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উপভ োক্তো বিষয়ক বি োগ (DCA) লোইভেবসিং সেন্টোর
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (DCA) LICENSING CENTER)
42 Broadway | New York, NY 10004
সেোমিোর-শুক্রিোর: েকোল 9:00 টো- বিকোল 5:00 টো | িুধিোর: েকোল 8:30 টো- বিকোল 5:00 টো
সটবলভ োন: 311 (212-NEW-YORK NYC-এর িোইভর)
nyc.gov/consumers | @NYCDCA

বাড়ির উন্নয়ন ড়বষয়ক পরীক্ষার ড়নর্দে ড়িকা
সে েমস্ত িযিেোবয়ক প্রবিষ্ঠোন ও িযবক্তরো িোবির উন্নয়ন েিংক্রোন্ত কোজ কভরন িো িোবির উন্নয়ন েিংক্রোন্ত চু বক্তর জনয দরোদবর কভরন িো দরোদবর
করোর প্রস্তোি সদন, িোভদর েিোইভক বনউ ইয়কক বেটি উপভ োক্তো বিষয়ক বি োগ [Department of Consumer Affairs (DCA)]
লোইভেস প্রদোন কভর। কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকভনর লোইভেস পোওয়োর জনয, আপনোভক অিশযই DCA দ্বোরো পবরচোবলি একটি পরীক্ষোয় পোে করভি
হভি, েো আপনোর আইন েম্বভে ধোরণোভক পরীক্ষো কভর। এই বনভদক বশকোটি আপনোভক পরীক্ষোর জনয প্রস্তুি হভি েোহোেয করভি, িভি আপনোর সে েমস্ত
প্রোেবিক আইন ও বনয়ম েম্বভে জোনো উবচি সেই েিগুবলর প্রবি লন ঘটোয় নো। লোইভেসগুবলভক Consumer Protection Law েহ েমস্ত
প্রোেবিক আইন ও বনয়মোিলী অিশযই সমভন চলভি হভি। এই লোইভেস সেণীর প্রেভি আইভনর একটি প্রবিবলবপর জনয, 311 নম্বভর স োন করুন,
DCA লোইভেবসিং সেন্টোভর েোন, অথিো www.nyc.gov/consumers সদখুন।

পরীক্ষোর অন্ত ুক ক্ত হল:
I.
শহভরর Home Improvement Business Law-এর েোধোরণ বিষয়গুবল
II.
চু বক্ত এিিং িোবিলকরণ
III.
বিজ্ঞোপন ও বিক্রভয়র রীবিেমূহ
IV.
বশল্প ও িযিেো েম্বভে েোধোরণ জ্ঞোন
সংড়ক্ষপ্ত িব্দ
DOB
DCA
DOT

I.

Department of Buildings
Department of Consumer Affairs
Department of Transportation

িহর্রর Home Improvement Business Law-এর সাধারণ ড়বষয়গুড়ি

“বাড়ির উন্নয়ন” বির্ে কী ববাঝায়?
িোবির উন্নয়ন িলভি সিোঝোয়, আিোে িো িোেস্থোন বহভেভি িযিহৃি হয় এমন বকিংিো এ োভি িযিহোর করোর জনয পবরকবল্পি এমন সকোভনো জবম িো
িন অথিো সিেভমন্ট, ড্রোই ওভয়, সিিো, গযোরোজ, লযোন্ডভেবপিং, উভ োন, িোরোন্দো, েোইডওয়োক, েুইবমিং পুল ও সটভরে েহ সেই ধরভনর সকোভনো জবম িো
িভনর সকোভনো অিংভশর বনমকোণ, সমরোমি, প্রবিস্থোপন, নকশো পোল্টোভনো, পবরিিক ন, রূপোন্তর, পুনিকোেন, জীণকেিংেোর, আধুবনকীকরণ, উন্নয়ন িো
েিংভেোজন। অনযোনয বিষভয়র মভধয, বনম্নবলবখি বজবনেগুবল স্থোপন করোও িোবির উন্নয়ভনর অন্ত ুক ক্ত:
 সেন্ট্র্োল বহটিিং/ এয়োর কবন্ডশবনিং
 সেন্ট্র্োল যোবকউম বিবনিং বেভেম
 েমক উইভন্ডো
 ছোউবন
 সেোগোভেোগ িযিস্থো িো কবমউবনভকশন বেভেম
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“বাড়ির উন্নয়ন” বির্ে কী ববাঝায় না?
সে বিষয়গুবলভক িোবির উন্নয়ন বহভেভি বিভিচনো করো হয় নো িোর উদোহরভণর মভধয অন্ত ুক ক্ত হল:
 একটি নিু ন িোবি িো িভনর বনমকোণ
 মোলপত্র িো বজবনে স্থোপন িো প্রভয়োভগর েোভথ েম্পবকক ি মোলপত্র িো বজবনে বিক্রয়
 রোজয িো সপৌরে ো দ্বোরো বনয়বিি িো িোভদর মোবলকোনোধীন িোেস্থোভন েম্পোবদি কোজ
 সকোভনো িন, িোেস্থোা্ন, িোবি, িো অযোপোটক ভমভন্টর রঙ িো েোজোভনোর কোজ, েখন িো িোবির উন্নয়ভনর কোভজর েোভথ েম্পবকক ি নয়
“কন্ট্র্যাক্টর” বির্ে কার্দর ববাঝায়?
