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�ায়ই �জ�ািসত ��াবলী 
 

KEY TO NYC: ইনেডার িবেনাদন, আেমাদ�েমাদ, ডাইিনং এবং িফটেনেসর 
�ান�িলর জন� COVID-19 �টকাকরণ �েয়াজন 

 
COVID-19-এর িব�ার থামােত সাহায� করার জন�, িনউ ইয়ক� িস�ট Key to NYC চালু কেরেছ, 
যার জন� িনিদ�� িকছ�  �িত�ানেক যাচাই করেত হেব েয কম� এবং পৃ�েপাষকেদর COVID-19 

এর িব�ে� �টকা েদওয়া হেয়েছ। 
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�িত�ান ও �ান�িলর ধরন 
 

েকান ধরেনর স�া�িলেক �টকাকরেণর �মাণ চাইেত হেব?  
িনিদ�� ধরেণর ইনেডার িবেনাদন, আেমাদ�েমাদ, ডাইিনং এবং িফটেনস �িত�ান�িলেক যাচাই করেত 
হেব েয তােদর অভ�াগত ও কম�েদর �টকা েদওয়া হেয়েছ।  
 
েকান �ান�িলেক "ইনেডার" িহসােব িবেবচনা করা হয়?  
Key to NYC এর উে�েশ�, "ইনেডার" বলেত েসই �ান�িলেক েবাঝায় েয�িলর ওপের ছাদ বা চালা 
আেছ এবং িতন�ট বা তার েবিশ েদয়াল আেছ। তেব , Key to NYC এর উে�েশ�, িন�িলিখত 
কাঠােমা�িলেক আউটেডার িহেসেব িবেবচনা করা হয়, এবং অপােরটরেদর �টকাকরেণর ি�িত পরী�া 
করার �েয়াজন েনই : 

• এক�ট ফুটপাথ বা রা�ার উপর কাঠােমা এবং ফুটপােথর িদেক মুখ কের থাকা পাশ�ট 
স�ূণ �ভােব েখালা, অথবা 

• ব���গত পা�ট�র জন� িডজাইন করা এক�ট আউটেডার ডাইিনং কাঠােমা (েযমন �াি�েকর 
েডাম) যত�ণ পয �� েডােম বায়ু চলাচেলর জন� পয �া� েভি�েলশন থােক। 

 
েকান ধরেনর ইনেডার িবেনাদেনর �ান�িলেক িনয়ম েমেন চলেত হেব?  
মুিভ িথেয়টার, স�ীত বা কনসােট�র অনু�ান�ল, �া�বয়�েদর িবেনাদন, ক�ািসেনা , েবাটািনক�াল 
গােড�ন, বািণ�জ�ক অনু�ান ও পা�ট�র অনু�ান�ল, িমউ�জয়াম, অ�ােকায়ািরয়াম, িচিড়য়াখানা, েপশাদার 
েখলাধূলার জায়গা এবং ইনেডার ে�িডয়াম, কনেভনশন েস�ার ও �দশ �নী হল, েহােটেলর িম�টং ও 
অনু�ােনর �ান, িশ�কলা �দশ �েনর িথেয়টার, েবািলং অ�ািল, আেক�ড, ইনেডার েখলাধূলার এলাকা, পুল 
ও িবিলয়াড� হল, এবং অন�ান� িবেনাদনমূলক েখলাধূলার েক�।  
 
যিদ এক�ট অনু�ান�েল ইনেডার ও আউটেডার উভয় অংশই থােক, তাহেল �ধুমা� ইনেডার অংশ�টই 
Key to NYC �েয়াজনীয়তার আওতায় থােক। যিদ েকানও উপাসনা েক� �ারা এক�ট ধম�য় অনু�ােনর 
জন� অনু�ান�ল ভাড়া েনওয়া হয়, েসই ে�ে� অনু�ান চলাকালীন এ�ট Key to NYC �েয়াজনীয়তার 
আওতায় পেড় না। 
 
যখন এক�ট িবেয় বা অন� অনু�ােনর জন� এক�ট আওতাধীন জায়গা ভাড়া েদওয়া হয়, তখন 
কােদর Key to NYC েমেন চলা আবশ�ক? 
  
বািণ�জ�ক অনু�ান ও পা�ট�র অনু�ান�ল এবং েহােটেলর িম�টং ও অনু�ােনর জায়গা�িলেক Key to 
NYC েমেন চলেত হেব। অভ�াগত ও কম�েদর �টকা েদওয়া হেয়েছ িকনা তা েদখার দািয়� অনু�ান�েলর 
উপরই বত�ায়, েয ব��� জায়গা�ট ভাড়া িনেয়েছন তার উপর নয়।  

 
েকান ধরেনর খাদ� পিরেষবা �িত�ান�িলেক Key to NYC েমেন চলেত হেব? 
িন�িলিখত�িল েমেন চলা �েয়াজন, যিদ না তারা �ধুমা� েটক-আউট বা েডিলভাির �দান কের:  

• েয সম� খাদ� পিরেষবা �িত�ান NYC �া�� ও মানিসক �া��িবিধ িবভােগর (Department of 
Health and Mental Hygiene) েরে�ারারঁ ে�িডং ে�া�ােমর অংশ, এবং ইনেডার ডাইিনং বা 
পানীয় পিরেষবা �দান কের, যার মেধ� রেয়েছ: 

o েরে�ারা ঁ
o বার 
o কিফ শপ 
o নাইট �াব 
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o েহােটল, কেলজ ও িব�িবদ�ালয় এবং মেল ডাইিনং �িত�ান 
o ক�ােফেটিরয়া  

• েহােটল এবং মেল সহ, ফুড েকােট� ইনেডাের বসার ব�ব�া পিরচালনা কের এমন ব�বসা 
• েয ব�বসা�িল পিরসের ক�াটািরং পিরেষবা �দান কের 
• েয মুিদখানার েদাকান, খাবােরর বাজার, েবােডগা এবং অন�ান� খুচরা খাদ� িবে�তা�িল িনউ 

