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আমি গ্রেনাডায় বড় হয়য় ওঠার সিয় আিার দাদী/নানী স্ানীয় 
বাজায়র দধু ও উৎপামদত পণ্য মবমরি কয়র আিায়দর পমরবারয়ক 
সহায়তা করয়তন। অল্প বয়স গ্েয়কই আমি হায়তকলয়ি গ্দয়েমিলাি 
গ্ে ব্যবসার িামলকানা কীভায়ব কয়য়ক প্রজন্ম ধয়র একটি পমরবারয়ক 
ক্ষিতা প্রদান করয়ত পায়র। আিার ব্যমতিগত অমভজ্ঞতা হল 
NYC Department of Small Business Services-এর জন্য আিার 
দরূদমৃটির িলূগত মভমতি। 

একটি রিিবধ্ধিান শহর গ্েোয়ন গ্িাট িায়পর ব্যবসাগুমলর িয়ধ্য 
অয়ধ্ধয়কর িামলক হয়লন অমভবাসী ব্যবসায়ীরা, গ্সোনকার একজন 
বামসন্া ও অমভবাসী মহয়সয়ব আমি জামন গ্ে আিায়দর সব ব্যবসায়ীয়দর 
সাহাে্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ধ। গ্ে ববমিত্্যপূণ্ধ সম্প্রদায়গুমল আিায়দর 
শহয়রর স্পন্নশীল গঠন গয়ড় গ্তায়ল তায়দর জন্য আমি ও আিার দল 
একটি অভূতপূব্ধ প্রিায়রর প্রয়াস শুরু কয়রমি। 
 
আিায়দর অমভবাসী ব্যবসা উদ্যি (Immigrant Business 
Initiative)-এর িাধ্যয়ি আিরা িাটির কািাকামি কি্ধরত সহয়োগীয়দর 

সয়গে কাজ করার দ্ারা আিায়দর নাগালয়ক প্রসামরত কয়রমি, োয়ত 
িয়টি প্রধান ভাষায় িয়ুোিমুে পরািশ্ধ গ্দওয়া োয় ও সম্প্রদায়য়র 
কায়ি প্রিার করা োয়। আিরা প্রমতটি বয়রা জয়ুড় অবমস্ত আিায়দর 
সাতটি NYC Business Solutions Centers-এ প্রদান করা মবমভন্ন 
পমরয়ষবার সয়গে অমভবাসীয়দর সংেুতি করমি। ঋণ, িায়ক্ধ টিং, আইমন 
সহায়তা ও মশয়ল্পায়দ্যায়গত িত মবষয়গুমলর ওপয়র আিায়দর মবনািলূ্য 
গ্কাস্ধগুমল এেন স্প্যামনশ, িাইমনজ, হাইমতয়ান গ্রিওল, রামশয়ান, 
গ্কামরয়ান, ও বাংলায় প্রদান করা হয়ছে। আিায়দর পমরয়ষবাগুমল 
োয়ত সব ব্যবসার িামলকয়দর কায়ি দ্রুত প্রামতিসাধ্য হয় তা সুমনমচিত 
করার জন্য এই মনয়দ্ধ মশকাটি হল পরবততী পদয়ক্ষপ।
 
গ্িয়র Bill de Blasio শহয়রর এয়জমসিগুমলয়ক একটি একক দাময়ত্ব 
অপ্ধণ কয়রয়িন - অসায়ি্যর মবরুয়ধে লড়াই করা এবং এিন একটি 
শহর গয়ড় গ্তালা গ্েোয়ন প্রয়ত্যয়কর একসায়ে উন্নমত করার সুয়োগ 
আয়ি। NYC Department of Small Business Services-এ আিরা 
অে্ধননমতক সম্াবনায়ক উন্মতুি করা এবং সব মনউ ইয়ক্ধ বাসীয়দর জন্য 
অে্ধননমতক সুরক্ষা সৃমটি করার জন্য প্রমতশ্রুমতবধে।

নরিয় নিউ ইয়র্ক বাসী,

আপনার িত িানষুয়দর দ্ারাই মনউ ইয়ক্ধ  মনমি্ধত হয়য়মিল। আিায়দর 
অমভবাসী ব্যবসায়ীয়দর জন্যই আিরা মবশ্বজনীন গ্নতৃত্ব করমি। এই 
মনয়দ্ধ মশকাটি আপনায়ক আপনার ব্যবসার সূিনা করয়ত, সাফল্য গ্পয়ত 
এবং আিায়দর শহয়র আপনার মিহ্ন রােয়ত সাহাে্য করয়ব। 

আিায়দর ব্যবসার িামলকয়দর িয়ধ্য অয়ধ্ধক িানষু অমভবাসী এবং 
তারা সব ধরয়নর সিমৃধেশালী ব্যবসা বতমর করয়িন। এই কারয়ণই 
আপনার গ্িয়র মহয়সয়ব আমি আপনার কাজয়ক সহায়তা করার জন্য 
আিার ক্ষিতা অনেুায়ী সব মকিু করয়ত িাই। আপনায়ক আপনার 

ব্যবসা শুরু করয়ত, পমরিালনা করয়ত ও তার আকার বাড়ায়ত 
সাহাে্য করার জন্য NYC Department of Small Business 
Services-এর িাধ্যয়ি আিরা িয়টি প্রধান মবয়দশী ভাষায় মবনািূয়ল্য 
পমরয়ষবা প্রদান কমর। আিরা গ্ে সব উপায়য় সাহাে্য করয়ত পামর, 
এই মনয়দ্ধ মশকাটি তার অন্যতি। এটা আপনায়ক ব্যবসা শুরু করার 
প্রমরিয়ার িয়ধ্য মদয়য় ধায়প ধায়প এমগয়য় মনয়য় োয়ব। 

8.5 মিমলয়ন মনউ ইয়ক্ধ বাসীর পক্ষ গ্েয়ক আমি আপনার গ্সৌভাগ্য 
কািনা কমর।

নরিয় বন্ধুো,

মবনীত,

Gregg Bishop
কমিশনার
NYC Department of Small Business Services

মবনীত,

Bill de Blasio
গ্িয়র



অনিবাসীরেে রিনৈ 
নিউ ইয়র্ক  শহরেে 
রিনৈশ্রুনৈবদ্ধৈা

মনউ ইয়ক্ধ  শহর অমভবাসী মনউ ইয়ক্ধ বাসীয়দরয়ক আিায়দর শহয়র আয়রা স্ায়ী, সুরমক্ষত ও সফল জীবন গয়ড় তুলয়ত সাহাে্য 
কয়র। NYC Department of Small Business Services (SBS) অমভবাসী ব্যবসায়ীয়দর লক্ষ্য কয়র পমরয়ষবা ও 

সংস্ান প্রদান কয়র। এই মনয়দ্ধ মশকাটি হল এই ধরয়নর একটি সংস্ান। SBS-এর অমভবাসী ব্যবসায়ী পমরয়ষবাগুমলর সবকটির 

মবষয়য় আয়রা জানয়ত nyc.gov/immigrantbusinesses গ্দেুন।

মসটি কমিউমনটি গ্ডয়ভলপয়িয়টের গ্েয়ক সহায়তা মনয়য় এই মরয়পাট্ধ  প্রস্তুত করা সম্ব হয়য়মিল।

http://nyc.gov/immigrantbusinesses
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সনূচ পরি এই নিরে্ক নশরারৈ 
রী আরে
এই মনয়দ্ধ মশকাটি মনউইয়ক্ধ  শহয়রর অমভবাসী ব্যবসায়ীয়দর জন্য 

মনয়দ্ধশনা ও সংস্ান প্রদান কয়র। এর মবষয়বস্তু ও অনশুীলনীগুমল 

পাঠকয়দর পমরকল্পনা করয়ত, সূিনা করয়ত এবং ব্যবসা বাড়ায়ত 

সাহাে্য করয়ত পায়র। এয়ত অন্তভু্ধ তি আয়ি প্রমতটি অধ্যায়য় 

অমতমরতি সংস্ান এবং গ্শয়ষ উপকরণগুমলর একটি পমরমশটি। 

পাঠকরা পূণ্ধরূয়প অেবা অধ্যায় অনেুায়ী মনয়দ্ধ মশকাটি পে্ধায়লািনা 

করয়ত পায়রন, তায়দর প্রয়য়াজয়নর মভমতিয়ত। 



শুরু রোে  
আরে

01/



অনৈনেক্ত সংস্াি 

এই মবষয়য় আয়রা জানয়ত:

• NYC এর একজন বামসন্া মহয়সয়ব আপনার 
গ্যারামটেেুতি অমধকারগুমলর মবষয়য় জানয়ত 
nyc.gov/humanrights এ োন। 

• অমভবাসীয়দর জন্য শহয়রর সব সংস্ানগুমলর 
মবষয়য় জানয়ত, nyc.gov/immigrants-এ 
োন অেবা 311 এ ফ�াি ররে আপনার 
প্রয়য়াজন বলনু।

• NYC এর একজন ব্যবসা িামলক মহয়সয়ব 
আপনার অমধকারগুমলর মবষয়য় জানয়ত  
nyc.gov/bizrights এ োন। 

• গ্বতনসহ অসুস্তার িুটি ও জীবনোপয়নর 
পামরশ্রমিয়কর িত শহয়রর কি্ধস্ল সংরিান্ত 
প্রধান আইনগুমলর মবষয়য় জানয়ত  
on.nyc.gov/workplacelaws-এ োন।

আপিাে অন্রােগুনি জািধুি
আপনার অমভবাসন বা আইমন অবস্া, ধিতীয় মবশ্বাস বা বািনভমগে 

মনমব্ধয়শয়ষ, আপমন:

আমারেে তবনচরি্যপরূ্ক অনিবাসী সম্প্রোয়গুনি 

সহ, নিউ ইয়র্ক  নসটিে সব বানসন্াে স্ােৈ 

অিধুিব রো উনচৈ। এখারি আপিাে 

জীবিরর সহায়ৈা ফেওয়াে জি্য নসটিে পক্ষ 

ফেরর আপিাে ে্যাোনটিযধুক্ত অন্রাে ও 

নবিামরূি্য সংস্ািগুনি আরে।

আপনি নর 
জািরৈি?

মকিু িানষু োরা অমভবাসন সহায়তা প্রদান 

কয়রন বয়ল িয়ন হয়, তারা এর পমরবয়ত্ধ  
তায়দর রোহকয়দর গ্েয়ক সুমবধা গ্নন।

NYPD বা মসটির কিতীয়দর সয়গে 

কয়োপকেন করার সিয় আপনায়ক 

কেনই আপনার অমভবাসয়নর অবস্ার 

মবষয়য় মজজ্ঞাসা করা হয়ব না, শুধু মকিু 

সঙ্ীণ্ধ গ্ক্ষয়ত্ ব্যমতরিি হয় েেন আপমন 

একটি গ্ফডারাল সুমবধার জন্য আয়বদন 

কয়রন। সকল মনউ ইয়ক্ধ  বাসীর তয়ে্যর 

গ্গাপনীয়তা সুমনমচিত করার জন্য মসটি 

কয়ঠার গ্গাপনীয়তার নীমত রক্ষা কয়র, 

এবং শুধুিাত্ আইন অনসুায়র প্রয়য়াজনীয় 

তে্যই প্রকাশ কয়র।

শুধুিাত্ লাইয়সসিপ্রাতি অ্যাটমন্ধ বা সরকার 

দ্ারা অনয়ুিামদত িানষুরাই অমভবাসয়নর 

গ্ক্ষয়ত্ আইমন সহায়তা প্রদান করয়ত পায়রন। 

আপনার অঞ্চয়ল অমভবাসয়নর মবষয়য় 

মবনািয়ূল্য, মনরাপদ আইমন সহায়তা েুয়ঁজ 

পাওয়ার জন্য 311 এ ফ�াি ররুি 

এবং বলনু “immigration help”  

(অমভবাসন সহায়তা)।

ো পায়রন... ো পায়রন না...
শহরেে পনেরেবাগুনিে সধুরযাে 
পাি গ্েগুমল পাওয়া এবং আপনার 
ভাষায় পমরয়বমশত হওয়ার জন্য 
আপমন অমধকারী

311 িম্বরে ফ�াি ররে এরটি 
অনিরযাে ফপশ ররুি েমদ 
আপনার অমধকারগুমল লঙ্ঘন করা 
হয়য় োয়ক 

যনে রাজ রোে অিধুরমােি 
োরর ৈাহরি অরির চারনেে 
জি্য নিরয়াে অস্ীরাে রো 
যায় িা এবং বাসস্ান অস্ীকার 
করা োয় না 

সেরােী রমমীো আপিাে 
অনিবাসরিে অবস্া সম্বয়ধে 
মজজ্ঞাসা করয়ত পায়রন না েমদ 
না আপমন এিন গ্কায়না সুমবধা বা 
পমরয়ষবার জন্য আয়বদন কয়রন 
োর জন্য এটার প্রয়য়াজন আয়ি 

আপিাে সংস্ািগুনি জািধুি

আমাে ইংরেনজে জি্য সাহারয্যে রিরয়াজি

WE ARE NEW YORK
একটি টিমভ গ্শা, ো অমভবাসী মনউ 
ইয়ক্ধ বাসীয়দর ইংয়রমজ অনশুীলন করয়ত 
সাহাে্য কয়র। আয়রা অভ্যায়সর জন্য 
আয়লািনার দলগুমল সাক্ষাৎ কয়র। 
আয়রা জাননু
nyc.gov/wearenewyork-এ।

CUNY
www2.cuny.edu/academics/cpe

DYCD 

800.246.4646
 
িাইররেেী:
নিউ ইয়র্ক  পাবনির িাইররেনে
nypl.org

ব্রুরনিি পাবনির িাইররেনে
bklynlibrary.org/

কুইন্স পাবনির িাইররেনে
queenslibrary.org

আমাে অনিবাসরিে ফক্ষররি আইনি সহায়ৈা রিরয়াজি

ACTIONNYC
হল একটি কি্ধসূমি ো মনউ ইয়ক্ধ -এর 
বামসন্ায়দর জন্য মবনািয়ূল্য ও মনরাপদ  
আইমন অমভবাসন সহায়তা প্রদান কয়র। 
আয়রা জাননু
nyc.gov/actionnyc-এ। 

NYCITIZENSHIP
সব্ধজনীন লাইয়রেমরগুমলয়ত নাগমরকয়ত্বর 
আয়বদয়নর গ্ক্ষয়ত্ মবনািয়ূল্য আইমন সাহাে্য 
এবং আমে্ধক কাউয়সিমলং প্রদান কয়র। 
311 এ ফ�াি ররে এবং “citizenship 
appointment” (নাগমরকত্ব 
অ্যাপয়য়টেয়িটে) বয়ল আয়রা জাননু। 

আমাে সিাক্তরের রিরয়াজি, নরন্তু আ্মাে রােজপরি ফিই

IDNYC
হল মনউ ইয়ক্ধ  শহয়রর সব বামসন্ার জন্য একটি মবনািয়ূল্য ও আমধকামরক সনাতিকরণ। এটি 
NYC পমরয়ষবাগুমলয়ত প্রয়বশামধকার গ্দয়, পুমলশয়ক পমরিয়য়র প্রিাণ গ্দয়, অংশরেহণকারী আমে্ধক 
প্রমতষ্ানগুমলয়ত ব্যাংক বা গ্রিমডট ইউমনয়ন অ্যাকাউটে-এর সুয়োগ গ্দয় এবং আয়রা অয়নক মকিু। 
আয়রা জাননু nyc.gov/IDNYC-এ।

8শুরু রোে আরে
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http://nyc.gov/actionnyc
http://nyc.gov/IDNYC


02/
ব্যবসাে
মানির হওয়াে
রিস্তুনৈ



 

    

1
মরিািাব
ি্যায়লঞ্জগুমল সয়্বেও 
সফল হওয়ার জন্য 
আিার মক প্রাণশমতি 
ও দঢ়ৃ সঙ্ল্প আয়ি? 
আমি মক এিন একটি 
ব্যবসার ওপয়র ঝঁুমক 
মনয়ত আরেহী ো সফল 
নাও হয়ত পায়র? 

2
অে্ক 
ব্যবসা শুরু করার 
সংগমতর জন্য আিার 
মক প্রয়য়াজনীয় সঞ্চয় 
বা আমে্ধক সহায়তা 
আয়ি?

3
ফিটওয়ার্ক  
আিার মক পমরবার, 
বধুে বা সহকিতীয়দর 
সহায়তা আয়ি, োরা 
আিার শমতিশালী 
মদকগুমলয়ক আয়রা 
বাড়ায়ত পায়রন এবং 
আিায়ক ি্যায়লঞ্জগুমলর 
গ্িাকামবলা করয়ত 
সাহাে্য করয়ত 
পায়রন? 

4
েক্ষৈা 
একটি ব্যবসার সূিনা 
করা ও তা পমরিালনা 
করার জন্য আিার মক 
প্রয়য়াজনীয় পমরকল্পনা 
ও ব্যবস্াপনার 
দক্ষতাগুমল আয়ি? 
আমি মক এগুমল গয়ড় 
গ্তালার জন্য সিয় 
ও প্রয়াস লমনি করয়ত 
ইছেকু?

5
সময় 
গ্বমশর ভাগ কিতী 
েতক্ষণ কাজ কয়রন 
তার গ্িয়য় গ্বমশ ঘণ্া 
কাজ করয়ত আমি 
মক ইছেকু? আমি মক 
আিার ব্যবসার জন্য 
গয়বষণা ও পমরকল্পনা 
করয়ত সিয় মদয়ত 
পামর?

ব্যবসা আরম্ করা গ্বড়ায়ত োওয়ার িত। গ্বড়য়নার 

আয়গ, আপনায়ক মবয়বিনা করয়ত হয় গ্ে আপনার কী 
প্রয়য়াজন, আপনার কায়ি ইয়তািয়ধ্য কী আয়ি এবং 
আপনায়ক এেনও অবশ্যই কী মনয়ত হয়ব। আপনার 

পমরকল্পনা েত ভাল হয়ব, আপনার গ্বড়ায়না সফল  

হওয়ার সম্াবনাও ততই গ্বমশ হয়ব। 

শুরু করার সিয় গ্কায়না ব্যবসায়ীর কায়িই গ্সই সব  

মকিু োয়ক না গ্েগুমল তার প্রয়য়াজন। এই অধ্যায়টি 

আপনায়ক এই মজমনসগুমল সনাতি করয়ত সাহাে্য করয়ব -  

ব্যমতিগতভায়ব, গ্পশাগতভায়ব ও আমে্ধকভায়ব - এবং 
গ্সগুমল মবকমশত করার জন্য আপমন ো করয়ত পায়রন।

অনৈনেক্ত সংস্াি 

আপনার ব্যবসার প্রস্তুমতয়ক কীভায়ব িলূ্যায়ন করা ও উন্নমত করা োয় গ্সই মবষয়য় মশক্ষাদানকারী মবনািয়ূল্য কি্ধশালাগুমলর জন্য, nyc.gov/immigrantbusinesses এ োন এবং আপনার 
মনকয়ট একটি “10 Steps to Starting a Business” (ব্যবসা শুরু করার 10টি ধাপ) কি্ধশালাটি েুজঁনু। 

এই রির্াত্তরেে নিনত্তরৈ, আপিাে ফরাি ফক্ষররি উন্ননৈ রোে রিরয়াজি আরে? 
আপনায়ক গ্ে মতনটি গুয়ণর উন্নমত করয়ত হয়ব গ্সগুমল গ্বয়ি গ্নওয়ার জন্য মনয়ির সারণীটি ব্যবহার করুন। তারপয়র, প্রমতটির জন্য দটুি পন্া িয়ন করুন গ্েভায়ব আপমন এটা 
করয়বন।

গুর  আনম রীিারব উন্ননৈ রেব 

1.

