
উল্টোপিলে দেখুন >

পেশ হচ্ছে ভিভিটিং ইন্সচ্েক্টর প্রোগ্রোম 
(Visiting Inspector Program, VIP)

আিনটোর ব্যবসটোর উির প্রল�টোজ্য আইন বুঝলে িটোরটো হল েটোপিত্ব সহকটোলর জপরমটোনটো এপিলি ব্যবসটো িপরচটোলনটো করটোর 
চটোপবকটোঠি। উিল�টোক্টো পবষিক পব�টোগ (Department of Consumer Affairs, DCA) ডজন ডজন পিল্পলক লটোইলসন্স 
প্রেটোন কলর এবং প�ন্ন প�ন্ন স্টোনীি ও দটেলে আইন দ� দমলন চলটো হলছে েটো পনপচিে করলে হটোজটোর হটোজটোর ব্যবসটো িপরেি্শন কলর। 
নেুন ব্যবসটো শুরু করলল আিনটোলক পক পক দমলন চললে হলব েটো জটোনলে িটোরটো কঠিন। DCA এর প�পজটং ইন্সলিক্টর দপ্রটোগ্টোলম 
(VIP) একজন বপরষ্ঠ িপরেি্শক পবনটোমূলল্য িপরেি্শন কলর। এই িপরেি্শন আিনটোর ব্যবসটোি পগলি DCA এর পবপি এবং লঙ্ঘন 
এিটোলে আিনটোলক পক পক জটোনলে হলব েটো সম্পলক্শ  উিলেি দেলব। 

্রোয়শই ভিজ্রোভিত ্শ্রোবলী:
VIP এর জন্য ক�োন ক�োন ব্যবসো ক�োগ্য? 
1 জলুটোই, 2017 দেলক শুরু কলর, পনলচ েটোপলকটো�ুক্ দকটোলনটো পিলল্পর জন্য �পে আিপন DCA লটোইলসন্স িটোন েটোহলল আিপন 
সম্মপের জন্য পবনটোমূলল্যর একট িপরেি্শন িটোলবন। 

অ্যটোপমউজলমন্ট আলক্শ ডস
অ্যটোপমউজলমন্ট পড�টোইস (স্টোিী)
পনলটোম ঘর
ক্যটোেটোপরং এটেটোবপলসলমন্ট
পসগটোলরে পরলেল পডলটোর
প্রপেবন্ীলের িল্্যর পডলটোর
ইললকট্রপনক্স ও দহটোম অ্যটোপ্টোলিন্স সটোর�ভিস পডলটোর 
ইললকট্রপনক্স দটেটোর
কম্শসংস্টোন এলজপন্স
দগপমং ক্যটোলে 
গ্যটোলরজ 
গ্যটোলরজ এবং িটোরকভিং লে
িটোরকভিং লে

ইন্টোস্ট্রিিটোল লপ্রি
ইন্টোস্ট্রিিটোল লপ্রি দডপল�পর 
পনউজটে্যটোন্
বন্পক কটোরবটোপর
িুল অেবটো পবপলিটোড্শ  রুম
পরলেল লপ্রি
িলরটোক্ষ পডলটোর – অলেটো
িলরটোক্ষ পডলটোর – সটোিটোর্
দকেল পডলটোর/দমরটোমেকটোরী
স্্যটোি দমেটোল প্রলসসটোর
সটোইডওিটোক ক্যটোলে
টুেিলটোইন টে্যটোন্
সঞ্টোিলনর গুেটোম

VIP ক�ভোবব �োজ �বর? 
আিনটোর লটোইলসন্স িটোওিটোর পেন সপ্টোলহর মলি্য, DCA আিনটোর সম্মপের জন্য িপরেি্শলনর একট অ্যটোিলিন্টলমলন্টর সমি 
পস্র করলে আিনটোর সলগে দ�টোগটোল�টোগ করলব। অ্যটোিলিন্টলমলন্টর সমি, একজন বপরষ্ঠ িপরেি্শক আিনটোলক লটোইলসলন্সর 
আইন, পসট দরেেটো সুরক্ষটো আইন, কম্শলক্ষলরের আইলনর মলেটো পসটর দবেন�ুক ছুটর আইন সহ পক�টোলব DCA দ্টোরটো 
প্রলিটোগ করটো আইন আিনটোর ব্যবসটোর জন্য প্রল�টোজ্য হি েটো দমলন চললে হি েটো সম্পলক্শ  গুরুত্বিূ ্্শ েে্য দেলব। সম্মপের জন্য 
িপরেি্শলনর িলর, িপরেি্শক আিনটোলক একট “িপরেি্শলনর সটোট্শ পেলকে” প্রেটোন করলব। দকটোলনটো সম্টোব্য লঙ্ঘলনর জন্য DCA 
আিনটোলক দ্রুে সমটোিটোলনর জন্য উৎসটোপহে কলর।

