
6 এর 106/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

আপনি নিউ ইয়র্ক  নিটিতে হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট নিনরি িো িম্োদি রতরি?

উল্লঙ্ঘন এড়াতে এই চেকলিস্টটি ব্যবহ়ার করুন। আপন়ার সলুবধ়াত থ্ে, প্রলেটি প্রত�়াজনী�ে়া� আইন এবং/ব়া লন�তের প্র়াসলগিক ধ়ার়া 
অন্তরুথে ক্ত রত�তে, য়াতে অলধক েত্্যর প্রত�়াজন হতি আপলন এটি চেখতে প়াতরন। নীতের KEY, এই চেকলিতস্ট ব্যবহৃে আইলন উদ্ধৃ লে 
এবং লেহ্নগুলিতক বরথেন়া কতর।

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

ি়াইতসন্সগুলি
1 আপনি যনদ নিউ ইয়র্ক  নিটিতে ি্যনতিগে আিোিতি হ�োম ইমপ্রভতমন্ট রোজ িম্োদি িো িম্োদতির 

অফোর রতর থোতরি, েো�তে আপিোর  অিশ্যই এরটি বিধ উপতভোতিো ও রমমী িুরক্ো নিভোগ (DCWP,  
পূতি্ক রিনজউমোর অ্যোতফয়োি্ক িোম নিে) এর হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্টোক্টর েোইতিন্স হভন্ডর েোইতিন্স  
থোরতে �তি।

পর়ােরথে:  আপনি হয িমস্ত িোি রন্টোক্টর ি্যি�োর রতরি েোর অিশ্যই এরটি DCWP হ�োম 
ইমপ্রুভতমন্ট রন্টোক্টর েোইতিন্স থোরতে �তি।

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-387

2 DCWP-র িনমিনেে েোইতিন্স এিং অনভতযোতগর নিহ্নটি অিশ্যই হপোস্ট ররতে �তি হযখোতি িমস্ত 
গ্ো�ররো এটি হদখতে িো অিতুরোতধর নভনতিতে হরোিও গ্ো�রতর হদখোতে পোতর।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §1-03(a)

লনলিদ্ আেরর
3 আপনি হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টর েোইতিতন্স উপনথিে িোতমর পনরিতে্ক  অি্য হরোিও িোতম ি্যিিো 

পনরিোেিো ররতে পোরতিি িো।
☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(8)

4 হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্ট অিতুরোধ িো িংগ্� ররোর িময় আপনি গ্ো�রতদর রোতি ভুে িো নমথ্যো 
প্রনেশ্রুনে নদতে পোরতিি িো।

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(2)

েুলক্ত এবং অনেু়ান
প্রত�়াজনী�ে়া 5-21 সম্পলকথে ে গুরুত্বপরূথে লবজ্ঞলতি: প্রনেটি অিপুনথিে িুনতির প্রতয়োজিীয়েো এরটি পৃথর েঙ্ঘি যোর জি্য জনরমোিো 
মেূ্যোয়ি ররো �তি।
5 আপিোতর অিশ্যই এরজি গ্ো�র নযনি অিতুরোধ রতরতিি েোতর এরটি নেনখে অিমুোি নদতে �তি। ☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-395
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6 এর 206/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

6 আপিোর এিং গ্ো�তরর মতধ্য হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রোতজর িুনতি অিশ্যই নেনখে �তে �তি এিং গ্ো�র এিং 
রন্ট্যোক্টরতর স্োক্র ররতে �তি।

পর়ােরথে:  িুনতি স্োক্র ররোর িময় এিং হরোিও রোজ ররোর আতগ আপিোতর অিশ্যই স্োক্র ররো 
িুনতির এরটি অিনুেনপ গ্ো�রতর নদতে �তি।

পর়ােরথে:  িুনতির িমস্ত পনরিে্ক তির আতদশ অিশ্যই রন্ট্যোক্টর এিং গ্ো�তরর দ্োরো নেনখে এিং 
স্োক্নরে �তে �তি। পনরিনে্ক ে আতদতশ অনেনরতি রোতজর ি্যয়, িেুি িুনতির মেূ্য এিং 
হপতমন্ট হদওয়োর েোনরখটি অিশ্যই থোরতে �তি।

