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অনু�ান স�িক�ত �ায়শ �জ�াস� ��াবলী (FAQ)
কিপল েলা�ািন
েময়েরর কাউে�ল

অ�ােল��স ে�ন

ি���পাল েডপু�ট কাউে�ল

েবস িচউ

িচফ অফ �াফ

ক�াথিরন ককিলন
েডপু�ট কাউে�ল

এই �ায়শ �জ�াস� ��াবলী (FAQ) েকান্ ধরেনর ঘটনার ে�ে� �েযাজ�?
এই FAQ-�ট পিরবােরর বাইের অনু��ত ঘেরর অভ��েরর এবং বিহর�ণ েসই সব অনু�ােনর
ে�ে� �েযাজ� েযখােন উপি�ত ব���েদর সংখ�া 100-র েবিশ এবং েযখােন খাদ� এবং/অথবা
পানীয় ৈতির ও পিরেবশন করা অ�ভ��
� । উদাহরণ��প: িববাহ/শািদর অনু�ান, সেদ�াজােতর
�ানানু�ান এবং সে�লন।
কখন েকানও অনু�ান�ল অথবা েফিসিল�ট-েত অনু�ান হেত পারেব?
অনু�ান হেত পারেব সকাল 5:00 টা েথেক রাত 1:00 টা তেব খাদ� এবং পানীয় পিরেবশন
অবশ�ই মাঝরােত ব� কের িদেত হেব। সব উপি�ত ব���গণ ( কম�রা বােদ) �া�ণ েছেড়
রাত 1:00 টার মেধ� চেল যােবন।
কম� সং�া� েকানও শত� আেছ িক?
ে�ট এবং �ানীয় কতৃপ
� ে�র িনেদ� িশকার অনুসরণ িন��ত করেত পযা�
� সংখ�ক কম� অবশ�ই
রাখেত হেব, এই িনেদ� িশকার অ�ভ��
� হল েলাকসংখ�া িনয়�ণ, অ�েয়াজনীয় িভড় �িতেরাধ
এবং যাতায়াত ও যান চলাচল পিরচালনা করা।
মানুেষর সমাগম ঘেট এবং খাদ� পিরেবিশত হয় এমন অনু�ােন েলাকসংখ�ার িক
েকানও সীমা আেছ?
হ�াঁ। 7 েম 2021 পয�
� তথ� অনুযায়ী:
• ঘেরর অভ��ের অনু��ত অনু�ােন এক�ট িনিদ�� �ােনর সবািধক
�
ধারণ�মতার
1
75% অথবা 150 জন ব���র মেধ� েয�ট কম তার মেধ� সীিমত রাখেত হেব, কম�
এবং অনু�ান পিরচালনার কােজ িনযু� কম�রা এর বাইের।
• বিহর�েণ অনু��ত অনু�ান এক�ট িনিদ�� �ােনর সবািধক
�
ধারণ�মতার 75%
অথবা 500 জন ব���র মেধ� েয�ট কম তার মেধ� সীিমত রাখেত হেব, কম� এবং
অনু�ান পিরচালনার কােজ িনযু� কম�রা এর বাইের।
ঘেরর অভ��ের অনু��ত অনু�ােনর ধারণ�মতার সীমার উদাহরণ:
সবািধক
�
উপি�িত
1000
500
200
100

75% সবািধক
�
উপি�িত
750
375
150
75

অনু�ােনর জন� িনধািরত
�
সীমা
150
150
150
75

সা�ট� িফেকট অব অকুেপ��-র িনধারণ
� অনুযায়ী। সা�ট� িফেকট অফ অকুেপ�� না থাকা �িত�ান�িলেক
সবািধক
�
অকুেপ�� িনধারণ
� করার জন� NYC িব��ং িবভাগ (Department of Buildings, DOB) Bulletin #2020017 (বুেল�টন #2020-017) েদখেত হেব।

