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অ�ােসািসেয়ট কাউে�ল  

 

NYC ইে�ার ডাইিনং সং�া� FAQ 
 

এক�ট �িত�ান খাদ� ও পানীয় সং�া� কী কী পিরেষবা �দান করেত পাের? 
ের�রা ঁও অন�ান� খাদ� পিরেষবা �িত�ান�িল �াহকেদর জন� আসন সহ ইে�ার �ান�িল খুেল 
িদেত পাের। 
 
এক�ট �িত�ান েকান সময়�িলেত কাজ করেত পাের? 
�িত�ান�িল সকাল 5:00 টা েথেক রাত 12:00 টা পয �� খাদ� ও পানীয় পিরেষবা পিরচালনা 
করেত পাের। সম� খাদ� ও পানীয় পিরেষবােক রাত 12:00 টায় কাজ করা ব� করেত হেব।  
 
তেব িন�িলিখত পিরি�িত�িলেত পৃ�েপাষকরা রাত 12:00 টার পেরও পিরসের (অভ��ের বা 
বাইের) থাকেত পােরন: 

• �িত�ান�িল এমন অনু�ান আেয়াজন করেত পাের যা রাত 1:00 টায় বা তার আেগ 
সমা� হয়, যত�ণ পয �� এ�িল NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food 
Services (NYC ইে�ার খাদ� পিরেষবা�িলর জন� NYS DOH অ�ব �ত� িনেদ�শনা)-এ 
�দান করা অিতির� ে�ােটাকল�িল অনুযায়ী আেয়া�জত হয়। 

• ে�ট িলকার অথির�ট (State Liquor Authority, SLA) �ারা লাইেস� �দান করা 
�িত�ান�িল বত�মান ে�ট �া�� িবভােগর (Department of Health, DOH) িনেদ�শনার 
অধীেন অনুমিতেযাগ� এবং তােদর লাইেসে�র সােথ স�িতপূণ � কায �কলাপ�িল (যথা 
েবািলং, লাইভ িবেনাদন ইত�ািদ) �দান করা চািলেয় েযেত পাের, তােদর �ানীয়ভােব 
বাধ�তামূলক ব� করার সময় পয �� ( িনউ ইয়ক� িস�টেত সকাল 4:00 টা)। 

 
ইে�ার ডাইিনং-এর ওপের েকােনা ধারণ �মতার সীমা আেছ িক? 
হ�া।ঁ কম�েদর বাদ িদেয়, ইে�ােরর ধারণ �মতা এক�ট িনিদ�� অ�েলর জন� সব �ািধক 
অকুেপ��র অনিধক 75% (সা�ট�িফেকট অফ অকুেপ�� �ারা িনিদ��) এ সীিমত হেত হেব। 
সা�ট�িফেকট অফ  
অকুেপ�� না থাকা �িত�ান�িলেক সব �ািধক অকুেপ�� িনধ �ারণ করার জন� NYC িব��ং িবভাগ 
(Department of Buildings, DOB) Bulletin #2020-017 (বেুল�টন #2020-017) েদখেত হেব। 
 
এই ধারণ �মতা�ট ের�রারঁ িভতের এবং বাইের এক�ট দৃশ�মান অব�ােন অবশ�ই েপা� করেত 
হেব। 
 
বাের বসার অনুমিত আেছ িক?  
হ�া ঁ, যিদ প��িলর মেধ� (অথ �াৎ, পৃ�েপাষকেদর দল) কমপে� 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা যায়। 
�িত�ান�িলেক অবশ�ই সুিন��ত করেত হেব েয বার অ�েলর কম�রা এেক অপেরর ও/বা 
�াহকেদর মেধ� কমপে� 6 ফুট দরূ� বজায় রােখন, েযখােন তা স�ব হয়। 
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ইে�ার ডাইিনং �িত�ােন অনু�ান�িলর অনুমিত আেছ িক?  
হ�াঁ, িবশাল অনু�ােনর �ান ও ক�াটািরং হেলর মেতা ইে�ার ডাইিনং �িত�ােন অনু�ান�িলর অনুমিত আেছ। 
তেব কম�েদর বাদ িদেয়, ইে�ােরর ধারণ �মতা এক�ট িনিদ�� অ�েলর জন� সব �ািধক অকুেপ��র 
অনিধক 75%  (সা�ট�িফেকট অফ অকুেপ�� �ারা িনিদ��) বা 150 জন �াহেকর মেধ� েযটা কম , তার মেধ� 
অবশ�ই সীিমত রাখেত হেব। 
 
