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িনউ ইয়কর্  িসিট পনুরায় েখালা হে�: 
িজম এবং িফটেনস েস�ার অপােরটরেদর কী জানেত হেব 

  
িন�িলিখত পদে�পগেলা েনওয়া হেল NYC েত িজম এবং িফটেনস েস�ারগেলা আবার খুলেত 
পারেব, এই পদে�পগিলর মেধয্ আেছ একিট িজম ও িফটেনস েস�ার পযর্েব�েণর অনুেরাধ এবং 
�তয্য়েনর ফমর্। ফমর্িট স�ূণর্ করা মােন এই েয একিট েফিসিলিট COVID-19 �িতেরাধ করেত 
িনউ ইয়কর্  ে�েটর ইসুয্ করা নতুন আবিশয্কতাগিল পূরণ কেরেছ এবং িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ ও 
মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene) �ারা পযর্েব�েণর 
জনয্ ��ত। NYC �া�য্ দ�র (Health Department) এই েফিসিলিটগিলর ভাচুর্ য়াল পযর্েব�ণ 
স�� করেছ।  
 
িজম এবং িফটেনস েস�ারগেলার মেধয্ আেছ �য্া�-অয্ােলান, েহােটল, আবািসক ও অিফেসর িজম 
ও িফটেনস েস�ারসমূহ; উ� িশ�া �িত�ােনর িজম ও িফটেনস েস�ারসমূহ; এবং ইনেডার দলগত 
িফটেনস �াস েনয় এমন �িত�ান ও �ুিডওগেলা (উদাহারণ�রপ; ইেয়াগা, পাইেলটস, নাচ, মাশর্াল 
আটর্ স)।  
 
আপেডটগিলর জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। COVID-19 স�েকর্  এবং সং�মণ 
কমােনা এবং িনউ ইয়কর্  বাসীেদর িনরাপদ রাখা স�েকর্  আমরা েযমন েযমন জানেত পারব েসই 
অনুযায়ী িসিট এবং ে�েটর আশ কতর্ বয্গিল পিরবিতর্ ত হেত পাের। 
 
COVID-19 এর সং�মণ �িতেরাধ করেত মুখয্ চারিট পদে�প মেন রাখুন:  
 

• অসু� হেল বািড়েত থাকা: অসু� হেল বািড়েত থাকুন যিদ না অতয্াবশয্ক িচিকৎসা 
পিরচযর্ার (েটি�ং সহ) জনয্ বা অনয্ানয্ অতয্াবশয্ক কােজ বাইের েযেত না হয়।  

• সামািজক দরূ�: অনয্ মানুষেদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূে� থাকুন।  
• একিট মুেখর আবরণ পরন: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত করন। আপিন 

উপসগর্গিল ছাড়াই সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা বলার সময় 
েরাগিট ছড়ােত পােরন। মেুখর আবরণ COVID-19 ছিড়েয় পড়া কমােত সহায়তা কের।  

• হােতর সু� �া�য্িবিধ অনুশীলন করন: সাবান ও জল িদেয় ঘনঘন হাত ধুন বা সাবান ও 
জল উপল� না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয পৃ�তলগিল (সারেফস) 
�ায়শই �শর্ করা হয় েসগিল বার বার পির�ার করন; হাত না ধুেয় আপনার মুখ �শর্ 
করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার কািশ বা হাঁিচ হােতর বদেল বাহ িদেয় ঢাকুন। 

 
েযেহতু যতটা স�ব বািড় েথেক কার করা কমর্চারীেদর সুরি�ত রাখার সবেথেক ভােলা উপায়, 
তাই েয সম� কমর্চারী তােদর িকছু বা সব কাজ বািড় েথেক করেত পারেবন তােদরেক বািড় 
েথেক কাজ করার অনুমিত িদন।  
 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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আইনস�ত ভােব আমার িজম বা িফটেনস েস�ার আবার খুলেত আমােক কী করেত হেব?  
আবার েখালার জনয্ আপনােক অবশয্ই িন�িলিখতগিল করেত হেব:  

• একিট িনরাপত্তার পিরক�না ৈতির করন এবং েসিট আপনার কমর্�েল টািঙেয় রাখুন।  
• িনউ ইয়কর্  ে�ট (NYS) িনেদর্ িশকা পড়ুন এবং অনুবিতর্ তা সুিনি�ত করন। ে�েটর 

