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আপনি নি রাস্ার ধারর বা ফুটপারের মরো কিািও সাব্বজনিি স্ারি খাবার বাদ নদর়ে অি্য কিারিা পণ্য বা পনররেবা নবনরি িররি বা নিরজ কদি অথবা 
নবনরি িররে কদি বা নিরজ কদি?

সাধারণ ভেন্ডর লাইসসন্স আইন সম্পস ক্ে :

 • প্রবীণ বা োরদর জীনবে পত্ী বা গার্ব স্্য সঙ্ীরি কদও়ো িাইরসরসের সংখ্যার কিািও সীমা কিই। যারা প্রবীণ ি়ে োরদর কষেররে জানর িরা 
িাইরসরসের সংখ্যার সীমা 853।

 • নসটিও়োইড কপেশািাইজড কেন্ডং িাইরসসে (রিদু) বা নমডটাউি কিার কজাি কেন্ডং িাইরসসে (িীি) ধারণিারী সাধারণ নবররিোরা নিনদ্বষ্ট নিছু 
সীমাবদ্ধ এিািা়ে নবনরি িররে পাররবি এবং কসখারি অি্যাি্য নবররিোরদর েুিিা়ে োরা অগ্ানধিার িাে িররবি। এই িাইরসসেগুনি কিারিা 
পনররেবা সম্পনি্ব ে অষেমো থািা প্রবীণরদর জি্য। িীি িাইরসরসের সংখ্যার সীমা 105।

 • প্রথম সংরশাধিী দ্ারা িোর িরা সামগ্ীগুনি নবনরি িরার জি্য আপিার কিািও সাধারণ কে্ডর িাইরসরসের দরিার কিই, কযগুনির মরধ্য 
অন্তেু্ব ক্ত রর়েরছ নিনখে উপিরণ (সংবাদপরে, সামন়েিী, বই, পুনস্িা) এবং আট্ব ও়োি্ব  (কপইন্টংস, ফরটাগ্াফ, নপ্র্ট, োস্কয্ব, মরুখর কপইন্টংস, 
কবিরুির প্রাণী)। যনদ আপিার সাধারণ কে্ডর িাইরসরসের প্রর়োজি িা র়ে েবওু আপিারি অবশ্যই কেন্ডং নবনধনি়েমগুনি কমরি চিরে ররব।

আমাসের ইন্সসেক্টররা ্ী ভ�াঁজ ্সরন তা জানার জন্য এই ভে্ললস্টটি ব্যবহার ্রুন এবং উল্লঙ্ঘন এডাসত সহায়তা ্রুন। আেনার 
সলুবধাস ক্ে, প্রলতটি প্রসয়াজনীয়তায় আইন এবং/বা লনয়সমর প্রাসলগি্ ধারা অন্তেুকে ক্ত রসয়সে, যাসত অলধ্ তস্্যর প্রসয়াজন হসল আেলন  
এটি ভে�সত োসরন। নীসের KEY, এই ভে্ললসস্ট ব্যবহৃত আইলন উদ্ধৃ লত এবং লেহ্নগুললস্ বণকেনা ্সর।

এই ভে্ললস্টটি �াে্য লবসরেতা, ভ্ানও োস ক্ে  বা তার োসে লবলরে ্সর এমন লবসরেতাসের, বা জসুতা েলরষ্ার্ারীসের ভষেসরে প্রসযাজ্য নয়।

KEY

NYC Code: NYC প্রশাসনিি কিাড
RCNY: নিউ ই়েি্ব  নসটি-র নি়েমাবিী
§: ধারা
§§: ধারাসমরূ

প্রসয়াজনীয়তা আেলন ল্ এই 
প্রসয়াজনীয়তাগুলল 
েরূণ ্সরন?

লাইসসন্সগুলল

1 আপিার অবশ্যই এিটি ববধ উপরোক্তা ও িমমী সুরষো নবোগ (DCWP, পূরব্ব িিনজউমার অ্যারফ়োস্ব িাম নছি) এর 
সাধারণ কে্ডর িাইরসসে থািরে ররব।

েরামেকে:  খাবার নবনরি িরার জি্য স্াস্্য এবং মািনসি স্াস্্যনবনধ নবোগ এর কথরি এিটি িাইরসরসের 
প্রর়োজি র়ে।

