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উপশ োক্তো ধিষয়ক ধি োগ (DCA) লোইশসধসং সসন্টোর
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (DCA) LICENSING CENTER)
42 Broadway | New York, NY 10004
সসোমিোর-শুক্রিোর: সকোল 9:00 টো- ধিকোল 5:00 টো | িুিিোর: সকোল 8:30 টো- ধিকোল 5:00 টো
সটধলশ োন: 311 (212-NEW-YORK NYC-এর িোইশর)
nyc.gov/consumers | @NYCDCA

লোইশসস আশিদশনর সেকধলস্ট:
স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস ন (িযধক্ত)
কোর স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস ন লোইশসস অি যই থোকো উধেত?
আপনোর স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস ন লোইশসস অি যই থোকো উধেত, যধদ আপধন সকোশনো সম্পধির
মোধলশকর সশে িোধির উন্নয়শনর েু ধক্তর ধিষশয় দরোদধর কশরন অথিো দরোদধর করোর প্রস্তোি সদন।
সকোন িযধক্তশদর স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস ন লোইশসস থোকো প্রশয়োজন, এই ির্স নোটি তো সোিোরর্ োশি
িযোখ্যো কশর। লোইশসস সংক্রোন্ত আইন/ধনয়মোিলীর সংলগ্ন ধিধলপত্র িো যোন্ডআউটি সদখ্ুন।
আশিদশনর জনয আি যক ধজধনসগুধলর দ্রুত তোধলকো
 সোিোরর্ িযধক্তগত লোইশসশসর আশিদন
 লোইশসশসর জনয আশিদনকোরীর

শটো

 স োম ইমপ্রু শমন্ট পরীক্ষো এিং পরীক্ষোর জনয $50
 আঙু শলর ছোপ এিং $75 প্রধক্রয়োকরর্

ী

ী (যধদ প্রশযোজয য়)

 পদশক্ষপ গ্র শর্র কততস ত্ব প্রদোন করো সম্বশে ধনধিত োশি স োষর্ো (যধদ প্রশযোজয য়)
 লোইশসস

ী (4 পোতোয় তোধলকোটি সদখ্ুন।)

ধি দ ধিিরশর্র জনয সদখ্ুন ‘আশিদশনর জনয আি যকতো’ ধি োগটি।
র িো রোশজযর অধতধরক্ত অনুমধতপত্র/লোইশসস/ছোিপত্র, যো আপনোর প্রশয়োজন শত পোশর:
আপধন যধদ িোসস্থোন ধ শসশি িযিহৃত সকোশনো জধম িো িশনর ধনমস োর্, সমরোমত, নক ো পধরিতসন করো িো
সংশযোজশনর কোশজ যুক্ত থোশকন, তো শল আপনোশক DCA-এর কোছ সথশক অি যই একটি স োম ইমপ্রু শমন্ট
কন্ট্র্যোক্টর লোইশসস ধনশত শি।
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আশিদন জমো সদওয়োর প্রধক্রয়ো
ধসটি’র অনলোইন পধরশষিো িযি োর কশর অনলোইশন আপনোর আশিদন জমো সদওয়োর জনয
www.nyc.gov/BusinessToolbox এ যোন। দ্রষ্টিয: এই সময়, পধরশষিোটি শুিুমোত্র লযোপটপ িো
সেস্কটপ কধম্পউটোর িযি োর কশরই ল য।
অথিো
সসোমিোর, মেলিোর, িত স্পধতিোর, ও শুক্রিোর সকোল 9:00 টো সথশক ধিকোল 5:00 টোর মশিয
এিং িুিিোশর সকোল 8:30 টো সথশক ধিকোল 5:00 টোর মশিয ধনশজ DCA Licensing Center,
42 Broadway, Manhattan ঠিকোনোয় এশস জমো ধদন।

অনুিোদ পধরশষিো

আপধন যধদ োল োশি ইংশরজী িলশত িো িুঝশত নো পোশরন, তো শল লোইশসধসং সসন্টোশর
আসোর পশর অনুগ্র কশর আমোশদর জোনোশিন, এিং আমরো অনুিোদ পধরশষিো প্রদোন করি।

যুধক্তসেত িোসস্থোন

প্রধতিেকতোর সোশথ সম্পকসযুক্ত িোসস্থোন অনুশরোি করোর জনয, অনুগ্র কশর প্রধতিেী
মোনুষশদর জনয িোসস্থোন অনুশরোি করোর মস টি (সংলগ্ন) সম্পূর্স করুন ও জমো ধদন। আপধন
মস টির জনয DCA’র প্রধতিেকতোযুক্ত আশমধরকোন সংক্রোন্ত আইন [Americans with
Disabilities Act (ADA)] সকো-অধেসশনটরশকও (212) 436-0154 নম্বশর স োন করশত পোশরন।
আশিদশনর জনয আি যকতো
আপধন যখ্ন আপনোর DCA লোইশসস আশিদনটি জমো কশরন:
আপনোর লোইশসস আশিদন জমো করোর সমশয়র আি যকতোগুধল ধনশে সদওয়ো শয়শছ। আপধন যধদ সমস্ত
নধথপত্র জমো ধদশত িযথস ন, তো শল আপনোর আশিদনটি প্রতযোখ্যোন করো শি।