কন্ট্র্যোক্টর হভলন এমন সকোভনো িযবক্ত বেবন িোবি উন্নয়ভনর একটি িযিেোর মোবলক, িো িো পবরচোলনো, রক্ষণোভিক্ষণ, েম্পোদন, বনয়িণ িো সলনভদন
কভরন, এিিং সকোভনো িোবি উন্নয়ন কভরন িো করভি েম্মি হন, মোবলভকর কথো বিভিচনো ক’সর কন্ট্র্যোক্টর প্রধোন কন্ট্র্যোক্টর িো েোিকন্ট্র্যোক্টর েোই সহোন
নো সকন। কন্ট্র্যোক্টর একজন িযবক্ত, একটি প্রবিষ্ঠোন, সকোম্পোবন, অিংশীদোবর িো বনগম হভি পোভর।
“বাড়ির উন্নয়র্নর চু ড়ি” বির্ে কী ববাঝায়?
“িোবির উন্নয়ভনর চু বক্ত” হল একজন কন্ট্র্যোক্টর ও একজন গ্রোহক িো োিোভটর মভধয িোবির উন্নয়ভনর কোজ েম্পোদভনর জনয একটি চু বক্ত েো
বলবখি োভি হভি পোভর িো নোও হভি পোভর, এিিং েমস্ত পবরেম, পবরভষিো এিিং মোলপত্র প্র্দোন করো ও কোেক েম্পোদন এর অন্ত ুক ক্ত।
“বসিসপাসে ন” বির্ে কার্দর ববাঝায়?
সেলেপোেকন হভলন এমন সকউ বেবন একজন গ্রোহক িো োিোভটর েভি িোবি উন্নয়ভনর চু বক্তর জনয দরোদবর কভরন িো সকোভনো মোবলক িো োিোভটর
কোভছ িোবি উন্নয়ভনর চু বক্ত করোর অনুভরোধ কভরন।
কার্দর DCA িাইর্সন্স এর অবিযই থাকর্ে হর্ব?
এমন সে সকোভনো িযবক্ত বেবন কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকন বহভেভি িোবি উন্নয়ভনর চু বক্তর জনয অনুভরোধ কভরন, প্রচোর কভরন, বিবক্র কভরন, কোেকেম্পোদন
কভরন অথিো িোবি উন্নয়ভনর চু বক্ত অজক ন কভরন, িোর DCA লোইভেস থোকভিই হভি।
কার্দর DCA িাইর্সন্স প্রর্য়াজন বনই?
বনম্নবলবখি িযবক্তভদর DCA লোইভেস এর প্রভয়োজন সনই:
 একজন কমী, বেবন কন্ট্র্যোক্টভরর িরভ চু বক্তর জনয অনুভরোধ িো দরোদবর কভরন নো
 $200-এর কম মূভলযর িোবি উন্নয়ভনর কোজ েম্পোদন কভরন এমন একজন িযবক্ত
 জভলর বমবি ও ইভলবিক বমবি েোরো সকোভনো িোবি উন্নয়ভনর কোজ কভরন নো
 স্থপবি ও ইবিবনয়োর, েোরো সকোভনো স্থপবি ও ইবিবনয়োভরর কোভজর পবরবধর আওিোয় কোজ করভছন
আমার বহাম ইমপ্রুভর্মন্ট কন্ট্র্যাক্টর িাইর্সন্সটি আমার্ক বকাথায় বপাস্ট করর্ে হর্ব?
আপনোভক আপনোর লোইভেসটি আপনোর অব ভে সপোে করভি হভি সেখোভন েমস্ত গ্রোহকরো িো সদখভি পোভিন অথিো অনুভরোধক্রভম গ্রোহকভদর িো
সদখোভি হভি।
বযবসার ঠিকানা পড়রবেেন, মাড়িকানা পড়রবেেন, কেতে পর্ক্ষর পড়রবেেন, বা বযবসার বপিাগে নাম
পড়রবেের্নর বক্ষর্ে আমার্ক কী করর্ে হর্ব?
আপনোর িযিেোর সপশোগি নোম িো ঠিকোনো, মোবলকোনো, িো কিতক পক্ষ পবরিিক ভনর 10 বদভনর মভধয আপনোভক অিশযই DCA-সক জোনোভি হভি।
বকার্না বযড়ি কীভার্ব িাইর্সন্স পান বা িাইর্সন্স নবীকরণ কর্রন?
আপনোভক নিু ন লোইভেস িো নিীকত ি লোইভেস পোওয়োর জনয DCA-এর কোভছ আভিদন জমো বদভি হভি। িযিেোর প্রবিটি স্থোভনর জনয একটি পতথক
সহোম ইমপ্রু ভমন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভেস এর প্রভয়োজন।
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আপবন 42 Broadway, New York, NY 10004 ঠিকোনোয় DCA লোইভেবসিং সেন্টোভর অথিো অনলোইভন
www.nyc.gov/consumers-এ নিু ন লোইভেভসর জনয আভিদন করভি পোভরন।
আপনোর লোইভেভসর সময়োদ ু রভনোর প্রোয় বিন মোে আভগ, DCA লোইভেস নিীকরভণর একটি পযোভকজ ডোকভেোভগ আপনোর কোভছ পোঠিভয় সদভি।
আপবন ডোকভেোভগ, বনভজ DCA লোইভেবসিং সেন্টোভর বগভয় অথিো অনলোইভন www.nyc.gov/consumers-এ বগভয় নিীকরণ করভি
পোভরন।
একজন প্রধান কন্ট্র্যাক্টর্রর কী কী কেেবয ও দাড়য়ত্ব আর্ে?
