
 

LICENSING CENTER 
42 Broadway, Lobby  
New York, NY 10004  
 

কেবলমাত্র নিম্ননলনিত সময়ে 
অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর মাধ্যয়ম। 
 

NYC SMALL BUSINESS  
SUPPORT CENTER 
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 

কেবলমাত্র নিম্ননলনিত সময়ে 
অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর মাধ্যয়ম। 
 

 

আপিায়ে সুরনিতভায়ব পনরয়েবা কেওোর জিয আমরা আনি 
 

সামিাসামনি লাইয়সনসিং এবিং োয়লেশি পনরয়েবাসমূহ কেবলমাত্র অ্যাপয়েন্টয়মন্ট েরার 
মাধ্যয়মই উপলভয  
 

নিউ ইয়র্ক  নিটি উপভভোক্তো ও র্র্মী িুরক্ষো নিভোগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 

Manhattan এিং Queens অিস্থোভি কর্িলর্মোত্র অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর র্মোধ্যভর্মই গ্রোহর্ভের িোভে িোর্মিোিোর্মনি পনরের্কভির অিুভরোধ্ 
গ্রহণ র্রভে। Manhattan-এর ির্মস্ত অযোপভয়ন্টভর্মন্টগুনল (লোইভিনসং; র্োভলর্র্ি) লোইভিনসং কর্ভে হভি। 
 

DCWP-এর প্রনতনিনধ্র সায়ে কেিা েরার জিয আপিায়ে এেটি অ্যাপয়েন্টয়মন্ট নিধ্ধারণ েরয়ত হয়ব। স্বোস্থয এিং িুরক্ষো 
িংক্রোন্ত র্োরণগুনলর জিয, DCWPহঠোৎ এভি পড়ো িযনক্তভের পনরভেিো প্রেোি র্রভে পোরভি িো। 
 

অিুগ্রহ র্ভর র্মভি রোখভিি: 
 

• nyc.gov/dcwp-এ DCWPঅিলোইি পনরভেিোগুনল 24/7 উপলভয। লোইভিস পুিিকিীর্রণ র্রোর জিয আভিেি 
র্রভে িো জনরর্মোিো এিং নি প্রেোি র্রভে আর্মরো আপিোভর্ আর্মোভের অিলোইি পনরভেিোির্মহূ িযিহোর র্রভে 
উৎিোনহে র্নর র্োরণ িোর্মিোিোর্মনি কেওয়ো পনরভেিোগুনল িীনর্মে র্রো হভয়ভে। 

• নিভেভেওয়োভিোিিম্বরগুনলভর্িলর্মোত্রিোর্মিোিোর্মনিএভিিযিিোনয়র্ভলিভেির্রোরঅযোপভয়ন্টভর্মন্টনিধ্কোরভণরজিয। িোধ্োরণ প্রশ্নগুনলর 
জিয, অিুগ্রহ র্ভর নিভোভগ ইভর্মল র্রুি। ইভর্মল অযোভেি জোিভে নপেি নের্টি কেখুি। 

• অিযির্মস্ত DCWPপনরভেিোির্মূভহর জিয, nyc.gov/dcwp-এ অিলোইি পনরভেিোগুনল িযিহোর র্রুি িো নিভোভগ ইভর্মল 
র্রুি। নপেি নের্টি কেখুি। 

 

নিভে কেওয়ো কিোি িম্বরগুনল িোর্মিোিোর্মনি এভি িযিিোনয়র্ কলিভেি র্রোর অযোপভয়ন্টভর্মন্ট নিধ্কোরভণর জিয।  

 

 লাইয়সনসিং  োয়লেশি  
(জনরর্মোিো এিং নি কপভর্মন্ট র্রুি) 

অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর 
জিয োয়জর সমে 

Manhattan: 
 

কিোর্মিোর – িৃহস্পনেিোর:  

8:00 a.m. – 4:00 p.m.* 
 

Queens: 
 

কিোর্মিোর – িৃহস্পনেিোর:  

8:00 a.m. – 4:00 p.m.* 
 

Manhattan: 
 

শুক্রিোর:  

9:00 a.m. – 4:00 p.m.* 
 
 
 

*কর্ে অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর ির্ময় 3:30 p.m. *কর্ে অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর ির্ময় 3:30 p.m. 

