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

NYC ক্ষু দ্র বযবসো
সহোয়তো ককন্দ্র
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor
Jamaica, NY 11435

কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট এক্সোবর্মভেশে গোইড (গৃহ উন্নয়ে পরীক্ষণ
বেভদে বশকো)
রিউ ইেকক রিটি উপধ্ াক্তা এবং কমী িুরক্ষা রব াগ (Department of Consumer and Worker
Protection, DCWP) লাইধ্িন্স প্রদাি কধ্র থাধ্ক িব প্রকাধ্রর হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট বেবিার জিে এবং হিইিব
বেরক্তর জিে যারা হযাগে হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কাজ করধ্ত পাধ্র তাধ্দর জিে। কন্ট্র্োক্টধ্রর লাইধ্িধ্ন্সর জিে,
আপিাধ্ক একটি পরীক্ষাে পাি করধ্ত হধ্ব যার আধ্োজি কধ্র থাধ্ক DCWP, এবং হিটি আইি কতটা আপরি
বুধ্েধ্েি, হিটির পরীক্ষা কধ্র। এই রিধ্দক রিকাটি আপিাধ্র িাহাযে করধ্ব হিই পরীক্ষার জিে প্রস্তুরত রিধ্ত, রকন্তু
এটি িমস্ত প্রািরিক আইি ও রিেম-রবরযগুরলধ্ক প্ররতফরলত কধ্র িা, যা আপিার জািা উরিত।
লাইধ্িন্সপ্রাপ্তগণধ্ক িমস্ত প্রািরিক আইি এবং রবরয পালি করধ্ত হধ্ব, কিরজউমার হপ্রাধ্টকিি ল িহ। আইি
ও রবরযগুরল জািধ্ত, হদেুি nyc.gov/BusinessToolbox।
এই পরীক্ষা ক ার কধ্র:
I.
II.
III.
IV.

রিটির হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট রবজধ্িি ল-এর প্রাথরমক রবষেগুরল
কন্ট্র্োক্ট এবং বারতলকরণ
রবজ্ঞাপণ এবং রবক্রে আিরণ
িাযারণ রিল্প ও বেবিারেক জ্ঞাি

সংবক্ষপ্তোকোরগুবল
DOB
রেপাটকধ্মন্ট অফ রবরডংি (Department of Buildings)
DCWP রেপাটকধ্মন্ট অফ কিরজউমার অোন্ড ওোকক ার হপ্রাধ্টকিি (Department of Consumer
and Worker Protection)
DOT
রিপাটকধ্মন্ট অপ ট্রান্সধ্পাধ্টকিি (Department of Transportation)

I.

বসটির কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট ববজভেস ল-এর প্রোথবর্মক ববষয়গুবল

“কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট” কী?
হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর অথক বারির উন্নেি, হমরামত, প্ররতস্থাপি, ররমধ্েরলং, পররবতক ি, রূপান্তর, পুিবকািি,
িংস্কার, আযুরিকীকরণ, উন্নরত, বা হকািও জরম বা রবরডংধ্ে িংধ্যাজি বা জরম বা রবরডংধ্ের হয হকািও
অংি বেবহার বা িকিা করা আবিস্থধ্লর জিে বা বািস্থাি রহিাধ্ব বেবহার করার জিে, যাধ্ত অন্ত কু ক্ত হধ্ব
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হবিধ্মন্ট, ড্রাই ওধ্ে, হবিা, গোধ্রজ, লোন্ডধ্স্করপং, পোরিওগুরল, বারান্দা, িাইেওোক, িুইরমং পুল এবং
হটধ্রি। হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্ট অন্ত কু ক্ত হে, অিোিে রবষেগুরলর িাধ্থ, এইগুরল ইন্সটল করা:
•
•
•
•
•

হিন্ট্র্াল রহটিং/এোর করন্ডিরিং
হিন্ট্র্াল োকুোম রিরিং রিধ্েম
েমক উইধ্ন্ডাগুরল
োউরি হদওো
হযাগাধ্যাধ্গর বেবস্থাগুরল

“কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট”-এর র্মভযয কী কী অন্ত ে ু ক্ত েয়?
হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িে এমি রজরিধ্ির উদাহরধ্ণর মধ্যে থাকধ্ব:
•
•
•
•

িতু ি বারি বা রবরডং রিমকাণ
পণে বা উপকরণগুরলর রবক্রে হযোধ্ি রবক্রেকারী হকািও পণে বা উপকরধ্ণর স্থাপি বা প্রধ্োধ্গ
অংিীদার হি িা বা অংি হিি িা
হেট বা রমউরিরিপারলটির মারলকািাযীি বা রিেরিত হকািও বাি বধ্ি কাজ করা
হকাধ্িা রবরডং, আবাি, বারি বা অোপাটকধ্মন্ট রঙ করা বা িজ্জা করা, যেি অিে হকাধ্িা হহাম
ইম্প্রু ধ্মন্ট পররধ্িবা প্রদাি করা হে

