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 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 োমবোর, বুধবোর:  কোল 8টো – ববককল 4সট 

অ্যোপকেন্টকমকন্টর সেষ  মে: ববককল 3:30সট 

NYC কু্ষদ্র বযবসো  
সহোেতো ককন্দ্র 

90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
 
 
 

ককবলর্মোত্র বিম্নবলবিত সর্মভে অ্যোপভেন্টভর্মভন্টর 

র্মোধ্যভর্ম: 
 

মঙ্গলবোর, বৃহস্পবিবোর:  কোল 8টো – ববককল 4সট 

অ্যোপকেন্টকমকন্টর সেষ  মে: ববককল 3:30সট 

 

ককোব ড-19 সতকক বোতক ো 
 

স্বোস্থ্য ও  ুরক্ষোর কোরকে, DCWP লোইক বসিং সকন্দ্র এবিং NYC কু্ষদ্র বযব ো  হোেিো সকন্দ্র প্রিযক্ষ  োক্ষোৎকোকরর পবরকষবো বিকি 

পোকর নো, িকব আপবন  েরীকর আপনোর লোইক কসর আকবিন জমো করকি অ্যোপকেন্টকমকন্টর একটি  মে বনধধোরে করকি পোকরন। 

আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো ববভোগটি সিখুন। 
 

DCWP-ও  োমবেকভোকব খচুকরো িোমোককর বিলোর এবিং খুচকরো ববিযুবিন ব গোকরকটর বিলোকরর আকবিন 

onlineappsdocs@dca.nyc.gov–এ ইকমকলর মোধযকম গ্রহে করকে। 
 

 

িুচভরো তোর্মোভকর বডলোর লোইভসস আভবদভির কচকবলস্ট 
 
আপিোর বযবসো ফোভর্মকসী হভল বো ফোভর্মকসী এর অ্ন্ত ুক ক্ত হভল, এই আভবদিটি জর্মো করভবি িো। 
 
ফোকমধ ী এবিং বযব ো যোকির ফোকমধ ী অ্ন্তভুধ ক্ত আকে NYC আইন িোকিরকক খুচকরো িোমোককর বিলোর লোইক স  িংগ্রহ করকি 

বনকষধ ককর। 

 
***গুরুত্বপরূ্ক: কবর্মউবিটি বডবিক্ট কযোপ (Community District Caps)*** 

 
খুচকরো িোমোককর বিলোর লোইক কসর জনয কবমউবনটি বিবিক্ট কযোপ 24সে সফব্রুেোবর, 2018 িোবরখ সেকক কোযধকর হকেকে। 

বিধ মোন কবমউবনটি বিবিক্ট কযোকপর িোবলকোর জনয, opendata.cityofnewyork.us-সি NYC উন্মুক্ত িেয (Open Data)  
সিখুন এবিং “খুচকরো িোমোককর বিলোর (tobacco retail dealer)” খুুঁজনু। 

 
আপবন এই আকবিনটি জমো বিকি পোরকবন যবি শুধুমোত্র: 

 
• আপনোর কবমউবনটি বিবিকক্ট লোইক স উপলব্ধ েোকক। 

• খুচকরো িোমোককর বিলোর লোইক স হ একটি বযব ো বববি হকে যোে, সকোন বযবক্ত ককপধোকরেনটির 10% বো িোর সববে 

সেেোর অ্বধগ্রহে ককর, অ্েবো পোটধ নোরবেকপ পবরবিধ ন ঘকট। যিক্ষে পযধন্ত একটি বিধ মোন,  বিে লোইক স ঠিকোনোকি 

“ভোকলো অ্বস্থ্োে” রকেকে এবিং বববি বো পবরবিধ ন হওেোর 30 বিকনর মকধয আপবন একটি নিুন লোইক কসর জনয আকবিন 

করকেন, আপবন (নিুন বযব ো) একই স্থ্োকন একটি নিুন লোইক কসর জনয আকবিন করকি পোকরন। 

• আপনোর বযব ো বকেু বনবিধষ্ট ববমোন বন্দকর বো পোককধ  অ্ববস্থ্ি সযগুবল কবমউবনটি বিবিক্ট কযোকপর আওিোে পকে নো।* 

 
*আপবন যবি কযোকপর এই বযবিিকমর সয সকোন একটির অ্ধীন হন, িকব আপনোকক অ্বেযই খুচকরো িোমোককর বিলোর কযোপ 

একেপেন  োটিধ বফককেন (Tobacco Retail Dealer Cap Exception Certification) এবিং  হোেক নবেপত্র জমো করকি 

হকব। আরও িকেযর জনয প্রকেোজনীেিো ববভোগটি সিখুন। 

 
কবমউবনটি বিবিক্ট কযোপ  ম্পককধ  আপকিট সপকি nyc.gov/dcwp–এ নজর রোখুন। 

 
 
 
 

Bengali | Tobacco Retail Dealer 
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কোর িুচভরো তোর্মোভকর বডলোর লোইভসস অ্বশ্যই থোকভত হভব? 

