
 
 

ের�ুের� মািলকেদর জনয্ OATH স�িকর্ ত তথয্ 

আমার ের�ুের�িট কখন পিরদশর্ন করা হেব? NYC-এর �িতিট খাদয্ েসবা �িত�ােন বছের অ�ত একবার অেঘািষতভােব, অনসাইট পিরদশর্ন পিরচালনা করা হয়। ের�ুেরে�র খাদয্ 
বা পানীয় �হণ বা ��িত কােল অথবা সকেলর জনয্ ের�ুের� েখালা থাকাকােল েযেকােনা সময় পিরদশর্ক পিরদশর্েন আসেত পােরন। 

আিম িক পিরদশর্েকর ব�েবয্র সােথ ি�মত েপাষণ করেত পাির? হয্াঁ। িনউ ইয়কর্  িসিটর আইন অনুযায়ী, পিরদশর্েকর েযেকােনা মতামত বা িস�াে�র িবরুে� আপিন OATH-এ 
অনুি�ত �শাসিনক শনািনেত চয্ােল� করেত পারেবন। 

আমার েলটার ে�ড িকভােব িনধর্ারণ করা হেব? পিরদশর্ন কােল নজের আসা সকল NYC �া�য্ েকাড অথবা অনয্ানয্ NYC আইন, িনয়ম বা নীিত ল�েনর সােথ িকছু িনিদর্ � 
পিরমাণ “পেয়�”-এর স�কর্  রেয়েছ। ল�েনর ঝঁুিক জনগেণর জনয্ যত েবিশ, তত েবিশ পেয়� েসই ল�েনর জনয্ �েয়াগ করা হয়। পিরদশর্ন েশেষ, পিরদশর্েনর ে�ােরর জনয্ 
সকল পেয়� েযাগ করা হয়। পিরদশর্ন ে�ার কম হওয়া মােন উৎতম েলটার ে�ড ও কম জিরমানা। েলটার ে�েডর সীমা এরকম: েমাট ে�ার 0-13 পেয়� = “A” ে�ড; 14-27 পেয়� 
= “B” ে�ড; এবং 28 বা তার েবিশ পেয়� = “C” ে�ড। 

��বয্: আপনার পিরদশর্ন ে�ার যত কম হেব, তত কম �া�য্ িবভাগ আপনােক পিরদশর্ন করেব। বছেরর �থম পিরদশর্েন যিদ আপনােক 14 পেয়ে�র কম েদওয়া হয়, তাহেল আপিন 
অিবলে� একিট চূড়া� “A” েলটার ে�ড পােবন এবং পিরদশর্েনর েযেকােনা ও সকল জিরমানা মওকুফ হেয় যােব। যিদ আপনােক বছেরর �থম পিরদশর্েন 14 পেয়� বা তার েবিশ েদওয়া 
হয়, তাহেল আপনার �িত�ােন পুনরায় পিরদশর্ন করা হেব। আপিন তখন একিট “ে�ড কাডর্ ” ও একিট “ে�ড েপি�ং কাডর্ ” পােবন। OATH শনািনর তািরখ পযর্� আপিন এই দুইিট কােডর্ র 
েযেকােনা একিট েপা� করেত পারেবন। পুনঃপিরদশর্েন যিদ আপনােক 14 পেয়ে�র কম েদওয়া হয়, তাহেল ঐ িনিদর্ � পিরদশর্েনর সকল জিরমানা মওকুফ হেয় যােব। 
আেরা তেথয্র জনয্ েদখুন: 

• https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/how-we-score-grade.pdf 
• https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/restaurant-grading-penalty-relief-faq.pdf 
• https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/letter-grading-for-restaurants.page 

��বয্: েমাবাইল ফুড েভি�ং ইউিনট, অ�ায়ী খাদয্ েসবা �িত�ান, �াইমারী বা েসেক�াির �ুল �ারা পিরচািলত খাদয্ �িত�ান, হাসপাতাল পিরচািলত কয্ােফেটিরয়া, সংেশাধনমূলক 
ফয্ািসিলিট, দাতবয্ সং�া (সুয্প িকেচন বা অনয্ানয্ ��ত খাদয্ িবতরণ ে�া�াম সহ) বা অলাভজনক সদসয্ সং�া �ারা পিরচািলত খাদয্ েসবা �িত�ান যারা শধুমা� তােদর সদসয্েদর 
খাবার সরবরাহ কের- তােদরেক েলটার ে�ড �দান করা হয় না। 