একজে “কন্ট্র্যোক্টর”-কক?
কন্ট্র্োক্টর হল হিই বেরক্ত, রযরি হকাধ্িা হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট বেবিার মারলক, হিটি িালাি, পররিালিা, রিেিণ, বা
হলিধ্দি কধ্রি, অথবা হকাধ্িা হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িম্পাদি কধ্রি বা হিটির কাজ হযাগাি কধ্রি বা হহাম
ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর িু রক্ত কধ্রি,তাধ্ত রতরি িরািরর কন্ট্র্োক্টর বা িাব-কন্ট্র্োক্টর যাই হহাি িা হকি। কন্ট্র্োক্টর
একজি বেরক্ত, ফামক, হকাম্পারি, অংিীদারর বা কধ্পকাধ্রিি হধ্ত পাধ্র।
“কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্ট” কী?
একটি “হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্ট” হল একটি িু রক্ত, হকাধ্িা হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর কাযক িম্পাদধ্ির জিে কন্ট্র্োক্টর
এবং মারলক বা ািাধ্টধ্দর মধ্যে রলরেত াধ্ব থাকুক বা িা থাকুক, এবং এধ্ত অন্ত কু ক্ত হে প্রদাি করা হধ্ব ও
িম্পাদধ্ির জিে িমস্ত শ্রম, পররধ্িবা এবং উপকরণ।
কোভদর DCWP লোইভসস থোকভত হভব?
হয হকািও বেরক্ত, হয কন্ট্র্োক্টর রহিাধ্ব হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িু রক্ত কধ্র, তার জিে প্রিার কধ্র, রবক্রে কধ্র,
িম্পাদি কধ্র বা গ্রহণ কধ্র, তার অবিেই DCWP লাইধ্িন্স থাকধ্ত হধ্ব।
2020 িাধ্লর স্থািীে আইি 31 হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট হিলি-বেরক্তধ্দর লাইধ্িধ্ন্সর প্রধ্োজিীেতাধ্ক োররজ কধ্রধ্ে,
এরা হল হিই িব বেরক্ত যারা কন্ট্র্োক্টরধ্দর পক্ষ হথধ্ক কন্ট্র্োক্ট হযাগাি কধ্র ও তা রিধ্ে দরকষাকরষ কধ্র।
9ই আগাে, 2020 তাররে অিুযােী, DCWP হহাম ইমপ্রু ধ্মন্ট হিলিপািকিধ্দর আর লাইধ্িন্স হদে িা।
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কোভদর DCWP লোইভসভসর প্রভয়োজে কেই?
রিম্নরলরেতধ্দর DCWP লাইধ্িধ্ন্সর প্রধ্োজি হধ্ব িা:
•
•
•

একজি বেরক্ত কমী হয কন্ট্র্োক্টধ্রর হধ্ে কাজ কধ্র, রবক্রেকারী বেরক্তিহ
$200-এর কম মূধ্লের হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কাযক িম্পাদি করা হকাধ্িা বেরক্ত
প্লাম্বার ও ইধ্লরিরিোি যারা তাধ্দর লাইধ্িন্সকৃ ত কাধ্জর িীমাধ্রোে কাজ কধ্র

•

আরকক ধ্টক্ট এবং ইরিরিোররা, যারা হকবলমাত্র আরকক ধ্টক্ট বা ইরিরিোধ্রর কাজ করধ্েি।

আর্মোভক ককোথোয় কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভসস কপোস্ট করভত হভব?
আপিাধ্ক অবিেই আপিার লাইধ্িন্সটি আপিার অরফধ্ি টারঙধ্ে রােধ্ত হধ্ব হযোধ্ি িমস্ত হ াক্তারা হিটি
হদেধ্ত পাধ্ব অথবা অিুধ্রাধ্যর র রিধ্ত হ াক্তাধ্দর কাধ্ে এটি হদেধ্ত হধ্ত পাধ্র।
বযোবসোর কেড েোর্ম, বযবসোর ঠিকোেো বো র্মোবলকোেো (পবরচোলেো) পবরবতেভের কক্ষভে আর্মোভক কী
করভত হভব?
আপিার বেবিার িাম বা ঠিকািার পররবতক ধ্ির কমপধ্ক্ষ 10 রদি আধ্গ আপিাধ্ক অবিেই DCWP হক
অবরহত করধ্ত হধ্ব।
মারলকািা পররবতক ধ্ির (পররিালিা) হক্ষধ্ত্র অিুধ্মাদধ্ির জিে আপিাধ্ক অবিেই DCWP-হক আধ্গই অবরহত
করধ্ত হধ্ব।
লোইভসস পোওয়ো ও তো পুেেে ববকরণ কী োভব করো যোভব?
িতু ি বা িবােি করা লাইধ্িধ্ন্সর জিে আপিাধ্ক অবিেই DCWP-হত একটি আধ্বদি জমা রদধ্ত হধ্ব।
বেবিাধ্ের প্ররতটি হক্ষধ্ত্রর জিে পৃথক হহাম ইমপ্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্টর লাইধ্িন্স প্রধ্োজি।
আপরি একটি িতু ি লাইধ্িধ্ন্সর জিে আধ্বদি করধ্ত পারধ্বি:
•

•

হকবলমাত্র DCWP Licensing Center (42 Broadway, New York, NY 10004) বা
NYC Small Business Support Center (90-27 Sutphin Blvd., 4th Floor, Jamaica,
NY 11435)-হত আপিাধ্ক বেরক্তগত াধ্ব অোপধ্েন্টধ্মধ্ন্টর মাযেধ্ম করধ্ত হধ্ব, অথবা
অিলাইধ্ি এোধ্ি nyc.gov/BusinessToolbox