ইয়ক� ে�ট কৃিষ ও বাজার িবভাগ (New York State Department of Agriculture and Markets) 
�ারা িনয়ি�ত, যিদ এ�িল ইনেডাের সাইেটই খাওয়ার জায়গা �দান কের 

 
যিদ েকােনা �িত�ান �ধুমা� েটক-আউট, েডিলভাির বা আউটেডার ডাইিনং �দান কের, তাহেল 
ইনেডার ডাইিনংেয়র জন� পৃ�েপাষকেদর �ারা সাধারণভােব ব�ব�ত েয েকােনা ইনেডার েটিবল, েচয়ার 
বা অন�ান� আসবাব অবশ�ই সিরেয় িদেত বা �ক করেত হেব (েযমন, িচ� বা েটপ িদেয়) যােত েস�িল 
ব�বহােরর জন� অনুপল� হয়।  
 
মুিদখানার েদাকান, েবােডগা বা অন�ান� খাদ� বাজােরর মেতা এক�ট খুচরা খাদ� িবে�তােক 
িক �টকার �মাণ পরী�া করেত হেব? 
�ধুমা� েয পৃ�েপাষকরা িভতের বেস খাওয়ার জন� এক�ট এলাকা ব�বহার কেরন তােদর জন�। 
উদাহরণ��প, িভতের বেস খাওয়ার জন� েটিবল ও েচয়ার �দান কের এমন এক�ট মুিদখানার েদাকান 
বা েবােডগােক েসই জায়গা�ট ব�বহারকারী েয েকানও পৃ�েপাষেকর �টকাকরেণর �মাণ অবশ�ই পরী�া 
করেত হেব, যিদ ব�বসািয়ক �িত�ান�ট েসই জায়গা�টেক েখালা রাখার িস�া� েনয়। 
 
েকান ধরেনর িফটেনস �িত�ান�িলেক িনয়ম েমেন চলেত হেব? 
�ত� �জম ও িফটেনস েস�ার; েহােটল �জম ও িফটেনস েস�ার; উ� িশ�া �িত�ােন �জম ও 
িফটেনস েস�ার; েযাগব�ায়াম, িপলা�টজ, নাচ, এবং বার স্ট� িডও; ব��ং ও িককব��ং �জম; িফটেনস 
বুট ক�া�; ইনেডার পুল; ইনেডার েটিনস েফিসিল�ট ও েটিনস বাবল; ইনেডার আইস-ে��টং; �সিফট 
বা অন�ান� �ােয়ােম��ক ব�; এবং ইনেডার �প িফটেনস �াস আেয়াজনকারী অন�ান� �ান�িল।*  
 
*��ব�: "�প িফটেনস �াস"-েক একজন �িশ�েকর েনতৃে� দুই (2) বা তার েবিশ অংশ�হণকারী 
িহসােব সং�ািয়ত করা হয়।  
 
বাস�ান বা অিফেস ইনেডার ডাইিনং, িবেনাদন এবং িফটেনেসর �ান�িলেত িক Key to NYC 
�েযাজ�? 
িন�িলিখত �ােন অবি�ত ইনেডার ডাইিনং, িবেনাদন এবং িফটেনস েক��িলেক Key to NYC েথেক 
ছাড় েদওয়া হেয়েছ: 

• ব���গত আবািসক িব��ং যখন েসই �ান�িল �ধুমা� বািস�ােদর জন� উপল� থােক 
• অিফস িব��ং যখন েসই �ান�িল �ধুমা� অিফস কম�েদর জন� উপল� থােক 
• ি�-েক েথেক ে�ড 12 পয �� �ুল 
• িসিনয়র েস�ার 
• কিমউিন�ট েস�ার 
• চাই� েকয়ার ে�া�াম 

 
েপাশাক এবং েখলনার েদাকােনর মেতা পেুরাপুির খুচেরা িব�েয়র �িত�ান, েযখােন ইনেডার 
ডাইিনং েনই েস�িলর ে�ে� িক Key to NYC �েযাজ�? 
না। যিদ এক�ট �িত�ান �ধুমা� খুচেরা িব�েয়রর জন�ই হয়, তাহেল �িত�ান�টর �টকাকরেণর �মাণ 
পরী�া করার �েয়াজন েনই।  
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যিদ এক�ট �িত�ােনর ইনেডার ও আউটেডার উভয় অংশই থােক, তাহেল? 

যিদ এক�ট �িত�ােনর ইনেডার ও আউটেডার উভয় অংশই থােক (উদাহরণ��প, এক�ট আউটেডার 
পুল সহ ইনেডার িফটেনস েস�ার বা পৃ�েপাষকেদর জন� ইনেডার ও আউটেডার �ান সহ এক�ট 
িমউ�জয়াম), তাহেল �ধুমা� ইনেডার অংশ�টই Key to NYC এর আওতায় পেড়।  

যিদ এক�ট �িত�ানেক িনব �াচেনর জন� েভাট েক� িহসােব ব�বহার করা হয়, তাহেল? 

েভাটদােনর জন�, েভাটােরর সােথ সহচর িহেসেব, বা িনব �াচন পয �েব�ণ করার জন� আপনার �িত�ােন 
�েবশকারী েকােনা ব���র �টকাকরেণর �মাণ আপনার �েয়াজন হেব না।  

 
�টকাকরেণর �মাণ যাচাই করা 
 
কােদর �টকাকরেণর �মাণ অবশ�ই েদখােত হেব?  
 Key to NYC �িত�ান�িলর কম�, পৃ�েপাষক, ই�ান �, চ� ��িভি�ক কম� এবং ে��ােসবীেদর অবশ�ই 
�টকাকরেণর �মাণ েদখােত হেব। 14 িডেস�র, 2021 েথেক, পাচঁ বছর বা তার েবিশ বয়সী 
পৃ�েপাষকেদর �টকাকরেণর �মাণ েদখােত হেব। �টকাকরেণর েকান �মাণ�ট উপযু� হেব তার জন� 
িনেচর ���ট েদখুন, "�টকাকরেণর েকান ধরেনর �মাণ�িল যেথ�?" 

