্াকা 
অবস্থায় র্াছত মছুখি আবিে পছিন তা  ুরনরিত কিছত িছব।  
 

• রবরর্ন্ন পাটিয ছত পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযকিা র্াছত এছক 

অপছিি সথ্ছক 6  ুে িিূত্ব বজায় িাছখন তা  ুরনরিত কিছত 

িছব। সর্খাছন িিূত্ব বজায় িাখা  ম্ভব নয় – উিািিেস্বরূপ, 

কযাশ সিরজোছি-স খাছন  কলছক অবশযই মছুখি আবিে 

পিছত িছব। 
 

• সর্ পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীিা বাইছিি অংশ, েয়ছলে 

এবং অনযানয এলাকাগুরল বযবিাি কিাি জনয রর্তছিি অংশ  

সথ্ছক বাইছি সর্ছত োন বা বাইছি সথ্ছক রর্তছি আ ছত োন 

তাছিি সক্ষছত্র িিূত্ব বিায় িাখছত রর্তছিি ধািেক্ষমতা  ীরমত  

করুন। 

• পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীছিি জনছরাতছক রনয়ন্ত্রে 

করুন। সকানও সোে জায়গায় প্রিশযনীি সক্ষছত্র, আপনাি 

রনছয়াগকয তাছক অবশযই িিূত্ব বজায় িাখাি জনয  বযারধক 

ধািেক্ষমতা রিছ ছব বযবস্থা কিছত িছব। আপনাি 

রনছয়াগকতয াছক এই এলাকাগুরলছক  বযারধক রর্ড়  ামলাছনাি 

জনয অছনক সবরশ কমী রনছয়াগ কিছত িছত পাছি। 
 

• সগাষ্ঠী ভ্রমেগুরল একই পছক্ষি  ি যছিি মছধয  ীরমত িাখুন 

এবং সগাষ্ঠীি সমাে  ংখযা র্াছত  বযারধক ধািেক্ষমতাি কম 

িয় তা রনরিত কিছত িছব র্াি মছধয কমী এবং অনযানয 
পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীিাও অন্তরু্য ক্ত। 
 

• উচ্চ-ঝুুঁ রকপূেয প্রিশযনীগুরল বন্ধ িাখুন। 
 

• রশশুছিি প্রিশযনী এবং সখলাধুলা কিাি জায়গাগুরল ততক্ষে 

বন্ধ িাখুন র্তক্ষে না পর্যন্ত আপনাি রনছয়াগকতয া িটুি রশশুি 

বযবিাি মাছঝ জায়গাটি এবং  িঞ্জামগুরল পরিষ্কাি এবং 
জীবােমুকু্ত না কিছত পািছেন। 

 

•  াধািে জায়গাগুরলছত িযান্ড  যারনোইজাি িাখুন- সর্মন, 

প্রিশযনীি জায়গা। 
 

• রপকরনছকি বযবস্থা এমন জায়গায় করুন সর্খাছন পােীি 
মছধয অন্তত 6  ুে িরুুত্ব বজায় িাখা  ম্ভব, বা আপলি 
এগুলল সরাকে িা পারকল োকের বন্ধ েরুি। 
 

• পৃষ্ঠছপািক এবং পরিিশযনকািীছিি সিডছ ে এবং অনযানয 
 িঞ্জাম বযবিাি কিা বন্ধ করুন। আপরন র্রি একবাি 

বযবিািছর্াগয মযাপ রিছত না পাছিন, তািছল প্ররতবাি বযবিাি 

কিাি পছি মযাপগুরলছক পরিষ্কাি এবং জীবােমুকু্ত কিছত 

রু্লছবন না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



নর্মনডয়া স্টপ্রাডাকশদনর জনয আর্শযকোগুনল 
 

আপনাি রনছয়াগকতয া র্া অবশযই কিছত িছব: 
 

• রর্তছিি অংছশি ধািেক্ষমতা জায়গাটিি  বযারধক 

ধািেক্ষমতাি 50%-এ  ীরমত কিছত িছব।  বযারধক 

ধািেক্ষমতাি মছধয অন্তরু্য ক্ত িছবন কমী, অরর্ছনতা এবং 
কলাকুশলীিা।  

 

• কমী, অরর্ছনতা এবং কলাকুশলীিা  মস্ত জায়গায় র্াছত এছক 

অপছিি মছধয র্াছত 6  ুছেি িিূত্ব বজায় িাছখন তা রনরিত 

কিছত িছব। সর্খাছন 6  ুে িিূত্ব বজায় িাখা  ম্ভব নয় 

স খাছন আপনাি কমীছক এটি রনরিত কিছত িছব সর্  বাই 
সর্ন মছুখি আবিে পছিন, র্রি তাছিি বয়  2 বেছিি সবরশ 

িয় এবং মছুখি আবিে পিাি সক্ষছত্র তাছিি র্রি সকানিকম 

স্বাস্থয  ম্পরকয ত  ম যা না থ্াছক। 
 

• কমী, অলিকিো এবং েলাকুশলী অছনযি  াছথ্ ঘরনষ্ঠ সংস্পকশে 
আছ ন, তাছিি োকে ক াগ কেওয়ার আকগ COVID-19 