পর়ােরথে:  DCWP-এর হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট এনস্টতমট এিং ফোইিোে রন্ট্যোক্ট-এর জি্য  
nyc.gov/BusinessToolbox হদখুি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)

7 আপনি হয িুনতিটি গ্ো�রতর নদতছেি েো অিশ্যই স্পষ্ট ও িরে ইংতরনজতে �তে �তি।

পর়ােরথে:  আপনি যনদ ইংতরনজ  ি্যেীে অি্য হরোিও ভোষোয় িুনতি নিতয় আতেোিিো ররতে িোি, 
আপিোর অিশ্যই গ্ো�রতর িুনতিটির অিনুেনপ ইংতরনজ  ভোষোয় এিং হয ভোষোয় আপনি 
িুনতিটি ররোর আতেোিিো রতরতিি হিই ভোষোয় নদতে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)

8 িুনতিতে অিশ্যই নিম্ননেনখেগুনে থোরতে �তি:

• িুনতির েোনরখ
• হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টতরর িোম
• হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টতরর অনফতির ঠিরোিো
• হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টতরর হটনেতফোি িম্বর
• হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টতরর DCWP েোইতিন্স িম্বর

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(1)

9 যখি আপনি রখি রোজটি শুরু ররতিি এিং রখি উতলেখতযোগ্যভোতি রোজ হশষ ররোর প্রে্যোশো রতরি 
েোর েোনরখগুনে এিং এরটি অনিশ্চয়েোর নিিনৃে যো িস্তুগেভোতি আিমুোনির িো অিনুমে িমোনতির 
েোনরখ পনরিে্ক ি ররতে পোতর েো িুনতিটিতে অিশ্যই অন্তভু্ক তি ররতে �তি।

পর়ােরথে:  আপনি এিং হভোতিো যনদ িোরোংতশর নিনদ্কষ্ট েোনরতখ িমিে �ি, আপিোতর অিশ্যই িুনতিতে 
এটি হিোট ররো উনিে।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(2)

10 িুনতিতে অিশ্যই িম্ন্ন �ওয়ো রোতজর নিিরণ থোরতে �তি। ☐ �্যোাঁ
6 RCNY §2-221(a)(3)

11 িরঞ্োমি� আপনি িরিরো� ররতিি এমি িোমগ্ীগুনের এরটি নিিরণ এিং উপররণগুনের বেনর এিং 
মতডে িম্বর এিং হরোিও িিোতিরোরী েথ্য িুনতিতে অিশ্যই অন্তভু্ক তি থোরতে �তি।

পর়ােরথে:   িুনতিতে অিশ্যই আপিোর এিং গ্ো�তরর রোতজর এিং উপররতণর জি্য দোতমর েোনেরো 
বেনর থোরতে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(3)

12 িুনতিতে গ্ো�রতর অিশ্যই হিোটিশ নদতে �তি হয রন্ট্যোক্টর িো িোিরন্ট্যোক্টর নযনি রোজ িম্ন্ন রতরি 
এিং অথ্ক প্রদোি রতরি িো েোতদর হভোতিোর নিরুতধে দোনি থোরতে পোতর যো প্রতযোজ্য পূি্কস্ত্ত্ব আইি 
অিিুোতর িম্নতির নিরুতধে রোয্করর ররো হযতে পোতর।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(4)

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page


6 এর 306/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

13 িুনতিতে অিশ্যই গ্ো�তরর উতদেতশ্য এরটি হিোটিশ অন্তভু্ক তি ররো উনিে হয রোজ হশষ ররোর আতগ 
প্রোতি িমস্ত হপতমন্ট এর জি্য রন্টোক্টর এর আইিগেভোতি আমোিে জমো রোখো প্রতয়োজি, এিং হয, এই 
আমোিতের পনরিতে্ক , িুনতির উতদেশ্য অিিুোতর অথ্ক প্রদোি িো অথ্ক প্রদোতির প্রতয়োগ নিনশ্চে রতর গ্ো�তরর 
িোতথ রন্টোক্টর এরটি িন্ড িো ক্নেপূরতণর িুনতি হপোস্ট ররতে পোতর। 

