আপনার বয্বসা
সফলভােব পুনরায়
েখালার িরেসাসর্ সমূহ

nyc.gov/business

Key to NYC (কী টু NYC)
বয্বসার মেধয্ রেয়েছ:
o

o

o

অগা� 17 তািরেখ শর হেত যাে�: েযসব
বয্বসায়ী ঘেরর িভতের িবেনাদন, ডাইিনং বা
িফটেনস সরবরাহ কেরন তােদরেক অবশয্ই 12+
কম� ও �াহকেদর ভয্াকিসন �য্াটাস যাচাই
করেত হেব এবং শধুমা� ভয্াকিসন �হণ
কেরেছন এমন (কমপে� একিট েডাজ) বয্ি�েক
ঘেরর িভতের �েবেশরz অনুমিত িদেত হেব।
েসে��র 13, 2021 তািরেখর স�ােহ এিট কাযর্কর
করা শর হেব। বারবার ল�নকারীেদর জিরমানা
$1,000 েথেক শর হেয় $5,000 পযর্� েপৗঁছােত
পাের।
�চার িটমগিল বয্বসার মািলকেদর কী টু NYC
স�েকর্ জানােত িসিট জুেড় েনইবারহেডর �িতিট
বািড়েত যাে�।

ডাইিনং: ের�ু ের�, কয্াটািরং হল, ইেভ�
ে�স, েহােটেলর খাবার ক�, বার,
নাইট�াব, কয্ােফেটিরয়া, ইনেডার ডাইিনং
সহ মুিদ েদাকান, কিফ শপ এবং ফা� ফু ড
বা ইনেডার ডাইিনং সহ �ত পিরেষবা।
িফটেনস: িজম, িফটেনস েস�ার, িফটেনস
�াস, পুল, ইনেডার �ু িডও এবং ডয্া�
�ু িডও।
িবেনাদন: মুিভ িথেয়টার, িমউিজক এবং
কনসােটর্র �ান, জাদুঘর ও গয্ালাির,
অয্ােকায়ািরয়াম ও িচিড়য়াখানা, েপশাদার
�ীড়া অ�ন, ইনেডার ে�িডয়াম,
কনেভনশন েস�ার, �দশর্নী হল, পারফিমর্ং
আটর্ িথেয়টার, েবািলং অয্ােল, েতারণ, পুল
এবং িবিলয়াডর্ হল, িবেনাদনমূলক েগম
েস�ার, �া�বয়� িবেনাদন এবং ইনেডাের
েখলার জায়গা।

ইনেডার ডাইিনং, িফটেনস এবং
িবেনাদেনর জনয্ কী টু NYC এর
�েয়াজনীয়তা
o

কম� এবং 12+ �াহকেদর ভয্াকিসেনর �য্াটাস যাচাই করন।
নূয্নতম একিট েডাজ িনেয়েছন এমন বয্ি�েদর �েবশ করেত
িদন।

o

কী টু NYC সাইন ��ভােব দৃশয্মান �ােন রাখুন েযখােন
�াহকরা আসার আেগ এিট েদখেত পান। অনুিলিপগিল
nyc.gov/KeyToNYC এ েথেক ডাউনেলাড করন অথবা 311
ন�ের কল করন।

o

েযেকােনা বয্ি�র আইিড যাচাই করন যার বয়স 18+ বছর
হেত পাের একই সমেয় আপিন একিট ইনেডার �ােন �েবেশর
জনয্ ভয্াকিসেনর �মাণ যাচাই কের েদখুন।

o

আপিন কীভােব কম� এবং পৃ�েপাষকেদর জনয্ ভয্াকিসেনর
�মাণ যাচাই করেবন তা বণর্না কের একিট িলিখত পিরক�না
করন। েরকডর্ অবশয্ই সাইেট এবং পিরদশর্েনর জনয্ উপলভয্
থাকেত হেব।

o

ভয্াকিসন েদওয়ার ৈবধ �মাণগিল স�েকর্ (NYC Covid Safe
অয্াপ, NY ে�ট এে�লিসয়র পাস, CDC কাডর্ বা অনয্ানয্

