
 

1 –এর 4 

আপডেট করা হডেডে 3/17/2021 তাররডে 

 

 উপভ োক্তো এবং কর্মী সুরক্ষো বব োগ 
(DEPARTMENT OF CONSUMER AND 
WORKER PROTECTION, DCWP) 
লোইভসবসং ককন্দ্র 
42 Broadway, Lobby  
New York, NY 10004  
 

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর 
র্মোধ্যভর্ম: 
 

স ামবার, বুধবার:  কাল 8টা – রবডকল 4সট 
অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ  মে: রবডকল 3:30সট 

NYC কু্ষদ্র বযবসো  
সহোেতো ককন্দ্র 
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
 
 
 

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর 
র্মোধ্যভর্ম: 
 

মঙ্গলবার, বৃহস্পরতবার:  কাল 8টা – রবডকল 4সট 
অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ  মে: রবডকল 3:30সট 

 
ককোব ড-19 সতকক বোতক ো 
 

স্বাস্থ্য ও  ুরক্ষার কারডে, DCWP লাইড রসিং সকন্দ্র এবিং NYC কু্ষদ্র বযব া  হােতা সকন্দ্র প্রতযক্ষ 
 াক্ষাৎকাডরর পররডষবা রিডত পাডর না, তডব আপরন  েরীডর আপনার লাইড ডসর আডবিন জমা করডত 
অ্যাপডেন্টডমডন্টর একটি  মে রনধধারে করডত পাডরন। আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো রবভাগটি সিেুন। 
 

দ্রষ্টবয:  েরীডর প্রাপয পররডষবা সেডহতু  ীরমত, তাই আমরা আপনাডক আমাডির অ্নলাইন পররডষবা বযবহার 
করার জনয উৎ াহ রিরি। পররডষবাটি 24/7 nyc.gov/BusinessToolbox–সত উপলব্ধ। 

 

কসভকন্ডহযোন্ড ডীলোর কজিোভরল লোইভসস আভবদভির কেকবলস্ট 
 

কোর কসভকন্ডহযোন্ড ডীলোর কজিোভরল লোইভসস অ্বশ্যই থোকভত হভব? 

 
একজন বযরি বা বযব া সে রনউ ইেকধ  র টিডত অ্ডটাডমাবাইল োড়া অ্নযানয বযবহৃত পেয সকডন বা রবরি কডর, 
তার স ডকন্ডহযান্ড েীলার সজনাডরল লাইড স অ্বযেযই থাকডত হডব। 
 
এই বেধনাটি হল কার অ্বেযই স ডকন্ডহযান্ড েীলার সজনাডরল লাইড স থাকডত হডব তার একটি  াধারে বেধনা। 
 
অ্বযোহবত: গযাডরডজ রবরি এবিং অ্লাভজনক  িংস্থ্াডির স ডকন্ডহযান্ড েীলার সজনাডরল লাইড স থাকার িরকার 
সনই।  
 

একটি কসভকন্ডহযোন্ড ডীলোর কজিোভরল লোইভসভসর আভবদি করোর জিয প্রভেোজিীেতোর ক্যযইক বলস্ট 
রবস্তাররত বেধনার জনয প্রডোজনীেতা রবভাগটি সিেুন। রনরিত করুন সে আপরন  ব প্রডোজনীেতাগুরল 
রমটিডেডেন; নেত, আপনার আডবিন অ্ মূ্পেধ থাকডব। লাইড স ই ুয করার জনয DCWP সকবলমাত্র  মূ্পেধ 
আডবিন গ্রহে করডত পাডর। 
 

  াধারে লাইড ডসর আডবিন 
 

 স ল  টযাক্স পররচেপত্র নম্বর অ্থবা অ্যারিডকেন কনফাডমধেন নম্বর 
 

  ঠিকভাডব স্বাক্ষররত $1,000 কমিাডেস বডন্ডর প্ররতরলরপ 
 

 আঙুডলর োপ এবিং প্রডতযক বযরির জনয $75 প্ররিোকরডের মূলয 
 

 কাজ করার ক্ষমতাপ্রিাডনর রববৃরত (Granting Authority to Act Affirmation) (প্রডোজয হডল তডব) 
 

 লাইড স মূলয 
 

আপনার আডবিন জমা করার মাধযডম আপনার লাইড স স্বেিংরিেভাডব অ্নুডমািন পাে না। 
 
 
 