 
েকােনা ব��� �িত�ান�টেত �েবশ করার সমেয় �িতবার �মাণ েদখােনার আবশ�কতার পিরবেত�, 
ব�বসািয়ক �িত�ান�িল এমন ব���েদর এক�ট েরকড� েরেখ িদেত পাের যারা আেগ �টকাকরেণর �মাণ 
িদেয়েছন। ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর েকােনা িচিকৎসাগত তথ� েরকড� করার �েয়াজন েনই, তেব তারা 
�াহেকর নাম, �টকাকরেণর �দ� �মােণর ধরণ, এই ধরেনর �মাণ �দােনর তািরখ এবং েয কম� এই 
ধরেনর �মাণ পয �ােলাচনা কেরিছেলন তার নােমর মেতা তথ��িল সহ ইেলক�িনক েরকড� বা এক�ট 
কাগেজর লগ রাখেত পাের। যিদ েকানও ব�বসািয়ক �িত�ান বারবার িফের আসা �াহকেদর বারবার 
পরী�া করার পিরবেত� ফাইেল এই ধরেনর তথ� রাখা েবেছ েনয়, তাহেল Key to NYC এর 
�েয়াজনীয়তা�িল বা�বায়ন ও বলবৎ করার জন� আওতাধীন স�ার ে�ােটাকলেক বণ �নাকারী ব�বসার 
পিরক�নায় এই অনুশীলন�ট েরকড� করেত হেব। 
 
ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর তােদর কম�েদর জন� অিতির� েরকড� রাখার �েয়াজনীয়তা আেছ। অনু�হ 
কের পৃ�া 9 এ িনেচর ���ট েদখুন, “আমােক েকান নিথ�িল েরেখ িদেত হেব?" 
 
িনউ ইয়ক� িস�টেত বসবাস কেরন না এমন চ� ��িভি�ক কম�েদর জন� আমােক িক 
�টকাকরেণর �মাণ যাচাই করেত হেব? 
হ�া।ঁ  
 
5 বছেরর কম বয়সী েয ব���রা িনউ ইয়েক� �টকাকরেণর জন� েযাগ� নয় তােদর ে�ে� কী 
হেব?  
5 বছেরর কম বয়সী ব���রা �টকাকরেণর �মাণ েদখােনা ছাড়াই Key to NYC �িত�ােন �েবশ করেত 
পাের, যত�ণ তারা খাওয়া ও পান করার সময় ব�তীত অন� সমেয় মুেখ মা� পের থােক। 2 বছর ও তার 
কম বয়সী িশ�েদর মা� পরার �েয়াজন েনই। 
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5 বছেরর েবিশ বয়সী েয ব���রা �ুেলর �মেণ আেছ বা �ুল-পরবত� ে�া�ােম অংশ�হণ 
করেছ তােদর ে�ে� কী হেব?   
5 বছর বা তার েবিশ বয়েসর ব���রা �ুেল বা তােদর �ুল বা িস�ট এেজ�� �ারা �নসর করা �ুল-পরবত� 
ে�া�ােম অংশ�হেণর জন� �েবশ করার সময় �টকাকরেণর �মাণ �দশ �ন না কেরই Key to 
NYC �িত�ান�িলেত �েবশ করেত পাের, যত�ণ তারা স��য়ভােব খাওয়া ও পান করার সময় ব�তীত 
অন� সমেয় মুেখ মা� পের থােক। তেব, উ� ঝঁুিকপূণ � পাঠ��ম বিহভূ�ত কায �কলােপ অংশ�হণকারী, 
িশ�া িবভাগ (Department of Education) ও চাট�ার �ুেলর িশ�াথ�েদর অবশ�ই �টকা িদেত হেব।  
 
ব���েদর িক �টকাকরেণর �মাণ না েদিখেয় েপাশাক পিরবত�ন করার জন� বাথ�ম বা লকার 
�ম ব�বহার করার অনমুিত েদওয়া হয়?  
হ�া ঁ, যত�ণ তারা মুেখ মা� পের থােকন। 
 
আমােক িক সরবরাহকারী বা িবে�তােদর জন� �টকাকরেণর �মাণ পরী�া করেত হেব?  
েয ব���রা েডিলভাির বা িপকআপ কেরন, �ধুমা� �েয়াজনীয় েমরামত করার উে�েশ� �িত�ােন 
�েবশ কেরন, অথবা েয ব���রা েটকআউট বা েডিলভািরর জন� খাবােরর মত �জিনস�িল িনেত 
আেসন, তােদর জন� আপনােক �টকাকরেণর �মাণ যাচাই করেত হেব না। এই ব���েদর অবশ�ই মুেখ 
মা� পরেত হেব। 
 
এক�ট ইনেডার িবেনাদেনর অন�ুান�ল বা খাদ� পিরেষবা �িত�ােন উপি�ত হওয়া িশ�ীেদর 
এবং তােদর িনয়িমত কম �সং�ােনর অংশ িহসােব তােদর সােথ সহচর িহেসেব আগত ব���েদর 
ে�ে� কী হেব - আমােক িক তােদর �টকাকরেণর �মাণ যাচাই করেত হেব? 
হ�া ঁ, যিদ তারা িনউ ইয়ক� িস�টর বািস�া হন বা তারা Key to NYC �িত�ান�টেত িনয়িমতভােব িনযু� হন। 
অন� েকােনা িশ�ী, বা েসই িশ�ীর সােথ থাকা ব���েক �টকাকরেণর �মাণ িদেত হেব না।  
 