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(5)

14 গ্ো�র যনদ রোতজর অগ্গনে ন�িোতি নরনস্ততে অথ্ক প্রদোি রতরি, েো�তে িুনতিতে অিশ্যই নিনদ্কষ্ট রোজ 
হশষ �ওয়োর পতর প্রতদয় পনরমোতণর িোতথ অথ্ক প্রদোতির িময়িূিী অন্তভু্ক তি ররো উনিে। িময়িূিীতে 
অিশ্যই েোনেরোভুতি থোরতি:

• প্রনেটি অথ্ক প্রদোতির পনরমোণ 
• প্রনেটি অথ্ক প্রদোতির দ্োরো রোজ িমূ্ণ্ক ররতে �তি 
• প্রনেটি অথ্ক প্রদোতি উপররণ িরিরো� ররো �তি 

অথ্ক প্রদোতির পনরমোণটি রোজ িমূ্ণ্ক ররোর এিং প্রনেটি অথ্ক প্রদোতির জি্য িরিরোন�ে উপররতণর 
িোতথ যুনতিিঙ্গে িম্র্ক  ি�ি রতর।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(6)

15 িুনতিতে অিশ্যই আপিোর দ্োরো নিিৃে ররো িমস্ত িোজ্ক , গ্যোরোনন্ট এিং ওয়োতরনন্ট অিশ্যই স্পষ্টভোতি 
উতলেখ ররতে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(7)

16 িুনতিতে অিশ্যই উতলেখ থোরতে �তি হয রোজ শুরু ররোর আতগ আপনি গ্ো�রতর “শ্রনমরতদর ক্নেপূরণ 
িীমো শংিোপতরের এরটি অিনুেনপ” নদতে িমিে �ি।

পর়ােরথে:  রমমীতদর ক্নেপূরণ িীমো হ�োন্ডং হথতর িোত়ের েথ্য নিউ ইয়র্ক  হস্টতটর রমমীতদর ক্নেপূরণ 
হিোতড্ক র ওতয়িিোইতট উপেব্ধ: http://www.wcb.ny.gov/ 

পর়ােরথে:  আপনি যনদ রমমীতদর ক্নেপূরণ িীমোর প্রতয়োজিীয়েো হথতর িো়ে পোি, েো�তে আপিোতর 
অিশ্যই গ্ো�রতর নিউ ইয়র্ক  হস্টট রমমীতদর ক্নেপূরতণর হিোড্ক  (Workers’ Compensation 
Board) হথতর অি্যো�নের প্রে্যয়ি (Attestation of Exemption)-এর িোটি্ক নফতরতটর 
অিনুেনপ নদতে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(8)

17 িুনতিতে অিশ্যই উতলেখ থোরতি হয আপনি রোতজর জি্য িমস্ত অিমুনে পোতিি। ☐ �্যোাঁ
6 RCNY §2-221(a)(9)

18 িুনতিতে গ্ো�তরর (হরিেো) জি্য স্োক্র হরখোর িোতথ নিম্ননেনখে নিিৃনেটি অিশ্যই থোরতে �তি:

আপলন , চরেে়া, এই চিনতেতনর ে়ালরতখর পতর েধৃ েী� ব্যবস়া� লেবতসর েধ্যবেতী সেত� চযতক়ানও 
এক সে� এই চিনতেনটি ব়ালেি করতে প়ারতবন। এই অলধক়ার ব্য়াখ্য়ার জন্য ব়ালেিকরর 
ফতেথের সংযকু্ত চন়াটিরটি চেখুন।