2.

1.

2.

1.

2.

গুর শনক্তশািী
3

েড়
2

উন্ননৈে
রিরয়াজি আরে

1

1.
উৎসাহী
আমি মবশ্বাস কমর গ্ে আিার ব্যসার ধারণাটি সফল হয়ব এবং এটায়ক সফল হয়ত 
গ্দোর জন্য আিার উদ্যি আয়ি।

 

2.
শঙৃ্খিাপোয়র
আমি কাজটা উপয়ভাগ কমর বা না কমর, সফল হওয়ার জন্য আমি এটা করয়ত 
আরেহী।

3.
অনিশ্চয়ৈাে মর্্য উন্ননৈিাি রনে
আমি সুস্পটি মনয়দ্ধশনা বা মনয়দ্ধ মশকা িাড়া সিস্যার সিাধান করা উপয়ভাগ 
কমর।

4.
অ্্যবসায়ী এবং নস্নৈস্াপর
আমি প্রত্যাশা কমর গ্ে বাধামবপমতি আসয়ব এবং এগুয়লা েেন আসয়ব তেন আমি 
এগুয়লার সিাধান করব।

5.
রিৈ্যয় উৎপােিরােী
আমি অন্যয়দর প্রত্যয় উৎপাদন করয়ত পামর গ্ে তায়দর গ্কন আিার ব্যবসায় 
সিয়, প্রাণশমতি বা অে্ধ লমনি করা উমিত।

6.
িীনৈবাি
িানষুরা আিায়ক এিন একজন ব্যমতি মহয়সয়ব জায়ন গ্ে সততা, ন্যায়পরায়ণতা 
এবং অন্যয়দর জন্য মিন্তা সহ কাজ কয়র।

স্য়ং-নবরলেের দ্রুৈ রির্াত্তে
স�ি ব্যবসায়ীরেে মর্্য নরেধু  সা্াের গুরাবিী আরে। নিরচে 
ৈানিরাটি ব্যবহাে ররে আপিাে ব্যবসা সংরিান্ত গুরাবিীে শনক্ত 
মিূ্যায়ি ররুি।1অিধুশীিি

ী

আপিাে রিস্তুনৈে  
মিূ্যায়ি ররুি

আপমন গ্কায়না ব্যবসার পমরকল্পনা করার আয়গ একজন ব্যবসায়ী মহয়সয়ব মনয়জর 

িলূ্যায়ন করা গুরুত্বপূণ্ধ। মনম্নমলমেত প্রশ্নগুমল মবয়বিনা করুন: 

11 12সবকিছুকি এিকরিত িরাব্যবসার মাকিি হওয়ার প্রস্তুকত ব্যবসার মাকিি হওয়ার প্রস্তুকত11 12

http://nyc.gov/immigrantbusinesses


আপিাে ব্যবসাে ্ােরাটি 
েরড় ৈধু িধুি
একটি সফল ব্যবসা গয়ড় তুলয়ত একটা ধারণার গ্িয়য় অয়নক মকিু গ্বমশ 

প্রয়য়াজন হয়। আপনার ধারণার িলূ্য অন্যয়দর কায়ি ব্যাে্যা করার জন্য 
আপনায়ক অবশ্যই একটি ব্যবসার ধারণা প্রস্তুত করয়ত হয়ব এবং আপনার 

ধারণাটিয়ক একটি ব্যবসাময়ক পমরকল্পনায় রূপান্তমরত করা শুরু করয়ত হয়ব।

মনয়ি ব্যবসার ধারণার একটি নিনুা মববমৃত পড়ুন।
এটা কতটা কাে্ধকর? কীভায়ব আপমন এটার উন্নমত করয়বন?

আপিাে ব্যবসাে ্ােরাে নববৃনৈ

এেন আপনার মনয়জর ব্যবসার ধারণার মববমৃতটি মলেয়ত গ্িটিা করুন।
মনয়দ্ধশনার জন্য ওপয়রর প্রশ্নগুমল ব্যবহার করুন। 

1 পণ্য বা পমরয়ষবাটি কী, 
এবং এর উয়দেশ কী?

2

পণ্য বা পমরয়ষবাটি 
বাজায়র গ্কাোয় 
িানানসই? গ্কান 
মবষয়গুমল এটিয়ক 
প্রমতয়োগীয়দর গ্েয়ক 
আলাদা কয়র গ্দয়?

3

গ্কান রোহকরা এটির 
লক্ষ্য? আপনার পণ্যটি 
কীভায়ব তার গ্কায়না 
একটি প্রয়য়াজনয়ক 
গ্িটায়?

4

আপনার পণ্য বা 
পমরয়ষবাটি কীভায়ব 
রোহকয়দর কায়ি 
গ্পৌঁিয়ব? এটা গ্কাোয় 
ও কেন মবমরি করা 
হয়ব?

নিম্ননিনখৈ 
রি্গুনিে 
উত্তে নেি:

ব্যবসাে ্ােরাে নববৃনৈ- ডরিারেস ফডররয়াে (Dolores’ Daycare)

গ্বডয়ফাড্ধ -স্ায়য়ভসাটে, ব্রুকমলন (Bedford-Stuyvesant, Brooklyn) এ Nostrand 
Avenue এর কায়ি আয়রা অল্পবয়সী পমরবার বসবাস করয়ত আসয়ি োয়দর মনভ্ধ রয়োগ্য 
গ্ডয়কয়ার বা মদবাকালীন পমরিে্ধা প্রয়য়াজন। মকন্তু এই এলাকায় কি সংে্যক গ্ডয়কয়ার 
আয়ি এবং উচ্চ িায়নর সংে্যা আয়রা কি। ডয়লায়রস গ্ডয়কয়ার এই কি্ধরত পমরবারগুমলর 
জন্য সতিায়হর প্রমতটি কি্ধমদবয়স সকাল 6টা গ্েয়ক রাত 8টা পে্ধন্ত মনরাপদ ও মশক্ষািলূক 
গ্ডয়কয়ার প্রদান করয়ব। অমভজ্ঞ ও প্রমশমক্ষত কিতীয়দর িাধ্যয়ি ব্যবসাটি মনয়জয়ক অন্যয়দর 
গ্েয়ক আলাদা করয়ব। তারা প্রােমিক বশশয়বর মশক্ষায় নবীনতি অনশুীলন ও সংস্ানগুমল 
ব্যবহার করয়ব।

প্রমতষ্াতারা গ্েয়হতু গ্বডয়ফাড্ধ -স্ায়য়ভসাটে (Bedford-Stuyvesant)-এ জয়ন্মমিয়লন 
ও বড় হয়য়মিয়লন, তাই উভয়য়রই এিন কমিউমনটি গ্রুপগুমলর সয়গে সংয়োগ আয়ি গ্েগুমল 
অল্পবয়সী পমরবারগুমলর সয়গে কাজ কয়র। গ্ডয়কয়ার ব্যবসা গ্েয়ক তারা কী িান তা 
জানার জন্য তারা এই পমরবারগুমলয়ক সিীক্ষা করয়বন, এবং এই তে্য গ্েয়ক জানা োয়ব 
গ্ে ব্যবসাটি কীভায়ব কাজ কয়র। এই প্রিার ভমবষ্যয়তর রোহকয়দর একটি গ্নটওয়াক্ধ  গয়ড় 
তুলয়তও সাহাে্য করয়ব। 
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অ্্যায় বর্কিা

কাে্ধমনব্ধাহী সারাংশ
আপনার পুয়রা ব্যবসার পমরকল্পনার একটি সংমক্ষতি মববরণ। িামলকয়দর নাি, 
পণ্য বা পমরয়ষবা, বাজার ও প্রয়য়াজনীয় অে্ধ এয়ত অন্তভু্ধ তি োকা উমিত।

ব্যবসার বণ্ধনা
ব্যবসার নাি, উয়দেশ্য, আইমন কাঠায়িা, মশল্প ও লক্ষ্যগুমল সহ ব্যবসার সম্বয়ধে 
এবং আপনার অমভজ্ঞতা, গ্পশাদার সম্পক্ধ  ও গ্োগায়োয়গর তে্য সহ আপনার 
সম্বয়ধে প্রধান মবশদ তে্যাবলী।

ি্যায়নজয়িটে ও কিতীগণ
কারা ব্যবসাটি পমরিালনা করয়বন এবং তায়দর কাজ কী? আপনার কতজন 
কিতী প্রয়য়াজন? প্রয়ত্যয়কর গ্বতন ও সুমবধাগুমলর জন্য কত েরি হয়ব?

পমরিালনা ও স্ান
পণ্যটি কীভায়ব উৎপাদন ও মবমরি করা হয়ব? গ্ক ইনয়ভটেমর সরবরাহ করয়বন? 
কেন ব্যবসাটি গ্োলা োকয়ব? আপনার ব্যবসার কী ধরয়নর জায়গা প্রয়য়াজন?

িায়ক্ধ টিং
গ্কান রোহকরা আপনার লক্ষ্য? আপমন কীভায়ব তায়দর কায়ি গ্পৌঁিয়বন? কারা 
আপনার প্রমতয়োগী? তায়দর তুলনায় আপনার কী সুমবধা আয়ি?

আমে্ধক অনয়ুরাধ
আপনার কত অে্ধ প্রয়য়াজন হয়ব? অে্ধটি কীভায়ব ব্যবহার করা হয়ব? অে্ধটি 
কীভায়ব এবং কেন পমরয়শাধ করা হয়ব?

আমে্ধক পূব্ধাভাস
ব্যবসায় কীভায়ব অে্ধ আসয়ব এবং বাইয়র োয়ব? আপমন কীভায়ব লাভ 
করয়বন? আপমন কেন লাভ পাওয়ার আশা কয়রন?

অনৈনেক্ত সংস্াি 

কীভায়ব ব্যবসার পমরকল্পনা মলেয়ত হয় গ্সই মবষয়য় পাঠ্যবস্তুর জন্য SBA sba.gov/starting-business/write-your-business-plan-এ মনয়দ্ধশনা প্রদান কয়র।

আপনার ব্যবসার পমরকল্পনার সূিনা
আপনার ব্যবসার ধারণাটি আপনার ব্যবসার পমরকল্পনার সূিনাও কয়র। একটি ব্যবসা পমরকল্পনা মবশয়দ বণ্ধনা 

কয়র গ্ে একটি ব্যবসা কীভায়ব তার লক্ষ্যগুমল অজ্ধ ন করয়ব। এটা আপনার ব্যবসার ধারণায়ক সাফয়ল্যর জন্য একটি 

সুমবয়বমিত, মবস্ামরত গ্কৌশয়ল পমরণত কয়র।

মনয়ির সারণীটি একটি ব্যবসার পমরকল্পনার জন্য একটি রূপয়রো প্রদান কয়র। আপনার মনয়জর ব্যবসার পমরকল্পনাটি 

গয়ড় তুলয়ত আপনার কী প্রয়য়াজন হয়ব, গ্সই মবষয়য় মিন্তাভাবনা শুরু করার জন্য প্রমতটি অধ্যায়য়র প্রশ্নগুমল পড়ুন। এই 

প্রশ্নগুমলর উতির গ্দওয়ার মবষয়য় মনয়দ্ধশনার জন্য এই টুলমকয়টর িয়ধ্য মদয়য় এমগয়য় িলনু।

ব্যবসানয়র 
পনেরল্পিাে 

রূপরেখা
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অনৈনেক্ত সংস্াি 

আপনায়ক গ্দনা সািলায়না, আপনার গ্রিমডয়টর উন্নমত করা, ব্যাংক অ্যাকাউটে গ্োলা ও আয়রা অয়নক মকিু করয়ত সাহাে্য করার জন্য মসটি মবনািয়ূল্য আমে্ধক পরািশ্ধ প্রদান কয়র। মবনািয়ূল্য আমে্ধক 
পরািশ্ধ-এর জন্য 311 এ গ্ফান করুন এবং বলনু “Financial Counseling” (আমে্ধক পরািশ্ধ)।

আপিাে ব্যনক্তেৈ আনে্কর 
নবেয়গুনি পনেচািিা 
ররুি
একটি ব্যবসার আমে্ধক মবষয়গুমল পমরিালনা করার জন্য প্রস্তুমতর প্রিাণ 

গ্দওয়ার জন্য, আপনায়ক অবশ্যই প্রেয়ি গ্দোয়ত হয়ব গ্ে আপমন মনয়জই 
পমরিালনা করয়ত পায়রন। ঋণদাতা, বামড়ওয়ালা ও অন্যয়দর সয়গে সম্পক্ধ  
স্াপয়নর একটি পে হল আপনার ঋয়ণর ইমতহাস ও আপনার গ্রিমডট 

গ্্ায়রর িাধ্যয়ি। আপনার গ্রিমডট ইমতহাস ও গ্্ার আপনার ঋণ 

সািলায়নার অতীত আিরণয়ক গ্দোয়। 

শনক্তশািী ফরিনডট ফ্াে 
ফযিারব আপিারর উপরৃৈ 
ররে ৈাে ররয়রটি এখারি 
ফেওয়া হি:

ঋণ ও গ্রিমডট কায়ড্ধ র িায়জ্ধ র 
ওপয়র কি সুয়দর হার পমরয়শাধ 
করুন।

আয়রা বড় পমরিাণ অে্ধ ধার 
মনন

আপনার গামড়, বামড় ও 
অন্যগুমলর জন্য আয়রা ভাল 
মবিার হায়রর সুয়োগ পান

েোেেভায়ব একটি অ্যাপাট্ধ য়িটে 
ভাড়ায় গ্নওয়ার জন্য আয়রা 
সহয়জ অনয়ুিাদন পান

আপনার গ্রিমডট গয়ড় গ্তালা শুরু 
করয়ত আপমন গ্কান পদয়ক্ষপগুমল 
মনয়ত পায়রন?

1 2 3

এরটি ITIN নিি
ITIN হল একটি নম্বর ো ব্যবহার কয়র 

সরকার একজন ব্যমতির করগুমল প্রমরিয়া 
কয়র। োয়দর সািামজক সুরক্ষা নম্বরগুমল গ্নই 
তায়দর জন্য এটি হল একটি সনাতিকরয়ণর 

মবকল্প। ITIN আয়ি এিন িানষুরা প্রিাণ 

করয়ত পায়রন গ্ে তারা কর প্রদান কয়রন 

এবং েুতিরায়্রে বসবাস কয়রন। তারা আমে্ধক 

প্রমতষ্ানগুমলয়তও প্রয়বশামধকার গ্পয়ত 

পায়রন। েমদও ITIN আপনার গ্রিমডট গয়ড় 

তুলয়ব না, তয়ব এটা একটা ভাল পদয়ক্ষপ 

হয়ত পায়র। আপমন একটি ITIN-এর জন্য 
irs.gov/individuals/general-itin-

information-এ আয়বদন করয়ত পায়রন।

এরটি ব্যাংর বা ফরিনডট 
ইউনিয়রি এরটি অ্যারাউটি 
খধুিধুি

একটি ব্যাংক অ্যাকাউটে আপনার আমে্ধক 

ইমতহাস প্রমতষ্া কয়র ো ঋণদাতারা 
পে্ধায়লািনা করয়ত পায়র। এটা আপনার 

অে্ধয়ক ি্ুমর গ্েয়কও সুরমক্ষত রায়ে এবং মবল 

পমরয়শাধয়ক আয়রা সহজ কয়র গ্দয়। মসটির 

NYC গ্সফস্াট্ধ  অ্যাকাউটে (SafeStart 

Account) সব মনউ ইয়ক্ধ বাসীয়ক একটি 

সূিনাকারী সঞ্চয়য়র অ্যাকাউটে প্রদান কয়র। 

এর সায়ে $25 এর একটি ন্ূযনতি জিারামশর 

আবশ্যকতা োয়ক এবং গ্কায়না ফী লায়গ না। 

nyc.gov/ofe-এ মগয়য় এবং “Innovative 

Programs” (উদ্াবনী কি্ধসূমি)-এ মলিক 

কয়র আয়রা জাননু।

এরটি সধুেনক্ষৈ ফরিনডট রাড্ক  
খধুিধুি এবং ফরিনডট নবল্াে 
ঋররে জি্য আরবেি ররুি
আপমন অ্যাকাউয়টে গ্ে তহমবল জিা 
কয়রন তা সুরমক্ষত গ্রিমডট কাড্ধ  ও 

গ্রিমডট মবল্ার ঋণগুমলয়ক সিে্ধন গ্দয়। 

েোসিয়য় ও পুয়রাপুমর আপনার রিয়গুমলর 

অে্ধপ্রদান করা বা ঋণ পমরয়শাধ করা 
দ্রুত গ্রিমডট গয়ড় তুলয়ত পায়র। সুরমক্ষত 

গ্রিমডট কাড্ধ -এর গ্ক্ষয়ত্ সাহাে্য পাওয়ার 

জন্য অনৈনেক্ত সংস্াি গ্দেুন।

17 সবকিছুকি এিকরিত িরাব্যবসার মাকিি হওয়ার প্রস্তুকত17
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03/
আপিাে 
ব্যবসা সচূিা 
রোে রিস্তুনৈ



ব্যবসাে আনে্কর ব্যবস্াপিা
একটি ব্যবসার সূিনা করার জন্য একটি উয়লেেয়োগ্য আমে্ধক মবমনয়য়ায়গর প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। আপমন আপনার 

ব্যমতিগত তহমবল মবমনয়য়াগ করার আয়গ, আপমন একটি িজবতু পমরকল্পনা রােয়ত িাইয়বন ও মনমচিত হয়ত িাইয়বন গ্ে 