আপিার লাইধ্িধ্ন্সর হমোদ হিষ হওোর প্রাে রতি মাি আধ্গ, DCWP আপিাধ্ক লাইধ্িন্স িবােি পোধ্কজ
হমল করধ্ব। আপরি DCWP লাইধ্িরন্সং হিন্টার বা NYC স্মল রবজধ্িি িাধ্পাটক হিন্টার-এ োক হযাধ্গ বা
বেরক্তগত াধ্ব পুিিকবীকরণ করধ্ত পাধ্রি, অথবা অিলাইধ্ি এোধ্ি nyc.gov/BusinessToolbox।
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প্রোইর্ম কন্ট্র্যোক্টভরর কতেবয ও দোবয়ত্বগুবল কী কী?
1. প্রাইম কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই প্রধ্োজিীে িমস্ত অিুমরত, লাইধ্িন্স, িাটিকরফধ্কট অফ অকুধ্পরন্স, বা হেট
এবং স্থািীে রবরডং আইি অিুিাধ্র িু রক্তটি িম্পূণক করধ্ত প্রধ্োজিীে োিগুরল অবিেই প্রাপ্ত করধ্ত
হধ্ব।
2. প্ররতটি হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই েে (6) বেধ্রর জিে বা হয হকাধ্িা িু রক্তর গোরারন্টর
িম-পররমাণ িমে, হযটি দীর্কতর হধ্ব, তার জিে হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট বেবিাধ্ের িাধ্থ িম্পরকক ত িমস্ত
িু রক্ত, রহিাবপধ্ত্রর বই ও অিোিে হরকেক যা প্ররতফরলত কধ্র অিোিে হলিধ্দিগুরলর প্ররতরলরপগুরল
রক্ষা করধ্ত হধ্ব।
3. হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্টর অবিেই িরািরর হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর িাধ্থ িম্পরকক ত বেে পররধ্িায করধ্ত
প্রাপ্ত িমস্ত অথক বেবহার করধ্ত হধ্ব। হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িম্পন্ন হধ্ল এবং হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িাধ্থ
িম্পরকক ত িরািরর শ্রম, উপাদাি এবং িাবকন্ট্র্োক্টরগুরলর জিে িমস্ত বেে পররধ্িায করা হধ্ল, তধ্বই
কন্ট্র্োক্টর হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট িাধ্থ িম্পরকক ত িে এমি বেে পররধ্িাধ্যর জিে প্রাপ্ত অথক বেবহার করধ্ত
পারধ্বি।
4. 3 রদধ্ির বারতলকরধ্ণর িমে পযকন্ত হকাধ্িা কাজ িম্পাদি করা উরিত িে এবং হকািও অথক প্রদাি
করা উরিত িে।
একজে কন্ট্র্যোক্টর যো করভত পোরভব েো তো হল:
1. িম্মত-হওো কাজ তোগ করা বা করধ্ত বেথক হওো।
2. একটি হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট ক্ন্ট্রন্ট্র্োক্ট পাওোর জিে হকাধ্িা ইচ্ছাকৃ ত উধ্েেধ্যাগে ু ল বক্তবে রাো।
3. হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর হলিধ্দি িম্পরকক ত হকািও িু রক্ত, বন্ধক, প্ররতশ্রুরত হিাট, বা অিে িরথ কাযককর
করার হক্ষধ্ত্র জারলোরত করা।
4. রমথো, প্রতারণামূলক, বা রবভ্রারন্তকর উপস্থাপিা রধ্েধ্ে এমি হকািও রবজ্ঞাপি প্রকাি করা।
5. রবরডং, িোরিটারর, আগুি এবং স্বাস্থে আইি লঙ্ঘি করা।
6. মারলকািা (পররিালি), বেবিাধ্ের িাম, বা বেবিাধ্ের অবস্থাি পররবতক ধ্ির রবষধ্ে DCWP-হক
অবরহত করধ্ত বেথক হওো।
7. লাইধ্িধ্ন্স তারলকা ু ক্ত বেবিার িাম বা েু ইং রবজধ্িি অোজ (Doing Business As, DBA) িাম
বেতীত অিে হকাধ্িা িাধ্ম হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট বেবিা পররিালিা করা।
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8. হ াক্তাধ্ক হহাম হলাি বা হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট হলাি পাইধ্ে হদওোর জিে এধ্জন্ট রহিাধ্ব কাজ, রবজ্ঞাপি,
প্রিার বা বেবস্থা করা।
একজে কন্ট্র্যোক্টরভক বক একজে ক োক্তোভক বলবিত এবস্টভর্মট বদভত হভব?
হোাঁ, যরদ হ াক্তা একটি অিুধ্রায কধ্রি। আপরি এরেধ্মধ্টর জিে একটি যুরক্তিিত রফ িাজক করধ্ত পাধ্রি, তধ্ব
আপিার এরেটিধ্মটটি প্রদাি করার আধ্গ আপিাধ্ক অবিেই হ ক্তাধ্ক হিই রফ িম্পধ্কক জািাধ্ত হধ্ব এবং হমাট
এরেধ্মট করা িু রক্তর মূধ্লের মধ্যে আপিাধ্ক অবিেই হিই রফ-টিধ্ক অন্ত কু ক্ত এবং বস্তুর তারলকাে অন্ত কু ক্ত
করধ্ত হধ্ব।
বর্মথযো বো জোবলয়োবত প্রদশে ভের জেয শোবি কী?
হয কন্ট্র্োক্টর রমথো কথা বধ্লি তাধ্ক প্ররতটি পৃথক পৃথক রমথো উপস্থাপধ্ির জিে $500 পযকন্ত িাগররক
জররমািা করা হধ্ত পাধ্র।
এোিাও, ু ল উপস্থাপণ করার পধ্র কাযককর করা একটি িু রক্তধ্ক বারতল এবং অগ্রাহে হর্াষণা করা হযধ্ত পাধ্র
এবং হকাধ্িা কন্ট্র্োক্টরধ্ক হ াক্তাধ্ক ক্ষরতপূরণ প্রদাধ্ির আধ্দিও হদওো হধ্ত পাধ্র।
লোইভসস ছোডো একটি কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট বযবসো চোলোভল কী শোবি হভত পোভর?
লাইধ্িন্স বেতীত বা লাইধ্িন্স স্থরগত বা প্রতোেোধ্ির পধ্র হয হকাধ্িা বেরক্ত হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট বেবিার মারলক
হি বা পররিালিা কধ্রি, তধ্ব তাধ্ক অপকধ্মকর জিে হদাষী িোবেস্ত করা হধ্ত পাধ্র এবং তাধ্ক হফৌজদারর
মামলাে হিাপাদক করা হযধ্ত পাধ্র এবং েে (6) মাধ্ির কারাদধ্ে দরেত এবং/অথবা $1,000 জররমািা করা
হধ্ত পাধ্র। প্ররতটি লঙ্ঘি একটি পৃথক অপরায।
এোিাও, লাইধ্িন্সরবহীি রক্রোকলাধ্প জরিত থাকা বা লাইধ্িন্সরবহীি বেরক্ত বা বেবিারেক রক্রোকলাধ্প
িহােতা এবং উৎিাহ প্রদাধ্ির জিে হকাধ্িা বেরক্তর রবরুধ্ে হদওোরি মামলা করা হযধ্ত পাধ্র এবং তাধ্ক
প্ররতরদি $100 পযকন্ত জররমািার করা হধ্ত পাধ্র।
হিষ অবরয, DCWP লাইধ্িন্সরবহীি হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর কাধ্জর িাধ্থ িম্পরকক ত বেবহৃত িরিাম ও ট্রাকগুরল
পোেলক (বন্ধ কধ্র) এবং জব্দ করধ্ত (রিধ্ত) পাধ্র।

