
 
 

এই প্রকাশনাটির মধ্যে 10ই জনু, 2020 তাররধ্ের রনররধ্ে তথ্ে অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে। 
এোডাও অনুগ্রহ কধ্র nyc.gov/workers রনরীক্ষণ করুন। 

 

NYC পনুরায় খ ালা হচ্ছে: কর্মীচ্ছেরচ্ছক কী জানচ্ছে হচ্ছে 
 
জনু 8, 2020, খ ার্মোর খেচ্ছক আরম্ভ কচ্ছর পেব 1-এর অংশ হহচ্ছ চ্ছে হনউ ইয়কব  হ টিচ্ছে হনম্নহলহ ে েযে াগুহল পনুরায় 
খ ালা খেচ্ছে পাচ্ছর: 
 
• কৃরি, বনজ, মৎসপালন এবং রশকার 

• রনমুাণ 

• উৎপাদন 

• েুচধ্রা রবধ্েতা  
ককবল কাবুসাইড অথ্বা ইন-কটার রপকআপ অথ্বা ড্রপ 
অফ 

• পাইকারর বারণজে 
 
েুচরা বেবসা কেগুরল ককবল কাবুসাইড অথ্বা ইন-কটার রপকআপ অথ্বা ড্রপ অফ-এর জনে েুলধ্ত পাধ্র তার মধ্যে কসই কটারগুরল 
অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে োরা রনম্নরলরেতগুরল রবরে কধ্র: 
 
• কপাশাক  

• ইধ্লক্ট্ররনক্স এবং সরঞ্জামসমহূ  
• ফুল 

• আসবাবপত্র এবং বারডর সাজসজ্জার সামগ্রী  
• সাযারণ পণেদ্রবে  
• স্বাস্থ্ে এবং বেরক্তগত পররচেুা সামগ্রী 
• গেনা, লাধ্গজ, এবং চামডাজাত পণে  

• লন এবং বাগাধ্নর পণেসামগ্রী  
• অরফস সরবরাহ, কটশনারর, এবং উপহার  

• জধু্তা  
• কেলাযুধ্লার পণেসামগ্রী, শধ্ের রজরনসপত্র, বাদেেন্ত্র, এবং পসু্তক  

• বেবহৃত পণেদ্রবে  
 

 
েরদ আপরন আচ্ছারদত বেবসাে কমুরত থ্াধ্কন, তাহধ্ল আপনার রনধ্োগকতুাধ্ক রনম্নরলরেত কধ্েকটি প্রধ্োজনীেতা অবশেই পরূণ 

করধ্ত হধ্ব। রবসৃ্তত রশল্প-রনরদুষ্ট রনধ্দুশাবলী forward.ny.gov-এ উধ্েরেত রধ্েধ্ে। 
 
েযে া পনুরায় খ ালা হচ্ছল আপনার হনচ্ছয়াগকেব াচ্ছক অেশযই কী করচ্ছে হচ্ছে এেং আপহন কী প্রেযাশা কচ্ছরন 

 

• আপনার কর্মবস্থচ্ছলর এর্মন জায়গায় হনরাপত্তা প্ল্যান লাগান খে াচ্ছন আপহন খ টি খে চ্ছে পাচ্ছেন। 

• প্রচ্ছেযক হেন কর্মীর স্বাস্থয পরীক্ষা করুন। েরদ আপরন অসুস্থ্ হন তাহধ্ল বারডধ্তই থ্াকুন অথ্বা কমুস্থ্ধ্ল অসুস্থ্ হধ্ে কগধ্ল 

বারডধ্ত রফধ্র োন। 

• হনচ্ছজচ্ছক এেং হনচ্ছজর  হকর্মীচ্ছেরচ্ছক হেনারূ্মচ্ছলয রু্ম  ঢাকার  রঞ্জার্ম এেং হেকল্প  রঞ্জার্ম হেন।  
আপনাধ্ক অনোনেধ্দর কথ্ধ্ক অবশেই অন্তত 6 ফুট দধূ্র থ্াকধ্ত হধ্ব এবং েরদ অনোনেধ্দর কথ্ধ্ক 6 ফুধ্টর কম দরূধ্ে থ্াধ্কন 