ব্যবসাটি লাভজনক হয়ব। 

আপনার ব্যবসার সাফয়ল্যর পূব্ধাভাস গ্দওয়ার গ্ক্ষয়ত্ আপমন কত অে্ধ ব্যয় করয়বন ও আয় করয়বন তার আনিুামনক 

মহসাব গ্দওয়া গুরুত্বপূণ্ধ। এটা আপনার ফাইন্যামসিং-এর সুয়োগলায়ভর সম্াবনাও বাড়ায়ব, কারণ ঋণদাতারা জানয়ত 

িান গ্ে আপমন েোসিয়য় তায়দর অে্ধ গ্ফরত মদয়ত সক্ষি হয়বন।

অনৈনেক্ত সংস্াি

ব্যবসার আমে্ধক মবষয়গুমলর ওপয়র মনয়দ্ধশনা প্রদানকারী মবনািয়ূল্য কি্ধশালাগুমলর জন্য, nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন, “Financing and Accounting” (ফাইন্যামসিং ও 
অ্যাকাউমটেং) মলিক করুন এবং আপনার মনকটবততী একটি “Business Financial Management” (ব্যবসার আমে্ধক ব্যবস্াপনা) কি্ধশালা েুয়ঁজ মনন।

শুরু করার জন্য মনম্নমলমেত মতনটি প্রশ্ন মবয়বিনা করুন:

1 2 3

আমাে স্াট্ক -আরপে
খেচগুনি রী?
ব্যবসায়ীরা ব্যবসা শুরু করার অয়নকগুমল 

েরিয়কই সাধারণত কি অনিুান কয়রন। এই 

েরিগুমলর অন্তভু্ধ তি হল সাধারণ ব্যয়গুমল, গ্েিন 

সুরক্ষা মডয়পামজট ও প্রেয়ি িায়সর ভাড়া। মকন্তু 

তারা মনি্ধায়ণর েরি ও অনিুমতপয়ত্র ফী-এর 

িত কি প্রতীয়িান েরিগুমলয়কও অন্তভু্ধ তি 

কয়রন। আপনার স্াট্ধ -আয়পর েরিগুমলর মবষয়য় 

মিন্তাভাবনা শুরু করার জন্য আপমন পয়রর পাতায় 

অনশুীলনী 2 ব্যবহার করয়ত পায়রন।

আনম রীিারব িেরেে  
ঘাটনৈ এড়াব?
প্রত্যামশত ও অপ্রত্যামশত েরিগুমল পমরয়শাধ করার 

জন্য আপনার ব্যবসায় অবশ্যই অে্ধ লভ্য োকয়ত 

হয়ব। একটা উদাহরণ এর গুরুত্বয়ক ব্যাে্যা করয়ত 

পায়র: 

আপমন মতন িাস আয়গ একটি গ্বকামর গ্দাকান 

েুয়লমিয়লন এবং িিৎকার মবমরি হয়য়য়ি। আপনার 

লাভগুমল গ্েয়ক আপমন আপনার গ্রিমডট কাড্ধ  

গ্দনার একটা বড় অংশ পমরয়শাধ করার মসধোন্ত 

মনয়লন। মকন্তু এক সতিাহ পয়র, ঠিক গ্ে সিয় 

আপনার ভাড়া ও ইউটিমলটির অে্ধপ্রদান করয়ত 

হয়ব তেনই আপনার সবয়িয়য় বড় ওয়ভনটি কাজ 

করা বধে করল। আপনার ব্যবসা লাভজনক হয়ত 

পায়র, মকন্তু আপনার কায়ি মবল গ্িটায়না এবং 

ব্যবসা গ্োলা রাোর জন্য নগদ অে্ধ গ্নই। 

আপনার ব্যবসা প্রত্যামশত ও অপ্রত্যামশত 

মবলগুমলর সম্ুেীন হয়ব। আপনায়ক অবশ্যই 

মনমচিত হয়ত হয়ব গ্ে এগুমল গ্িটায়নার জন্য 

আপনার কায়ি নগদ অে্ধ আয়ি। আপনার মনয়জর 

নগদ অে্ধ প্রবায়হর মববমৃতটি সমূ্পণ্ধ করার জন্য 

অনশুীলনী 3 এ এমগয়য় োন।

আনম রীিারব ও রখি 
এরটি িাি অজ্ক ি রেব?
প্রমতটি ব্যবসার একটি প্রধান লক্ষ্য হল 

লাভজনক হয়য় ওঠা। মকিু ব্যবসা অমবলয়ম্ব 

লাভজনক হয়য় ওয়ঠ, মকন্তু লাভজনক হয়য় 

ওঠার জন্য একটা পমরকল্পনা োকা উমিত। 

আপনার ব্যবসার রাজস্ ও ব্যয়গুমল সম্বয়ধে 

মিন্তা করুন এবং িায়সর পর িাস ধয়র আপনার 

লাভগুমল মহসাব করার জন্য ওপয়রর সূয়ত্র 

ওপয়র কাজ করুন।

োজস্       -      ব্যয়         =                  িাি
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স্াট্ক -আরপে খেচগুনিে আিধুমানির নহসাব রো
আপিাে স্াট্ক -আরপে খেচগুনিে আিধুমানির নহসাব ফরমি হরব ৈাে জি্য নিরচে সােরীটি পেূর 
ররুি। নিিধু্ক ি আিধুমানির নহসাব রিস্তুৈ রোে জি্য, আপিাে ব্যবসাে সারে ৈধু িিীয় অি্য স্াট্ক -
আরপে খেচগুনি েরবেরা ররুি। শু্ধুমারি স্াট্ক -আপ পয্কারয় আপনি ফয খেচগুনি রিৈ্যাশা ররেি ৈা 
অবশ্যই অন্তিধু্ক ক্ত ররুি।

ব্যবসার নাম
স্ার্ট -আপের 
খরচগুলি

মাস
1

মাস
2

মাস
3

A. হাপে থাকা নগদ
(মাসের শুরুসে)

    

B. নগদ প্ালতি     
1. নগদ বিক্রয়     
2. ক্ক্রবিট অ্াকাউন্টগুবি ক্েসক েংগ্রহ     
3. ঋণ িা অন্ান্ নগদ অে্থ প্রসিশ করাসনা     
C.  মমার নগদ প্ালতি

(B1+B2+B3)
    

D.  মমার িভ্য নগদ  
(A+C)

    

E. েলরপ�াধ করা নগদ অথ্ট:     
1. ক্রয় (পণ্োমগ্ররী)

2. ক্মাট পাবরশ্রবমক

3. ক্পসরাি-এর ি্য়গুবি 

4. িাবহ্ক পবরসেিােমহূ 

5. েরিরাহ (অবিে কাজ করসে)

6. ক্মরামে ও রক্ষণাসিক্ষণ

7. বিজ্াপন

8. গাবি, ক্িবিভাবর ও যাোয়াে

9. ক্পশাদার পবরসেিাগুবি

10. ভািা (শুধুমাত্র বরসয়ি এসটেট)

11. ক্টবিসিান

12. ইউটিবিটি

13. িরীমা

14. কর

15. ঋসণর ওপসর েুদ

16. বিবিধ (ক্োটখাট খরচ)

G. েলরপ�াধ করা নগদ অথ্ট 

H.  নগপদর অবস্া (D ক্েসক G বিসয়াগ) 
পসরর মাসের জন্ হাসে োকা নগদ     

মনয়দ্ধশনা:

ওপয়র আয় গ্েয়ক শুরু করুন, তারপয়র 

ব্যয় এবং ঋণ পমরয়শাধগুমল।

অনিুায়নর পমরবয়ত্ধ  গয়বষণার মভমতিয়ত 

সংে্যাগুমল মনণ্ধয় করুন।

1ি বিয়র ঋণাত্মক জিারামশ োকা 
সাধারণ ঘটনা। আয়রা নগদ অে্ধ প্রদান 

করা (গ্েিন ঋণ) বা েরি কিায়নার 

িাধ্যয়ি এগুমলয়ক গ্িটায়ত হয়ব।

মবরিয় বমৃধে গ্পয়ল নগদ অে্ধ গ্বমরয়য় গ্েয়ত 

পায়র (েরি বা শ্রমিক গ্বয়ড় োওয়ার 

কারয়ণ)। আপমন কীভায়ব এটায়ক অমতরিি 

করয়বন তা মবয়বিনা করুন।

দ্রটিব্য: এই সারণীটি স্য়ংসমূ্পণ্ধ নয় এবং এর উয়দেশ্য হল আপনার আমে্ধক পূব্ধাভায়স একটি সূিনামবন্ ুমহয়সয়ব কাজ করা।

স্াট্ক -আরপে খেচগুনি আিধুমানির খেচ েরবেরাে উৎস

নডরপানজট/বীমা   

ভাড়ার মডয়পামজট   

ইউটিমলটি মডয়পামজট   

অন্যান্য মডয়পামজট

দঘু্ধটনা ও দায়য়র বীিা   

অন্যান্য বীিা   

নডরপানজট/নবমা উপ-সমনটি

মিূ্িী ব্যয়    

মনি্ধাণ ও মরিয়ডমলং   

সরঞ্জাি ও েন্ত্রপামত   

আসবাব ও মজমনসপত্   

ইনয়ভটেমর

প্রেুমতি   

অন্যান্য

ব্যয়গুনিে উপ-সমনটি

ব্যয়গুনি   

মবজ্ঞাপন

অ্যাকাউমটেং ও আইমন ফী   

কয়প্ধায়রট ফী, অনিুমতপত্, কর   

গ্ফডারাল কর আইমড   

অমফয়সর সরবরাহ   

গ্পয়রাল-এর ব্যয়গুমল   

গ্বতন ও পামরশ্রমিক   

গ্পয়রাল করগুমল   

সুমবধাগুমল   

অনিুমতপত্ ও লাইয়সসি   

ভাড়া   

সাইয়নজ

ওয়য়বসাইট রক্ষণায়বক্ষণ

ব্যয়গুনিে উপ-সমনটি

ফমাট সমনটি   

2অিধুশীিি
ী িেে অে্ক রিবারহে নববৃনৈ

িেে অে্ক রিবারহে নববৃনৈ ফেখায় ফয ব্যবসায় রৈ অে্ক আরস এবং রৈ অে্ক ফবনেরয় যায়। 
এই নববৃনৈে নবেরয় স্পটি ্ােরা োরা অৈ্যাবশ্যর, রাের যোসমরয় নবি ফমটারিা এবং 
তেিনন্ি রাজররম্কে জি্য িেে অে্ক অবশ্যই িি্য হরৈ হরব।3অিধুশীিি

ী
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অনৈনেক্ত সংস্াি

ফাইন্যামসিং পাওয়ার গ্ক্ষয়ত্ সহায়তার জন্য nyc.gov/businesssolutions এ মগয়য় “CONTACT” (গ্োগায়োগ)
 
এ মলিক কয়র একজন SBS অ্যাকাউটে ি্যায়নজায়রর সয়গে গ্োগায়োগ করুন। অ্যাকাউটে ি্যায়নজার আপনায়ক ঋণ প্রমরিয়ার প্রমতটি ধায়পর িয়ধ্য মদয়য় পেমনয়দ্ধশ গ্দয়বন এবং সঠিক তহমবল প্রদানকারীর সয়গে 
গ্োগায়োগ কমরয়য় গ্দয়বন।

ৈহনবরিে উৎস $ পনেমার রিরয়াজিীয় পেরক্ষপ

ব্যবসায়ী   
ব্যমতিগত সঞ্চয়   
ব্যমতিগত গ্রিমডট কাড্ধ   
মদ্তীয় িাকমর গ্নওয়া   
অবসয়রর অ্যাকাউটে গ্েয়ক টাকা গ্তালা   
গ্হাি ইকুইটি ঋণ   
   
বধুে এবং আত্মীয়   
   
   
   
   
   
   
আমে্ধক প্রমতষ্ান/লাভমবহীন ঋণদাতা   
   
   
   
   
   
   
অন্যান্য উৎস   
   
   
   
   
   
   

ফমাট িি্য অিধুমাি রো ৈহনবি   

ব্যবসাে ৈহনবি সংগ্রহ
ব্যবসাগুমল শুরু করা, পমরিালনা করা ও প্রসামরত করার জন্য বাইয়র 

গ্েয়ক তহমবল প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। আপনার েমদ তহমবল সংরেয়হর 

প্রয়য়াজন হয় তাহয়ল আপনায়ক অবশ্যই প্রেয়ি জানয়ত হয়ব গ্ে আপনার 

কতটা প্রয়য়াজন এবং আপনার গ্কন এটা প্রয়য়াজন। এটা েমদ ঋণ হয়, 

তাহয়ল পমরয়শাধ করার মবষয়য়ও স্পটি ধারণা রােুন: আপনায়ক কতটা 
পমরয়শাধ করয়ত হয়ব? আপনায়ক কত মদন ধয়র পমরয়শাধ করয়ত হয়ব? 

আপনার কায়ি লভ্য তহমবয়লর প্রমতটি উৎয়সর 

ঝঁুমকগুমল মবয়বিনা করুন। তারপয়র আপমন 

গ্ে উৎসগুমল ব্যবহার করার পমরকল্পনা 
কয়রন গ্সগুমল িয়ন করুন ও তামলকাভুতি 

করুন এবং প্রমতটি গ্েয়ক লভ্য অয়ে্ধর পমরিাণ 

প্রমবটি করুন। তারপয়র, এই তহমবল পাওয়ার 

জন্য আপনায়ক অবশ্যই গ্ে পদয়ক্ষপ করয়ত 

হয়ব গ্সটি বণ্ধনা করুন। এই পদয়ক্ষপটি 

ইটোরয়নয়ট গয়বষণা, একজন বধুেয়ক গ্ফান 

করা বা একটি ব্যাংয়ক োওয়া হয়ত পায়র।

ব্যনক্তেৈ সঞ্চয়

ব্যমতিগত সঞ্চয় হল সবয়িয়য় 
জনমপ্রয় তহমবয়লর উৎস। 
মকন্তু এগুমল ব্যবসার 
আমে্ধক মবষয়য়ক আপনার 
মন্য়জর সায়েও েুতি কয়র। 
আপনার ব্যবসার জন্য 
অব্যশই মনমচিতভায়ব একটি 
ব্যাংক অ্যাকাউটে বতমর 
করুন ো আপনার ব্যমতিগত 
অ্যাকাউটে-এর গ্েয়ক 
আলাদা হয়।

বন্ধু  ও পনেবাে বা 
রিাউড�ান্ডং

আপনার গ্নটওয়াক্ধ  
তহমবল জিা করয়ত পায়র 
এবং ব্যবসার ঝঁুমক ও 
পুর্ারগুমল ভাগ কয়র মনয়ত 
পায়র। প্রয়ত্যক িানয়ুষর 
একিত হওয়া উমিত গ্ে 
কেন অে্ধ পমরয়শাধ করা 
হয়ব এবং কত অে্ধ পমরয়শাধ 
করা হয়ব।

িািনবহীি ঋরোৈা

লাভমবহীন ঋণদাতারা 
সাধারণত েুমতিসগেত 
পমরয়শায়ধর শত্ধ  সহ গ্িাট 
ঋণ প্রদান কয়রন। তারা 
ব্যবসায় সহায়তাও মদয়ত 
পায়রন। ঋণ পাওয়ার জন্য 
আপনার একটি মবস্ামরত 
ব্যবসা পমরকল্পনার 
প্রয়য়াজন হয়ব।

নবজরিস ফরিনডট রাড্ক

মবজয়নস গ্রিমডট কাড্ধ গুমল 
দ্রুত এবং সহয়জ তহমবল 
পাওয়ার সুয়োগ মদয়ত পায়র। 
আপনার কায়ি লভ্য গ্রিমডট 
কায়ড্ধ র মবকল্পগুমল সম্বয়ধে 
জানা গুরুত্বপূণ্ধ। পমরয়শায়ধর 
মকিু শত্ধ  অন্যগুমলর গ্িয়য় 
গ্বমশ ভাল হয়ত পায়র।

মনয়ি তহমবয়লর মকিু সাধারণ উৎস এবং 
প্রমতটির মবষয়য় মনয়দ্ধশনা গ্দওয়া হয়য়য়ি:

ব্যবসাগুমল কেনও কেনও ট্যাক্স ফাইমলং-
এর সিয় তায়দর নগদ রাজস্য়ক কি মরয়পাট্ধ  
কয়র। কি মরয়পাট্ধ  করয়ল ব্যবসাটির অে্ধ 
সংরেয়হর সক্ষিতা ক্ষমতরেস্ হয় কারণ 

ব্যবসাটি গ্দয়ে অলাভজনক িয়ন হয়।  

এর ফয়ল সরকারী তদন্তও হয়ত পায়র।

ৈহনবরিে উৎসগুনি খনৈরয় ফেখা
অিধুশীিিী 2 আপিাে ব্যবসাে স্াট্ক -আরপে খেচগুনিে এরটি আিধুমানির খেচ রিোি 
রো হরয়রে। আপনি রীিারব এই খেচগুনি রিোি রেরবি ৈা নবরবচিা ররুি। িীরচে 
সােরীরৈ ররয়রটি সম্াব্য ৈহনবরিে উৎস অন্তিধু্ক ক্ত আরে। এটা খানি জায়োও োরখ যারৈ 
আপনি নিরজে মৈ ফযাে রেরৈ পারেি।4অিধুশীিি

ী

আপনি নর 
জািরৈি?
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http://nyc.gov/businesssolutions


অনৈনেক্ত সংস্াি

ব্যবসার একটি কাঠায়িা গ্বয়ি গ্নওয়ার গ্ক্ষয়ত্ গ্পশাদার সাহায়ে্যর জন্য, একজন SBS অ্যাকাউটে ি্যায়নজায়রর সয়গে গ্োগায়োগ করুন। nyc.gov/businesssolutions-এ মগয়য় “CONTACT” 
(গ্োগায়োগ) মলিক করুন।

কয়য়কটি ব্যবসাময়ক কাঠায়িার তে্য মনয়ি গ্দওয়া হয়য়য়ি:
(অমতমরতি মববরয়ণর জন্য বা আয়রা তয়ে্যর জন্য একজন উমকয়লর পরািশ্ধ মনন)

ব্যবসাে ্েি ও আরারেে 
নবেরয় আপিাে েেূেনৃটি

আপনি রারেে আপিাে 
ব্যবসাে নসদ্ধান্ত গ্রহররােী 
রেরৈ চাি

আপনি ফয পয্কারয়ে আইনি 
ঝধুঁ নর সহ্য রেরৈ ইচ্ধুর
 
 
 

আপনি রখি ও রীিারব 
রাঠারমাে খেচগুনিে জি্য 
আইনি �ী ও/বা রেগুনি বাবে 
অে্করিোি রেরৈ চাি