ে�াট�স ে�িডয়াম বা মােঠর এক�ট ইনেডার এলাকায় উপি�ত থাকা েপশাদার �ীড়ািবদ এবং 
িনয়িমত কম �সং�ােনর অংশ িহসােব তােদর সােথ আসা েকােনা ব���র ে�ে� কী হেব - 
আমােক িক তােদর �টকাকরেণর �মাণ যাচাই করেত হেব? 
হ�া ঁ, আওতাধীন স�া�িলেক েপশাদার �ীড়ািবদেদর পাশাপািশ কেলেজর �ীড়ািবদ, এবং িনয়িমত 
কম �সং�ােনর অংশ িহসােব তােদর সােথ আসা েয েকােনা ব���র জন� �টকাকরেণর �মাণ যাচাই করেত 
হেব, যিদ না এই ব���রা িনউ ইয়ক� িস�টেত বাস না কেরন এবং এক�ট েপশাদার বা কেলেজর �ীড়া 
�িতেযািগতায় অংশ�হেণর উে�েশ� আওতাধীন স�া�টেত �েবশ কেরন। িনউ ইয়ক� িস�টর "েহাম �টম" 
েখেলায়াড় এবং কম�েদর অবশ�ই �টকা িদেত হেব, তারা েযখােনই বসবাস ক�ন না েকন।  
 
 
�টকাকরেণর �মােণর ধরন  
 
�টকাকরেণর েকান ধরেনর �মাণ�িল যেথ�?  
27 িডেস�র, 2021 েথেক �� কের, 12 বছর ও তার েবিশ বয়সী প�ৃেপাষকেদর অবশ�ই েদখােত হেব 
েয তারা মািক�ন যু�রাে�র খাদ� ও ওষুধ �শাসন (Food and Drug Administration ,FDA ) বা িব� �া�� 
সং�া (World Health Organization ,WHO ) �ারা অনুেমািদত এক�ট �টকা বা ইউএস-িভি�ক ি�িনকাল 
�ায়ােলর অংশ হওয়া েকানও স��য় (ে�িসেবা নয়) COVID-19 �টকা �াথ�র স�ূণ � িচিকৎসািবিধ 
েপেয়েছন। 

• FDA: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-
2019-covid-19/covid-19-vaccines 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines


  12/20/2021 

 6 Bengali 
 

• WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-
vaccines 

 
12 বছর ও তার েবিশ বয়সী পৃ�েপাষকেদর জন�, এক�ট COVID-19 �টকার স�ণূ � িচিকৎসািবিধ হল দু�ট 
েডাজিবিশ� �টকার অ�ত দু�ট েডাজ েযমন Pfizer বা Moderna �টকা, অথবা এক�ট একক েডাজিবিশ� 
�টকার এক েডাজ, েযমন Janssen/Johnson & Johnson �টকা।  
 
28 জানুয়ারী, 2022 পয �� 5-11 বছর বয়সী িশ�েদর �ধুমা� এক�ট েডাজ �েয়াজন। 29 জানুয়ারী, 
2022 েথেক �� কের, 5-11 বছর বয়সীেদর 12 বা তার েবিশ বয়সী ব���েদর মেতা একইভােব, এক�ট 
COVID-19 �টকার স�ূণ � িচিকৎসািবিধর �মাণ েদখােত হেব।  
 
েয সম� িশ�র বয়স 13 িডেস�র, 2021 পয �� 5 বছর হয় িন, তােদর স�ূণ � �টকাকৃত হওয়ার জন� 
তােদর জ�িদেনর পের 45 িদন পয �� সময় আেছ।  
 
 এক-েডােজর �মাণ স�ূণ � িচিকৎসািবিধর �মাণ 

 
5-11 বছর বয়সী হ�া ঁ, তেব �ধুমা� 28 জানয়ুারী, 

2022 পয �� 
 

হ�া ঁ, 29 জানুয়ারী, 2022 েথেক 
�� হে� 

12 বছর ও তার েবিশ 
বয়সী 

হ�া ঁ, তেব �ধুমা� 26 িডেস�র, 
2021 পয �� 

হ�া ঁ, 27 িডেস�র, 2021 েথেক 
�� হে� 

 
িন�িলিখত�িল েদিখেয় পয �া� �মাণ �দশ �ন করা েযেত পাের:  

• তােদর েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েকে�র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
�টকাকরণ কােড�র এক�ট ছিব বা হাড� কিপ 

• NYC COVID Safe অ�াপ 
• িনউ ইয়ক� ে�ট Excelsior অ�াপ  
• CLEAR এর িড�জটাল ভ�া��ন কাড�, CLEAR েহলথ পাস 
• আিধকািরক �টকাকরেণর েরকড� 
• িনেচর �টকা�িলর মেধ� এক�টর জন� মািক�ন যু�রাে�র বাইের �েয়াগ করা এক�ট �টকার 

আনু�ািনক �টকাকরণ েরকেড�র এক�ট ফেটা বা হাড� কিপ0

1: AstraZeneca/SK Bioscience, 
Serum Institute of India/COVISHIELD ও Vaxzevria, Sinopharm, বা Sinovac।  

 
যিদ েকানও ব��� এক�ট Key to NYC �িত�ােন �টকাকরেণর �মাণ েদখােত অ�ীকার কেরন 
তাহেল কী হেব? 
�টকাকরেণর �মাণ েদখােত অ�ীকার কেরন এমন একজন ব��� যােক নীেচ বিণ �ত যু��স�ত 
�া���িবধান মঞ্জরু করা হয় িন, (নীেচ "ন�ায� বা�বায়ন এবং যু��স�ত �া���িবধান" িবভাগ�ট 
েদখুন) িতিন খুব �ত এবং সীিমত উে�েশ� (েযমন বাথ�ম ব�বহার করা, খাবার েনওয়া, িবল পিরেশাধ 
করা বা লকার �েম েপাশাক পালটােনা) ছাড়া �েবশ করেত পারেবন না। এই ধরেনর সীিমত উে�েশ� 
এক�ট অনু�ান�েল �েবশ করার সময়, ব���েদর অবশ�ই েফস মা� পের থাকেত হেব। 
 

 
1 14 আগ�, 2021 পয �� সা�িতক। 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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আ�জ�ািতক �টকাকরণ কােড� েকান তথ� অ�ভ� �� করেত হেব?  
মািক�ন যু�রাে�র বাইের �েয়াগ করা �টকা�িলর জন� �টকাকরেণর �মাণ এক�ট আনু�ািনক �টকাকরণ 
েরকড� �ারা �দিশ �ত হেত পাের যার মেধ� িন�িলিখত�িল অ�ভ� �� থাকেত হেব:  