েরামেকে:  কিারিা অিরুমানদে ন্রিট কফ়োর (কযমি ন্রিট কফ়োর, ব্লি পাটি্ব  অথবা উৎসব)-এ পণ্যদ্রব্য নবনরির 
জি্য এিটি অস্া়েী ন্রিট কফ়োর কে্ডর পারনমরটর প্রর়োজি র়ে।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-453

2 সাধারণ নবররিোরদর অবশ্যই োরদর DCWP িাইরসসেটি পনরধাি িরর থািরে ররব যারে এটি সব সম়ে 
জিসাধারণ এবং প্রর়োগিারী িম্বিে্ব ারদর (কযমি, DCWP ইসেরপক্টর, পুনিশ অনফসার) িজরর আরস।

েরামেকে:  িীি এবং রিদু ররের নবরশে িাইরসসেধারিরদর অবশ্যই োরদর সাধারণ কে্ডর িাইরসসে (সাদা) এবং 
োরদর নবরশে িাইরসসে উে়েই পনরধাি িরর থািরে ররব।

☐ র্যাাঁ

6 RCNY §2-309

বাংলা | Bengali

General Vendors

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
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প্রসয়াজনীয়তা আেলন ল্ এই 
প্রসয়াজনীয়তাগুলল 
েরূণ ্সরন?

অবস্ান

ভ্ানওর্ম ব্যলতরেম োডাই স্ল লবসরেতাসের জন্য সীমাবদ্ অঞ্চল
3 আপনি ম্যািরাটরি অবনস্ে িীরচর (সীমারন্তর রাস্াগুনি সর) "ও়োর্্ব  করেড কস্টার কজাি" এ নবনরি িররে পাররবি িা:

•  পূব্ব সীমািা: ব্রডওর়ের পূব্ব নদরি
•  দনষেণ সীমািা: নিবাটি্ব  ন্রিরটর দনষেণ নদরি
•  পনচিম সীমািা: পনচিম রাস্ার পনচিম নদরি
•  উত্তর সীমািা: কেনস ন্রিরটর উত্তর নদরি

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(g)(2)

4 আপনি কিািও রাস্ার কিাণ, সাবওর়ের প্ররবশ এবং প্রস্ারির পথ, বা ড্াইেওর়েগুনি কথরি 10 ফুরটর মরধ্য নবনরি 
িররে পাররবি িা।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(e)

5 আপনি বারসর আশ্র়েরিন্দ্র, নিউজস্্যা্ড, পাবনিি কফাি বা ও়োইফাই নিওস্ক, বা অষেম অ্যারসেস র ্যাম্পগুনি কথরি 
5 ফুরটর মরধ্য নবনরি িররে পাররবি িা।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(q)

6 আপনি ফুটপারের ি্যারফ বা সু্প িাইি স্্যা্ডগুনি কথরি 20 ফুরটর মরধ্য নবনরি িররে পাররবি িা। ☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(q)

7 আপনি নিম্ননিনখে এিািা়ে নবনরি িররে পাররবি িা:

•  বাসস্প বা ট্যানসে স্্যার্ডর নেেরর বা কিারিা রাসপাোরির পারশ থািা "কিা স্্যান্ডং" কজাি  
এর পারশ অবনস্ে ফুটপারে

•  কিারিা কমনড়োরি, যনদ িা কমনড়োিটি পথচারী মি বা প্াজা র়ে (পথচারীরদর জি্য রাাঁটার জা়েগা আরছ)
•  কযরিাি কেন্টরিশি নগ্ি, সাবওর়ে গ্্যাটিংস, েুগে্ব স্ দরজা, রোসেফম্বার েল্টস বা ম্যািররািস

☐ র্যাাঁ

NYC Code §§20-465(e), 20-465(i), 20-465(m)

অবস্ান

লবসেষ লাইসসন্স ্া্া ভেন্ডর এবং প্র্ম সংসোধনী ভেন্ডরসের জন্য সীমাবদ্ এলা্া
প্রথম সংরশাধিীর সামগ্ী নবনরি িররছি এমি নবররিো সর সিি নবররিোরদর সম়ে, স্াি এবং রীনেিীনের সীমাবদ্ধো অবশ্যই 
অিসুরণ িররে ররব। প্রথম সংরশাধিী দ্ারা িোর িরা সামগ্ীগুনির নববরণ কদখার জি্য পৃষ্া 1 কদখুি।

8 ম্যািরাটরি অবনস্ে িীরচর এিািাগুনিরে (সীমারন্তর রাস্াগুনি সর) নবনরির জি্য আপিার িারছ অবশ্যই এিটি নবরশে 
িীি ররের িাইরসসে থািরে ররব:

•  পূব্ব সীমািা: 2়ে অ্যানেনিউ
•  দনষেণ সীমািা: 30েম রাস্া
•  পনচিম সীমািা: 9ম অ্যানেনিউ এবং িিম্াস অ্যানেনিউ
•  উত্তর সীমািা: 65েম রাস্া

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(g)(1)
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প্রসয়াজনীয়তা আেলন ল্ এই 
প্রসয়াজনীয়তাগুলল 
েরূণ ্সরন?

