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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  
 

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর 

র্মোধ্যভর্ম: 
 

স ামবার - বৃহস্পরতবার:  কাল 8টা – রবডকল 4সট 

অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ  মে: রবডকল 3:30সট 

NYC কু্ষদ্র বযবসো  
সহোেতো ককন্দ্র 

90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
 
 
 

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর 

র্মোধ্যভর্ম: 
 

মঙ্গলবার, বৃহস্পরতবার:  কাল 8টা – রবডকল 4সট 

অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ  মে: রবডকল 3:30সট 
 

ককোব ড-19 সতকক বোতক ো 
 

স্বাস্থ্য ও  ুরক্ষার কারডে, DCWP লাইড রসিং সকন্দ্র এবিং NYC কু্ষদ্র বযব া  হােতা সকন্দ্র প্রতযক্ষ  াক্ষাৎকাডরর 

পররডষবা রিডত পাডর না, তডব আপরন  েরীডর আপনার লাইড ডসর আডবিন জমা করডত অ্যাপডেন্টডমডন্টর একটি 

 মে রনর্ধারে করডত পাডরন। আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো রবভাগটি সিেনু। 
 

দ্রষ্টবয:  েরীডর প্রাপয পররডষবা সেডহতু  ীরমত, তাই আমরা আপনাডক আমাডির অ্নলাইন পররডষবা বযবহার করার 

জনয উৎ াহ রিরি। পররডষবাটি 24/7 nyc.gov/BusinessToolbox–সত উপলব্ধ। 
 

লোইভসস আভবদভির কেকবলস্ট: ইন্ডোবিেোল লবি 
 

কোর ইন্ডোবিেোল লবি লোইভসস অ্বশ্যই থোকভত হভব? 

 
একটি বযব ার অ্বেযই একটি ইন্ডারিোল লরি লাইড স থাকডত হডব েরি এটি: 
 

• বারেরজযক গ্রাহক, সেমন সহাডটল, হা পাতাল, সরড্াোঁরা, রজম, এবিং েুচডরা লরিডির লরি পররডষবা সিে। 
অ্থবা 

• বারেরজযক প্ররতষ্ঠান সেমন, সহাডটল, সরড্াোঁরা, বা রজডমর  ডঙ্গ েুক্ত সথডক লরি পররডষবার  ুরবর্া সিে 

অ্থবা পররচালনা কডর।  
 

“লরি পররডষবা”-র অ্থধ হল মূডলযর রবরনমডে জামাকাপড় কাচা, সোকাডনা, মাড় সিওো, বা ইরি করা। ড্রাই রিরনিং 
লরি পররডষবার অ্ন্তভুধ ক্ত নে। 

 

রনম্নরলরেত পররডষবাগুরলর ইন্ডারিোল লরি লাইড ডসর িরকার সনই: 
 

• সে সকান হা পাতাডলর লরির  ুরবর্া এবিং 
• সকান বা স্থ্াডনর লরির  ুরবর্া ো সকবলমাত্র বা স্থ্াডনর মারলক, ভাড়াডট, বা িেলিাডরর বযবহাডরর জনয 

উরিষ্ট 

 

এই বেধনাটি হল কার অ্বেযই ইন্ডারিোল লরি লাইড স থাকডত হডব তার একটি  ার্ারে বেধনা।  

 

একটি ইন্ডারিোল লরি লাইড ডসর আডবিন করার জনয প্রডোজনীেতার ক্যযইক রলস্ট সিেডত পডরর পৃষ্ঠাে োন। 

 
 
 
 

Bengali | Industrial Laundry 
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একটি ইন্ডোবিেোল লবি লোইভসভসর আভবদি করোর জিয প্রভেোজিীেতোর ক্যযইক বলস্ট 

রব্াররত বেধনার জনয প্রডোজনীেতা রবভাগটি সিেুন। রনরিত করুন সে আপরন  ব প্রডোজনীেতাগুরল 

রমটিডেডেন; নেত, আপনার আডবিন অ্ মূ্পেধ থাকডব। লাইড স ই ুয করার জনয DCWP সকবলমাত্র  মূ্পেধ 
আডবিন গ্রহে করডত পাডর। 

