
1 এর 501/2017-এ সৃষ্ট

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি ও চেিেপোে্শে
আপনি নি নিউ ইয়ি্ক  নিটিতে বানি উন্নয়তির িাজ িম্াদি িতরি বা নবনরি িতরি?

আমাদের পরদরর্শক অর্শাৎ ইন্সেপক্টররা রক সন্ান কেরন তা জানার জন্য এই যাচাইতাররকা ব্যবহার করুন এবং রনয়মভঙ্গ এররি েয় 
যাওয়ায় সাহায্য করুন।

আপনার সরবধার জন্য, প্ররতটি প্রেয়াজনীয় রেতর আইন ও/বা রনয়মারবীর প্রাসরঙ্গক ধারাটি অন্তভ্শু ক্ত করা হয়, যােত আপরন 
আেরা তেয্শর জন্য জসটি জজখেত পােরন। রনেচর KEY এই জচকররেদে ব্যবহৃত আইরন উদ্ধৃ  রত ও প্রতীকগুররেক বণরনা কের।

KEY

NYC Code: NYC Administrative Code
RCNY: Rules of the City of New York
§: Section

প্রদয়াজনীয় রত্শ আপরন রক এই রত্শ  
পরূণ করদেন?

লাইদসন্স

1 আপনি যনদ নিউ ইয়ি্ক  নিটিতে ববিরিারী বািস্াতি বানি উন্নয়তির িাজ িম্াদি িতরি বা ো িরার প্রস্াব বদি, 
োহতে আপিার DCA বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টর োইতিন্স অবশট্রই থািতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: আপনি বয িমস্ িাবিন্ট্রাক্টরতদর বট্রবহার িরতবি োতদর অবশট্রই িবার বহাম ইমপ্রুভতমন্ট 
DCA বহাম ইমপ্রুভতমন্ট োইতিন্স থািতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-387

2 আপনি যনদ নিউ ইয়ি্ক  নিটিতে ববিরিারী বািস্াতি বানি উন্নয়তির িাজ নবনরি িতরি বা োর জিট্র অিতুরাধ 
িতরি, োহতে আপিার DCA বহাম ইমপ্রুভতমন্ট বিেিপাি্কি োইতিন্স অবশট্রই থািতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: িমস্ বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টরতদর অন্তেঃ এিজি োইতিন্সপ্রাপ্ত বহাম ইমপ্রুভতমন্ট 
বিেিপাি্কি অবশট্রই থািতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-387

জহাম ইমপ্রুভদমন্ট কন্্যাক্টরদের জন্য আবর্যক:

3 নিনিএর িংযুক্ত োইতিন্স ও অনভতযাতের িতকেেনিহ্ন এমি জায়োয় টানিতয় রাখতে হতব বযখাতি িব গ্াহি ো বদখতে 
পায়, অথবা অিতুরাধরিতম ো গ্াহিতি বদখাতে হতব৷

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §1-03(a)

চুরক্ত এবং আনমুারনক খরদচর রহসাব

4 বয গ্াহি অিতুরাধ িরতবি, আপিাতি অবশট্রই োতি নেনখে ভাতব আিমুানিি খরতির নহিাব নদতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-395
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5 বানি উন্নয়তির িাতজর জিট্র আপিার ও গ্াহতির মতধট্র িুনক্তটি অবশট্রই নেনখেভাতব হতে হতব এবং গ্াহি ও িন্ট্রাক্টর 
বা বিেিপাি্কি দ্ারা স্াক্ষনরে হতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: বিাতিা িাজ িরার আতে আপিাতি স্াক্ষনরে িুনক্তর এিটি প্রনেনেনপ অবশট্রই গ্াহিতি নদতে 
হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: িুনক্তটিতে িমস্ পনরবে্ক তির আতদশ অবশট্রই নেনখেভাতব হতে হতব এবং িন্ট্রাক্টর বা 
বিেিপাি্কি ও গ্াহি দ্ারা স্াক্ষনরে হতে হতব। পনরবে্ক তির আতদতশ অনেনরক্ত িাতজর খরি, 
িুনক্তর িেুি মেূট্র, এবং বয োনরতখ অথ্ক প্রদাি বতিয়া হতব ো অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: DCA-র বানি উন্নয়তির আিমুানিি খরতির নহিাব ও িূিান্ত িুনক্তটি বট্রবহার িরুি যা  
nyc.gov/BusinessToolbox–বে পাওয়া যাতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)