তাহধ্ল মেু কেধ্ক রােুন অথ্বা মাস্ক পরুন। 

• হাত কযাোর জনে সাবান, জল এবং কাগধ্জর কতাোধ্ল সহ কর্মীচ্ছের জনয হাে পহরষ্কার করার স্থাচ্ছনর েযেস্থা করুন 
এেং ো স্বে রা ুন এবং কেোধ্ন হাত কযাোর বেবস্থ্া করা সম্ভর্ নে কসোধ্ন 60% অথ্বা চার কচধ্ে কবরশ অোলধ্কাহল 

সমদৃ্ধ অোলধ্কাহল-রর্রিক হোন্ড সোরনটাইজাধ্রর বেবস্থ্া করুন।  

•  োর দ্বারা েযেহৃে  রঞ্জার্ম এেং খে পহৃিগুহলর ওপর োর-োর স্পশব করা হয় ো হনয়হর্মেভাচ্ছে পহরষ্কার করুন। 

• খকাোয় োাঁডাচ্ছে হচ্ছে ো খলাচ্ছকচ্ছের খে াচ্ছনার জনয  ংচ্ছকে লাগান এেং খেপ অেো অনয খকানও র্মাকব ার রা ুন।  

• গ্রাহকরা অনযানয েযহিচ্ছের খেচ্ছক 6 ফুচ্ছের খেচ্ছয় কর্ম েরূচ্ছে োকচ্ছল োচ্ছেরচ্ছক রু্ম  খঢচ্ছক রা চ্ছে হচ্ছে।  
আপনার রনধ্োগকতুা মেু কেধ্ক রাোর কক্ষধ্ত্র গ্রাহকধ্দর জনে কধ্ ার রনেম রনযুারণ করধ্ত পাধ্র এবং এর মধ্যে মেু না কেধ্ক 

এধ্ল পররধ্িবা প্রতোোনও অন্তরুু্ক্ত থ্াকধ্ত পাধ্র। 

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://forward.ny.gov/phase-one-industries


কর্মবস্থচ্ছলর আইন 
 
nyc.gov/dcwp.-এ লর্ে NYC -কত নতুন কধ্রানার্াইরাস (COVID-19) এর বেরি বন্ধ করার জনে কমুধ্ক্ষধ্ত্রর আইন সম্বধ্ন্ধ 

আপধ্ডট NYC উপধ্র্াক্তা এবং কমী সুরক্ষা রবর্াগ (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 

এই প্রকাশনা ততরর কধ্রধ্ে। এই প্রকাশনাে COVID-19-এর সাধ্থ্ সম্পরকুত রসটি, কটট এবং কফডাধ্রল আইনগুরলর একটি রূপধ্রো 
সহ অসুস্থ্তাজরনত েুটি সম্পধ্কু রবসৃ্তত তথ্ে অন্তরুু্ক্ত রধ্েধ্ে; রনধ্চ রকেু অরতররক্ত তথ্ে কদওো হধ্েধ্ে। 
 

COVID-19-এর জনয পহজটিভ 

হনর্বাহরে হওয়ার পর অেো 
লক্ষণ খে া খগচ্ছল কাচ্ছজ খফরার 

হনয়র্মােলী  

সাম্প্ররতকতম রনধ্দুশাবলীর জনে এবং রনম্নরলরেধ্তর জনে nyc.gov/health-এ োন: 

 
RESTART NYC  
 

রনধ্দুশাবলী রশল্প-রনরদুষ্ট। 

হনচ্ছয়াগকেব ার জনয COVID-19 

 চ্ছেেন অ সু্থোজহনে ছুটির 

নহেপত্র (োর্যোরূ্মলক পেৃককরণ 

আচ্ছেশ)  

nyc.gov/health -এ োন এবং রনম্নরলরেতগুরলর জনে েুুঁজনু: 

 
সধ্বতন অসুস্থ্জারনত েুটির জনে করমশনাধ্র আধ্দশ 

সধ্বতন অসুস্থ্জারনত েুটির আধ্দশ সম্পধ্কু প্রােশই রজজ্ঞাসে প্রশ্ন 

প্রহেেন্ধী েযহিচ্ছের জনয  হুের্া / 
বেষর্ময আইন  

(ছুটির  র্ময়) 