পর়ােরথে:  এই নিিনৃেটি অিশ্যই হিো্ডতফতি থোরতে �তি এিং ফতন্টর আরোর রমপতক্ 10 পতয়তন্টর 
�তে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(a)(10)

http://www.wcb.ny.gov/


6 এর 406/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

19 গ্ো�তরর িুনতিতে স্োক্র ররোর িময় আপিোতর অিশ্যই িোনেেররণ ফতম্কর আেোদো হিোটিশ নদতে �তি। 
িোনেেররণ ফতম্কর নিজ্ঞনতি অিশ্যই িুনতির িোতথ িংযুতি থোরতে �তি এিং ি�তজই আেোদো ররো হযতে 
পোতর। নিজ্ঞনতিতে অিশ্যই থোরতে �তি:

েুলক্তর ে়ালরখ: ______________

ব়ালেিকরর লবজ্ঞলতি

উপতর উতল্লখ কর়া ে়ালরখ চ্তক ক়াযথে লেবতসর লেনলেতনর েতধ্য, আপলন চক়ানও েণ্ডলবলধ ব়া ে়া�বদ্ে়া 
ে়াড়াই, এই চিনতেনটি ব়ালেি করতে প়াতরন।

যলে আপলন ে়া ব়ালেি কতরন, চক়ানও সম্পলতির চিনতেন হত� ়্াকতি, েুলক্ত ব়া লবরেত�র অধীতন আপন়ার 
দ়্ার়া অ থ্ে প্রে়ান কর়া হতি, এবং চক়ানও লবলনে� লবি আপন়ার দ়্ার়া লনবথে়াহ কর়া ে়া আপন়ার ব়ালেিকরর 
চন়াটির লবতরেে়া কেধৃথে ক গধৃহীে হও�়ার পতর 10 ব্যবস়াল�ক লেতনর েতধ্য চফরে চেও�়া হতব, এবং চিনতেতনর 
ফতি উতপন্ন চয চক়ানও সরুক়্া সেু ব়ালেি হতব। 

আপলন যলে ব়ালেি করতে প়াতরন, আপন়াতক অবর্যই লনতজর আব়াসতন লবতরেে়ার জন্য সহজির্য হও�়া 
উলেে, য়্ায্র়াতব র়াি অবস়্া প্র়ালতি লহস়াতব, এই েুলক্ত ব়া লবরেত�র অধীতন আপন়ার ক়াতে চয চক়ানও 
পর্য লবেরর কর়া হত�তে; অ্ব়া আপন়ার যলে ইচ়্া হ�, ে়াহতি লবতরেে়ার লনতেথে র়াবিী সহ চকবি 
লবরে�কেতীর ব্য� এবং ঝঁুলকতে র়াি লজলনসগুলি চফরে প়াঠ়াতন়ার লবিত� লবতবেন়া করুন।

আপলন যলে লবতরেে়ার ক়াতে পর্যগুলি সহজির্য কতরন এবং লবতরেে়া আপন়ার ব়ালেি কর়া লবজ্ঞলতির 
ে়ালরতখর 20 লেতনর েতধ্য চসগুলি ন়া চে়াতিন, আপলন চক়ানও ব়াধ্যব়াধকে়া ে়াড়াই র়াি লজলনসগুলি 
পনুর়া� লনতে ব়া লবেরর করতে প়াতরন। আপলন যলে লবতরেে়ার ক়াতে পর্যগুলি সহজির্য করতে ব্য থ্ে 
হন, ব়া আপলন যলে লবতরেে়ার ক়াতে লজলনসগুলি চফরে লেতে এবং যলে ে়া করতে ব্য থ্ে হন ে়াহতি, আপলন 
েুলক্তর অধীতন সেস্ত ব়াধ্যব়াধকে়া ক়াযথে সম্প়ােতনর জন্য ে়া�বদ্ ়্াকতবন।

এই চিনতেনটি ব়ালেি করতে, এই ব়ালেিকরর লবজ্ঞলতির স়্াক্লরে এবং ে়ালরখ চেও�়া অনুলিলপ ইতেইি ব়া 
প্রে়ান কর়া ব়া অন্য চক়ানও লিলখে চন়াটির _____________________________ এর লনকট প়াঠ়ান ______
_________________________________________________সেত�  _________________________ 
 ে়ালরখ েধ্যর়ালরির পতর ন�।