6 আপনি গ্াহিতি বয িুনক্ত বদতবি, ো অবশট্রই িহজপাঠট্র এবং িহজ ইংতরজীতে হতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: আপনি যনদ ইংতরজী ছািা অিট্র বিাতিা ভাষায় িুনক্তর জিট্র দরাদনর িতরি, োহতে আপিাতি 
ইংতরজী এবং িুনক্তর জিট্র দরাদনরতে আপিার দ্ারা বট্রবহৃে ভাষা উভয় ভাষাতেই গ্াহিতি 
িুনক্তটির প্রনেনেনপ প্রদাি িরতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)

7 িুনক্ততে নিম্ননেনখে নবষয়গুনে অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব:
• িুনক্তর োনরখ
• বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টতরর িাম
• বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টতরর অনিতির ঠিিািা
• বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টতরর বটনেতিাি িম্বর
• বহাম ইমপ্রুভতমন্ট িন্ট্রাক্টতরর DCA োইতিন্স িম্বর
• বহাম ইমপ্রুভতমন্ট বিেিপাি্কতির DCA োইতিন্স িম্বর

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(1)

8 িন্ট্রাক্টর বয োনরতখ িাজ শুরু িরা এবং উতলেখতযােট্রভাতব িাজ িমূ্র্ক িরার আশা িতরি, বিই োনরখগুনে িুনক্ততে 
অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: আপনি ও গ্াহি যনদ িম্মে হতয় থাতিি বয এিটি িুনিনদ্কষ্ট িমানপ্তর োনরখ অেট্রন্ত গুরুত্বপূর্ক, 
োহতে আপিাতি ো িুনক্ততে অবশট্রই উতলেখ িরতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(2)

9 বয িাজ িরা হতব োর এিটি বর্কিা িুনক্ততে অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(3)

10 িন্ট্রাক্টর বয িমস্ মােপত্র ও যন্ত্রপানে প্রদাি িরতবি, বিগুনের নিম্কাো ও মতিে িম্বর িহ এিটি বর্কিা িুনক্ততে 
অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: আপনি ও গ্াহি িাজ ও মােপতত্রর জিট্র বয মতূেট্রর নবষতয় এিমে হতয়তছি ো িুনক্ততে 
অবশট্রই োনেিাভুক্ত হতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(3)

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
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11 িুনক্ততে গ্াহিতি অবশট্রই এিটি নবজ্ঞনপ্ত প্রদাি িরতে হতব বয, বিাতিা িন্ট্রাক্টর বা িাবিন্ট্রাক্টর িাজ িম্াদি 
িরার পতর োতি যনদ অথ্ক পনরতশাধ িা িরা হয়, োহতে নেনি গ্াহতির নবরুতধে এিটি দানব িরতে পাতরি, যা 
িম্নতির নবপতক্ষ বেবৎ িরা হতে পাতর।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(4)

12 নিউ ইয়ি্ক  বটেতটর Lien Law-এর উপনবভাে 4 ধারা 71-a অিযুায়ী িুনক্ততে গ্াহতির উতদেতশট্র এিটি নবজ্ঞনপ্ত 
অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব বয, িাজ িমূ্র্ক িরার পূতব্ক প্রাপ্ত িমস্ অথ্ক জমা বদওয়ার জিট্র িন্ট্রাক্টর আইিে বাধট্র, 
এবং এই জমা িরার পনরবতে্ক  িন্ট্রাক্টর গ্াহিতি এিটি বন্ড বা ক্ষনেপূরতরর িুনক্ত প্রদাি িরতে পাতরি, বযখাতি প্রদতি 
অথ্ক বিরে বদওয়া বা িুনক্তর উতদেতশট্র প্রদতি অথ্ক প্রতয়াে িরার নিশ্চয়ো নদতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(5)

13 িাতজর অগ্েনে হওয়ার িাতথ িাতথ গ্াহি যনদ নিনস্তে অথ্ক প্রদাি িতরি, োহতে িুনিনদ্কষ্ট িাজ িমূ্র্ক হওয়ার পতর 
বয পনরমার অথ্ক প্রদাি িরতে হতব ো িহ, অথ্ক প্রদাতির এিটি িময়িূনিও িুনক্ততে অন্তভু্ক ক্ত িরতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(6)

14 িমস্ েট্রারানন্ট ও ওয়াতরনন্টগুনেও িুনক্ততে অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(7)