জন�া�য্ ঝঁুিকর উপর িনভর্ র কের ল�নসমূহ “গরুতর” বা “সাধারণ” হেত পাের। গরুতর ল�েনর জনয্ েবিশ পেয়� েদওয়া হয়। ল�নসমূহ িবিভ� “অব�া” মা�ারও হেত পাের। েযমন, 
যিদ পিরদশর্েনর সময় আপনার ের�ুের�েক 3 �ুট ফাইল িদেয় পযর্েব�ণ করা হয়, তাহেল েসিট 20 �ুট ফাইেলর পযর্েব�েণর তুলনায় কম “অব�া”-এর হেত পাের। “অব�া” যত উ� 
হেব, তত েবিশ পেয়� আপনােক েদওয়া হেব এবং জিরমানাও তত েবিশ হেব। যিদ আপিন মেন কেরন পিরদশর্েকর বিণর্ত “অব�া” সিঠক নয়, তাহেল OATH শনািনর সময় শনািন 
কমর্কতর্ ার সামেন েসিট উপ�াপন করার অিধকার আপনার রেয়েছ। 

��বয্: েবিশরভাগ DOHMH ল�নসমূেহর িবিভ� অব�ার একিট বয্াখয্ামূলক িবে�ষণ “পিরদশর্েনর সময় আপিন কী �তয্াশা করেত পােরন” DOHMH ডকুেমে�র পৃ�া 8 এর শরুেত 

রেয়েছ যা এখােন পাওয়া যােব : https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue-book.pdf 

আমার স�াবয্ জিরমানা িকভােব গণনা করা হেব এবং েসিট কত েবিশ হেত পাের? কিথত ল�নসমূেহর সংখয্া, পাশাপািশ েসগেলা “গরুতর” নািক “সাধারণ” এবং বিণর্ত 
“অব�া” এসব িকছুর উপর স�াবয্ জিরমানা িনভর্ র কের। পযর্েব�ণ করা �িতিট ল�েনর জনয্ একিট জিরমানা হেত পাের। আইন অনুযায়ী জিরমানা িনধর্ািরত হেব এবং তা $200 েথেক 
$2000 পযর্� হেত পাের। আপিন “পুনরাবৃিৎতকারী” অপরাধী িহেসেব গণয্ হেল জিরমানা আেরা েবিশ হেত পাের। 

এমন েকউ িক আেছ িযিন OATH শনািনর জনয্ ��িত িনেত আমােক সহেযািগতা করেত পাের? আপনার যিদ েকােনা আইনজীবী অথবা িনেয়াগকৃত েপশাদার, েরিজ�াডর্  
�িতিনিধ না থােক, তাহেল OATH আপনােক একজন OATH েহ� েস�ার- �িসিডউরাল জাি�স েকাঅিডর্ েনটেরর সােথ িবনামূেলয্ কথা বলার সুেযাগ েদেব িযিন আপনােক আইিন তথয্ 
ও সং�ান �দােনর মাধয্েম OATH শনািনর জনয্ ��ত হেত সহেযািগতা করেত পারেবন। এই বয্ি�রা শনািন �ি�য়া ও আপনার িবক�সমূহ স�েকর্  তথয্ িদেত পারেবন এবং আপনার 
েকােনা �� থাকেল েসগেলার উৎতর িদেত পারেবন। েহ� েস�ার �িসিডউরাল জাি�স েকাঅিডর্ েনটেরর সােথ অয্াপেয়�েম� িনধর্ারেণর জনয্ অনু�হ কের েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 

8 টা েথেক িবেকল 5 টা পযর্� েযেকােনা OATH এর িঠকানায় সরাসির OATH েহ� েস�াের এেস, েটিলেফােন (212) 436-0845 ন�ের, অথবা ইেমইেল 
Smallbizhelp@oath.nyc.gov এ েযাগােযাগ করুন। 
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