আবিশয্কতা অনুযায়ী আপনােক িনি�ত করেত হেব েয আপিন ে�েটর-ইসুয্ করা িশ� 
স�িকর্ ত িনেদর্ িশকাগিল পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং বেুঝেছন এবং আপিন েসগিলেক কাযর্কর 
করেবন। আপিন forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ িনি�তকরণ ফমর্িট পূরণ 
করেত পােরন। 

• িজম এবং িফটেনস েফিসিলিট পযর্েব�েণর অনুেরাধ এবং �তয্য়েনর ফমর্ পূরণ ও দািখল 
করন। 
 

আিম আমার িজম বা িফটেনস েফিসিলিট আবার েখালার জনয্ ��ত। কীভােব আিম একিট 
পযর্েব�েণর সময় সূিচত করব? 
স�ূণর্ করা একিট িজম এবং িফটেনস েফিসিলিট পযর্েব�েণর অনুেরাধ এবং �তয্য়েনর ফমর্ জমা 
করন। একিট ভাচুর্ য়াল পযর্েব�েণর সময় সিূচত করেত NYC �া�য্ দ�েরর একজন পযর্েব�ক 
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। 

 
একিট ভাচুর্ য়াল পযর্েব�ণ কী?  
একিট ভাচুর্ য়াল পযর্েব�ণ হল NYC �া�য্ দ�েরর একজন পযর্েব�ক এবং িজেমর পিরচালেকর মেধয্ 
একিট িভিডও কল। পযর্েব�ক NYS এর আবিশয্কতাগিল েমেন চলা স�েকর্  িজ�াসা করেবন, 
এবং িকছু ে�ে�, িনিদর্ ি� িকছু আবিশয্কতা পূরণ করা হেয়েছ িকনা তা িনি�ত করেত েসগিল 
েদখেত চাইেবন। েফিসিলিটিট িনরাপত্তা পিরক�না টািঙেয়েছ তা েদিখেয় এবং িজেমর মুেখর 
আবরেণর েযাগােনর মেতা ে�েটর আবিশয্কতাগিল কীভােব েমেন চেলেছ তা পযর্েব�কেক েদিখেয়, 
পিরচালক পযর্েব�কেক একিট ভাচুর্ য়াল টুয্র করােবন। 

 
একিট ভাচুর্ য়াল পযর্েব�েণর জনয্ আমার কী সর�ােমর �েয়াজন? 
ভাচুর্ য়াল পযর্েব�ণিট স�� করেত, আপনার একিট টয্াবেলট, লয্াপটপ বা �াটর্ েফান, এবং 
ই�ারেনট পিরেষবার �েয়াজন হেব। পযর্েব�ণগিল Facetime বা Google Duo এর মেতা একিট 
িভিডও কিলং �য্াটফেমর্র মাধয্েম করা হেব। 

 
ভাচুর্ য়াল পযর্েব�েণর জনয্ যা �েয়াজন আমার আকােছ তা না থাকেল কী হেব? 
সশরীের িগেয় পযর্েব�ণ সহ, পযর্েব�েণর অনয্ানয্ িবক�গিল িনেয় NYC �া�য্ দ�েরর আপনার 
সােথ আেলাচনা করেব।  

 
NYC �া�য্ দ�েরর তার পযর্েব�ণ স�� করার আেগ িক আিম খুলেত পারব? 
হয্াঁ, একবার আপিন পযর্েব�েণর অনুেরােধর ফমর্িট স�ূণর্ কের জমা িদেল এবং ে�েটর 
আবিশয্কতাগিল পূরণ কেরেছন বেল �তয্িয়ত করেল, আপনার েফিসিলিট েখালা যােব। 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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আমার েফিসিলিট NYC �া�য্ দ�েরর পযর্েব�েণ পাশ না করেল কী হেব? 
পযর্েব�েণ আপিন পাশ না করেল, আপনােক অবশয্ই েফিসিলিটিট ব� করেত হেব এবং েযগিল 
আপিন মানেছন না বেল েদখা েগেছ েসগিলেক সংেশাধন করেত হেব। আপিন যখন আবার একিট 
পযর্েব�েণর জনয্ ��ত হেবন তখন কীভােব NYC �া�য্ দ�েরর সােথ েযাগােযাগ করেবন েস 
স�েকর্  পযর্েব�ক আপনােক বেল েদেবন।  
 
