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ফেব্রুয়ারি 2020 
রিয় পরিবািবর্গ:  
 
সম্প্ররি রবশ্বজুড়ে, িাথরিকভাড়ব চীন ফেড়ে, হাজাি হাজাি িানুড়েি ফেড়হ একরি নড়ভল (নিুন) কড়িানাভাইিাস সনাক্ত হড়য়ড়ে। িানবড়েড়ক অিীড়ি 
ফেখা যায়রন, এিন একরি বযারি "নড়ভল কড়িানাভাইিাস"। নড়ভল কড়িানা ভাইিাস ফথড়ক জ্বি, কাাঁরে, বা শ্বাসকড়েি সূত্রপাি হড়ি পাড়ি।  
 
রসরি খুব র্ভীি িড়নাড়যাড়র্ি সাড়থ এরিি রবস্তাড়িি িরি েৃরে ফিড়খড়ে এবং ফসন্টাসগ েি রিরজজ কড়রাল অযান্ড রিড়ভনেন (CDC)-এ আিাড়েি 
সহড়যার্ীড়েি সাড়থ কাজ কিড়ে। এই িুহূড়িগ NYC রিপািগড়িন্ট অভ এিুড়কেন (DOE) সু্কড়লি স্পন্সি কিা ফকান সেি অনুড়িােন কিড়ে না। 
স্থানীয় সেিগুড়লা পরিকল্পনা অনুযায়ী চলড়ব।  
 
অনুগ্রহ কড়ি রনরিি থাকড়বন ফয, ভীরিি কািণ ফনই এবং িািযরহক রুরিড়ন ফকাড়নাভাড়ব পরিবিগড়নি িড়য়াজন ফনই। রসরি পরিরস্থরি রনরবেভাড়ব 
পযগড়বক্ষণ কিড়ে, এবং সািািণ ঠাণ্ডা-লার্া ও ফু্ল িওশুড়ি ফয সিকগিা অবলম্বন কিড়ি হয়,  সকল রনউ ইয়কগবাসীড়ক ফসই একই সিকগিা অবলম্বন 
কিড়ি পিািেগ ফেওয়া হড়ে। েয়া কড়ি রনড়চি সুপারিেসিূহ ফেখুন: 
 
রেক্ষাথগী ও স্টােড়েি যািা সম্প্ররি চায়না সেি কড়িনরন: 
সবাইড়ক রনড়জড়েি িািযরহক এবং ভীরিহীন জীবনযাত্রা চারলড়য় ফযড়ি হড়ব, িড়ব ঠাণ্ডা-লার্া ও ফু্ল িওশুড়ি রনড়চ উরিরখি ফয সিকগিা অবলম্বন 
কড়িন, ফসসব সিকগিা অবলম্বন কিড়বন:  
 
 ইড়িািড়িয িরিড়েিক না রনড়য় থাকড়ল - আপনাি ফু্ল েি রনড়য় রনন।  
 হাাঁরচ বা কাাঁরেি সিয় আপনাি িুখ ও নাক রিসুয বা হাড়িি কনুই রেড়য় (হাি রেড়য় নয়) ফেড়ক িাখড়বন।  
 সাবান এবং পারন রেড়য় ঘন ঘন হাি ফিাড়বন - সাবান এবং পারন পাওয়া না র্ড়ল ফকাড়না অযালকড়হাল-ড়িোড়না হযান্ড সযারনিাইজাি বযবহাি 

কিড়বন।  
 জ্বি থাকড়ল বা অসুস্থ ফবাি কিড়ল আপরন ঘড়ি অবস্থান কিড়বন। 
 
ফকাড়না ফকাড়না রেক্ষাথগী িুড়খ িাস্ক পড়ি আসড়ি পাড়ি। সুস্থ বযরক্তড়েি জনয CDC িুড়খি িাস্ক পড়ি আসা সুপারিে কড়িরন। িড়ব এিা অনুড়িারেি। 
যরে িুড়খি িাস্ক ক্লাসরুড়ি বা সু্কল করিউরনরিড়ি রবড়েি সৃরে কড়ি, সু্কড়লি স্টাে রেক্ষাথগীড়ক িা খুড়ল ফেলড়ি বলড়ি পাড়িন। 
 
রেক্ষাথগী ও স্টােড়েি যািা সম্প্ররি চায়না সেি কড়িড়েন: 
ফযসব বযরক্ত 2 ফেব্রুয়ারি, 2020 িারিখ 5pm EST-এি পি চায়না ভ্রিণ কড়িড়েন, ফেিাড়িল সিকাি িাড়েি জনয (চায়নাি সেিকৃি 
এলাকাড়ভড়ে) বািযিািূলক 14 রেড়নি রবরেন্নকিণ (quarantine) আড়েে জারি কড়িড়েন। অথগাৎ এসব বযরক্ত চায়না িযাড়র্ি পিবিগী 14 রেন 
পযগন্ত কাড়জ বা সু্কল ফযার্োন কিড়ি পািড়বন না।  
 
রেক্ষাথগী ও স্টাের্ণ যািা 2 ফেব্রুয়ারি, 2020 িারিখ 5pm EST-এি পি চায়না িযার্ কড়িড়েন এবং যাড়েি অসুস্থিাি ফকান লক্ষণ ফনই, িািা 
অরবলড়ম্ব সু্কড়ল রেিড়ি পািড়বন। 
 
রবর্ি েুই সপ্তাড়হি িড়িয যািা চায়না িযার্ কড়িড়েন এবং যাড়েি জ্বি বা কারে বা শ্বাসকে আড়ে, িাড়েিড়ক িাড়েি রচরকৎসা িোনকািীড়ক ফোন 
কিড়ি হড়ব এবং িাড়েি অসুস্থিাি লক্ষণ ও চায়না ভ্রিড়ণি কথা জানাড়ি হড়ব। ফকান িাক্তাি পিীক্ষা না কিড়ল এবং সুস্থ বড়ল ফঘােণা না রেড়ল, 
িািা সু্কড়ল আসড়ি পািড়বন না। 
 
রবড়শ্বি ফসিা র্ণ-রচরকৎসা-বযবস্থাসম্পন্ন এই রনউ ইয়কগ রসরি ফয ফকাড়না সনাক্তকৃি কড়িানাভাইিাস সংক্রিণ ফিাকাড়বলাি জনয িস্তুি। আিিা 
সকল রনউ ইয়কগবাসীড়েি সিকগ থাকড়ি পিািেগ রেরে এবং যরে আপনাি বা আপনাি পরিরচি কাড়িা িাড়ে লক্ষণগুড়লাি সাড়থ রিল ফেড়খন বা 
সম্প্ররি ফকউ চায়নাড়ি সংক্ররিি এলাকা ভ্রিণ কড়িড়েন বড়ল জাড়নন, অনুগ্রহ কড়ি ফপোোি রচরকৎসড়কি েিণাপন্ন হড়বন। 
 
আিও িড়থযি জনয nyc.gov/health/coronavirus ওড়য়বসাইি ফেখুন। 
 
রবনীি, 

 

   
অরিরিস বািড়বা (Oxiris Barbot), MD 
করিেনাি  
রনউ ইয়কগ রসরি রিপািগড়িন্ট অভ ফহলথ্ অযান্ড ফিন্টাল হাইরজন 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page
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