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িনউ ইয়কর্  ে�েটর �ানীয় বাধয্বাধকতাগিল স�েকর্  আপনােক েযগিল েজেন 
রাখেত হেব 

 
COVID-19 এর িব�ার িনউ ইয়কর্  িসিটেত (NYC) অবয্াহত আেছ উে�গজনক সা�দািয়ক সং�মণ 
বৃি� সহ। িনউ ইয়কর্  ে�েটর (NYS) গ� পদে�প উেদয্াগ অনুযায়ী ে�েটর �ারা িনধর্ািরত বিধর্ত 
সং�মণযু� েজানগিলেত বাধয্বাধকতা আেরাপ করেত হেব। েজানগিল েরড, অের� বা ইেয়েলা হেত 
পাের, এবং এক একিট েজােন বাধয্বাধকতা এক এক রকেমর।  

 
েমি�� সং�া� তথয্ সহ �া�ার অয্াকশন উেদয্াগ স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, এবং আপনার 
বয্বসােক "অপিরহাযর্" বেল রাজয্ িচি�ত কেরেছ িক না তা জানার জনয্ NYS ওেয়বসাইেট যান।  
 
 
আপনার েজান বার করেত,nyc.gov/covidzone েদখুন। আপ-টু-েডট িচি�করেণর জনয্ অনু�হ কের 
িনয়িমতভােব এই ওেয়বসাইটিট েদখুন।  

 

 
আপনার েস�েরর ে�ে� বয্বসা পুনরায় েখালার জনয্ NYS িনউ ইয়কর্  
ফরওয়াডর্  ওেয়বসাইট েদখনু। অিতির� িনেদর্ িশকার জনয্, NYC �া�য্ দ�র 
এবং NYC িবজেনেসর ওেয়বসাইটগিল েদখনু।  

         
িনউ ইয়কর্  িসিটর �ুেলর জনয্ অিতির� িনেদর্ িশকার জনয্, িশ�া িবভাগ এবং �া�য্ 
িবভােগর ওেয়বসাইটগিল েদখুন। 
 
 

COVID-19 এর িব�ার �িতেরােধ সহায়তা করেত সম� িনউ ইয়কর্ বাসী কেয়কিট সহজ পদে�প িনেত 
পােরন। 

• বািড়েত থাকুন: আপিন সু� েবাধ না করেল, বা স�িত COVID-19 এর পরী�ায় ইিতবাচক ফল 
লাভ কের থাকেল, বা COVID-19 হওয়া কােরা িনকট সং�েশর্ েথেক থাকেল বা স�িত �মণ কের 
থাকেল, বািড়েত থাকুন। শধু অপিরহাযর্ িচিকৎসা এবং/অথবা অনয্ানয্ অপিরহাযর্ কাজ থাকেলই বাইের 
যান।  

• সামািজক দরূ�: এমনিক মুেখর আবরণ পের থাকেলও, অ�ত 6 ফুট দরূ� বজায় রাখুন। বড় 
জমােয়েত অংশ�হণ করেবন না, িবেশষ কের অভয্�রীণ �ােন।  

• একিট মুেখর আবরণ পরন: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত করন। উপসগর্গিল না থাকা সে�ও 
আপিন সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা বলা বা �াস��ােসর সময় েরাগিট 
ছড়ােত পােরন। সিঠকভােব পরা থাকেল (নাক এবং মুখ দেুটাই েঢেক েরেখ), মুেখর আবরণ 

COVID-19 এর িব�ার �াস কের। 
• হােতর সু� �া�য্িবিধ অনুশীলন করন: সাবান ও জল িদেয় ঘনঘন হাত ধুন এবং সাবান ও জল 

উপল� না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয প�ৃতলগিল (সারেফস) �ায়শই �শর্ করা 

https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-updated-zone-metrics-hospital-directives-and-business-guidelines
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://nyc.gov/covidzone
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
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হয় েসগিল বার বার পির�ার করন; হাত না ধুেয় আপনার মুখ �শর্ করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার 
কািশ বা হাঁিচগিল হােতর বদেল হােতর উপেরর অংশ (বাহ) িদেয় ঢাকুন। 

• পরী�া করান: আপনার কাছাকািছ েকানও COVID-19 পরী�া করার েক� খুঁেজ বার করেত 
nyc.gov/covidtest েদখনু অথবা 212-268-4319 ন�ের েফান করন। NYC েহলথ + হাসপাতাল 
এবং NYC �া�য্ দ�র পিরচািলত সম� েক� সহ, অেনক েকে� িবনামূেলয্ পরী�া করােনা হয়। 
 

COVID-19 স�েকর্  সাধারণ তেথয্র জনয্, nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। ে�েটর COVID-19 
�িতি�য়া স�েকর্  আপেডটগিলর জনয্, coronavirus.health.ny.gov েদখুন। 
 
পিরি�িত েযমন হেব িনউ ইয়কর্  িসিট েসই অনযুায়ী তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  12.16.20 

http://www.nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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