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এই নির্দে শিাটি নিিহাউস অপার্েশি, িাসোনে, মসাড ফােেস, আেবনেস্টস এবং ল্যান্ডস্ক্যার্পেদে জিয
সেবোহ কো হর্ের্ে।
20 োর্ে, 2020 গভিেে কুওর্ো "PAUSE" নিবোহী আর্দর্শ ম াষণা কর্ের্েি, COVID-19 জিস্বাস্থ্য
জরুেী অবস্থ্াে প্রনিনিোে অনভন্ন নিোপত্তাে আশ্বাস নদর্ে 10 দফা িীনি নির্োেণ কো হর্ের্ে।
এে ের্র্য একটি নির্দে শ নেল্ মে মস্টটবযানপ সকল্ গুরুত্বহীি বযবসা প্রনিষ্ঠাি েনববাে, 22 োর্ে,
2020 োি 8:00 টা মের্ক িার্দে অনফর্সে মভির্েে কেীর্দে কেেকাণ্ড বন্ধ কের্ব। নিবোহী
আর্দর্শে 202.6 র্াো অিুসার্ে প্রর্োজিীে বযবসার্ক বন্ধকেণ মের্ক অবযাহনি মদওো হর্েনেল্।
পেোেির্ে পুিোে ম াল্াে েি কে ঝুুঁ নকে, গুরুত্বহীি বযবসাগুনল্ 15 মে, 2020 মের্ক শুরু
হর্েনেল্। িার্দে ম াল্ার্েল্া স্থ্াি বা বনহেঙ্গি প্রকৃ নিে কাের্ণ, উদযািিানিক এবং ভূ -প্রাকৃ নিক
নশল্প সেূহর্ক অিুর্োদি মদওো হর্ের্ে মে ার্ি িাো প্রর্োজিীেিাে সর্ঙ্গ সােঞ্জসযপূণে রূপর্ে া মের্ি
র্ল্র্ব। এসব নশল্পগুনল্র্ক অবশযই সেস্ত সাোনজক দূেত্ব, পনেষ্কাে-পনেচ্ছন্নিা, সযানির্টশি
নির্দে নশকাগুনল্ মের্ি র্ল্র্ি হর্ব।
হর্টনকালচার অপানরশর্
এই নির্দে শিাে উর্ের্শয, উদযািিানিক কােেির্েে ের্র্য ের্ের্ে, সবনজ গার্েে উৎপাদি, গনিনবনর্,
েক্ষণার্বক্ষণ ও নবিে, িাসোনে স্টক, গােপাল্া, মসাড, উনিদ ও ফু ল্, নিিহাউজ ও িাসোনে
অপার্েশি ও মসাড ফােেস এবং কৃ নষনভনত্তক বযবসা (মেেি: বাল্াই, আগাো, পানি ও পুনি
বযবস্থ্াপিা) ো িার্দে পনের্াল্িার্ক সেেেি কর্ে।
প্রনয়াজর্ীয় অপানরর্টিং পদ্ধমতসিূহ
• বযনির্দে ের্র্য অন্তি েে ফু ট সাোনজক দূেত্ব বজাে ো ুি। গণসোর্বর্শে মকািও সুর্োগ
মিই। আউটর্ডার্ে নবিে পনের্াল্িা কের্ি মগর্ল্ অবশযই িাহক ও কেের্ােীর্দে ের্র্য েে
ফু র্টে কর্ াে সাোনজক দূেত্ব মের্ি র্ল্র্ি হর্ব। মটনবল্ বা উনিদ প্রদশের্িে কাোকানে
িাহকর্দে অনিনেি পনেোণ সেে কাটার্ি মদর্বি িা।
• িাহকর্দে িত্ব কোর্ি এবং িগদ বা অিযািয েুদ্রাে পনের্াল্িা হ্রাসকের্ণ সাহােয কের্ি
উদযািজাি পণযগুনল্ে সোসনে নবিের্ক সহজ কোে জিয অিযািয পদ্ধনিে কো নবর্বর্িা
করুি। নবকল্প অপশিগুনল্ে ের্র্য িীিহাউস/িাসোনে পানকে ং এনেোে নপকআপসহ অিল্াইি
অডোনেং বা অিযািয সৃজিশীল্ ির্েে পন্থা অন্তভুে ি োকর্ি পার্ে।
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দেজা হযান্ডল্গুনল্ ও নবিে মেনশিসেূর্হে পর্েন্ট, নবনডংগুনল্ে সার্ােণ অঞ্চল্ ও মশোে
কো সেঞ্জাে, পৃষ্ঠিল্ এবং অিযািয ি ি হার্িে স্পশে ল্াগর্ি পার্ে এেি পর্েন্টগুনল্
বাে বাে পনেষ্কাে এবং সযানিটাইজ করুি।
অন্তি 60% অযাল্র্কাহর্ল্ে সেন্বর্ে হযান্ড সযানিটাইজাে, িাহকর্দে জিয সহজল্ভয কো
উনর্ি।
দুই বের্েে মবনশ বেসী এবং নর্নকৎসাগিভার্ব মফস কভানেং সহয কের্ি সক্ষে মের্কার্িা
বযনির্ক কােেনিবোহী আর্দশ 202.17 এবং 202.18 অিুোেী জিবহুল্ স্থ্ার্ি মবড়ার্িাে সেে
নির্জে িাক এবং েু মকার্িা োস্ক্ বা কাপড় নদর্ে অবশযই মের্ক ো র্ি হর্ব। কােেনিবোহী
আর্দশ 202.17এ 202.18-এে অন্তবেিী নির্দে শিাে-অনিনেি িেয এ ার্ি পাওো োর্ব।
কােেনিবোহী আর্দশ 202.16 অিুোেী নির্োগকিে াো জিগর্ণে সর্ঙ্গ কর্োপকের্িে জিয
কেীর্দের্ক নবিােূর্ল্য প্রর্োজিীে োস্ক্ সেবোহ কের্ব। কােেনিবোহী আর্দশ 202.16 এে
অন্তবেিী নির্দে শিাে অনিনেি িেয এ ার্ি পাওো োর্ব।

