
তুষার (চলছে)

—  আপনি যনি নিজের ররোডওজ়ে রেটআপ েরোজে বো একনরিে করজে িো পোজরি, েোহজে 

েুষোর েরোজিোর কোজের কোরজে আপিোর েম্পিজক ক্ষ়েক্ষনে রেজক রক্ষো করোর েি্য 

ব্যবস্ো গ্রহজে আপিোজক উৎেোহ রিও়েো হয়। ে্যোনিজটশি নবভোগ (Department of 

Sanitation, DSNY) প্রনশক্ষে মহডোর ব্যবস্ো কজরজে, রযখোজি েংক ীে্ণ রোস্োর উভয়নিজক 

ররোডওজয় রেটআজপর েুষোর েরোজিো অন্তভু্ণ ক্ত। যোজে DOT বেোর ব্যবস্োর মোিিণ্ড পূরে 

কজর এবং রোস্ো পনরষ্োর এবং প্রজবশজযোগ্য হ়ে েোর েি্য DSNY ররসু্জরন্টগুনেজে উনদিষ্ট 

পনরজষবো প্রিোজির ব্যবস্ো করজব।

•  আপিোর রেটআজপর নেনিে েরোজিো েোকজে েোর িৃশ্যমোিেো বৃনধির েি্য আপিোর র্ো 

ন স্কগুনে ব্যবহোর করুি

•  আপনি Notify NYC-এর মোধ্যজম েুষোর পোজের েেক্ণ েো এবং েুষোর পোে েম্পনক্ণ ে েমস্ 

আপজডট রপজে েোইি আপ করজে পোজরি। Notify NYC-এর েি্য েোইি আপ করজে 311 

িম্বজর কে করুি, nyc.gov/notifynyc রিখুি বো Twitter-এ @NotifyNYC অিুেরে 
করুি

ররসু্ছরছটের মাললকরা

•  রকোজিো নমটোজর পনরনমে রেোি, নবকল্প েোইড পোনক্ণ ং বো রিো পোনক্ণ ং রেোজির মজধ্য 
অবজরোধ ররজখ নিি, েজব যখি রটনবে এবং রে়েোর ব্যবহোর হজছে িো েখি রেগুনেজক 

েনরজয় রোখজে পোজরি

•  ADA নিজি্ণ শিো রমজি েেো েহেের করজে, কোব্ণ নবপজ্জিক হওয়ো আটকোজে ও বেোর 

েোয়গোর ি ীজের নিজক ররেি করজে কোজব্ণর উচ্চেো েমোি করজে প্রজয়োেি ীয় অবজরোজধর 

নপেজির অিুজমোনিে রোস্োর বেোর েোয়গোয় প্্যোটফম্ণ তেনর করো রযজে পোজর।

 —  এই প্্যোটফম্ণ রযি বৃন ষ্টর পোনি/েে অপেোরে ও ইউটিনেটি কভোজরর বোয়ু েেোেে 

িো আটকোয়।

 —  এই প্্যোটফম্ণ রযি ইউটিনেটি কভোজরর বোয় ুেেোেে িো আটকোয়।

সাধারণ

•  অবশ্যই একটি DOHMH খোি্য পনরজষবো প্রনেষ্োজির অিুমনে েজমে গ্রোউন্ড র্োর বো 
এক েেোয় পোকো ইমোরজের ররসু্জরন্ট বো বোর হজে হজব

•  NYC উন্ুক্ত ররসু্জরজন্টর আজবিি ব্যনক্তগে েম্পনতির (রযমি নপেজির উঠোি, 

বনহঃপ্রোঙ্গে) অন্তগ্ণে ব্যবহোরগুনেজক আওেোভুক্ত কজর িো।

• ADA রমজি েেো আবশ্যক

•  আজবিিকোর ীজক েমস্ রটনবে, রেয়োর, অবজরোধ ও ব্যোজম্পর ব্যবস্ো করজে হজব। 

ফুটপোে এবং রোস্োঘোজট নকেু েোগোজিো যোজব িো

•  রটনবে এবং রেয়োর ব্যবহোর িো করোর েময় েুজে নিজে হজব অেবো েুরনক্ষে েোয়গোয় 
রোখজে হজব

আছেদন

• ওজয়বেোইট: nyc.gov/openrestaurants

•  রিোকোিজক অবশ্যই স্ব-প্রে্য়েি করজে হজব রয আজবিজি বেো েমস্ প্রজয়োেি ীয়েো রমজি 

