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আপডেট করা হডেডে 03/17/2021 তাররডে 

 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, বুধবার:  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 রনধধারে 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। 
 

কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভসস আভবদভির কেকবলস্ট 
 
9ই আগোস্ট, 2020 তোবরি অ্িুযোেী, DCWP কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট কসলসপোসকিভদর আর লোইভসস কদে িো।  
অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ বব োগটি কদিুি। 
 

কোর কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভসস অ্বশ্যই থোকভত হভব? 

 
রনউ ইেকধ  র টির সকান বা স্থ্াডন বা রবরডিং-এ রনমধাে, সমরামত, ররমডেরলিং, বা অ্নযানয বারির উন্নেডনর কাজ 

করডত একজন বযরি বা বযব ার একটি সহাম ইমপ্রুভডমন্ট কন্ট্র্যাক্টর লাইড স অ্বেযই থাকডত হডব। অ্নযানয বারির 

উন্নেডনর কাডজর অ্ন্তভুধ ি হল, তডব এডতই  ীরমত নে, রনমধাে, প্ররতস্থ্াপন, বা সব ডমন্ট, ড্রাইভওডে, সেস, গযারাজ, 

লযান্ডডেরপিং, পযাটিও, সপা ধ,  াইেওোক,  ুইরমিং পুল, োডির উন্নেন, এবিং কাঠাডমা বা বারি বা অ্যাপাটধ ডমন্ট রবরডিং-
এর পাডে থাকা জরমর ওপডর অ্নযানয উন্নেন।   
 
এই বেধনাটি হল কার অ্বেযই সহাম ইমপ্রুভডমন্ট কন্ট্র্যাক্টর লাইড স থাকডত হডব তার একটি  াধারে বেধনা। 
   

একটি কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টর লোইভসভসর আভবদি করোর জিয প্রভেোজিীেতোর ক্যযইক বলস্ট 
রবস্তাররত 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। 
 

  াধারে লাইড ডসর আডবিন 
 

 স ল  টযাক্স পররচেপত্র নম্বর অ্থবা অ্যারিডকেন কনোডমধেন নম্বর 
 

 বযব ার ঠিকানার প্রমাে 
 

 বারির ঠিকানার প্রমাে 
 

 কমীর ক্ষরতপূরে রবমার তথয 
 

পডরর পৃষ্ঠা> 
 

Bengali | Home Improvement Contractor  
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  ী ার রনরাপি বযবহাডরর জনয আডমররকা েুিরাষ্ট্র পররডবে  ুরক্ষা  িংস্থ্া (U.S. Environmental 

Protection Agency, EPA)-র েিং াপডত্রর প্রমাে এবিং/অ্থবা স্বাক্ষররত রববৃরত  
 

 DCWP ট্রাস্ট োন্ড এনডরালডমন্ট ($200 fee) অ্থবা $20,000-এর র ডোরটি বডন্ডর প্ররতরলরপ  

(বা থােধ  পাটিধ  বন্ড),  ঠিকভাডব স্বাক্ষররত 
 

 কন্ট্র্যাকচুোল কমিাডেস এরগ্রডমন্ট (Contractual Compliance Agreement) 
 

 বারির উন্নেন রবষেক পরীক্ষা এবিং $50 পরীক্ষার মূলয  
 

 আঙুডলর োপ এবিং প্রডতযক বযরির জনয $75 প্ররিোকরডের মূলয  
 

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

 লাইড স মূলয  
 

আপনার আডবিন জমা করার মাধযডম আপনার লাইড স স্বেিংরিেভাডব অ্নুডমািন পাে না। 

 

আপিোর কয অ্বতবরক্ত বসটি বো কস্টট পোরবর্মট/লোইভসস/বিেোভরস প্রভেোজি হভত পোভর 

  
 াইেওোডকর কাডজর জনয রনউ ইেকধ  র টি পররবহন রবভাগ (Department of Transportation, DOT)-এর 