কম� ও �াহকেদর কখন অবশ�ই মুখ ঢাকার আবরণ পরেত হেব? 

• সম� কম�েক খাওয়া বা পান করার সমেয় (েযমন িবরিতর সমেয়) সবসময় অবশ�ই মুখ ঢাকার আবরণ 
পরেত হেব।  

• বেস থাকার সমেয় ছাড়া, সম� �াহকেক (2 বছেরর েবিশ বয়সী) সবসময় অবশ�ই মুখ ঢাকার আবরণ 
পরেত হেব (যিদ না িতিন িচিকৎসাগতভােব এ�িল সহ� করেত অ�ম হন)। �া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।  

 
ইে�ার �িত�ান�িলেক িক তাপমা�া পরী�া করেত হেব? 
হ�া।ঁ �িত�ােন এেস েপৗ�ছােনার আেগ বা সে� সে� কম� ও �াহকেদর এক�ট তাপমা�া যাচাই করার জন� 
স�ত হওয়া �েয়াজন।  

• 100° ফােরনহাইেটর েবিশ তাপমা�া আেছ এমন েকানও ব���েক �েবশ করার অনুমিত েদওয়া যােব 
না। 

 
ইে�ার �িত�ান�িলেক িক আবশ�কভােব �াহকেদর েথেক েকােনা অিতির� তথ� সং�হ করেত 
হেব? 
হ�া।ঁ িনউ ইয়ক� ে�েটর েযাগােযাগ িচি�তকরেণর েচ�ায় ব�বহােরর জন�, �িত�ট প� েথেক একজন ব���েক 
অবশ�ই �া�র করেত হেব এবং তার পুেরা নাম, �ঠকানা ও েফান ন�র িদেত হেব। িব�ািরত এখােনআেছ। 
 
েকােনা লাইেন অেপ�ারত �াহকেদর জন� সামা�জক দরূ� বজায় রাখার কী কী �েয়াজনীয়তা 
আেছ? 
েকানও কারেণ লাইেন দাড়ঁােনার সমেয় সম� �াহকেক অবশ�ই 6 ফুট দরূ� বজায় রাখেত হেব এবং েযখােন 
লাইন�িল ৈতির হয় েসখােন �িত�ান�িলেক অবশ�ই ��ভােব ছয় ফুট ব�বধান িচি�ত করেত হেব। 
 
ইে�ার �িত�ান�িলেক িক কম�েদর COVID-19 �া�� ��িনং পিরচালনা করেত হেব? 
হ�া।ঁ �িত�ান�িলেক সম� কম�র জন� �িতিদন অবশ�ই �া�� ��িনং বা�বায়ন করেত হেব। যিদ েকানও 
�াহক বা কম�র পরী�ার ফল প�জ�টভ হয়, তাহেল �িত�ান�িলেক এখােনবণ �না করা ধাপ�িল অনুসরণ করেত 
হেব। 
 
 
িডনার ও পিরেষবা িবষয়ক িনেদ�শনা 
 
ইে�ার ডাইিনং-এর জন� সামা�জক দরূ� বজায় রাখার কী কী �েয়াজনীয়তা আেছ?  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
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• ইে�ার েটিবল�িলর মেধ� সম� িদেক নূ�নতম 6 ফুট ব�বধান থাকেত হেব। েযখােন দরূ� বজায় রাখা 
স�বপর নয়, েসখােন েটিবল�িলেক কমপে� 5 ফুট উ�তাস�� শারীিরক বাধা �ারা অবশ�ই পৃথক 
করেত হেব এবং এ�িল আপৎকালীন ও/বা ফায়ার এ��টেক আটেক িদেত পারেব না। 