ভূপ্রাকৃমতক অপানরশর্সিূহ
এই নির্দে নশকাে উর্ের্শয, ভূ প্রাকৃ নিক নিোকল্াপগুনল্ে ের্র্য অন্তভুে ি হল্ াস, মসাড, গােপাল্া,
গুল্ম এবং গার্েে েত্ন ও মোপণ এবং গিে কো, োুঁটাই কো এবং মোগ, সুেক্ষা ও জিস্বার্স্থ্যে
উর্ের্শয এই আইর্টেগুনল্ে অপসােণ। উপর্েে মে মকাি কেেকাণ্ড পনের্াল্িাে জিয সেঞ্জাে এবং
প্রর্োজিীে উপকেণ পনেবহি এবং উনির্দে সুস্থ্িাে জিয মসর্ কােে জিয অিুর্োদির্োগয।
প্রনয়াজর্ীয় অপানরর্টিং পদ্ধমতসিূহ
• নবনি ও উপকেণসেূহ প্রদশেি আউটর্ডার্ে পনের্ানল্ি কের্ি হর্ব।
• েে ফু র্টে কর্ াে সাোনজক দূেত্ব অবশযই বজাে ো র্ি হর্ব।
• ইিস্টর্ল্শিগুনল্ এেি হর্ি হর্ব মেি িাহর্কে আগের্ণে সেে িার্দে োর্ঝ িূযিিেপেোর্ে
নেেনিো হে।
• প্রনিবাে বযবহার্েে পর্ে ট্রাক, োিবাহি, এবং সেঞ্জাে পনেষ্কাে এবং
জীবাণুেি
ু করুি।
• দুই বের্েে মবনশ বেসী এবং নর্নকৎসাগিভার্ব মফস কভানেং সহয কের্ি সক্ষে
মের্কার্িা বযনির্ক কােেনিবোহী আর্দশ 202.17 এবং 202.18 অিুোেী জিবহুল্ স্থ্ার্ি
মবড়ার্িাে সেে নির্জে িাকও েু
•

মকার্িা োস্ক্ বা কাপড় নদর্ে মের্ক ো র্ি হর্ব।

কােেনিবোহী আর্দশ 202.16 অিুোেী নির্োগকিে াো জিগর্ণে সর্ঙ্গ কর্োপকের্িে জিয
কেীর্দের্ক নবিােূর্ল্য প্রর্োজিীে োস্ক্ সেবোহ কের্ব।

সকল ব্যব্সানক অব্শযই:
সাইর্িজ মপাস্ট করুি মে ার্ি মল্ া োকর্ব নবস্তাে বন্ধ করুি (সাইর্ির্জে জিয নবকল্প ভাষাগুনল্ও
সহর্জ পাওো োর্ব) এবং হাি ওোনশং/স্বাস্থ্যনবনর্ মপ্রার্টাকল্ অিুসেণ করুি:
•

নিেনেিভার্ব সাবাি ও পানি নদর্ে কেপর্ক্ষ 20 মসর্কন্ড র্র্ে হাি মর্াো:
o াওোে আর্গ এবং পর্ে।
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o হাুঁনর্, কানশ বা িাক ঝাড়াে পর্ে।
o মেস্টরুে (restroom) বযবহাে কোে পর্ে।
o াবাে দাবাে িোদনক কোে পূর্বে।
o পৃষ্ঠগুনল্ স্পশে বা পনেষ্কাে কোে পর্ে ো দূনষি হর্ি পার্ে মেেি েু , র্ু ল্, মোবাইল্
বা মপাশাক।
o ভাগাভানগ কর্ে বযবহাে কো হে এেি েন্ত্রপানি ও সেঞ্জাে বযবহার্েে পর্ে।
টিসুয বা কিুইর্েে মকাণ মের্ক হাুঁনর্ বা কানশ নদি।
েনদ সাবাি এবং পানি সহজল্ভয িা হে, িাহর্ল্ কেপর্ক্ষ 60% অযাল্র্কাহল্ সহ অযাল্র্কাহল্নভনত্তক হযান্ড সযানিটাইজাে বযবহাে করুি।
বযবহার্েে পর্ে েেল্া টিসুযগুনল্ একটি আবজে িাে স্থ্ার্ি অনবল্র্ে নিষ্পনত্ত করুি।

অমতমরক্ত তনযযর জর্য মর্নচর মলিংকগুনলা মভমজট করুর:
NYS এে কৃ নষ ও বাজাে নবভাগ: https://agriculture.ny.gov/coronavirus
NYS এে স্বাস্থ্য নবভাগ: https://coronavirus.health.ny.gov/home
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