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নিউ ইয়র্ক  নিটি পিুরায় খ ালা হচ্ছে: 
খহয়ার খিলুি এবং বারবারশপগুনলর যা জািা প্রচ্ছয়াজি 

  
এখন ননউ ইয়র্ক  নিটি (NYC) জনস্বাস্থ্যের মানদণ্ডগুনি পরূণ র্স্থ্রস্থ্ে যা নিতীয় পযকাস্থ্য়র নরওস্থ্পননিংস্থ্য়র 
অনুমনত দদয়, খহয়ার খিলুি এবং বারবারশপগুনল আবার দখািা যাস্থ্ব। দয দেয়ার দিিুন এবিং 
বারবারশপগুনি আবার খিুস্থ্ে তাস্থ্দর অবশেই নতুন আবনশের্তাগুনি দমস্থ্ন চিস্থ্ত েস্থ্ব। 
 
পুনরায় দখািা িম্পস্থ্র্ক  মূি প্রস্থ্ের উত্তস্থ্রর জনে অনগু্রে র্স্থ্র পড়ুন “Reopening New York City: 
Frequently Asked Questions” (ননউ ইয়র্ক  নিটি পুনরায় দখািা: প্রায়শই নজজ্ঞানিত প্রে)। িব 
প্রেই প্রািনির্ নয়, নর্ন্তু আমরা আশা রানখ এটি নতুন আবশের্তাগুনি র্াযকর্র র্রস্থ্ত আপনাস্থ্র্ 
িোয়তা র্রস্থ্ব। ননউ ইয়র্ক  নিটি স্বাযে ও মাননির্ স্বাযেনবনি দপ্তস্থ্রর COVID-19 বেবিানয়র্ দপস্থ্জ 
পুনরায় দখািার জনে এবিং COVID-19 জনস্বাযে িঙ্কস্থ্ের িময় র্াযকর্িাপ বজায় রাখার জনে 
অনতনরক্ত তথ্ে এবিং িরঞ্জাম আস্থ্ে। 
 
আপস্থ্েেগুনির জনে nyc.gov/health/coronavirus দদখুন। COVID-19 িম্পস্থ্র্ক  এবিং িিংক্রমণ র্মাস্থ্না 
এবিং ননউ ইয়র্ক  বািীস্থ্দর ননরাপদ রাখা িম্পস্থ্র্ক  আমরা দযমন দযমন জানস্থ্ত পারব দিই অনুযায়ী 
নিটি এবিং দেস্থ্ের আশু র্তক বেগুনি পনরবনতক ত েস্থ্ত পাস্থ্র। 
 
COVID-19 এর িংক্রমণ প্রনিচ্ছরাধ র্রচ্ছি মু য চারটি পদচ্ছেপ মচ্ছি রা ুি:  

• অিুস্থ হচ্ছল বান়িচ্ছি থার্া: অিুয েস্থ্ি বানড়স্থ্ত থ্াকুন যনদ না অপনরোযক নচনর্ৎিা পনরচযকার 
(COVID-19 দেনেিং িে) জনে বা অনোনে অপনরোযক র্াস্থ্জর জনে বাইস্থ্র দযস্থ্ত েয়।  

• িামানজর্ দরূত্ব: অনেস্থ্দর দথ্স্থ্র্ অন্তত 6 ফুে দরূস্থ্ে থ্াকুন।  
• এর্টি মুচ্ছ র আবরণ পরা: আপনার আস্থ্শপাস্থ্শর ির্িস্থ্র্ িুরনিত র্রুন। আপনন উপির্কগুনি 

োড়াই িিংক্রনমত েস্থ্য় থ্ার্স্থ্ত পাস্থ্রন এবিং র্ানশ, োাঁনচ, বা র্থ্া বিার িময় দরার্টি েড়াস্থ্ত 
পাস্থ্রন। মুস্থ্খর আবরণ COVID-19 েনড়স্থ্য় পড়া র্মাস্থ্ত িোয়তা র্স্থ্র।  

• হাচ্ছির িুস্থ স্বাস্থযনবনধ অিুশীলি র্রুি: িাবান ও জি নদস্থ্য় ঘনঘন োত িুন বা িাবান ও 
জি উপিব্ধ না থ্ার্স্থ্ি েোন্ড িোননোইজার বেবোর র্রুন; দয পৃষ্ঠতিগুনি (িারস্থ্ফি) প্রায়শই 
স্পশক র্রা েয় দিগুনি বার বার পনরষ্কার র্রুন; োত না িুস্থ্য় আপনার মুখ স্পশক র্রা এনড়স্থ্য় 
চিুন এবিং আপনার র্ানশ বা োাঁনচ োস্থ্তর বদস্থ্ি বাহু নদস্থ্য় ঢাকুন। 

 
যনদও আপনন ননস্থ্চর পদস্থ্িপগুনি অনুিরণ র্রস্থ্ি, আপনার র্মকস্থ্িত্র আবার খুিস্থ্ত পারস্থ্বন, তবওু 
COVID-19 এর নবস্তার দরাি এবিং র্মকচারীস্থ্দর িুরনিত রাখার িবস্থ্থ্স্থ্র্ ভাস্থ্িা উপায় েি যতো 
িম্ভব বানড় দথ্স্থ্র্ র্াজ র্রা চানিস্থ্য় যাওয়া। এর্স্থ্ত্র আমরা NYC-দত COVID-19 এর িিংক্রমণ হ্রাি 
র্রস্থ্ত পানর। 
 
আইিিঙ্গি ভাচ্ছব আমার বযবিা পিুরায়  ুলচ্ছি আমাচ্ছর্ র্ী র্রচ্ছি হচ্ছব?  
 

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.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
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পিুরায় খ ালার আচ্ছের আপিার প্রচ্ছয়াজিীয় পদচ্ছেপগুনল 
• এর্টি ননরাপত্তার পনরর্ল্পনা ততনর র্রুন এবিং দিটি আপনার র্মকযস্থ্ি োনিস্থ্য় রাখুন।  
• ননউ ইয়র্ক  দেে (NYS) ননস্থ্দক নশর্াপড়ুন এবিং অনবুনতক তা িুনননিত র্রুন। দেস্থ্ের 

আবনশের্তা অনুযায়ী আপনাস্থ্র্ নননিত র্রস্থ্ত েস্থ্ব দয আপনন দেস্থ্ের-ইিুে র্রা নশল্প 
িম্পনর্ক ত ননস্থ্দক নশর্াগুনি পযকাস্থ্িাচনা র্স্থ্রস্থ্েন এবিং বসু্থ্েস্থ্েন এবিং আপনন দিগুনিস্থ্র্ র্াযকর্র 
র্রস্থ্বন। আপনন forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ নননিতর্রণ ফমকটি পূরণ 
র্রস্থ্ত পাস্থ্রন। 

 
পনরনস্থনি খযমি হচ্ছব খিই অিুযায়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর িার িুপানরশগুনল পনরবিক ি র্রচ্ছি পাচ্ছর।           
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https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskindoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