1

এই FAQ ��ত কেরিছেলন: েরেবকা েবস' (Rebecca Besaw), অ�ােসািসেয়ট কাউে�ল; েকিভন েকিল, িসিনয়র অ�ােসািসেয়ট কাউে�ল; ও জুিডথ েল,
অ�ােসািসেয়ট কাউে�ল
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আমার অনু�ান�েল একািধক অনু�ােনর জন� �ান আেছ। আিম িক একই সমেয় একািধক
অনু�ােনর আেয়াজন করেত পারব?
হ�াঁ। অনু�ান�েল একই সমেয় একািধক অনু�ােনর আেয়াজন করা েযেত পাের যত�ণ পয�
� �িত�ট অনু�ান
পৃথকভােব আেয়া�জত হেব।
• ভবন ও সংল� �ােন �িত�ট অনু�ান অবশ�ই িভ� িভ� জায়গায় আেয়া�জত হেব ( েযমন ঘেরর অভ��র
বনাম বিহর�েণর �ান, পৃথক ক�)।
• একই সমেয় আেয়া�জত অনু�ােন উপি�ত ব���েদর আদান�দান অথবা এক�ট সাধারণ উে�শ�
অনুেমািদত নয়।
• পৃথক অনু�ােন উপি�ত ব���রা েকানও �ান অথবা কে�র পার�িরক ব�বহার করেবন না, একই
সমেয় একই �েবশপ� অথবা িনগমনপথ
�
ব�বহার করেবন না অথবা অন�ভােব মুেখামুিখ আদান�দােন
িল� হেবন না।
• যােত উপি�ত ব���েদর িভড় না জেম তার জন� িব�ামকে�র ধারণ�মতা সীিমত রাখেত হেব, উপি�ত
ব���রা অবশ�ই িব�ামকে�র অভ��ের এবং েসখােন অেপ�া করার সময় মুখাবরণ ব�বহার করেবন
এবং সামা�জক দূর�িবিধ অনুসরণ করেবন।
যিদ আমার অনু�ান�েল অনু�ােনর �ান েথেক পৃথক এবং আহােরর জায়গাসহ এক�ট েরস্ট�ের�
থােক, তাহেল কী হেব?
পৃথক আহােরর �ান�টেত েরস্ট�ের� �াহকেদর খাদ� পিরেবশন চািলেয় েযেত পাের যত�ণ পয�
� না তার সে�
অনু�ান�ল(�িল)-র েকানও স�ক� থােক, অথাৎ
� তারা এেক অপেরর েথেক পৃথক থাকেব।
কখন কম� এবং উপি�ত ব���েদর মুখাবরণ পরেত হেব?
� মুখাবরণ পরেত হেব, এর ব�িত�ম হেত পাের খাবার
• সব কম� এবং অনু�ান কম�েদর অবশ�ই সবদা
এবং পানীয় �হেণর সময় (েযমন িবরিতর সময়)।
• সব উপি�ত ব��� ( বয়স 2+ ) বেস না থাকেল অবশ�ই মুখাবরণ পরেবন ( যিদ না তাঁর এমন অসুখ থােক
যার জন� িতিন মুখাবরণ পের থাকেত পােরন না)। �াহকরা একবার বসার পের, কম�েদর সে�
কেথাপকথন করার সমেয় অথবা অন�থায় খাওয়া/পান না করার সমেয় �িত�ান�িলর উিচত �াহকেদর
মুখ ঢাকার আবরণ পের থাকেত উৎসািহত করা, িক� তা আবশ�ক নয়।
• অনু�ােন উপি�ত ব��� / ব�ারা উপ�াপনা করা / কথা বলার সময় তােদর মুখাবরণ�িল সিরেয়
েফলেত পােরন যত�ণ পয�
� তাঁরা অন�েদর েথেক 12 ফুট সামা�জক দূর� বজায় রােখন অথবা অন�
উপি�ত ব���গেদর েথেক উপযু� শারীিরক বাধা �ারা পৃথক হেয় থােকন।
আিম ব���রা উপি�ত হেবন অথবা খাদ� পিরেবশন হেব এমন এক�ট অনু�ান করেত চাই। আমােক
েকান্ পদে�প�িল �হণ করেত হেব?
অনু�ান করেত ই�� ক এমন েকানও অনু�ান�েলর মািলক অথবা অনু�ােনর আেয়াজকেক অবশ�ই অনু�ােনর
তািরেখর কমপে� 5 িদন আেগ NYC �া�� ও মানিসক �া�� িবভাগ (NYC Department of Health and Mental
Hygiene, DOHMH) -েক অবিহত করেত হেব। িব�ি� সরবরাহ করা েযেত পাের এখােন।
এমন েকানও তথ� আেছ িক যা অনু�ান�েল অথবা েফিসিল�ট-েত উপি�ত ব���েদর েথেক অবশ�ই
সং�হ করেত হেব?
হ�াঁ। অনু�ান�েলর মািলক অথবা অনু�ােনর আেয়াজকেদর অবশ�ই িন��ত হেত হেব যােত সম� উপি�ত
ব���র আগাম িনব�ীকরণ থােক (েযমন, অিতিথেদর তািলকা ৈতির কের)। �েত�ক উপি�ত ব���েক সাইন-ইন
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করেত হেব এবং িনউ ইয়ক� ে�ট এর েযাগােযােগর স�ােনর �েচ�ােত ব�বহােরর জন� তাঁেদর পুেরা নাম, জ�
তািরখ, �ঠকানা, ই-েমল এবং েফান ন�র সরবরাহ করেত হেব। িব�ািরত এখােনআেছ।
উপি�ত ব���েদর েকানও বাছাই পরী�ার �েয়াজন আেছ িক?
হ�াঁ। উপি�ত ব���রা অবশ�ই �া�� সং�া� বাধ�তামূলক এক�ট বাছাই পরী�া স�ূণ করেবন।
�
তােদর অবশ�ই
অনু�ান �� হওয়ার 72 ঘ�ার মেধ� খাদ� এবং ওষুধ �শাসন (Food and Drug Administration, FDA)অনুেমািদত COVID পরী�া িদেত হেব এবং অনু�ােন েপৗ�ছােনার আেগ অথবা েপৗ�ছােনার পেরই তৎ�ণাৎ
পরী�ার েনিতবাচক ফলাফেলর �মাণ সরবরাহ করেত হেব। িবক���প, উপি�ত ব���রা �মাণ �দান করেত
পােরন েয তাঁরা অনু�ােনর কমপে� 14 িদন আেগ তাঁেদর COVID-19 �টকা িসিরজ�ট স�� কেরেছন। েযসব
উপি�ত ব��� পরী�ার েনিতবাচক ফলাফল অথবা �টকাদােনর �মাণ েদওয়ার ে�ে� ব�থ হন,
�
তাঁেদর অবশ�ই
অনু�ােন �েবশ করেত েদওয়া যােব না। িব�ািরত এখােনআেছ।
কম�েদর জন� বাছাই পরী�ার েকানও শত� আেছ িক?
হ�াঁ। বাধ�তামূলক �া�� বাছাই পরী�ার পাশাপািশ, কম� এবং অনু�ান কম�েদর অবশ�ই অনু�ােনর আেগ
COVID-19 পরী�ার েনিতবাচক ফলাফেলর �মাণ উপ�ািপত করেত হেব। এছাড়াও, েয েকানও কম� িযিন
স��য়ভােব অনু�ােনর আেয়াজেনর কােজ এবং উপি�ত ব���েদর সে� ঘিন� েযাগােযােগর লে��
কেথাপকথেন িনযু� আেছন, তাঁেদর দু'স�ােহ একবার পরী�া করােত হেব - অথবা অনু�ােনর(�িলর) তািরেখর
কমপে� 14 িদন আেগ তাঁরা তাঁেদর COVID-19 �টকার িসিরজ�ট স�� কেরেছন তা �মাণ করেত হেব।
সাধারেণর ব�বহায �এলাকায় যানজট �িতেরাধ করেত আেয়াজকেদর কী করেত হেব?
• ধারণ�মতা এবং উপি�িতর শত� অনুসরণ িন��ত করার জন� পুেরা �া�ণ জুেড় �েবশ / ��ােনর
�ান�িল িনধারণ
� ক�ন।
• িভড় এড়ােনার জন� িব�ামকে�র ধারণ�মতা সীমাব� রাখুন।

