
ওপেন স্টোরফ্রন্টস
ননউ ইয়র্ক বটোসী ও ক্ষু দ্র ব্যবসটোয় প্রনিষ্টোনগুনির আউটপ�টোর সপেস 
স�টোিটোর নবষপয় েষুননব্কপবচনটো ররটো

সিসির দীর্ঘ-মেয়াদী ম�ৌশল জনস়্াস্থ্যক� সনউ ইয�্ঘ  সিসির অর্ঘননসি� অবস়্া 
পুনরুদ়্াকরর শীক্্ঘ সবকবচন়া �কর র়াক�। জনস়্াস্থ্য সব্য� উন্নযন মেেন- আ�্্ঘণীয 
ও বস্্ঘি উচ্চ-ে়ানিম্পন্ন �ে্ঘিংস়্ান তিসর এবং প্রর়াগিভ়াকব িুসব়্াবসচিি 
�সেউসনসিগুকল়াকি স়্াস্থ্যগি ে়াকন়ান্নযন �র়ার েকি়া নিুন নিুন পদ্সি উদ়্াবকন 
সবশ্ববথ্য়াপী শী্্ঘস়্ানীয মনিৃত্বদ়ান�়ারী সিকিকব আে়াকদর অবস়্ানক� িুসনসচিি �র়ার জনথ্য 
�়াে্ঘ�রী নিুন সবসনকয়াকগর ে়া্থ্যকে এই ম�ৌশলসি COVID-19 মে়া�়াকবল়ায সিসির িফল 
প্রকচষ়্ার উপর সভি্সি �কর গক়ে উকেকে।
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ব্যবসা পরিচালনায় আউটড�ািগুরল 
প্রডয়াজন
জনস়্াস্থ্য স ব্য� মপ্র়াকি়া�লগুস ল অনুিরণ �কর গ়্াি�কদর 
স নর়াপকদ ম�ন়া�়াি়া �র়ার িুকে়াগ স দকয বথ্যবি়ায ে়াস ল�কদর, 
গ়্াি�কদর এবং স িস ির অর্ঘন ীস িক� িি়াযি়া �রকব এেন প্রকচষ়্া 
ব়াস্তব়াযন �কর � ীভ়াকব আউিক�়ার মপেিগুস ল বথ্যবি়ার �র়া 
ে়ায ি়া পুনস ব্ঘকবচন়ার ে়া থ্যকে ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়াগুকল়া ল়াভব়ান 
িকি প়াকর। বি্ঘ ে়াকন, ইক়্ার স রকিইলগুস ল ি়াকদর ়্ারণ ক্ষেি়ার 
অক্্ঘ� �়াে্ঘক্রে পস রচ়ালন়া �রকি প়াকর (উচ্চ ব়া ে়াঝ়াস র ে়াত়্ার 
COVID আক্র়ান্ত ক়্া়্ার অচিলগুস লর বথ্যবি়াকযর উপর আরও 
মবস শ স বস্-স নক্্ রকযকে)। স বদথ্যে়ান স বস্-স নক্ক্র অ্ ীকন, 
ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়াকয মেক�়াকন়া ্রকনর আউিক�়ার মলনকদন এবং 
অকন� ব়াসণস জথ্য� �স রক�়াকর আউিক�়াকর পণথ্যদ্রবথ্য প্রদশ্ঘন ী 
�র়া স নস ্দ্। অস্�ন্তু, ফুিপ়াকি মেক�়াকন়া �়াে্ঘক্রে পস রচ়ালন়ার 
জনথ্য বথ্যবি়ায ে়াস ল�কদর প্র়ািস গি� অনুেস ি স নকি িকব মেেন- 
ি়াইকনজ প্রদশ্ঘন, দস ়ে ব়ঁ্া ়া, খঁুস ি স়্াপন ইিথ্য়াস দ।