Bengali | Secondhand Dealer General  
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আপিোর কে অ্বতবরক্ত বসটি বো কস্টট পোরবর্মট/লোইভসস/বিেোভরস প্রভেোজি হভত পোভর 
  
আপরন বা আপনার বযব া স ল সফান, অ্রেওর  রঞ্জাম, রভরেওর  রঞ্জাম, ফডটাগ্রারফক  রঞ্জাম, করম্পউটার বা 
করম্পউটাডরর  রঞ্জাম, বা কযালকুডলটর রবরি করার পররকল্পনা করডল, আপনাডক DCWP-এর সথডক 
ইডলক্ট্ররনক্স সটার লাইড সও  িংগ্রহ করডত হডত পাডর। 
 
আপরন বা আপনার বযব া ইডলক্ট্ররনক  রঞ্জাম এবিং/বা বারড়র েন্ত্র ামগ্রী সমরামত করডল বা তার পররডষবা 
রিডল, অ্থবা অ্নয সকাথাও সমরামত করা বা তার পররডষবা সিওোর জনয গ্রহে করার পররকল্পনা করডল, 
আপনাডক DCWP-এর সথডক ইডলক্ট্ররনক অ্যান্ড সহাম অ্যািাডেস  ারভধ   েীলার লাইড স অ্বেযই  িংগ্রহ করডত 
হডব। 
 
আপরন বা আপনার বযব া বযরিগত  ম্পরি জমা করা বা বন্ধক রাোর রবরনমডে অ্থধ ধার সিওোর পররকল্পনা 
করডল, তডব আপনাডক DCWP-এর সথডক বন্ধরক কারবারর লাইড স অ্বেযই  িংগ্রহ করডত হডব। 
 
আপরন বা আপনার বযব া স ডকন্ডহযান্ড অ্ডটাডমাবাইল সকনা, রবরি করা, বা বযব া স্বীকার করার পররকল্পনা 
করডল, আপনাডক DCWP-এর সথডক স ডকন্ডহযান্ড েীলার অ্ডটা লাইড সও অ্বেযই  িংগ্রহ করডত হডব। 

 
আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো 
 

 
 
 

  
 

 

 
সকবলমাত্র লযাপটপ বা সেস্কটপ বযবহার কডর অ্নলাইডন আপনার আডবিন জমা সিওোর 
জনয www.nyc.gov/BusinessToolbox–এ োন। 
 

অ্থবা 
 

DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র অ্থবা NYC কু্ষদ্র বযব া  হােতা সকডন্দ্র  েরীডর জমা রিডত 

একটি অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করুন (1 নিং পৃষ্ঠাডত ঠিকানা সিওো আডে)।  
 
ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম: LicensingAppointments@dca.nyc.gov 
ক োভির র্মোধ্যভর্ম*: (212) 436-0441 নম্বডর সফান করুন। (স ামবার – শুিবার, 
 কাল 8টা – রবডকল 4সট) 
 
*এই নম্বরটি সকবলমাত্র  েরীডর পররডষবা পাওোর অ্যাপডেন্টডমন্ট রনধধারে করার 
জনয।  াধারে প্রডের জনয onlineappsdocs@dca.nyc.gov–এ ইডমল করুন। 
 
ওই স্থ্াডন রবনামূডলয বযােযার পররডষবা উপলব্ধ রডেডে। প্ররতবন্ধকতা-রবষেক  মন্বডের 
জনয অ্নুডরাধ জানাডত, অ্নুগ্রহ কডর DCWP-এর প্ররতবন্ধী আডমররকানডির আইন 
(Americans with Disabilities Act, ADA)-এর সকাওরেধ ডনটরডক 
humancapital@dca.nyc.gov-সত ইডমল করুন অ্থবা nyc.gov/dcwp–সত 
োন এবিং “ মন্বে (accommodations)” েুুঁজনু। 

 
বযবসোবেক সোটিক ব ভকট (Business Certificate)-এর সম্পভকক  গুরুত্বপরূ্ক বোতক ো 

 
আপনার বযব ার আইরন কাঠাডমা অ্নুোেী আপনার প্রডোজয বযব ারেক  াটিধ রফডকট অ্বেযই থাকডত হডব। আপনার 
আডবিন প্ররিোকরডের জনয েরিও DCWP-এর কাডে আপনার বযব ারেক  াটিধ রফডকট জমা সিওোর িরকার 
সনই, DCWP রনউ ইেকধ  র টি প্রো রনক রবরধ (Administrative Code)-র 20-104 ধারা অ্নু াডর এই 
নরথর জনয অ্নুডরাধ করডত পাডর। 
 