NYC COVID Safe App

NY State Excelsior Pass CDC card

কী টু NYC েযৗি�ক আবাসন
�াহক
o

o

যিদ েকােনা �াহক অ�মতার কারেণ ভয্াকিসন
�হেণর �মাণ েদখােত অ�ম হন, তাহেল
যুি�স�ত জায়গা স�ব িক না তা েদখার জনয্
আপনােক অবশয্ই তােদর সােথ একিট সহায়তাপূণর্
আেলাচনায় অংশ িনেত হেব।
েযৗি�ক আবাসন অেনক �কােরর হেত পাের
(েযমন- �াহকরা বাইের েথেক খাবার িকনেত
পাের, ভাচুর্ য়াল �ােস েযাগ িদেত পাের অথবা
একজন �িতিনিধর সােথ েফােন কথা বলেত
পাের)।

কমর্ চারী
o

চাকিরদাতােদর অবশয্ই অ�মতা, গভর্ াব�া, ধম�য় িব�াস
অথবা পািরবািরক সিহংসতা, ে�ািকং বা েযৗন সিহংসতার
িশকার িহেসেব �য্াটােসর জনয্ যুি�স�ত জায়গা �দান করেত
হেব।

o

যিদ েকােনা কম� উপের তািলকাভু � েকােনা একিট কারণ বাদ
েরেখ অনুেরাধ কেরন, তাহেল আপনােক অবশয্ই তােদর সে�
একিট েযৗথ আেলাচনায় যু� হেত হেব যােত যুি�স�ত জায়গা
স�ব হয় িক না তা েদখেত হেব।

o

যুি�স�ত আবাসন অেনক ধরেনর হেত পাের (েযমনদূরবত� �ােন েথেক কাজ, বাইের বা অনয্ কমর্চারী বা
�াহকেদর
েথেক িবি�� কােজর দািয়� পালন, ছু িটর জনয্
মেন রাখেবন:
অনুপি�িত)
আপনার ব�বসার অন� �াহক বা কমচারীেদর
�
জন� সরাসির হ�মিক
সৃ�� করেল বা আপনার ব�বসার উপর অেযৗ��ক সমস�া চািপেয়
িদেল আপনােক যু��স�ত জায়গা �দান করেত হেব না।

সহায়তার জনয্ কী টু NYC িরেসাসর্
o

ওেয়বসাইট
সবগিল িরেসাসর্ িনেচর তািলকাভু � এবং nyc.gov/KeyToNYC
এ উপলভয্।

o

িচ� (সাইন)
বয্বসাগিলেত অবশয্ই িলখেত হেব এবং েদখােত হেব

o

�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
বয্বসা সং�া� সাধারণ ��গিলর উত্তর �দান করন

o

িববাদ িন�িত্ত
বয্বসা �িত�ানগেলার জনয্ �িশ�ণ িভিডও

o

হটলাইন
NYC িডপাটর্েম� অব �ল িবজেনস সািভর্ স এর মাধয্েম েছাট
বয্বসার জনয্ কল করন: (888) SBS-4NYC

o

একিট নকল েরকডর্ িরেপাটর্ করন:
কল করন 311 বা 833-VAX-SCAM ন�ের অথবা
ইেমইল করন STOPVAXFRAUD@health.ny.gov

o

ৈবষময্:
মানবািধকার িবষয়ক NYC কিমশেনর সােথ
nyc.gov/HumanRights বা 311 ন�ের েযাগােযাগ
করন।

ে�ট গাইডলাইন বত�মােন
ঐ��ক এবং ব�বসার
মািলেকর িবেবচনার িভি�েত

শারীিরক দূর�
বয্ি�গত সুর�া সর�াম (PPE)
পির�ার করা + �া�য্িবিধ
�া�য্ পরী�া করােনা
েযাগােযাগ

পমরাশর্ :
ভ�াকিসন �দান কেরনিন এমন ব���গণ
সবসময় েফডােরল CDC িনেদ� শনা অনুসাের
মা� পিরধান করেবন।

