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উপভ োক্তো এবং কর্মী সুরক্ষো বব োগ
(DEPARTMENT OF CONSUMER AND
WORKER PROTECTION, DCWP)
লোইভসবসং ককন্দ্র
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NYC ক্ষু দ্র বযবসো
সহোেতো ককন্দ্র
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor
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ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর
র্মোধ্যভর্ম:

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর
র্মোধ্যভর্ম:

স ামবার-বৃহস্পরতবার: কাল 8টা – রবডকল 4সট
অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ মে: রবডকল 3:30সট

মঙ্গলবার, বৃহস্পরতবার: কাল 8টা – রবডকল 4সট
অ্যাপডেন্টডমডন্টর সেষ মে: রবডকল 3:30সট

ককোব ড-19 সতককবোতকো
স্বাস্থ্য ও ুরক্ষার কারডে, DCWP লাইড রসিং সকন্দ্র এবিং NYC ক্ষু দ্র 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 সিেুন।

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।

সোইটবসইং গোইড লোইভসস আভবদভির কেকবলস্ট
কোর সোইটবসইং গোইড লোইভসস অ্বশ্যই থোকভত হভব?
র টির মডর্য াইটির ইিং রিপ বা ভ্রমে রবষডে জন ার্ারেডক সকান স্থ্ান বা িেধনীে সকডন্দ্রর পথ প্রিেধন করডত বা
রনডিধ ে রিডত অ্থবা সকান বযরিডক সকান স্থ্াডনর বা িেধনীে সকডন্দ্রর ম্পডকধ বেধনা রিডত, বযােযা করডত বা ভাষে
রিডত আপনার অ্বেযই একটি াইটর ইিং গাইে লাইড ডসর িরকার।
াইটর ইিং গাইডের আডবিনকারীডক অ্বেযই কমপডক্ষ 18 বের বেড র হডত হডব।
এই বেধনাটি হল কার অ্বেযই াইটর ইিং গাইে লাইড স থাকডত হডব তার একটি ার্ারে বেধনা।
একটি সোইটবসইং গোইড লোইভসভসর আভবদি করোর জিয প্রভেোজিীেতোর ক্যযইক বলস্ট

রবস্তাররত বেধনার জনয প্রডোজনীেতা রবভাগটি সিেুন। রনরিত করুন সে আপরন ব প্রডোজনীেতাগুরল
রমটিডেডেন; নেত, আপনার আডবিন অ্ ম্পূেধ থাকডব। লাইড স ই ুয করার জনয DCWP সকবলমাত্র ম্পূেধ
আডবিন গ্রহে করডত পাডর।


ার্ারে বযরিগত লাইড ডসর আডবিন

 লাইড স আডবিনকারীর েরব হ পররচেপত্র (ID)
 লাইড স আডবিনকারীর পা ডপাটধ াইডজর একটি াম্প্ররতক ররিন েরব


াইটর ইিং গাইে পরীক্ষা এবিং $50 পরীক্ষার মূলয

 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।
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আপিোর কে অ্বতবরক্ত বসটি বো কস্টট পোরবর্মট/লোইভসস/বিেোভরস প্রভেোজি হভত পোভর:
রনউ ইেকধ র টির মডর্য সথডক োত্রা কডর এমন গারির বযব া োডত কডর িেধনীে বা রবডনািনমূলক স্থ্াডন অ্থবা একটি
রনরিধ ষ্ট বা রবডেষ রিডপর জনয আট বা তার সবরে োত্রী ভািা রিডে পররবহন কডরন, সতমন বযব ার জনয অ্বেযই
একটি DCWP াইটির ইিং বা লাইড ডসর িরকার।
এটি ম্পূেধ তারলকা নে। অ্রতররি িংস্থ্ান মূহ রবভাগটি সিেুন।
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 ক্ষু দ্র বযব া হােতা সকডন্দ্র েরীডর জমা রিডত একটি
অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করুন (1 নিং পৃষ্ঠাডত ঠিকানা সিওো আডে)।
ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম: LicensingAppointments@dca.nyc.gov
ক োভির র্মোধ্যভর্ম*: (212) 436-0441 নম্বডর স ান করুন।
(স ামবার – শুিবার, কাল 8টা – রবডকল 4সট)
*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 সকাওরেধডনটরডক humancapital@dca.nyc.govসত ইডমল করুন অ্থবা nyc.gov/dcwp–সত োন এবিং “ মন্বে (accommodations)”
েুুঁজন
ু ।
প্রভেোজিীেতো
আপবি এই প্রভেোজিীে িবথপত্র এবং তথয জর্মো িো করভল DCWP আপনার আবেদন খাররজ কবর দদবে:
•

সোধ্োরণ বযবক্তগত লোইভসভসর আভবদি ( িংেুি)।

•

লোইভসস আভবদিকোরীর ছববেুক্ত পবরেেপত্র (ID) ।
ID-র গ্রহেডোগয প্রকারগুরলর অ্ন্তভুধ ি হল:
o আডমররকা েুিরাডের সে সকান সেডটর ই ুয করা ড্রাইভাডরর লাইড স অ্থবা নন-ড্রাইভার
লাইড ডসর পররচেপত্র
o একটি রকারর িংস্থ্ার ই ুয করা লাইড স বা পাররমট
o পা ডপাটধ
o এরলডেন কােধ/রগ্রন কােধ
o র টি, সেট, বা স ডেরাল কমী ID কােধ
o রমউরনর পাল ID কােধ
2 -এর 4