 
  ার্ারে লাইড ডসর আডবিন  

 

 ইন্ডারিোল লরি স লফ- াটিধ রফডকেন (মারলক  মূ্পেধ করডবন) 
 

 স ল  টযাক্স পররচেপত্র নম্বর অ্থবা অ্যারিডকেন কনফাডমধেন নম্বর 
 

 র ডোরটি বডন্ডর প্ররতরলরপ (বা থােধ  পাটিধ  বন্ড),  ঠিকভাডব স্বাক্ষররত 
 

 কমীর ক্ষরতপূরে রবমা 
 

 প্ররতবন্ধী কলযােমূলক রবমা 
 

 বারেরজযক  ার্ারে িাে রবষেক রবমা 
 

 অ্রতররক্ত রবমাকৃত অ্নুডমািন 
 

 িালাল বা প্ররতরনরর্র দ্বারা সনাটারর করা  াটিধ রফডকেন 
 

 কাজ করার ক্ষমতাপ্রিাডনর রববৃরত (Granting Authority to Act Affirmation) (প্রডোজয হডল তডব) 
 

 লাইড স মূলয 
 
আপনার আডবিন জমা করার মার্যডম আপনার লাইড স স্বেিংরিেভাডব অ্নুডমািন পাে না। 

 
আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো 
 

 
 
 

  
 

 
সকবলমাত্র লযাপটপ বা সেস্কটপ বযবহার কডর অ্নলাইডন আপনার আডবিন জমা সিওোর জনয 
www.nyc.gov/BusinessToolbox–এ োন। 
 

অ্থবা 
 

DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র অ্থবা NYC কু্ষদ্র বযব া  হােতা সকডন্দ্র  েরীডর জমা রিডত একটি 

অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করুন (1 নিং পষৃ্ঠাডত ঠিকানা সিওো আডে)।  
 
ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম: LicensingAppointments@dca.nyc.gov 

ক োভির র্মোধ্যভর্ম*: (212) 436-0441 নম্বডর সফান করুন।  
(স ামবার – শুিবার,  কাল 8টা – রবডকল 4 সট) 
 
*এই নম্বরটি সকবলমাত্র  েরীডর পররডষবা পাওোর অ্যাপডেন্টডমন্ট রনর্ধারে করার জনয।  ার্ারে 

প্রডের জনয onlineappsdocs@dca.nyc.gov–এ ইডমল করুন। 
 
ওই স্থ্াডন রবনামূডলয বযােযার পররডষবা উপলব্ধ রডেডে। প্ররতবন্ধকতা-রবষেক  মন্বডের জনয অ্নুডরার্ 
জানাডত, অ্নুগ্রহ কডর DCWP-এর প্ররতবন্ধী আডমররকানডির আইন (Americans with 
Disabilities Act, ADA)-এর সকাওরেধ ডনটরডক humancapital@dca.nyc.gov-সত ইডমল 
করুন অ্থবা nyc.gov/dcwp–সত োন এবিং “ মন্বে (accommodations)” েুোঁজনু।  

http://www.nyc.gov/BusinessToolbox
mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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বযবসোবেক সোটিক ব ভকট (Business Certificate)-এর সম্পভকক  গুরুত্বপরূ্ক বোতক ো 
 
আপনার বযব ার আইরন কাঠাডমা অ্নুোেী আপনার প্রডোজয বযব ারেক  াটিধ রফডকট অ্বেযই থাকডত হডব। 

আপনার আডবিন প্ররিোকরডের জনয েরিও DCWP-এর কাডে আপনার বযব ারেক  াটিধ রফডকট জমা সিওোর 

িরকার সনই, DCWP রনউ ইেকধ  র টি প্রো রনক রবরর্ (Administrative Code)-র 20-104 র্ারা অ্নু াডর এই 
নরথর জনয অ্নুডরার্ করডত পাডর। 
 