ব্যবসাে রিৈ্যানশৈ িাি 
বা ক্ষনৈ এবং উপাজ্ক রিে 
পনেরনল্পৈ ব্যবহাে

আপনি রাঠারমা েঠি রো 
ও বজায় োখাে জি্য রী 
পনেমার রিয়াস রেরৈ ইচ্ধুর

প্রয়ত্যক ব্যবসায়ীয়ক গ্গাড়ায়তই গ্ে মসধোন্তটি মনয়ত হয় তা হল কীভায়ব 
গ্সরাভায়ব ব্যবসার কাঠায়িা মনি্ধাণ করা োয়। আপনার ব্যবসার উপেুতি 
একটি কাঠায়িা িয়ন করা মনভ্ধ র কয়র অয়নকগুমল মবষয়য়র ওপয়র:

আপিাে ব্যবসাে 
রাঠারমা নিম্কার রো

এরর মানিরািা
একজন ব্যমতি ব্যবসার সব সম্পদ ও দায়গুমলয়ক এককভায়ব তার মনয়জর 
নায়ি রেহণ কয়রন। গ্িাট ব্যবসাগুমলর গ্বমশর ভাগ শুরু হয় একক 
িামলকানা মহয়সয়ব। 

সীনমৈ োরয়ে ফরাম্ানি (LLC)
ব্যবসার একটি কাঠায়িা ো দায়য়ক একটি কয়প্ধায়রশয়নর িত সীমিত কয়র 
গ্দয় মকন্তু অংশীদামরর িত নিনীয়তা ও কয়রর সুমবধাগুমল প্রদান কয়র। 
গ্িাট ব্যবসাগুমলয়ক সহায়তা করার জন্য এটা বতমর করা হয়য়মিল।

সধুনব্া:

এগুমল সংগঠিত করা সবয়িয়য় সহজ 
ও সবয়িয়য় কি েরিসাধ্য। গ্কায়না 
সব্ধজনীন ফাইমলং বা আইমন ফী-এর 
প্রয়য়াজন গ্নই এবং লাভগুমলর ওপয়র 
গ্কবলিাত্ িামলয়কর ব্যমতিগত কর 
গ্ফরয়তর (ট্যাক্স মরটান্ধ) অংশ মহয়সয়ব 
কর িাপায়না হয়।

অসধুনব্া:

এগুমল ব্যবসার জন্য সীিাহীন ও প্রত্যক্ষ 
দায় একজন িাত্ িানষু, িামলয়কর ওপয়র 
িাপায়। িামলকয়দর ব্যবসার তহমবল 
সংরেহ করয়তও সিস্যা হয়ত পায়র।

সধুনব্া:

গ্কাম্পামনয়ত প্রয়ত্যক LLC সদয়স্যর 
মবমনয়য়ায়গর িয়ধ্যই দায় সীমিত োয়ক। 
কীভায়ব কর িাপায়না হয়ব এবং পমরিালনা 
করা হয়ব তার মবকল্পগুমলর িয়ধ্য গ্েয়ক 
সদস্যরা গ্বয়ি মনয়ত পায়রন।

অসধুনব্া:

একটি LLC প্রমতষ্া করার জন্য 
মনউ ইয়ক্ধ  গ্স্য়টর কায়ি নমেপত্ 
ও ফী জিা গ্দওয়ার প্রয়য়াজন হয়। 
ব্যবসার িামলকরা এই নমেপত্ প্রস্তুত 
করয়ত সাহাে্য করার জন্য একজন 
আইনজীবীয়ক অে্ধ মদয়ত পায়রন। 
গ্বমশর ভাগ গ্ক্ষয়ত্ই কয়প্ধায়রশয়নর 
তুলনায় LLC-গুমলর গ্বমশ জটিল 
কাে্ধপমরিালনার িুমতি ও ট্যাক্স ফাইমলং 
োয়ক। 

আপমন মক একজন অংশীদায়রর সয়গে ব্যবসা 
শুরু করয়িন? সফল অংশীদামরগুমল ি্যা্য়লঞ্জ 

প্রত্যাশা কয়র এবং গ্সগুমলর িীিাংসা করয়ত 

সাহাে্য করার জন্য অমরেি অংশীোনে 

চধু নক্তগুনি বতমর কয়র। একটি অংশীদামর িুমতির 

গ্ে প্রশ্নগুমলর উতির গ্দওয়া উমিত গ্সগুমল হল:

রিরৈ্যর অংশীোে রৈ নবনিরয়াে 

রেরেি?

রিরৈ্যর অংশীোরেে রী োনয়ত্ব 

আরে? 

আপনি রীিারব সংঘারৈে মীমাংসা 
রেরবি?

এরজি অংশীোে যখি রিৈ্যাহাে 

ররেি, ৈখি রী হয়?

আপনি নর 
জািরৈি?

27 সবকিছুকি এিকরিত িরাআপনার ব্যবসা সচূনা িরার প্রস্তুকত27

http://nyc.gov/businesssolutions


সা্াের অংশীোনে 
দ'ুজন বা তার গ্বমশ িানষু একটিিাত্ ব্যবসার িামলকানা ভাগ কয়র 
গ্নন। একক িামলকানার িতই, আইন ব্যবসা ও তার িামলকয়দর িয়ধ্য 
গ্কায়না পাে্ধক্য কয়র না।

সীনমৈ অংশীোনে
দ'ুজন বা তার গ্বমশ ব্যবসার িামলয়কর দ্ারা বতমর করা একটি আইমন 
সতিা, গ্েোয়ন প্রয়ত্যক িামলক গ্ে পমরিাণ মবমনয়য়াগ কয়রয়িন গ্সই পে্ধন্তই 
তায়দর দায় সীমিত। অন্ততঃ একজন িামলক ব্যবসার মসধোন্তগুমল রেহণ 
কয়রন এবং ব্যবসার গ্দনাগুমলর জন্য ব্যমতিগতভায়ব দায়বধে োয়কন।

সধুনব্া:

এগুমল সংগঠিত করা সবয়িয়য় সহজ 
ও সবয়িয়য় কি েরিসাধ্য। গ্কায়না 
সব্ধজনীন ফাইমলং বা আইমন ফী-এর 
প্রয়য়াজন গ্নই এবং লাভগুমলর ওপয়র 
গ্কবলিাত্ িামলয়কর ব্যমতিগত কর 
গ্ফরয়তর (ট্যাক্স মরটান্ধ) অংশ মহয়সয়ব 
কর িাপায়না হয়।

অসধুনব্া:

ব্যবসার গ্দনাগুমলর জন্য উভয় অংশীদার 
ব্যমতিগতভায়ব দায়বধে োয়কন। প্রায়ই 
অংশীদাররা ব্যমতিগত বা গ্পশাদার 
ি্যায়লঞ্জগুমল প্রত্যাশা করয়ত ব্যে্ধ হন 
ো তায়দর সম্পয়ক্ধ  ইমত টায়ন। এই 
ি্যায়লঞ্জগুমলয়ক আয়গ গ্েয়ক অনিুান কয়র 
এিন একটি অংশীদামর িুমতির েসড়া 
প্রস্তুত করার জন্য একজন আইনজীবীয়ক 
অে্ধপ্রদায়নর প্রয়য়াজন হয়ত পায়র।

সধুনব্া:

ব্যবসার মসধোন্ত ও কাে্ধপমরিালনার 
ওপয়র অন্ততঃ একজন অংশীদায়রর 
মনয়ন্ত্রণ োয়ক। লাভগুমলর ওপয়র 
গ্কবলিাত্ িামলয়কর ব্যমতিগত 
কর গ্ফরয়তর (ট্যাক্স মরটান্ধ) অংশ 
মহয়সয়ব কর িাপায়না হয়। প্রোগত 
কাঠায়িাটি ব্যবসার ঋণ িাওয়ার গ্ক্ষয়ত্ 
মবশ্বাসয়োগ্যতা গ্োগ করয়ত পায়র। 

অসধুনব্া:

ব্যবসার গ্দনাগুমলর জন্য অন্ততঃ একজন 
অংশীদার ব্যমতিগতভায়ব দায়বধে 
োয়কন। গঠয়নর নমেপত্গুমল এবং 
একটি অংশীদামর িুমতি উভয়য়র েসড়া 
প্রস্তুত করার জন্য একজন আইনজীবীয়ক 
অে্ধপ্রদায়নর প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। প্রায়ই 
অংশীদাররা ব্যমতিগত বা গ্পশাদার 
ি্যায়লঞ্জগুমল প্রত্যাশা করয়ত ব্যে্ধ হন ো 
তায়দর সম্পয়ক্ধ  ইমত টায়ন।

সীনমৈ োরয়ে অংশীোনে 
দ'ুজন বা তার গ্বমশ ব্যবসার িামলয়কর দ্ারা বতমর করা একটি আইমন 
সতিা, গ্েোয়ন প্রয়ত্যক িামলক গ্ে পমরিাণ মবমনয়য়াগ কয়রয়িন গ্সই পে্ধন্তই 
তায়দর দায় সীমিত। িামলকয়দর িয়ধ্য গ্কউই ব্যবসার মসধোন্তগুমল রেহণ 
কয়রন না মকংবা ব্যবসার গ্দনাগুমলর জন্য ব্যমতিগতভায়ব দায়বধে নন।

C ররপ্কারেশি 
একটি আইমন সতিা োর ওপয়র কর িাপায়না োয়, িািলা করা োয় এবং ো 
িুমতিগুমলয়ত প্রয়বশ করয়ত পায়র। 100 জয়নর গ্বমশ গ্শয়ারধারক আয়িন 
এিন প্রায় সব বড় কয়প্ধায়রশনই হল C কয়প্ধায়রশন।

সধুনব্া:

ব্যবসার গ্দনাগুমল গ্েয়ক সব িামলক 
ব্যমতিগতভায়ব সুরমক্ষত োয়কন। 
লাভগুমলর ওপয়র গ্কবলিাত্ িামলয়কর 
ব্যমতিগত কর গ্ফরয়তর (ট্যাক্স মরটান্ধ) 
অংশ মহয়সয়ব কর িাপায়না হয়। প্রোগত 
কাঠায়িাটি ব্যবসার ঋণ িাওয়ার গ্ক্ষয়ত্ 
মবশ্বাসয়োগ্যতা গ্োগ করয়ত পায়র। 

অসধুনব্া:

ব্যবসার মসধোন্তগুমল এবং 
কাে্ধপমরিালনার ওপয়র িামলকয়দর কি 
মনয়ন্ত্রণ োয়ক। গঠয়নর নমেপত্গুমল এবং 
একটি অংশীদামর িুমতি উভয়য়র েসড়া 
প্রস্তুত করার জন্য একজন আইনজীবীয়ক 
অে্ধপ্রদায়নর প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। প্রায়ই 
অংশীদাররা ব্যমতিগত বা গ্পশাদার 
ি্যায়লঞ্জগুমল প্রত্যাশা করয়ত ব্যে্ধ হন ো 
তায়দর সম্পয়ক্ধ  ইমত টায়ন।

সধুনব্া:

প্রয়ত্যক গ্শয়ারধারক গ্ে পমরিাণ 
মবমনয়য়াগ কয়রয়িন গ্সই পে্ধন্তই তায়দর 
দায় সীমিত। গ্ভঞ্চার ক্যামপটামলস্রা 
তায়দর নিনীয় িামলকানার 
বয়ন্াবস্গুমলর কারয়ণ গ্বমশর ভাগ 
গ্ক্ষয়ত্ই C কয়প্ধায়রশন পিন্ কয়রন।

অসধুনব্া:

একটি কয়প্ধায়রশন গঠন করার জন্য 
উয়লেেয়োগ্য পমরিায়ণ কাগজপত্ ও ফী 
জিা গ্দওয়ার প্রয়য়াজন হয়। অয়নক 
ব্যবসার িামলকরা নমেপত্ প্রস্তুত 
করয়ত সাহাে্য করার জন্য একজন 
আইনজীবীয়ক অে্ধ প্রদান কয়রন। 
প্রমতষ্াতার(গ্দর) মসধোন্তগুমল রেহণ 
করার সক্ষিতার ওপয়র এটা আয়রা 
গ্বমশ মনয়ন্ত্রণ িাপায়। লাভগুমলর জন্য 
কয়প্ধায়রশন ও গ্শয়ারধারক উভয়য়র 
ওপয়রই কর িাপায়না হয়।

S ররপ্কারেশি
একটি আইমন সতিা োর ওপয়র কর িাপায়না োয়, িািলা করা োয় 
এবং ো িুমতিগুমলয়ত প্রয়বশ করয়ত পায়র। C কয়প্ধায়রশনগুমলর িত, এই 
ব্যবসাগুমলয়ত 100 জয়নর গ্বমশ গ্শয়ারধারক োকয়ত পায়র না।

রমমীরেে ফরা-অপারেটিি
কিতীয়দর িামলকানাধীন ও তায়দর দ্ারা পমরিামলত একটি ব্যবসা। কিতী-
িামলকরা গ্কা-অপায়রটিয়ভর দ্ারা সৃটি লাভ ও উপাজ্ধ ন ভাগ কয়র গ্নন।

সধুনব্া:

প্রয়ত্যক গ্শয়ারধারক গ্ে পমরিাণ 
মবমনয়য়াগ কয়রয়িন গ্সই পে্ধন্তই 
তায়দর দায় সীমিত। লাভগুমলর জন্য 
গ্শয়ারধারকয়দর ওপয়র কর িাপায়না হয়।

অসধুনব্া:

একটি কয়প্ধায়রশন গঠন করার জন্য 
উয়লেেয়োগ্য পমরিায়ণ কাগজপত্ ও ফী 
জিা গ্দওয়ার প্রয়য়াজন হয়। অয়নক 
ব্যবসার িামলকরা নমেপত্ প্রস্তুত 
করয়ত সাহাে্য করার জন্য একজন 
আইনজীবীয়ক অে্ধ প্রদান কয়রন। 
প্রমতষ্াতার(গ্দর) মসধোন্তগুমল রেহণ 
করার সক্ষিতার ওপয়র এটা আয়রা  
গ্বমশ মনয়ন্ত্রণ িাপায়।

সধুনব্া:

গণতামন্ত্রক কাঠায়িাটি প্রয়ত্যক কিতীয়ক 
ব্যবসায় কণ্ঠস্র ও িামলকানার অমধকার 
প্রদান কয়র। এটা উৎপাদনশীলতা 
বাড়ায়ত ও কিতীয়দর ইস্ফা গ্দওয়ার 
সংে্যা কিায়ত উৎসাহ মদয়ত পায়র। 
লাভগুমলর ওপয়র গ্কবলিাত্ কিতী-
িামলকয়দর ব্যমতিগত কর গ্ফরয়তর (ট্যাক্স 
মরটান্ধ) অংশ মহয়সয়ব কর িাপায়না হয়।

অসধুনব্া:

কিতীয়দর গ্কা-অপায়রটিভগুমলর 
তহমবল গ্পয়ত সিস্যা হয়ত পায়র। 
মবমনয়য়াগকারীরা কাঠায়িাটির 
সায়ে অপমরমিত হয়ত পায়রন অেবা 
পমরয়শায়ধর ব্যাপায়র উমদ্নি হয়ত পায়রন। 

30আপনার ব্যবসা সচূনা করার প্রস্তুতি 30



ব্যবসাে অবস্াি
আপনার ব্যবসার অবস্ান এটির 

সাফয়ল্যর জন্য অপমরহাে্ধ। আপমন 

একটি স্ান গ্বয়ি গ্নওয়ার আয়গ 

মনম্নমলমেতটি মবয়বিনা কয়র গ্দেুন: 

বানরনজ্যর িীজ ফিওয়া
একজন বামণমজ্যক ভাড়ায়টর অমধকারগুমল সবমকিুর ওপয়র লীয়জর দ্ারা 
মনধ্ধামরত হয়। একটি লীয়জ গ্িাট মপ্রয়টের মবশাল পমরণমত হয়ত পায়র, 

তাই দরাদমর করার আয়গ প্রস্তুত হওয়ার জন্য সিয় মনন। এই প্রমরিয়ায় 

কয়য়কটি “রেরীয়” এবং “অিধুনচৈ” মনয়ি গ্দওয়া হয়য়য়ি:

অনৈনেক্ত সংস্াি

বামণমজ্যক লীজ গ্নওয়ার মবষয়য় আয়রা জানার জন্য, উপমস্ত োকুন SBS-এর মবনািয়ূল্য কি্ধশালায় “Signing a Commercial Lease: What You Need to Know.” (একটি বামণমজ্যক লীজ 
স্াক্ষর করা: আপনার ো জানা প্রয়য়াজন।)। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন, এবং “Business Planning and Operations 
Courses” (ব্যবসার পমরকল্পনা ও কাে্ধপমরিালনার গ্কাস্ধ) মলিক করুন।

একজন গ্প্রা গ্বায়না আইনজীবীর সয়গে একটি বামণমজ্যক লীজ পে্ধায়লািনা করার জন্য, একজন SBS অ্যাকাউটে ি্যায়নজায়রর সয়গে গ্োগায়োগ করুন। nyc.gov/businesssolutions-এ মগয়য় 
“CONTACT” (গ্োগায়োগ) মলিক করুন। 

পবূ্ক-পনেরল্পিা

একটি জায়গা গ্েয়ক আপনার ব্যবসার কী প্রয়য়াজন তার একটি তামলকা বতমর করুন, গ্েিন গ্্ায়্যার ফুট, 

ইউটিমলটি ও মজমনসপত্। অরোমধকায়রর মভমতিয়ত তা অড্ধ ার করুন।

অঞ্চিটি যাচাই ররুি

ভাড়ায়ট, গ্রোকার ও কমিউমনটি উন্নয়ন সংস্াগুমলর সয়গে কো বলনু।

কমিউমনটি মক আপনার ব্যবসার ধরনয়ক স্াগত জানায়ব?

কািাকামি গ্কায়না প্রমতয়োগী আয়ি মক?

নিয়মাবিী জািধুি

সুমনমচিত হয়য় মনন গ্ে জায়গাটির দেলস্ত্ব সাটি্ধ মফয়কট আয়ি। গ্জামনং মনয়ন্ত্রণগুমল জাননু।

জায়গাটি মক আপনার ব্যবসার ধরয়নর দ্ারা বামণমজ্যক ব্যবহায়রর জন্য অনয়ুিামদত?

দেলস্ত্ব সাটি্ধ মফয়কট ও গ্জামনং মনয়ন্ত্রণগুমল সম্বয়ধে আয়রা জানার জন্য এই পাতার গ্শয়ষ অনৈনেক্ত 

সংস্াি ব্যবহার করুন।

নিরজ জায়োটি পনেেশ্কি ররুি

মনমচিত করুন গ্ে জায়গাটির মবষয়য় বামড়ওয়ালা বা গ্রোকায়রর বণ্ধনাগুমল মনেুতঁ।

জায়গাটির অবস্া ও গ্লআউট মক আপনার ব্যবসার প্রয়য়াজনগুমলর উপয়োগী?