েেো হজয়জে

েসার ে্যেস্ার মানদণ্ড

ররসু্ছরটে

2021 রেব্রুয়ালর

•  যনি উক্ত রিোকোজি মি পনরজবশজির ইছেো েোজক, যনি রিোকোি প্রজয়োেি ীয় SLA েে্য 
প্রিোি কজর েোহজে NYC উন্ুক্ত ররসু্জরজন্টর আজবিি হে NY রস্জটর মি্য-পোি ীয় 

কেৃ্ণ পজক্ষর (NY State Liquor Authority, SLA) বজে খোওয়োর েোইজেন্স এক্সজটিশজির 

ওয়োি-স্প-শপ।

•  েমো রিয়োর পর অবনেজম্ব উক্ত রিোকোিজক অিুজমোনিে বো অস্ব ীকৃে করো হজব

স্াস্্য

•  উক্ত রিোকোিজক অবশ্যই রস্ট ও নেটির স্বোস্্য নবভোজগর েমস্ প্রজয়োেি ীয়েো রমজি েেজে 

হজব

•  আউটছ�ার ও রটকআউট র�ললভালর সম্পছককে  DOHMH-এর 
লনছদকে লিকা

•  লনউ ইয়ককে  রস্ছটর স্াস্্য লেভাছের েলিরঙ্গছনর জন্য 
অন্তেকেত তীকাল ীন লনছদকে লিকা

• েিেোধোরেজক অবশ্যই “প্রধোি েোরটি নিয়ম” অিুেরে করজে হজব:

 1. মাস্ক পরুন
 2. অসুস্তা রোধ করছল োল়িছত থাকুন
 3. মানুছষর সছঙ্গ 6' দুরত্ব েজায় রাখুন
 4. িাত ধুছয় লনন

অলতলরক্ত সংস্ান

• কু্দ্র ে্যেসা পলরছষোলদর িটলাইন: 888-SBS-4NYC

  কু্ষদ্র ব্যবেোর মোনেকজির পুিরোয় রখোেোর েি্য প্রস্তুনের েময় েোজির েরফ রেজক েবজেজক 

রবনশ উজঠ আেো প্রশ্নগুনের েি্য নেটি একটি কু্ষদ্র ব্যবেোর হটেোইি েোেু কজরজে। কু্ষদ্র 

ব্যবেোর আইিে ীব ী এবং অিুবে তীেোর উপজিষ্টোরো হটেোইিটি নির ীক্ষে করজবি এবং 

েব্ণজশষ নিজি্ণ নশকো এবং নিয়মনবনধগুনে ব্যবেোর মোনেকজির কোজে রশয়োর করোর েি্য 

প্রস্তুে েোকজবি। হটেোইজি রযোগোজযোগ করজে 888-SBS-4NYC বো 888-727-4692 এ 

ডোয়োে করুি

উন্ুক্ত ররসু্ছরছটের প্ায়িই লজজ্ালসত প্শ্ােল ী

NYC-এর ররসু্ছরটে পুনরায় রখালার োই�

 COVID-19 প্ছকাছপর প্লতলরিয়ায় লাইছসন্সপ্াপ্ত রদাকানগুললছত 
আউটছ�ার ে্যেস্ার সম্প্রসারণ লেষয়ক NY রস্ট মদ/মাদক 
কত্কে পছক্র লনছদকে লিকা

 োলি্যক উন্নলত সাধন এেং েিনছ�াে্য আসোে সছমত প্ছকাপ 
পরেততী পুনরায় রখালা র�াোছনর োজার লনউ ইয়ককে  রস্ছটর 
িট স্পট রজান

এই নেঙ্কগুনে nyc.gov/openrestaurants` এখোজি পোওয়ো যোজব 

নছভম্বর 13, 2020 তালরখ রথছক, োর ও 
ররসু্ছরটেগুছলাছক েছস খাওয়ার পলরছষো 
প্লতলদন রালরি 10 টা রথছক সকাল 5 প�কেন্ত েন্ধ 
রাখা প্ছয়াজন। রালরি 10 টার পর, োর ও 
ররসু্ছরটেগুছলা কােকেসাই� লপকআপ ো 
র�ললভালরর জন্য খাোর লনছয় �াওয়ার 
পলরছষো প্দান করছত পারছে লকন্তু 
অ্যালছকািল লনছয় �াওয়ার পলরছষো প্দান 
করছত পারছে না।

http://nyc.gov/notifynyc
http://nyc.gov/openrestaurants
http://nyc.gov/openrestaurants


