গ্রীন ক্লি ক্লনিং

রুটিনমাক্লিক পক্লিষ্কাি কিা হলেআপনাি বাক্ল়ি থেলক
ধুলো, অ্যাোলজেন ও িাসায়ক্লনক পদােেগুক্লে হ্রাস কিা
থেলে পালি। পক্লিষ্কাি কিাি সময়, ক্লনিাপদ পণ্য বযবহাি
করুন, ো আপনাি স্বাস্থ্য ও পক্লিলবলেি জনয ভালো।

কমে প ন্থা


ধূলা এবং ঝুললর কারলে রুটিনমাফিক ঘর পফরষ্কালরর
যা বযবহার করলবন : এসব থেলবেেুক্ত থেলকালনা একটি
ক্লনিাপদ ক্লিক্লনিং পণ্য থবলে ক্লনন:



ক্লভলনগাি ও থবক্লকিং থসাডা জােীয় ঘলিায়া উপাদান ক্লদলয় আপনাি ক্লনলজি
ক্লিনাি তেক্লি করুন (পিবেী পৃষ্ঠায় থিক্লসক্লপগুক্লে থদখুন)।



পক্লিষ্কাি কিাি সময়, জানাো খুেন
ু এবিং বাোলসি প্রবাহ বা়িালে একটি িযান
চােু করুন। আপনাি ত্বকলক সুিক্লিে িাখলে গ্লাভস পিা ক্লবলবচনা করুন।



ক্লিক্লনিং পণ্যগুলো ক্লেশু ও থপাষা প্রাণ্ীথদি থেলক দূলি িাখুন।



থকক্লমকযাে েুক্ত এয়াি থেেনাি বযবহাি কিলবন না। এি পক্লিবলেে , আপনাি
বাক্ল়িলে ভালোভালো বায়ু চোচথেি বযবস্থ্া িাখুন (জানাোগুলো খুলে ক্লদন)।
গন্ধ থোষণ্ কিলে থবক্লকিং থসাডাি একটি বাক্স বযবহাি করুন।



আপনার বাফ়ির পৃষ্ঠতলগুফলতত যফি জীবােু মারার িরকার হয়: োহলে
থেমন হাইলরালজন পািক্সাইড 3% বা পােো ঘলিায়া ক্লিচ এি মে জীবাণ্ুনােক
বযবহাি করুন। কীভালব ক্লনিাপলদ এই পণ্যগুক্লে বযবহাি কিলে হয় থস সম্পলকে
আলিা েলেযি জনয পক্লিদেেন করুন nyscheck.org/covid. অ্নুবাদ কিলে,
পৃষ্ঠাি ক্লনলচ "Select Language" পুে-ডাউন থমনুয থেলক "Bengali" ক্লনবোচন
করুন।

সবকালজ বযবহািলোগয হাউসলহাল্ড ক্লিনাি
1 কাপ গিম পাক্লন
3 থিাোঁো গন্ধহীন েিে সাবান
½ কাপ সাদা ক্লভলনগাি

ঐক্লিক: োজা থেবুি িস থোগ করুন
একটি খাক্লে থে থবােলে উপাদানগুলো থমোন।
আপনাি বাক্ল়িি ক্লবক্লভন্ন পৃষ্ঠেে পক্লিষ্কাি কিলে বযবহাি করুন।

থবক্লসন, েব ও োইে ক্লিনাি
একটি থপে তেক্লি কিলে থবক্লকিং থসাডায় পাক্লন থোগ করুন।
পৃষ্ঠেে ঘষলে থপে বযবহাি করুন।
ভালোভালব ধুলয় পক্লিষ্কাি করুন।

ক্লিলসাসে
ক্লনউ ইয়কে থেলেি স্কু েগুলোথে "পক্লিলবেগেভালব ক্লনিাপদ" ক্লিক্লনিং পণ্য বযবহাি
কিাি বাধযবাধকো িলয়লে। আলিা েলেযি জনয health.ny.gov ওলয়বসাইলে
োন এবিং অ্নুসন্ধান করুন "Clean, Green, and Healthy schools"।
অ্নুবাদ কিলে, উপলিি ডালন ক্লনলদে ক্লেে থকাণ্ায় "Translate" ক্লিক করুন
এবিং "Bengali" ক্লনবোচন করুন।
জীবাণ্ুমক্ত
ু কিণ্ (পৃষ্ঠেেগুক্লেলে জীবাণ্ু মািাি জনয) সম্পলকে আলিা েলেযি জনয,
পক্লিদেেন করুন: nyscheck.org/covid.
অ্নুবাদ কিলে, পৃষ্ঠাি ক্লনলচ
পুে-ডাউন থমনুয থেলক
"Bengali" ক্লনবোচন করুন। আলিা েলেযি জনয, পক্লিদেেন করুন
nyscheck.org/rxs.

এসবেেয ক্লক থকালনা উপকালি থেলগলে?
আমালদি জানালে পক্লিদেেন করুন bit.ly/GreenCleaningRx।
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