ওডপন স্ািফ্রন্ট সপ্রাগ্াম  
(THE OPEN STOREFRONTS PROGRAM)
মেযকরর পুনরুদ়্ার ম�ৌশকলর অংশ স িকিকব এবং ওকপন মর্ুকরন্ট 
মপ্র়াগ়্াকের িফলি়ার স ভি্স িকি, স িস ি এ�স ি ওকপন ম়্ারফ্রন্ট 
মপ্র়াগ়্াে চ়ালু �রকে ে়া ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়াগুকল়াক� ি়াকদর বথ্যবি়া 
পস রচ়ালন়া �র়ার জনথ্য ফুিপ়াকির এ�স ি অংশ বথ্যবি়ার �র়ার 
িুকে়াগ স দকব। বথ্যবি়াগুকল়া স িস ি �িৃ্ঘ � স ন্্ঘ়াস রি শি্ঘ ়াবস ল পূরণ 
ি়াকপকক্ষ ি়াকদর পণথ্যদ্রবথ্য প্রদশ্ঘন �রকি প়ারকব, মলনকদন িম্পন্ন 
�রকি প়ারকব এবং গ়্াি�কদরক� ল়াইকন দ়া়ে়াকন়ার জনথ্য জ়াযগ়া 
প্রদ়ান �রকি প়ারকব, শি্ঘ ়াবস ল nyc.gov/openstorefronts 
স ে�়ান়ায প়াওয়া ে়াকব। উপরন্তু, েকন়ান ীি ওকপন স ্রিকির 
জনথ্য: মর্ুকরন্ট �স রক�়ার, ওকপন ম়্ারফ্রন্ট মপ্র়াগ়্াে বথ্যবি়া 
প্রস িষ়্ানগুকল়াক� র়াস্ত়া িচল র়া�়া�়াল ীন ি়াকদর �়াে্ঘক্রে 
পস রচ়ালন়ার জনথ্য �়াব্ঘি়াই� মলন বথ্যবি়াকরর িুকে়াগ স দকব: 
মর্ুকরন্টগুস লও এর আওি়াভুক্ত।

ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়াগুস ল মপ্র়াগ়্ােস ির ে়ানদণ্ড এবং স বস্স নক্্ 
িম্পক�্ঘ  বুকঝকে মিই স্ ী�ৃস ি স্রুপ এ�স ি মে়াি আ�়াকরর 
অনল়াইন ফরে পূরকণর পকর মপ্র়াগ়্ােস ি িেস্ত গ়্াউ্-ম়্ার 
ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়াকযর জনথ্য স বদথ্যে়ান র়া�কব।

ওডপন স্ািফ্রন্টস
উ ইয়র্ক বাসী ও ক্ষু দ্র ব্যবসায় প্ররিষ্ানগুরলি আউটড�াি সপেস স�ালাি 
রবষডয় পষুনরব্কডবচনা রিা

COVID-19 েি়াে়াসর সনউ ইয�্ঘ  সিসির সশল্প সভি্সি� বথ্যবি়া প্রসিষ়্ানগুকল়ার জনথ্য এ� অননথ্য 
চথ্য়াকলঞ্জ তিসর �করকে—এই চথ্য়াকলঞ্জগুসল আে়াকদর জনস়্াস্থ্য এবং অর্ঘনীসির েক্থ্য প্রিথ্যক্ষ, 
জসিল িংকে়াগক� আরও মজ়া়ে়াকল়া �করকে। সিসির 40,000-এরও মবসশ ম়্ারফ্রন্ট বথ্যবি়া 
প্রসিষ়্ানগুকল়ার জনথ্য (ে়ার েক্থ্য 90 শি়াংশ কু্ষদ্র বথ্যবি়া এবং অকন� অসভব়ািী- এবং িংখথ্য়ালরু 
ে়াসল�়ান়া্ীন প্রসিষ়্ান অন্তভু্ঘ ক্ত), জনস়্াস্থ্য সব্য� জরুসর বথ্যবস়্া গ্িকণর পকরও এই চথ্য়াকলঞ্জগুসল 
মবঁকচ র়া�়ার—এবং ি়াকদর আকশপ়াকশর প্র়াণশসক্তর জনথ্য হুেস� িকয দ়াস়েকযকে।



আমিা যা যা রডির ি

• ওকপন ম়্ারফ্রন্ট মপ্র়াগ়্াকে অংশগ্িকণর জনথ্য সিসি অনল়াইন 
সন্্ঘ়াসরি সনকদ্ঘ সশ�়া প্রস্তুি �করকে এবং ে়ানদণ্ড সন্্ঘ়ারণ �করকে।

• মপ্র়াগ়্ােস িকি বথ্যবি়ায ে়াস ল�কদর অনুিন়্ানগুস লর বথ্য়াপ়াকর � ীভ়াকব 
প্রস িস ক্রয়া জ়ান়াকন়া িকব এবং ি়াকদর প্রশ্নগুস ল ম�়ার়ায উস লিস খি 
িকব মি িম্পক�্ঘ  SBS স র়্াি্ঘ িিল়াইনস িকি িংকক্ষকপ বল়া িকযকে।

• মপ্র়াগ়্ােসি ব়াস্তব়াযকন িি়াযি়া �র়ার জনথ্য মেক�়াকন়া প্রকয়াজনীয 
সনযে�়ানুন স্সগি �রকি এ�সি জরুসর �়াে্ঘসনব্ঘ়ািী আকদকশর 
খি়ে়া প্রস্তুি �র়া িকযসেল।

• সিসি এ�সি ইনকি� ফরে/প্রসক্রয়া এবং শি্ঘ ়াবসল প্রস্তুি �করকে ে়া 
মপ্র়াগ়্ােসিকি অংশগ্িণ�়ারী ি�ল বথ্যবি়ায ে়াসল�কদর অবশথ্যই 
মেকন চলকি িকব।