আলে এই চিনতেনটি ব়ালেি করলে।

______________________________   ____________________________   __________________
হরিেোর স্োক্র                                                 মনুরিে িোম                                            েোনরখ

পর়ােরথে:   এই শব্দগুনে অিশ্যই হিো্ডতফতি থোরতে �তি, এিং ফতন্টর আরোর রমপতক্ 10 পতয়তন্টর 
�তে �তি।

পর়ােরথে:   িোনেে ররো নিজ্ঞনতি িুনতি আতেোিিো ররোর জি্য অিশ্যই ইংতরনজ এিং অি্য হয হরোিও 
ভোষোয় �তে �তি।

পর়ােরথে:  িোনেে ররো ফতম্কর নিজ্ঞনতি ডোউিতেোড ররুি, যো DCWP-এর হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট এনস্টতমট 
এিং ফোইিোে রন্ট্যোক্ট-এর হশতষ  অিনথিে, এখোতি nyc.gov/BusinessToolbox

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(b)

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page


6 এর 506/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

20 আপিোতর িোনেে ররো হরোিও বিধ হিোটিশতর িমিোি ররতে �তি এিং হিোটিশ পোওয়োর পতর রোয্ক 
নদিতির 10 রোয্কনদিতির মতধ্য িুনতির আওেোয় থোরো িমস্ত অথ্ক পনরতশোধ ররতে �তি।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-221(h)(1)

21 িুনতিটি উতলেখ ররতে পোতর িো হয আইতির আওেোয় হভোতিোর আতি এমি হরোিও অনধরোর, দোিী, 
িুরক্ো, অথিো প্রনেরোর হভোতিো হিত়ে নদতছে িো ে্যোগ ররতি অথিো েো হথতর হভোতিো নিনষধে। 

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(13)

অনুেেলপে্র
22 িুনতিযুতি রোজটি িমূ্ণ্ক ররোর জি্য আপিোতর অিশ্যই প্রনেটি অিমুনে, েোইতিন্স, অনধরোর শংিোপরে িো 

নিতশষ ি্যনেরিম অিশ্যই িুরনক্ে ররতে �তি।

পর়ােরথে:  আপিোর পোইপ িিোতিো, বিদ্ুযনের রোজ, পতয়নন্টং, িোন়ের প্রিোরণ, এিং িোন়ের উন্ননের 
অি্যোি্য হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রোতজর জি্য নিউ ইয়র্ক  নিটি নিন্ডং নিভোগ (Department of 
Buildings, DOB)-এর পোরনমট দররোর �তে পোতর। 

পর়ােরথে: অনেনরতি েতথ্যর জি্য DOB'র ওতয়িিোইট হদখুি: www.nyc.gov/buildings

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-223(a)

অ থ্ে প্রে়ান ও অ থ্ে়া�ন 
23 আপনি হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রোতজর জি্য অথ্ক িরিরোত�র ি্যিথিো িো হরোিও গ্ো�রতর অথ্কোয়তি ি�োয়েো 

ররতে পোরতিি িো। 
☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(4), NYC চক়াড §20-393(17)

24 রোজ িেোরোেীি, আপনি হ�োম ইমপ্রুভতমতন্টর িোতথ িরোিনর িম্নর্ক ে িয় এমি হরোিও অথ্ক প্রদোি 
গ্ো�রতর ররতে পোরতিি িো।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-223(c) 

কেথেেক্ে়া 
25 নেি নদতির িোনেেররতণর হময়োদ হশষ িো �ওয়ো পয্কন্ত এিং হভোতিো িোনেেররতণর অনধরোর প্রতয়োগ 

িো ররো পয্কন্ত আপনি িুনতির অধীি হরোিও রোজ িম্োদি ররতে পোরতিি িো িো হভোতিোর িম্নতিতে 
হরোিও পনরিে্ক ি ররতে পোরতিি িো

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-394.1; 6 RCNY §2-223(d)