II.

কন্ট্র্যোক্ট এবং বোবতলকরণ

একটি কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টভক ককোে আকোভর হভত হভব?
প্ররতটি হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর কন্ট্র্োক্টধ্ক অবিেই রলরেত এবং জরিত প্রধ্তেধ্কর দ্বারা স্বাক্ষররত হধ্ত হধ্ব।
আপিাধ্ক অবিেই হ াক্তাধ্ক স্বাক্ষর করার িমে এবং হকাধ্িা কাজ করার আধ্গ িু রক্তর একটি িম্পূণক, িুস্পষ্ট
করপ রদধ্ত হধ্ব। িু রক্তটি অবিেই িরল ইংধ্ররজধ্ত হধ্ত হধ্ব, যরদ িা হকািও হমৌরেক (মুধ্ের কথাে) রবক্রে
উপস্থাপিাে অিে াষা বেবহার িা করা হে, হিধ্ক্ষধ্ত্র িু রক্তটি হিই াষাে এবং ইংধ্ররজধ্ত হওো দরকার।
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যবদ একটি ক োক্তো চোয় কয আসল কন্ট্র্যোভক্টর বোইভর অেয কোজ করোভত, তোহভল একজে
কন্ট্র্যোক্টভরর কী করো উবচত?
কন্ট্র্োক্টরধ্ক পররবরতক ত অেকার রহিাধ্ব পরররিত িু রক্তধ্ত একটি রলরেত িংধ্িাযিী িরবরাহ করধ্ত হধ্ব, যা
হ াক্তা এবং কন্ট্র্োক্টর উ েধ্ক স্বাক্ষর করধ্ত হধ্ব।
একটি কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোভক্ট কী কী তথয থোকভত হভব?
1. হলিধ্দধ্ির তাররে; কন্ট্র্োক্টধ্রর িাম, অরফধ্ির ঠিকািা, হটরলধ্ফাি িম্বর এবং DCWP লাইধ্িন্স
িম্বর।
2. কেি কাজ শুরু হধ্ব এবং যথাযথ াধ্ব িমাপ্ত হধ্ব তার আিুমারিক তাররেগুরল, এমি হকািও রকেু র
একটি রববৃরত িহ, যা আিুমারিক িমারপ্তর তাররেধ্ক পররবরতক ত করধ্ব এবং িমারপ্তর তাররেটি দৃঢ়,
িু রক্তবে-তাররে রকিা।
3. কী করা হধ্ব তার রববরণ, িরবরাহ করা উপকরণ এবং শ্রম ও উপকরধ্ণর জিে বেে।
4. মারলকধ্ক হিাটিি প্রদাি করা হধ্ব হয, মারলক যরদ কন্ট্র্োক্টর বা িাব-কন্ট্র্াক্টরধ্ক অথক প্রদাি িা কধ্রি
তধ্ব কন্ট্র্োক্টর বা িাব-কন্ট্র্াক্টধ্রর মারলধ্কর রবরুধ্ে দারব করধ্ত পাধ্র।
5. মারলকধ্ক হিাটিি প্রদাি করা হধ্ব করুি হয, কন্ট্র্োক্টরটিধ্ক আইিগত াধ্ব িমারপ্তর পূধ্বক প্রাপ্ত িমস্ত
অথক প্রদাি জমা রদধ্ত হধ্ব অথবা কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই িু রক্তর অযীধ্ি অথক হফরত বা যথাযথ অথক
প্রদাধ্ির গোরারন্ট রদধ্ে মারলধ্কর কাধ্ে একটি বন্ড বা ক্ন্ট্রন্ট্র্োক্ট অফ ইধ্ন্ডমরিটি (ক্ষরতপূরধ্ণর িু রক্ত)
হপাে করধ্ত হধ্ব।
6. হপধ্মধ্ন্টর িমেিূরি এবং কাজ/পররধ্িবারদগুরল িম্পাদি করধ্ত হধ্ব, যরদ িু রক্তধ্ত াধ্গ াধ্গ অথক
প্রদাি বরাদ্দ করা হে।
7. িাজক , গোরারন্ট, বা ওেোধ্ররন্ট িহ হয হকাধ্িা উপস্থাপণা রবজ্ঞাপধ্ি অবিেই স্পষ্ট াধ্ব বলা উরিত।
8. কন্ট্র্োক্ট হযি হ াক্তাধ্ক অবিেই অবরহত কধ্র হয কন্ট্র্োক্টর কাজ শুরু করার আধ্গ িাটিকরফধ্কট অফ
ওোকক ািক কধ্ম্পিধ্িিি ইিিুেধ্রন্স প্রদাি করধ্ব।
9. কন্ট্র্োধ্ক্ট হ াক্তাধ্ক অবরহত করধ্ত হধ্ব হয, কন্ট্র্োক্টর স্থািীে আইি অিুিাধ্র প্রধ্োজিীে িকল
অিুমরতপত্র িংগ্রহ কধ্রধ্ে।
>
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10. কন্ট্র্োধ্ক্ট অবিেই স্বাক্ষর হরোর উপধ্র িীধ্ির রববৃরতটি অন্ত কু ক্ত করধ্ত হধ্ব:
আপবে , কেতো, এই কলেভদভের তোবরভির পভর তৃ তীয় বযবসোয় বদবভসর র্মযযবতী সর্মভয় কযভকোেও
এক সর্ময় এই কলেভদেটি বোবতল করভত পোরভবে। এই অবযকোর বযোিযোর জেয বোবতলকরণ ফভর্মে র
সংযুক্ত কেোটিশটি কদিুে।
এই রববৃরতটি অবিেই কবোল্ডভফভস থাকধ্ত হধ্ব এবং ফধ্ন্টর আকার কমপধ্ক্ষ 10 পধ্েধ্ন্টর হধ্ত হধ্ব।
একজে কন্ট্র্যোক্টরভক বক ক োক্তোভক আলোদো বোবতলকরভণর কেোটিস বদভতই হভব?