15 িাজ শুরু িরার আতে গ্াহিতি “িমমীতদর ক্ষনেপূরর নবমার িাটি্ক নিতিট”-এর এিটি প্রনেনেনপ বদওয়ার জিট্র 
আপিার িম্মনে িুনক্ততে অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: িমমীতদর ক্ষনেপূরর নবমা বিওয়া বথতি অবট্রাহনে িংরিান্ত েথট্র পাওয়া যায় 
 নিউ ইয়ি্ক  বটেট িমমীতদর ক্ষনেপূরর ববাি্ক  (Workers’ Compensation Board)-এর 
ওতয়বিাইতট: http://www.wcb.ny.gov/ 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: আপনি যনদ িমমীতদর ক্ষনেপূরর নবমার বাধট্রবাধিো বথতি অবট্রাহনে বপতয় থাতিি, োহতে 
আপিাতি নিউ ইয়ি্ক  বটেট িমমীতদর ক্ষনেপূরর ববাি্ক  (Workers’ Compensation 
Board)-এর িাছ বথতি অবট্রাহনের িেট্রায়ি িাটি্ক নিতিতটর এিটি প্রনেনেনপ গ্াহিতি 
অবশট্রই নদতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(8)

16 িুনক্ততে অবশট্রই উতলেখ িরতে হতব বয িন্ট্রাক্টর িাজটির জিট্র িমস্ অিমুনেপত্র বিতবি। ☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(9)

17 িুনক্ততে স্াক্ষতরর োইতির ঠিি উপতরই নিম্ননেনখে নববনৃেটি অন্তভু্ক ক্ত িরতে হতব:

জরেতাএই জলনদেদনর তাররদখর পদর তধৃ তীয় কম্শরেবদসর মধ্যরাররির পদূব্শ জয জকাদনা সময় এই 
জলনদেন বারতল করদত পাদরন। এই অরধকাদরর ব্যাখ্যার জন্য বারতলকরদণর রবজ্ঞরপ্তর সংযকু্ত 
ফম্শটি জেখুন।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: এই নববনৃেটি অবশট্রই বমাটা হরতি থািতে হতব, এবং িতন্টর মাপ িমপতক্ষ 10 পতয়ন্ট হতে 
হতব। 

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(a)(10)

http://www.wcb.ny.gov/
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প্রদয়াজনীয় রত্শ আপরন রক এই রত্শ  
পরূণ করদেন?

18 গ্াহি িুনক্ততে স্াক্ষর িরার িময় আপিাতি বানেেিরতরর নবজ্ঞনপ্তর এিটি পৃথি িম্ক গ্াহিতি অবশট্রই নদতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: িতম্কর শব্দগুনে অবশট্রই বমাটা হরতি থািতে হতব, এবং িতন্টর মাপ িমপতক্ষ 10 পতয়ন্ট হতে 
হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: বানেেিরতরর নবজ্ঞনপ্তটি অবশট্রই ইংতরজীতে এবং িুনক্তর জিট্র দরাদনরতে বট্রবহৃে অিট্র 
বিাতিা ভাষায় হতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: বানেেিরতরর নবজ্ঞনপ্তর িম্কটি িাউিতোি িরুি, যা DCA-এর বানি উন্নয়তির 
আিমুানিি নহিাব ও িূিান্ত িুনক্তর বশতষ আতছ nyc.gov/BusinessToolbox

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-221(b)

19 িুনক্ততে উতলেখ িরা যাতব িা বয আইতির অধীতি গ্াহতির বয িমস্ অনধিার বা প্রনেিার আতছ নেনি বিগুনে বছতি 
নদতছেি বা েট্রাে িরতছি।

☐ হট্রাাঁ

NYC Code § 20-393(13)

অনমুরতপরি

20 িন্ট্রাক্টরতি িমস্ প্রতয়াজিীয় অিমুনেপত্র এবং বভােদখতের শংিাপত্র নিতে হতব। 

সংরষিপ্ত পরামর্শ: যনদ বানি উন্নয়তি জতে্র িাজ, ইতেন্রিতির িাজ, রি িরা বা বানি িম্প্রিারর যুক্ত থাতি, 
োহতে িন্ট্রাক্টরতি নিউ ইয়ি্ক  নিটি ভবি নবভাে [Department of Buildings (DOB)]-
এর বথতি এিটি অিমুনেপত্র নিতে হতে পাতর।  

সংরষিপ্ত পরামর্শ: অনেনরক্ত েতথট্রর জিট্র DOB-র ওতয়বিাইট বদখুি: www.nyc.gov/buildings

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-402.1

অর্শপ্রোন ও অর্শ সংগ্রহ

21 আপনি বিাতিা গ্াহিতি বানি উন্নয়তির িাতজর জিট্র অথ্ক িংগ্তহর বট্রবস্া িতর নদতে নিংবা বিাতিা গ্াহিতি অথ্ক 
বপতে িাহাযট্র িরতে পারতবি িা। 

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-393(4)