• নাম ও পদবী  
• জ�তািরখ  
• �টকা পেণ�র নাম (েযমন: AstraZeneca/SK Bioscience)  
• �েয়ােগর তািরখ(�িল)  
• েয �ােন �টকা েদওয়া হেয়িছল বা েয ব��� �টকা িদেয়িছেলন  

o মািক�ন যু�রাে�র বাইের �টকা েনওয়া েলােকেদর জন�, উৎস েদশ�টেক �টকাকরেণর 
�ান িহসােব তািলকাভ� � করা েযেত পাের 

 
WHO �ারা জ�রী ব�বহােরর জন� অনুেমািদত �টকা�িল স�েক� সবেচেয় সা�িতক তেথ�র জন�, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccinesএ WHO 
এর ওেয়বসাইট েদখুন। 
 
আমােক িক যাচাই করেত হেব েয �টকাকরেণর �মাণ�ট আসল? 
না। 
 
যিদ েকউ এক�ট জাল �টকাকরণ কাড� েদখায় তাহেল?  
যিদ আপনার সে�হ হয় েয েকউ এক�ট জাল �টকাকরণ কাড� উপ�াপন করেছ, তাহেল আপিন 
311 ন�ের কল কের এ�ট িরেপাট� করেত পােরন, https://ag.ny.gov/complaint-formsএর মাধ�েম, 
833-VAX-SCAM (833- 829-7226) এ েফান কের, অথবা STOPVAXFRAUD@health.ny.govএ 
�া�� দ�র (Department of Health)-েক ইেমল কের এক�ট অিভেযাগ দােয়র করার �ারা NYS 
অ�াটিন � েজনােরেলর কােছ িরেপাট� করেত পােরন। 
 
েকানও Key to NYC �িত�ান িক আরও কেঠার নীিত �হণ করেত পাের এবং আমার �িত�ােন 
�েবেশর জন� কম� ও প�ৃেপাষকেদর স�ূণ ��েপ �টকা�া� হওয়া বাধ�তামূলক কের িদেত 
পাের? 
হ�া।ঁ Key to NYC �িত�ান�িল Key to NYC �েয়াজনীয়তা�িলেক ছািপেয় েযেত পাের এবং স�ূণ � 
�টকাকরণ বা অন�ান� �িতর�ামূলক ব�ব�ােক আবশ�ক কের িদেত পাের, তেব সবসমেয়র মেতাই, 
অ�মতা বা িচিকৎসাগত অব�া সং�া� কারেণ �টকা েদওয়া হয়িন এমন কম� ও পৃ�েপাষকেদর জন�, 
েসইসােথ েয কম�েদর ধম�য় িব�াস স�িক�ত কারেণ �টকা েদওয়া হয়িন তােদর জন�ও উপযু� 
যু��স�ত �া���িবধান�িলেক িবেবচনা করা উিচত। যু��স�ত �া���িবধান স�েক� আরও তেথ�র 
জন�, নীেচর "ন�ায� বা�বায়ন এবং যু��স�ত �া���িবধান" িবভাগ�ট েদখুন। 
 
 
পিরচেয়র �মােণর ধরন�িল  
 
�টকাকরেণর �মাণ ছাড়াও আমােক িক অন� সনা�করণ পরী�া করেত হেব? 
হ�া।ঁ �টকাকরেণর �মােণর মেতা একই সনা�কারী তথ� বহনকারী পিরচয়প�ও অবশ�ই েদখােত হেব। 
তেব, 18 বছেরর কম বয়সী িশ�েদর জন�, সনা�করণ �দশ �েনর �েয়াজন েনই। 
 
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://ag.ny.gov/complaint-forms
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আমােক িক �েত�েকর জন� সনা�করণ যাচাই করেত হেব? 
18 বছর বা তার েবিশ বয়সী বেল মেন হয় এমন েয কারও পিরচয়প� আপনােক অবশ�ই যাচাই করেত 
হেব। ইনেডার �ােন �েবেশর জন� �টকাকরেণর �মাণ পরী�া করার সােথ একই সমেয় এই 
সনা�করণ�টও অবশ�ই পরী�া করেত হেব। এছাড়াও, আপিন 18 বছেরর কম বয়সী ব���েদর জন� 
সনা�করণ পরী�া করেত পােরন তেব এ�ট করা বাধ�তামূলক নয়। আপনার বারবার িফের আসা 
�াহকেদর �িতবার আসার জন� সনা�করণ পরী�া করার �েয়াজন েনই যিদ আপনার কােছ 
ইেলক�িনক বা কাগেজর েরকড� থােক যা েদখায় েয এই ধরেনর �াহকরা পূেব � �টকাকরণ এবং 
সনা�করেণর �মাণ েদিখেয়েছন। 
  
এছাড়াও, িফটেনস স্ট� িডও বা সাং�ৃিতক �িত�ােনর কম� বা সদেস�র মেতা ব���েদর জন� আপনার 
সনা�করণ পরী�া করার �েয়াজন েনই, যিদ �টকাকরেণর �মাণ�ট েসই ব���র জন� আপনার কােছ 
ইিতমেধ�ই বজায় রাখা পিরচেয়র েরকেড�র সােথ িমেল যায়।  
 
সনা�করেণ কী কী অবশ�ই থাকেত হেব? 
সনা�করণ�ট অবশ�ই এমন হেত হেব যা আপনােক িন��ত হেত েদেব েয �েবেশর অনুেরাধকারী 
ব����ট �টকাকরেণর �মােণ �িতফিলত একই ব���। এর মােন হল েয সনা�করেণ েয েকানও এক�ট 
অবশ�ই থাকেত হেব: 