খাদ� ও পানীয় �িত�ােনর জন� �েয়াজনীয়তা
o

জুন 24, পযর্�, ে�ট িডেজ�ার ইমােজি� (িনবর্াহী
আেদশ 24) েশষ হেয়েছ।

NYC ইনেডার ডাইিনং 100% স�মতা, NYS
িডপাটর্েম� অব েহলথ িনেদর্ িশকা েমেন অনুেমািদত।
o ইনেডার ডাইিনংেয়র মধয্ রােতর কারিফউ �তয্াহার
করা হেয়িছল। মেন রাখেবন: েখালা ের�ুের�গিল
রা�াঘাট এবং ফু টপােত বসার জনয্ মধয্রােত ব�
থাকা কাযর্কর রেয়েছ।

o

চলমান অয্ালেকাহল িবি� আর অনুেমািদত নয় এবং
এখন েথেক অবশয্ই আইেনর অধীেন িবদয্মান থাকায়
পুনরায় শর করেত হেব।

o

জুলাই 19, েথেক NYC িডপাটর্েম� অব েহলথ এ�
েম�াল হাইিজন পুনরায় জিরমানা সােপে� েলটার
ে�ড এবং সমন জাির সহ স�ূণর্ পিরদশর্ন শর
করেব স�ূণর্ পিরদশর্ন শর করেব।

o

জুলাই 7, পযর্� েখালা ের�ুের�গিল অধীেন বাইের
অয্ালেকাহল পিরেবশনকারী ের�ুের�গিলেক অবশয্ই
অে�াবর 5 এর মেধয্ SLA এ ফাইল জমা িদেত
হেব।

o

NY ে�ট আইনসভা ের�ুের� এবং বারগিলেত
অয্ালেকাহলযু� পানীয় �েয়র সােথ খাদয্ িবি�র
�েয়াজনীয় আেদশ বািতল কেরেছ।

o

SLA-লাইেস��া� �িত�ানগিলেক অবশয্ই অিতির�
তেথয্র জনয্ ে�ট িলকার অথিরিট ওেয়বসাইট
িভিজট করেত হেব।

o

NYC ওেপন েরস্ট�ের� ে�া�াম�েলা ইয়ার
রাউ� আউটেডার ডাইিনং এর অনুেমাদন েদয়
উ�ু� �ােন আ�হ বাড়ােত, শারীিরক
দূর� বৃি� করেত এবং এই কিঠন
অথর্ ৈনিতক সমেয় পূেবর্ র অব�ায় িফের
েযেত সহায়তা করেত খাবােরর বয্বসা
�িত�ানগেলােত বাইের বেস খাওয়ার
বয্ব�া শহরবয্াপী এই বহধাপ িবিশ�
ে�া�াম স�সারণ করেছ।

আপনার বার অথবা ের�ুেরে�র
বাইের সাইডওয়াক এবং/বা
েরাডওেয়েত বসার বয্ব�া স�েকর্
এবং তা �াপন স�েকর্
nyc.gov/openrestaurants

NYC Open Restaurants
বসার বয্ব�ার মানদ� জানুন

সং�ানসমূহ
পুনরায় বয্বসা চালু করেত
আপনােক সহায়তা করার জনয্
অেনকগিল সং�ান আেছ

হটলাইন,
িনেদর্ িশকা, পরামশর্ ,
এবং ওেয়িবনার

অথর্ ৈনিতক
সহায়তা

অনলাইন িবজেনস
এডু েকশন েকাসর্ সমূহ

িবজেনস
েম�রিশপ

PPE সা�াইয়ারস
িডের�ির

বািণিজয্ক িলজ
স�িকর্ত সহায়তা

কমর্ চারী সহায়তা

অ�াডাে�শন
ে�বুক

পরামশর্ :

আেরা জানেত nyc.gov/business িভিজট
করন।

NYC QUICK START
(NYC কুইক �াটর্)

ব�বসা মািলকরা তােদর ব�বসা খুলেত বা পুনরায় চালু করার
সময় লাল িফতা কাটেত সহায়তার জন� েযাগােযােগর
এক�ট পেয়ে� যু� করা হেয়েছ। পরামশদাতারা
�
ল�ন বা
জিরমানা ইসু� করেবন না িক� ভিবষ�েত েস�িল
�িতেরােধ সহায়তা করেত পারেবন।
িনে�া� িশ�কারখানাগিলেত উপযু� �িত�ানগিল ে�ার�� অ�ভর্ ু � কের:
o