আপনার রনডজর োড়া অ্নযানয একক মারলক োোঁরা একটি নাডমর অ্র্ীডন কােধ পররচালনা করডেন তাোঁডির অ্বেযই 
একটি বযব ারেক/গৃহীত নাডমর  াটিধ রফডকট থাকডত হডব।  
 

আপনার বযব ার সক্ষডত্র, পাটধ নাররেডপর জনয একটি পাটধ নাররেপ  াটিধ রফডকট থাকডত হডব এবিং, প্রডোজয হডল, গৃহীত 

নাডমর  াটিধ রফডকট থাকডত হডব। 
 

কডপধাডরেন, রলরমডটে পাটধ নাররেপ, রলরমডটে লাোরবরলটি সকাম্পারন, অ্থবা রলরমডটে লাোরবরলটি পাটধ নাররেপডক 

অ্বেযই রনউ ইেকধ  সস্টট কডপধাডরেন রবভাগ (Division of Corporations)-এর কাডে সররজস্টার করডত হডব এবিং 
 রিে থাকডত হডব। আপনার অ্বস্থ্ান www.dos.ny.gov/corps–এ সিেডত পাডরন। 
 

প্রভেোজিীেতো 
 
আপবি এই প্রভেোজিীে িবথপত্র এবং তথয জর্মো িো করভল DCWP আপিোর আভবদি িোবরজ কভর কদভব:  

 

• সোধ্োরর্ লোইভসভসর আভবদি ( িংেুক্ত)। 
 

• ইন্ডোবিেোল লবি কসল -সোটিক ব ভকশ্ি ( িংেুক্ত)। 

মারলক (সেমন, একক মারলক,  ার্ারে পাটধ নার, োইডরক্টর, কডপধাডরট অ্রফ ার,  ি য, অ্থবা 
সকাম্পারনর স্টডকর 10% বা তার সবরে সেোর রডেডে এমন সেোরডহাল্ডার) অ্বেযই স লফ 

 াটিধ রফডকেনটি  মূ্পেধ করডবন। ররমাইন্ডার: আপনার বযব া ইন্ডারিোল লরি সেরলভারর পররডষবাে 

রনেুক্ত থাকডল, আপরন স লফ- াটিধ রফডকেডনর োনবাহন এবিং সেরলভাররর তথয (Vehicle and 

Delivery Information) রবভাগটি অ্বেযই  মূ্পেধ করুন। 
 

• কসলস টযোক্স পবরেেপত্র িম্বর অ্থবো অ্যোবিভকশ্ি কি োভর্মকশ্ি িম্বর। 
স ল  টযাক্স  িংগ্রহ করডত কতৃধ পডক্ষর  াটিধ রফডকডটর জনয আডবিন করডত, 

www.businessexpress.ny.gov সিেুন। 
 

• সঠিক োভব স্বোক্ষবরত বসভেোবরটি বভন্ডর প্রবতবলবপ (অ্থবো থোডক  পোটিক  বন্ড)।  

বডন্ড অ্বেযই: 
 

o রনউ ইেকধ  র টির নাডম চুরক্তর দ্বারা বারর্ত থাকডত হডব। এবিং 
o আপনার লাইড স আডবিডন প্রিত্ত আপনার একই কডপধাডরট নাম, বযব ারেক (Doing-Business-

As, DBA) নাম (েরি থাডক), এবিং স্থ্াডনর ঠিকানা অ্ন্তভুধ ক্ত হডত হডব। এবিং 
o লাইড ডসর  মে ীমা কভার করডত হডব। 

o রনম্নরলরেত অ্ডথধর পররমাডের মডর্য থাক্যন, ো আপনার বযব াে কমীর  িংেযার উপডর রনভধ র কডর।  
▪ 0 সথডক 25 জন কমী: $500 

