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জরুরী আপডেট: 
 

19শে শে, 2021 তাররখে, শেট রিউ ইয়র্ক  রিটির অভ্যন্তরীণ বখি োওয়ার ক্ষেতা তুখে রিখয়খে, োখি শরখতারাাঁগুরে 
িম্পূণক ক্ষেতার িাখে ঘখরর রভ্তখর র্াজ চাোখত পাখর। ফেস্বরূপ, 17ই আগস্ট, 2021-এর শুরু থেডে, থরডতোরোাঁগুলি 
গ্রোহেডের COVID-19 লরেভোলর চোজজ  লেডে বোধ্য েরডে পোডর নো। 
 

এই িরেখত স্থািীয় আইি িম্পখর্ক  তেয অন্তভু্ক ক্ত রখয়খে যা 17ই অখটাবর, 2020 শেখর্ র্াযকর্র হখয়রেে, শিইিাখে 
শরখতারাাঁগুরেখর্ অবেযই শিটি অিুিরণ র্রখত হখয়রেে। 
 

 
প্রোয়শই লজজ্ঞোলিে প্রশ্নোবিী 
শরেুখরখের েখযয COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  
 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লে? 
িতুি এর্টি স্থািীয় আইখির অযীখি, শরখতারাাঁগুরেখত িােরয়র্ভ্াখব গ্রাহর্খের যারা িাইখটই োয়, তাখের জিয  
COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  িাখে এর্টি অরতররক্ত চাজক  রেখত বাযয র্রা হয়। এই িােরয়র্ িেয় 17ই আগে, 2021 

তাররখে শেষ হখে।  
 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  থে চোজজ  েরডে পোডর? 
গ্রাহর্খেরখর্ োেয অেবা পািীয় রবক্রয়র্ারী শরেুখরে, যারা বিার িীরেত ক্ষেতার িাখে বাইখর ডাইরিিং অেবা 
রভ্তখর ডাইরিিংখয়র জিয গ্রাহর্খেরখর্ চাজক  পররখোয র্রার অিুখরায র্রখত পাখরি।* 
 

• শয শরেুখরেগুরে রিখজর িিংস্থার িােখির ফুটপাখের ওপর অেবা শরাডওখয়র ওপর বাইখরর ডাইরিখয়র িুরবযা 
প্রোি র্খরি, তাখের র্াখে পররচােিার জিয রিটির েুক্ত শরেুখরে অেবা েুক্ত িড়র্ র্েকিূরচর শেখর্ 
অিুেরত োর্খত হখব।  

• শয শরেুখরেগুরে িীেরত ক্ষেতার িাখে রভ্তখরর ডাইরিিংখয়র িুরবযা প্রোি র্খর তাখেরখর্ অবেযই রিটির 
রভ্তখরর ডাইরিিংখয়র জিয রিখেকে অিুপােি র্রখত হখব।* 

 

*19শে শে, 2021 তাররখে, শেট রিউ ইয়র্ক  রিটির অভ্যন্তরীণ বখি োওয়ার ক্ষেতা তুখে রিখয়রেে।  
 
 

বযলিক্রম: শয শরেুখরেগুরে জাতীয়ভ্াখব 15টি অেবা তার শচখয় শবরে অবস্থাখি এর্টি শচইখির অিংে তারা  
COVID-19 পিুরুদ্ধার চাজক  রিখত পারখবি িা। এর্টি উোহরণ হখো ফাে ফুড শরেুখরে। 
 

  
 
 
  

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-restaurant-reopening-guide#outdoor
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-restaurant-reopening-guide#indoor
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COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  আরম্ভ েরোর আডগ লে থরসু্টডরন্টগুলিডে লিটির িডে থ োগোড োগ েরো িহ লেছু েরডে হডব? 
িা। 17ই অখটাবর, 2020, তাররে শেখর্ শরখতারাাঁগুরে গ্রাহর্খের COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  শেওয়াখত শুরু র্রখত 
পাখর। 17 আগে, 2021 শেখর্ শুরু র্খর, শরখতারাাঁগুরে আর গ্রাহর্খের COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  রেখত বাযয 
র্রখত পাখর িা। 
 