22 িাজ িোর িময়, িন্ট্রাক্টর এমি বিাতিা খরি পনরতশাধ িরার জিট্র গ্াহতির প্রদাি িরা অথ্ক বট্রবহার িরতে পাতরি 
িা, বযগুনে বািী উন্নয়তির িাতথ িরািনর িম্ি্ক যুক্ত িয়।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-223(c)

কাজ সম্ােন

23 নেি নদতির বানেেিরতরর িময়িাে অনেরিান্ত হওয়ার আতে, িন্ট্রাক্টর িুনক্তর বিাতিা িাজ িরতে পারতবি িা বা 
গ্াহতির িম্নতিতে বিাতিা পনরবে্ক ি িরতে পারতবি িা।

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-394.1

24 িন্ট্রাক্টর গ্াহতির নেনখে িম্মনে ছািা এমি বিাতিা িাজ িরতে পারতবি িা যা িুনক্ততে বিই, নিংবা িুনক্ততে বর্কিা 
িরা িাতজর বথতি আোদা।

☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-393(1)

25 িন্ট্রাক্টরতি নিউ ইয়ি্ক  নিটির নিম্কার, নিিাশী, আগুি ও স্াস্ট্র িংরিান্ত িমস্ আইি অবশট্রই বমতি িেতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-393(6)

26 িন্ট্রাক্টর প্রিৃেই িাজ িমূ্র্ক িরার আতে আপনি গ্াহিতি িমানপ্তর শংিাপতত্র স্াক্ষর িরতে বেতে পারতবি িা। ☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-393(12)

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
http://www1.nyc.gov/site/buildings/index.page
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নিউ ইয়ি্ক  নিটির বট্রবিা প্রনেষ্ািগুনের িব প্রািনগিি বিতিরাে, রাজট্র 
এবং শহতরর আইি ও নিয়ম মািট্র িরতে হতব, এইগুনে নিনিএ-র নবিতিি 
টুেবতসে পাওয়া যাতব৷ বট্রবিা প্রনেষ্ািগুনের দানয়ত্ব হে বে্ক মাি এমি িব 
নবনধনিয়ম িম্বতধে ওয়ানিবহাে থািা ও বিিব অিিুরর িরা যা োতদর 
বট্রবিায় প্রভাব বিেতছ৷

42 Broadway
New York, NY
10004

nyc.gov জেখুন এবং 
“Business Toolbox” 
(নবিতিি টূেবসে)  
িধোি িরুি

311 নম্বদর 
জযাগাদযাগ করুন
(212) NEW-YORK
(NYC-র বাইতর)

প্রদয়াজনীয় রত্শ আপরন রক এই রত্শ  
পরূণ করদেন?

27 িন্ট্রাক্টরতি দক্ষোর িাতথ িাজটি িম্াদি িরতে হতব এবং িুনক্তর িাজটি অবশট্রই িমূ্র্ক িরতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

NYC Code §20-393(11)

রবজ্ঞাপন

28 নবজ্ঞাপতি বহাম ইমপ্রুভতমণ্ট িন্ট্রাক্টতরর DCA োইতিন্স িম্বরটি অবশট্রই অন্তভু্ক ক্ত থািতে হতব। ☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-222(a)

29 নবজ্ঞাপতি দানব িরা যাতব িা বয আপিার পরট্র বা পনরতষবাগুনের িেস্রূপ এমি বিাতিা োভ পাওয়া যাতব যা জ্ঞাে 
ও প্রমারতযােট্র েথট্রনিভ্ক র িয়।

উোহরণঃ আপনি নবজ্ঞাপি নদতে পারতবি িা বয আপিার দ্ারা নবনরি িরা বা স্াপি িরা জািোগুনে এিটি 
নিনদ্কষ্ট শোংশ নবদটু্রতের নবে িমাতব, যনদ এই দানব েথট্র িহিাতর প্রমারতযােট্র িা হয়।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-222(r)

জরকর্শ

30 িন্ট্রাক্টরতি গ্াহতির িতগি োর িমস্ িুনক্তর প্রনেনেনপগুনে এবং োর বট্রবিার িাতথ িম্ি্ক যুক্ত অিট্র িমস্ িনথপত্র 
ছয় বছতরর জিট্র অবশট্রই রাখতে হতব।

সংরষিপ্ত পরামর্শ: ছয় বছতরর ববনশ িময়িাতের েট্রারানন্ট আতছ এমি িুনক্তগুনেতি েট্রারানন্টর পুতরা িময়িাতের 
জিট্র বরতখ নদতে হতব।

☐ হট্রাাঁ

6 RCNY §2-223(b)


