
যদি দিদিদিষ্ট দিয়ম অিসুরণ করা হয় তাহলে ররল্াোঁরাগুদে বাইলরর ডাইদিং এোকায় কুকুর দিলয় প্রলবলের অিুমদত দিলত পালর। 
“আউটলডার ডাইদিং এদরয়া” -এর অরদি হে ররল্াোঁরাগুদে দ্ারা পদরচাদেত ও দিয়দ্রিত রযলকালিা র�াো এোকা রয�ালি গ্াহকরা 
�াওয়া িাওয়া কলরি। উিাহরণ স্বরূপ বো যায় রেরা িয় এমি ফুটপালরর ক্ালফ, দপছলির দিলকর অংে এবং সন্লু�র জায়গা। 
িতুি দবদি সম্পলকদি  আপিালক কী কী জািলত হলব তা এ�ালি রিওয়া হে:

রেস্তোঁেতগুলি বতইসেে ডতইলিং এিতকতগুলিসে র�তষত কুকুেসেে প্রসবশ রেসি রিসব িত। 
তলব, সাদ দ্ি স কুকুরলির রষেলরেও এই দিয়ম �ালট িা। আপদি আপিার বাইলরর ডাইদিং এোকায় রপাষ্ কুকুলরর প্রলবে রমলি 
দিলছেি দকিা তা দিদবদিলেলষ আপিালক অবে্ই তালির মাদেকলির সঙ্গ দিলত গ্াহকলির জি্ র�াো ররল্াোঁরার সব জায়গায় 
সহায়ক এবং দহয়াদরং কুকুর সহ সাদ দ্ি স কুকুলরর প্রলবলের অিমুদত দিলত হলব। সাদ দ্ি স কুকুলরর স্াি সঙু্োি সম্বলধে আলরা 
তলর্র জি্ nyc.gov/health/foodservice -এযাি এবং “Health Code / Regulations” (স্বাস্্ রকাড / প্রদবিািগুদে)  
দিবদিাচি করুি। 

যলে আ�লি র�তষ্য কুকুেসক আ�িতে রেস্তোঁেতে বতইসেে ডতইলিং এিতকতয় প্রসবসশে অিুেলে লেসে চতি েতহসি আ�িতে 
লিম্নলিলিে  ধত�গুলি অিসুেণ কেত আবশ্যক।

কুকুেগুলিসক লিসয় অবশ্যই বতইসে রেসক সেতসলে বতইসেে ডতইলিং এিতকতসে প্রসবশ কেসে হসব।
ররল্াোঁরার দ্তর দিলয় অরবা রয�ালি �াবার রা�া রালক বা ততরী করা হয় এমি রকালিা জায়গা দিলয় বাইলরর ডাইদিং 
এোকালত কুকুরগুদে দিলয় প্রলবে করা যালব িা। 

কুকুে এবং েতিষু ও ফুট�তসেে কুকুসেে েসধ্য সংস্পশ্শ সীলেে কেসে বতধত স্ত�ি করুি বত অি্যতি্য উ�তয় ব্যবহতে করুি। 
যদি বাইলরর ডাইদিং এোকা ফুটপালরর পালেই হয় তাহলে ররল্াোঁরার দ্তলর রাকা কুকুর এবং ফুটপালর রাকা মািলুষর মলি্ 
সংস্পেদি সীদমত করলত অবে্ই একটি বািা রা�ুি অরবা অি্ রকাি উপায় অবেম্বি করুি। কুকুলরর চোচেলক সীদমত কলর 
এবং ফুটপালরর িেৃ্লক আটলক রিয় এমি একটি বািা অরবা অি্ রকালিা উপায় ব্বহার করুি। উিাহরণস্বরূপ, কালফ বডদি ালর 
�াোঁড়া িণ্ডযুক্ত  বািা স্াপি করুি, অরবা বাইলরর ডাইদিংলয়র এোকাটির বাইলরর প্রালতে পাোপাদে গাছ োগালিার টব বসাি।