পাররমট প্রডোজন। 311-সত সোন করুন বা www.nyc.gov/dot-এ োন।   
 

অ্ডনক সহাম ইমপ্রুভডমডন্টর রনউ ইেকধ  র টি রবরডিং রবভাগ (Department of Buildings, DOB)-এর পাররমট 

িরকার। একটি বারি বা রবরডিং বানাডনা, সতালা, ওঠাডনা, বা  রাডনার কাডজ DOB-র একটি রবডেষ পররিেধডনর 

িরকার। 311-সত সোন করুন বা www.nyc.gov/buildings-এ োন।  
 

আপরন আপনার বযব ার কাডজর সথডক উৎপন্ন আবজধ না  রাডত বা অ্নয স্থ্াডন পাঠাডত চান, তডব আপনাডক অ্বেযই 
রনউ ইেকধ  র টি রবজডন  ইরন্টরগ্রটি করমেন (Business Integrity Commission)-এর সথডক একটি ক্লা  ওোন 

স লে সহাওলার সররজডেেন সপডত হডব। একটি আডবিন সপডত এবিং আরও তথয জানডত 311-সত সোন করুন বা 
www.nyc.gov/bic-এ োন। 
 

এটি  মূ্পেধ তারলকা নে। অ্রতররি  িংস্থ্ান মূহ রবভাগটি সিেুন। 

 
আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো 

 
 
 
 

  
 

 

 
সকবলমাত্র লযাপটপ বা সেেটপ 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 পৃষ্ঠাডত ঠিকানা সিওো আডে)।  
 
ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম: LicensingAppointments@dca.nyc.gov 

ক োভির র্মোধ্যভর্ম*: (212) 436-0441 নম্বডর সোন করুন। (স ামবার – শুিবার, 

 কাল 8টা – রবডকল 4সট) 
 

*এই নম্বরটি সকবলমাত্র  েরীডর পররডষবা পাওোর অ্যাপডেন্টডমন্ট রনধধারে করার জনয। 
 াধারে প্রডের জনয onlineappsdocs@dca.nyc.gov–এ ইডমল করুন। 
 

http://www.nyc.gov/dot
http://www.nyc.gov/buildings
http://www.nyc.gov/bic
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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ওই স্থ্াডন রবনামূডলয বযােযার পররডষবা উপলব্ধ রডেডে। প্ররতবন্ধকতা-রবষেক  মন্বডের জনয 
অ্নুডরাধ 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। 

বযবসোবেক সোটিক ব ভকট (Business Certificate)-এর সম্পভকক  গুরুত্বপরূ্ক বোতক ো 
 
আপনার বযব ার আইরন কাঠাডমা অ্নুোেী আপনার প্রডোজয বযব ারেক  াটিধ রেডকট অ্বেযই থাকডত হডব। আপনার 

আডবিন প্ররিোকরডের জনয েরিও DCWP-এর কাডে আপনার বযব ারেক  াটিধ রেডকট জমা সিওোর িরকার সনই, 
DCWP রনউ ইেকধ  র টি প্রো রনক রবরধ (Administrative Code)-র 20-104 ধারা অ্নু াডর এই নরথর জনয 
অ্নুডরাধ করডত পাডর। 

 
আপনার রনডজর োিা অ্নযানয একক মারলক োুঁরা একটি নাডমর অ্ধীডন কােধ পররচালনা করডেন তাুঁডির অ্বেযই 
একটি বযব ারেক/গৃহীত নাডমর  াটিধ রেডকট থাকডত হডব।  
 
আপনার বযব ার সক্ষডত্র, পাটধ নাররেডপর জনয একটি পাটধ নাররেপ  াটিধ রেডকট থাকডত হডব এবিং, প্রডোজয হডল, গৃহীত 

নাডমর  াটিধ রেডকট 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 ( িংেুি)। 
 