শরেুখরেগুরেখর্ অবেযই রিেকষ্ট প্রখয়াজি অিুপােি র্রখত হখব, যা এই িরেপখে বণকিা র্রা হখয়খে। 
 
থরসু্টডরন্টগুলি গ্রোহেডেরডে COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোডজজ র জনয েে চোজজ  েরডে পোডর েোর লে থেোনও িীমো আডছ? 
হযাাঁ। COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  শর্ািও র্র এবিং গ্রযাচুইটি বাখে গ্রাহখর্র শোট রবখের 10%–এর শবরে হওয়া উরচত 
িয় এবিং ফ্ল্যাট ডোর পররোণ রহখিখব চাজক  র্রা যাখব িা। শরেুখরেগুরে COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  র্রার রবর্ল্প 
শবখে রিখত পাখর যা গ্রাহখর্র শোট রবখের 10%-এর শচখয় র্ে।   
   
থরসু্টডরনট্গগুলি লে থটেআউট, লপে-আপ, অেবো থেলিভোলর অেজ োডরর জনয COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লে লনডে পোডর? 
িা। শরেুখরেগুরে অফ-িাইখট োেয অেবা পািীয় গ্রহণর্ারী গ্রাহর্খেরখর্ COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  র্রখত পারখব 
িা। শরেুখরেগুরে শর্বে চত্বখরর েখযয ডাইরিিংখয়র জিয COVID-19 পুিরুদ্ধার চাখজক র অিুখরায র্রখত পাখর।  
 
থরসু্টডরন্টডে COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোডজজ র বযোপোডর গ্রোহেডে েখন বিডে হডব? 
গ্রাহর্ শর্ািও োেয অেবা পািীয় অডক ার র্রার আখগ শরেুখরে COVID-19 পুিরুদ্ধার চাাখজক র জিয র্ত চাজক  
র্রখব তা তাখেরখর্ অবেযই জািাখত হখব। 
 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোডজজ র বযোপোডর থরসু্টডরন্টগুলিডে থেোেোয় েেয প্রেোশ েরডে হডব  োডে গ্রোহেরো িডচেন 
হডে পোডর? 
শরেুখরেগুরেখর্ অবেযই COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  প্রর্াে র্রখত হখব: 
 

• অডক ার র্রার জিয গ্রাহর্খর্ শেওয়া শেিুর প্ররতটি পষৃ্ঠার রিখচর অিংখে, যরে তারা শেিু িা বযবহার র্খরি 
তাহখে শযোখি তারা োেয অেবা পািীখয়র তারের্া োগাি শিোখি। 

• গ্রাহখর্র চূড়ান্ত রবে এবিং ররিখের ওপর, যরে ররিে প্রোি র্রা হয়। 
 
থরসু্টডরডন্টর লেভোডব COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  প্রেোশ েরো উলচে? 
গ্রাহখর্র চূড়ান্ত রবে এবিং ররিে বাখে, িেত প্রর্ােিা অবেযই রিম্নরেরেত হখত হখব: 
 

• রেরেত। 
• রবখেষভ্াখব উখেে র্রখত হখব শয COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  এর্টি িারচাজক  এবিং র্েীখের জিয শর্ািও 

গ্রযাচুইটি িয়। 
• স্পষ্ট এবিং িসু্পষ্ট হখত হখব। 
• (শেিুর শেখর্ অরতররক্ত রহখিখব) গ্রাহর্খর্ শেওয়া েূেয তারের্ার প্ররতটি িরেপখের প্ররতটি পষৃ্ঠায় হখত হখব। 
• ইিংখররজখত হখত হখব।  
• িরেপখে বযবহৃত শয শর্ািও অিয ভ্াষায় হখত পাখর, যরে িা অিয ভ্াষা শর্বেোে রজরিখির িাখের জিয 