অ্যাপয়েন্টয়মন্ট 
নিধ্ধারণ েরার 
পদ্ধনতসমূহ 

ইয়ময়লর মাধ্যয়ম: 
LicensingAppointments@dcwp.nyc.gov  
 

ক ায়ির মাধ্যয়ম: 
(212) 436-0441  
 

(কিোর্মিোর - শুক্রিোর, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.) 

ইয়ময়লর মাধ্যয়ম: 
Collections@dcwp.nyc.gov  
 

ক ায়ির মাধ্যয়ম: 
(212) 436-0259  
 

(কিোর্মিোর - শুক্রিোর, 9:00 a.m. – 4:00 p.m.) 

 
 
  

BENGALI 

mailto:LicensingAppointments@dcwp.nyc.gov
mailto:Collections@dcwp.nyc.gov


 লাইয়সনসিং  োয়লেশি  
আপিার কেয়ে 
আমায়ের যা 
প্রয়োজি আপনি 
যিি ক াি বা 
ইয়মল েরুি 

• আপিোরিোর্মএিংএর্মিএর্টিভিোিিম্বরনেিযোরর্মোধ্যভর্মআর্মরোআপিোরিোভেভযোগোভযোগর্রভেপোনর 
এিংভর্োিওভোেোিংক্রোন্তপ্রভয়োজিেোর্ভলেোওজোিোি(আপিোর যনে অিুিোভের প্রভয়োজি হয়)।  

• অিুগ্রহর্ভরভর্িলর্মোত্রএর্িোরইভর্মলর্রুি/ভভয়ি কর্মভিজ নেি।* 
 

 

*আপনি যনে কর্োিও অযোপভয়ন্টভর্মন্ট িোনেল র্রভে েোি িো ির্ময় পনরিেক ি র্রভে েোি, েোহভল অিুগ্রহ র্ভর 
আপিোর নিধ্কোরনে অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর েটুি র্র্মকনেিি আভগ আর্মোভের িোভে কযোগোভযোগ র্রুি। 

আপনি েী 
প্রতযাশা েরয়ত 
পায়রি 

আপিোভর্ DCWP-এর এর্জি প্রনেনিনধ্ কিোি র্রভিি: 
• আপিোরঅযোপভয়ন্টভর্মন্টনিধ্কোরণর্রোরজিয েটুি র্র্মকনেিভির র্মভধ্য; 
• আপিোরঅযোপভয়ন্টভর্মভন্টর 24 ঘণ্টোর র্মভধ্য (যনেিোএটিভিোর্মিোর/েুটির নেভির পভর িো পভড়) 

আপিোর অযোপভয়ন্টভর্মন্ট নিনিে র্রো এিং এর্টি স্বোস্থয নিনিং র্মূলযোয়ি র্রো। নপেি নেভর্ 
গুরুত্বপূণক স্বোস্থয এিং িরুক্ষো িংক্রোন্ত নিভেক নর্র্োগুনল কেখুি। 

পনরয়েবা 
বযনতক্রম† 

• DCWP এই আভিেিগুনল প্রনক্রয়ো র্রভে পোভর িো: 
▪ িোইডওয়োর্র্যোভিলোইভিস (িেুিএিংপুিিকিীর্রণ) 

 

• গ্রোহর্ জর্মো নেভে েোি এর্মি কপভর্মন্ট 
DCWPর্োভলর্র্ি গ্রহণ র্রভি (ভের্; 
র্মোনি অডক োর)। আপিোর কপভর্মন্ট 
িুরনক্ষেভোভি জর্মো র্রোর জিয আপিোভর্ 
অির্যই র্র্মীভের নিভেকর্ি অিুিরণ 
র্রভে হভি।  

 
†গুরুত্বপণূধ কিাট 
 

যনে আপিার এেটি চলমাি িাবার সরবরাহ বযতীত অ্িয এেটি লাইয়সস/অ্িুমনতপত্র োয়ে:  
• স্বোস্থয নিভোগ আপিোভর্ আপিোর িিীর্রভণর আভিেিটি nyc.gov/healthpermits কে অিলোইভি অেিো, যনে প্রভযোজয হয়, েোহভল ডোর্ভযোভগ, 

Health Lockbox-এর নির্ট জর্মো কেওয়োর জিয উৎিোনহে র্ভর: DOHMH ELP, P.O. Box 22137, New York, NY 10087-2137  