হোাঁ। হ াক্তা িু রক্তধ্ত স্বাক্ষর করার িমে, কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই স্বাক্ষররত কন্ট্র্োধ্ক্ট আলাদা আলাদা দুটি করপ ও
পূরণ করা “কেোটিস অফ কযোেভসভলশে” িংযুক্ত করধ্ত হধ্ব। ফধ্মকর িব্দগুরল অবিেই কবোল্ডভফভস থাকধ্ত
হধ্ব এবং ফধ্ন্টর আকারটি কমপধ্ক্ষ 10 পধ্েধ্ন্টর হধ্ত হধ্ব। এটি অবিেই ইংধ্ররজ এবং অিে হয হকািও াষাে
হধ্ত হধ্ব যা কন্ট্র্োধ্ক্টর আধ্লািিার জিে বেবহৃত হধ্েরেল এবং তাধ্ত রিম্নরলরেতগুরল অন্ত কু ক্ত করধ্ত হধ্ব:
1.
2.
3.
4.

কন্ট্র্োক্টধ্রর িাম/ঠিকািা
হলিধ্দধ্ির তাররে
হয তাররে পযকন্ত হ াক্তা হিাটিি অফ কোিধ্িধ্লিি রদধ্ত পাধ্র এবং
রিম্নরলরেত রববৃরত অবিেই অন্ত কু ক্ত করা উরিত:

কেোটিস অফ কযোেভসভলশে (বোবতলকরভণর কেোটিস)
(হলিধ্দধ্ির তাররে রলেুি)
উপধ্রর তাররে হথধ্ক রতি (3) বেবিারেক রদধ্ির মধ্যে আপরি হকািও জররমািা বা বাযেবাযকতা োিাই এই
হলিধ্দিটি বারতল করধ্ত পাধ্রি।
যরদ আপরি তা বারতল কধ্রি, হকািও িম্পরির হলিধ্দি হধ্ে থাকধ্ল, িু রক্ত বা রবক্রধ্ের অযীধ্ি আপিার দ্বারা
অথক প্রদাি করা হধ্ল, এবং হকািও রবরিমে রবল আপিার দ্বারা রিবকাহ করা তা , আপিার বারতলকরণ হিাটিি
রবধ্ক্রতা কতৃক ক গৃহীত হওোর পধ্র 10 বেবিারেক রদধ্ির মধ্যে হফরত হদওো হধ্ব, এবং হলিধ্দধ্ির ফধ্ল
উত্পন্ন হয হকািও িুরক্ষা িুদ বারতল হধ্ব।
যরদ আপরি বারতল কধ্রি, তাহধ্ল এই িু রক্ত বা রবক্রধ্ের অযীধ্ি আপিাধ্ক িরবরাহ করা হকািও পণে গৃহীত
হওোর িমধ্ের মধ্তা াধ্লা অবস্থাে আপিাধ্ক অবিেই আপিার বাি বধ্ি রবধ্ক্রতার জিে উপলব্ধ করধ্ত
হধ্ব; অথবা আপরি যরদ িাি, রবধ্ক্রতার বেে এবং েুাঁ রকধ্ত পণেগুরলর হফরধ্তর িালাধ্ির রবষধ্ে রবধ্ক্রতার
রিধ্দক িাবলী হমধ্ি রিধ্ত পাধ্রি।
আপরি যরদ পণেটি রবধ্ক্রতার কাধ্ে উপল ে কধ্র থাধ্কি এবং রবধ্ক্রতা আপিার বারতলকরধ্ণর রবজ্ঞরপ্তর
তাররধ্ের 20 রদধ্ির মধ্যে তা িা হিে, আপরি আর হকািও বাযেবাযকতা োিাই পণে যধ্র রােধ্ত বা রিষ্পরি
করধ্ত পাধ্রি। আপরি যরদ রবধ্ক্রতার কাধ্ে পণে উপলব্ধ করধ্ত বেথক হি বা আপরি যরদ রবক্রেধ্ক পণেটি
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হফরত রদধ্ত রারজ হি এবং তা করধ্ত বেথক হি, তাহধ্ল আপরি িু রক্তর অযীধ্ি িমস্ত দােবেতার িম্পাদধ্ির
জিে দােবে থাকধ্বি।
এই হলিধ্দিটি বারতল করধ্ত, এই হিাটিি অফ কোিধ্িধ্লিি বা অিে হকাধ্িা রলরেত হিাটিধ্ির একটি স্বাক্ষররত
ও তাররে হদওো করপ োকধ্যাধ্গ বা িরািরর প্রদাি করধ্ত পাধ্রি এিাধ্ক: [NAME OF SELLER], যাাঁর
ঠিকািা [ADDRESS OF SELLER’S PLACE OF BUSINESS] যা হধ্ব [DATE] _______ -এর
মযেরাধ্তর আধ্গ।
আরম এতদ্বারা এই হলিধ্দি বারতল কররে।
____________________________________________
(হ াক্তা/হক্রতার স্বাক্ষর, িাম মুদ্রণ করুি, এবং তাররে রদি)
একজে কন্ট্র্যোক্টরভক বক ক োক্তোভক কর্মৌবিক (র্মুভি র্মুভি জোবেভয় কদওয়ো)
ক োক্তোর বোবতল করভণর অবযকোর আভছ?

