নিউ ইয়র্ক নিটি পুিরায় খ ালা হচ্ছে:
র্ম-ঝুঁু নর্র ইিচ্ছ ার র্লা এবং নবচ্ছিাদিচ্ছর্ র্ী জািচ্ছে হচ্ছব
র্ম ঝুঁু নর্র ইিচ্ছ ার র্লা এবং নবচ্ছিাদচ্ছির স্থানগুলি আগস্ট 24 এ ফেজ ফোর পুনরায় ফ ািার অংশ
লিসেসে আোর ুিসে পাসর। কম ঝুুঁ লকর ইনস ার কিা এেং লেসনাদসনর স্থানগুলির মসযে আসে ইনস ার
লমউলজয়াম, ঐলেিালেক োইট, আসকায়ালরয়াম এেং অনোনে েংলিষ্ট প্রলেষ্ঠান ো লিয়াকিাপ, এেং
োর োসে আটট গোিালর, ুচরা গোিালর োসদ।
পুনরায় ফ ািা েম্পসকট মূি প্রসের উত্তসরর জনে অনুগ্রি কসর পড়ুন “Reopening New York City:
Frequently Asked Questions” (লনউ ইয়কট লেটি পুনরায় ফ ািা: প্রায়শই লজজ্ঞালেে প্রে)। েে
প্রেই প্রােলিক নয়, লকন্তু আমরা আশা রাল এটি নেু ন আেশেকোগুলি কার্টকর করসে আপনাসক
েিায়ো করসে। লনউ ইয়কট লেটি স্বাস্থে ও মানলেক স্বাস্থেলেলয দপ্তসরর COVID-19 েেেোলয়ক ফপসজ
পুনরায় ফ ািার জনে এেং COVID-19 জনস্বাস্থে েঙ্কসটর েময় কার্টকিাপ েজায় রা ার জনে
অলেলরক্ত েেে এেং েরঞ্জাম আসে।
আপস টগুলির জনে nyc.gov/health/coronavirus ফদ ুন। COVID-19 েম্পসকট এেং েংিমণ কমাসনা
এেং লনউ ইয়কট োেীসদর লনরাপদ রা া েম্পসকট আমরা ফর্মন ফর্মন জানসে পারে ফেই অনুর্ায়ী
লেটি এেং ফস্টসটর আশু কেট েেগুলি পলরেলেট ে িসে পাসর।

COVID-19 এর িংক্রমণ প্রনেচ্ছরাধ র্রচ্ছে মু য চারটি পদচ্ছেপ মচ্ছি রা ুি:
•
•
•

•

অিুস্থ হচ্ছল বান়িচ্ছে থার্া: অেুস্থ িসি োলড়সে োকুন র্লদ না অপলরিার্ট লচলকৎো পলরচর্টার
(COVID-19 ফটলস্টং েি) জনে ো অনোনে অপলরিার্ট কাসজর জনে োইসর ফর্সে িয়।
িামানজর্ দূরত্ব: অনেসদর ফেসক অন্তে 6 েু ট দূরসে োকুন।
এর্টি মুচ্ছ র আবরণ পরা: আপনার আসশপাসশর েকিসক েুরলিে করুন। আপলন উপেগটগুলি
োড়াই েংিলমে িসয় োকসে পাসরন এেং কালশ, িাুঁলচ, ো কো েিার েময় ফরাগটি েড়াসে
পাসরন। মুস র আেরণ COVID-19 েলড়সয় পড়া কমাসে েিায়ো কসর।
হাচ্ছের িুস্থ স্বাস্থযনবনধ অিুশীলি র্রুি: োোন ও জি লদসয় ঘনঘন িাে যুন ো োোন ও
জি উপিব্ধ না োকসি িোন্ড েোলনটাইজার েেেিার করুন; ফর্ পৃষ্ঠেিগুলি (োরসেে) প্রায়শই
স্পশট করা িয় ফেগুলি োর োর পলরষ্কার করুন; িাে না যুসয় আপনার মু স্পশট করা এলড়সয়
চিুন এেং আপনার কালশ ো িাুঁলচ িাসের েদসি োহু লদসয় ঢাকুন।

র্লদও আপলন লনসচর পদসিপগুলি অনুেরণ করসি, আগস্ট 24, 2020 োলরস আোর ুিসে পারসেন,
োও COVID-19 এর লেস্তার ফরায করসে এেং কমটচারীসদর েুরলিে রা ার েে ফেসক ভাসিা উপায়
িি র্েটা েম্ভে োলড় ফেসক কাজ করা চালিসয় র্াওয়া। এক োসে আমরা COVID-19 এর েংিমণ
হ্রাে করসে পালর NYC-ফে।

Bengali

আইিিঙ্গে ভাচ্ছব আমার বযবিা পুিরায়

ুলচ্ছে আমাচ্ছর্ র্ী র্রচ্ছে হচ্ছব?

পুিরায় খ ালার আচ্ছের আপিার প্রচ্ছয়াজিীয় পদচ্ছেপগুনল
• একটি লনরাপত্তার পলরকল্পনা তেলর করুন এেং ফেটি আপনার কমটস্থসি টালিসয় রা ুন।
• লনউ ইয়কট ফস্টট (NYS) লনসদট লশকাপড়ুন এেং অনুেলেট ো েুলনলিে করুন। ফস্টসটর
আেলশেকো অনুর্ায়ী আপনাসক লনলিে করসে িসে ফর্ আপলন ফস্টসটর-ইেুে করা লশল্প
েম্পলকট ে লনসদট লশকাগুলি পর্টাসিাচনা কসরসেন এেং েুসঝসেন এেং আপলন ফেগুলিসক কার্টকর
করসেন। আপলন forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ লনলিেকরণ েমটটি পূরণ
করসে পাসরন।
পনরনস্থনে খেমি হচ্ছব খিই অিুোয়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর োর িুপানরশগুনল পনরবেকি র্রচ্ছে পাচ্ছর।
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