খাদয্ পিরেষবা (কয্ােফ, বার, ের�ু ের�, েডিরস, েবােডগাস)

o

খুচরা িবে�তা (সুপারমােকর্ ট, েপাশাক, ইেলক�িন�, ইতয্ািদ)

পারেসানাল েকয়ার (েনইল সয্ালুন, েহয়ার সয্ালুন, েডেকয়ার েস�ার, িজম,
িফটেনস েস�ারসমূহ)
পরামেশর্র জনয্ সাইন আপ করেত 888-SBS-4NYC এ
কল করন অথবা nyc.gov/quickstart িভিজট করন

o

আপিন িক জানেতন?

NYC কুইক �াটর্ পরামশর্দাতারা কী
লাইেস�, পারিমট এবং অনয্ানয্
�েয়াজনীয়তার জনয্ �ি�য়াকরেণর
সময় িক 50% কিমেয় িদেত সাহাযয্
করেত পােরন? এর অথর্ আপনার
দরজা �ত খুেল যােব!

সরকাির, জনিহতকর, েবসরকাির ও অলাভজনক সং�ার
মাধয্েম ঋণ এবং অনুদান উপলভয্।
যারা আপনার অপশন ও কীভােব আেবদন করেত হয় েসগিল
িনেয় আেলাচনা
করেত পােরন এমন �িতিনিধর সােথ েযাগােযাগ করেত 311
ন�ের কল করন অথবা
nyc.gov/financingassistance েদখুন।

আপিন িক জানেতন?

িসিটর NYC িবজেনস সলুশন
েস�ারগিল 40+ ঋণদাতােদর
সােথ কাজ কের এবং আপনার
জনয্ সিঠক আিথর্ক সহায়তা খুেঁ জ
েপেত এবং কীভােব আেবদন
করেত হয় েস িবষেয় সহায়তা
করেত পাের।

িবনামূেলয্ আইিন পরামশর্ ও অনলাইন িবজেসন েকাসর্ গিল
আপনােক েয িবষয়গিলেত সহায়তা করেত পাের:
নতু ন িলেজ �া�র করা
িবদয্মান বািণিজয্ক িলজ সংেশাধন, পুননর্বীকরণ বা সমা� করা
o অনয্ানয্ বািণিজয্ক িলজ সং�া� সমসয্া সমাধান করা
o উে�েদর মুেখামুিখ েছাট বয্বসােয়র জনয্ উপি�িতর েনািটশ দােয়র
করার মেতা ভাড়ােটেদর সমসয্ার আদালেত আইিন উপ�াপনা
o
o

আপনার বািণিজয্ক িলেজর সােথ সহায়তার
অনুেরাধ জানােত 311 ন�ের কল করন অথবা
nyc.gov/commlease েদখুন।

আপিন িক জানেতন?

আপনার বতর্ মান অব�ান এবং
পিরি�িতর উপর িভিত্ত কের িরেকাভার
করেত আপনার বািড়ওয়ালার কাছ
েথেক আপনার এবং আপনার বয্বসােয়র
জনয্ িঠক কী �েয়াজন তা িচি�ত ও
অনুধাবন করন। COVID-19 চলাকালীন
সময় আপনার পিরি�িতর বয্াপাের
েখালােমলা ও সৎ থাকুন। িবেশষ কের
মহামািরর �ারা আপনার বয্বসা কতটা
�ভািবত হে� তার একিট রপেরখা
ৈতির করন।

Help Businesses Adapt + Excel
(বয্বসায়গিল অয্াডা� + এে�ল সহায়তা) করার েকাসর্ সমূহ
িব� �মশ অনলাইেন রপা�িরত হে� এবং ভাচুর্ য়াল
বয্বসােয়র উপি�িত আেগর েচেয় আেরা গর�পূণর্। উপলভয্
িবিভ� বয্বসা েকাসর্গিলর সােথ আপনার বয্বসােক কীভােব
��ত এবং মািনেয় িনেত হয় তা িশখুন, অ�ভুর্ �:

o
o
o
o

আপনার িনজ� বয্বসািয়ক ওেয়বসাইট গেড় েতালা
সাচর্ ইি�ন অি�মাইেজশন
িবি� ও �িতেযািগতা বৃি� করেত �য্াি�ং েকৗশলসমূহ
আপনার �াহকরা মূলয্ েদন এমন িবষয়ব� সৃি� করা

েকাসর্ অফািরং এর পূণর্া� তািলকা এবং িনব�ন করেত েদখুন:
nycsmallbizcourses.eventbrite.com

আপিন িক জানেতন?