1. প্রধোন কন্ট্র্যোক্টরভক েমস্ত প্রভয়োজনীয় অনুমবিপত্র, লোইভেস, স োগদখভলর শিংেোপত্র অিশযই বনভি হভি, অথিো রোষ্ট্রীয় ও স্থোনীয় বনমকোণ
আইনগুবল অনুেোয়ী চু বক্তটি েম্পূণক করোর জনয প্রভয়োজনীয় ছোিগুবল বনভি হভি।
2. িোবি উন্নয়ভনর প্রভিযক কন্ট্র্যোক্টরভক অিশযই চু বক্তগুবলর প্রবিবলবপ, বহভেভির িই, ও অনযোনয সরকডকগুবল রক্ষো করভি হভি, েো ছয় (6)
িছর িো সকোভনো চু বক্তগি গযোরোবন্টর েময়কোভলর মভধয সেটি দীঘকির, সেই েময়কোভলর জনয িোবি উন্নয়ভনর িযিেোর েোভথ েম্পবকক ি
েমস্ত সলনভদনগুবল সদখোভি।
3. িোবি উন্নয়ভনর েোভথ েরোেবর েম্পকক েুক্ত খরচগুবল পবরভশোধ করোর জনয িোবি উন্নয়ভনর কন্ট্র্যোক্টরভক েমস্ত প্রোপ্ত অথক অিশযই িযিহোর
করভি হভি। িোবি উন্নয়ভনর েোভথ েম্পকক েুক্ত নয় এমন খরচগুবল পবরভশোধ করোর জনয কন্ট্র্যোক্টর প্রোপ্ত অথক িযিহোর করভি পোরভিন নো,
েবদ নো িোবির উন্নয়ন েম্পূণক হভয় বগভয় থোভক এিিং প্রিযক্ষ েম, মোলপত্র এিিং িোবি উন্নয়ভনর েোভথ েম্পবকক ি েোিকন্ট্র্যোক্টরভদর জনয
েমস্ত খরচগুবল পবরভশোধ করো হভয় থোভক।
4. 3-বদভনর িোবিলকরণ েময়কোল অবিক্রোন্ত হওয়োর আভগ সকোভনো কোজ করো এিিং সকোভনো অথক পবরভশোধ করো উবচি নয়।
একজন কন্ট্র্যাক্টর যা করর্ে পার্রন না:
1. কোজ সছভি েোওয়ো অথিো কোজ করভি িযথক হওয়ো।
2. িোবি উন্নয়ভনর চু বক্তর জনয েোবলবশ করোর েময় সকোভনো উভেখভেোগয অেিয উপস্থোপনো করো।
3. সকোভনো চু বক্ত রূপোয়ণ, মটক ভগজ, প্রবিশ্রুবিমূলক সনোট, িো িোবি উন্নয়ভনর সলনভদভনর েোভথ েম্পকক েুক্ত অনযোনয নবথগুবলভি প্রিোরণো করো।
4. এমন সকোভনো বিজ্ঞোপন প্রকোশ করো েোভি বমথযো, প্রিোরণোমূলক িো বিভ্রোন্তকোরী িথয উপস্থোপনো করো হভয়ভছ।
5. বনমকোণ, বনকোশী, আগুন ও স্বোস্থয েিংক্রোন্ত আইনগুবল লিংঘন করো।
6. মোবলকোনো িো কিতক পভক্ষর পবরিিক ভনর বিষভয় DCA-সক জোনোভি িযথক হওয়ো।
7. লোইভেসকত ি নোম ছোিো অনয সকোভনো নোভম িোবি উন্নয়ভনর িযিেো পবরচোলনো করো।
8. গ্রোহভকর জনয গতহ ঋণ িো িোবি উন্নয়ভনর ঋভণর বিজ্ঞোপন সদওয়ো, প্রচোর করো িো িোর িযিস্থো করো িো িোর জনয এভজন্ট বহভেভি কোজ
করো।
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কন্ট্র্যাক্টরর্ক ড়ক গ্রাহকর্ক ড়িড়িে আনুমাড়নক িরর্চর ড়হসাব ড়দর্েই হর্ব?
হযোাঁ, েবদ গ্রোহক এর অনুভরোধ কভরন। আপবন আনুমোবনক খরভচর বহেোভির জনয একটি মূলয দোবি করভি পোভরন, িভি আনুমোবনক খরভচর বহেোিটি
সদওয়োর আভগই আপনোভক গ্রোহকভক ী-এর বিষয়টি জোনোভি হভি এিিং আপনোভক সমোট আনুমোবনক চু বক্তর মূভলয ী-টি অিশযই অন্ত ুক ক্ত করভি হভি
ও দ োওয়োবর ী উভেখ করভি হভি।
ড়মথযা বা প্রোরণাপূণে উপস্থাপনার জনয কী িাড়ি হয়?
বমথযো কথো িভলভছন এমন একজন কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকভনর প্রবিটি পতথক বমথযো উপস্থোপনোর জনয $500 পেকন্ত জবরমোনো হভি পোভর। এছোিোও,
বমথযো উপস্থোপনোর পভর সে চু বক্ত করো হভয়ভছ সেটোভক িোবিল ও অবিধ সঘোষণো করো হভি পোভর এিিং কন্ট্র্যোক্টরভক গ্রোহকভক অথক স রি সদওয়োর আভদশ
সদওয়ো হভি পোভর।
িাইর্সন্স োিা বাড়ি উন্নয়র্নর বযবসা চািার্নার জনয কী কী িাড়ি আর্ে?