26 আপনি িুনতিতে হিই এমি রোজ, িো িুনতিতে িণ্কিো ররো রোতজর হথতর আেোদো, গ্ো�তরর নেনখে িমিনে 
িো়েো ররতে পোরতিি িো।

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(1)

27 আপিোতর অিশ্যই নিউ ইয়র্ক  নিটি নিন্ডং, ি্যোনিটোনর, ফোয়োর এিং স্োথি্য আইি হমতি িেতে �তি। ☐ �্যোাঁ
NYC চক়াড §20-393(6)

28 আপনি িস্তুে রোজটি িমূ্ণ্ক ররোর আতগ আপনি গ্ো�রতর িমূ্ণ্ক শংিোপরেটিতে স্োক্র ররতে িেতে 
পোরতিি িো।

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(12)

29 আপিোতর অিশ্যই দক্েো এিং হযোগ্যেোর িোতথ রোজ িমূ্ণ্ক ররতে �তি, এিং আপিোতর অিশ্যই িুনতিতে 
রোজটি িমূ্ণ্ক ররতে �তি।

☐ �্যোাঁ

NYC চক়াড §20-393(11)

http://www1.nyc.gov/site/buildings/index.page


6 এর 606/2021

পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
চ�োম ইমপ্রুভনমন্ট কন্ট্রোক্টি

প্রত�়াজনী�ে়া আপলন লক এই  
প্রত�়াজনী�ে়াগুলি 
পরূর কতরন?

বলজ্ঞ়াপন
30 নিজ্ঞোপতি অিশ্যই হ�োম ইমপ্রুভতমন্ট রন্ট্যোক্টতরর DCWP েোইতিন্স িম্বর থোরো উনিে। ☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-222(a)

31 নিজ্ঞোপি দোনি ররতে পোতর িো হয আপিোর পণ্য িো পনরতষিো এমি িুনিধোর ফেোফে �তি যো পনরনিে 
এিং প্রমোণতযোগ্য েতথ্যর নভনতিতে িয়।

উে়াহরর:  আপনি হয উইতন্ডোজটি নিনরি িো ইিস্টে রতরি হিগুনে নিনদ্কষ্ট শেোংতশর দ্োরো এিোনজ্ক  
নিে হ্োি ররতি এমি নিজ্ঞোপি আপনি নদতে পোরতিি িো যনদ এই দোনি প্রমোণতযোগ্য 
েতথ্যর নভনতিতে িো �য়।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-222(r)

রতকর্ড
32 আপিোতর অিশ্যই আপিোর গ্ো�রতদর িোতথ ররো িমস্ত িুনতি হথ রোখতে �তি এিং আপিোর ি্যিিোতয়র 

িোতথ িম্নর্ক ে িমস্ত িনথ অিশ্যই িয় িিতরর জি্য রোখতে �তি।

পর়ােরথে:  িয় িিতরর হিনশ িমতয়র গ্যোরোনন্টযুতি িুনতিগুনে গ্যোরোনন্টর পুতরো হময়োতদর  জি্য অিশ্যই 
রোখো উনিে।

☐ �্যোাঁ

6 RCNY §2-223(b)

আরও েতথ্যর জি্য: চেখুন nyc.gov/BusinessToolbox | চয়াগ়াতয়াগ করুন 311 (212) NEW-YORK (NYC এর িোইতর)

এই দস্তোতিজটি হরিে েথ্য প্রদোতির উতদেতশ্য িরিরো� ররো �তয়তি এিং এটি িমূ্ণ্ক িয় অথিো আইিী পরোমশ্ক থিোপি রতর িো। নিউ 
ইয়র্ক  নিটি-র িমস্ত ি্যিিোযতর অিশ্যই িমস্ত প্রোিনঙ্গর হফডোতরে, রোজ্য এিং নিটি আইি এিং নিয়ম হমতি িেতে �তি। িরে ি্যিিোয়ী 
এমি িি িে্ক মোি আইি িম্তর্ক  জোিো  এিং হমতি িেোর জি্য দোয়িধে, হযগুনে েোতদর ি্যিিোতর প্রভোনিে রতর।

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page