 
 রো বর সভোক্তোর কোকে ব গোকরট বো িোমোকজোিীে পেয, সযমন ব গোর, সচবোকনো যোে এমন িোমোক, পোইকপর িোমোক, 

বনকজ বনকজ সরোল করো যোে এমন িোমোক, বখবন, বববে, নব য, হুঁককো, অ্েবো দ্রোবয িোমোকজোিীে দ্রবয বববি করকি 

আপনোর অ্বেযই একটি খচুকরো িোমোককর বিলোর লোইক স েোককি হকব। 

 
এই বেধনোটি হল কোর অ্বেযই খুচকরো িোমোককর বিলোর লোইক স েোককি হকব িোর একটি  োধোরে বেধনো। 

 

একটি িুচভরো তোর্মোভকর বডলোর লোইভসভসর আভবদি করোর জিয প্রভেোজিীেতোর ক্যযইক বলস্ট  
ববস্তোবরি বেধনোর জনয প্রকেোজনীেিো ববভোগটি সিখুন। বনবিি করুন সয আপবন  ব প্রকেোজনীেিোগুবল বমটিকেকেন; নেি, 

আপনোর আকবিন অ্ মূ্পেধ েোককব। লোইক স ই ুয করোর জনয DCWP সকবলমোত্র  মূ্পেধ আকবিন গ্রহে করকি পোকর। 

 
  োধোরে লোইক কসর আকবিন 

 

 স ল  টযোে পবরচেপত্র নম্বর অ্েবো অ্যোবিককেন কনফোকমধেন নম্বর 
 

 ব গোকরট বো িোমোকজোিীে দ্রকবযর বববির জনয খচুকরো বিলোর এবিং সভবডিং সমবেকনর সক্ষকত্র বনউ ইেকধ  সেট কর 

এবিং অ্েধ ববভোগ (Department of Taxation and Finance)-এর সরবজকিেন 
 

 বযব োর ঠিকোনোর প্রমোে 
 

 বোবের ঠিকোনোর প্রমোে 
 

 খুচকরো িোমোককর বিলোর কযোপ একেপেন  োটিধ বফককেন (Tobacco Retail Dealer Cap Exception 

Certification) এবিং  হোেক নবেভুবক্তকরে (প্রকযোজয হকল) 
 

 কোজ করোর ক্ষমিোপ্রিোকনর বববৃবি (Granting Authority to Act Affirmation) (প্রকযোজয হকল িকব) 
 

 লোইক স মূলয 
 
আপনোর আকবিন জমো করোর মোধযকম আপনোর লোইক স স্বেিংবিেভোকব অ্নুকমোিন পোে নো। 

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

 
বনউ ইেকধ  ব টিকি ববিযুবিন ব গোকরট বববি করকি সগকল আপনোর অ্বেযই একটি খচুকরো ববিযুবিন ব গোকরট বিলোর 

লোইক স েোককি হকব। খুচকরো ববিযুবিন ব গোকরট বিলোর লোইক সও কবমউবনটি বিবিক্ট কযোকপর আওিোধীন। 

 
এটি  মূ্পেধ িোবলকো নে। অ্বিবরক্ত  িংস্থ্োন মূহ ববভোগটি সিখুন। 

 
আভবদি জর্মো কদওেোর প্রবিেো 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
DCWP লোইক বসিং সককন্দ্র অ্েবো NYC কু্ষদ্র বযব ো  হোেিো সককন্দ্র  েরীকর জমো বিকি একটি 

অ্যোপকেন্টকমন্ট ঠিক করুন (1 নিং পষৃ্ঠোকি ঠিকোনো সিওেো আকে)।  
 

ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম: LicensingAppointments@dca.nyc.gov 

কফোভির র্মোধ্যভর্ম*: (212) 436-0441 নম্বকর সফোন করুন।  
(স োমবোর – শুিবোর,  কোল 8টো – ববককল 4সট) 
 

*এই নম্বরটি সকবলমোত্র  েরীকর পবরকষবো পোওেোর অ্যোপকেন্টকমন্ট বনধধোরে করোর জনয।  োধোরে প্রকের 

জনয onlineappsdocs@dca.nyc.gov–এ ইকমল করুন। 

mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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ওই স্থ্োকন ববনোমূকলয বযোখযোর পবরকষবো উপলব্ধ রকেকে। প্রবিবন্ধকিো-ববষেক  মন্বকের জনয অ্নুকরোধ 

জোনোকি, অ্নুগ্রহ ককর DCWP-এর প্রবিবন্ধী আকমবরকোনকির আইন (Americans with Disabilities 

Act, ADA)-এর সকোওবিধ কনটরকক humancapital@dca.nyc.gov-সি ইকমল করুন অ্েবো 
nyc.gov/dcwp–সি যোন এবিং “ মন্বে (accommodations)” খুুঁজনু। 

 
অ্নুগ্রহ ককর মকন রোখকবন:  

 ীমোর সক্ষকত্র বযবিিকমর জনয আকবিন জমো সিওেোে কক োর  মে ীমো েোকোে, DCWP সোর্মবেক োভব 
onlineappsdocs@dca.nyc.gov-কত ইভর্মভলর র্মোধ্যভর্ম আভবদি গ্রহর্ করভব। 
 