• কসলস টযোক্স পবরেেপত্র িম্বর অ্থবো অ্যোবিভকশ্ি কি োভর্মকশ্ি িম্বর। 

স ল  টযাক্স  িংগ্রহ করডত কতৃধ পডক্ষর  াটিধ রেডকডটর জনয আডবিন করডত, 

www.businessexpress.ny.gov সিেুন। 

 
• বযবসোর ঠিকোিোর প্রর্মোর্।  

হে বযব ার নাডম নেত লাইড ডসর আডবিডন তারলকাভুি একজন বযরির নাডম রনম্নরলরেত নরথগুরলর সে 

সকান একটির প্ররতরলরপ জমা করুন:  

 
o গত 90 রিডনর মডধয পাওো ইউটিরলটি রবল (অ্থধাৎ, সটরলডোন, গযা , ইডলরিক, সকরবল, অ্থবা 

জল) অ্থবা 
o বতধ মান পাট্টা বা িরলল অ্থবা 
o বতধ মান ভািা বা বন্ধডকর রবল অ্থবা 
o রবমার নরথ বা রবমার রবল োডত আপনার বযব ার ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o সকান  রকারর  িংস্থ্ার সথডক কডর পডন্ডস োডত আপনার বযব ার ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o একটি র টি/সস্টট/সেডেরাল  রকারর  িংস্থ্া প্রিত্ত বতধ মান ( রিে) লাইড স বা পাররমট বা 

 াটিধ রেডকট োডত আপনার বযব ার ঠিকানা রডেডে 

http://www.dos.ny.gov/corps
http://www.businessexpress.ny.gov/
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• বোবির ঠিকোিোর প্রর্মোর্।  
লাইড ডসর আডবিডন তারলকাভুি  কল বযরিডক অ্বেযই তাুঁর নাডম থাকা রনম্নরলরেত নরথগুরলর মডধয সে 

সকান একটির প্ররতরলরপ রিডত হডব:  

 
o গত 90 রিডনর মডধয পাওো ইউটিরলটি রবল (অ্থধাৎ, সটরলডোন, গযা , ইডলরিক, সকরবল, অ্থবা 

জল) অ্থবা 
o সকান  রকারর  িংস্থ্ার সথডক কডর পডন্ডস োডত আপনার বারির ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o বতধ মান পাট্টা বা িরলল অ্থবা 
o রবমার নরথ বা রবমার রবল োডত আপনার বারির ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o একটি র টি/সস্টট/সেডেরাল  রকারর  িংস্থ্া প্রিত্ত বতধ মান ( রিে) লাইড স বা পাররমট বা 

 াটিধ রেডকট োডত আপনার বারির ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o কডলজ বা েুল কডর পডন্ডস োডত বারির ঠিকানা রডেডে অ্থবা 
o বতধ মান ভািা বা বন্ধডকর রবল অ্থবা 
o ড্রাইভাডরর লাইড স অ্থবা 
o রমউরনর পাল ID কােধ  

 
একজন বযরি রেরন অ্নয বযরির ঠিকানাে থাডকন, তাুঁরা সিডবন:  

 
o পাট্টার মারলক বা বারির মারলডকর নাডম বারির ঠিকানার একটি প্রমাে (উপডর সিেুন) এবিং 
o বারির মারলক বা পাট্টার মারলডকর স্বাক্ষররত রচঠি োডত উডেে করা থাকডব সে বযরিটি এই 

ঠিকানাে থাডকন 

 
• কর্মীভদর ক্ষবতপরূর্ ববর্মোর তথয 

কমীডির ক্ষরতপূরে রবমার তডথযর প্রমাে রহ াডব রনম্নরলরেত নরথগুরলর সে সকান একটির প্ররতরলরপ রিন:  

 
o একটি প্রাইডভট রবমা বাহক বা রনউ ইেকধ  সস্টট ইনরেডোডরস োন্ড অ্রে  (State Insurance 