আপনার রনডজর োড়া অ্নযানয একক মারলক োুঁরা একটি নাডমর অ্ধীডন কােধ পররচালনা করডেন তাুঁডির অ্বেযই 
একটি বযব ারেক/গৃহীত নাডমর  াটিধ রফডকট থাকডত হডব। 

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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আপনার বযব ার সক্ষডত্র, পাটধ নাররেডপর জনয একটি পাটধ নাররেপ  াটিধ রফডকট থাকডত হডব এবিং, প্রডোজয হডল, 
গৃহীত নাডমর  াটিধ রফডকট থাকডত হডব। 
 
কডপধাডরেন, রলরমডটে পাটধ নাররেপ, রলরমডটে লাোরবরলটি সকাম্পারন, অ্থবা রলরমডটে লাোরবরলটি পাটধ নাররেপডক 
অ্বেযই রনউ ইেকধ  সটট কডপধাডরেন রবভাগ (Division of Corporations)-এর কাডে সররজটার করডত হডব 
এবিং  রিে থাকডত হডব। আপনার অ্বস্থ্ান www.dos.ny.gov/corps–এ সিেডত পাডরন। 

 
প্রভেোজিীেতো  
  
আপবি এই প্রভেোজিীে িবথপত্র এবং তথয জর্মো িো করভল DCWP আপিোর আভবদি িোবরজ কভর কদভব:  

 

• সোধ্োরর্ লোইভসভসর আভবদি ( িংেুি)। 
 
• কসলস টযোক্স পবরেেপত্র িম্বর অ্থবো অ্যোবিভকশ্ি কি োভর্মকশ্ি িম্বর। 

স ল  টযাক্স  িংগ্রহ করডত কতৃধ পডক্ষর  াটিধ রফডকডটর জনয আডবিন করডত, 
www.businessexpress.ny.gov সিেুন। 
 

• সঠিক োভব স্বোক্ষবরত $1,000 কর্মিোভেস বভন্ডর প্রবতবলবপ। 
বডন্ডর প্ররতরলরপডত  াটিধ রফডকডটর ধারক রহ াডব রনউ ইেকধ  র টি (City of New York)-র নাম অ্বেযই 
থাকডত হডব।  মস্ত নরথডত আপনার কডপধাডরট নাম, বযব ারেক (Doing-Business-As, DBA) 
নাম (েরি থাডক), এবিং স্থ্াডনর ঠিকানা অ্বেযই একিম এক থাকডত হডব। আপনাডক বডন্ডর 
রর ডির প্ররতরলরপও অ্বেযই জমা রিডত হডব োডত উরিরেত থাকডব সে বডন্ডর  মূ্পেধ মুলয সিওো 
হডেডে এবিং লাইড রসিং-এর  মে ীমার আডগ তার সমোি উিীেধ হডব না। 
 
nyc.gov/dcwp-সত বরন্ডিং সকাম্পারনর তারলকা উপলব্ধ রডেডে। “বরন্ডিং সকাম্পারন (bonding 
companies)” েুুঁজনু। DCWP-সত সিওো তারলকাটি  মূ্পেধ নে, এবিং DCWP সকান রবডেষ 
একটি বরন্ডিং সকাম্পারনডক অ্নুডমািন বা  ুপাররে কডর না।  
 

• আঙুভলর ছোপ এবং $75 প্রবিেোকরভর্র র্মূলয। 
DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র (ঠিকানা 1 নিং পৃষ্ঠাে রডেডে) আঙুডলর োপ রিডত  কল একক মারলক, 
 াধারে পাটধ নার, কডপধাডরট অ্রফ ার, রপ্ররসপযাল, োইডরক্টর,  ি য, এবিং সকাম্পারনর টডকর 10% 
বা তার সবরে সেোর রডেডে এমন সেোরডহাল্ডারডক অ্বেযই একটি অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করডত 
হডব। রনম্নরলরেত সে সকান একটি ID  ডঙ্গ আনুন: 
 

o আডমররকা েুিরাডের সে সকান সটডটর ই ুয করা ড্রাইভাডরর লাইড স অ্থবা নন-ড্রাইভার 
লাইড ডসর পররচেপত্র  

o একটি  রকারর  িংস্থ্ার ই ুয করা লাইড স বা পাররমট 
o পা ডপাটধ  
o এরলডেন কােধ /রগ্রন কােধ  
o র টি, সটট, বা সফডেরাল কমী ID কােধ  
o রমউরনর পাল ID কােধ  