এক মদয়ন গয়ড় কতজন িানষু জায়গাটি মদয়য় োতায়াত কয়রন? 

বানড়ওয়ািাে নবেরয় নিনশ্চৈ হি

মেমন জায়গাটি লীজ মদয়ছেন মতমন মক আইনসম্ত বামড়ওয়ালা? ব্যমতিটি মক সুনায়ির অমধকারী? আপমন 

বামড়ওয়ালার পমরিয় ও সম্পমতির তে্য nyc.gov/citymap-এ সুমনমচিত করয়ত পায়রন।

অনৈনেক্ত সংস্াি

একটি সম্পমতির দেলস্ত্ব সাটি্ধ মফয়কট োিাই করার জন্য nyc.gov/buildings-এ োন এবং “Buildings Information” 
(মবমল্ং-এর তে্য)-এ ঠিকানাটি প্রমবটি করুন। গ্কায়না বামড়ওয়ালা বা ভাড়ায়ট সমরিয়ভায়ব লঙ্ঘন কয়রয়িন মকনা আপমন তাও 
জানয়ত পায়রন।

গ্কায়না সম্পমতির গ্জামনং মনয়ন্ত্রণগুমল প্রমতপাদন করার জন্য nyc.gov/zoning-এ োন এবং “Find Your Zoning” (আপনার 
গ্জামনং েুজঁনু)-এ ঠিকানাটি প্রমবটি করুন।

রেরীয় অিধুনচৈ

এিন একজন আইনজীবীর সয়গে কাজ 

করুন মেমন মনউ ইয়ক্ধ  শহয়রর গ্িাট 

ব্যবসা ভাড়ায়টয়দর পরািশ্ধ মদয়য়য়িন। 

গ্কায়না আইনজীবীর গ্োগ্যতা োিাই 
করয়ত nycourts.gov-এ োন বা 
212.428.2800 এ গ্ফান করুন।

এিন একটি লীয়জর শয়ত্ধ র জন্য দরাদমর 

করুন ো নবায়য়নর মবকয়ল্পর গ্যারামটে গ্দয়। 

ব্যবসা মবফল হওয়ার গ্ক্ষয়ত্ আপনার দায় 

কিায়নার জন্য একটি “সজ্জি ব্যনক্তে 

ে্যাোনটি” মনয়য় দরাদমর করুন।

একটি লীয়জর গ্িয়ায়দর শুরুর তামরে 

মস্র করার সিয় বমৃধের জটিলতা ও 

সিয়গুমল মনয়বিনা করুন।

জায়গাটির প্রমতটি েরি ও দায়য়র জন্য 
গ্ক দায়ী তা স্পটি কয়র মনন।

একটি গ্িৌমেক িুমতি, ইছোপ্রকায়শর 

পত্ বা “স্্যান্াড্ধ  লীজ”-এর ওপয়র 

ভরসা করুন। এগুমল অমধক িাত্ায় 

বামড়ওয়ালার পক্ষ মনয়ত পায়র।

লীজটি গ্কায়না শত্ধ  িাড়া আপনার 

মনয়জর নায়ি স্াক্ষর করুন।

জায়গাটির অনয়ুিামদত ব্যবহার
এবং মনয়ন্ত্রণগুমল জানার জন্য 
বামড়ওয়ালায়ক মবশ্বাস করুন।

আশা করুন গ্ে গ্িরািত অেবা তাপ, 

জল, মবদ্ুযৎ বা অন্যান্য ইউটিমলটিগুমল 

বামড়ওয়ালায়ক মবনা েরয়ি প্রদান করয়ত 

হয়ব।

“good guy guarantee” (সজ্জন 

ব্যমতির গ্যারামটে) ভাড়ায়টয়দরয়ক একটি 

জায়গার দাময়ত্ব গ্েয়ক িমুতি মদয়ত পায়র, 

েমদ তারা আয়গই লীজ সিাতি কয়র গ্দওয়ার 

মসধোন্ত গ্নন।

এটা মনভ্ধ র কয়র ভাড়ায়টর দ্ারা গ্যারামটের 

বাধ্যবাধকতাগুমল পূরণ করার ওপয়র। 

সাধারণত ভাড়া গ্নওয়া জায়গাটি ভাল 

অবস্ায় গ্িয়ড় োওয়া এর অন্তভু্ধ তি।

আপনি নর 
জািরৈি?

http://nyc.gov/nycbusinesscourses
http://nyc.gov/businesssolutions
http://nyc.gov/citymap
http://nyc.gov/buildings
http://nyc.gov/zoning
http://nycourts.gov


অনৈনেক্ত সংস্াি

ব্যবসার মনয়িাবলীসহ ব্যমতিগত মনয়দ্ধশনার জন্য, SBS লিায়য়টে ি্যায়নজাররা আপনায়ক মবনািয়ূল্য সাহাে্য করয়ত পায়রন। একটি অ্যাপয়য়টেয়িয়টের সিয়সূমি মস্র করয়ত businesshelp@sbs.nyc.gov-এ 
ইয়িল করুন, অেবা 212.618.8810 এ গ্ফান করুন।
 
আপমন েমদ একটি মরিয়াশীল ব্যবসার িামলক হন, তাহয়ল লঙ্ঘনগুমল এড়ায়ত ও তার সিাধান করয়ত আপমন একটি ব্যমতিগত পরািশ্ধ গ্পয়ত পায়রন। পরািশ্ধটি মবনািয়ূল্য এবং আপনার ব্যবসার স্ায়ন প্রদান করা 
হয়। nyc.gov/nbat-এ োন, এবং এর অনয়ুরাধ করয়ত “Schedule a Visit” (একটি সাক্ষায়তর সিয়সূমি মস্র করুন)-এ মলিক করুন, অেবা businesshelp@sbs.nyc.gov -এ ইয়িল করুন।

অনৈনেক্ত সংস্াি

আপমন েমদ একটি ব্যবসা শুরুর পমরকল্পনা কয়রন, তাহয়ল মনবধেন, অনিুমতপত্ ও লাইয়সসি প্রদায়নর প্রমরিয়ার প্রমতটি অংয়শর ওপয়র মবনািয়ূল্য সংস্ানগুমল আয়ি। এর অন্তভু্ধ তি হল একটি সিীক্ষা ো আপনায়ক 
আপনার সুমনমদ্ধটি ব্যবসার জন্য প্রয়য়াজনীয়তাগুমলর একটি কাস্িাইজড তামলকা প্রদান করয়ব। nyc.gov/business-এ মগয়য় “Start a Business” (একটি ব্যবসা শুরু করুন) মলিক করুন।

সেরারেে মর্্য নেরয় 
অগ্রসে হওয়া: 
অনিুমতপত্ ও লাইয়সসি
ব্যবসাগুমলর জন্য সরকারী মনয়িাবলী অনসুরণ করা অয়নক ব্যবসার 

িামলকয়দর পয়ক্ষই কঠিন হয়ত পায়র। তয়ব সঠিক তয়ে্যর সায়ে, আপমন 

মনয়ি লঙ্ঘয়নর মদয়ক নজর গ্দওয়ার জন্য কি সিয় ব্যয় করয়ত পায়রন 

এবং আপনার ব্যবসায় গ্বমশ সিয় মদয়ত পায়রন। মনয়ির মনয়দ্ধশনা ও 

সংস্ানগুমল আপনায়ক লঙ্ঘনগুমল এড়ায়ত সাহাে্য করয়ত পায়র, এগুমল 

ঘটার আয়গই।

আপিাে ব্যবসাটি নিবন্ি ররুি
একক িামলকরা ও সাধারণ অংশীদামরগুমল তায়দর 

কাউমটে লিায়ক্ধ র কায়ি মনবধেন কয়রন। LLC, 

কয়প্ধায়রশন ও সীমিত অংশীদারগুমল মনউ ইয়ক্ধ  
গ্স্ট-এর কায়ি মনবধেন কয়র। কীভায়ব মনবধেন 

করয়ত হয় তা জাননু মনয়ির অনৈনেক্ত সংস্াি 

অধ্যায়য়।

ব্যবসাে সিাক্তরের পাি
পণ্য ও পমরয়ষবাগুমল মবমরি করার জন্য একটি 

মবরিয় কর আইমডর জন্য আয়বদন করুন 

on.nyc.gov/taxid-এ। আপনার একটি 

মনয়য়াগকত্ধ া সনাতিকরণ নম্বর (EIN)-এর জন্য 
আয়বদন করার প্রয়য়াজন আয়ি মকনা তা জাননু 

on.nyc.gov/ein-এ। 

আপিাে ব্যবসাে ্েরিে জি্য 
সধুনিনে্ক টি রিরয়াজিীয়ৈাগুনি জািধুি
সুমনমচিত করুন গ্ে আপনার ব্যবসার গ্ে 

অনিুমতপত্ ও লাইয়সসিগুমল প্রয়য়াজন তা আপনার 

ও আপনার কিতীয়দর কায়ি আয়ি। আয়রা জানার 

জন্য মনয়ির অনৈনেক্ত সংস্াি অধ্যায়য় োন।

আপিাে অবস্াি পয্কারিাচিা 
রোে জি্য এরজি িাইরসন্সরিাপ্ত 
ফপশাজীবীে সরগে পোমশ্ক ররুি
জায়াগাটিয়ত েমদ মনি্ধাণ কায়ে্ধর প্রয়য়াজন হয়, 

তাহয়ল মসটিয়ক আপনার পমরকল্পনাগুমল জানয়ত 

হয়ব। শুধুিাত্ লাইয়সসিপ্রাতি গ্পশাজীবীই আপনার 

তরয়ফ এই পমরকল্পনাগুমল জিা মদয়ত পায়রন। 

nyc.gov/buildings-এ মগয়য় এবং “How to 

obtain a permit” (কীভায়ব একটি অনিুমতপত্ 

পাওয়া োয়) সধোন কয়র এবং গ্সই মশয়রানািসহ 
মলংকটি মলিক কয়র অনিুমত প্রদায়নর প্রমরিয়া সম্বয়ধে 

আয়রা জাননু। 

শ্রম আইিগুনি অিধুসের ররুি
ন্ূযনতি পামরশ্রমিক গ্দওয়া িাড়াও মনয়য়াগকত্ধ ায়দর 

তায়দর কিতীয়দর প্রমত অয়নকগুমল দাময়ত্ব আয়ি। 

আয়রা জাননু on.nyc.gov/wages-এ।

স্াস্্যনবন্ে নিয়মাবিী অিধুসের 
ররুি
আপনার বজ্ধ ্যগুমল গামড়য়ত মনয়য় োওয়ার জন্য 
পমরছেন্নভায়ব এবং সঠিক সিয়য় রােুন। আপনার 

বজ্ধ ্য সংরেয়হর গামড়র মডক্যাল বা মস্কারটি 

গ্পাস্ করুন। nyc.gov/business-এ মগয়য় 

এবং “Recycling and waste removal” 

(পুনঃব্যবহারয়োগ্যকরণ ও বজ্ধ ্য অপসারণ) সধোন 

কয়র এবং গ্সই মশয়রানািসহ মলংকটি মলিক কয়র 

আয়রা জাননু।

সাইডওয়ার পনেষ্াে এবং
নজনিসপরি ফেরর মধুক্ত োখধুি
আপনায়ক অবশ্যই সাইডওয়াকটি এবং রাস্ার  

প্রেি 1.5 ফুট জায়গা পমরষ্ার করয়ত হয়ব।  

আপমন সাইডওয়াক মিহ্নগুমল রােয়ত পায়রন 

না। nyc.gov/business-এ মগয়য় এবং 
“Sidewalks” (সাইডওয়াক) সধোন কয়র  

আয়রা জাননু।

মিূ্য, অে্করিোরিে পদ্ধনৈ ও 
নে�ার্ডে িীনৈ ফপাস্ ররুি
সব পণ্যগুমলয়ত গ্সগুমলর িয়ূল্যর গ্লয়বল লাগান। 

আপনার গ্রিমডট কাড্ধ  ও মরফায়ন্র নীমত 

স্পটিভায়ব জামনয়য় মিহ্নগুমল গ্পাস্ করুন।  

এই মনয়িগুমল এবং প্রমতটি ব্যবসার অন্য ো  
মকিু জানা উমিত গ্সই মবষয়য় আয়রা জাননু  

on.nyc.gov/10things-এ।

গ্রাহররেে অনিরযারেে সমা্াি 
ররুি
মসটি আপনার সয়গে গ্োগায়োগ করয়ব েমদ গ্কায়না 
রোহক একটি অমভয়োগ জিা গ্দন। আপনার জবাব 

গ্দওয়া উমিত এবং এর সিাধায়নর জন্য মসটির 

সয়গে কাজ করা উমিত। nyc.gov/business-এ 

মগয়য় এবং “Business Licensing and 

Complaint History” (ব্যবসার লাইয়সসি প্রদান 

ও অমভয়োয়গর ইমতহাস) সধোন কয়র এবং গ্সই 
মশয়রানািসহ মলংকটি মলিক কয়র আয়রা জাননু।

নিয়রমে িঙ্ঘিগুনি সামিাি
এবং জনেমািা নেি
একটি লঙ্ঘয়নর সিাধায়নর জন্য অয়পক্ষা করয়বন 

না। জবাব না মদয়ল তার ফয়ল অমতমরতি জমরিানা 
হয়ত পায়র। মনয়িাবলী ও লঙ্ঘনগুমলর মবষয়য় 

একটি ব্যমতিগত পরািশ্ধ কীভায়ব পাওয়া োয় গ্সই 
মবষয়য় জানার জন্য অনৈনেক্ত সংস্াি অধ্যায়য় 

োন।

ফখািা 
োরা

ফখািাে জি্য 
রিস্তুৈ হওয়া

স্াস্্যনবন্ে 
নিয়মাবিী 
অিধুসের 
ররুি

সাইডওয়ার 
পনেষ্াে এবং 

নজনিসপরি ফেরর 
মধুক্ত োখধুি

মিূ্য, অে্করিোরিে 
পদ্ধনৈ ও নে�ার্ডে 
িীনৈ ফপাস্ ররুি

গ্রাহররেে 
অনিরযারেে 

সমা্াি ররুি

নিয়রমে 
িঙ্ঘিগুনি 

সামিাি এবং 
জনেমািা নেি
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অনৈনেক্ত সংস্াি

ব্যবসার িায়ক্ধ টিং-এর একটি সূিনা প্রদানকারী মবনািয়ূল্য কি্ধশালাগুমলর জন্য, nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন, “Marketing and Technology” (িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতি) মলিক করুন এবং 
আপনার মনকটবততী একটি “Marketing 101” (িায়ক্ধ টিং 101) কি্ধশালা েুয়ঁজ মনন।  
 
আপমন dos.ny.gov/corps/bus_entity_search.html-এ মগয়য় োিাই করয়ত পায়রন গ্ে একটি ব্যবসার নাি ইয়তািয়ধ্যই মনউ ইয়ক্ধ  গ্স্ট-এ মনবমধেত আয়ি মকনা।

গ্রিতারা উপয়ভাতিার গ্েয়ক গ্বমশ, োয়দর পণ্য ও পমরয়ষবা 
প্রয়য়াজন হয়। তারা হয়লন িলূ্যয়বাধ ও মবশ্বাসসহ িানষু, 

এবং তারা এিন ব্যবসাগুমলয়ক িান ো তায়দর নীমতগুমলর 

অংশীদার।

একটি ভায়লা রে্যা্ড এর সুমবধা গ্নয়। রে্যান্ হল আপনার 

ব্যবসার সব্ধজনীন পমরিয় এবং আপনার ব্যবসার গ্কন্দীয় 

িলূ্যয়বাধগুমল রোহকয়দর কায়ি প্রিার কয়র, শুধুিাত্ 

তার গ্িহারাই নয়। আপমন েেন মিন্তাভাবনা ও উয়দেশ্য 

সহ এই পমরিয়টি মনধ্ধারণ কয়রন, তেন আপমন এিন 

কামহনীগুমলয়ক রূপ গ্দন ো িানষুরা আপনার ব্যবসার 

সম্বয়ধে বয়লন। 

আপমন েেন একটি শমতিশালী রে্যান্ বতমর কয়রন, তেন 

আপমন আপনার রোহকয়দর সয়গে উন্নততর সংয়োগ মনি্ধাণ 

কয়রন। উন্নততর সংয়োগ বলয়ত গ্বাঝায় আপনার 

ব্যবসার সম্বয়ধে আয়রা ইমতবািক কামহনী মবমনিয় করা।

আপিাে ব্যবসাে জি্য
রে্যান্ডং-এে গুরুত্ব

রে্যার্ডে মিূেৈ নবেয়
সফল রে্যান্গুমলর মকিু সাধারণ অংশ আয়ি। একটি ব্যবসার নাি ও 

প্রতীক সুস্পটি ও অমদ্তীয় হওয়া অপমরহাে্ধ। আপনার ব্যবসার জন্য 
একটি নাি ও প্রতীক গ্োঁজার সিয় মনয়ির মনয়দ্ধশনাটি মবয়বিনা করুন।

বর্কিামিূর
আপনার নায়ি আপনার ব্যবসার ধরন 

প্রমতফমলত হওয়া উমিত।

িাবমনূৈ্ক ে সারে সামঞ্জস্যপরূ্ক
আপনার নায়ি আপনার ব্যবসার গ্কন্দীয় 

িলূ্যয়বাধগুমল প্রমতফমলত হওয়া উমিত।

 

নশল্প
আপনার নাি আপনার মশয়ল্পর ভাষার সায়ে 

িানানসই হওয়া উমিত, মকন্তু আপনার 

ব্যবসায়ক প্রমতয়োগীয়দর গ্েয়ক মবয়শষভায়ব 

স্তন্ত্র কয়র গ্দওয়া উমিত।

অনিেম্য
আপনার ব্যবসার নািটি রোহকয়দর কায়ি 

আিন্ত্রণকারী ও স্মরণীয় িয়ন হওয়া উমিত।

ব্যবসাে িাম
ব্যবসার নাি হল িানষুরা গ্েভায়ব 

আপনার ব্যবসায়ক উয়লেে করয়বন। মকিু 

মবষয় একটি নািয়ক সফল কয়র গ্তায়ল, 

োর অন্তভু্ধ তি হল: 