লিেসেই সে্ িতবতে তেেী করুি এবং বতসি�ত্র েতিুি।
যদি আপদি বাইলরর ডাইদিং এোকায় কুকুর দিলয় প্রলবলের অিমুদত রিি তাহলে রসই এোকায় �াবার এবং পািীয় ততরী 
করলবি িা। বাসিপরেগুদে দ্তলর রা�ুি। তলব কমমীরা বাইলরর ডাইদিং এোকায় রকালিা কেসী অরবা অি্ রকাি পারে ররলক 
পািীয় ্রলত পালর। 

বতইসেে ডতইলিং এিতকতয় র�তকতে েুসি একটি সতসকেলেক লচহ্ন আটকতি।
এই সালঙ্দতক দচলনে অবে্ই দিম্নদেদ�ত পাঠ্গুদে ইংরাদজলত রাকলব: 
•  “Companion dogs are only allowed in certain outdoor dining area(s) of this establishment.” (এই প্রদতষ্ালির 
শুিুমারে দিদিদিষ্ট দকছু বদহঃস্ ডাইদিং এোকায় সঙ্গী কুকুর দিলয় প্রলবলের অিমুদত আলছ।) 

•  “Only service dogs are allowed in other parts of this establishment.” (এই প্রদতষ্ালির অি্াি্ অংেগুদেলত শুিুমারে 
সাদ দ্ি স কুকুর দিলয় র�াকার অিমুদত রলয়লছ।)

• “Your companion dog must be licensed and currently vaccinated against rabies to remain in the outdoor  
dining area with you.” (আপিার সঙ্গী কুকুরলক আপিার সলঙ্গ বাইলরর ডাইদিং এোকায় রাকলত অবে্ই োইলসন্সপ্রাপ্ত হলত 
হলব এবং বতদি মালি জোতলঙ্র প্রদতলষািক টীকা রিওয়া রাকলত হলব।) 

• “You are responsible for controlling your dog at all times.” (আপিার কুকুরলক সবসময় দিয়্রিলণ রা�ার িাদয়ত্ব আপিার।)

দিলজলির সালঙ্দতক দচনে ততরী করা এবং টাঙালিার িাদয়ত্ব ররল্াোঁরাগুদের দিলজর। বাইলরর ডাইদিং এোকাগুদেলত রপাষ্ কুকুর 
দিলয় প্রলবলের অিমুদত রিয় িা এমি ররল্াোঁরাগুদের সালঙ্দতক দচনে রিওয়ার প্রলয়াজি রিই।

“ডতইলিংসয় কুকুে লিসয় আসতে” িেুি লবলধ:  রেস্তোঁেতগুলিে কী কী রেসি 
েতিত প্রসয়তেি 

http://nyc.gov/health/foodservice


বতইসেে ডতইলিং এিতকতগুলিসে েতলিকেত েতসেে কুকুেগুলিসক লিয়ন্ত্রণ কসে েত লিলচিে করুি।
কুকুরগুদে অবে্ই তালির মাদেলকর হালতর িাগালে রাকলত হলব এবং রকালিা ক্াদরয়ালর বা মাদেক িলর ররল�লছ এমি রকালিা 
িদড়লত অরবা রটদবে বা রচয়ালরর পায়ার সালর রবোঁলি রা�লত হলব।

কুকুেগুলি েতটিসে ও েটুি আসসিে েধ্যবেতী সকেীণ্শ�সেে বতইসে েসয়সে েত লিলচিে করুি। 
রচয়ার, রবঞ্চ, আসি বা অি্াি্ আসবালব কুকুর বসালিার অিমুদত রিই। কুকুরগুদে িটুি আসলির মি্বতমী সঙ্ীণদিপলর িাোঁড়ালত 
বা বসার অিমুদত িাও রিওয়া হলত পালর। 

আ�লি কুকুেসক িতবতে এবং �তিীয় লেসে চতইসি েতসেে একবতে ব্যবহতয্শ, ব্যবহতসেে �সে �লেে্যতে্য �তসত্র রিসে লেি।  
গ্াহকলির জি্ রিওয়া রাো বা বাটি ররলক কুকুরলক র�লত রিওয়ার অিমুদত িাও রিওয়া হলত পালর। কুকুরলক অবে্ই একবার 
ব্বহাযদি, ব্বহালরর পলর পদরত্াজ্ পালরে র�লত দিলত হলব।

