
 
 

এই প্রকাশনাটিতে 6জলুাই, 2020 পর্যন্ত েথ্য অন্তরু্য ক্ত রতেতে। 
 

NYC পনুরায় চালু করার পর্ব 3: কর্মীদেদরদক যা জানদে হদর্ 
 

 

ভিেদর র্দে খাওয়া পর্ব 3 এর অংশ হদর্ না। স্টেট ও ভেটি ভিেদর র্দে খাওয়ার স্টকাদনা নেুন োভরখ 
ভনর্বারণ কদরভন। আরও আপদেট ও েদযের জনে nyc.gov/workers স্টেখনু।  

 

পর্য 3 এর অঙ্গ হিতেতর্ 6 জলুাই, 2020 সোমর্ার সথ্তক, হনউ ইেকয  হেটির র্যহক্তগে পহরচর্যা েংক্রান্ত র্যর্োহেক প্রহেষ্ঠানগুতলা খুলতে 
পাতর। র্যহক্তগে পহরচর্যা েংক্রান্ত র্যর্োহেক প্রহেষ্ঠানগুতলা িল: 
 

• প্রোধনহর্দ্যা 
• মাোজ সথ্রাহপ 
• সনইল সেশাহলটি 
• ো 

• ট্যাটু্ ও হপোহেযং সকন্দ্র 
• আল্ট্রার্াতোতলট্ (Ultraviolet, UV) এর্ং নন-ইউভি ট্যাহনং 
• ওোহসং 
 

 

র্হদ্ আপহন এইের্ র্যর্োহেক প্রহেষ্ঠাতন কাতজ র্ুক্ত থ্াতকন, োিতল আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই অনেুরণ করতে িতর্ এমন হকেু 
োধারণ ও হশল্প-হনহদ্যষ্ট প্রতোজনীেোর জনয এই প্রকাশনাটি পড়ুন। forward.ny.gov-এ হর্স্তাহরে হনতদ্য হশকা রতর্তে। কমী েুরক্ষা 
িট্লাইতনর জনয 311 নম্বতর অথ্র্া কমযতক্ষত্র পুনরাে সখালা, স্বাস্থ্য ও েুরক্ষা হনতদ্য হশকা অথ্র্া পুনরাে সখালার প্রতোজনীেো অনেুরণ করতে 
না এমন সকানও হনতোগকেয ার হর্ষতে হরতপাট্য  করার জনয 1-212-436-0381 নম্বতর আপহন কল করতে পাতরন। 
 

যখন র্ের্ো পনুরায় চালু হদর্ েখন ের্মস্ত ভনদয়াগকেব াদক স্টয োর্ারণ প্রদয়াজনীয়ো অর্শেই অনুেরণ করদে হদর্ 
 

স্টযাগাদযাগ এর্ং 
ভিভনং 

• আপনার কর্মবস্থদলর এর্মন জায়গায় েরুক্ষা পভরকল্পনা লাগান যাদে আপভন স্টেটি স্টেখদে পান। 
• আপভন ভনদজদক এর্ং আপনার েহকর্মীদের েরুক্ষা এর্ং স্বাস্থেভর্ভর্র স্টপ্রাদটাকদলর প্রভশক্ষণ ভেন। 
• প্রদেেক ভেন কর্মীর স্বাস্থে পরীক্ষা করুন। 

 

আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই অেুস্থ্ র্া অেুস্থ্ িতে পতরতেন এমন কমীতদ্র র্াহড় পাঠিতে হদ্তে িতর্। 

• কর্মী এর্ং জনোর্ারদণর জনে েরুক্ষা এর্ং স্বাস্থেভর্ভর্র স্টপ্রাদটাকল েম্পভকব ে েযে যাকা 
োইনদপাে লাগান। 

েরুক্ষা েরঞ্জার্ম • ভনদজর এর্ং েহকর্মীদেরদক ভর্নারূ্মদলে র্মুদখর আর্রণ ভেন এর্ং র্েভলকরণ স্টযাগে আর্রণও 
প্রোন করুন। 
 

আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই আপনাতক এর্ং আপনার েিকমীতদ্র েুরক্ষা েরঞ্জাম কীর্াতর্ র্যর্িার, 
পহরষ্কার এর্ং র্াহেল করতে িতর্ োর প্রহশক্ষণ হদ্তে িতর্। 
 

আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই হনহিে করতে িতর্ সর্ কমীরা গ্রািকতদ্র েতঙ্গ কাজ করার েমে মুতখর 
আর্রণ পরতর্ন র্খন অনযতদ্র সথ্তক 6 ফুট্ দ্রূত্ব র্জাে রাখা েম্ভর্ নে। 

স্বাস্থেভর্ভর্, পভরষ্কার 
এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করা 

