
ি�য় অিধবাসীবৃ�,  
  
আমােদর অিধবাসী এবং কম�েদর �া�য্ ও সুর�া আমােদর �ধান অ�ািধকার। কেরানাভাইরাস 
অিতমারী �ারা উ�ুত কিঠন পিরি�িত েমাকােবলায় আমরা একসােথ কাজ করার কারেণ আপনার 
িনর�র অংশীদািরে�র জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।   
  
আমরা আপনােক এবং আপনার পিরবারেক অতয্াবশয্ক পিরেষবা �দান করেত এবং সহায়ক ও 
�াসি�ক হেত পাের এমন েকানও তথয্ �দােন চি�শ ঘ�া কাজ করিছ। েকািভড-19 েক িঘের 
উ�ুত পিরি�িতর সােথ সােথ আমরা NYC �া�য্ িবভাগ এবং অনয্ানয্ সরকাির অংশীদারেদর মেতা 
আিধকািরকেদর কাছ েথেক �া� িনেদর্শনা অনযুায়ী আমােদর নীিত সংেশাধন কের চেলিছ।  
  
মুেখ ঢাকা (েফস কভািরং)  
  
গভনর্র কুওেমা (Governor Cuomo) মুেখ ঢাকা (েফস কভািরং) বয্বহার স�েকর্  এই স�ােহ 
গর�পূণর্ িনবর্াহী আেদশ জাির কেরেছন।  
  
গভনর্একিট িনবর্াহী আেদশ জাির কেরেছন, যা শ�বার, 17 এি�ল, 2020, রাত 8 টায় কাযর্কর হয়, 
যােত বলা হেয়েছ েয NYCHA-র অিধবাসীবৃ� সহ 2 বছর বয়েসর েবিশ এবং িচিকৎসাগতভােব মুেখ 
ঢাকা সহয্ করেত স�ম েয েকানও বয্ি�েক পাবিলক ে�েস থাকাকালীন এবং েযখােন সামািজক  
দরূ� (কমপে� ছয় ফুট দরূে�) বজায় রাখেত অ�ম, বা েযখােন বজায় রাখা হে� না েসখােন 
তােদর েকানও মা� বা কাপড় িদেয় নাক ও মুখ ঢাকেত হেব। ডা� মা�, �াফর্  ও পি� সহ একিট 
মুেখর ঢাকার মেধয্ েযেকানও িকছু অ�ভুর্ � হেত পাের যা আপনার নাক ও মুখ েঢেক রােখ।  
  
NYCHA েডভালপেম�েসর পাবিলক ে�েস এবং পাবিলক ে�েস েযমন হল, িলফট, লিব, িবি�ংেয় 
�েবেশর �ান, ময্েনজেম� অিফস, েখলার মাঠ (বতর্ মােন ব� রেয়েছ), বসার জায়গা এবং 
পথগিল আপনার এবং আপনার পিরবারেক অবশয্ই এই আেদশিট অনুসরণ করেত হেব।  
  
এছাড়াও, গভনর্র এবং িসিট আেরকিট আেদশ জাির কেরেছন েযখােন বলা হেয়েছ েয সম� জরির 
কমর্চারীেদর মুেখর ঢাকা পরেত হেব যা জনসাধারেণর সােথ সরাসির সং�েশর্ আসার সময় মুখ 
এবং নাকেক েঢেক রােখ-অথর্াৎ, যখন কম�রা সহকম� ও অিধবাসীবৃ� সহ কমর্ে�ে� অনয্ানয্ 
বয্ি�েদর েথেক ছয় ফুট বা তার েচেয় কম দরূে�র মেধয্ থােক।  
  
এই িনবর্াহী আেদশ অনুসাের, NYCHA েডভালপেম�স এবং অিফসগিলেত কমর্রত সকল 
কমর্চারীেদর NYCHA মুেখ ঢাকা (েফস কভািরং) জাির করেছ েযখােন কম�রা অনয্ানয্ কম� 
সদসয্ বা অিধবাসীবৃ� সহ জনসাধারেণর সদসয্েদর সরাসির সং�েশর্ আসেত পাের। এর মেধয্ 
অয্াপাটর্ েম�, পাবিলক ে�স, ময্ােনজেম� অিফেস ওেয়িটং এিরয়াগিল এবং আউটেডার েযমন 
িবি�ংেয় �েবশ�ার, েখলার মাঠ, বসার জায়গা এবং রা�া।  
  