▪ 26 সথডক 50 জন কমী: $1,500 

▪ 51 সথডক 75 জন কমী: $2,500 

▪ 76 সথডক 125 জন কমী: $3,000 

▪ 126 জন বা তার সবরে কমী: $5,000  

http://www.dos.ny.gov/corps
http://www.businessexpress.ny.gov/
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nyc.gov/dcwp-সত বরন্ডিং সকাম্পারনর তারলকা উপলব্ধ রডেডে। “বরন্ডিং সকাম্পারন (bonding 

companies)” েুোঁজনু। DCWP-সত সিওো তারলকাটি  মূ্পেধ নে, এবিং DCWP সকান রবডেষ একটি 

বরন্ডিং সকাম্পারনডক অ্নুডমািন বা  ুপাররে কডর না।  
 

• কর্মীর ক্ষবতপরূর্ ববর্মো†। 
কমীর ক্ষরতপূরে রবমার প্রমাে রহ াডব রনম্নরলরেত নরথগুরলর সে সকান একটির প্ররতরলরপ জমা করুন: 
 

o C-105.2 – কমীর ক্ষরতপূরে রবমার  াটিধ রফডকট অ্থবা 
o U-26.3 - কমীর ক্ষরতপূরে রবমার সস্টট ইনরেডোডরস ফান্ড  াটিধ রফডকট অ্থবা 
o SI-12 - কমীর ক্ষরতপূরে স্ব-রবমার  াটিধ রফডকট অ্থবা 

GSI-105.2 – রনউ ইেকধ  সস্টট কমীর ক্ষরতপূরে সগাষ্ঠীর স্ব-রবমাডত (Workers’ 

Compensation Group Self-Insurance) অ্িংেগ্রহডের  াটিধ রফডকট অ্থবা 
o রনউ ইেকধ  সস্টট কমীর ক্ষরতপূরে সবােধ  (Workers’ Compensation Board)-এর বযবহৃত 

 মতুলয বা উত্তরবতী ফমধ 
 

আপনার, আইডনর দ্বারা কমীর ক্ষরতপূরে রবমা বজাে রাোর িরকার না হডল, আপনাডক অ্বেযই ফমধ  
CE-200 – অ্বযাহরতর প্রতযেন (Attestation of Exemption)-এর  াটিধ রফডকট জমা করডত হডব।  
 

• প্রবতবন্ধী কলযোর্র্মূলক ববর্মো†। 
প্ররতবন্ধী কলযােমূলক রবমার প্রমাে রহ াডব রনম্নরলরেত নরথগুরলর সে সকান একটির প্ররতরলরপ জমা করুন: 
 

o DB-120.1 – NYS প্ররতবন্ধী কলযাে আইন (Disability Benefits Law)-এর অ্র্ীডন রবমা 
কভাডরডজর  াটিধ রফডকট অ্থবা 

o রনউ ইেকধ  সস্টট কমীর ক্ষরতপূরে সবােধ  (Workers’ Compensation Board)-এর বযবহৃত 

 মতুলয বা উত্তরবতী ফমধ 
 

আপনার, আইডনর দ্বারা প্ররতবন্ধী কলযােমূলক রবমা বজাে রাোর িরকার না হডল, আপনাডক অ্বেযই ফমধ 
CE-200 – অ্বযাহরতর প্রতযেন (Attestation of Exemption)-এর  াটিধ রফডকট জমা করডত হডব। 
 

• বোবর্বজযক সোধ্োরর্ দোে ববষেক ববর্মো†। 
দ্রষ্টবয: 
 

o আপনার রবমা  াটিধ রফডকডট  াটিধ রফডকডটর র্ারক রহ াডব রনউ ইেকধ  র টি (City iof New York)-

র নাম অ্বেযই থাকডত হডব। 
o একজন িালাল আপনার রবমার  াটিধ রফডকট অ্বেযই কােধকর করডবন এবিং জাতীে রবমা 

করমেনাডরর  িংগঠন (National Association of Insurance Commissioners, NAIC) 

নম্বরটি তারলকাভুক্ত করডবন। 
o  ম্ নরথডত আপনার বযব ার নাম এবিং ঠিকানা অ্বেযই একিম এক থাকডত হডব। 

o বেধনার বাডক্স রনউ ইেকধ  র টি (City of New York) “অ্রতররক্ত রবমাকৃত (Additional 

Insured)” রহ াডব অ্বেযই অ্ন্তভুধ ক্ত থাকডব। 
o রবমার অ্বেযই A.M. সেষ্ঠ (www.ambest.com) সরটিিং ো A-/"VII"-এর সবরে হডত হডব অ্থবা 