93% মানুষ অনলাইেন Google এর
মেতা সাচর্ ইি�ন বয্বহার কের
েকােনািকছু �য় কের এবং তােদর
মেধয্ 92% মানুষ �থম পৃ�ায় িগেয়
যা আেস তােতই ি�ক কের। সাচর্
ইি�েনর জনয্ আপনার ওেয়বসাইট
অপিটমাইজ করা জরির।

THE NEW NORMAL: ADAPTING YOUR BUSINESS
(নতু ন �াভািবক: আপনার বয্বসােক মািনেয় েনওয়া)
পুনর�ার করা ও মািনেয় িনেত সহায়তার জনয্
ে�বুক + ওয়াকর্শপ িসিরজ
ব���গতভােব এবং দূরবত� ব�বসার জন� আলাদাভােব িডজাইন
করা এই ে�া�াম পিরচািলত বা পূেব � পিরচািলত ব�বসার মািলকেদর
িন�িলিখত িবষয়�িলর মাধ�েম ��-েময়াদী পুন��ােরর বাইের
মািনেয় িনেত সহায়তা কের:

o

�িতি�য়া: আপনার �াহক, কমর্চারী এবং কিমউিনিটেক
সুরি�ত রাখুন

o

পুনর�ার: পুনর�ার করন, িশখুন এবং শি�শালী হেয়
উঠু ন

o

সমৃ�: “পরবত�” �াভািবক এর ে�ে� সাফেলয্র জনয্
��িত িনন

আপিন িক জানেতন?

35-40% েছাট বয্বসাগিলর েকােনা
ওেয়বসাইট েনই - আপনার
িডিজটাল যা�া শর করা
আপনার বয্বসােক আলাদা করেত
সহায়তা করেত পাের!

িবজেনস েম�রিশপ
আপনােক আপনার ব�বসা �� বা বৃ�� করেত
িশ� এ�পাট� রা সাহায� করেত পােরন।
কৃ�া� উেদ�া�া, সংখ�ালঘু এবং মিহলােদর মািলকানাধীন ব�বসা
এবং অনু�ত চারপােশ অবি�ত ে�ার�� ব�বসা �� করেত,

মািনেয় িনেত বা সমৃ� করার জন� েম�র পাওয়া যায়।
o

েছাট ব�বসার েম�র NYC: িবদ�মান ে�ার�� ব�বসায়
মািলকেদর পুন��ার এবং সমৃ��েত সহায়তা কের।

o

NYC েম�র েহান: �ারি�ক এবং ব�বসার �াথিমক পযােয়
�
কৃ�া� উেদ�া�ােদর জন� উ� �বৃ�� িশে�র উপর
মেনােযােগর মাধ�েম।

o

M/WBE েম�রগণ: M/WBE-�িলেক তােদর েপশাদার
েনটওয়াক��িল ৈতির করেত এবং িরেসাস � এবং চ���র সুেযাগ
সুিবধা�িলেত তােদর অ�াে�স �সািরত করেত সহায়তা
কের।
আেরা েবিশ জানেত এবং িনব�ন করেত িভ�জট ক�ন
nyc.gov/businessmentors অথবা 311 ন�ের কল ক�ন।

আপিন িক জানেতন?

�ল িবজেনস েম�র NYC-েত
অংশ�হণকারীরা COVID-19 এর
সময় তােদর ব�বসার উ�িতর
জন� সফলভােব মািনেয়
িনেয়েছ। তারা কীভােব সহায়তা
করেত পােরন তা েদখুন!