লোইভেস ছোিো অথিো লোইভেস স্থবগি িো িোবিল হওয়োর পভর িোবি উন্নয়ভনর িযিেো চোলোন িো সেই িযিেোর মোবলক হন, এমন সকোভনো িযবক্ত
অেদোচরভণর জনয সদোষী হভিন, এিিং িোর বিরুভে স ৌজদোরী মোমলো চোলোভনো হভি পোভর এিিং িোর ছয় (6) মোে পেকন্ত কোরোিোে ও/িো $1,000
জবরমোনোর েোজো হভি পোভর। প্রবিটি লিংঘন একটি পতথক অপরোধ। এছোিোও, এই ধরভনর িযবক্তর বিরুভে সদওয়োবন মোমলো চোলোভনো হভি পোভর এিিং
লোইভেস-বিহীন কোেককলোভপ অিংশ সনওয়ো অথিো লোইভেস-বিহীন িযবক্ত িো িযিেোর কোেককলোভপ েহোয়িো ও উৎেোহ সদওয়োর জনয বিবন প্রবি বদন
$100 পেকন্ত জবরমোনোর মুভখ পিভিন। সশভষ, লোইভেস ছোিো িোবি উন্নয়ভনর কোভজর প্রেভি িযিহৃি েরিোম ও ট্রোকগুবলভক DCA িোলো লোগোভি
(িে কভর সদওয়ো) ও িোভজয়োপ্ত করভি (বনভয় সনওয়ো) পোভর।
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II.

চু ড়ি এবং বাড়েিকরণ

বাড়ি উন্নয়র্নর চু ড়িটি বকান রূর্প হর্ে হর্ব?
প্রবিটি িোবি উন্নয়ভনর চু বক্ত অিশযই বলবখি োভি হভি হভি এিিং েুক্ত েিোইভক স্বোক্ষর করভি হভি। স্বোক্ষর করোর েময় এিিং সকোভনো কোজ করোর
আভগ, আপনোভক অিশযই গ্রোহকভক চু বক্তর একটি েম্পূণ,ক েহজপো য প্রবিবলবপ বদভি হভি। চু বক্তটি অিশযই েহজ ইিংভরজীভি হভি হভি, েবদ নো সকোভনো
সমৌবখক (উচ্চোবরি) বিক্রভয়র উপস্থোপনোয় অনয সকোভনো োষো িযিহোর করো হভয় থোভক, সে সক্ষভত্র চু বক্তটি সেই োষোয় ও ইিংভরজীভি হওয়ো প্রভয়োজন।
যড়দ বকার্না গ্রাহক মূি চু ড়ির্ে যা আর্ে োর বাইর্র ড়গর্য় আর্রা কাজ করার্ে চান, োহর্ি
কন্ট্র্যাক্টর্রর কী করা উড়চে?
কন্ট্র্যোক্টরভক চু বক্তটির একটি বলবখি েিংভশোধনী প্রদোন করভি হভি, েোভি গ্রোহক ও কন্ট্র্যোক্টর উ য়ভকই স্বোক্ষর করভি হভি।
বাড়ি উন্নয়র্নর চু ড়ির্ে কী কী েথয অবিযই থাকর্ে হর্ব?
1. সলনভদভনর িোবরখ; কন্ট্র্যোক্টভরর নোম, অব ভের ঠিকোনো, সটবলভ োন নম্বর, এিিং DCA লোইভেস নম্বর; এিিং সেলেপোেকভনর নোম ও
DCA লোইভেস নম্বর।
2. সে আনুমোবনক িোবরভখ কোজ শুরু হভি এিিং উভেখভেোগয োভি েম্পূণক হভি, এিিং আনুমোবনক েমোবপ্তর িোবরখভক পবরিিক ন করভি পোভর
এমন সে সকোভনো বিষভয়র একটি বিিতবিও অন্ত ুক ক্ত থোকভি হভি।
3. সে কোজ করো হভি, সে মোলপত্র প্রদোন করো হভি িোর িণকনো এিিং েম ও মোলপভত্রর খরচ।
4. মোবলভকর প্রবি একটি বিজ্ঞবপ্ত সে, মোবলক েবদ কন্ট্র্যোক্টর িো েোিকন্ট্র্যোক্টরভক মূলয পবরভশোধ নো কভরন িোহভল মোবলভকর বিরুভে কন্ট্র্যোক্টর
িো েোিকন্ট্র্যোক্টভরর একটো দোবি থোকভি পোভর।
5. মোবলভকর প্রবি একটি বিজ্ঞবপ্ত সে, েম্পূণক হওয়োর আভগ প্রোপ্ত েমস্ত অথক জমো সদওয়োর জনয কন্ট্র্যোক্টর আইনি িোধয, অথিো কন্ট্র্যোক্টরভক
অিশযই একটি িন্ড িো ক্ষবিপূরভণর চু বক্ত প্রদোন করভি হভি সেখোভন মোবলক চু বক্তর অধীভন স রি সদওয়ো িো েথোেথ অথক প্রদোভনর
বনশ্চয়িো সদভিন।
6. অথক প্রদোন এিিং সে কোজ/পবরভষিো েম্পোদন করো হভি সেগুবলর েময়েূবচ, েবদ চু বক্তভি ধোভপ ধোভপ অথক প্রদোভনর িযিস্থো থোভক।
7. খরচ, গযোরোবন্ট িো ওয়োভরবন্ট েহ, সে সকোভনো বিজ্ঞোবপি উপস্থোপনো অিশযই েুস্পষ্ট োভি বিিতি থোকভি হভি।
8. চু বক্তভি গ্রোহকভক অিশযই অিবহি করভি হভি সে, কন্ট্র্যোক্টর কোজ শুরু করোর আভগ কমীভদর ক্ষবিপূরণ িীমোর একটি েোটিকব ভকট
সদখোভিন।
9. চু বক্তভি গ্রোহকভক অিশযই অিবহি করভি হভি সে, কন্ট্র্যোক্টর স্থোনীয় আইন অনুেোয়ী েমস্ত প্রভয়োজনীয় অনুমবিপত্র েিংগ্রহ করভিন।
10. চু বক্তভি স্বোক্ষভরর লোইভনর ঠিক উপভরই বনম্নবলবখি বিিতবিটি অন্ত ুক ক্ত করভি হভি:
“বেো অথে াৎ আপড়ন এই বিনর্দর্নর োড়রর্ির পর্র েত েীয় কমে ড়দবর্সর মধযরাড়ের পূর্বে বয বকার্না
সময় এই বিনর্দন বাড়েি করর্ে পার্রন। এই অড়ধকার্রর বযািযার জনয বাড়েিকরর্ণর ড়বজ্ঞড়প্তর
সংযুি ফমে টি বদিুন।”
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এই বিিতবিটি অিশযই বমাটা হরর্ফ থোকভি হভি, এিিং ভন্টর মোপ কমপভক্ষ 10 পভয়ন্ট হভি হভি।
একজন কন্ট্র্যাক্টর বা বসিসপাসে নর্ক ড়ক গ্রাহকর্ক একটি পতথক বাড়েিকরর্ণর ড়বজ্ঞড়প্ত প্রদান
করর্েই হর্ব?
