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ব বসা পনুরায় খালা - পযায় 1 এর জন  িনউ ইয়ক িস টর সং ানসমহূ 

িনরাপদ ও সু  িনউ ইয়ক িস টর জন  চার ট সেবা ম ধান কাযাভ াস 

1. অসু  হেল বািড়েত থাকুন 
2. শারীিরক দরূ  বজায় রাখনু 

3. মুখ ঢাকার আবরণ প ন 
4. আপনার হাত পির ার রাখুন

 
আপিন যিদ ব বসা পুনরায় খােলন:  

সামবার 8 জনু তািরেখ িনউ ইয়ক িস ট পুনরায় খালার পযায় 1 এ েবশ করেব  এেত অ ভ  থাকেব উৎপাদন, পাইকাির 
ব বসা এবং ধুমা  ফুটপােথ বা দাকােন িপক-আপ বা প-অেফর জন  খুচেরা িব য়  িনমাণ  ও কৃিষ, িশকার করা, 
বনপালন, ও মাছ ধরার িলও পুনরায় খুলেব    

আপনার থম গ ব  হেব িনউ ইয়ক ট িনউ ইয়ক ফেরায়াড (New York Forward) িনেদশনা - ব বসা িলেক পুনরায় খালার 
জন  অবশ ই েটর থেক িন িলিখত আেদশ িল পড়েত ও ত য়ন করেত হেব   

িনউ ইয়ক ট া  ও মানিসক া  িবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) িনউ ইয়ক েটর িনেদশনা 
মেন পযায় 1 এ পুনরায় খালার জন  সরল ভাষায় িত ট ে র জন  বারংবার জ াসা করা সমূহ তির কেরেছ  উপর , 
ছাট মােপর ব বসািয়ক পিরেষবা িবভাগ (Department of Small Business Services, SBS) ব বসা ও কম েদর জন  এই সহজ 
চারপ ট তির কেরেছ   

ব বসা িলর জন  সহায়তা 

 িন িলিখত িনেদশনা িলেত সহায়তা:  888-SBS-4NYC এ কল ক ন  

আপনার েয়াজনীয় িনরাপ া পিরক নার ে  সহায়তা: িনউ ইয়ক ট া  িবভাগ (New York State 
Department of Health) এর থেক এই টমে ট ব বসা িলেক তােদর িনজ  িনরাপ া পিরক না তির করার জন  
এক ট িনেদিশকা দান কের  এই িনরাপ া পিরক না িল অবশ ই সাইেট দশন করেত হেব  

এক ট নমনুা িনং টল: িনং পিরচালনা করার জন  DOHMH-এর COVID-19 উপসগ িনং টল ব বহার করা যায়  
িনেয়াগকতােদর অবশ ই িতিদন কম েদর জন  াে র িনং দান করেত হেব   

পির ার করার জন  সরা কাযাভ াস: যথাযথ পির ার করার রীিত িলর মাধ েম ব বসা িলেক িনেদশনা দওয়ার 
জন  DOHMH া  সবা ব তীত অন  স টং-এর জন  পির ার করা/জীবাণমুু  করার িনেদশনা তির কেরেছ  

িচ : DOHMH একািধক ভাষায় ি  করার জন  পা ার দান কের  ব বসা িলেক সামা জক দরূ  বজায় রাখা 
সং া  রীিত স ে  অবশ ই িচ  দশন করেত হেব  এই পা ার িলর মেধ  রেয়েছ: 

 রাগ ছড়ােনা িতেরাধ ক ন 
 সামা জক দরূ  
 আপনার কািশ ঢাকা িদন 
 আপনার হাত ধুেয় িনন  

 
িবনামেূল  মুখ ঢাকার আবরণ: ব বসা িল পুেরা শহর জেুড় 60 টর বিশ ােন েত ক কম  িপছ 5 ট মা  সং হ 
করেত পাের  িস ট ছাট ব বসা িলেক িবনা খরেচ 2 িমিলয়ন ফস মা  দান করেছ  

আিথক সহায়তা: লুেঠর ারা ভািবত য ছাট ব বসা িলর দাকােনর সামেনর অংেশ িত হেয়েছ, তারা মরামেতর 
খরচ জাগােনার জন  $10,000 পয  পাওয়ার আেবদন করেত পাের  এই কমসূিচ ট ং -এ  হেব এবং অন ান  
বেরােত সারত হেব  
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পিরদশন 