িবজেনস েম�রিশপ
�েয়াজনীয়তা এবং িরেসাসর্ গিল েশয়ার কের জানা এবং েমেন চলার মাধয্েম আপনার কম�েদর সুরি�ত করন:
o

o

o

o

িনরাপদ ও অসু�তাজিনত ছু িট
িনেয়াগকতর্ ােদর অবশয্ই িনরাপদ এবং অসু�তাজিনত ছু িট
�দান করেত হেব যােত কম�রা েসিট িনেজর বা
পিরবােরর সদসয্েদর যত্ন েনওয়ার জনয্ বয্বহার করেত
পােরন। আেরা তেথয্র জনয্ 311 ন�ের কল করন অথবা
nyc.gov/paidsickleave েদখুন।
েকায়ােরি�েন চাকিরর সুর�া
COVID-19 এর কারেণ যারা েকায়ােরি�েন আেছন তােদর
চাকিরর সুর�া �দান কের এবং িনউ ইয়কর্ বাসীেদর
জনয্ পিরেশাধ কের।
আেরা পড়ুন এখােন.
মানিসক �া�য্
মানিসক চােপর ে�ে� আেবগসং�া� �িতি�য়াগিল
�াভািবক। আপিন বা আপনার কম�রা যিদ চাপ বা
উে�গ অনুভব কেরন তাহেল NYC Well এর 888-NYCWELL
ন�ের েযাগােযাগ করন অথবাWELL িলেখ 65173 ন�ের
বাতর্ া পাঠান।
ৈবষময্ ও হয়রািন
বণর্ বা জািতগত উৎপিত্ত বা অনয্ানয্ পিরচেয়র কারেণ

থাকেল NYC কিমশন অব িহউময্ান রাইটস এ 311 অথবা
718-722-3131 ন�ের কল করন।
o

NYC েকয়ারস �া��েসবা পিরক�না
�া�য্ িবমা িনেত অ�ম বা েনওয়ার অেযাগয্ িনউ ইয়কর্ বাসীেদর
জনয্ �� খরচ ও িবনা খরেচ �া�য্ েসবাসমূহ। আেরা তেথয্র

o

ভাগাভািগ করা ে�া�াম (Shared Work Program)
কম�েদর একিট �াসকৃ ত সময়সূিচেত কাজ করার সুেযাগ
�দান কের এবং 26 স�াহ পযর্� আংিশক েবকার�
�হেণর সুেযাগ েদয়।
আেরা জানুন: labor.ny.gov/ui/employerinfo/shared-workprogram.shtm.

o

কমচারী
�
�িশ�ণ
কম�েদর নতু ন �যুি� ও িনরাপত্তা COVID-19 ে�ােটাকল
মািনেয় িনেত সহায়তার জনয্ িবনামূেলয্ �িশ�ণ। এখােন
িব�ািরত।

o

Workforce1 কয্ািরয়ার েস�ারসমূহ
বতর্ মান কমর্সং�ান এবং �িশ�েণর সুেযাগগিল স�েকর্
জানেত এবং এর জনয্ আেবদন করেত দূরবত� েসবাগিল

PPE সা�াইয়ারস িডের�ির
মুেখর আ�াদন (েফস কভািরং) বা অনয্ানয্ ননেমিডেকল বয্ি�গত সুর�া সাম�ী (PPE) েযমনহয্া� সয্ািনটাইজার, �াভস, �াি�েকর �িতর�ামূলক
িজিনসপ�, অিফেসর আসবাবপ� ইতয্ািদ খুেঁ জ েপেত
আমােদর সরবরাহকারীেদর অনলাইন িডের�ির
PPE
সরবরাহকারীেদর
�
করেত
অনুস
�ান করন।তািলকার পযােলাচনা
nyc.gov/business িভ�জট ক�ন।

আপিন িক জানেতন?

যিদ েকােনা �াহক মুেখর আ�াদন
এবং শারীিরক দূর� স�েকর্
িনয়মগিল মানেত অ�ীকার কের
তেব আপিন েসই বয্ি�েক চেল
েযেত বলেত পােরন। যিদ এিট
েকােনা অ�মতার কারেণ হয় তেব
আপনােক অবশয্ই যুি�স�ত
কারণসহ আেলাচনা করেত হেব।

হটলাইন:

888-SBS-4NYC
(888-727-4692)
ইেমইল:

covid19biz@sbs.nyc.gov