হযোাঁ। গ্রোহক চু বক্তভি স্বোক্ষর করোর েময়, কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকনভক স্বোক্ষবরি চু বক্তর েভি একটি পতথক, েম্পূণক করো ভমকর দুটি প্রবিবলবপ অিশযই
েিংেুক্ত করভি হভি, েোর বশভরোনোম হল “বাড়েিকরর্ণর ড়বজ্ঞড়প্ত।” ভমকর শব্দগুবল অিশযই বমাটা হরর্ফ থোকভি হভি, এিিং
ভন্টর মোপ কমপভক্ষ 10 পভয়ন্ট হভি হভি। এটো অিশযই ইিংভরজীভি এিিং চু বক্তর দরোদবরভি িযিহোর করো অনয সে সকোভনো োষোয় হভি হভি এিিং
বনম্নবলবখিগুবল অন্ত ুক ক্ত থোকভি হভি:
1. কন্ট্র্যোক্টভরর নোম/ঠিকোনো
2. সলনভদভনর িোবরখ
3. গ্রোহক সে িোবরখ পেকন্ত িোবিলকরভণর বিজ্ঞবপ্ত বদভি পোভরন এিিং
4. বনম্নবলবখি বিিতবিটি অিশযই অন্ত ুক ক্ত থোকভি হভি:
বাড়েিকরর্ণর ড়বজ্ঞড়প্ত
(সলনভদভনর িোবরখ প্রবিষ্ট করুন)
আপবন উপভরর িোবরখ সথভক বিন (3) কমকবদিভের মভধয সকোভনো জবরমোনো িো দোয় ছোিো এই সলনভদন িোবিল করভি পোভরন।
আপবন েবদ িোবিল কভরন, িোহভল বিভক্রিো আপনোর িোবিলকরভণর বিজ্ঞবপ্ত পোওয়োর 10টি কমকবদিভের মভধয িযিেো করো সে সকোভনো েম্পবি, চু বক্ত
িো বিক্রভয়র অধীভন আপনোর করো সে সকোভনো অথকপ্রদোন, এিিং আপনোর দ্বোরো েম্পোবদি সে সকোভনো সনভগোবশভয়িল ইনস্ট্রুভমন্ট স রি সদভিন, এিিং
সলনভদভনর কোরভণ উদ্ভূি সে সকোভনো েুরক্ষোমূলক েুদও িোবিল করো হভি।
আপবন েবদ িোবিল কভরন, িোহভল এই চু বক্ত িো বিক্রভয়র অধীভন আপনোভক সে েমস্ত পণয প্রদোন করো হভয়বছল, সেগুবল সনওয়োর েময় সে রকম োল
অিস্থোয় বছল প্রোয় সেই একই রকম উভেখভেোগয োল অিস্থোয়, আপনোভক আপনোর িোেস্থোভন সেগুবল বিভক্রিোর জনয প্রোবপ্তেোধয করভি হভি; অথিো
আপবন চোইভল, বিভক্রিোর খরভচ ও ঝুাঁ বকভি, পণযগুবল স রি পো োভনোর অনুভরোধ মোনভি পোভরন।
আপবন েবদ বিভক্রিোর জনয পণযগুবল প্রোবপ্তেোধয কভরন এিিং বিভক্রিো আপনোর িোবিলকরভণর বিজ্ঞবপ্তর িোবরভখর 20 বদভনর মভধয িো েিংগ্রহ নো
কভরন, িোহভল আপবন পরিিী সকোভনো দোয় ছোিোই সেগুবল সরভখ বদভি িো স ভল বদভি পোভরন। আপবন েবদ বিভক্রিোর জনয পণযগুবল প্রোবপ্তেোধয করভি
িযথক হন, অথিো আপবন েবদ বিভক্রিোভক পণযগুবল স রি বদভি েম্মি হন এিিং িো করভি িযথক হন, িোহভল চু বক্তর অধীভন েমস্ত িোধযিোধকিোগুবল
েম্পোদভনর জনয আপবন দোয়িে থোকভিন।
এই সলনভদন িোবিল করোর জনয, [িোবরখ] _______ এর মধযরোবত্রর আভগ এই িোবিলকরভণর বিজ্ঞবপ্ত িো অনয সে সকোভনো বলবখি বিজ্ঞবপ্তর একটি
স্বোক্ষবরি ও িোবরখেুক্ত প্রবিবলবপ [বিভক্রিোর নোম]-সক [বিভক্রিোর িযিেোর স্থোভনর ঠিকোনো]-এ ডোকভেোভগ পো োন িো প্রদোন করুন।
আবম এিদ্দ্বোরো এই সলনভদন িোবিল করবছ।
__________________________।
(গ্রোহভকর স্বোক্ষর ও িোবরখ)
কন্ট্র্যাক্টর বা বসিসপাসে নর্ক ড়ক গ্রাহর্কর বাড়েিকরর্ণর অড়ধকার সম্বর্ে গ্রাহকর্ক বমৌড়িকভার্ব
অবড়হে করর্েই হর্ব?