• িাে সধাোর জনয োর্ান, পাহন/জল এর্ং কাগতজর সোোতল েি কর্মীদের জনে হাে পভরষ্কার করার 
স্থাদনর র্ের্স্থা করুন এর্ং ো র্জায় রাখুন এর্ং এর পাশপাহশ সর্খাতন িাে সধাোর র্যর্স্থ্া করা েম্ভর্ 
নে সেখাতন 60% অথ্র্া োর সচতে সর্হশ অযালতকািল েমদৃ্ধ অযালতকািল-হর্হিক িযান্ড েযাহনট্াইজাতরর 
র্যর্স্থ্া করুন।  

• প্রায়শই এর্ং কর্মপদক্ষ প্রভেভেন ের্বোর্ারদণর জায়গা এর্ং স্টযখাদন স্টর্ভশ স্পশব হয় এর্মন 
পষৃ্ঠেল এর্ং র্স্তুগুভল ভনয়ভর্মে পভরষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করদে হদর্। 

 

উদ্ািরণগুহলর মতধয রতেতে আলমাহর সখালার িােল, সচোতরর িাে রাখার জােগা, দ্রজার িােল, হলফট্, 
িযান্ডতরল, আতলার েুইচ, লহর্, হিতজর দ্রজার িােল, হর্শ্রামকক্ষ। 
 

আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই গ্রািকতদ্র দ্বারা র্যর্হৃে স্থ্ান ও পৃষ্ঠতল অর্শযই পহরষ্কার ও জীর্াণুমকু্ত করতে 

িতর্—উদ্ািরণস্বরূপ, সচোর, ট্যাহনং র্ুথ্ প্রহের্ার র্যর্িাতরর পর। 

• যন্ত্রপাভে এর্ং েরঞ্জার্ম িাগ কদর স্টনয়া েীভর্মে করুন এর্ং কাদজর জায়গা ও প্রভের্ার 

র্ের্হাদরর পদর যন্ত্রপাভে এর্ং েরঞ্জার্মগুভল ভনয়ভর্মে পভরষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করুন। 
 

উদ্ািরণস্বরূপ, কহিউট্ার, সট্হলতফান, কযাশ সরহজস্টার, োজতগাতজর োমগ্রী। 
 

েরঞ্জামগুহলর েম্ভার্য ক্ষহের কারতণ র্হদ্ র্াগ করা েীমার্দ্ধ করা র্া েরঞ্জাম পহরষ্কার করা েম্ভর্ না িে োিতল 
আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই কমীতদ্র গ্লার্ে পরতে হনতদ্যশ হদ্তে িতর্। 

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


শারীভরক েরূত্ব • গ্রাহকদের র্োর জায়গা েহ র্েভক্তদের র্মদর্ে 6 ফুট েরূত্ব ভনভিে করদে োইনদপাে ভেন এর্ং 
স্টটপ লাগান অযর্া অনে স্টকানও র্মাকব ার লাগান। 

• গ্রাহক এর্ং োক্ষাৎকারীদের ের্বো রু্মখ স্টেদক রাখদে হদর্, োদের র্য়ে 2 এর স্টর্ভশ হদল 
ভচভকৎোগেিাদর্ র্মুখার্রণ েহে করদে পারদর্।  

• অিেন্তদরর জায়গার ের্বাভর্ক ক্ষর্মো েীভর্মে কদর ো 50% করুন। 
 

র্যহক্তগে পহরচর্যার জনয, ের্যাহধক ধারণ ক্ষমো িল কমী, গ্রািক, োক্ষাৎকারীরা। 
 

র্াথ্রুম ও সেকরুতমর মতো সোট্ জােগাগুহলর জনয, র্যর্িার েীহমে করতে আপনার হনতোগকেয াতক 
োইনতপাস্ট লাগাতে িতর্। 

• যেটা েম্ভর্ র্মুদখার্মুভখ োক্ষাৎ েীভর্মে করুন। 

• যেটা েম্ভর্ র্েভক্ত স্টযাগাদযাগ েীর্মার্দ্ধ করার উদেদশে স্টেভলিাভর এর্ং ভপকআদপর জনে 
র্মদনানীে স্থান ভনর্বারণ করুন। 

• ওদয়টিং রুর্ম েহ ের্মস্ত অপ্রদয়াজনীয় োর্ারণ এলাকাগুভল র্ন্ধ করুন। 
 
র্েভক্তগে পভরচযবার জনে প্রদয়াজনীয়ো 
 
আপনার হনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে িতর্: 
 

• হনউ ইেকয  সস্টতট্র স্বাস্থ্য হর্র্াগ (Department of Health, 

DOH), সপশাগে হনরাপিা ও স্বাস্থ্য প্রশােন (Occupational 
Safety and Health Administration, OSHA) এর্ং 
সরাগ হনেন্ত্রণ ও প্রহেতরাধ সকতন্দ্রর (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) েমস্ত স্বাস্থ্য ও হনরাপিা 
হনতদ্য হশকা অনেুরণ করা। 

 

• সকাতনা র্তে খাওো র্া পানীে েংক্রান্ত DOH হনতদ্য হশকার 
অনেুরণ করা। 

 