বাংলা | Bengali



পকরদর্শবনর খরচ �ত? 
সম্মপের জন্য িপরেি্শন পবনটোমূলল্যর

পকরদর্শন ক� ইংবরকজ ছোড়োও অন্য ভোষোয় পোওয়ো সম্ভব?
হ্্যটো। আিপন আিনটোর িছলদের �টোষটোি অনুলরটোি করলে িটোলরন এবং DCA িপরেি্শলনর জন্য দেটো�টোষী িপরলষবটোর 
ব্যবস্টো করলব।

পবরর বোর �খন আপনোর ব্যবসোর পকরদর্শন �রো হবব? 
এক বছলরর মলি্য আিনটোর ব্যবসটো িপরেি্শন করটো হলব।

পকরদর্শবনর সময়সূচী পকরবত্শ বনর জন্য এবং পকরদর্শবনর পকরদর্শব�র �োবছ আমোর ক�োবনো প্রশ্ন থো�বে ক� 
�রবত হবব? 
আিনটোর িপরেি্শলনর সমিসূচী িপরবে্শ ন করটোর জন্য VIP@dca.nyc.gov এ একট ইলমল িটোেটোন অেবটো VIP 
িপরেি্শলকর সলগে দ�টোগটোল�টোগ করুন। 

DCA ক� আইন প্রবয়োগ �বরবছ তো ক�ভোবব কমবন চেবত হবব তো সম্পব�্শ  আবরো ক�োথোয় কথব� জোনবত পোরব? 
DCA এর ওলিবসটোইে, nyc.gov/dca এ একটোপিক পিলল্পর জন্য এবং পবপ�ন্ন �টোষটোি িপরেি্শন �টোচটোইেটোপলকটোগুপলর 
িটোিটোিটোপি নমুনটো েম্শ, পচহ্ন এবং দেমলপ্ে রলিলছ। এছটোিটোও DCA অলনক অনুষ্ঠটোলনর আলিটোজন কলর ও অংি দনি এবং 
ব্যবসটোপিক পিক্ষটো পেবলসর আলিটোজন কলর। �পে আিপন DCA দে দকটোলনটো অনুষ্ঠটোলন অংি পনলে চটোন অেবটো আিনটোর 
এলটোকটোি ব্যবসটোপিক পিক্ষটো পেলবলসর আলিটোজন করলে চটোন েটোহলল আিপন অনলটোইলন অনুলরটোি জমটো পেলে িটোলরন। 
�পে আিনটোর প্রশ্ন েটোলক, েটোহলল দসটোম দেলক শুরেবটোর সকটোল 9:30েটো দেলক পবকটোল 5েটো (ছুটর পেন বটোলে) ি�্শন্ত DCA 
প্রপেপনপির সলগে লটোই� চ্যটোে করলে িটোলরন। 

DCA এর প্রলিটোগকটোরী আইন সম্পলক্শ  এখনও আিনটোর প্রশ্ন েটোকলল আিপন DCA এর পবজলনস কমপ্টোলিন্স 
কটোউলন্সললর সলগে দ�টোগটোল�টোগ করলে িটোলরন। ব্যবসটোর জন্য পলগটোল কমপ্টোলিন্স দহল্পলটোইন 311 নম্বলর দেটোন করুন 
অেবটো BusinessComplianceCounsel@dca.nyc.gov এ ইলমল করুন।

আমোর ব্যবসোব� প্রভোকবত �রবছ এমন অন্যোন্য কসটি আইন সম্পব�্শ  তথ্য ক�োথোয় পোব? 
কু্ষদ্র পিল্প িপরলষবটো পব�টোগ (Department of Small Business Services, SBS) আিনটোর ব্যবসটো খুললে ও চটোলটোলে 
একটোপিক সংস্টোন প্রেটোন কলর। আলরটো েলে্যর জন্য nyc.gov/business দেখুন বটো 311 নম্বলর দ�টোগটোল�টোগ করুন। 

সমৃপধিিটোলী সম্প্রেটোি তেপর করলে পনউইিক্শ বটোসীলেরলক NYC (DCA) উিল�টোক্টো পবষিক েপ্র সুরক্ষটো দেি ও তেপনক আরেভিক অবস্টোর উন্নপে কলর। 
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