বযবহার র্রা হয়। 
• িরেপখের অিয বস্তুর েখতা এর্ই ফে িাইখজর হখত হখব।  
• “COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক ” রহখিখব উখেরেত হখত হখব। 
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গ্রোহডের চূডোন্ত লবি এবং রলিডের ওপর থরসু্টডরডন্টর লেভোডব COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  প্রেোশ েরডে হডব? 
চাজক টিখর্ অবেযই “COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক ” অেবা “COVID চাজক ” রহখিখব উখেে র্রখত হখব এবিং চাখজক র ওপর 
শোট শডাোখরর পররোণ শেোখত হখব। 
 
থরসু্টডরন্ট লে অনয থেোনও নোডম COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোডজজ র পলরচয় লেডে পোডর? 
িা। শরেুখরেখর্ অবেযই শর্বে “COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক ” রহখিখবই চাজক খর্ তারের্াভু্ক্ত র্রখত হখব।  
 
 লে থরসু্টডরডন্টর থমনু ইংডরলজডে নো হয়, েোহডি থরসু্টডরডন্টর লেভোডব COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  েোলিেোভুি  
েরো উলচে?  
চাখজক র িাে এবিং প্রর্ােিা ইিংখররজখত এবিং শেিুর ভ্াষার েখতা এর্ই ভ্াষায় হখত হখব। 
 
থে স্থোনীয় আইন বিবৎ েডর  ো থরসু্টডরন্টডে COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  ধ্ো জ েরোর অনুমলে থেয়? 
NYC উপখভ্াক্তা রবষয়র্ রবভ্াগ (NYC Department of Consumer Affairs, DCA) এই আইি প্রখয়াগ র্খর।  
এজেন্সির নতুন নাম গ্রাহক ও শ্রমমক সুরক্ষা মিভাগ (Department of Consumer and Worker  

Protection, DCWP)। 
 
থরসু্টডরন্টগুলি COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  েরোর িময় স্থোনীয় আইন পোিন নো েরডি লে হডব? 
যরে এর্টি শরেুখরে আইখির প্রখয়াজি অিুপােি িা র্খর তাহখে শরেুখরেখর্ েঙ্ঘি জারর র্রা শযখত পাখর।  
 
আইন িঙ্ঘন েরোর জনয জলরমোনো েে? 
প্ররত েঙ্ঘি $350 পযকন্ত জররোিা হখত পাখর। 
 
থরসু্টরডন্টর েরফ থেডে গ্রোহেডে িোরচোজজ  অেবো অলেলরি চোজজ  েরো লে থবআইনী? 
রিটির শরেুখরে িারচাজক  রিয়খের (6 RCNY § 59-5), অযীখি শরেুখরেগুরের শেিুখত তারের্াভু্ক্ত োেয অেবা 
পািীখয়র েখূেযর ওপর িারচাজক  (অরতররক্ত চাজক ) শযাগ র্রা উরচত িয়। এটি শবআইিী। 
 

িতুি স্থািীয় আইি শরখতাাঁরাগুরেখর্ িােরয়র্ভ্াখব COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  রিখত শেয়। এই িারচাজক  শবআইিী। 
 

শরেুখরখে প্ররৃ্ত িারভ্ক ি চাজক  রিযকারণ র্রাও শবআইিী রর্ন্তু গ্রাহর্রা োবাখরর অডক ার শেওয়ার আখগ তাখেরখর্ 
স্পষ্টভ্াখব চাজক  অবেযই জািাখত হখব। স্বীর্ারখযাগয িারভ্ক ি চাখজক র েখযয রখয়খে: 
 

• এর্ারযর্ শেখটর ওপর এর্টি রেেখর্ রবভ্ক্ত র্রার চাজক । 
• প্ররত বযরক্তর িূযিতে চাজক  
• আঠজি বা তার শবরে শোখর্র জিয বাযযতােেূর্ গ্রযাচুইটি 