েুটপাছথ েসার জায়ো

•  বেোর েোয়গো ও রটনবে অবশ্যই যেটো েম্ভব রিোকোজির রিয়োে রঘঁজষ রোখজে হজব

•  পেেোর ীজির েি্য অবশ্যই 8' ফোঁকো রোস্ো রোখজে হজব

• েংেগ্ন ব্যবেো রেজক অবশ্যই কমপজক্ষ 3' িূজর হজে হজব 

•  ইউটিনেটি হোড্ণ ও়ে্যোর বো নে়েোনমে পোনি/েে েংজযোগ আটজক রোখো যোজব িো

•  বোে স্জপর অজপক্ষো করোর েোয়গো আটজক রোখো যোজব িো

•  ফোঁকো রোস্োর েি্য, পোনক্ণ ং নমটোর, ট্োনফক েোইি এবং ্্যোশ রগ্রটিং েহ গোজের (রবড়ো 
িো রিয়ো) েোড় আজে। উপজরর েমস্ রগ্রড স্টোকেোরগুনে প্রনেবন্ধক নহেোজব নবজবেিো 

করো হয় 

রাস্াঘাছট েসার জায়ো

ররসু্ছরটেগুলল অেি্যই:

•  যোেোয়োজের রোস্ো রেজক বেোর েোয়গো আেোিো করোর েি্য রোস্োয় বেোর েোরপোজশর 

মজধ্য নেি নিজকই একটি প্রনেরক্ষোমূেক অবজরোধ তেনর করজে হজব। রমোটর েোেজকর 

িৃশ্যমোিেোর েি্য ও ররেেোজির েুরক্ষোর েি্য, রোস্োর বেোর েোয়গোর এইেব অবজরোধ 

নেি নিজকই অন্তে 18" েওড়ো 30–36" েম্বো (গোে বেোজিো বোজি) হজে হজব (বেোর 

েোয়গোর মোপিজণ্ডর ডোয়গ্রোম রিখুি)

 -  অবজরোধগুনের ি ীজের নফেোর উপোিোি ধজর রোখোর েি্য েমূ্পে্ণরূ জপ নিনম্ণে 

অভ্যন্তর ীে প্রোে ীর রিয়ো েোকজে হজব

 -  েমস্ 18 ইনচির রোস্োর অবজরোধ অবশ্যই মোটি বো বোনে নিজয় ভরোট করজে হজব

 -  উপজরর বোইজরর প্রোন্তগুনেজে অনবনছেন্ন নরজ্ক্টর রটপ অবশ্যই যুক্ত করজে হজব এবং 

ট্োনফজকর মুজখোমুনখ িুটি অবজরোজধর রকোজে র্ো-ন স্ক যুক্ত করজে হজব

 -  যনি আপিোর প্োন স্ক পোনি/েে ভনে্ণ  করো অবজরোধ েোজক, েোহজে রেটিজক আেন্ন 

ট্োনফজকর মুজখোমুনখ হও়েো আপিোর অবজরোধগুজেোর রেোট প্রোজন্ত রোখুি। যোজে িো েজম 

যোয় েোর েি্য এটিজক পোনি/েে এবং 100 পোউজন্ডর মজেো খনিে েবে নিজয় ভরোট 

করজে হজব

•  ADA অিুেোজর, ব্যোজম্পর ব্যবস্ো করুি, যো অ-স্ো়ে ী উপকরে রেজক তেনর করো রযজে 

পোজর

•  রকোজিো ফো়েোর হোইজরেজন্টর 15' এর মজধ্য বেোর ব্যবস্ো অেবো অবজরোধ রোখো যোজব িো! 
এর ফজে নিউ ইয়ক্ণ বোে ীজির অনগ্ন েুরক্ষো নবননিে হজব

•  গোনড় যোজে রমোড় ঘুরজে পোজর ও ভ ীড় এড়োজে রেেও়েোজকর 8'-এর মজধ্য রকোজিো বেোর 

েোয়গো বো রবড় রিয়ো যোজব িো

•  এমি রকোজিো আজেোর ব্যবস্ো করো যোজব িো যো অনেরেম করো যোিবোহজির রেোখ 

ধোঁ নধজ়ে রি়ে

•  রকোজিো বোে স্প, বোইক রেি, ট্যোনক্স স্্যোন্ড, কোর রশ়েোর পোনক্ণ ংজ়ের েো়েগো, রপইজন্টড 

কোব্ণ এক্সজটিশি বো প্রেোনরে ফুটপোে, নিধ্ণো নরে বোফোর রেোি (যোেোয়োজের রোস্ো 

রেজক বোইক বো পোনক্ণ ং রেিজক আেোিো কজর নেননিে েোিো নেনিযুক্ত অচিে) বো গোনড় 

রঘোরোজিোর রোস্োর মজধ্য বেোর েো়েগো তেনর করো যোজব িো। রিো স্্যোনন্ডং রেোিগুনেজে 

নি়েমগুনে কোয্ণকর েোকোর েমজ়ে বোে স্জপ েেক্ষে বেোর ব্যবস্ো করো রযজে পোজর 

যেক্ষে অবজরোধ, নেটিং ও ব্যোম্প েরোজিো হজয়জে। রোস্োর ওপর বেোর ব্যবস্ো 

অিুজমো নিে ব্যবেোনয়ক প্রনেষ্োজির েোমজি র্োটিং পোনক্ণ ং রেি স্োপি করো রযজে 

পোজর। অনেনরক্ত নববরজের েি্য nyc.gov/openrestaurants রেজক পরোমশ্ণ নিি

•  রটনবে এবং রেয়োর ব্যবহোর িো করোর েময় েুজে নিজে হজব অেবো েুরনক্ষে েোয়গোয় 
রোখজে হজব।