রোেোরোনে/কুনরয়োভরর র্মোধ্যভর্ম প্রেোি র্রোর জিয, িীয়চর ঠিোিাে পাঠাি:  
J.P. Morgan Chase – Lockbox Processing, Attn: DOHMH ELP 22137, 4 Chase Metrotech Center, 7th floor East,  

Brooklyn, NY 11245 
 

কপভর্মভন্টর গ্রহণভযোগয পদ্ধনে: NYC স্বোস্থয এিং র্মোিনির্ স্বোস্থযনিনধ্ (NYC Department of Health and Mental Hygiene) -এর পভক্ষ কের্ অেিো র্মোনি 
অডক োর 

 

গুরুত্বপণূধ স্বাস্থ্য এবিং সুরিা সিংক্রান্ত নিয়েধ নশোসমহূ 
 

সুরিাসরঞ্জাম • আমায়ের Manhattan এবিং Queens অ্বস্থ্ায়ি োোোলীি আপিায়েমুয়িরআবরণপরয়তহয়ব। 

নিনিিং • আর্মোভের Manhattan এিং Queens অিস্থোভি প্রভির্ র্রোর জিয আপিোভর্ অির্যই স্বোস্থয নিনিং 
র্মূলযোয়ি পোি র্রভে হভি।  

শারীনরেেরূত্ব • আর্মোভের Manhattan এিং Queens অিস্থোভি কর্িলর্মোত্র অযোপভয়ন্টভর্মন্ট েোর্ো গ্রোহর্ভের প্রভির্ 
র্রোর অিুর্মনে আভে। আপিোর অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর ির্ময় অিুগ্রহ র্ভর পনরিোভরর িেিয িো 
িযিিোনয়র্ িহভযোগীভের িভে নিভয় আিভিি িো। 

• DCWPআর্মোভের Manhattan এিং Queens অিস্থোভি অির্যই ধ্োরণক্ষর্মেো িীনর্মে র্রভি, েোই 
অিুগ্রহ র্ভর আপিোর অযোপভয়ন্টভর্মভন্টর জিয নিধ্কোনরে ির্মভয় আিুি এিং ির্মস্ত প্রভয়োজিীয় ডকুভর্মন্ট 
িোভে নিভয় আিভে ভুলভিি িো। কেনর র্ভর এভল অযোপভয়ন্টভর্মন্ট অিয নেভি িনরভয় কেওয়ো হভে 
পোভর: িেুি িোর্মিোিোর্মনি অযোপভয়ন্টভর্মন্ট কির্র্ভয়র্িপ্তোহপযকন্তউপলভযিোওহভেপোভর। 

 
 

 



অ্িলাইয়ি উপলভয পনরয়েবাসমূহ  
 

nyc.gov/dcwp: NYC উপভভোক্তো ও র্র্মী িুরক্ষো / উপভভোক্তো নিেয়র্ 

nyc.gov/healthpermits: NYC স্বোস্থয 

nyc.gov/SBS: NYC কেোট িযিিো পনরভেিোির্মহূ 

 

DCWPনবভায়ের সায়ে ইয়ময়লর মাধ্যয়ম কযাোয়যাে েরুি  
 

প্রনতবন্ধী মানেধ ি িােনরেয়ের জিয আইি (Americans with Disabilities Act, ADA) সমন্বেোরী (বাসস্থ্াি): 
ADACoordinator@dcwp.nyc.gov 

োয়লেশি: Collections@dcwp.nyc.gov  

উপয়ভাক্তা পনরয়েবাসমূহ (উপয়ভাক্তার অ্নভয়যাে): consumers@dcwp.nyc.gov 

আইনি অ্িবুতীতা সিংক্রান্ত কহল্পলাইি (বযবসানেে অ্িুবতীতা আইনি উপয়েষ্টা): 
BusinessComplianceCounsel@dcwp.nyc.gov 

লাইয়সনসিং কসন্টারসমূহ (Manhattan, Queens): onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov 

NYC অ্িলাইি লাইয়সনসিং পনরয়েবা সহােতা কেস্ক: ELP@dcwp.nyc.gov  

আনেধেিমতােিেলয়সন্টায়রঅ্ন স (আনেধেোউয়সনলিং): portalsupport@dcwp.nyc.gov  

কলবারপনলনসএবিংস্ট্যান্ডােধ অ্ন স (নসটিরশ্রমআইি): OLPS@dcwp.nyc.gov 
 

আপভডটরৃ্ে 4/26/2022 

 