Fund Office)-এর সথডক কমীডির ক্ষরতপূরে রবমার জনয একটি রবমা  াটিধ রেডকট। রবমা 
 াটিধ রেডকডট  াটিধ রেডকডটর ধারক রহ াডব উপডভািা এবিং কমী  রুক্ষা রবভাগ (Department of 

Consumer and Worker Protection)-এর নাম অ্বেযই থাকডত হডব এবিং রবভাডগর ঠিকানা 
অ্ন্তভুধ ি করডব: 42 Broadway, New York, NY 10004। অ্থবা 

o রনউ ইেকধ  সস্টট কমীডির ক্ষরতপূরডের সবােধ  (Workers’ Compensation Board)-এর সথডক 

অ্বযাহরতর প্রতযেন (Attestation of Exemption)-এর  াটিধ রেডকট (কমীডির ক্ষরতপূরে রবমা 
পাওোর জনয আপরন েরি প্রডোজনীেতাগুরল সথডক অ্বযাহরত পাওোর িারব কডর থাডকন)। আরও 

তডথযর জনয রনউ ইেকধ  সস্টট কমীডির ক্ষরতপূরডের সবাডেধ র ওডেব াইট www.wcb.ny.gov সিেুন। 
 

গুরুত্বপূেধ:  
 

o আপনার বযব া কমীডির ক্ষরতপূরডের অ্বযাহরতর জনয আর সোগয না হডল আপনাডক অ্বেযই 
DCWP-সক কমীডির ক্ষরতপরূে রবমার প্রমাে রিডত হডব। 

o রনউ ইেকধ  সস্টট কমীডির ক্ষরতপূরডের কভাডরডজর জনয ACORD আডবিনপত্র গ্রহেডোগয প্রমাে 

নে। 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wcb.ny.gov/
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• EPA সোটিক ব ভকশ্ভির প্রর্মোর্ এবং/অ্থবো স্বোক্ষবরত বববৃবত।  
আপনার বযব া কীরকডমর কাজ  ম্পন্ন কডর তার উপডর রভরত্ত কডর আপনাডক অ্বেযই 1 অ্থবা 2 অ্থবা 
3-এ প্রিত্ত প্রডোজনীেতাগুরল জমা করডত হডব: 

 
1. EPA  িংোর, সমরামত, এবিং রঙ করা (Renovation, Repair, and Painting, RRP)-র 

 াটিধ রেডকেডনর প্ররতরলরপ এবং EPA  ী ােুি রডঙর কাডজর  াটিধ রেডকেন ( ী া হ্রাড র 

 াটিধ রেডকেন (Lead Abatement certification) নাডমও পরররচত)।  াটিধ রেডকডট অ্বেযই নাম, 

EPA  াটিধ রেডকট নম্বর, এবিং EPA  াটিধ রেডকডটর সমোডিাত্তীেধ হওোর তাররে থাকডত হডব। 
 
অ্থবা 
 

2. হে EPA RRP  াটিধ রেডকেন নেত EPA  ী া হ্রাড র  াটিধ রেডকেডনর প্ররতরলরপ এবং স্বাক্ষররত 

সহাম ইমপ্রুভডমন্ট কন্ট্র্যাক্টডরর রববৃরত ( িংেুি) োডত রনডিধ রেত হডব সে আডবিনকারী সকানরকম 

বারির উন্নেডনর কাজ করডল তার জনয অ্নযানয EPA  াটিধ রেডকেডনর িরকার সনই। 
 

অ্থবা 
 

3. স্বাক্ষররত সহাম ইমপ্রুভডমন্ট কন্ট্র্যাক্টডরর রববৃরত ( িংেুি) োডত রনডিধ রেত হডব সে আডবিনকারী 
সকানরকম বারির উন্নেডনর কাজ করডল তার জনয উভে EPA  াটিধ রেডকেন (RRP;  ী া 
হ্রা )-এর িরকার সনই। 