•  NYC অনগ্ন নবভোজগর ওজপি র্ম ও অি্যোি্য প্রজযোে্য অনগ্ন নবনধমোেো অিুযোয় ী েোগোজে 
হজব

•  কোঠোজমো, েোঁব ুবো েোেো রকোজিোভোজবই গনেনবনধর অনধকোজরর (রোইট অব ওজয়) নেনি 
বো রোস্ো নি়েন্ত্রজের নেনিগুনে আড়োে করো যোজব িো।

রঘরা রদাওয়া জায়ো

যেক্ষে পয্ণন্ত বো়ে ুপ্রবোজহর েি্য কমপজক্ষ িুটি রখোেো নিক েোকজে েেক্ষে নিউ ইয়ক্ণ  

রস্জটর আউটজডোর ডোইনিং নিজি্ণ নশকো অিুেোজর অস্ো়ে ী বো নস্র আছেোিজির ব্যবস্ো 

করোর অিুমনে (অে্ণোৎ েোউনি, েোি বো েোঁব)ু আজে।

—  যনি িুটি (2) বো েোরও রবনশ রিয়োে রখোেো েোজক এবং কমপজক্ষ একটি রোস্োর 

েমোন্তরোে হ়ে, যনি অচিে/স্োি ীয় নবনধনিজষধ দ্োরো ে ীমোবধি েোজক, েোহজে আপনি 

েমস্ বো নকেু আউটজডোর ডোইনিং নিজি্ণ নশকো অিুেরে করজে পোজরি (রযমি, 

রটনবজের মোজে 6', রকোজিো রটনবজে 10 েজির রবনশ রেোক বেজব িো)।

—  যনি নেি (3) বো আজরো রবনশ রি়েোে ব্যবহোর করো হ়ে, েোহজে 25 শেোংশ পয্ণন্ত বজে 

রখজে পোরজব এবং ইজন্ডোর ডোইনিংজয়র নিজি্ণ নশকো রমজি েেজে হজব। রযখোজি ইজন্ডোর 

ডোইনিংজয়র অিুমনে রিই রেখোজি, নেি (3) রিয়োজের কোঠোজমো ব্যবহোর করো যোজব িো

•  প্োন স্জকর গম্বুেগুনের মজেো রঘরো রিওয়ো েোয়গো স্বেন্ত্র পজক্ষর েি্য অিুজমোনিে এবং 

পয্ণোপ্ত বো়ে ুেেোেজের ব্যবস্ো েোকজে হজব

•  রোস্োর রেটআজপর রক্ষজরি রকবে ইজেন ্রিক নহটোর ব্যবহোজরর অিুমনে আজে

তুষার

•  েনরেয় েুষোর পোজের েেক্ণ েোর েময়, যনি রোস্োয় খোওয়ো বন্ধ রোখজে হয় েোহজে 

উন্ুক্ত ররসু্জরন্টগুনেজক েোিোজিো হজব। যখি রোস্োয় খোওয়ো বন্ধ করো হয়:

 —  েখি গ্রোহকরো রোস্োয় বেোর েোয়গোয় বেজে পোরজবি িো। অিুগ্রহ কজর রটনবে এবং 

রে়েোর েরোি বো নিরোপি করুি

 —  রোস্োর ধোজরর েমস্ রিোকোজির নহটোর অবশ্যই েরোজে হজব

•  েম্ভব হজে ওপজরর আছেোিি েনরজয় রফেজে হজব অেবো েুষোর েেক্ণ েো বন্ধ িো হওয়ো 

অবনধ নিয়নমে েুষোর েরোজে হজব

• 12" বো েোর রবনশ েুষোর পোজের পূব্ণোভোে েোিোজিো হজে:

 —  কোব্ণ বরোবর যেটো েম্ভব রেোট ফুটনপ্রন্ট রোখজে আপিোর রোস্োর রেটআপ েরোি বো 

একরি ীকরে করুি

NYC উন্ুক্ত ররসু্ছরটে: েসার ে্যেস্ার মানদণ্ড
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