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চালু করুন



আপনন পুনরায় চালু করার পূক্ব্ম 

ব্যবসা প্রনিষ্ান পুনরায় চালুর সরয় 

ননক্য়াগকি্ম া নিক্সক্ব আবন্্যকভাক্ব যা করক্ি িক্ব:

forward.ny.gov ভিভিট করুন এবং আপনার ব্যবসাভ়িক 
ক্ষেত্রের িন্য ভনউ ই়িক্ক  ক্টেত্টর প্রদত্ত সকল ভনত্দ্কশনা পড়ুন।

অনুত্�াদন/সম্মভি ফ�্কভট পূরণ করুন এখাত্ন 
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

একভট সুরষো প্ান (forward.ny.gov এ ক্ট�ত্প্ট পাও়িা যাত্ব) 
প্রণ়িন করুন এবং আপনার ক�্কত্ষেত্রে এভট এ�নিাত্ব ক্পাটে করুন 
ক্যখান ক্েত্ক ক�মীরা এভট ক্দখত্ি পাত্বন।

☐
☐
☐

প্রনিনদন করমীক্দর স্াস্থ পরীষো করা। ক�মীগণ অসুস্থ হত্ল 
বাভ়িত্িই োকত্বন বা ক�্কত্ষেত্রে অসুস্থিা ক্বাধ করত্ল বাভ়ি চত্ল 
যাত্বন।

করমীক্দরক্ক নবনারূক্ল্য রুখাবরণ প্রদান করুন এবং সসগুক্লা 
পনরবি্মন করুন। ক�মীগণ অবশ্যই অন্যত্দর ক্েত্ক ক�পত্ষে 6 ফুট 
দরূত্ব বিা়ি রাখত্বন এবং যভদ িারা অন্যত্দর ক্েত্ক 6 ফুত্টর ক� 
দরূত্ত্ব চত্ল আত্সন িাহত্ল ক্সত্ষেত্রে �ুখাবরণ বা �াস্ক পভরধান 
করত্বন।

গ্ািকগণ অন্যক্দর সথক্ক যখনই 6 ফুক্ের কর দরূক্বে চক্ল 
আসক্বন িখন একনে রুখাচ্াদন পনরধান করক্বন। ক্কাত্না 
ব্যবসা প্রভিষ্ান চাইত্ল ক্যসব গ্াহক �ুখাচ্াদন পভরধান না কত্রন 
িাত্দরত্ক ক্সবা না ক্দও়িা সহ অন্যান্য কত্�ার ভবভধভনত্েধ আত্রাপ 
করত্ি পাত্র।

করমীক্দর জন্য িাি সধায়া/জীবাণুরুক্ত করার সটে্ক্নর ব্যবস্থা 
করুন এবং ক্সভট চালু রাখুন। ক্সখাত্ন সাবান, পাভন ভদত়্ি হাি ক্ধা়িা 
ও ক্পপার টাওত়্িত্লর ব্যবস্থা রাখুন এবং ক্সইসাত্ে ক্যসব িা়িগা়ি 
হাি ক্ধা়িা সম্ভব ন়ি ক্সখাত্ন 60% বা িার ক্বশী অ্যালত্কাহল স�ৃদ্ধ  
অ্যালত্কাহল-ভিি্ভিক হ্যান্ড স্যাভনটাইিাত্রর ব্যবস্থা রাখুন।

সযৌথভাক্ব ব্যবহৃি উপকরণ এবং প্রায়ই স্প ্্ম করক্ি িয় এরন 
জায়গাগুক্লা ননয়নরি পনরষ্ার করুন।

সলাকজন সকাথায় দাঁডাক্বন সসনে সদখাক্নার জন্য নচননিি করুন 
এবং সেপ লানগক্য় নদন বা অন্যান্য ননক্দ্ম ্ক রাখুন।

আপনার ব্যবসানয়ক সষেক্রের 

জন্য ননক্দ্ম ন্ি সকল 

ননক্দ্ম ্না পয্মাক্লাচনা করুন, 

সযনে পাওয়া যাক্ব এখাক্ন 

forward.ny.gov.

এই নভের িে্যাবলীই সব ন়ি – 
আপনার ব্যবসার িন্য ক্যসব 
শি্ক াবলী রত়্িত্ে ক্সগুত্লা এই 
এক-পািার নভেত্ি ক্নই।

ননক্য়াগকি্ম াক্দরক্ক আবন্্যকভাক্ব যা করক্ি িক্ব এবং 
করমীগণ যা প্রি্যা্া করক্বন:

ননক্য়াগকি্ম াগণ

করমীগণ

প্রকৃি স�়িভ িি্ভ িক হালনাগাদ িে্য 
ক্পত্ি, nyc.gov/coronavirus 
ভ িভ িট করুন।

আত্রা িত্ে্যর িন্য 888-SBS4NYC 
(727-4692) এ কল করুন বা  
nyc.gov/business ভিভিট করুন।

আত্রা িত্ে্যর িন্য 311 এ কল করুন 
এবং ক�মী সুরষো হটলাইত্ন কো 
বলুন বা nyc.gov/workers ভিভিট 
করুন।

COVID-19 সথক্ক — 
ননক্য়াগকি্ম া, করমী, 
গ্ািক — সবাইক্ক 
রষো করার জন্য এই 
সকল ্ি্ম  আক্রাপ 
করা িক্য়ক্ে।

http://forward.ny.gov
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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