 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লনধ্জোরণ েরোর ক্ষমেো লে স্থোয়ী? 
িা। আইখির অযীখি, শেট এবিং েহর তাখের িবকারযর্ অভ্যন্তরীণ বািস্থাখি পুিরায় শোোর ও রভ্তখর বখি োওয়ার 
অিুেরত শেওয়ার 90 রেি পখর শরখতারাাঁগুরেখত অবেযই গ্রাহর্খের COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  প্রোি বন্ধ র্রখত হখব। 
19শে শে, 2021 তাররখে, শেট রিউ ইয়র্ক  রিটির অভ্যন্তরীণ বখি োওয়ার ক্ষেতা তুখে রিখয়রেে। ফেস্বরূপ, 17ই 
আগে, 2021-এর শুরু শেখর্, শরখতারাাঁগুরে গ্রাহর্খের COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  রেখত বাযয র্রখত পাখর িা।  
 
 
 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-19154
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-19154
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-19154
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েখন থরসু্টডরন্টগুলিডে COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  থনওয়ো বন্ধ েরডে হডব? 
17ই আগে, 2021-এর শুরু শেখর্, শরখতাাঁরাগুরেখর্ অবেযই গ্রাহর্খের COVID-19 ররর্ভ্ারর চাজক  শেওয়া অবেযই 
বন্ধ র্রখত হখব।  
 
এই চোডজজ র অধ্ীডন িংগৃহীে অেজ থরসু্টডরন্ট লেভোডব বযবহোর েরডে পোডর?  
শরেুখরেগুরে রর্ভ্াখব এই অেক বযবহার র্রখত পারখবি আইি তার ওপর শর্ািও রিখষযাজ্ঞা রাখে রি।   
 
থরসু্টডরন্টগুলি COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  েরোর িময় স্থোনীয় আইন নো পোিন েরডি েোডের লবরুডদ্ধ উপডভোিোরো 
লে অলভড োগ জোনোডে পোডর?  
গ্রাহর্রা অিোইখি nyc.gov/dca অেবা 311 িম্বখর ডায়াে র্খর এবিং “রেসু্টরেন্ট সােচার্জ  অভির াগ (Restaurant 

Surcharge Complaint).” বখে অরভ্খযাগ জািাখত পাখরি। 
 
থরসু্টডরন্টগুলিডে লে গ্রোহেডের েোছ থেডে COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লনডেই হডব? 
িা। এই আইি শরেুখরেগুরেখর্ গ্রাহখর্র র্াে শেখর্ COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  শিওয়ার অিুেরত শেয়, যরেও, 
গ্রাহর্খেরখর্ শরেুখরেখর্ এই আইরি িারচাজক  রেখত হখব িা।  

 
থরসু্টডরন্ট লে লেছু লনলেজ ষ্ট গ্রোহডের জনয COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  মকুব েডরে পোডর? 
িা। যরে শর্ািও শরেুখরখের রিখজর গ্রাহর্খের শেখর্ COVID-19 পুিরুদ্ধার চাজক  রিখত হয় তাহখে শরেুখরেখর্ িব 
গ্রাহখর্র শেখর্ এর্ই েতািংখে িোিভ্াখব চাজক  রিখত হখব। 
 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লহডিডব গ্রোহেডেরডে অবশযই থ  শেোংশ লেডে হডব েো লে থরসু্টডরন্ট পলরবেজ ন েরডে 
পোডর? 
হযাাঁ। শরেুখরে এর্জি গ্রাহখর্র শোট রবখের 10%-এর (িবকারযর্ অিুেরতখযাগয পররোণ) র্ে েতািংে চাজক  র্রখত 
পাখর। যরেও, এই েতািংে িোি হখত হখব, গ্রাহর্খের অডক ার শেওয়ার আখগ শরেুখরেখর্ তাখর্ জািাখত হখব।  
 
 লে এেজন গ্রোহে লবি ভোগ েরোর লবেল্প থবডছ থনন েোহডি থরসু্টডরন্ট লে প্রলেটি গ্রোহডের জনয আিোেো েডর 
COVID-19 পনুরুদ্ধোর চোজজ  লনধ্জোরণ েরডে পোডর? 
হযাাঁ।  

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-complaint.page
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02159
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02159
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02159