NYC �া�য্ দ�র ইনেটক ফেমর্ আমােক বলা হেয়েছ COVID-19 জনসমাগম সীমার আেগ আমার 
সেবর্া� অনুেমািদত জনসমাগেমর সংখয্া উে�খ করেত। সেবর্া� অনুেমািদত জনসমাগম কী? 
সবর্ািধক অনুেমািদত জনসমাগম হল COVID-19 এর আেগ ে�ট কতৃর্ ক আপনার িজেম একসােথ 
যতজনেক িভতের থাকার অনু্মিত েদওয়া হেয়িছল তার সংখয্া। 
 
ইনেডার িফটেনস �ােসর অনুমিত আেছ িক?  
মাচর্  22, 2021 তািরখ েথেক NYC েত ইনেডার িফটেনস �ােসর অনুমিত েদয়া হেয়েছ। েয সব 
�িত�ােন ইনেডার িফটেনস �াস েনওয়া হেব তােদর NYS িনেদর্শনার সবগেলা িনয়ম েমেন চলেত 
হেব। 
 
একিট িজম বা িফটেনস েস�াের িক মুেখর আবরণগিল বাধয্তামূলক?  
হয্াঁ। NYS এর আবিশয্কতা অনুযায়ী কমর্চারী এবং আগত বয্ি�েদর িজেম বা িফটেনস েস�াের 
সবসময় একিট মুেখর আবরণ পের থাকেত হেব (যিদনা আগত বয্ি�র বয়স 2 বছেরর কম হয় 
বা শারীিরক কারেণ মুেখর আবরণ পের থাকেত না পােরন)। �ীকৃত মুেখর আবরণগিল কাপেড়র 
মুেখর আবরণ এবং শরীরচচর্ ার জনয্ উপয�ু মুখ ও নাক উভয়েকই েঢেক রাখা, িডজেপােজেবল 
মা�গিলেক অ�ভুর্ � কের। NYS অনুযায়ী, বা�ানা, বাফ এবং েগইটারগিল িজম এবং িফটেনস 
েস�ারগিলেত বয্বহােরর জনয্ �ীকৃত মুেখর আবরণ নয়।  
 
অপােরট করার জনয্ আমার িক একিট অনুমিতপে�র �েয়াজন হেব?  
আপনার েফিসিলিটগিলর ওপর িনভর্ র কের, আপনার একিট িফিজকাল কালচার এসটাবিল�েম� 
(Physical Culture Establishment, PCE) অনুমিতপ� �েয়াজন হেত পাের। PCE গিল এবং 
অনুমিতপে�র জনয্ আেবদেনর �ি�য়া স�েকর্  আেরা তথয্ এখােন পাওয়া যােব। 
 
আমার েক�ীয় বায়ু চলাচল বয্ব�ার পযর্ােলাচনাকারী HVAC েটকিনিশয়ানেক িক শংসা�া� 
হেত হেব? 
হয্াঁ। NYS এর আবিশয্কতা অনুযায়ী েক�ীয় বায় ুচলাচল বয্ব�া স�িকর্ ত নিথপ� একজন 
"শংসা�া� HVAC েটকিনিশয়ান, েপশাদার, বা েকা�ািন, ASHRAE-শংসা�া� েপশাদার, শংসা�া� 
েরে�া-কিমশিনং েপশাদার, বা িনউ ইয়েকর্ র লাইেস� �া� েপশাদার িবি�ং ইি�িনয়ার কতৃর্ ক �দত্ত 
হেত হেব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
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NYC �া�য্ দ�র NYC এর বাইের একিট সরকাির সং�া বা একিট েবসরকাির HVAC-�তয্িয়ত 
সং�া �ারা �দত্ত HVAC শংসাপ� �ীকার করেব। 
 
িরওেপিনং স�িকর্ ত অনয্ানয্ তথয্ আিম েকাথায় পাব? 
িরওেপিনং স�িকর্ ত অনয্ানয্ মুখয্ ��গিলর উত্তেরর জনয্, অনু�হ কের "Reopening New York 
City: Frequently Asked Questions" (িনউ ইয়কর্  শহর পুনরায় েখালা: �ায়শই িজ�ািসত 
��াবলী) পড়ুন। সব �� �াসি�ক নাও হেত পাের, িক� আমরা আশা রািখ এিট নতুন 
আবশয্কতাগিল কাযর্কর করেত আপনােক সহায়তা করেব। NYC �া�য্ দ�েরর COVID-19 
বয্বসািয়ক েপেজ পুনরায় েখালার জনয্ এবং COVID-19 জন�া�য্ স�েটর সময় কাযর্কলাপ বজায় 
রাখার জনয্ অিতির� তথয্ এবং সর�াম আেছ। 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  3.26.21 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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