রনউ ইেকু রসটি এবং রনউ ইেকু কটট মানবারযকার আইন এবং প্ররতবন্ধী অোধ্মররকান 

আইধ্নর অযীধ্ন রনধ্োগকতুাধ্দরধ্ক প্ররতবন্ধী কমীধ্দর জনে উপেুক্ত সুরবযা প্রদান 

করার বাযেবাযকতা আধ্ে। েুটির সমে হধ্লা এক প্রকাধ্রর প্ররতবন্ধীধ্দর জনে 
সুরবযাসমহূ। এই তবিমে আইধ্নর কারধ্ণ রনধ্োগকতুাধ্দরধ্ক সধ্বতন েুটি রদধ্ত হধ্ব না 
রকন্তু এর জনে রনধ্োগকতুাধ্দরধ্ক তাধ্দর নীরতর (এবং পররবার এবং রচরকৎসাগত 

অবকাশ আইধ্নর অযীধ্ন কবরশ সমে প্রধ্োজন) অযীধ্ন প্রদি স্বার্ারবক েুটির তুলনাে 

আরও কবরশ কবতন-রবহীন েুটির সমে প্রদান করধ্ত হধ্ত পাধ্র, েরদ না এটি 

রনধ্োগকতুার ওপর ককানও অধ্েৌরক্তক কষ্ট আধ্রাপ কধ্র। 
 
কমীরা প্ররতবন্ধী হধ্ল অথ্বা COVID-19-এর মধ্তা প্ররতবন্ধকতা থ্াকধ্ল তাধ্দরধ্ক 

হেরান অথ্বা পক্ষপারতে করা NYC মানবারযকার আইধ্নর লঙ্ঘন। 
 
 
হ টি  ম্পে 
 
কর্মী  রুক্ষা হেলাইন: কমুস্থ্ল পুনরাে কোলা, স্বাস্থ্ে এবং রনরাপিা রনধ্দুশাবলী সম্পধ্কু প্রধ্শ্নর জনে অথ্বা ককানও রনধ্োগকতুা 
পুনরাে কোলার প্রধ্োজনীেতাগুরল পূরণ না করধ্ল তা ররধ্পাটু করার জনে 311 অথ্বা 1-212-436-0381 নম্বধ্র কল করুন। 
 
nyc.gov/coronavirus-এ COVID-19 শহরধ্জাডা তথ্ে কপাটুাল: রনম্নরলরেত সম্পধ্কু তথ্ে সহ রসটির কথ্ধ্ক সাম্প্ররতকতম 

আপধ্ডট পান: 

 
• রবনামধূ্লে COVID-19 পরীক্ষণ 

• COVID-19 লক্ষণ এবং অসুস্থ্ থ্াকার সমে কী করধ্ত হধ্ব 

• COVID-19 কহাধ্টল কমুসূরচ (েরদ আপনার COVID-19 থ্াধ্ক অথ্বা এমন কাধ্রার সধ্ে থ্াধ্কন োর আধ্ে এবং বারডধ্ত 

পৃথ্ক থ্াকধ্ত পারধ্েন না এমন হধ্লআপরন রবনামধূ্লে একটি কহাধ্টধ্ল থ্াকধ্ত পাধ্রন) 

 

হেনারূ্মচ্ছলয অেো কর্ম  রচ্ছের স্বাস্থয পহরেেবা:  হায়োর জনয 311 নম্বচ্ছর কল করুন। 
 
NYC Well (আপরন কাধ্রা সধ্ে কথ্া বলধ্ত চাইধ্ল কগাপনীে 24/7 এর কহল্প লাইন): 

 

• 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) নম্বধ্র কল করুন। 
• 65173 নম্বধ্র “WELL” কটক্সট করুন। 
• NYC.gov/nycwell-কত অনলাইন চোট করুন 

https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID-19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-paid-sick-leave-order.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-paid-sick-leave-order-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/the-law.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/index.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/covid-19-hotel-program.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/