হযোাঁ। একজন কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকনভক চু বক্তর িোবরখ সথভক বিনটি (3) কমকবদিভের মভধয গ্রোহকভক িোবি উন্নয়ভনর চু বক্ত িোবিল করোর অবধকোর
েম্বভে অিশযই জোনোভি হভি।
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বকার্না কন্ট্র্যাক্টর বা বসিসপাসে ন যড়দ গ্রাহর্কর বাড়েিকরর্ণর অড়ধকার সম্বর্ে বমৌড়িক
(উচ্চাড়রে) ও ড়িড়িে ড়বজ্ঞড়প্ত প্রদার্নর আবিযকোটি মানয না কর্রন, োহর্ি কী হর্ব?
েিক্ষণ নো কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকন গ্রোহভকর িোবিলকরভণর অবধকোর েম্বভে সমৌবখক ও বলবখি বিজ্ঞবপ্ত প্রদোভনর আিশযকিোটি মোনয নো করভছন,
িিক্ষণ গ্রোহক চু বক্তটি িোবিল করভি পোভরন।
বকার্না গ্রাহক যড়দ চু ড়িটি বাড়েি করর্ে চান, োহর্ি একজন কন্ট্র্যাক্টর্রর কী করা উড়চে?
কন্ট্র্যোক্টর িো সেলেপোেকনভক 10টি কমকবদিভের মভধয সে সকোভনো বিধ িোবিলকরভণর বিজ্ঞবপ্তভক েম্মোন বদভি হভি:
1. চু বক্তর অধীভন পবরভশোধ করো েমস্ত অথক স রি বদভি হভি।
2. চু বক্তর েোভথ েিংেুক্ত কোরভণ প্রদোন করো েমস্ত অথক িোবিল করভি ও স রি বদভি হভি।
3. সকোভনো েুরক্ষোমূলক েুদ েমোপ্ত করভি হভি। এিিং
4. গ্রোহকভক জোনোভি হভি সে কন্ট্র্যোক্টর সকোভনো বশবপিং করো/প্রদোন করো মোলপত্র পুনরোয় দখল করভি িো সছভি সেভি ইচ্ছু ক বক নো।
বসিসপাসে নর্ক ড়ক োর ড়নর্য়াগকেোর্দর ড়বষর্য় DCA-বক জানার্ে হর্ব?
হযোাঁ। বনভয়োভগর 48 ঘণ্টোর মভধয, সেলেপোেকনভক িোর বনভয়োগকিক ো িো বনভয়োগকিক োগভণর কোছ সথভক িোর বনভয়োভগর বলবখি বনবশ্চিকরণটি DCAএর কোভছ অিশযই জমো বদভি হভি।
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III.

ড়বজ্ঞাপন ও ড়বের্য়র রীড়েসমূহ

বাড়ি উন্নয়র্নর কার্জর ড়বজ্ঞাপন বদওয়ার বক্ষর্ে ড়নর্চর ড়নয়মগুড়ি হি বুড়নয়াদী ড়বষয়:
1. বিজ্ঞোপন ও বিক্রয় েিংক্রোন্ত েমস্ত বলবখি েোমগ্রীভি DCA সহোম ইমপ্রু ভমন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভেস নম্বরটি অিশযই থোকভি হভি।
2. বিজ্ঞোবপি মূলয ও িণকনোগুবল প্রিোরণোমূলক িো বিভ্রোবন্তকর হভি পোভর নো।
3. বশভরোনোভম সকোভনো অবিরিন িো প্রিোরণো থোকো চলভি নো।
4. সকোভনো “েঞ্চয়” েিংক্রোন্ত দোবিভি অস্পষ্ট োভি িযক্ত করো েোভি নো সে উবেবখি অথকটি হল বিক্রয় মূলয।
5. বিজ্ঞোবপি বজবনে িো অ োরগুবলর িণকনো ও ছবিভি পণযটির মোপ, গুণমোন, পবরমোণ ও নকশোভক েঠিক োভি প্রদশকন করভি হভি।
6. বজবনেগুবলর সে সকোভনো িণকনো অিশযই বনখুিাঁ হভি হভি।
7. েখন মূলয িো ধোভর সিচোর শব্দগুবল িযিহোর করো হয়, িখন বনখুিাঁ োভি িণকনো করভি হভি সে কী প্রদোন করো হভচ্ছ।
8. েবদ স্থোপন করো অবিবরক্ত হয়, িোহভল বিজ্ঞোপভন িো েুস্পষ্ট োভি িলভি হভি।
9. আপবন “কোরখোনো সথভক আপনোর কোভছ” এিিং “প্রস্তুিকোরভকর সথভক বকনুন”, এই ধরভনর বিিতবি বদভি পোরভিন নো, েবদ নো আপবন
েবিযই সেই বজবনেগুবল বিবর িো প্রস্তুি কভরন।
10. আপবন “আজীিন” গযোরোবন্ট িো ওয়োভরবন্ট বদভি পোরভিন নো। আপবন শুধমু োত্র এমন গযোরোবন্ট িো ওয়োভরবন্ট বদভি পোভরন, েো
বজবনে/পবরভষিোটির স্বো োবিক আয়ু পেকন্ত প্রেোবরি। ত্রুটিপূণক বজবনে ও ত্রুটিপূণক কোভজর দক্ষিোর সক্ষভত্র, ত্রুটিটি সে েময়কোভলর মভধয
সদখো সদওয়োর েম্ভোিনো আভছ িোর পভর আপবন গযোরোবন্ট বদভি পোরভিন নো।
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IV.