9 ফ্ানশং, কুইরসে অবনস্ে িীরচর এিািাগুনিরে (সীমারন্তর রাস্াগুনি সর) নবনরির জি্য আপিার িারছ অবশ্যই এিটি 
নবরশে িীি অথবা রিদু ররের িাইরসসে থািরে ররব:

•  পূব্ব সীমািা: ইউনি়েি রাস্ার পূব্ব নদরি
•  দনষেণ সীমািা: স্যািরফাড্ব  অ্যানেনিউর়ের দনষেণ নদরি
•  পনচিম সীমািা: িরিজ পর়ে্ট বরুিোরড্ব র পনচিম নদরি
•  উত্তর সীমািা: উত্তর বরুিোরড্ব র উত্তর নদরি

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(g)(4)

প্রেেকেন

10 আপিারি অবশ্যই প্রদশ্বরির এই প্রর়োজিী়েোগুনিরি অিসুরণ িররে ররব:

•  আপিার প্রদশ্বি (উদাঃ, কটনবি, িাট্ব , স্্যা্ড) 8 ফুট দীর্ব, 3 ফুট গেীর এবং 5 ফুট িম্ার অনধি ররে 
পাররব িা।

•  অিেূুনমি প্রদশ্বিগুনিরি মাটি কথরি িমপরষে 2 ফুট উপরর ররে ররব।
•  উল্লম্ প্রদশ্বিগুনিরি মাটি কথরি িমপরষে 1 ফুট উপরর ররে ররব।

েরামেকে:  আপনি সামগ্ীগুনিরি নবনরির জি্য সরাসনর ফুটপারে বা িম্ি, কবাড্ব  বা িাড্ব রবারড্ব র টুিররারে িরর 
ফুটপারে রাখরে পাররবি িা।

েরামেকে:  আপনি শুধুমারে নবনরির জি্য কস্ার িরার সম়ে োৎষেণাৎ নিছু সমর়ের জি্য আপিার প্রদশ্বিীর 
িীরচর জা়েগাটুকু ব্যবরার িররে পাররবি।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §§20-465(b), 20-465(n)

11 আপিারি অবশ্যই পথচারীরদর জি্য ফুটপারে িমপরষে 12 ফুট প্রশস্ এিটি পনরষ্ার রাস্া কছর়ে নদরে ররব।

েরামেকে:  দরূত্বটি পনরমাপ িরা র়ে সম্পনত্তর িাইি কথরি ফুটপারের কযরিাি বাাঁধি  
 (কযমি, বাইি র ্যািগুনি, ফা়োর রাইড্্যা্টস, রাস্ার িষেণ) পয্বন্ত বা যনদ কিািও বাাঁধি িা থারি 
োররি িাব্ব পয্বন্ত।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(a)

12 আপিার িাট্ব  অথবা স্্যা্ডটিরি অবশ্যই িারব্বর পারশ অবনস্ে ররে ররব। ☐ র্যাাঁ
NYC Code §20-465(a)

13 আপিার িাট্ব  বা স্্যা্ড এবং আপনি কয পণ্যগুনি নবনরি িররছি কসগুনিরি অবশ্যই কিারিা নবনর্ংর়ের প্ররবশ বা 
প্রস্াি এিািা কথরি িমপরষে 20 ফুট দরুর ররে ররব।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(d)

14 আপিার িাট্ব /স্্যা্ড, যািবারি, আপনি কয পণ্যগুনি নবনরি িররছি এবং আপিার নবনরির সারথ সম্পনি্ব ে কিািও 
সামগ্ী কিািও নবনর্ং বা িাঠারমা (কযমি ি্যাম্পরপাস্স, পানি্ব ং নমটার, কমইিবসে, রোনফি নসগি্যাি কপাস্, ফা়োর 
রাইড্্যা্ট, নরে বসে, কবঞ্চ, বারসর আশ্র়ে কিন্দ্র, রে্যাশ নবি বা রে্যানফি ব্যানর়োর) কি পেশ্ব িররে পাররব িা।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(c)