• একই পে�র �াহকরা সামা�জক েটিবেল এেক অেন�র পােশ বসেত পােরন, যিদ েসই পে� 10 জন বা 
তার কম মানুষ থােকন। 

o একই পে�র �াহকরা িভ� িভ� পিরবার েথেক হেত পােরন। 
o একই পে�র �াহকরা িভ� িভ� সমেয় আসেত, বসেত ও েবিরেয় েযেত পােরন, যত�ণ পয �� 

তােদর আ�ঃ��য়া েসই পে�র সদস�েদর মেধ�ই সীিমত থােক। 
• একািধক প� সহ সামা�জক েটিবল�িলেক �ধু েসই ে�ে�ই অনুমিত েদওয়া হয়, যিদ প��িলর মেধ� 

6 ফুট দরূ� বজায় রাখা যায়। 
• অেপ�া করা এবং ের��ম ব�বহার করার সমেয় �াহকেদর অবশ�ই সামা�জক দরূ� বজায় রাখেত 

হেব। 
 
�াহকরা িক দাড়ঁােনা অব�ায় েখেত ও পান করেত পােরন? 
না। �ধুমা� বসা অব�ায় খাওয়ার অনুমিত আেছ। 
 
আিম িক বুেফ আেয়াজন করেত পাির? 
হ�া ঁ, িক� বুেফ�টেত িনেজ পিরেবশন করা যােব না এবং েকােনা �াহক সব �জনীন �জিনস�িল �শ � কেরন না 
তা সুিন��ত করার জন� েসখােন অবশ�ই যেথ� সংখ�ক কম� থাকেত হেব। অবশ�ই উপযু� সামা�জক দরূ� 
বজায় রাখেত হেব। 
 
আিম িক অিতিথেদর � ও/বা ট�থিপক িদেত পাির?  
�িত�ান�িল �াহকেদর �ধুমা� ব���গত, আেগ েথেক মুেড় রাখা � বা ট�থিপক িদেত পাের।  
 
 কম�রা িক ইে�ার ডাইিনং �িত�ােনর িভতের েখেত পােরন? 
কম�রা ইে�ার ডাইিনং �িত�ােনর িভতের তােদর মখু ঢাকার আবরণ খুেল েখেত পােরন, যত�ণ পয �� তারা 
সামা�জক দরূ� বজায় রাখেছন এবং �া�� সংিহতার আবশ�কতা�িল েমেন চলেছন। কম�রা যিদ সাধারণভােব 
�াহেকর ব�বহােরর জন� রাখা এক�ট েটিবেল বেস খাবার খান, তাহেল 75% সেব �া� অকুেপ��র সীমাব�তার 
িনিরেখ এ�টেক গণনার মেধ� ধরা হেব।  
 
আিম িক আমার ইে�ার ডাইিনং অ�েল লাইভ িবেনাদন বা এক�ট DJ রাখেত পাির? 
হ�া ঁ, যিদ এটা �িত�ােনর SLA লাইেস� �ারা অনুেমািদত হয়। েয েকানও লাইভ িবেনাদন NYS Guidance for 
Arts and Entertainment (িশ�কলা ও িবেনাদেনর জন� NYS িনেদ�শনা) অনুযায়ী পিরচালনা করা উিচত।  
 
আমার লাইেস� িবেনাদনমূলক কায �কলাপ�িলেক অনুমিত েদয়। এ�িলর অনুমিত আেছ িক?  
হ�া।ঁ DOHMH Guidance on Sports and Recreation (েখলাধূলা ও িবেনাদেনর ওপের �া�� ও মানিসক 
�া��িবিধ িবভােগর (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)) িনেদ�শনা অনুযায়ী বার েগমস 
 (েযমন ডাট�স, পুল, টস/েবাল/শাফল েগমস, র �ােকট েগমস, এ� (axe) ে�ািয়ং ইত�ািদ) পিরচালনা করা েযেত 
পাের। 
 