োভব জোেোভতই হভব

হোাঁ। কন্ট্র্োক্ট স্বাক্ষধ্রর িমে একজি কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই হ াক্তাধ্ক িু রক্তর তাররে হথধ্ক রতি (3) বেবিারেক
রদধ্ির মধ্যে হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্ট বারতল করার অরযকার িম্পধ্কক অবিেই বলধ্ত হধ্ব।
যবদ ককোভেো কন্ট্র্যোক্টর ক োক্তোর বোবতলকরভণর অবযকোভরর সোভথ সোর্মঞ্জ্যপূণে কর্মৌবিক (র্মুভি র্মুভি
বলো) এবং বলবিত কেোটিভসর র্মোেভত বযথে হয়, তভব কী হভব?
কন্ট্র্োক্টর যতক্ষণ িা পযকন্ত হ াক্তার হিাটিি অফ কোিধ্িধ্লিধ্ির অরযকাধ্রর হমৌরেক এবং রলরেত াধ্ব
অবরহত করার পালি িা করধ্েি, ততক্ষণ পযকন্ত হ াক্তা িু রক্তটি বারতল করধ্ত পাধ্রি।
যবদ ক োক্তো কন্ট্র্যোক্টটি বোবতল করভত চোয় তভব কন্ট্র্যোক্টভরর কী করো উবচত?
কন্ট্র্োক্টরধ্ক হয হকাধ্িা ববয হিাটিি অফ কোিধ্িধ্লিি-হক িম্মাি জািাধ্ত হধ্ব এবং এটি অবিেই অবিেই 10
রদধ্ির মধ্যে করা আবিেক:
1. িু রক্তর অযীধ্ি করা িমস্ত অথক প্রদাধ্ির অথক হফরত হদধ্বি।
2. িু রক্তর িাধ্থ প্রদাি করা অথক প্রদাি বারতল করা এবং হফরত হদওো।
3. হয হকািও রিরকউররটি ইন্টাধ্রে হিষ করুি। এবং
4. কন্ট্র্োক্টর হকাধ্িা হপ্রররত/িরবরাহকৃ ত িামগ্রী পুিরাে িংগ্রহ বা তোগ করার ইচ্ছা কধ্র রকিা তা
হ াক্তাধ্ক অবরহত করা।
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III.

ববজ্ঞোপণ এবং ববেয় আচরণ

কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কোভজর ববজ্ঞোপণ কদওয়োর কক্ষভে প্রোথবর্মক ববষয় হল বেম্নবলবিত বেয়র্মগুবল:
1. িমস্ত রবজ্ঞাপি এবং রবক্রে পুরস্তকাে অবিেই DCWP হহাম ইমপ্রু ধ্মন্ট কন্ট্র্োক্টধ্রর লাইধ্িন্স িম্বর
থাকা উরিত।
2. রবজ্ঞারপত মূলে এবং রববরণ অবিেই েলিাকারী বা রবভ্রারন্তমূলক হওো উরিত িে।
3. রিধ্রািামগুরল অরতররিত বা প্রতারণামূলক হযি িা হে।
4. একটি “িাশ্রে” দারব রিরদক ষ্ট পররমাধ্ণর রবক্রেমূলে হবাোধ্ত পাধ্র িা।
5. রবজ্ঞারপত আইধ্টম বা অফারগুরলর বণকিা এবং রিত্রগুরলধ্ত হযি অবিেই আকার, গুণমাি, পররমাণ
এবং রেজাইি রহিাধ্ব িঠিক াধ্ব পণেটিধ্ক রিরত্রত কধ্র।
6. উপকরণগুরলর হয হকািও রববরণ অবিেই ঠিকঠাক হধ্ত হধ্ব।
7. যেি দাম বা ঋধ্ণর িতক ারদ বেবহার করা হে, তেি তাধ্দর হযমি াধ্ব হদওো হধ্চ্ছ, তা হযি
িঠিক াধ্ব হদওো হে।
8. ইিেধ্লিি অরতররক্ত হধ্ল রবজ্ঞাপিটি হযি অবিেই স্পষ্ট াধ্ব তাই বধ্ল।
9. আপরি আিধ্ল আইধ্টমগুরল বতরর বা উত্পাদি িা করধ্ল, “কারোিা হথধ্ক আপিার কাধ্ে” এবং
“প্রস্তুতকারধ্কর কাে হথধ্ক হকিা” -এর মধ্তা রববৃরত আপরি রদধ্ত পারধ্বি িা।
10. আপরি “আজীবি” গোরারন্ট বা ওেোধ্ররন্ট রদধ্ত পারধ্বি িা। আপরি হকবল গোরারন্ট বা ওেোধ্ররন্টই
রদধ্ত পাধ্রি, যা আইধ্টম/পররধ্ষবার স্বা ারবক আেুষ্কাল পযকন্ত প্রিাররত। ত্রুটিযুক্ত উপকরণ এবং
কাররগররতার হক্ষধ্ত্র, আপরি হয িমধ্ের মধ্যে ত্রুটি হদো হদওোর িম্ভাবিা রধ্েধ্ে তার বাইধ্র
গোরারন্ট রদধ্ত পারধ্বি িা।
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IV.