ব বসা পুনরায় খালার আবশ কতা সং া  পিরদশন িলর সম য়সাধন কের িবেশষ বলবৎকরেণর অিফস (Office of Special 
Enforcement, OSE) এবং িবিভ  এেজ  কম  সরবরাহ কের  শহর জেুড় িনরাপ া সং া  কাযাভ াস িলর চার করার জন  
পূব-স য়ভােব পিরদশন িল পিরচালনা করা হেব, এবং 311 ন ের অিভেযাগ িলর িত য়ােতও তা পিরচালনা করা হেব  
পিরদশকরা ব বসা িলেক িনেদিশকা অনুসরণ করেত সাহায  করার জন  যাগােযাগ ও িশ ার ওপের মেনােযাগ দেবন, এবং 
ধুমা  ব িত মী ঘটনার ে  বা িনর র লংঘেনর জন ই আইন বলবৎকরেণর পদে প নেবন  

আপিন শিরেফর অিফস, অি  িবভাগ (Fire Department, FDNY), পিরেবশমূলক সুর ার িবভাগ (Department of Environmental 
Protection, DEP), উপেভা া ও কম  সুর ার িবভাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP), পিরবহন িবভাগ 
(Department of Transportation, DOT), DOHMH ও OSE থেক পিরদশকেদর মুেখামুিখ হেত পােরন  FDNY অি  িতেরাধ সং া  
গতানুগিতক পিরদশন িলর সােথ ব বসা পুনরায় খালার পিরদশন িল করেব  সব পিরদশক একই িশ ণ পােবন এবং তােদর 
িত য়ায় সম য়সাধন করা হেব  

আপিন যিদ একজন কম  হন 

কম রা তােদর িনেয়াগকতােদর স ে  য কােনা অিভেযােগর িবষেয় অথবা কম ল সং া  িলর জন  ( যমন 
সেবতন িনরাপ া ও অসু তাজিনত ছ ট (Paid Safe and Sick Leave)) উপেভা া ও কম  সুর ার িবভাগ (DCWP) 
হটলাইেনর সে  সংযু  হেত 311 ন ের ফান করেত পােরন  

কম েদর যা জানা েয়াজন সই স ে  অিতির  তেথ র জন , এই সহায়ক নিথ ট এবং DCWP ওেয়বসাইেট অন ান  
সং ান িল দখুন  

আেরা তেথ র জন  311 ন ের ফান ক ন 

িনেদিশকা অনসুরণ করেছ না এমন কােনা ব বসা স ে  অিভেযাগ করার জন , য কউ 311 ন ের ফান করেত পাের  OSE বা 
এক ট সহেযাগী সং া থেক একজন ব বসা পিরদশক অিভেযাগ ট হণ করেবন (ওপের "পিরদশন" দখুন)   

সামা জক দরূ  বজায় রাখা স ে  অিভেযাগ করার জন , য কউ 311 ন ের ফান করেত পাের  এই অিভেযাগ িল িনউ ইয়ক 
িস ট পুিলশ িবভােগর (New York City Police Department, NYPD) কােছ পাঠােনা হেব  

অিতির  সং ান 

এই ওেয়বসাইট িলেক বুকমাক কের রাখনু  COVID-19 স ে  তথ  এবং েয়াজনীয়তা িলর িনয়িমতভােব পিরবতন হে    

 NYC COVID-19 পাটাল – nyc.gov/coronavirus – ব বসা এবং লােভর উে শ হীন সং া িলর িলংক অনুসরণ ক ন   
 NYC DOHMH ওেয়বসাইট – nyc.gov/doh – অন ান  সং ান িলর মেধ  COVID এবং ব বসা িলর জন  িনেদশনা বা 

পা ার ও চারপ িলর িলংক অনুসরণ ক ন 
 NYC িবজেনস (Business) – nyc.gov/nycbusiness – পুনরায় খালা সং া  িনেদশনা, িবনামূেল  মুখ ঢাকার আবরণ 

িবতরণ ও অথায়েনর জন  িলংক সহ 
 NYC 311 – https://portal.311.nyc.gov – কেরানাভাইরাস (COVID-19) ও শহেরর জীবন িবষয়ক িলংক িল অনুসরণ 

ক ন 
 NY ফেরায়াড (Forward) – forward.ny.gov – আইিন িনেদশনা সহ NY ট ওেয়বসাইট 
 NYC ভবন িবভাগ (Department of Buildings, DOB) – nyc.gov/buildings – িনমাণ ে র ওপের তথ  

 