• ব����টর নাম এবং ব����টর এক�ট ছিব; বা 
• ব����টর নাম এবং ব����টর জ� তািরখ। 

তারপর আপনােক নাম ও ফেটা বা জ� তািরখেক �টকাকরেণর �মােণ �দিশ �ত নাম ও ফেটা বা জ� 
তািরেখর সােথ অবশ�ই ত�লনা করেত হেব। 
  
সনা�করেণর �হণেযাগ� ধরেনর উদাহরণ�িল কী কী? 
সনা�করেণর �হণেযাগ� ধরেনর উদাহরণ�িলর মেধ� এ�িল অ�ভ� ��, িক� এেতই সীমাব� নয়:  

• �াইভার'স লাইেস�  
• �াইভার ব�তীত অন� সরকাির ID কাড�  
• IDNYC কাড� 
• পাসেপাট�  
• �ুল বা কােজর ID কাড� 

ব���রা তােদর েফােন এক�ট ছিব সহ বা NYC Covid Safe-এর মেতা এক�ট অ�াপ ব�বহার কেরও তােদর 
সনা�করণ নিথর কিপ েদখােত পােরন যা তােদরেক নিথর এক�ট কিপ েদখােত েদয়। 
 
 
�েয়াজনীয় সাইন এবং নিথ  
 
েকান �েয়াজনীয় সাইেনজ আেছ িক?  
হ�া।ঁ  Key to NYC এর আওতাভ� � এক�ট �িত�ানেক অবশ�ই এক�ট সাইন েপা� করেত হেব যা কম� ও 
পৃ�েপাষকেদর �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা স�েক� অবিহত কের। এক�ট �িত�ান NYC �া�� িবভাগ 
�ারা ৈতির এক�ট সাইন েপা� করেত পাের, যা অনলাইেন nyc.gov/keytoNYC এ বা 311 এ কল কের 
পাওয়া যায়, যা আপনােক িবনামূেল� সাইন�ট ডাকেযােগ পাঠােব। সাইন�ট একািধক ভাষায় উপল�।  
 
এক�ট �িত�ান তার িনজ� সাইনও ৈতির করেত পাের, যা কমপে� 8.5 x 11 ই�� মােপর হেত হেব , 
কমপে� 14-পেয়� ফ� ব�বহার করেত হেব এবং এই পাঠ��ট অ�ভ� �� করেত হেব:  “কম� এবং 5 বছর 
ও তার েবিশ বয়সী �াহকেদর এই �িত�ােন �েবেশর জন� COVID-19 এর িব�ে� �টকা েনওয়ােক িনউ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
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ইয়ক� িস�ট আবশ�ক কের িদেয়েছ। িবনামূেল� এক�ট COVID-19 �টকা েকাথায় পাওয়া যােব তা জানেত 
nyc.gov/vaccinefinder েদখুন বা 877-VAX-4NYC (877-829-4692) ন�ের কল ক�ন। Key to NYC 
স�েক� আরও তেথ�র জন�, nyc.gov/keytoNYCেদখুন।”  
 
আমােক েকাথায় সাইন�ট েপা� করেত হেব? 
সাইন�ট এমন এক�ট �ােন েপা� করেত হেব যা পৃ�েপাষকরা ইনেডার এলাকায় �েবশ করার আেগ 
তােদর কােছ সহেজই দৃশ�মান হয়।  
 
আমােক েকান নিথ�িল েরেখ িদেত হেব?  
আপনার অবশ�ই এক�ট বা�বায়ন পিরক�না থাকেত হেব যা বণ �না করেব েয আপিন কীভােব কম� ও 
পৃ�েপাষকেদর জন� �টকারেণর �মাণ যাচাই করেবন। পিরক�না�ট অবশ�ই সাইেট থাকেত হেব এবং 
পিরদশ �েনর জন� উপল� হেত হেব। একািধক �ােন একই ধরেনর আওতাধীন পিরসর পিরচালনা কের 
এমন এক�ট আওতাধীন স�ার সম� অব�ােনর জন� �েযাজ� এক�ট পিরক�না থাকেত পাের, তেব 
অবশ�ই পিরক�না�টর এক�ট কিপ �িত�ট �ােন রাখা িন��ত করেত হেব যােত এ�ট এক�ট পিরদশ �েনর 
সময় েদখােনা যায়। 
 
এছাড়াও আপনােক: (a) আপনার কম�রা �িতবার কাজ করার জন� িরেপাট� করার সময় তােদর 
�টকাকরেণর �মাণ পরী�া করেত হেব এবং আপিন েয পরী�া কেরেছন তার এক�ট েরকড� রাখেত 
হেব, অথবা (b) আপনার কম�েদর �টকাকরেণর �মােণর েরকড� রাখেত হেব। কম�রা �ধুমা� কেয়ক 
িদেনর জন� আপনার সােথ থাকেল আপিন �থম িবক��ট ব�বহার করা েবিশ সহজ মেন করেত পােরন। 
ি�তীয় িবকে�র অধীেন, আপিন তােদর CDC �টকাকরণ কাড� বা �হণেযাগ� �মােণর অন� েকানও 
সং�রেণর এক�ট কিপ ৈতির কের বা এক�ট ছিব িনেয় �েয়াজনীয় েরকড� রাখেত পােরন (পৃ�া 5 এ 
উপেরর ���ট েদখুন, "�টকাকরেণর েকান ধরেনর �মাণ�িল যেথ�?" )। আপিন যিদ তােদর �মাণ 
পয �ােলাচনা করেত চান এবং তােদর �টকাকরেণর তথ� িলেখ রাখেত চান, তাহেল আপনােক এক�ট 
কাগজ বা ইেলক�িনক েরকড� ৈতির করেত হেব যােত �েত�ক কম�র জন� িন�িলিখত তথ� অ�ভ� �� 
থােক: 
 

1. কম�র নাম; এবং 
 

2. ব����ট স�ূণ ��েপ �টকা�া� িকনা; এবং 
 

3. এক�ট দুই েডাজিবিশ� �টকার �থম েডােজর �মাণ জমা িদেয়েছন এমন একজন কম�র জন�, 
েয তািরেখর মেধ� ি�তীয় েডােজর �মাণ েদওয়া আবশ�ক, যা �থম েডােজর �মাণ জমা 
েদওয়ার 45 িদেনর মেধ� হেত হেব। 