কে্শচতেীসেে কুকুেসক র�তষ েতিতসে বত রিিসে রেসবি িত।  
�াবালরর সালর যুক্ত কমমীলির কুকুরলক স্পেদি করলত রিলবি িা তলব যদি তারা কলর তালির অবে্ই সলঙ্গ সলঙ্গ সাবাি ও জে 
দিলয় হাত িূলয় রফেলত হলব। 

গ্তহকসেে িীলেপ্রেশ্শিকতেী বত আগ্তসী কুকুেসেে রেস্তোঁেত রেসক েসূে সলেসয় লিসে বিুি।
গ্াহক তার কুকুরলক িা সরালে ররল্াোঁরাটিলক অবে্ই তালক পদরলষবা প্রিাি বধে করলত হলব।  

যলে রকতসিত কুকুে কতউসক কতেড়তয় বত আহে কসে েসব সসগে সসগে 911-এে কি করুি।  

কুকুে চসি যতওয়তে �সে কে্শচতেীসক বতইসেে ডতইলিং এলেয়ত �লেষ্তে কেসে হসব।
ররল্াোঁরার রয কমমীরা �াবার ততদর বা পদরলবেি কলর িা তালির অবে্ই কুকুলরর মরূে, মে, বদম এবং অি্াি্ তরে বা 
কঠিি বস্তু পদরষ্ার করলত হলব এবং সলঙ্গ সলঙ্গ এোকাটি জীবাণমুকু্ত করলত হলব।    

বতইসেে ডতইলিং এিতকতগুলিসে অি্যতি্য প্রকতসেে প্রতণী লিসয় আসতে অিুেলে রিই।
কুকুর ছাড়া অি্ রকালিা প্রাণী দিলয় বাইলরর ডাইদিং এোকায় প্রলবলের অিুমদত রিই এবং শুিুমারে সাদ দ্ি স কুকুরলক দিলয় 
ররল্াোঁরার দ্তলর প্রলবলের অিমুদত রলয়লছ।

রয রেস্তোঁেতগুলি এই �েসষে�গুলি অিসুেণ কেসব িত েতসেেসক িঙ্ঘসিে লবজ্ঞলতি �তঠতসিত হসে �তসে, এসে  
350 ডিতে অবলধ েলেেতিত হসে �তসে।  
পদরিেদিলির িরলণর উপলর দি দ্ি র কলর েঙ্ঘিটি ররল্াোঁরার পদরিেদিলির রগ্ডলকও প্র্াদবত করলত পালর। 

বতইসেে ডতইলিং এিতকতয় কুকুে লিসয় প্রসবসশে অিুেলে রেয় এেি রেস্তোঁেতগুলি অলেলেক্ত লবলধগুলিও তেলে কেসে �তসে। 
অদতদরক্ত দবদিগুদেলত রকালিা একবালর অিলুমাদিত সবদিাদিক কুকুলরর সং�্া, অিলুমাদিত কুকুলরর আকার এবং প্রজাদত এবং 
বাইলরর ডাইদিং এোকা রয�ালি কুকুর দিলয় আসা গ্াহকরা বসলত পালর তার দব্াগগুদে অতে্ুদি ক্ত রাকলত পালর।

“ডতইলিংসয় কুকুে লিসয় আসতে” িেুি লবলধটি �ড়সে, nyc.gov/health/foodservice -এ যতি।

কুকুলর কামড়ালিার েটিা েটলে তা স্বাস্্ দব্াগলক 24 েণ্ার মলি্ জািালত হলব। কুকুলর কামড়ালিার েটিা জািালত 
311-এ কে করুি অরবা nyc.gov/health/reportanimalbite -এ যাি।

কুকুলর কামড়ালিার েটিার প্রদতলবিি ততদর করার সময় রকালিা ররল্াোঁরালক দিম্নদেদ�ত দবষয়গুদে অবে্ই অতে্ুদি ক্ত করলত 
হলব:  
• কুকুলরর মাদেলকর িাম, ঠিকািা এবং রফাি িম্বর 
• কুকুলরর োইলসন্স িম্বর  
• কুকুলর আক্াতে ব্দক্তর িাম, ঠিকািা এবং রফাি িম্বর

Bengali