সোিোরর্ িযধক্তগত লোইশসশসর আশিদন (সংযুক্ত)।



লোইশসশসর জনয আশিদনকোরীর

শটো (এক কধপ)।

স রীশর: DCA ধিনো খ্রশে লোইশসধসং সসন্টোশর লোইশসশসর জনয আশিদনকোরীর
আপধন একটি পোসশপোটস মোশপর সোম্প্রধতক রঙীন

শটো তু লশি।

শটোও জমো ধদশত পোশরন।

অনলোইন: লোইশসশসর জনয আশিদনকোরীরো ধেধজটোল পোসশপোটস

শটোর গুর্মোশনর একটি ইশমজ
োইল আপশলোে করশত পোশরন। 1 সমগো-ধপশেল সরশজোধলউ শনর একটি ধেধজটোল কযোশমরোই

যশথষ্ট।
• স োম ইমপ্রু শমন্ট পরীক্ষো এিং পরীক্ষোর ী।
আপনোশক স োম ইমপ্রু শমন্ট পরীক্ষো সদওয়োর জনয সসোমিোর সথশক শুক্রিোর সকোল 9:00 টো
সথশক ধিকোল 3:00 টোর মশিয DCA লোইশসধসং সসন্টোশর সযশত শি। পরীক্ষোটিশত 30 টি প্রশ্ন
আশছ। পোস করোর জনয আপনোশক কমপশক্ষ 21 টি প্রশশ্নর সঠিক উির ধদশতই শি। $50 পরীক্ষোর
ীটি লোইশসস ী-এর সথশক আলোদো, এিং এটি স রতশযোগয নয়। আপধন যধদ দু’িোর পরীক্ষোয়
স ল কশরন, তো শল আিোর পরীক্ষো সদওয়োর জনয আপনোশক অি যই আিোর পরীক্ষোর ী প্রদোন
করশত শি।
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আপনোশক পরীক্ষোর জনয প্রস্তুত শত সো োযয করোর জনয এই পযোশকশট একটি স োম ইমপ্রু শমন্ট
পরীক্ষোর ধনশদস ধ কো অন্ত স ু ক্ত করো শয়শছ।
গুরুত্বপূর্স:
o আপনোর আশিদন জমো সদওয়োর ধদন সথশক 30 ধদশনর মশিয আপনোশক অি যই পরীক্ষোয়
পোস করশত শি, নো শল আপনোর আশিদনটি প্রতযোখ্যোন করো শি।
o সকোশনো আশিদনকোরীশক মোত্র একিোরই পরীক্ষোয় পোস করশত য়, এমন ধক যধদ স োম
ইমপ্রু শমন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইশসশসর জনযও আশিদন কশর থোশকন তো শলও।


আঙু শলর ছোপ ও প্রধক্রয়োকরর্

ী।

DCA লোইশসধসং সসন্টোশর আপনোর আঙু শলর ছোপ অি যই ধদশত শি। িযধতক্রম: গত ধতন িছশরর
মশিয সকোশনো সধক্রয় DCA লোইশসশসর জনয যোশদর আঙু শলর ছোপ সনওয়ো শয়শছ িো যোরো
আঙু শলর ছোপ ধদশয়শছন, তোশদর আঙু শলর ছোপ সনওয়োর প্রশয়োজন সনই। আপনোশক অি যই DCA
লোইশসধসং সসন্টোশর সযশত শি এিং $75 প্রধক্রয়োকরর্

ী প্রদোন করশত শি।

আপনোর সকোশনো অপরোিমূলক সরকেস আশছ ধক নো তো জোনোর জনয আপনোর আঙু শলর ছোপ
পরীক্ষো করো শি। মশন রোখ্শিন সয, অপরোি প্রমোধর্ত শলই আপনোশক লোইশসস মঞ্জুর করোয়
িোিো সদওয়ো শি নো। তশি অপরোি প্রমোধর্ত ওয়োর কথো জোনোশত িযথস শল, তো আপনোর
আশিদন প্রতযোখ্যোন করোর একটি কোরর্ ধ শসশি ধিশিধেত শত পোশর।


পদশক্ষপ গ্র শর্র কততস ত্ব প্রদোন করো সম্বশে ধনধিত োশি স োষর্ো (সংযুক্ত)।
যধদ লোইশসশসর জনয আশিদনকোরী ছোিো অনয সকউ এই আশিদনটি প্রস্তুত কশরন ও জমো সদন,
তো শল লোইশসশসর জনয আশিদনকোরীশক অি যই ‘পদশক্ষপ গ্র শর্র কততস ত্ব প্রদোন করো সম্বশে
ধনধিত োশি স োষর্ো’ জমো ধদশত শি। দ্রষ্টিয: আশিদনকোরীশক অি যই সমস্ত প্রশয়োজনীয়
নধথপশত্র স্বোক্ষর করশত শি।