পরীক্ষা েরাকিা অবশযই লিলিে েরকে হকব এবং োরা  খি 

আবার অিসাইট বা কলাকেশকি আসকবি েখি আবািও 

েরকে হকব। 
 

• ঝুুঁ রক কমাছত এমন মলূ কাজগুরলি জনয সপ্রাছোকল দতরি 

করুন সর্গুরলছত রনরবড়  ংস্পছশয আ াি এবং মাস্ক সখালাি 

প্রছয়াজন িয়; সর্মন, েুল বাুঁধা, সমক-আপ কিা, সপািাক 

পিছত  ািার্য কিা, রিিা যাল কিা, অরর্নয় কিা বা সিকডয  
কিা। অরর্ছনতািা এই কার্যকলাপগুরলি জনয মছুখি আবিে 

খুলছত পাছিন রকন্তু এই কার্যকলাপগুরলি পছিই তাছিিছক 

আবাি মছুখি আবিে পছি রনছত িছব। 
 

• এমন বযরক্ত র্ািা এমন মলূ কাজগুরল কছিন তািা র্খন 

অরর্ছনতাছিি  াছথ্ কাজ কছিন তখন তাছিি রনরবড়  ংস্পছশয 
আ াি এবং মাস্ক সখালাি এবং স   রশল্ড বা  ুিক্ষা েশমাি 

মছতা সোছখি  ুিক্ষা বযবস্থাগুরল সখালাি প্রছয়াজন িয়। এি 

মছধয অন্তরু্য ক্ত িল, সমক-আপ আটিয ে,  াউন্ড সেকরনরশয়ান,  

োন্ট সকা-অলডে কিটর।  
 

• কমী  ংখযা অতযাবশযক কমী, অরর্ছনতা এবং কলাকুশলীছিি 

মছধযই  ীরমত িাখুন এবং বনু্ধবান্ধব বা পরিিশযকছিি মছতা 
অনাবশযক বযরক্তছিি প্রছবশ রনরিদ্ধ করুন। সকবলমাত্র 

অতযাবশযক বযরক্তছিি প্রছবশ কিছত সিওয়াি জনয্ আপনাি 

রনছয়াগকতয াছক স খাছন পর্যাপ্ত রনিাপত্তা কমী িাখছত িছব। 

• সপ্রাডাকশছনি সলাছকশনগুরলছক  াধািে মানিুছিি সথ্ছক 

 ুিরক্ষত িাখুন, িিূত্ব বজায় িাখাি জনয পর্যাপ্ত জায়গা িাখছত 

িছব এবং জীবােমুকু্তকিে এবং  যারনোইজ কিাি উপর্ুক্ত 

মান বজায় িাখছত িছব। 
 

• কমী, অলিকিো এবং েলাকুশলীরা খাবার খাওয়ার সময় 

 াকে েরূত্ব বোয় রাখকে পাকরি োর েিয োয়গা সংরক্ষণ 

েরকে হকব এবং একে অপকরর সাকে খাবার িাগ েকর খাওয়া 
লিলিদ্ধ েরকে হকব। 

 

• সকানও গারড়ছত র্রি একারধক বযরক্ত ভ্রমে কছিন তািছল  

 কছল র্াছত মছুখি আবিে পছিন তা রনরিত কিছত 
িছব। 

 

• র্তো  ম্ভব বযরক্ত সর্াগাছর্াগ  ীমাবদ্ধ কিাি উছেছশয 
রবতিে এবং  ংেছিি জনয মছনানীত অঞ্চল  

স্থাপন করুন। 
 

• সবতনরূ্ক কমী, অলিকিো এবং েলাকুশলী ছাড়া লাইি 

েশেেকের প্রকবশ লিলিদ্ধ েরুি। আপিার লিকয়াগেেে াকে 

েশেেকের সংখযা 100 েি বা েশেে ধারণ ক্ষমোর 25%-এর 

মকধয ক টি েম হকব োর মকধয রাখকে হকব এবং প্রকেযকে ক ি 

সব লেে কেকে একে অপকরর কেকে ছয় ফুট েরূত্ব বোয় রাকখ 

ো  ুরনরিত কিছত িছব। 
 

• রমরডয়া সপ্রাডাকশন  ম্পরকয ত  কল  িঞ্জাম এবং 
 াধনীগুরল COVID 19-এর লবরুকদ্ধ ো েের বকল ইউ.এস.-

এর পলরকবশ সুরক্ষা একেলি (Environmental Protection 

Agency, EPA) দ্বারা শিাক্ত েরা কপ্রাডাক্ট লেকয় 

লিয়লমেিাকব পলরষ্কার এবং েীবাণমুকু্ত েরুি। সিঞ্জাম এবং 
 াধনীি মছধয অন্তরু্য ক্ত িল, কেস, েযাকমরা, আইলপস, কলি, 

মলিটর এবং টাচলিি, ডললস। আপিার লিকয়াগেেে াকে 

প্রলেবার বযবহাকরর পকর সেল প্রপস, কপাশাে এবং কসকটর 

উপাোিগুলল পলরষ্কার এবং েীবাণমুকু্ত েরকে হকব এবং লসল 

েরা েকেিাকর কসগুলল কটার েরকে হকব।  

 

 
 

 
 
 