সোযোরণ বশল্প ও বযবসোবয়ক জ্ঞোে

কোভদর পোরবর্মট বেভত হভব?
প্রধ্যাজে হেট বা স্থািীে রবরডং আইি অিুিাধ্র প্রধ্োজিীে পাররমট, লাইধ্িন্স এবং িাটিকরফধ্কট অফ অকুধ্পরন্স
বা রবধ্িষ বেরতক্রমগুরল িংগ্রহ করা প্রাইম কন্ট্র্োক্টধ্রর দারেত্ব এবং কতক বে। হকািও কন্ট্র্োক্টর তার দােদারেত্ব
হ াক্তার উপর িারপধ্ে রদধ্ত পারধ্বি িা।
একজে কন্ট্র্যোক্টর ককোভেো বোবডর সংভযোজে বো পবরবতেভের পোরবর্মট ককোথোয় কগভল পোভব?
একজি কন্ট্র্োক্টর রিউইেকক রিটি রেপাটকধ্মন্ট অফ রবরডংি (Department of Buildings, DOB) হথধ্ক
প্রধ্োজিীে িমস্ত পাররমটগুরল িংগ্রহ করধ্বি। হকািও কন্ট্র্োক্টরধ্ক অবিেই রিরিত করধ্ত হধ্ব হয হকািও
িংধ্যাজি বা পররবতক িগুরল রবরডং হকাধ্ের মািকগুরল পালি কধ্র এবং স্থািীে হজারিং আইি লঙ্ঘি কধ্র িা।
অবধ্িধ্ষ, যরদও হকািও কন্ট্র্োক্টর DOB-হত পাররমট িংগ্রহ কধ্র, একটি রিবরন্ধত আরকক ধ্টক্ট বা লাইধ্িন্সপ্রাপ্ত
ইরিরিোরধ্ক অবিেই DOB-র কাধ্ে রবরডং প্লোধ্ির পররবতক িগুরলধ্ক ফাইল করধ্ত হধ্ব।
সোব-কন্ট্র্যোক্টর এবং কর্মীর র্মভযয তফোত কী?
একজি িাব-কন্ট্র্াক্টর রিধ্জই একজি বেবিােী বেরক্ত বা বেবিার হক্ষধ্ত্র একটি িংস্থা যারা রিধ্জরাই হকািও
প্রাইম কন্ট্র্োক্টধ্রর িাধ্থ হহাম ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর কন্ট্র্োধ্ক্টর অংিটি করার জিে িু রক্ত কধ্র। একজি কমকিারী
হবতধ্ির জিে কাজ কধ্রি এবং রিধ্োগকতক ার (প্রাইম বা িাব-কন্ট্র্াক্টর) িরািরর তদাররক ও রিেিধ্ণর অযীধ্ি
থাধ্কি।
ককোভেো কোভজর বেট লো

কত?