রিনৈনিন্ত্বমিূর
শুধুিাত্ এিন নকশা ও রঙয়কই অন্তভু্ধ তি 

করুন ো আপনার ব্যবসার একটি িলূ 

অংয়শর প্রমতফলন ঘটায়।

অনবিৈীয়
স্াতন্ত্র্যসূিক ববমশটি্যগুমল গ্োগ করুন োয়ত 

রোহকরা আপনায়ক অন্য একটি প্রতীয়কর সয়গে 

গুমলয়য় না গ্ফয়লন।

সেি 

েুব গ্বমশ ববমশটি্য আপনার প্রতীয়কর িলূ 

বাত্ধ াটিয়ক লমুকয়য় মদয়ত পায়র। এিন নকশা 

এমড়য়য় িলনু ো ক্ষণস্ায়ী প্রবণতাগুমল 

ব্যবহার কয়র। 

রিৈীর
অয়নক রোহক প্রতীয়কর দ্ারাই প্রেয়ি একটি 

ব্যবসায়ক সনাতি কয়রন। সফল প্রতীয়কর 

নকশাগুমল হল:
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চিন্তার অনশুীলনী
এমন একটি ব্যবসার কথা চিন্া করুন যার ব্্যান্ড আপচন পছন্দ 
কররন। আপচন ব্যবসার ককান চবষরের প্রশংসা কররন? প্রচিরযাচিিা 
কথরক এটা কীভারব স্বিন্ত্র? িারের পণ্যগুচির মিূ্যরবাধ, গুণমান, 
অনন্যিা এবং ব্যবহাররর সরিিা চবরবিনা করুন।

আপনার ব্্যারন্ডর রূপ চনধ্ারণ করার সমে আপনার উত্তরগুচিরক এই 
প্রশ্নগুচি এবং চনরির প্রশ্নগুচির সরগে িুিনা করুন।

1/ 
রাো আপিাে িক্ষ্য গ্রাহর? 
আপনার লক্ষ্য সম্প্রদায়য়র আয়, বয়স, মলগে, জাতীয়তা, কে্য ভাষা, 
মববায়হর অবস্া, গ্পশা ও ব্যমতিগত আরেহগুমল মবয়বিনা করুন।

“আিার গ্ড-গ্কয়ার ব্যবসার জন্য, আমি কি্ধরত পমরবারগুমলর কায়ি 

গ্পৌঁিয়ত িাই োরা Bedford Stuyvesant-এ Myrtle Avenue-এর উতিয়র 

Nostrand Avenue-এর কায়ি বসবাস কয়রন। 70% এর গ্বমশ ঘয়র 

পমরবারগুমল বসবাস কয়র। 5% এর গ্বমশ বামসন্া মপ্র-্ুয়ল োওয়ার বয়সী। 

পুয়রা ব্রুকমলয়নর িয়ধ্য এটা হল অন্যতি সয়ব্ধাচ্চ শতাংশ। পমরবায়রর গড় আয় 

হল $20,000 ও $30,000 এর িাঝািামঝ এবং অঞ্চলটিয়ত সংে্যাগমরষ্ িানষু 

হয়লন ল্যাটিয়না। সংে্যাগমরষ্ পমরবার বামড়য়ত স্প্যামনশ ভাষায় কো বয়ল।”

2/  
ৈারেে রি্াি চানহোগুনিে মর্্য অি্যৈম 
ফরািটি আপিাে পর্য বা পনেরেবা পেূর 
ররে?
“আমি এই অঞ্চয়লর অয়নকগুমল পমরবায়রর সয়গে কো বয়লমি। তারা 
কমিউমনটিয়ত সািয়ে্ধ্যর িয়ধ্য, উচ্চিায়নর গ্ড-গ্কয়ায়রর প্রয়য়াজন প্রকাশ 

কয়রয়িন।”

3/  
এই পর্য িা পনেরেবায় আপিাে িক্ষ্য গ্রাহর 
ফরাি নবেয়টিরর সবরচরয় ফবনশ গুরুত্ব ফেি? 
“আিার লক্ষ্য পমরবারগুমল এিন গ্ড-গ্কয়ারয়ক গুরুত্ব গ্দয় োরা তায়দর 

মশশুয়দর প্রয়য়াজনগুমলর উপয়োগী অত্যাবশ্যক ভাষা ও গমণয়তর দক্ষতা 
গ্শোয়। তারা এিন কিতীয়দর িান োরা তায়দর মশশুর অরেগমতর মবষয়য় 

মনয়মিতভায়ব গ্োগায়োগ কয়রন। এিাড়াও তারা এিন গ্ড-গ্কয়ার িান ো 
গ্দমর পে্ধন্ত গ্োলা োয়ক এবং কায়জর সিয়য় গ্ক্ষয়ত্ নিনীয়।”

 
আপিাে রে্যা্ড নি ্্কাের রো

4/ 
ফরাি ফরন্দীয় মিূ্যরবা্গুনি আপিারর 
ব্যবসারর চািিা ররে? 
আপনার পণ্য বা পমরয়ষবাগুমলর িলূ্যয়বাধ, গুণিান, অনন্যতা এবং 
ব্যবহায়রর সরলতা মবয়বিনা করুন।

“আিার গ্কন্দীয় িলূ্যয়বাধগুমল হল মনভ্ধ রয়োগ্যতা, গুণিান ও িলূ্যয়বাধ। প্রেয়ি, 

আমি িাই পমরবারগুমল তায়দর মশশুয়দর েত্ন গ্নওয়ার জন্য আিার কিতীয়দর 

মবশ্বাস করুন। মদ্তীয়ত, আমি তায়দরয়ক গ্দোয়ত িাই গ্ে আিরা প্রােমিক 

বশশয়বর মশক্ষায় নবীনতি উন্নমতগুমলয়ক ব্যবহার কমর। তৃতীয়ত, আমি এিন 

একটি িলূ্য বজায় রােয়ত িাই ো কমিউমনটির সািয়ে্ধ্যর িয়ধ্য হয়ব।”

5/  
আপনি আপিাে িক্ষ্য গ্রাহররেে রারে 
এই ফরন্দীয় মিূ্যরবা্গুনি রীিারব রিচাে 
রেরবি? 
“িা-বাবায়দর কী আশা করা উমিত গ্সই মবষয়য় উচ্চ প্রত্যাশা স্াপন কয়র আমি 

এই িলূ্যয়বাধগুমল প্রিার করব। আিরা তারপয়র অসাধারণ সংস্ান ও কিতীয়দর 

সায়ে প্রমতটি প্রত্যাশা পূরণ করব। মনভ্ধ রয়োগ্য মশশুমিমকৎসক ও ন্যামন সহ, 
আিার ব্যবসার পমরমধর বাইয়রর মশশু পমরিে্ধার সংস্ানগুমলর জন্য আমি 

রোহকয়দর মবশ্বস্ পেপ্রদশ্ধক মহয়সয়ব কাজ করব। আমি এবং আিার কিতীরা 
প্রমতমদন িা-বাবায়দর সয়গে কো বলার জন্য সিয় গ্দব। আিরা প্রয়ত্যয়কর 

সুমনঋমদটি প্রয়য়াজন ও উয়দ্গগুমল পূরণ করব, এবং আিরা ব্যাে্যা করব 

গ্ে তায়দর মশশু েতবার েেন আিায়দর কায়ি আয়স তেন আিরা কীভায়ব 

প্রমতবারই একটি ইমতবািক প্রভাব মবস্ার কমর।”

6/  
এই বাৈ্ক াটি রীিারব আপিারর আপিাে 
রিনৈরযানেৈাে ফেরর স্ৈন্ত্র ররে?
“প্রমতটি মশশুর প্রয়য়াজয়নর উপয়োগী মশক্ষািলূক সংস্ান, সুপ্রমশমক্ষত কিতী 
এবং িা-বাবার সয়গে গ্োলায়িলা কয়োপকেয়নর িাধ্যয়ি আিরা আিায়দর 

ব্যবসায়ক সতন্ত্র কয়র তুলব। আিরা প্রােমিক বশশয়বর মশক্ষায় নবীনতি 

সংস্ান ও কিতীয়দর ব্যবহার করব এবং এগুমলর গুরুত্ব ব্যাে্যা করব। আিরা 
মদ্ভামষক কিতীয়দর মনয়য়াগ করব োরা মশশুয়দর ইংয়রমজ ও স্প্যামনশ উভয় 

ভাষার দক্ষতাই গ্শোয়বন। আিরা েুব গ্বমশ হয়ল প্রমত 8-জয়নর জন্য 1 জন 

কিতী-মশশু অনপুায়তর গ্যারামটে গ্দব। আিরা প্রমতটি মশশুর অরেগমত ব্যাে্যা 
করা, উয়দ্গগুমল জানা এবং পমরবত্ধ নশীল প্রয়য়াজনগুমলয়ত সাড়া গ্দওয়ার জন্য 
মনয়মিতভায়ব কিতী ও িা-বাবার িয়ধ্য গ্িক-ইন আয়য়াজন করব।”
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মনয়ির প্রশ্নগুমল আপনায়ক আপনার মনজস্ 

রে্যায়ন্র রূপ মনধ্ধারণ করয়ত সাহাে্য কয়র। 

আপনায়ক পেমনয়দ্ধশ গ্দওয়ার জন্য প্রেয়ি 

নিনুা উতিরগুমল প্রদান করা হয়। তারপয়র 

আপনার মনয়জর উতিরগুমল পূরণ করার জন্য 
আপনার জন্য স্ান প্রদান করা হয়। 

আপিাে ফশ্রাৈারেে জািা এবং
নি ্্কাের রো
ব্যবসাগুনি এরটি িাম ও রিৈীর চয়ি রোে পরে ব্যবসাগুনি ৈারেে রে্যা্ড নিম্কার রো চানিরয় ফযরৈ 
পারে। গ্রাহররেে অিধুেৈ্য অজ্ক ি রোে জি্য, রে্যা্ডগুনিরর অবশ্যই গ্রাহররেে রিৈ্যয় উৎপােি রেরৈ 
হরব ফয ব্যবসাটি ৈারেে মিূ্যরবার্ে অংশীোে। এই রে্যা্ড আিধুেৈ্য অন্রৈে নবরিয় ও উন্নৈৈে রে্যা্ড 
পেৃরীরেররর চািিা রেরৈ পারে।
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আপিাে মারর্ক টিং  
টধুিনরট েরড় ফৈািা
একটি নাি ও প্রতীক আপনার ব্যবসার বাত্ধ া প্রমতষ্া কয়র, মকন্তু 

আপনায়ক এই বাত্ধ াটি প্রিার করয়তও হয়ব। এর জন্য িায়ক্ধ টিং গ্কৌশয়লর 

প্রয়য়াজন হয়। আপনার ব্যবহার করা গ্কৌশলগুমল আপনার ব্যবসার 

প্রয়য়াজনগুমলর ওপয়র মনভ্ধ র কয়র। 

প্রমতটি দঢ়ৃ িায়ক্ধ টিং টুলমকয়ট মবজ্ঞাপন, প্রিার ও প্রিারিলূক গ্কৌশলগুমলর 

একটি মিশ্রণ অন্তভু্ধ তি োয়ক।

নবজ্াপি
গ্বমশর ভাগ রোহক মবজ্ঞাপয়নর িাধ্যয়িই 
প্রেিবার ব্যবসাগুমলর সয়গে সাক্ষাৎ কয়র। 

এর িাধ্যয়ি দ্রুত ফলাফল ও দ্রুত মবরিয় 

অজ্ধ ন করা োয়। তয়ব এটা েরিসাধ্য, 
তাই এটা জানা জরুমর গ্ে আপমন কার 

কায়ি মবমরি করয়িন এবং আপমন কীভায়ব 

তায়দর কায়ি গ্পৌঁিয়ত পায়রন।

মনম্নমলমেত মবজ্ঞাপয়নর মবকল্পগুমল  

মবয়বিনা কয়র গ্দেুন: 

ফ্ায়াে  

আপমন গ্নটওয়ামক্ধ ং-এর অনষু্ান ও বামণজ্য 
প্রদশ্ধনীগুমলয়ত ফ্ায়ার মবমল করয়ত পায়রন। 

এইগুমল সহয়জ বতমর করা োয় এবং েরিসাধ্য 
নয়।

সংবােপরি
সংবাদপত্গুমল মভন্ন মভন্ন বায়জয়টর জন্য 
এক-মদয়নর মবজ্ঞাপয়নর জায়গা গ্দয়। 

এটা ব্যবসাগুমলয়ক মনমদ্ধটি অঞ্চল ও 

কমিউমনটিগুমলর কায়ি গ্পৌঁিয়ত সাহাে্য 
করয়ত পায়র।

ফেনডও
গ্রমডও গ্স্শনগুমল মবশাল সংে্যক গ্শ্রাতার 

কায়ি গ্পৌঁিায় এবং মপ্রটে বা টিমভ মবজ্ঞাপয়নর 

গ্িয়য় সস্া দর প্রদান কয়র। আপনার গ্শ্রাতা 
রোহকরা েমদ গ্রমডও গ্শায়নন, তাহয়ল গ্রমডও 

মবজ্ঞাপনগুমলও একটি কাে্ধকর মবকল্প হয়ত 

পায়র।

ইটিােরিট ও ফসাশ্যাি নমনডয়া
ইটোরয়নট ও গ্সাশ্যাল মিমডয়া ব্যবহার করা 
আপনার ব্যবসার মবজ্ঞাপন গ্দওয়ার একটি 

িিৎকার, মবনািলূ্য উপায়। এই উপকরণগুমল 

ব্যবহার করার সম্বয়ধে আয়রা জানয়ত পরবততী 
অধ্যায় রিযধুনক্ত-এ এমগয়য় োন।

রিচাে
প্রিার বলয়ত গ্বাঝায় ব্যবসাগুমলর দ্ারা 
গ্কায়না েরি িাড়াই ব্যবসাগুমলর সম্বয়ধে 

মিমডয়ার গল্প। এটা নতুন ও মবদ্যিান উভয় 

ব্যবসাগুমলর জন্যই একটি উপকরণ।

মনম্নমলমেত মবজ্ঞাপয়নর মবকল্পগুমল  

মবয়বিনা কয়র গ্দেুন: 

নবরশে রানহিী
েমদ কমিউমনটিয়ত আপনার একটি অনন্য 
ভূমিকা োয়ক, তাহয়ল সংবাদপত্, গ্রমডও, 

ও টিমভ গ্স্শনগুমল একটি ব্যবসার ওপয়র 

কামহনী প্রস্তুত করয়ত পায়র। 

ফরিস নেনিজ
মিমডয়া ব্যবসাগুমলর গ্েয়ক গ্প্রস মরমলজ 

সংরেহ কয়র েমদ এগুমল আরেহজনক সংবাদ 

প্রস্তুত কয়র। 

 
 
 
 

রিনৈরযানেৈা
ব্যবসাগুমল পুর্ারসহ তায়দর মনজস্ 

অনষু্ানগুমলও বতমর করয়ত পায়র। স্ানীয় 

মিমডয়া এই অনষু্ানগুমলয়ক সংবাদ 

কামহনীয়তও পমরণত করয়ত পায়র। 

রনমউনিটিে স্ীরৃনৈ
কমিউমনটি সংগঠনগুমল স্ানীয় 
ব্যবসাগুমলর কাি গ্েয়ক প্রায়শই মনয়জয়দর 
অনষু্ানগুমলর জন্য পণ্য বা পমরয়ষবা 
িায়। এটি আপনায়ক ও সংগঠনয়ক 
দমৃটিয়গাির কয়র।

অনৈনেক্ত সংস্াি

িায়ক্ধ টিং গ্কৌশয়লর গ্ক্ষয়ত্ আয়রা সাহায়ে্যর জন্য, SBS-এর মবনািয়ূল্য কি্ধশালা, “Mastering Marketing” (িায়ক্ধ টিং-এর দক্ষতা অজ্ধ ন করা)-এ উপমস্ত োকুন। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ 
পাওয়ার জন্য nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন এবং “Marketing and Technology” (িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতি) মলিক করুন।

রোহকয়দর একটি গ্িাট শতাংশ িাপায়না 
কু্যপন ব্যবহার কয়র। গয়ড়, রোহকরা 
সংবাদপয়ত্ গ্দেয়ত পাওয়া কু্যপনগুমল 1-5% 

বার ব্যবহার কয়রন। রোহকরা পমত্কা, মিঠি 

বা ব্যবসায় প্যায়কজ করা কু্যপনগুমল 10% 

এর কি বার ব্যবহার কয়রন।

রিচাে
মকিু ব্যবসা বহু দশক ধয়র একই বাজায়র 

একই পণ্য বা পমরয়ষবার সম্ার মবমরি 

কয়র। তারা এটা কীভায়ব কয়র? প্রিারিলূক 

মরিয়াকলাপগুমল হল একটি উপায়। এগুমল 

েরি সাশ্রয়কারী এবং একটি ব্যবসার 

প্রয়য়াজনগুমল অনেুায়ী নিনীয়।

মনম্নমলমেত মবজ্ঞাপয়নর মবকল্পগুমল  

মবয়বিনা কয়র গ্দেুন: 

নরিনময়াম
মপ্রমিয়ািগুমল হল েুতি পমরয়ষবা বা পণ্য ো 
রোহকরা আপনার ব্যবসার গ্েয়ক পাওয়ার 

প্রত্যাশা নাও করয়ত পায়রন। আপনার 

রোহকয়দর কায়ি সুস্পটি িলূ্য আয়ি এিন 

মজমনসগুমল িয়ন করুন।

কুপি
কুপনগুমল পণ্য ও পমরয়ষবার িলূ্য হ্াস কয়র 

রোহকয়দর আয়রা গ্বমশ মকনয়ত উৎসামহত কয়র।
 

 

 

 

 

রিেশ্কিী
রোহকরা গ্কায়না পণ্য বা পমরয়ষবা গ্কনার 

আয়গ, প্রদশ্ধনীগুমল তায়দরয়ক গ্সটা পরে কয়র 

গ্দোর সুয়োগ গ্দয়। অয়নক রোহক একটি 

পয়ণ্যর কদর গ্দেয়ত িান।

ফিটওয়ানর্ক ং
সবয়িয়য় সস্া ও দ্রুত মবকল্প হল িানষুয়দর 

দ্ারা তায়দর বধুে ও পমরবারয়ক আপনার 

ব্যবসায় গ্কনাকাটা করয়ত উৎসামহত করা। 

আপমন সমরিয়ভায়ব এয়ত উৎসাহ মদয়ত 

পায়রন। আপনার ব্যবসা সম্বয়ধে কো বলার 

জন্য গ্িম্বার অফ কিাস্ধ, ব্যবসায়ীয়দর সংস্া, 
এবং কমিউমনটি অনষু্ানগুমলয়ত োন।

একজন সাধারণ রোহক গ্কায়না পণ্য বা 
পমরয়ষবা ব্যবহার করার জন্য িয়ন করার 

আয়গ তার কিপয়ক্ষ সাতবার একটি বাত্ধ া 
গ্শানা বা গ্দোর প্রয়য়াজন হয়। 

আপনি নর 
জািরৈি?