লোইশসস ী।
আপধন কখ্ন আপনোর লোইশসশসর আশিদন জমো ধদশয়ধছশলন তোর ধ ধিশত, ধনশের েোটসটি প্রশদয়
অথস রোধ র তোধলকো ততধর কশরশছ। দ্রষ্টিয: ধিশজোি িছর ল এমন সকোশনো িছর যো একটি
ধিশজোি সংখ্যো ধদশয় স ষ য়; উদো রর্স্বরূপ, 2015। আর সজোি িছর িলশত এমন িছরশক
সিোঝোয় যো একটি সজোি সংখ্যো ধদশয় স ষ য়; উদো রর্স্বরূপ, 2016।
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স োম ইমপ্রু
লোইশসশসর
সময়োদ
2 িছর

শমন্ট সসলসপোসস ন লোইশসস ী
লোইশসশসর সময়োদ
আপধন যধদ এই তোধরখ্গুধলর মশিয আপনোর
অধতক্রশমর তোধরখ্ আশিদন জমো সদন:
28 স ব্রুয়োধর
একটি ধিশজোি িছশরর 1 মোেস সথশক একটি
ধিশজোি িছর
ধিশজোি িছশরর 31 আগস্ট পযস ন্ত
একটি ধিশজোি িছশরর 1 সসশেম্বর সথশক
একটি সজোি িছশরর 28 িো 29 স ব্রুয়োধর
পযস ন্ত
একটি সজোি িছশরর 1 মোেস সথশক একটি
সজোি িছশরর 31 আগস্ট পযস ন্ত
একটি সজোি িছশরর 1 সসশেম্বর সথশক একটি
ধিশজোি িছশরর 28 স ব্রুয়োধর পযস ন্ত

আপনোর লোইশসস
ী ল:
$50
$38

$25

$13
অথিো
*$63
*আপধন যধদ লোইশসশসর সময়োদ অধতক্রশমর তোধরশখ্র ছয় মোশসর মশিয আশিদন কশরন, তো শল আপধন
লোইশসস নিীকরশর্র উশেশ য লোইশসশসর অিধ ষ্ট সময়োশদর জনয সপ্রোশরশটে িো আনুপোধতক োশর এিং
পরিতী সময়োশদর জনয পুশরো ী প্রদোন করশত পোশরন। আপধন যধদ উ য় ী প্রদোন কশরন, তো শল
আপনোশক লোইশসশসর পরিতী সময়কোল স ষ ওয়ো পযস ন্ত লোইশসস নিীকরর্ করশত শি নো।
ী পধরশ োি
DCA লোইশসধসং সসন্টোর সক্রধেট কোশেসর মোিযশম (ধ সো, মোস্টোরকোেস, আশমধরকোন এেশপ্রস, ও
ধেস্ক োর কোেস) অথিো NYC উপশ োক্তো ধিষয়ক ধি োগ (Department of Consumer Affairs)-সক
প্রশদয় সেক িো মোধন অেসোর দ্বোরো অথস গ্র র্ কশর।
আপধন যধদ অনলোইশন আপনোর আশিদন জমো সদন, তো শল আপনোশক অি যই একটি প্রিোন সক্রধেট
কোশেসর দ্বোরো অথস প্রদোন করশত শি।
দ্রষ্টিয: সক্রধেট কোশেসর দ্বোরো অথস প্রদোশনর সক্ষশত্র অ-স রতশযোগয িো ননধর োশন্ডিল 2.49%
কনশ ধনশয়স ী প্রশযোজয য়। এটি সয অথস প্রদোশনর সশে সম্পকসযুক্ত সসটি যধদ িোধতল করো, স রত
সদওয়ো, সক্রধেট করো িো েোজস িযোক করো য়, সসই সক্ষশত্র কনশ ধনশয়স ী-এর িযোপোশর আপধি
জোনোশনোর জনয আপনোশক আপনোর সক্রধেট কোেস সকোম্পোধনর সশে সযোগোশযোগ করশত শি।
স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস নশদর জনয অধতধরক্ত সংস্থোন
এই পযোশকশট ধনম্নধলধখ্ত সংস্থোনগুধল অন্ত স ু ক্ত করো শয়শছ যোশত স োম ইমপ্রু শমন্ট সসলসপোসস নশদর আইন
এিং তোশদর দোধয়ত্বগুধল জোনশত সো োযয করো যোয়:


লোইশসস সংক্রোন্ত আইন/ধনয়মোিলীর যোন্ডআউট (স োম ইমপ্রু শমন্ট িযিসোসমূ )



পধরদ স শনর সেকধলস্ট: স োম ইমপ্রু শমন্ট কন্ট্র্যোক্টর



মশেল িোধির উন্নয়শনর আনুমোধনক ধ সোি ও েূ িোন্ত েু ধক্ত



িোধির উন্নয়শনর জনয গ্রো শকর ধনশদস ধ কো
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