 
EPA  াটিধ রেডকেন  ম্পডকধ  আরও তডথযর জনয, epa.gov/lead সিেুন। 

 

• DCWP ট্রোস্ট  োন্ড এিভরোলভর্মন্ট অ্থবো সঠিক োভব স্বোক্ষবরত $20,000 বসভেোবরটি বভন্ডর 

প্রবতবলবপ (অ্থবো থোডক  পোটিক  বন্ড)।  
 

o আপরন আপনার বযব াডক ট্রাস্ট োডন্ডর অ্ন্তভুধ ি করডত চাইডল, ট্রাস্ট োন্ড এনডরালডমন্ট 

আডবিনপত্রটি ( িংেুি)  মূ্পেধ করুন। ট্রাস্ট োডন্ডর  ডঙ্গ েুি হওোর মূলয $200।  
 
অ্থবা 
 

o আপরন আপনার বযব াডক ট্রাস্ট োডন্ডর অ্ন্তভুধ ি না করডল, আপনাডক  ঠিকভাডব স্বাক্ষররত 

$20,000 র ডোররটি বডন্ডর প্ররতরলরপ (অ্থবা থােধ  পাটিধ  বন্ড) জমা করডত হডব। বডন্ডর 

প্ররতরলরপডত  াটিধ রেডকডটর ধারক রহ াডব উপডভািা এবিং কমী  ুরক্ষা রবভাডগর নাম অ্বেযই 
থাকডত হডব।  মস্ত নরথডত আপনার কডপধাডরট নাম, বযব ারেক (Doing-Business-As, DBA) 

নাম (েরি থাডক), এবিং স্থ্াডনর ঠিকানা অ্বেযই একিম এক থাকডত হডব। আপনাডক বভন্ডর 
রবসভদর প্রবতবলবপও অ্বেযই জমা রিডত হডব োডত উরেরেত থাকডব সে বডন্ডর  মূ্পেধ মুলয 
সিওো হডেডে এবিং লাইড রসিং-এর  মে ীমার আডগ তার সমোি উত্তীেধ হডব না।  

 

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।  
 
 
 
 

 

https://www.epa.gov/lead
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• কন্ট্র্যোকেুেোল কর্মিোভেস এবিভর্মন্ট (Contractual Compliance Agreement) ( িংেুি)। 
আপনার চুরি আইরন প্রডোজনীেতাগুরল সমটাডি রকনা তা রনরিত করডত 

nyc.gov/BusinessToolbox-এ উপলব্ধ কন্ট্র্যাকচুোল কমিাডেস সচকরলস্ট এবিং মডেল “সহাম 

ইমপ্রুভডমন্ট এরস্টডমট অ্যান্ড োইনাল কন্ট্র্যাক্ট (Home Improvement Estimate and Final 

Contract)” সিেুন।  
 

• বোবির উন্নেি ববষেক পরীক্ষো এবং $50 পরীক্ষোর র্মূলয।  
 
রনম্নরলরেত প্রডোজনটি এমন আডবিনকারীর সক্ষডত্র প্রডোজয রেরন 2018  াল সথডক আডগর বারির উন্নেন 

রবষেক পরীক্ষাে উত্তীেধ হনরন:  

 
DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র (ঠিকানা 1 নিং পৃষ্ঠাে রডেডে)  কাল 8টা সথডক িপুুর 2:30-এর মডধয বারির 

উন্নেন রবষেক পরীক্ষাটি সিওোর জনয একজন একক মারলক,  াধারে পাটধ নার, কডপধাডরট অ্রে ার, 

রপ্ররসপযাল, োইডরক্টর,  ি য, অ্থবা সকাম্পারনর স্টডকর 10% বা তার সবরে সেোর রডেডে এমন 

সেোরডহাডারডক অ্বেযই একটি অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করডত হডব।   
 