 
কম ��েলর �েয়াজনীয়তা 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
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আমার �িত�ােন িক েকােনা সাইেনজ েপা� করা �েয়াজন? 
হ�া।ঁ �িত�ান�িলেক DOH COVID-19 সাইেনেজর সােথ স�িতপূণ � সাইেনজ অবশ�ই েপা� করেত হেব, 
েযমন সামা�জক দরূ� বজায় রাখার িচ�, এবং কতজন পৃ�েপাষকেক িনেয় সব �ািধক অনুেমািদত ধারণ �মতা 
গ�ঠত হয়। আেরা তথ� এখােন আেছ। 
আমার �িত�ানেক িক হাওয়া পির�ত করার আবশ�কতা�িল েমেন চলেত হেব? 
হ�া ঁ, �িত�ান�িলেক হাওয়া চলাচল ও/বা হাওয়া পির�ত করার ে�ােটাকল অবশ�ই বা�বািয়ত করেত হেব। 
আেরা তথ� এখােন আেছ। 
 
�িত�ান�িলেক িপকআপ ও েডিলভাির কীভােব সামলােত হেব? 
ডাইিনং �িত�ান�িলেক েভ�র িপকআপ/েডিলভািরর জন� সুিনিদ�� অ�ল�িল অবশ�ই িনধ �ািরত করেত হেব। 
 
রা�াঘর ও ে�ােরজ অ�ল�িলর জন� িক সামা�জক দরূ� বজায় রাখার েকােনা আবশ�কতা আেছ? 
হ�া।ঁ যিদ রা�াঘর ও ে�ােরজ অ�ল�িলর মেতা েকানও েছাট জায়গায় একজেনর েবিশ কম� উপি�ত থােকন, 
তাহেল সম� কম�েক অবশ�ই �হণেযাগ� মুখ ঢাকার আবরণ পরেত হেব। এই অ�ল�িলেত কম�েদর উপি�িত 
কখনই সব �ািধক অকুেপ��র 75%-েক অিত�ম করেব না। 
 
 
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�ব �ত� িনেদ�শনা) 

• NYS DOH Interim Guidance for Sports and Recreation (েখলাধূলা ও িবেনাদেনর জন� NYS DOH 
অ�ব �ত� িনেদ�শনা) 

• NYS DOH Interim Guidance for Small and Medium Scale Performing Arts & Entertainment  
(�ু� ও মাঝাির �েরর িশ�কলা �দশ �ন ও িবেনাদেনর জন� NYS DOH অ�ব �ত� িনেদ�শনা)  

• SLA Guidance for Indoor Dining on Licensed On-Premises Establishments (লাইেস��া� অন-
ে�মাইেসস �িত�ান�িলেত ইে�ার ডাইিনং এর জন� SLA-এর িনেদ�শনা) 

• SLA Guidance on COVID-Related Closing Times (COVID-সং�া� ব� করার সমেয়র ওপের SLA-
এর িনেদ�শনা) 

• NYC Counsel to the Mayor NYC Outdoor Dining FAQ (েময়েরর NYC কাউে�েলর NYC 
আউটেডার ডাইিনং FAQ) 

• NYC DOH Guidance for Business and Facilities (ব�বসা ও েফিসিল�ট�িলর জন� NYC DOH-এর 
িনেদ�শনা)  

• NYC Restaurant Reopening Guide (NYC-েত ের�রা ঁপুনরায় েখালার িবষেয় িনেদ�িশকা) 
• Governor’s Executive Order 202.101 (গভন �েরর কায �িনব �াহী আেদশ 202.101) 
• Governor’s Executive Order 202.102 (গভন �েরর কায �িনব �াহী আেদশ 202.102) 
• Governor’s Executive Order 202.106 (গভন �েরর কায �িনব �াহী আেদশ 202.106) 
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