ড়িল্প ও বযবসা সম্বর্ে সাধারণ জ্ঞান

কার্দর অনুমড়েপে ড়নর্েই হর্ব?
েমস্ত প্রভয়োজনীয় অনুমবিপত্র, লোইভেস, ও স োগদখভলর শিংেোপত্র অথিো রোষ্ট্রীয় িো স্থোনীয় প্রভেোজয বিবডিং আইনগুবল অনুেোয়ী বিভশষ ছোিগুবল
সনওয়ো প্রধোন কন্ট্র্যোক্টভরর কিক িয ও দোয়। সকোভনো কন্ট্র্যোক্টর গ্রোহভকর উপভর দোয় চোপোভি পোরভিন নো।
বাড়ির্ে সংর্যাজন বা পড়রবেের্নর জনয অনুমড়েপে বনওয়ার জনয বকার্না কন্ট্র্যাক্টর বকাথায়
যান?
একজন কন্ট্র্যোক্টর বনউ ইয়কক বেটি িন বি োগ [Department of Buildings (DOB)]-এর কোছ সথভক েমস্ত প্রভয়োজনীয় অনুমবিপত্র
সনন। কন্ট্র্যোক্টরভক অিশযই বনবশ্চি করভি হভি সে, েমস্ত েিংভেোজন ও পবরিিক নগুবল বনমকোণ বিবধর মোনদন্ডগুবলভক মোনয কভর এিিং স্থোনীয় সজোবনিং
আইনগুবল লিংঘন কভর নো। সশভষ, েবদও একজন কন্ট্র্যোক্টর DOB সথভক অনুমবিপত্র েিংগ্রহ করভি পোভরন, িভি একজন বনিেীকত ি স্থপবি িো
ইবিবনয়োরভক বনমকোণ পবরকল্পনোর পবরিিক নগুবল অিশযই DOB-র কোভছ জমো বদভি হভি।
একজন সাবকন্ট্র্যাক্টর ও একজন কমীর মর্ধয কী পাথে কয আর্ে?
েোিকন্ট্র্যোক্টর হভলন একজন িযবক্ত বেবন বনভজর জনয িযিেো কভরন িো একটি প্রবিষ্ঠোন েো বনভজর জনয িযিেো কভর, এিিং সকোভনো িোবি উন্নয়ভনর
চু বক্তর একটি অিংশ করোর জনয প্রধোন কন্ট্র্যোক্টভরর েভি চু বক্ত কভরন। একজন কমী সিিভনর জনয কোজ কভরন এিিং বনভয়োগকিক োর (প্রধোন িো
েোিকন্ট্র্যোক্টর) েরোেবর িত্ত্বোিধোন ও বনয়িভণর অধীভন থোভকন।
বকার্না কার্জর নীট িাভ কী?
নীট লো িলভি, খরভচর পভর সকোভনো কোভজর চূ িোন্ত লো ভক সিোঝোয়।
বকার্না সাবকন্ট্র্যাক্টরর্ক ড়ক DCA-এর িাইর্সন্স বপর্েই হর্ব?
হযোাঁ। একজন কমী িো েোধোরণ কন্ট্র্যোক্টভরর বিপরীভি, একজন েোিকন্ট্র্যোক্টরভক বনউ ইয়কক বেটিভি িোবি উন্নয়ভনর কোজ েম্পোদভনর জনয DCAএর লোইভেস অিশযই বনভি হভি।
DOB ইভলবিক বমবি ও জভলর বমবিভদর লোইভেস সদয়।
কমীর্দর প্রসর্ে আপনার ড়ক ড়ক বাধযবাধকো আর্ে?
আপনোভক অিশযই কমীভদর জনয ক্ষবিপূরণ ও প্রবিিেকিো বিমো করোভি হভি। আপনোভক অ যন্তরীণ রোজস্ব পবরভষিো [Internal Revenue
Service (IRS)]-এর কোভছ কমীভদর সিিন বরভপোটক করভি হভি, এিিং আপনোভক অিশযই কর আটভক রোখভি হভি। এছোিোও, আপনোভক রোষ্ট্রীয়
অব িোেন আইনগুবল অিশযই সমভন চলভি হভি, েো অনুেোয়ী বনভয়োগকিক োরো বনবশ্চি করভি িোধয সে কমীভদর েুক্তরোভষ্ট্র কোজ করোর জনয আইবন
অবধকোর আভছ।
বকার্না কন্ট্র্যাক্টর ড়ক বেচ্ছায় একটি বন্ড সংগ্রহ করর্ে বা DCA-এর বহাম ইমপ্রুভর্মন্ট ট্রাস্ট ফার্ন্ড
অংি ড়নর্ে পার্রন?
