ওপেন স্টোরফ্রন্টস FAQ
v. 10/28/2020

1. কারা ওপেন স্টোরফ্রন্টস এর আবেদনের যোগ্য?
যেকোনো গ্রাউন্ড ফ্লোর স্টোরফ্রন্টের ব্যবসা যারা মূলত জনসাধারণের সাথে সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের
সাথে সম্পৃকত
্ । ক্ষুদর
্ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ের পাশাপাশি (যেমন- পোশাক এবং
সরঞ্জামের দোকান, খুচরা খাবারের দোকান, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচর্যার দোকান) মেরামতের
দোকান, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সেবা এবং ড্রাই-ক্লিনিং ও লন্ডর
্ ি সেবা অন্তর্ভুকত
্ র য়েছে , এগুলো বসার
জন্য, অপেক্ষা করার জন্য বা শুকনো জিনিস প্রদর্শনের জন্য জায়গাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। “গ্রাউন্ড
ফ্লোর স্টোরফ্রন্টের ব্যবসা” হলো এমন একটি ব্যবসা যেখানে সরাসরি রাস্তা থেকেই যাওয়া যায় এবং
ফুটপাতের উপরেই দোকানের সামনের অংশ থাকে।

2. ওপেন স্টোরফ্রন্টস প্রোগ্রামে কোন কার্যাবলীগুলি অনুমোদিত নয়?


অস্থায়ী সংকেত তৈরি করতে পারে (অর্থাৎ A-ফ্রেমগুলি), পণ্য প্রদর্শন, সম্পর
ূ ্ণ লেনদেন,
বসার জায়গা এবং দড়ি/ কাঠামো তৈরি, প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা এবং ওপেন স্ট্রিট:
রেস্টুপেন্ট এর অংশ হিসাবে উপযুকত
্ ফুটপাতের জায়গাগুলিতে এবং রাস্তার জায়গাগুলিতে সঙ্কচ
ু িত
ছাতা এবং তাাঁবু স্থাপন করা



বাইরের জায়গায় হিটার স্থাপন না করা



বাইরে বিক্রি করা নিষেধ এমন আইটেমগুলি বাদ দিয়ে কেবল বাইরে শুকনো পণ্য বিক্রি করতে
পারে (যেমন- মদ , সিগারেট/তামাক/ ই -সিগারেট, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রী)



বাইরে ব্যক্তিগত সেবা (যেমন- চুল কাটা, প্রসাধনী) পরিচালনা না করা



যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ভেতরে বিক্রির অনুমতি পেয়েছে শুধুমাত্র তারাই বাইরে
বিক্রি করতে পারবে অথবা নতুন বিক্রির জন্য কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই



পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত বিদ্যমান অনুমোদন ও নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে



বাইরের ড্রপ-অব এবং গ্রাহক ক্রয়ের পিক-আপের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারে



বর্ধিত শব্দ নিষিদ্ধ



অনুমতি ছাড়া কোনো রেস্টুরেন্ট বাদে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সামনের ফুটপাত বা
রোডওয়ে (বিনামূল্যে বা অন্যথায়) ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়া



30 অক্টোবর থেকে 31 ডিসেম্বর, 2020 এর মধ্যে উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে



অবশ্যই বাইরের সকল কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে DSNY রনো অ্যোলোটট কার্যকর হওয়ার
সময় থেকে

3. কোন ধরনের ফুটপাত বা রাস্তা যোগ্য?
নিউ ইয়র্ক সিটির 8 ফুটের চাইতে বেশি প্রশস্ত ফুটপাতগুলি ওপেন স্টোরফ্রন্টস প্রোগ্রামটির সিটিং
মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য করে ব্যবহার করতে পারে।
যে সকল রাস্তা ওপেন স্ট্রিট: রেস্টুপেন্ট প্রোগ্রামে অংশ নেবে তার সবগুলো ওপেন স্টোরফ্রন্টস
প্রোগ্রাম দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

4. আমার প্রতিষ্ঠান কখন থেকে বাইরের ফুটপাতের জায়গা ব্যবহার শুরু করতে পারে?
ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত পাবলিক ফুটপাত ব্যবহার করতে চাইছেন এমন প্রতিষ্ঠানকে
অবশ্যই nyc.gov/openstorefronts এ গিয়ে একটি অনলাইন ফরম জমা দিতে হবে এবং জমা দেওয়া শুরু হবে
(30 অক্টোবর বা তার পরে)

5. আমার প্রতিষ্ঠান যদিও বেসমেন্ট স্তরে অবস্থিত রাস্তা থেকেই প্রবেশ করা যায়। আমি কি
তাহলে ওপেন স্টোরফ্রন্টে অংশগ্রহণ করতে পারি?
এটা নির্ভর করে। আপনি যদি এমন কোনো ব্যবসা করেন যা জনসাধারণের কাছে পণ্য ও সেবা প্রদানের
সাথে সম্পৃকত
্ থাকে তবে স্টোরের প্রবেশ পথটি রাস্তা থেকেই সবার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য এবং
প্রতিষ্ঠানের সামনের অংশটিই শুধু আপনার ব্যবসা হিসেবে ধরা হবে (যেমন- অন্য স্টোরফ্রন্ট প্রতিষ্ঠানের
সাথে শেয়ার করা হয়নি), আপনি ওপেন স্টোরফ্রন্টস প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারেন, এমনকি গ্রাহকদের
অবশ্যই আপনার স্টোরফ্রন্টে প্রবেশের জন্য সিাঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। বসার সমস্ত মানদণ্ডের নির্দেশিকা
এখনও মেনে চলতে হবে।