পরীক্ষাটিডত 30টি প্রে থাকডব। উত্তীেধ হডত সগডল আপনাডক অ্বেযই নূযনতম 21টি প্রডের উত্তর  ঠিকভাডব 

রিডত হডব। মূলয হল $50। পরীক্ষার মলূয লাইড ডসর মূডলযর সথডক আলািা এবিং তা সেরতডোগয নে। 
আপরন েরি পরীক্ষাটিডত ি’ুবার অ্নুত্তীেধ হন, তডব আবার পরীক্ষা সিওোর জনয আপনাডক অ্বেযই 
পরীক্ষার মূলয রিডত হডব। 
 
পরীক্ষাটির প্রস্তুরতডত আপনাডক  াহােয করডত একটি বোবির উন্নেি ববষেক পরীক্ষোর বিভদক বশ্কো 
nyc.gov/BusinessToolbox–এ উপলব্ধ রডেডে। 
 
গুরুত্বপরূ্ক:  
 

o রনম্নরলরেত বযরিডির মডধয সকবলমাত্র একজনডক বারির উন্নেন রবষেক পরীক্ষাে উত্তীেধ হডত 

হডব: একক মারলক,  াধারে পাটধ নার, কডপধাডরট অ্রে ার, রপ্ররসপযাল, োইডরক্টর,  ি য, অ্থবা 
সকাম্পারনর স্টডকর 10% বা তার সবরে সেোর রডেডে এমন সেোরডহাডার।  

 

• আঙুভলর ছোপ এবং $75 প্রবিেোকরভর্র র্মূলয। 
DCWP লাইড রসিং সকডন্দ্র (ঠিকানা 1 নিং পৃষ্ঠাে রডেডে) আঙুডলর োপ রিডত  কল একক মারলক,  াধারে 

পাটধ নার, কডপধাডরট অ্রে ার, রপ্ররসপযাল, োইডরক্টর,  ি য, এবিং সকাম্পারনর স্টডকর 10% বা তার সবরে 

সেোর রডেডে এমন সেোরডহাডারডক অ্বেযই একটি অ্যাপডেন্টডমন্ট ঠিক করডত হডব। রনম্নরলরেত সে 

সকান একটি ID  ডঙ্গ আনুন:  
 

o আডমররকা েুিরাডষ্ট্রর সে সকান সস্টডটর 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, সস্টট, বা সেডেরাল কমী ID কােধ  
o রমউরনর পাল ID কােধ  

 
লাইড ডসর মূলয রবভাডগ অ্থধমূডলযর তথয সিেুন। 
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• প্রভযোজয হভল, 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। 

 

লোইভসভসর 
সর্মেসীর্মো: 
2 বের 

কর্মেোভদোত্তীর্ক 
হওেোর তোবরি: 

28সে সেব্রুোরী 
রবডজাি বের 

লোইভসভসর র্মূলয: 

আপবি যবদ আপিোর আভবদি এই 
তোবরভির র্মভধ্য জর্মো কভরি: 

ববকল্প 1 ববকল্প 2 

একটি রবডজাি বেডরর 1লা মাচধ  সথডক 

একটি রবডজাি বেডরর 31সে আগাস্ট 

পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি 

পরবতী রবডজাি বেডরর 28সে 

সেব্রুোরর সেষ হডব তার জনয 
$100 প্রিান করুন।  

( বধারধক 24 মাড র জনয ববধ 

থাকডব।) 

 

একটি রবডজাি বেডরর 1লা স ডেম্বর 

সথডক একটি সজাি বেডরর 28 বা 29সে 

সেব্রুোরর পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি 

রনকটবতী রবডজাি বেডরর 

28সে সেব্রুোরর সেষ হডব তার 
জনয $75 প্রিান করুন। 

( বধারধক 18 মাড র জনয ববধ 

থাকডব।) 

 

একটি সজাি বেডরর 1লা মাচধ  সথডক একটি 

সজাি বেডরর 31সে আগাস্ট পেধন্ত  
 
 
 