আপডেট করা হডেডে 3/12/2021 তাররডে

•

লোইভসস আভবদিকোরীর পোসভপোটক সোইভজর একটি সোম্প্রবতক রবিি ছবব।

েরীডর: DCWP তার লাইড রসিং সকডন্দ্র রবনামূডলয লাইড স আডবিনকারীর েরব তু লডব (1 নিং পৃষ্ঠাডত

ঠিকানা সিওো আডে)। আডবিনকারী পা ডপাটধ াইডজর একটি াম্প্ররতক ররিন েরব জমাও রিডত পাডর।

অ্নলাইন: লাইড স আডবিনকারী রেরজটাল পা ডপাটধ েরবর মান মাডনর একটি ইডমজ াইল আপডলাে
করডত পাডরন। 1 সমগা-রপডেল সরডজারলউেন হ একটি রেরজটাল কযাডমরা েডথষ্ট।
•

সোইটবসইং গোইড পরীক্ষো এবং $50 পরীক্ষোর র্মূলয।

আডবিনকারীর জনয রেরন মাচধ 2018 াল সথডক াইটর ইিং গাইে পরীক্ষাে উত্তীেধ হনরন:
DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র কাল 8টা সথডক িুপুর 1টার মডর্য াইটর িং গাইে পরীক্ষা সিওোর জনয
আপনাডক অ্বেযই একটি অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করডত হডব। পরীক্ষাটিডত 150টি প্রে থাকডব। উত্তীেধ হডত
সগডল আপনাডক অ্বেযই নূযনতম 97টি প্রডের উত্তর ঠিকভাডব রিডত হডব। পরীক্ষার মূলয লাইড ডসর
মূডলযর সথডক আলািা এবিং তা স রতডোগয নে। আপরন েরি পরীক্ষাটিডত িু’বার অ্নুত্তীেধ হন, তডব আবার
পরীক্ষা সিওোর জনয আপনাডক অ্বেযই পরীক্ষার মূলয রিডত হডব।
পরীক্ষাটির প্রস্তুরতডত আপনাডক াহােয করডত একটি পোঠ্য সহোেক nyc.gov/BusinessToolbox–এ
উপলব্ধ রডেডে।
•

কোজ করোর ক্ষর্মতোপ্রদোভির বববৃবত (Granting Authority to Act Affirmation) ( িংেুি)।
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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লোইভসভসর
সর্মেসীর্মো:
2 বের

কর্মেোভদোত্তীণক হওেোর
তোবরি:
31সে মাচধ
সজাি বের
আপবি েবদ আপিোর আভবদি এই
তোবরভির র্মভধ্য জর্মো কভরি:
একটি সজাি বেডরর 1লা এরপ্রল সথডক একটি
সজাি বেডরর 30সে স ডেম্বর পেধন্ত

একটি সজাি বেডরর 1লা অ্ডটাবর সথডক
একটি রবডজাি বেডরর 31সে মাচধ পেধন্ত

একটি রবডজাি বেডরর 1লা এরপ্রল সথডক
একটি রবডজাি বেডরর 30সে স ডেম্বর পেধন্ত

একটি রবডজাি বেডরর 1লা অ্ডটাবর সথডক
একটি সজাি বেডরর 31সে মাচধ পেধন্ত

লোইভসভসর র্মূলয:

ববকল্প 1

ববকল্প 2

এমন লাইড স োর সমোি পরবতী
সজাি বেডরর 31সে মাচধ সেষ হডব
তার জনয $50 প্রিান করুন।
( বধারর্ক 24 মাড র জনয ববর্
থাকডব।)
এমন লাইড স োর সমোি
রনকটবতী সজাি বেডরর 31সে মাচধ
সেষ হডব তার জনয $38 প্রিান
করুন।
( বধারর্ক 18 মাড র জনয ববর্
থাকডব।)
এমন লাইড স োর সমোি
রনকটবতী সজাি বেডরর 31সে মাচধ
সেষ হডব তার জনয $25 প্রিান
করুন।
( বধারর্ক 12 মাড র জনয ববর্
থাকডব।)
এমন লাইড স োর সমোি
রনকটবতী বা একই সজাি বেডরর
31সে মাচধ সেষ হডব তার জনয $13
প্রিান করুন।
( বধারর্ক 6 মাড র জনয ববর্ থাকডব।)

এমন লাইড স োর সমোি
পরবতী সজাি বেডরর 31সে মাচধ
সেষ হডব তার জনয $63 প্রিান
করুন।
( বধারর্ক 30 মাড র জনয ববর্
থাকডব।)

অ্থধ প্রিাডনর মার্যম:
o DCWP-সক প্রডিে সচক অ্থবা মারন অ্েধার। ( েরীডর)
o সিরেট কােধ (সকবলমাত্র রভ া, মাোরকােধ, আডমররকান এেডপ্র , রে কভার কােধ)।
আপনার সথডক একটি স রডতর অ্ডোগয কনডভরনডেস মূলয সনওো হডব। ( েরীডর বা অ্নলাইডন)
সোইটবসইং গোইডভদর জিয অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ
•

আপনার বযব াডক প্রভারবত করডত পাডর এমন আইন এবিং রনেমাবলী সিোর জনয
nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন।

• পবরদশ্ক ভির কেকবলভস্টর জনয: সোইটবসইং বোস, nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন।
•

আপনার বযব া সোলা, চালাডনা, এবিং বািাডনাে উপকারর িংস্থ্ানগুরলর জনয nyc.gov/business সিেুন।
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আপডেট করা হডেডে 3/12/2021 তাররডে