হযোাঁ। সকোভনো কন্ট্র্যোক্টর দু’িছর অন্তর একটি িন্ড েিংগ্রহ করভি িো DCA-এর সহোম ইমপ্রু ভমন্ট ট্রোে োভন্ড অিংশ বনভি পোভরন।
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একটির ববড়ি েিা আর্ে এমন বকার্না বাড়ির বাইর্রর অংি রং করার জনয কী প্রর্য়াজন?
একটি িো িোর সিবশ িলো আভছ এমন সকোভনো িোবির িোইভরর অিংশ রিং করোর জনয আপনোর একটো সঝোলোভনো েযোভ োড িো োরো এিিং DOB-এর
সথভক একটি বরবগিং অনুমবি পত্র সনওয়োর প্রভয়োজন হভি পোভর, েবদ নো আপবন কোজটির জনয একটি মই িযিহোর কভরন। এই কোজ শুরু করোর আভগ
আভরো িভথযর জনয আপনোভক অিশযই DOB-এর েভি সেোগোভেোগ করভি হভি।
একটি সংর্িাড়ধে বভাগদির্ির িংসাপে সংগ্রহ করার জনয বক দায়ী?
েবদ একটি েিংভশোবধি স োগদখভলর শিংেোপত্র প্রভয়োজন হয়, িোহভল গ্রোহভকর জনয িো েিংগ্রহ করো কন্ট্র্যোক্টভরর দোবয়ত্ব। একজন বনিেীকত ি স্থপবি িো
ইবিবনয়োরভক আেল েিংভশোবধি স োগদখভলর শিংেোপত্রটি অিশযই DOB-র কোভছ জমো বদভি হভি।
ড়নড়দে ষ্ট ড়কেু ধরর্নর কাজ করার জনয বাড়ি উন্নয়র্নর কন্ট্র্যাক্টর্রর পর্ক্ষ ড়ক একজন িাইর্সন্সপ্রাপ্ত
ইর্িড়িড়সয়ানর্ক ড়নর্য়াগ করা প্রর্য়াজনীয়?
আভলো, িোপ, ও বিদুযৎ েিংক্রোন্ত সে সকোভনো বজবনে স্থোপন করোর জনয আপনোভক অিশযই একজন লোইভেসপ্রোপ্ত ইভলবিবেয়োন িযিহোর করভি হভি,
স োভল্টজ েোই সহোক নো সকন।
একজন কন্ট্র্যাক্টরর্ক কীভার্ব ড়বেয় কর সামিার্ে হয়?
কন্ট্র্যোক্টরভক সমরোমভির জনয গ্রোহভকর কোছ সথভক বিক্রয় কর েিংগ্রহ করভি হভি এিিং িো পবরভশোধ করভি হভি।
বকান ধরর্নর কাজ মূিধর্নর উন্নয়ন ড়হর্সর্ব ড়বর্বড়চে হওয়ার বযাগয?
একটি িোবিভি িোথরুম সেোগ করো মূলধভনর উন্নয়ভনর একটি উদোহরণ।
জোনলোর সেম সমরোমি করো িো বলব িং রুম রিং করোর মি সমরোমিগুবল উন্নয়ন বহভেভি বিভিবচি হওয়োর সেোগয নয়।
বকার্না বাড়ির্ে একটি সম্প্রসাড়রে অংি বযাগ করার সময়, কাজ শুরু করার আর্গ একজন
কন্ট্র্যাক্টর্রর প্রথম বকান কাজটি করা উড়চে?
সকোভনো িোবিভি কোজ শুরু করোর আভগ একজন কন্ট্র্যোক্টভরর প্রথম সে কোজটি করো উবচি িো হল, মোবলক প্রভেোজয সজোবনিং আইন সমভন
েম্প্রেোরণটি করভি পোভরন বক নো িো বনধকোরণ করোর জনয একজন লোইভেসপ্রোপ্ত স্থপবি িো ইবিবনয়োভরর পরোমশক সনওয়ো-DOB নয়।
রািায় রািা হয় এমন একটি ডাম্পস্টার্রর জনয অনুমড়েপে পাওয়ার জনয একজন কন্ট্র্যাক্টর
বকাথায় যান?
ডোম্পেোভরর জনয অনুমবিপত্র পোওয়োর জনয একজন কন্ট্র্যোক্টরভক পবরিহন বি োগ [Department of Transportation (DOT)] এর েভি সেোগোভেোগ করভি হভি।
সাইডওয়ার্ক কাজ করার জনয বাড়ি উন্নয়র্নর কন্ট্র্যাক্টর্রর ড়ক বকার্না অনুমড়েপে প্রর্য়াজন?
হযোাঁ। েোইডওয়োভক কোজ করোর জনয DOT-এর অনুমবিপত্র প্রভয়োজন। 311 নম্বভর স োন করুন িো www.nyc.gov/dot সদখুন
বাড়ি উন্নয়র্নর কার্জর ফিেরূপ তেড়র হওয়া আবজেনার্ক বটর্ন ড়নর্য় যাওয়া বা পড়রবহর্নর জনয
একজন কন্ট্র্যাক্টর্রর কী করা উড়চে?
আপবন েবদ আপনোর িযিেোবয়ক কোেককলোভপর লস্বরূপ বিবর হওয়ো আিজক নোভক সটভন বনভয় েোওয়ো িো পবরিহভনর পবরকল্পনো কভরন, িোহভল
আপনোভক বনউ ইয়কক বেটি িযিেোবয়ক েিিো কবমশন (New York City Business Integrity Commission)-এর কোছ সথভক
একটি িোে ওয়োন সেল হলোর সরবজভস্ট্রশন অিশযই বনভি হভি। আভিদন করো ও আভরো িভথযর জনয, 311 নম্বভর স োন করুন িো
www.nyc.gov/bic সদখুন
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