আপনি নর 
জািরৈি?
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নবজ্াপরিে নবরল্পগুনি
অগ্রান্রাে
( 1  |  4 )

নবজ্াপরিে ্ােরা

1. ইটোরয়নট/গ্সাশ্যাল মিমডয়া  

2. ফ্ায়ার  

3. সংবাদপত্  

4. গ্রমডও  

রিচারেে নবরল্পগুনি
অগ্রান্রাে
( 1  |  4 )

নবজ্াপরিে ্ােরা

1. মবয়শষ কামহনী   

2. গ্প্রস মরমলজ  

3. কমিউমনটির স্ীকৃমত  

4. প্রমতয়োমগতা  

রিচারেে নবরল্পগুনি
অগ্রান্রাে
( 1  |  4 )

নবজ্াপরিে ্ােরা

1. মপ্রমিয়াি   

2. কুপন

3. প্রদশ্ধনী

4. গ্নটওয়ামক্ধ ং

6অিধুশীিি
ী

মারর্ক টিং ফরৌশিগুনিরর অগ্রান্রাে ফেওয়া

্াপ: 1

প্রমতটি িায়ক্ধ টিং-এর মবকল্পয়ক আপনার 
ব্যবসার জন্য তার অরোমধকায়রর পে্ধায় 
অনেুায়ী িলূ্যায়ন করুন (1 বিরৈ 
ফবাঝায় সরব্কাচ্চ অগ্রান্রাে আে 
4 হি সব্কনিম্ন অগ্রান্রাে)। 

আপনায়ক এগুমলর অরোমধকার মনধ্ধারণ 
করয়ত সাহাে্য করার জন্য মনয়ির 
প্রশ্নগুমল ব্যবহার করুন।

এই পধেমতটি মক আিার লক্ষ্য রোহকয়দর 
কায়ি গ্পৌঁিয়ব এবং প্রভাব মবস্ার 
করয়ব?

এটা কতজন িানয়ুষর কায়ি গ্পৌঁিয়ব 
এবং এটি কতগুমল মবমরি করয়ব?

এর সুমবধাগুমল মক এর েরিগুমলর 
উপেুতি?

্াপ: 2
 

প্রমতটি গ্শ্রমণ গ্েয়ক একটি িায়ক্ধ টিং-এর 
মবকল্প িয়ন করুন এবং এত জন্য একটি 
ধারণা বতমর করুন। 

আপমন এই িায়ক্ধ টিং গ্কৌশয়লর িাধ্যয়ি 
কী অজ্ধ ন করয়ত িান? 

গ্কৌশলটি সম্াব্য রোহকয়দর কী বয়ল?
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অনৈনেক্ত সংস্াি

এই গ্েয়কায়না একটি প্রেুমতির গ্ক্ষয়ত্ আয়রা সহায়তার জন্য সব্ধজনীন লাইয়রেমর লিাস প্রদান কয়র। nypl.org/events/classes/other-orgs-এ োন এবং আপনার কািাকামি জায়গায় কমম্পউটার লিাস 
আয়য়াজন কয়র এিন একটি সংস্া েুয়ঁজ মনন।

রিযধুনক্ত
মবমরিয় বাড়ায়না ও েরি কিায়নার জন্য গ্িাট ব্যবসাগুমলর একটি 

অত্যাবশ্যক উপকরণ হল প্রেুমতি। গ্েয়কায়না গ্িাট ব্যবসার জন্য রিিবধ্ধিান 

সংে্যায় কি েরয়ির উপকরণ লভ্য আয়ি। প্রমতটির সয়গে পমরমিত হওয়ার 

জন্য সিয় ও প্রয়িটিার প্রয়য়াজন হয়, তয়ব এটা প্রমতদান মদয়ত পায়র। এটা 
আপনায়ক আপনার প্রমতয়োমগতার গ্েয়ক স্তন্ত্র কয়র মদয়ত পায়র।

শুরু রো
শুরুয়ত সুমনমচিত করুন গ্ে আপমন মনয়ির 

প্রেুমতিগুমলর সয়গে পমরমিত আয়িন।

এগুমল হল অপমরহাে্ধ

ইটিােরিট ফিনিরেশি
ইটোরয়নট মবশ্বব্যাপী কমম্পউটারগুমলয়ক তে্য 
মবমনিয় করার অনিুমত গ্দয়। িানয়ুষরা 
ইয়িল, সংবাদ, গ্কনাকাটা, সািামজক 

গ্িলায়িশা, পণ্য/পমরয়ষবাগুমলর মবষয়য় 

গয়বষণা করা এবং আয়রা অয়নক মকিুর জন্য 
ইটোরয়নট ব্যবহার কয়রন।

ই-ফমি
ইয়িল হল ইটোরয়নট ব্যবহার কয়র বাত্ধ া 
গ্প্ররয়ণর একটি উপায়। গ্ে গ্কউ ইয়িল 

পাঠায়না এবং পাওয়ার জন্য মবনা েরয়ি 

একটি ইয়িল ঠিকানা বতমর করয়ত পায়রন। 

মাইররিাসফ্ ট অন�স
িাইয়রিাসফ্ ট অমফস হল কতগুমল কমম্পউটার 

গ্প্রারোয়ির একটি গ্সট, ো ব্যবহারকারীয়দরয়ক 

তে্য গ্রকড্ধ  ও মবমনিয় করার অনিুমত গ্দয়। 

আপমন ডকুয়িটে টাইপ করয়ত পায়রন, গণনা 
করয়ত, গ্প্রয়জয়টেশন বতমর করয়ত এবং আয়রা 
অয়নক মকিু করয়ত পায়রন। 

ফসাশ্যাি নমনডয়া
অয়নক কমম্পউটার ও গ্সল গ্ফান 

ব্যবহারকারী গ্ফসবকু ও টুইটার-এর িত 

গ্সাশ্যাল মিমডয়া সাইটগুমল ব্যবহার কয়র 

ইটোরয়নয়ট প্রিুর সিয় কাটান। গ্সাশ্যাল 

মিমডয়া ব্যবহারকারীরা জনগণ বা তায়দর 

সুমনমদ্ধটি “বধুেয়দর সয়গে” গ্টক্সট, ফয়টা, 
মভমডও ও আয়রা অয়নক মকিু মবমনিয় 

কয়রন। 

ক্াউড রনম্উটিং
লিাউড কমম্পউটিং কমম্পউটায়রর পমরবয়ত্ধ  
ইটোরয়নয়ট ডকুয়িটে, ফয়টা, মভমডও ও আয়রা 
অয়নক মকিু গ্রকড্ধ  কয়র। আপমন এই তে্য 
লিাউয়ড সুরমক্ষত রােয়ত পায়রন এবং সহয়জই 
আদানপ্রদান করয়ত পায়রন। 
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আপনি নর 
জািরৈি?

অয়নক ইটোরয়নট ব্যবহারকারী 
Google-এর িত সাি্ধ  ইমঞ্জনগুমলর 

িাধ্যয়ি ব্যবসার ওয়য়বসাইটগুমল েুয়ঁজ 

পান। এগুমলর িাধ্যয়ি মবপণন করার দটুি 

সাধারণ উপায় আয়ি।

একটি মবকল্প হল এিন কাউয়ক 

মনয়য়াগ করা মেমন সধোয়নর ফলাফয়ল 

আয়রা গ্বমশ ঘন ঘন গ্দো োওয়ার 

জন্য আপনার ওয়য়বসাইটটির নকশা 
করয়ত পায়রন।

একটি সহজতর অেি গ্বমশ 

েরিসাধ্য মবকল্প হল সধোয়নর 

ফলাফলগুমলয়ত আপনার 

ওয়য়বসাইটয়ক অরোমধকার গ্দওয়ার 

জন্য সাি্ধ  ইমঞ্জনয়ক অে্ধপ্রদান করা।

অনৈনেক্ত সংস্াি

কীভায়ব একটি ব্যবসার ওয়য়বসাইট বতমর করা োয় বা গ্সাশ্যাল মিমডয়া ব্যবহার করা োয় তা মশেয়ত, SBS-এর মবনািয়ূল্য কি্ধশালা “Website Fundamentals” (ওয়য়বসাইয়টর গ্িৌমলক মবষয়) 
বা “Social Media Fundamentals” (গ্সাশাল মিমডয়ার গ্িৌমলক মবষয়) -এ উপমস্ত োকুন। আপনার মনকয়ট কি্ধশালাগুমল েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/businesscourses-এ োন, এবং 
“Marketing and Technology Courses” (িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতির গ্কাস্ধগুমল) মলিক করুন।

গ্িাট ব্যবসাগুমলর জন্য ইয়িল িায়ক্ধ টিং, গ্সাশ্যাল মিমডয়া ও অন্যান্য প্রেুমতিগুমল সম্বয়ধে গ্শো শুরু করার জন্য, SBS-এর একটি অনলাইন মবজয়নস লাইয়রেমর আয়ি  
nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/library/library.shtml-এ।

আপিাে ওরয়বসাইট তৈনে রো
আজ ওয়য়বসাইটগুমল হল েুতিরায়্রে ব্যবসার জন্য একটি স্্যান্াড্ধ  িাধ্যি। 

রোহকরা েমদ আপনার ব্যবসার জন্য একটি ওয়য়বসাইট গ্দেয়ত না পান, 

তাহয়ল তারা প্রশ্ন করয়ত পায়রন গ্ে এর অমস্ত্ব আয়ি মকনা মকংবা এটি 

ববধ মকনা। 

আপনার ব্যবসার ওয়য়বসাইটয়ক আপনার িায়ক্ধ টিং টুলমকয়টর আয়রকটি 

অংশ মহয়সয়ব মবয়বিনা করুন। আপমন আপনার ওয়য়বসাইয়ট ো মকিু অন্তভু্ধ তি 

কয়রন, গ্সই সব মকিুরই একটি উয়দেশ্য োকা উমিত। এিাড়াও এটা সুস্পটি 

এবং গ্নমভয়গট করার পয়ক্ষ সহজ হওয়া উমিত।

আপনার ব্যবসার ওয়য়বসাইয়টর মবষয়য় মনম্নমলমেতটি মবয়বিনা কয়র গ্দেুন:

রে্যা্ড
সুমনমচিত করুন গ্েন এর নকশা ও রঙগুমল আপনার ব্যবসার সামব্ধক রে্যায়ন্র সায়ে সািঞ্জস্যপূণ্ধ 
হয়।

বৈ্ক মাি নবেয়বস্তু 
এিন মবষয়বস্তু বতমর করুন ো সিয়য়র সায়ে সায়ে মনভু্ধ ল োকয়ব। ওয়য়বসাইটটি োয়ত 
সাম্প্রমতকতি োয়ক এবং দশ্ধনােতীয়দর স্াগত জানায় তা সুমনমচিত করার জন্য মনয়মিতভায়ব 
সাইটটি পে্ধায়লািনা করুন।

ৈধু িিীয় সাইটগুনি
আপনার ওয়য়বসাইট কীভায়ব উন্নততর হয়ত পায়র এবং অন্যয়দর গ্েয়ক স্তন্ত্র হয়ত পায়র তা 
মবয়বিনা করার জন্য অনরুূপ ব্যবসাগুমলর ওয়য়বসাইট গ্দেুন।

নিরয়ারেে ফক্ষররি সহায়ৈা 
আপনার েমদ অমভজ্ঞতা না োয়ক, তাহয়ল আপনার ওয়য়বসাইয়টর নকশা করার জন্য একজন 
গ্পশাদার িানষুয়ক মনয়য়াগ করা েোেে হয়ত পায়র। আপনার জানায়শানা িানষুরা বা স্তন্ত্র 
পে্ধায়লািনাগুমল সুপামরশ কয়র এিন গ্পশাদার িানষুয়দর েুজঁনু। এটা দীঘ্ধয়িয়াদী িলূ্যসহ একটি 
অমরেি েরি হয়ত পায়র।

স্য়ং ররুি
আপমন েমদ কমম্পউটায়র স্ছেন্ হন তাহয়ল আপমন মনয়জই ওয়য়বসাইট বতমর করার জন্য একটি 
“ওয়য়বসাইট মবল্ার” ব্যবহার করয়ত পায়রন। 

Facebook

একটি ওয়য়বসাইট ো ব্যবহারকারীয়দরয়ক বধুে, 

পমরবার ও সহকিতীয়দর সয়গে তে্য মবমনিয় 

করয়ত গ্দয়। গ্কাম্পামনগুমল Facebook-এ 

ওয়য়বয়পজ বতমর করয়ত পায়র এবং মিমডয়া 

মবমনিয় করয়ত পায়র ো রোহকরা গ্দেয়ত এবং 

বধুেয়দর সয়গে মবমনিয় করয়ত পায়রন।

Twitter

একটি ওয়য়বসাইট গ্েোয়ন ব্যবহারকারীরা 

বাস্ব সিয়য় সংমক্ষতি বাত্ধ া পাঠায়ত 

পায়রন। গ্কাম্পামনগুমল তায়দর পণ্য বা 

পমরয়ষবাগুমলর মবপণয়নর জন্য প্রিারিলূক 

বাত্ধ া পাঠায়ত পায়র।  

LinkedIn

ব্যবসা গ্পশাজীবীয়দর সংেুতি হওয়ার জন্য 

একটি ওয়য়বসাইট। গ্কাম্পামনগুমল তায়দর 

ব্যবসার জন্য অ্যাকাউটে বতমর করয়ত পায়র 

এবং মশল্প ও গ্পশাগুমলর জন্য ইটোয়রস্ গ্রুয়প 

গ্োগ মদয়ত পায়র।

ফসাশ্যাি নমনডয়া
গ্সাশ্যাল মিমডয়া গ্িাট ব্যবসাগুমলর জন্য িায়ক্ধ টিং-এর রূপান্তর ঘটিয়য়য়ি। 

এটা রোহকয়দর মনশানা করা ও তায়দর কায়ি গ্পৌঁিয়নার অয়নকগুমল উপায় 

প্রদান কয়র। আপনার লক্ষ্য রোহকরা গ্কান গ্সাশ্যাল মিমডয়া ব্যবহার কয়রন 

তা জাননু এবং আপনার ব্যবসার জন্য একটি অ্যাকাউটে বতমর করুন। 

সবয়িয়য় পমরমিত গ্সাশ্যাল মিমডয়া ওয়য়বসাইয়টর িয়ধ্য মতনটি হল:

47 সবকিছুকি এিকরিত িরাব্যবসা বৃকধির পকরিল্পনা47

http://nyc.gov/businesscourses
http://nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/library/library.shtml


অনৈনেক্ত সংস্াি

SBS প্রমত িায়স Selling to Government (সরকায়রর কায়ি মবমরি করা) ও M/WBE Certification (M/WBE সাটি্ধ মফয়কশন) কি্ধশালাগুমল মবনািয়ূল্য প্রদান কয়র। আপনার মনকটবততী একটি কি্ধশালা 
েুয়ঁজ পাওয়া ও মনবধেন করার জন্য nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন, এবং “Selling to Government” (সরকায়রর কায়ি মবমরি করা)-এ মলিক করুন।
 
সরকারী ঠিকাদার হয়ত অেবা এইভায়ব কাজ করয়ত সাহাে্য প্রয়য়াজন? SBS-এর অমফয়স গ্প্রামকওরয়িটে গ্টকমনকাল অ্যামসয়স্সি গ্সটোর (PTAC) আপনায়ক সহায়তা করয়ত পায়র। bizhelp@sbs.nyc.gov 
বা techassist@sbs.nyc.gov-এ ইয়িল করুন অেবা 311-এ গ্ফান করুন এবং, সংেুতি হওয়ার জন্য বলনু “Selling to Government” (সরকায়রর কায়ি মবমরি করা)।

সেরারেে রারে নবনরি রো:  
সাটি্ধ মফয়কশন ও িুমতি

প্রমত বির মসটি অফ মনউ ইয়ক্ধ  কয়য়ক মবমলয়ন ডলায়রর সরবরাহ, মনি্ধাণ ও অন্যান্য পমরয়ষবা গ্দওয়ার জন্য 
গ্বসরকারী গ্কাম্পামনগুমলর শরণ গ্নয়। 

ব্যবসাগুমল মনউ ইয়ক্ধ  মসটি, গ্স্ট ও/বা গ্ফডারাল সরকায়রর জন্য গ্ভন্র বা মবয়রিতা হওয়ার িাধ্যয়ি বমৃধে গ্পয়ত 

পায়র। তয়ব এর জন্য সঠিক অমভজ্ঞতা, প্রমশক্ষণ ও সাটি্ধ মফয়কশন প্রয়য়াজন।

সরকারী িুমতি ও সাটি্ধ মফয়কশয়নর ওপয়র মনয়ি কয়য়কটি প্রধান মনয়দ্ধ মশকা ও সংস্ান গ্দওয়া হয়য়য়ি।

নবররিৈা নিবন্ি
মনউ ইয়ক্ধ  মসটির কায়ি মবমরি করার জন্য, 

ব্যবসাগুমলয়ক অবশ্যই প্রেয়ি মবয়রিতা মহয়সয়ব 

মনবধেন করয়ত হয়ব। মসটির অে্ধপ্রাপক মবষয়ক 

তে্য ফপাট্ক াি (Payee Information 

Portal, PIP)-এ োন nyc.gov/pip-এ, 

এবং শুরু করয়ত “Activate” (সমরিয় করুন) 

গ্বাতায়ি মলিক করুন।

M/WBE সাটি্ক ন�ররশি
আপমন মক একজন সংে্যালঘু বা িমহলা ব্যবসা 

িামলক? আপমন NYC সংে্যালঘু ও/বা 

িমহলায়দর িামলকানাধীন ব্যবসা প্রমতষ্ান  

(Minority and/or Woman-Owned 

Business Enterprise, M/WBE) 