 
যিদ আপনার েকােনা কম� �টকা না িনেয় কাজ কেরন কারণ আপিন তার জন� এক�ট যু��স�ত 
�া���িবধান অনুেমাদন কেরেছন, েসই ে�ে� আপিন কখন যু��স�ত �া���িবধান মঞ্জরু 
কেরিছেলন, এ�ট িকেসর িভি�েত করা হেয়িছল এবং যু��স�ত �া���িবধােনর জন� কম�র �দান করা 
েয েকানও সহায়ক নিথর এক�ট েরকড� আপনার কােছ থাকেত হেব। যু��স�ত �া���িবধান এবং 
েরকড� রাখার িবষেয় আরও তেথ�র জন� অনু�হ কের নীেচর ���ট েদখুন, "আমােক িক পৃ�েপাষক ও 
কম�েদর েকানও যু��স�ত �া���িবধান �দান করেত হেব?"। 
 
সবেশেষ, আপিন যিদ একজন চ� ��িভি�ক কম� িনেয়াগ কেরন, তাহেল আপনােক চ� ��িভি�ক কম�র 
�টকাকরেণর ি�িতর েরকড� রাখেত হেব না। আপিন পিরবেত� চ� ��িভি�ক কম�র িনেয়াগকত�ােক িন��ত 

https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
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করার অনুেরাধ করেত পােরন েয েসই চ� ��িভি�ক কম�েক �টকা েদওয়া হেয়েছ। তেব, আপনােক 
আপনার অনুেরােধর এক�ট েরকড� রাখেত হেব, ও �ঠকাদােরর িনেয়াগকত�ার িন��তকরণ েয 
�ঠকাদারেক �টকা েদওয়া হেয়েছ।  
 
আমােক েয নিথ�িল েরেখ িদেত হেব েস�িল আমার কীভােব পিরচালনা করা উিচত? 
তেথ�র েগাপনীয়তা ও িনরাপ�া সুরি�ত থাকা িন��ত করার জন� েয েকানও �টকাকরেণর তথ� এক�ট 
সুরি�ত উপােয় সং�হ ও সংর�ণ করেত হেব। এই ধরেনর তথ� �ধুমা� কম� বা অন� এমন ব���েদর 
�ারাই অ�াে�স করা উিচত যােদর এই আেদশ, বা অন�ান� সরকারী আেদশ, আইন বা িবিধিনয়ম েমেন 
চলার উে�েশ� এই ধরেনর তথ� অ�াে�স করার ৈবধ �েয়াজন আেছ। �টকাকরেণর তথ� অন� েকােনা 
উে�েশ� ব�বহার করা উিচত নয়।  
 
আিম িক ইংের�জ ছাড়া অন� েকােনা ভাষায় আমার বা�বায়ন পিরক�না িলখেত পাির? 
িলিখত বা�বায়ন পিরক�না�ট ইংের�জেত হওয়া আবশ�ক নয়। আপিন েয েকােনা ভাষায় আপনার 
বা�বায়ন পিরক�না�ট িলখেত পােরন।  
 
 
ন�ায� বা�বায়ন এবং যু��স�ত �া���িবধান 
 
আমােক িক পৃ�েপাষক ও কম�েদর েকানও যু��স�ত �া���িবধান �দান করেত হেব?  
অ�মতা সং�া� কারেণ �টকা েদওয়া হয়িন এমন প�ৃেপাষকেদর জন�, এবং অ�মতা, ধম�য় িব�াস, 
গভ�াব�া, বা সাংসািরক সিহংসতার িশকার হওয়ার ি�িত, েযৗন অপরাধ বা অনুসরণ করা সং�া� কারেণ 
�টকা েদওয়া হয়িন এমন কম�েদর জন�, �িত�ট Key to NYC ব�বসািয়ক �িত�ানেক এই নীিত ও 
জন�াে��র প�ােত থাকা উে�শ��িল মেন েরেখ উপযু� যু��স�ত �া���িবধান�িল িবেবচনা 
করেত হেব।  
 
অিতির� তেথ�র জন�, 888-SBS-4-NYC এ েছাট ব�বসা পিরেষবার (Small Business Services) 
হটলাইেন কল ক�ন বা CCHR-এর তথ� প��িল পড়ুন: Guidance for Employers on Equitable 
Implementation of COVID-19 Vaccine Requirements (COVID-19 �টকার �েয়াজনীয়তা�িলর ন�ায� 
বা�বায়েনর িবষেয় িনেয়াগকারীেদর জন� িনেদ�িশকা) এবং Guidance for Public Accommodations on 
Equitable Implementation of COVID-19 Vaccine Requirements (COVID-19 �টকার 
�েয়াজনীয়তা�িলর ন�ায� বা�বায়েন সব �জনীন �া���িবধােনর জন� িনেদ�িশকা)। িস�ট এক�ট 
েচকিল�ও ৈতির কেরেছ েয�ট ব�বহার কের িনেয়াগকত�ারা িন��ত করেত পােরন েয তারা কম�েদর 
যু��স�ত �া���িবধােনর অনুেরাধ�িল যথাযথভােব পিরচালনা করেছন: 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination-workplace-
accommodations.pdf  
 
পৃ�েপাষক বা কম�রা েকাথায় ৈবষম� স�েক� অিভেযাগ করেত পােরন?  
ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর ৈবষম� বা হয়রািন েথেক ম�ু হওয়ার অিধকার মানুেষর আেছ।  
NYC.gov/HumanRights এ বা 311 এর মাধ�েম NYC মানবািধকার কিমশন (Commission on Human 
Rights) এর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 
 