পিরেষবা স�িক�ত িনেদ�িশকা
অনু�ােনর জন� সামা�জক দূরে�র শত��িল কী কী?
• উপি�ত ব���রা এক জায়গায় জেড়া হেবন না, এর ব�িত�ম হল যখন তাঁরা তাঁেদর জন� িনধািরত
�
েটিবেল বেস আেছন।
• অংশ�হণকারীেদর অবশ�ই তােদর িনজ প� / সংসার / পিরবােরর বাইের অন� ব���েদর েথেক
কমপে� 6 ফুট দূর� বজায় রাখেত হেব।
• উপি�ত �েত�ক ব���র জন� এক�ট েটিবল অথবা �ান িনধািরত
�
রাখেত হেব।
• খাবার খাওয়া অথবা পানীয় �হণ করার সময় উপি�ত ব���েদর অবশ�ই তােদর জন� িনধািরত
�
েটিবেল
বেস থাকেত হেব।
কম�েদর �ারা পিরেবিশত বুেফ অনুেমািদত?
হ�াঁ, তেব আেয়াজকেদর উিচত লাইেন অেপ�া করার সময় উপি�ত ব���রা যােত 6 ফুট সামা�জক দূর� বজায়
রাখেত পােরন তার জন� িভ� িভ� সমেয় তাঁেদর �েবশািধকার েদওয়া।
আিম িক লাইভ সংগীত এবং িবেনাদন েপেত পাির?
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হ�াঁ , তেব লাইভ িমউ�জক পারফমার
� এবং অন�ান� িবেনাদনকারীরা - িবেশষত যারা মুেখাশ পেরেছন বা উই�
ইন�্ �েম� বাজাে�ন না তাঁেদর অবশ�ই 12 ফুট অথবা উপযু� শারীিরক বাধা �ারা পৃথক রাখেত হেব।
কম�েলর
�
শত�াবলী
আমার �িত�ােন িক েকানও িনেদ�শক েবাড� লাগােনা �েয়াজন?
হ�াঁ। সং�ােক এমন িনেদ� শক েবাড� লাগােত হেব যা উপি�ত ব���েদর COVID স�িক�ত িনরাপ�া ও
সতক�তামূলক ব�ব�া �হেণর কথা �রণ কিরেয় েদয়। আেরা তথ� এখােনআেছ।
অিতির� সং�ান
আিম কী কী অিতির� সং�ান েদখেত পাির?
• NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food Services (NYC ইে�ার খাদ� পিরেষবা�িলর
জন� NYS DOH অ�বত�
� িনেদ� শনা)
• SLA Guidance on Food Service w/Beverages (পানীেয়র সােথ খাদ� পিরেবশন িবষেয় SLA-র
িনেদ� িশকা)
• SLA Guidance on COVID-Related Closing Times (COVID-সং�া� ব� করার সমেয়র ওপের SLAএর িনেদ� শনা)
• NYC DOH Guidance for Businesses and Schools (ব�বসা এবং �ুেলর জন� NYC DOH িনেদ� িশকা)
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