অন্যান্য

15 আপনি পাি্ব  িরা বা ডাবি পাি্ব  িরা কমাটর গান়ে কথরি নবনরি িররে পাররবি িা। ☐ র্যাাঁ
NYC Code §20-465(o)



পরিদর্শনেি চেকরিস্ট:
সাধািণ চেন্ডিনদি

4 এর 406/2021

প্রসয়াজনীয়তা আেলন ল্ এই 
প্রসয়াজনীয়তাগুলল 
েরূণ ্সরন?

16 আপনি নবদ্ুযৎ বা নবদ্ুযৎ চানিে সরঞ্াম বা কেি বা গ্যাস চানিে সরঞ্াম, নডোইস বা যন্ত্রপানে ব্যবরার িররে 
পাররবি িা।

েরামেকে: আপনি পাও়োর িরড্ব  কিািও সরঞ্াম ব্যবরার িররে পাররবি িা।

েরামেকে: আপনি ব্যাটানর চানিে সরঞ্াম ব্যবরার িররে পাররবি ।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(p)

17 যনদ আপিার িাট্ব  বা স্্যা্ড যািবারি চিাচরির পরথ থারি (উদাঃ, পানি্ব ং এর জা়েগা) োররি, আপিারি অবশ্যই 
সমস্ রে্যানফি এবং পানি্ব ং আইি কমরি চিরে ররব।

েরামেকে:  যনদ যািবারি চিাচরির পরথ কিারিা কসফটি কজাি থারি োররি আপনি কসখারি বা ফা়োর রাইড্্যা্ট 
কথরি 15 ফুট দরূরত্বর মরধ্য নবনরি িররে পাররবি িা।

☐ র্যাাঁ

NYC Code §20-465(f); 6 RCNY §2-304(c)

মলূ্য লট্াসনা

18 কসি অফার থািা সিি সামগ্ীর জি্য আপিারি অবশ্যই নিম্ননিনখেোরব ির নবরীি মিূ্য কদখারে ররব:

•  প্রনেটি সামগ্ীরে স্্যাম্প, ট্যাগ, বা কিরবি দ্ারা। অথবা
•  কযখারি সামগ্ী প্রদশ্বি িরা র়ে কসখারি পেষ্টোরব কদখা যা়ে এমি এিটি ধিনচহ্নরে

☐ র্যাাঁ

6 RCNY §2-307(b)

রলেে

19  কিারিা গ্ারি কযরিারিা সামগ্ী রি়ে িররি আপিারি অবশ্যই রিনমি িম্রযুক্ত এিটি রনশদ প্রদাি িররে ররব। 
রনশদটিরে অবশ্যই নিম্ননিনখেগুনি থািরে ররব:

•  রির়ের োনরখ
•  কমাট টািার পনরমাণ এবং প্রদাি িরা ির
•  সামগ্ীটির নববরণ
•  আপিার কজিাররি কে্ডর িাইরসসে িম্র
•  এিটি নববনৃে যারে কিখা থািরব কয DCWP কি অনেরযাগ িরা যারব এবং যারে DCWP-র ঠিিািা ও 

কটনিরফাি িম্র (311) অন্তেু্ব ক্ত থািরব

েরামেকে:  অিরুরাধ িরার সারথ সারথই আপিারি DCWP-র ইসেরপক্টররদর কসই নদরির আরগর কিারিা নবনরির 
রনশরদর এিটি িনপ প্রদাি িররে ররব।

☐ র্যাাঁ

6 RCNY §2-307
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এই দস্ারবজটি কিবি েথ্য প্রদারির উরদেরশ্য সরবরার িরা রর়েরছ এবং এটি সমূ্পণ্ব ি়ে অথবা আইিী পরামশ্ব স্াপি িরর িা। নিউ ই়েি্ব  নসটি-র 
সমস্ ব্যবসারি অবশ্যই সমস্ প্রাসনঙ্ি কফডাররি, রাজ্য এবং নসটি আইি এবং নি়েম কমরি চিরে ররব। সিি ব্যবসা়েী এমি সব বে্ব মাি আইি 
সম্পরি্ব  জািা এবং কমরি চিার জি্য দা়েবদ্ধ, কযগুনি োরদর ব্যবসারি প্রোনবে িরর।

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