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Employment-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PwSsZibUqQQiQClGqGiz5Z8h4dFeXnJ09z1rN%2BkhU34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fcchr%2Fdownloads%2Fpdf%2Fpublications%2FVax-Public-Accommodations-Guidance.pdf&data=04%7C01%7CRLipman%40cityhall.nyc.gov%7Cb4f62401294b4e30d89f08d9c0058a1a%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637751952763226490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KR2wmn2Xba%2F%2BfN%2BD4%2FMZLLSem6j8x0tJzRsWug0FCgM%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination-workplace-accommodations.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/vaccination-workplace-accommodations.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
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ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর জন� সং�ান  
 
এই িনেদ�িশকা�ট বুঝেত আমােক সাহায� করার জন� েকানও ওেয়িবনার উপল� আেছ িক?  
হ�া।ঁ আপনার ব�বসায় সহায়তা করার জন� িনেদ�িশকা এবং উপল� অন�ান� সং�ান�িলেক িবশেদ বণ �না 
করেব এমন ভাচ� �য়াল ওেয়িবনার�িল খুেঁজ েপেত, nycsmallbizcourses.eventbrite.com েদখুন এবং 
“Key to NYC Guidelines and Resources to Help Your Business” (আপনার ব�বসােক সাহায� করার 
জন� Key to NYC িনেদ�িশকা ও সং�ান) স�ান ক�ন।  
 
এই আেদেশর সােথ স�িক�ত অিতির� খরেচর ে�ে� আমােক সাহায� করার জন� েকানও 
অথ �ায়ন আেছ িক?   
িস�টর পাচঁ�ট বেরা জেুড় NYC িবজেনস সিলউশন েস�ার রেয়েছ যা আপনােক িবনামূেল� সং�ান�িলর 
সােথ সংেযাগ করেত সাহায� করেত পাের। এ�িল 40 �টরও েবিশ ঋণদাতার সােথ কাজ কের এবং 
আপনার জন� অথ �ায়েনর স�ঠক িবক��ট আেলাচনা করেত পাের। আরও জানেত 
http://www.nyc.gov/financingassistance এ যান অথবা 888-SBS-4NYC এ SBS হটলাইেন কল ক�ন।  
 
আমার যিদ অিতির� কম� িনেয়ােগর �েয়াজন হয় তাহেল?   
িস�টর Workforce1 েস�ার�িল পাচঁ�ট বেরা জেুড় অবি�ত এবং আপনােক নত�ন �িতভার সােথ 
িবনামূেল� সংেযাগ করেত এবং আপনার বত�মান কম�েদর �িশ�ণ িদেতও সাহায� করেত পাের।  
www.nyc.gov/recruitment এ আরও জানুন অথবা আেরা জানার জন� 888-SBS-4NYC এ SBS 
হটলাইেন কল ক�ন। 
 
 
বলবৎকরণ  
 
�াহকরা সহেযািগতা করেত অ�ীকার করেল েবসরকাির ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর কী করা 
উিচত?  
�শাসিনক িবচার ও �নািন দ�র (Office of Administrative Trials and Hearings) এক�ট ওেয়িবনার 
েপা� কেরেছ (https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page) যা 
�াহক এবং ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর মেধ� �ে�র সমাধােনর �িশ�েণর জন� েসরা অনুশীলন�িল 
বণ �না কের৷ জীবন বা ব���গত স�ি�র জন� িবপদ সৃ�� করেত পাের এমন এক�ট জ�রী পিরি�িত বা 
অব�া স�েক� িরেপাট� করার জন�, েবসরকাির ব�বসািয়ক �িত�ান�িলর 911 ন�ের কল করা উিচত।  
 
কীভােব Key to NYC �েয়াজনীয়তা বলবৎ করা হেব?  
িস�টর িবিভ� সং�ার পিরদশ �করা 13 েসে��র, 2021 েথেক Key to NYC বলবৎকের চেলেছ। 
পিরদশ �করা েয সং�ারই েহান না েকন, তারা সবাই একই Key to NYC �েয়াজনীয়তা�িল েমেন চলার 
িবষয়�ট পিরদশ �ন করেবন। 
 
িনয়ম না মানার জন� েকােনা জিরমানা আেছ িক?  
13 েসে��র, 2021 পয ��, অনুবত� নয় বেল �মািণত এক�ট �িত�ানেক $1,000 জিরমানা করা হেত 
পাের। বারবার ল�েনর ফেল জিরমানার পিরমাণ েবেড় েযেত পাের বা অন�ান� বলবৎকারী পদে�প 
েনওয়া হেত পাের।  
 
পিরদশ �ন স�েক� �� বা উে�েগর িবষেয় আিম কােক কল করেত পাির? 
888-SBS-4-NYC এ �ু� ব�বসািয়ক পিরেষবা হটলাইেন কল ক�ন।  

https://www.eventbrite.com/o/nyc-department-of-small-business-services-5423713077
http://www.nyc.gov/financingassistance
http://www.nyc.gov/recruitment
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Foath%2Fconflict-resolution%2Fconflict-resolution.page&data=04%7C01%7CKCocklin%40cityhall.nyc.gov%7C046bd7e7d8d64768046e08d960419920%7C35c828166c56443bbaf68312163cadc1%7C0%7C0%7C637646657143835867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B8fjV%2FzpbxKrl0yFqTve%2Frpruxa4WONJHojzHVUTfLQ%3D&reserved=0
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�টকা েনওয়া 

 
COVID-19 �টকা�ট স�েক� আিম েকাথায় আরও জানেত পাির?  
COVID-19 �টকা িনরাপদ, কায �কর এবং িবনামূল�। আরও জানেত nyc.gov/covidvaccine এ বা 311 
ন�ের কল ক�ন। 
 
আমার কম�েদর েকাথায় �টকা েদওয়া েযেত পাের?  
এক�ট �টকা েদওয়ার �ান খুেঁজ েপেত ভ�াকিসন ফাই�াের যান (nyc.gov/vaccinefinder), আপনার 
কাছাকািছ এক�ট অব�ান খুেঁজ েপেত বা এক�ট অ�াপেয়�েমে�র সময়সূিচ িনধ �ারণ করেত   
877-VAX-4NYC (877-829-4692) এ কল ক�ন।  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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