6. যখন আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় তখন আমি কি ফুটপাতে উপকরণগুলি স্টোর এবং
সুরক্ষিত করে রাখতে পারি?
না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত আইটেম এবং উপকরণ অবশ্যই ভিতরে নিতে হবে।
পাত্রযুক্ত গাছপালা বা বেঞ্চগুলির মতো আইটেমগুলি বিদ্যমান বিধিগুলির আওতায় বাইরে থাকতে পারে
(অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীরের বিপরীতে বা যতটা সম্ভব কাছাকাছি রাখা উচিত)।

7. আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি বিদ্যমান স্টপ
ু লাইনের স্টয
্ ান্ড রয়েছে, আমি কি এটি ব্যবহার
চালিয়ে যেতে পারি?
হ্যাাঁ, আপনার যদি বিদ্যমান স্টুপ লাইন স্ট্যান্ডের লাইসেন্স থাকে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের
স্টুপ লাইন স্ট্যান্ডগুলিকে যে শর্তাবলীর অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল সেগুলির অধীনে তাদের স্টুপ লাইন

স্ট্যান্ডগুলি ব্যবহার করা চালিয়ে যেতে পারে। স্টুপ লাইন স্ট্যান্ডগুলি ডিকনস্ট্রাক্ট করার দরকার
নেই এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন সে জায়গাতেই থাকতে পারে।

8. আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশের স্টোরফ্রন্টটি শূন্য রয়েছে, আমি কি পার্শব
্ বর্তী
স্টোরফ্রন্টের সামনে উপকরণগুলি রাখতে পারি বা পণ্যদ্রব্য প্রদর্শন করতে পারি?
না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ঠিক তাদের প্রতিষ্ঠানের সামনের ফুটপাত ব্যবহার করতে পারে
এবং তাদের স্টোরফ্রন্টের প্রস্থকে অতিক্রম করতে পারে না।

9. ওপেন স্টোরফ্রন্টে কার্বসাইড পার্কিং লেনটি ব্যবহার করার জন্য কি কোনো অপশন
রয়েছে?
ওপেন স্টোরফ্রন্টস প্রোগ্রামটি রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। যাইহোক, যদি কোনো ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান একটি মনোনীত ওপেন স্ট্রিট: রেস্টুপেন্টগুস্ট্রলে করিডোরে অবস্থিত থাকে, প্রতিষ্ঠানের ওপেন
স্ট্রিট চলাকালীন সময় ফুটপাত অথবা রাস্তা ব্যবহারের অপশন থাকবে: রেস্টর
ু েন্ট প্রোগ্রাম।

10. ওপেন স্টোরফ্রন্ট আবেদনের জন্য কি কোনো ফি আছে?
প্রোগ্রামটিতে আবেদনের জন্য সিটি কোনো ফি ধার্য করেনি।

11. আমার কি ইন্সর
ু েন্স দরকার?
আপনার উপযুক্ত কভারেজ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সিটি আপনাকে আপনার ইন্সুরেন্স
ব্রোকারদের সাথে পরামর্শ করার সুপারিশ করে।

12. কর্মকাণ্ড দৈনিক কতঘণ্টা?
ওপেন স্টোরফ্রন্টগুলি ব্যবহৃত হতে পারে:


সোমবার-শনিবার: সকাল 8টা - থেকে রাত 11টা



রবিবার: সকাল 10টা - রাত 11টা

যাইহোক ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের সময় কেবল ফুটপাত ব্যবহার করতে পারে।

13. আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ওপেন স্টোরফ্রন্টসের কর্মকাণ্ডের অনুমতিপ্রাপ্ত সময়ের চেয়ে
আগে খোলে অথবা খোলা থাকে। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকার সময় আমি কি বাইরের
জায়গার ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারি?

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি অপারেশনের ব্যবসায়ের সময়গুলিতেই কেবল ফুটপাত ব্যবহার করতে পারে। যদি ওপেন
স্টোরফ্রন্টগুলির জন্য অনুমোদিত সময়গুলির তুলনায় ব্যবসায়ের সময়গুলি আগে বা পরে হয় তাহলে বাইরের
ব্যবহার অনুমোদিত সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে। ওপেন স্টোরফ্রন্টসের সময় শনিবার থেকে সোমবার
সকাল 8টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত এবং রবিবার সকাল 10টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত।
উদোহেণস্বরূে, যস্ট্রদ র োপনো ব্যব্সো প্রস্ট্রিষ্ঠোন েস্ট্রব্ব্োে স োল 9টোয় শুরু হয় িপব্ প্রস্ট্রিষ্ঠোনটট র ব্ল স োল
10টো রেপ ব্োইপেে জোয়গো ব্যব্হোে েপি েোপে। স্ট্রব্েেীিক্রপে, যস্ট্রদ র োপনো প্রস্ট্রিষ্ঠোন েোি 10টোয় ব্ন্ধ
হয়, িোহপল প্রস্ট্রিষ্ঠোন ব্পন্ধে সেয় ফুটেোপিে ব্যব্হোে ব্ন্ধ েপি হপব্।

16. আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্টেটের COVID ক্লাস্টার উদ্যোগের অংশ হিসাবে বন্ধ রয়েছে।
আমি কি এখনো ওপেন স্টোরফ্রন্টসের অংশ হিসাবে বাইরের অংশ ব্যবহার করতে পারি?
না, আপনার ব্যবসায়টি যদি অপ্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয় । প্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি ওপেন
স্টোরফ্রন্টসে অংশ নেওয়া অব্যাহত রাখতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই NY রেপটে দ্বোেো
স্ট্রনর্োস্ট্রট েি স্ট্রনপদট স্ট্রি ো এবং DOHMH মেনে চলতে হবে।

17. ওপেন স্টোরফ্রন্টস প্রোগ্রামের সময়সীমা কতক্ষণ?
অনুমোদিত কার্যক্রমের জন্য ফুটপাতের ব্যবহার 31 ডিসেম্বর, 2020 অবধি চলবে।

18. আমার প্রতিষ্ঠানের সামনের ফুটপাতে যেমন ইতোমধ্যে কোনো বাইক করাল বা সিটি বাইক
স্টেশন স্থাপন করা থাকলে কী হবে?
সিটি রাস্তার আসবাবগুলি সরিয়ে ফেলবে না বা স্থানান্তর করবে না। উপরন্ত,ু প্রতিষ্ঠান তাদের সামনের
ফুটপাতে আগে থেকে স্থাপন করা সিটির কোনো সম্পত্তি সরাতে পারে না। এ ধরনের অপসারণ করলে
প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হবে।

19. আমি কি আমার প্রতিষ্ঠানের সামনের ফুটপাতে আলোকসজ্জা করতে পারি?
হ্যাাঁ, প্রদত্ত আলো যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী না হলে এবং NYC ফায়ার
ডিপার্টমেন্টের খোলা শিখা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ফায়ার কোডগুলি অনুসরণ করে।

20. আমি কি আমার খুব প্রশস্ত ফুটপাথের দুপাশে পণ্যদ্রব্য বা উপকরণস্থাপন করতে পারি
যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি পথচারীর আ
ট ফুট (8') রাস্তার মধ্যে পরে?
না, আপনি কেবল আপনার স্টোরফ্রন্টের পাশাপাশি ফুটপাতের জায়গাটি সম্পত্তি লাইন থেকে 5 ফুট পর্যন্ত
ব্যবহার করতে পারেন। পথচারীদের পথের জন্য ন্যূনতম শর্ত হলো আটফুট (8')।

21. আমি কি ‘সেবা জোনে’ প্রতিবন্ধকতা সংলগ্ন ফুটপাতে পণ্যদ্রব্য বা উপকরণরাখতে পারি?
না, আইটেম এবং পণ্যদ্রব্যগুলি শুধুমাত্র সরাসরি ভবনের অগ্রভাগে রাখার জন্য অনুমোদিত, প্রদত্ত
সামগ্রীগুলি সম্পত্তি লাইন থেকে 5 ফুট বেশি দূরে থাকবে না এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে আটফুট (8') দুরত্বের
পরিষ্কার রাস্তা বজায় থাকতে হবে।

22. আমার গ্রাউন্ড ফ্লোর ব্যবসার সামনে দুটি অংশ রয়েছে যেমন- এটি কোণ বা এল-আকারের
স্টোর, আমি কিভাবে ওপেন স্টোরফ্রন্টস আবেদনটিতে বাইরের ছোট ডাইমেনশনের মোট দৈর্ঘয
্
(ফুট)* এবং মোট প্রস্থ (ফুট)* চিহ্নিত করব?
মোট দৈর্ঘ্য (ফুট)* এর উত্তর দিতে উভয় পক্ষের দৈর্ঘ্য যুক্ত করুন। আপনার প্রস্থ দুদিকেই সমান
হওয়া উচিত, সুতরাং মোট প্রস্থের (ফুট) উত্তর দিতে সেই ফুটেজটি ব্যবহার করুন।

23. আমার আগে থেকেই বাইরের ছোট জায়গাতে অ্যাক্সেস রয়েছে তবুও কি আমার আবেদন করার
দরকার রয়েছে?
কয়েক ধরনের খুচরা জায়গা যেগুলির জন্য NYC DOT অনুমোদনের প্রয়োজন নেই :


ব্যক্তি মালিকানাধীন বাইরের স্থান যেমন- সামনের উঠোন, পাশের উঠোন, পিছনের উঠান বা
প্রাঙ্গণ



ব্যক্তিগত পার্কিং লট