Standard & Poor-এর কম কডর A সরটিিং সপডত হডব। 

o নীরতডক অ্বেযই এমন কভাডরজ রিডত হডব ো অ্ন্তত  ম্প্ররত জারর করা রবমা পররডষবা ফমধ 
(Insurance Services (ISO) Form) CG 0001  িংস্করডের মত বড় হডব, “ঘটনা 
(occurrence)”-রভরত্তক হডত হডব, এবিং রনম্নরলরেত নযূনতম পররমাে থাকডত হডব: 

- প্ররত ঘটনাে $1,000,000  

- সমাট $2,000,000 

 
 

http://www.ambest.com/


 5 –এর 6 

আপডেট করা হডেডে 3/12/2021 তাররডে    

• অ্বতবরক্ত ববর্মোকৃত অ্িুভর্মোদি†। 

দ্রষ্টবয: 
 

o DCWP রনম্নরলরেত অ্রতররক্ত রবমাকৃত অ্নুডমািনগুরল গ্রহে কডর: 

- ISO ফমধ CG 20 26 

- ISO ফমধ CG 20 12 

- অ্নুডমািনডক এমন কভাডরজ রিডত হডব ো অ্ন্তত  ম্প্ররত জারর করা ISO ফমধ  
CG 20 26 বা CG 20 12  িংস্করডের মত বড় হডব 

 
o আপরন েরি তারলকাভুক্ত অ্রতররক্ত রবমাকৃত অ্নুডমািন (Scheduled Additional Insured 

Endorsement) সিন োডত অ্রতররক্ত রবমাকৃত নাম রডেডে (ISO ফমধ CG 20 26 বা  
CG 20 12), তডব অ্নুডমািডন রনম্নরলরেত সে সকান একটি রববরে অ্বেযই অ্ন্তভুধ ক্ত করডত হডব: 

- “(কমধকতধ া এবিং কমীবৃন্দ হ রনউ ইেকধ  র টি)The City of New York including its 

officials and employees.” অ্থবা 
- “(রনউ ইেকধ  র টির  ডঙ্গ তার কমধকতধ া এবিং কমীবৃন্দ)The City of New York 

together with its officials and employees.” 
 

o আপরন েরি  ারবধক অ্রতররক্ত রবমাকৃত অ্নুডমািন (Blanket Additional Insured 

Endorsement) অ্থবা স্বেিংরিে অ্রতররক্ত রবমাকৃত অ্নুডমািন (Automatic Additional 

Insured Endorsement) সিন, তডব রনরিত করুন সে কভাডরজটি অ্ন্তত  ম্প্ররত জারর করা 
ISO ফমধ CG 20 26 বা CG 20 12  িংস্করডের মত বড়। 
 

†গুরুত্বপরূ্ক: আপনার রবমা নীরত বারতল হডল, তার সমোি সেষ হডল, বা সকান কারডে তা বন্ধ হডে সগডল 14 

রিডনর মডর্য আপনাডক অ্বেযই DCWP-সক তা জানাডত হডব। রবজ্ঞরিটি রলরেত হডত হডব এবিং  েরীডর তা 
জমা রিডত হডব অ্থবা সমডলর মার্যডম DCWP লাইড রসিং সকন্দ্র বা NYC কু্ষদ্র বযব া  হােতা সকন্দ্রডক 

পাঠাডত হডব (1 নিং পৃষ্ঠাডত ঠিকানা সিওো আডে)। 
 
• দোলোল বো প্রবতবিবধ্র দ্বোরো কিোটোবর করো সোটিক ব ভকশ্ি ( িংেুক্ত)। 

আপনার রবমার িালাল বা প্ররতরনরর্ডক অ্বেযই  াটিধ রফডকেন  মূ্পেধ করডত হডব। 

 
• কোজ করোর ক্ষর্মতোপ্রদোভির বববৃবত (Granting Authority to Act Affirmation) ( িংেুক্ত)। 