• মাহকয ন র্ুক্তরাতের পহরতর্শ েুরক্ষা েংস্থ্া (Environmental 
Protection Agency, EPA) দ্বারা COVID-19 এর 
হর্রুতদ্ধ পহরষ্কার ও জীর্াণমুকু্ত করতে কার্যকরী র্তল হচহিে 
পণয র্যর্িার করা। 

 

• োমাহজক দ্রূত্ব র্জাে রাখা কঠিন এমন আর্দ্ধ স্থ্াতন প্রদ্ি 
সেৌনা, স্টীম রুম ও অনযানয পহরতষর্া র্ন্ধ করা। 

 

• গ্রািক মখুার্রণ পতর না থ্াকতল প্রতর্শ করতে না সদ্ো এর্ং 
গ্রািকতক সফে মাস্ক খুলতে িতর্ এমন পহরতষর্া সর্মন 
সফহেোল হনহষদ্ধ করা। 

 

• গ্রািকতদ্র েতঙ্গ কাজ করার েমে মখুার্রতণর েতঙ্গ সফে হশল্ড 
র্া সেফটি গগলস্ প্রদ্ান করা। 

 

• প্রহেটি গ্রািতকর পর র্যর্হৃে স্থ্ান, েরঞ্জাম এর্ং উপকরণ 
পহরষ্কার ও জীর্াণমুকু্ত করা। এগুতলা িল সচোর, মাোজ 
সট্হর্ল, সিডতরস্ট, ট্যাহনং র্তুথ্র পাশাপাহশ পুনর্যযর্িার সর্াগয 
ও নষ্ট না করা েরঞ্জাম। অযাপতেন্টতমন্টগুহলর মতধয পহরষ্কার ও 
জীর্াণমুকু্ত করার পর্যাপ্ত েমে থ্াকতে িতর্। 

 

• সেহসগ্লাতের মতো অন্তরাে না থ্াকতল সডস্ক ও কযাশ 
সরহজস্টাতরর কমীতদ্র মতধয 6 ফুতট্র দ্রূত্ব আতে ো হনহিে 
করা। অন্তরাে থ্াকুক র্া নাই থ্াকুক কমীতদ্রতক মখু ঢাকা 
রাখা আর্শযক। 

র্মাোজ স্টযরাভপ ও স্পা ভনদয়াগকেব াদের অর্শেই যা করদে  
হদর্: 
 
• মাোজ সট্হর্তল মাথ্া হনচু কতর গ্রািকতদ্রতক মাোজ করার 

েমে কমীতদ্র মখু ঢাকা থ্াকা এর্ং সফে হশল্ড ও সচাতখর 
েুরক্ষা আতে ো হনহিে করা। 

 

• মাোজ সট্হর্তল পহরষ্কার ও জীর্াণমুকু্ত মখুার্রণ আতে ো 
হনহিে করা, উদ্ািরণস্বরূপ, র্খন গ্রািতকর মখু নীচু করা 
েখন সফে সক্রডতল কট্ন হপতলাতকে থ্াকতে িতর্ অথ্র্া এই 
র্হঙ্গমা এহড়তে র্ান। 

 

• মাোতজর েমে গ্রািক উপড়ু িওো সথ্তক হচে িতে থ্াকার 
গ্রািকতদ্র মখুর্ারণ থ্াকা হনহিে করা। 

 

• একজন সথ্তক অনয গ্রািকতক পহরতষর্া সদ্োর মতধয হলতনন 
পহরর্েয ন ও সধাো এর্ং র্যর্িাতরর মতধয উপর্ুক্ত পাতত্র ো 
েংরক্ষণ করা। 

 
স্টনইল ও ওয়াভসং েোলদনর ভনদয়াগকেব াদের অর্শেই যা 
করদে হদর্: 
 
• প্রহেটি গ্রািকতক পহরতষর্া সদ্োর পর আইতট্মগুহল পহরষ্কার ও 

জীর্াণমুকু্ত করা। এগুতলা িল মযাহনহকউর এর্ং সপহডহকউর 
স্নান এর্ং পাত্র; িাে এর্ং পা শুকাতনার ড্রাইং সস্টশন; সমাতমর 
পাত্র; সোোতল; আঙুল রাখার পাত্র; েযাটু্লা। আপহন 
অযাহেতকট্র ডর্ল হডপ করতে পারতর্ন না। 

 
টোটু ও ভপয়াভেবং ভনদয়াগকেব াদের অর্শেই যা করদে হদর্: 
 
• প্রহেটি গ্রািতকর সক্ষতত্র কমীরা সর্ন েীল পযাক সথ্তক েূূঁচ সর্র 

কতর ো হনহিে করা। 
 

• পহরষ্কার এর্ং অর্যর্হৃে সস্টনহেল র্া সরজার র্যর্িার করা 
এর্ং র্যর্িাতরর োতথ্ োতথ্ এগুতলা সফতল সদ্ো। 

 

• গ্রািতকর েতঙ্গ কাজ করার েমে কমীরা হনষ্পহিতর্াগয গ্লার্ে 
পতর আতে ো হনহিে করা। 

 
 