 
লাইড ডসর মূলয রবভাডগ অ্থধমূডলযর তথয সিেুন। 
 

• প্রভেোজয হভল, কোজ করোর ক্ষর্মতোপ্রদোভির বববৃবত (Granting Authority to Act Affirmation) 

( িংেুি)। 
এটি প্রডোজন েরি লাইড ডসর আডবিনকারীর বিডল অ্নয সকউ এই আডবিনপত্রটি প্রস্তুত কডর ও জমা সিে। 
 

দ্রষ্টবয: আডবিনকারীডক লাইড ডসর আডবিন এবিং  িংরিষ্ট  কল আডবিনপডত্র স্বাক্ষর করডত হডব। 

http://www.dos.ny.gov/corps
http://www.businessexpress.ny.gov/
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আপডেট করা হডেডে 3/17/2021 তাররডে 

 

• লোইভসভসর র্মূলয। 
 

লোইভসভসর 
সর্মেসীর্মো: 
2 বের 

কর্মেোভদোত্তীর্ক হওেোর তোবরি:  
31সে জলুাই  
রবডজাড় বের 

লোইভসভসর র্মূলয: 

আপবি েবদ আপিোর আভবদি এই তোবরভির 
র্মভধ্য জর্মো কভরি: 

ববকল্প 1 ববকল্প 2 

একটি রবডজাড় বেডরর 1লা আগাট সথডক 
একটি সজাড় বেডরর 31সে জানুোরর পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি পরবতী 
রবডজাড় বেডরর 31সে জলুাই 
সেষ হডব তার জনয $340 
প্রিান করুন। 
( বধারধক 24 মাড র জনয ববধ 
থাকডব।) 

 

একটি সজাড় বেডরর 1লা সফব্রুোরর সথডক 
একটি সজাড় বেডরর 31সে জলুাই পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি পরবতী 
রবডজাড় বেডরর 31সে জলুাই 
সেষ হডব তার জনয $255 
প্রিান করুন। 
( বধারধক 18 মাড র জনয ববধ 
থাকডব।) 

 

একটি সজাড় বেডরর 1লা আগাট সথডক একটি 
রবডজাড় বেডরর 31সে জানেুারর পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি পরবতী 
বা একই রবডজাড় বেডরর 31সে 
জলুাই সেষ হডব তার জনয 
$170 প্রিান করুন। 
( বধারধক 12 মাড র জনয ববধ 
থাকডব।) 

 

একটি রবডজাড় বেডরর 1লা সফব্রুোরর সথডক 
একটি রবডজাড় বেডরর 31সে জলুাই পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি একই 
রবডজাড় বেডরর 31সে জলুাই 
সেষ হডব তার জনয $85 প্রিান 
করুন। 
( বধারধক 6 মাড র জনয ববধ 
থাকডব।) 

এমন লাইড স োর সমোি 
পরবতী রবডজাড় বেডরর 31সে 
জলুাই সেষ হডব তার জনয 
$425 প্রিান করুন। 
( বধারধক 30 মাড র জনয 
ববধ থাকডব।) 

 
অ্থধ প্রিাডনর মাধযম: 

 
o DCWP-সক প্রডিে সচক অ্থবা মারন অ্েধ ার। ( েরীডর) 

 

o সিরেট কােধ  (সকবলমাত্র রভ া, মাটারকােধ , আডমররকান এক্সডপ্র , রে কভার কােধ )।  
আপনার সথডক একটি সফরডতর অ্ডোগয কনডভরনডেস মলূয সনওো হডব। ( েরীডর বা 
অ্নলাইডন) 

 
কসভকন্ডহযোন্ড ডীলোরভদর জিয অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ  

 
• আপনার বযব াডক প্রভারবত করডত পাডর এমন আইন এবিং রনেমাবলী সিোর জনয 

nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 

• পবরদশ্কভির কেকবলভস্টর জনয: কসভকন্ডহযোন্ড ডীলোর, nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 

• আপনার বযব া সোলা, চালাডনা, এবিং বাড়াডনাে উপকারর  িংস্থ্ানগুরলর জনয nyc.gov/business 
সিেুন। 