 
 

এমন লাইড স োর সমোি 

রনকটবতী রবডজাি বেডরর 

28সে সেব্রুোরর সেষ হডব তার 
জনয $50 প্রিান করুন। 

( বধারধক 12 মাড র জনয ববধ 

থাকডব।) 

 

একটি সজাি বেডরর 1লা স ডেম্বর সথডক 

একটি রবডজাি বেডরর 28সে সেব্রুোরর 

পেধন্ত 

এমন লাইড স োর সমোি 

রনকটবতী রবডজাি বেডরর 

28সে সেব্রুোরর সেষ হডব তার 

জনয $25 প্রিান করুন। 

( বধারধক 6 মাড র জনয ববধ 

থাকডব।)  

এমন লাইড স োর সমোি 

পরবতী রবডজাি বেডরর 28সে 

সেব্রুোরর সেষ হডব তার জনয 
$125 প্রিান করুন। 

( বধারধক 30 মাড র জনয ববধ 

থাকডব।) 
    

অ্থধ প্রিাডনর মাধযম: 
 

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

o সিরেট কােধ  (সকবলমাত্র রভ া, মাস্টারকােধ , আডমররকান এক্সডপ্র , রে কভার কােধ )।  
আপনার সথডক একটি সেরডতর অ্ডোগয কনডভরনডেস মলূয সনওো হডব। ( েরীডর বা অ্নলাইডন) 
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কহোর্ম ইর্মপ্র ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টরভদর জিয অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ 

      

• বোবির উন্নেি ববষেক পরীক্ষোর বিভদক বশ্কোর জনয nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 
• আপনার বযব াডক প্রভারবত করডত পাডর এমন আইন এবিং রনেমাবলী সিোর জনয 

nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 

 
• পবরদশ্কভির কেকবলভস্টর জনয: কহোর্ম ইর্মপ্র ভর্মন্ট কন্ট্র্যোক্টর, nyc.gov/BusinessToolbox 

সিেুন। 

 
• DCWP-এর কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট এবস্টভর্মট এবং  োইিোল কন্ট্র্যোক্ট-এর জনয 

nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 

 
• আপনার বযব া সোলা, চালাডনা, এবিং বািাডনাে উপকারর  িংস্থ্ানগুরলর জনয nyc.gov/business 

সিেুন। 

 
• বেস্কভদর বোবি “বেভসর সহোেক” কভর কতোলোর উপোেগুবল জোিুি  

DCWP এবিং বাধধডকযর জনয রবভাগ (Department for the Aging)-এর দ্বারা বতরর, এই প্রচারপত্রটি 

বেেডির  ডঙ্গ কাজ করা, বারিডক বেড র  হােক কডর সতালার উপাে, এবিং বেেডির পররডবে-বান্ধব হডে 

ওঠাে  াহােয করার রবষডে কন্ট্র্যাক্টরডির জানাে। nyc.gov/BusinessToolbox সিেুন। 
 

• কহোর্ম ইর্মপ্রু ভর্মন্ট কসলসপোসকি সম্পভকক  গুরুত্বপরূ্ক আপভডট 

2020-র স্থ্ানীে আইন 31 (Local Law 31 of 2020) সহাম ইমপ্রুভডমন্ট স ল পা ধনডির জনয লাইড ডসর 

প্রডোজনীেতা বারতল কডর রিডেডে। 9ই আগাস্ট, 2020 তাররে অ্নুোেী, DCWP সহাম ইমপ্রুভডমন্ট 

স ল পা ধনডির আর লাইড স সিে না এবিং আর কেনই নতুন বা নবীকরডের আডবিন গ্রহে করডব না। এই 
বারতলকরে সহাম ইমপ্রুভডমন্ট কন্ট্র্যাক্টরডির জনয লাইড ডসর প্রডোজনীেতাডক প্রভারবত কডর না। 

 