রিট লা হল হয হকাধ্িা কাধ্জর জিে িূ িান্ত লা , েরিগুরল রবধ্োগ করার পধ্র।
একজে সোব-কন্ট্র্যোক্টরভক DCWP দ্বোরো লোইভসস প্রোপ্ত হভত হভব বক?
হোাঁ। একজি িাযারণ কন্ট্র্োক্টধ্রর একজি কমকিারীর তু লিাে, একজি িাব-কন্ট্র্াক্টধ্রর অবিেই রিউ ইেকক
রিটিধ্ত হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট কাজ িম্পাদধ্ির জিে DCWP-র লাইধ্িন্স থাকধ্ত হধ্ব।
DOB ইধ্লরিরিোি এবং প্লাম্বারধ্দর লাইধ্িন্স হদে।
কর্মীর কক্ষভে আপেোর দোয় োর কী?
আপিাধ্ক অবিেই কমীধ্দর ওোকক ারি কধ্ম্পিধ্িিি অোন্ড রেিএরবরলটি ইিিুেধ্রন্স দ্বারা ক ার করধ্ত হধ্ব।
আপিাধ্ক অবিেই ইন্টািকাল হরধ্ রিউ িার ক ি (Internal Revenue Service, IRS)-এর কাধ্ে কমকিারীধ্দর
হবতি জািাধ্ত হধ্ব এবং আপিাধ্ক অবিেই কর রবধ্োগ করধ্ত হধ্ব।
এোিাও, আপিাধ্ক অবিেই হফোরাল ইরমধ্গ্রিি আইি হমধ্ি িলধ্ত হধ্ব, যার জিে রিধ্োগকারীধ্দর রিরিত
করধ্ত হধ্ব হয কমীধ্দর মারকক ি যুক্তরাধ্ে কাজ করার আইিী অিুমরত রধ্েধ্ে।
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একজে কন্ট্র্যোক্টর বক একটি বন্ড কপভত পোভর অথবো DCWP-র কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট েোস্ট ফোভন্ড
অংশগ্রহণ করভত পোভর?
হোাঁ। একটি কন্ট্র্োক্টর হে একটি বন্ড হিধ্বি অথবাবা DCWP হহাম ইম্প্রু ধ্মন্ট ট্রাে ফাধ্ন্ড প্ররত দুই বেধ্র
অবদাি রােধ্ত পাধ্রি।
একতলোর কববশ ককোভেো বোবডর বোইভর রঙ করভত কী প্রভয়োজে হভব?
যরদ আপরি কাজটি করধ্ত হকািও মই বেবহার িা করধ্ত পাধ্রি, তধ্ব আপিার কাধ্ে একতলা বা তার হবরি
তধ্লর একটি বারির বাইধ্রটি রঙ করার জিে DOB-র কাে হথধ্ক েু লন্ত স্কোধ্ফাড এবং একটি রররগং অিুমরত
প্রধ্োজি হধ্ত পাধ্র। এই কাজ শুরু করার আধ্গ আপিাধ্ক DOB-র িাধ্থ হযাগাধ্যাগ করধ্ত হধ্ব।
সংভশোবযত সোটিেবফভকট অফ অকুভপবস পোওয়ো কোর দোবয়ত্ব?
একটি িংধ্িারযত িাটিকধ্ফধ্কট অফ অকুধ্পরন্সর প্রধ্োজি হধ্ল এটি হ াক্তার কাে হথধ্ক হিওোর দারেত্ব
কন্ট্র্োক্টধ্রর। একজি রিবরন্ধত আরকক ধ্টক্ট বা হপিাদার ইরিরিোরধ্ক অবিেই DOB-হত প্রকৃ ত িংধ্িারযত
িাটিকরফধ্কট অফ অকুধ্পরন্স ফাইল করধ্ত হধ্ব।
একজে কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টভরর জেয এটি বক প্রভয়োজেীয় কয কস একজে লোইভসস প্রোপ্ত
ইভলবিবশয়োেভক বদভয় কভয়ক প্রকোভরর কোজ করোভব?
হ াধ্েজ রিরবকধ্িধ্ষ হালকা, তাপ এবং িরক্ত রিধ্ে হয হকািও রকেু করার জিে আপিাধ্ক লাইধ্িন্সপ্রাপ্ত
ইধ্লরিরিোি বেবহার করধ্ত হধ্ব।
কী োভব একজে কন্ট্র্যোক্টর কসলস টযোক্স কেভব?
কন্ট্র্োক্টরধ্দর অবিেই হ াক্তাধ্দর কাে হথধ্ক হিলি টোক্স িংগ্রহ করধ্ত হধ্ব।
ককোে প্রকোভরর কোজগুবল কযোবপটোল ইম্প্রু ভর্মন্ট হভত পোভর?
হকািও বারিধ্ত বাথরুম যুক্ত করা কোরপটাল ইম্প্রু ধ্মধ্ন্টর উদাহরণ।
উইধ্ন্ডা হেম হমরামত করা বা রলর ং রুধ্ম হপইরন্টংধ্ের মধ্তা হমরামতগুরল কোরপটাল ইম্প্রু ধ্মন্ট রহিাধ্ব
হযাগে িে।
যিে একটি বোবডভত অবতবরক্ত অংশ কযোগ করো হভব, তিে কোজ শুরু করোর আভগ প্রথর্ম ককোে
বজবেসটি কন্ট্র্যোক্টরভক করভত হভব?
হকািও বারির কাজ শুরু করার আধ্গ কন্ট্র্োক্টধ্রর প্রথম কাজটি হল লাইধ্িন্সপ্রাপ্ত আরকক ধ্টক্ট বা ইরিরিোধ্রর
িাধ্থ পরামিক করা - এটি রিযকারধ্ণর জিে হয মারলকটি এক্সধ্টিিধ্ি রােধ্ত পাধ্রি রকিা এবং তাহধ্লও
প্রধ্োগধ্যাগে হজারিং আইিটি হমধ্ি িলধ্ত পাধ্রি রকিা - এটি DOB রিযকারণ করধ্ব িা।
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একটি কন্ট্র্যোক্টর রিোয় বসোভেো ডোম্পস্টোভরর জেয ককোথো কথভক একটি পোরবর্মট পোভব?
একজি কন্ট্র্োক্টরধ্ক োম্পাোধ্রর জিে রেপাটকধ্মন্ট অফ ট্রান্সধ্পাধ্টকিি (DOT)-র কাে হথধ্ক পাররমট রিধ্ত
হধ্ব।
কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টভরর বক সোইডওয়োভক কোজ করোর জেয পোরবর্মট লোগভব?

হোাঁ। িাইেওোধ্ক কাজ করধ্ত হধ্ল DOT হথধ্ক অিুমরত রিধ্ত হধ্ব। 311 িম্বধ্র হফাি করুি অথবা হদেুি
www.nyc.gov/dot।
কহোর্ম ইম্প্রু ভর্মভন্টর কোজ কথভক উৎপন্ন বভজেযর কক্ষভে কসগুবলভক সবরভয় কফলো বো পবরবহে করোর
কভষে ভে একজে কন্ট্র্যোক্টভরর কী করো উবচত?
আপরি আপিার বেবিার কাধ্জর হথধ্ক উৎপন্ন আবজক িা িরাধ্ত বা অিে স্থাধ্ি পাঠাধ্ত িাি, তধ্ব আপিাধ্ক
অবিেই রিউ ইেকক রিটি রবজধ্িি ইরন্টরগ্রটি করমিি (Business Integrity Commission)-এর হথধ্ক একটি
িাি ওোি হিলফ হহাওলার হররজধ্েিি হপধ্ত হধ্ব। আধ্বদি করার জিে এবং আরও তধ্থের জিে, হফাি
করুি 311 িম্বধ্র অথবা হদেুি www.nyc.gov/bic।
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