এটি প্রডোজন েরি লাইড ডসর আডবিনকারীর বিডল অ্নয সকউ এই আডবিনপত্রটি প্রস্তুত কডর ও জমা সিে। 
 
দ্রষ্টবয: আডবিনকারীডক লাইড ডসর আডবিন এবিং  িংরিষ্ট  কল আডবিনপডত্র স্বাক্ষর করডত হডব। 

 
• লোইভসভসর র্মূলয। 

পডরর পৃষ্ঠা সিেুন। 
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ইন্ডোবিেোল লবি লোইভসস 

লোইভসভসর সর্মেসীর্মো: 2 বের 

কর্মেোভদোত্তীর্ক হওেোর তোবরি: 31সে রেড ম্বর, রবডজাড় বের 

আপবি যবদ 
আপিোর আভবদি 
এই তোবরভির র্মভধ্য 
জর্মো কভরি: 

আপিোর লোইভসস র্মূলয হল (কর্মীর # দ্বোরো বিধ্কোবরত) 

0-5  
A 

6-10  
B 

11-25  
C 

26-50  
D 

51-75  
E 

76-100  
F 

101-125  
G 

126+  
H 

একটি সজাড় বেডরর 

1লা জানেুারর সথডক 

একটি সজাড় বেডরর 

30সে জনু পেধন্ত 

$340 $490 $740 $1,240 $1,740 $1,990 $2,240 $2,740 

একটি সজাড় বেডরর 

1লা জলুাই সথডক 

একটি সজাড় বেডরর 

31সে রেড ম্বর পেধন্ত 

$255 $368 $555 $930 $1,305 $1,493 $1,680 $2,055 

একটি রবডজাড় 

বেডরর 1লা 
জানুোরর সথডক একটি 

রবডজাড় বেডরর 

30সে জনু পেধন্ত 

$170 $245 $370 $620 $870 $995 $1,120 $1,370 

একটি রবডজাড় 

বেডরর 1লা জলুাই 
সথডক একটি রবডজাড় 

বেডরর 31সে 

রেড ম্বর পেধন্ত 

$85 
বা 
*$425 

$122 
বা 
*$612 

$185 
বা 
*$925 

$310  
বা 
*$1,550 

$435  
বা 
*$2,175 

$497  
বা 
*$2,487 

$560  
বা 
*$2,800 

$685  
বা 
*$3,425 

 
*আপরন লাইড ডসর সমোি সেষ হওোর েে মাড র মডর্য আডবিন করডল, আপরন বারক থাকা লাইড ডসর  মে ীমার 
জনয  মানুপারতক মূলয হ পরবতী  মে ীমার জনয লাইড স নবীকরে করডত প্রডোজনীে  মূ্পেধ মূলয প্রিান করডত 
পাডরন। আপরন উভে মলূয প্রিান করডল, পরবতী লাইড ডসর  মে ীমা সেষ না হওো পেধন্ত আপনাডক লাইড স 
নবীকরে করডত হডব না। 
 

অ্থধ প্রিাডনর মার্যম: 
 

o DCWP-সক প্রডিে সচক অ্থবা মারন অ্েধ ার। ( েরীডর) 
 

o সিরেট কােধ  (সকবলমাত্র রভ া, মাস্টারকােধ , আডমররকান এক্সডপ্র , রে কভার কােধ )। আপনার 
সথডক একটি সফরডতর অ্ডোগয কনডভরনডেস মূলয সনওো হডব। ( েরীডর বা অ্নলাইডন) 
 

ইন্ডোবিেোল লবির জিয অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ 

 
• আপনার বযব াডক প্রভারবত করডত পাডর এমন আইন এবিং রনেমাবলী সিোর জনয 

nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 

• পবরদশ্কভির কেকবলভস্টর জনয: লবি সোব ক ভসস, nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 

• আপনার বযব া সোলা, চালাডনা, এবিং বাড়াডনাে উপকারর  িংস্থ্ানগুরলর জনয nyc.gov/business সিেুন। 
 

 