এই মুেখ ঢাকার উে�শয্ হল এর পিরধানকারীেক অনয্েদর েথেক COVID-19 এর ছিড়েয় পরার 
স�াবনা েথেক র�া করা। এিট সামািজক দরূ� এবং হয্া� হাইিজেনর (সাবান িদেয় হাত েধায়া) 
িবক� িহসােব িবেবিচত হয় না। COVID-19 এর িবরে� িনেজেক র�ার �াথিমক বয্ব�া িহসােব 
আপনােক সবর্দা নূয্নতম ছয় ফুট দরূে� সামািজক দরূ� বজায় রাখা এবং হয্া� হাইিজন (সাবান 
িদেয় হাত েধায়া) অনুশীলন করেত হেব।     
  
অিধবাসীবৃ� এবং কমর্চারীেদর জনয্ অিতির� সুর�া   
  
মুেখ ঢাকা (েফস কভািরং) পরার পাশাপািশ, NYCHA এর কম�রা অিধবাসীেদর অয্াপাটর্ েমে� 
পিরেষবা �দান ও েমরামত করেত যাওয়ার সময় অিধবাসীেদর �াে�য্র িবষেয় িজ�াসাবাদ সহ 
অয্াপাটর্ েমে�র অনয্ানয্ বয্ি�েদর েথেক কমপে� ছয় ফুট সামািজক দরূ� বজায় রাখা এবং অনয্ানয্ 
সতকর্ তা বয্ব�া �হণ করেবন। NYCHA কম�রা যখন আপনার অয্াপাটর্ েমে� কাজ করেছন তখন 
তােদর র�া করেত আমরা েসই সকল অিধবাসীেদর মুেখ ঢাকা (েফস কভািরং) পরেত বলিছ।    
  
আমােদর মেত েয অিধবাসীরা কম� সদসয্েদরেক তােদর অয্াপাটর্ েমে� �েবেশর অনুমিত েদওয়ার আেগ 
তােদর �া�য্ স�েকর্  িজ�াসা করা বা�নীয়। পিরবােরর েকানও সদসয্ যিদ সু� অনুভব না কেরন 
তেব NYCHA, েমরামেতর কাজিট েশষ না হওয়া পযর্� পিরবােরর সদসয্েদর দরজা ব� কের আলাদা 
ঘের থাকার অনুেরাধ করেছ। যিদ আলাদা ঘর না পাওয়া যায় তেব আমরা কম�েদর এবং অিধবাসীেদর 
েমরামত েশষ না হওয়া পযর্� পর�েরর েথেক কমপে� ছয় ফুট দরূ� বজায় রাখেত বলিছ।  
  
কম�রা েমরামেতর সময় বায়ুচলাচল বাড়ােনার জনয্ অয্াপাটর্ েমে�র জানালািটও খুলেত পাের।  
  
যিদ অিধবাসী েকানও কম� সদসয্েক তােদর অয্াপাটর্ েমে� �েবেশর অনুমিত না েদন বা এই 
িনেদর্শাবলী অনুসরণ না কেরন, তেব কম�রা তােদর সুপারভাইজােরর সােথ অয্াপেয়�েম�িটর 
সময়সূচী আবার ি�র করেবন।  
  
COVID-19 সংকট স�িকর্ ত সবর্েশষ খবরাখবেরর জনয্, এখােন। ি�ক কের আমােদর ওেয়বসাইট 
েদখুন। যখনই নতুন তথয্ পাওয়া যােব আমরা আপনােক জানােনা জাির রাখব।  
  
ধনয্বাদ। আমরা একসােথ এই কিঠন পিরি�িত কািটেয় উঠব এবং আমরা আেগর েচেয় আরও 
েবিশ শি�শালী হেয় এর েথেক েবিরেয় আসব।  
  
িবনীত,  
  
 