সাটি্ধ মফয়কশন গ্প্রারোি-এর জন্য গ্োগ্য হয়ত 

পায়রন। NYC M/WBE সাটি্ধ মফয়কশন 

ফাি্ধগুমলয়ক শহয়রর িয়ধ্য সম্াবনািয় িুমতিগুমলর 

জন্য প্রমতয়োমগতা করয়ত সাহাে্য কয়র। 

সাটি্ধ ফায়য়ড M/WBE-গুমল লিাস ও কি্ধশালা, 

গ্নটওয়ামক্ধ ং অনষু্ান, সক্ষিতা মনি্ধায়ণর 

কি্ধসূমি এবং িুমতির দরপত্ ও RFP-গুমলর 

জন্য সুমনমদ্ধটি লক্ষ্যপূণ্ধ আহ্ায়নর িাধ্যয়ি 

সরকারী গ্রিতা, অন্যান্য ঠিকাদার এবং এয়ক 

অয়ন্যর সয়গে সংেুতি হয়। NYC M/WBE 

সাটি্ধ মফয়কশয়নর জন্য গ্োগ্য হয়ত হয়ল, একটি 

ব্যবসায়ক অবশ্যই িামক্ধ ন েুতিরায়্রের নাগমরক 

বা স্ায়ী বামসন্ার দ্ারা অন্ততপয়ক্ষ 51% 

িামলকানাধীন, পমরিামলত ও মনয়মন্ত্রত হয়ত হয়ব, 

োরা কৃষ্াগে, মহসপ্যামনক, এমশয়ান গ্পমসমফক, 

ও এমশয়ান-ইমন্য়ান অেবা এক বা একামধক 

িমহলা সয়িত গ্কায়না নািামঙ্ত সংে্যালঘু দয়লর 

সদস্য। তায়দরয়ক অবশ্যই কিপয়ক্ষ এক বির 

ধয়র কাে্ধপমরিালনা করয়ত হয়ব এবং কিপয়ক্ষ 

একজন এিন অে্ধপ্রদতি লিায়য়টে োকয়ত হয়ব মেমন 

বধুে বা পমরবায়রর সদস্য নন। আর তায়দর 

এিন মকিু মবমরি করা উমিত ো সরকার রিয় 

কয়র; অন্যোয় সাটি্ধ ফায়য়ড হওয়ার জন্য সিয় 

ও প্রয়িটিা গ্দওয়া উপেুতি নাও হয়ত পায়র। আয়রা 

তে্য ও সম্পূণ্ধ গ্োগ্যতার িাপকাঠি পাওয়া োয় 

nyc.gov/getcertified-এ।

LBE ও EBE সাটি্ক ন�ররশি
U.S. Small Business Administration 

দ্ারা মনমদ্ধটি ঐমতহামসকভায়ব কি ব্যবহৃত ব্যবসা 

অঞ্চলগুমলয়ত কাে্ধরত ব্যবসাগুমল গ্লাকামল-

গ্বসড এটোরপ্রাইয়সস (Locally-Based 

Enterprises, LBE) সাটি্ধ মফয়কশন-এর জন্য 

গ্োগ্য হয়ত পায়র। সািামজক বা অে্ধননমতকভায়ব 

অসুমবধারেস্ ব্যমতিয়দর দ্ারা িামলকানাধীন, 

পমরিামলত ও মনয়মন্ত্রত ব্যবসাগুমল একটি এিামজ্ধ ং 

মবজয়নস এটোরপ্রাইয়সস (Emerging Business 

Enterprises, EBE) সাটি্ধ মফয়কশন-এর 

জন্য গ্োগ্য হয়ত পায়র। NYC M/WBE 

সাটি্ধ মফয়কশন-এর এই সাটি্ধ মফয়কশনগুমলও 

শহয়রর িয়ধ্য সম্াবনািয় িুমতিগুমলয়ত আয়রা 

গ্বমশ অ্যায়ক্সস ও তে্য প্রদান কয়র। LBE ও 

EBE সাটি্ধ মফয়কশন সম্বয়ধে আয়রা জাননু

nyc.gov/getcertified-এ।
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সবনরেধুরর 
এরনরিৈ রো

05/



1/ এরজি অনিবাসী নিউ ইয়র্ক বাসী নহরসরব আপিাে 
অন্রােগুনি নিনে্ক টি রো আরে।
 
সংস্াি: আপনার ভাষায় মবনািয়ূল্য আইমন সহায়তার মবষয়য় আরও জাননু nyc.gov/immigrants-এ।

2/ ফরারিা ব্যবসা শুরু রোে আরে আপিাে েক্ষৈা, সক্ষমৈা, 
ও িি্য সংস্ািগুনিে মিূ্যায়ি ররুি। চ্যারিঞ্জগুনিে 
ফমারানবিা রোে জি্য এরটি পনেরল্পিা নস্ে ররুি।  
 
সংস্াি: এই িলূ্যায়য়নর ওপয়র মনয়দ্ধশনার জন্য, SBS একটি মবনািয়ূল্য কি্ধশালা “10 Steps to Starting  
a Business” (একটি ব্যবসা শুরু করার দশটি ধাপ) প্রদান কয়র। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য 
nyc.gov/businesscourses-এ োন, এবং “Business Planning and Operations Courses” (ব্যবসার 
পমরকল্পনা ও কাে্ধপমরিালনার গ্কাস্ধ) মলিক করুন।

এই নিরে্ক নশরা 
ফেরর  

15 টি মধুখ্য নবেয় 
ও সংস্ািসমহূ  

মরি োখরবি।

এরটি ব্যবসা শুরু রো ও বৃনদ্ধ ঘটারিাে 
জি্য উরলেখরযাে্য সময় ও রারজে রিরয়াজি 
হয়। ৈরব নিউ ইয়র্ক  নসটিরৈ এৈ ফবনশ 
অনিবাসী ব্যবসায়ীরেে সা�ি্য ৈাে 
রিনৈশ্রুনৈ ও সম্াবিারর সধুস্পটি ররে ফেয়। 
আমারেে শহরেে সব ব্যবসাে মানিররেে 
মর্্য অর ্্কর মািধুে অনিবাসী এবং ৈাো 
নেরটি ফেরর রিযধুনক্ত রিনৈটি নশল্পরক্ষররি 
সা�ি্য পারচ্ি। এই ব্যবসায়ীরেে রারে, 
এরটি ব্যবসাে মানির হওয়াে সধুরযােগুনি 
ঝধুঁ নরগুনিে ফচরয় রবনশ নেি।

আপনায়ক আপনার ব্যবসার সুয়োগ বতমর করয়ত এবং এটিয়ক সফল কয়র তুলয়ত 

সাহাে্য করার জন্য এই মনয়দ্ধ মশকাটি হল একটি সংস্ান। এটি একটি সূিনা মবন্ওু 

বয়ট। এই পাতাগুমলয়ত প্রমতটি ধায়পর জন্য আপনার দরূদমৃটি এবং সম্পাদয়নর প্রয়িটিা 

প্রয়য়াজন। মকন্তু গ্কায়না ধাপই এককভায়ব গ্নওয়া উমিত নয়। আপিাে যারিাপরেে 

ফযররারিা ্ারপ নবিামিূ্য পনেরেবাগুনিে ফক্ষররি সাহায্য রোে জি্যই 

NYC Department of Small Business Services এখারি আরে।
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3/ আপিাে বাজাে ও িক্ষ্য গ্রাহররে নবেরয় েরবেরা ররুি। 
সধুনিনশ্চৈ ররুি ফয আপিাে ব্যবসাটি আজ ও িনবে্যরৈ 
বাজারেে সারে সগেনৈপরূ্ক হয়। এরটি িাি ব্যবসাে ্ােরা 
শু্ধুমারি ৈাে চানহোে মৈই স�ি হয়।
 
সংস্াি: আপমন েমদ একটি গ্িাট ব্যবসা গ্োলার মবষয়য় গম্ীর হন, তাহয়ল SBS একটি কি্ধশালার গ্শ্রমণ প্রদান কয়র ো 
আপনায়ক আপনার বাজার, লক্ষ্য রোহক ও আয়রা অয়নক মকিু বঝুয়ত সাহাে্য করয়ব। nyc.gov/fasttrac-এ োন এবং 
SBS-এর FastTrac® New Venture program-এর কায়ি আয়বদন করুন।

4/ এরটি নবস্ানেৈ ব্যবসা পনেরল্পিা রিস্তুৈ ররুি যা আপিাে 
ব্যবসাে উন্নয়িরর রিনৈটি ্ারপ নিরে্ক শিা নেরৈ পারে। এটিে 
রিমারসহ োনব রোও উনচৈ ফয আপিাে ব্যবসাটি স�ি 
হরব।
সংস্াি: আপনার ব্যবসা পমরকল্পনার জন্য আপনার কী প্রয়য়াজন হয়ব তা মবয়বিনা করার জন্য 16 পাতায় প্রশ্নগুমল 
পে্ধায়লািনা করুন। ব্যবসার পমরকল্পনার গ্ক্ষয়ত্ মবনািয়ূল্য সাহায়ে্যর জন্য, nyssbdc.org/locations.html-এ মগয়য় 
আপনার মনকটবততী একটি কু্ষদ্র ব্যবসা উন্নয়ন গ্কন্দ (Small Business Development Center) পমরদশ্ধন করুন।

5/ আপিাে ব্যবসাে আনে্কর নবেয়গুনি নবরবচিা রোে আরে 
আপিাে ব্যনক্তেৈ আনে্কর নবেয়গুনিরর, নবরশেৈ আপিাে 
ফেিারর সঠির অবস্ায় নিরয় আসধুি।
 
সংস্াি: আপনায়ক গ্দনা সািলায়না, আপনার গ্রিমডয়টর উন্নমত করা, ব্যাংক অ্যাকাউটে গ্োলা ও আয়রা অয়নক মকিু করয়ত 
সাহাে্য করার জন্য মসটি মবনািয়ূল্য পরািশ্ধ প্রদান কয়র। সহায়তার জন্য 311 এ গ্ফান করুন এবং বলনু “Financial 
Counseling” (আমে্ধক পরািশ্ধ)।

6/ আপিাে যনে ব্যবসাে ৈহনবি রিরয়াজি হয়, ৈাহরি রিেরম 
জািধুি ফয আপিাে সঠির রৈ পনেমার অে্ক রিরয়াজি, এটা 
ফরি রিরয়াজি এবং আপনি রীিারব এটা ফশা্ রেরবি।
 
সংস্াি: আপনার স্াট্ধ -আয়পর েরিগুমল মহসাব করা এবং আপমন কীভায়ব এগুমলর স্পয়ক্ষ েুমতি গ্দয়বন ও এগুমল গ্শাধ 
করয়বন তা মবয়বিনা করার জন্য এই টুলমকয়টর অনশুীলনী 2 (পাতা 23) ব্যবহার করুন।

7/ িেরেে ঘাটনৈ এড়ারিাে জি্য এরটি পনেরল্পিা তৈনে ররুি, 
এটি এরটি রি্াি ব্যে্কৈা যাে পনেরারম ব্যবসা বন্ হরয় যায়।
 
সংস্াি: একটি ক্যাশ গ্ফ্া (নগদ প্রবাহ) মববমৃত বতমর করার জন্য এই টুলমকয়টর অনশুীলনী 3 (পাতা 24) ব্যবহার করুন।

8/ ব্যবসাগুনিে জি্য রিনৈটি ৈহনবরিে উৎস ৈাে নিজস্ ঝধুঁ নর ও 
পধুে্ােগুনিে সারে আরস। রিনৈটি নবররল্পে জি্য েরবেরা ও 
পনেরল্পিা ররুি, নবরশেৈ এটা যনে আপিাে ব্যনক্তেৈ সঞ্চয় হয়।
 
সংস্াি: ব্যবসার তহমবল সংরেয়হ সাহায়ে্যর জন্য, SBS “Business Finance Roadmap” (মবজয়নস ফাইনাসি গ্রাডি্যাপ) 
মবনািয়ূল্য কি্ধশালাগুমল প্রদান কয়র। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/businesscourses-এ 
োন, এবং “Financing and Accounting Courses” (ফাইন্যামসিং ও অ্যাকাউমটেং গ্কাস্ধ) মলিক করুন।

9/ রিনৈটি ব্যবসাে জি্য ফরারিা এরটিমারি ফসো আইনি রাঠারমা 
ফিই। আপনি রৈটা ঝধুঁ নর সহ্য রেরৈ পারেি এবং আপনি 
আপিাে ব্যবসাে সারে রৈটা িমিীয়ৈা চাি ফসই নবেরয় 
স্পটি ্ােরা োখধুি।  
 
সংস্াি: ব্যবসার কাঠায়িার গ্ক্ষয়ত্ মবনািলূ্য আইমন সহায়তার জন্য, একজন SBS অ্যাকাউটে ি্যায়নজায়রর সয়গে গ্োগায়োগ 
করুন। nyc.gov/businesssolutions-এ মগয়য় “CONTACT” (গ্োগায়োগ) মলিক করুন। 311-এ গ্ফান করুন, এবং 
“NYC Business Solutions” (NYC মবজয়নস সমলউশসি)-এর সয়গে কো বলয়ত িান।

10/ এরটি িীরজে পয্কারিাচিা রোে আরে, আপনি ফয বানরনজ্যর 
জায়োটিে নবেরয় আগ্রহী ফসটিে সম্বরন্ জািধুি এবং ৈা 
পনেেশ্কি ররুি। আপনি রিস্তুৈ হরয় যাওয়াে পরে, িীরজ 
স্াক্ষে রোে আরে এরজি আইিজীবীে সরগে আপিাে 
িীজটি পয্কারিাচিা ররুি। নবশ্াস ররে ফিরবি িা ফয িীজটি 
স্্যা্ডাড্ক  বা ি্যায্য হরব।
 
সংস্াি: বামণমজ্যক লীজ গ্নওয়ার মবষয়য় আয়রা জানার জন্য, উপমস্ত োকুন SBS-এর মবনািলূ্য কি্ধশালায় “Signing 
a Commercial Lease: What You Need to Know.” (একটি বামণমজ্যক লীজ স্াক্ষর করা: আপনার ো জানা 
প্রয়য়াজন।)। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/nycbusinesscourses-এ োন, এবং 
“Business Planning and Operations Courses” (ব্যবসার পমরকল্পনা ও কাে্ধপমরিালনার গ্কাস্ধ) মলিক করুন।

11/ শুরু রোে আরে, আপিাে ব্যবসাে জি্য সব সেরােী 
নিয়মাবিী স্পটিিারব জািধুি এবং এগুনি নিয়নমৈিারব 
পয্কারিাচিা ররুি যারৈ নিনশ্চৈ হওয়া যায় ফয আপনি 
ফসগুনি িঙ্ঘি রেরেি িা।
 
সংস্াি: ব্যবসার মনয়িাবলীর ওপয়র সংস্ানগুমলর জন্য nyc.gov/business-এ োন। একজন SBS লিায়য়টে ি্যায়নজায়রর 
গ্েয়ক ব্যমতিগত মনয়দ্ধশনার জন্য একটি অ্যাপয়য়টেয়িয়টের সিয়সূমি মস্র করয়ত businesshelp@sbs.nyc.gov-এ ইয়িল 
করুন বা 212.618.8810 এ গ্ফান করুন। 

55 56সবকিছুকি এিকরিত িরা সবকিছুকি এিকরিত িরা 56

http://nyc.gov/fasttrac
http://nyssbdc.org/locations.html
http://nyc.gov/nycbusinesscourses
http://nyc.gov/businesssolutions
http://nyc.gov/nycbusinesscourses
http://nyc.gov/business
mailto:businesshelp%40sbs.nyc.gov?subject=


12/ আপিাে ব্যবসাে জি্য এরটি সধুনচনন্তৈ রে্যা্ড তৈনে ররুি 
যা আপিাে গ্রাহররেে রিরয়াজিগুনি পেূর ররে। এটিরর 
তবনশটি্যসচূর ররে ৈধু িধুি যারৈ এটি আপিারর রিনৈরযানেৈাে 
ফেরর স্ৈন্ত্র ররে ফৈারি।  
 
সংস্াি: আপনার িায়ক্ধ টিং গ্কৌশলগুমল শুরু করার জন্য, SBS মবনািয়ূল্য “িায়ক্ধ টিং 101” কি্ধশালাগুমল প্রদান কয়র। আপনার মনকয়ট 

একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/businesscourses-এ োন, এবং “Marketing and Technology Courses” 

(িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতির গ্কাস্ধগুমল) মলিক করুন।

13/ আপিাে িক্ষ্য গ্রাহরো রীিারব আপিাে ব্যবসাে মৈ 
ব্যবসাগুনিে সম্বরন্ জািরৈ পারেি ৈা জািধুি। ৈারেে রারে 
ফপৌঁেরিাে জি্য আপনি ফয মারর্ক টিং ফরৌশিগুনি ব্যবহাে 
রেরবি ফসগুনিরর অগ্রান্রাে নেি। রিনৈটি ফরৌশরিে িাোি 
ও ব্যয়রর নবরবচিা ররুি।
 
সংস্াি: আপনার িায়ক্ধ টিং গ্কৌশলগুমলয়ক পমরয়শাধন করার জন্য, SBS মবনািয়ূল্য “িায়ক্ধ টিং-এর দক্ষতা অজ্ধ ন করা” কি্ধশালাগুমল 

প্রদান কয়র। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/businesscourses-এ োন, এবং “Marketing and 

Technology Courses” (িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতির গ্কাস্ধগুমল) মলিক করুন।

14/ আপিাে ব্যবসাে জি্য এরটি ওরয়বসাইট ও ফসাশ্যাি 
নমনডয়াে উপনস্নৈ েরড় ৈধু িধুি। গ্রাহরো ফরাি ব্যবসাে রাে 
ফেরর ফরিারাটা রেরবি ৈা সন্াি রো ও ফবরে ফিওয়াে 
জি্য ইটিােরিট অপনেহায্ক।
 
সংস্াি: কীভায়ব একটি ব্যবসার ওয়য়বসাইট বতমর করা োয় বা গ্সাশ্যাল মিমডয়া ব্যবহার করা োয় তা মশেয়ত, SBS-এর মবনািয়ূল্য 
কি্ধশালা “Website Fundamentals” (ওয়য়বসাইয়টর গ্িৌমলক মবষয়) ও “Social Media Fundamentals” (গ্সাশাল মিমডয়ার 

গ্িৌমলক মবষয়)-এ উপমস্ত োকুন। আপনার মনকয়ট একটি কি্ধশালা েুয়ঁজ পাওয়ার জন্য nyc.gov/businesscourses-এ োন, এবং 
“Marketing and Technology Courses” (িায়ক্ধ টিং ও প্রেুমতির গ্কাস্ধগুমল) মলিক করুন।

15/ আপিাে ব্যবসাটি সেরারেে রারে নবনরি রোে ফেরর িািবাি 
হরব নরিা ৈা নি ্্কাের ররুি। ব্যবসাে মানিররেে জি্য এমি 
সাটি্ক ন�ররশিগুনি িি্য আরে যা সেরােী চধু নক্তে সধুরযােগুনিে 
সম্বরন্ ৈে্য ও অন্রৈে অ্যারসেস রিোি রেরৈ পারে
 
সংস্াি: SBS প্রমত িায়স Selling to Government (সরকায়রর কায়ি মবমরি করা) ও M/WBE Certification (M/WBE সাটি্ধ মফয়কশন) 

কি্ধশালাগুমল মবনািয়ূল্য প্রদান কয়র। আপনার মনকটবততী একটি কি্ধশালার জন্য মনবধেন করয়ত nyc.gov/selltogovt-এ োন। 
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