বরর্মোইন্ডোর: র্মোবলকোিো বববি বো পবরবতক ি হওেোর কোরভর্ আপবি আভবদি করভল, বববি বো 
পবরবতক ি হওেোর 30 বদভির র্মভধ্য DCWP-এর কোভে আপিোর আভবদি অ্বশ্যই জর্মো করুি।  
 

বযবসোবেক সোটিক বফভকট (Business Certificate)-এর সম্পভকক  গুরুত্বপরূ্ক বোতক ো  
 
আপনোর বযব োর আইবন কো োকমো অ্নুযোেী আপনোর প্রকযোজয বযব োবেক  োটিধ বফককট অ্বেযই েোককি হকব। আপনোর আকবিন 

প্রবিেোকরকের জনয যবিও DCWP-এর কোকে আপনোর বযব োবেক  োটিধ বফককট জমো সিওেোর িরকোর সনই, DCWP বনউ ইেকধ  
ব টি প্রেো বনক বববধ (Administrative Code)-র 20-104 ধোরো অ্ন ুোকর এই নবের জনয অ্নুকরোধ করকি পোকর। 

 
আপনোর বনকজর েোেো অ্নযোনয একক মোবলক যোুঁরো একটি নোকমর অ্ধীকন কোযধ পবরচোলনো করকেন িোুঁকির অ্বেযই একটি 

বযব োবেক/গৃহীি নোকমর  োটিধ বফককট েোককি হকব। 

 
আপনোর বযব োর সক্ষকত্র, পোটধ নোরবেকপর জনয একটি পোটধ নোরবেপ  োটিধ বফককট েোককি হকব এবিং, প্রকযোজয হকল, গৃহীি নোকমর 

 োটিধ বফককট েোককি হকব। 

 
ককপধোকরেন, বলবমকটি পোটধ নোরবেপ, বলবমকটি লোেোবববলটি সকোম্পোবন, অ্েবো বলবমকটি লোেোবববলটি পোটধ নোরবেপকক অ্বেযই বনউ 

ইেকধ  সেট ককপধোকরেন ববভোগ (Division of Corporations)-এর কোকে সরবজেোর করকি হকব এবিং  বিে েোককি হকব। 

আপনোর অ্বস্থ্োন www.dos.ny.gov/corps–এ সিখকি পোকরন। 

 
প্রভেোজিীেতো  
  
আপবি এই প্রভেোজিীে িবথপত্র এবং তথয জর্মো িো করভল DCWP আপিোর আভবদি গ্রহর্ করভব িো:  
 

• সোধ্োরর্ লোইভসভসর আভবদি ( িংযুক্ত)। 
 

• কসলস টযোক্স পবরচেপত্র িম্বর অ্থবো অ্যোবিভকশ্ি কিফোভর্মকশ্ি িম্বর। 
স ল  টযোে  িংগ্রহ করকি কিৃধ পকক্ষর  োটিধ বফকককটর জনয আকবিন করকি, www.businessexpress.ny.gov 

সিখুন। 

 
• বসগোভরট বো তোর্মোকজোতীে দ্রভবযর বববির জিয িুচভরো বডলোর এবং ক বন্ডং কর্মবশ্ভির কক্ষভত্র বিউ 
ইেকক  কস্টট কর এবং অ্থক বব োগ (Department of Taxation and Finance)-এর করবজভিশ্ি।  

ব গোকরট বো িোমোকজোিীে দ্রকবযর বববির জনয খচুকরো বিলোর এবিং সভবডিং সমবেকনর সক্ষকত্র সরবজকিেকনর জনয 
আকবিন করকি www.licensecenter.ny.gov সিখুন বো (518) 457-5735 নম্বকর সফোন করুন। 

 
 
 
 
 

http://www.dos.ny.gov/corps
http://www.businessexpress.ny.gov/
http://www.licensecenter.ny.gov/
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• বযবসোর ঠিকোিোর প্রর্মোর্। 
হে বযব োর নোকম নেি লোইক কসর আকবিকন িোবলকোভুক্ত একজন বযবক্তর নোকম বনম্নবলবখি নবেগুবলর সয সকোন 

একটির প্রবিবলবপ জমো করুন: 

 
o গি 90 বিকনর মকধয পোওেো ইউটিবলটি ববল (অ্েধোৎ, সটবলকফোন, গযো , ইকলবিক, সকববল, অ্েবো জল) 

অ্েবো 
o বিধ মোন পোট্টো বো িবলল অ্েবো 
o বিধ মোন ভোেো বো বন্ধককর ববল অ্েবো 
o বনউ ইেকধ  সেট অ্েবো অ্নয একটি বনউ ইেকধ  ব টি  রকোবর  িংস্থ্ো প্রিত্ত বিধ মোন ( বিে) লোইক স বো 

পোরবমট বো  োটিধ বফককট যোকি আপনোর বযব োর ঠিকোনো রকেকে 

 

• বোবির ঠিকোিোর প্রর্মোর্। 
লোইক কসর আকবিকন িোবলকোভুক্ত  কল বযবক্তকক অ্বেযই িোুঁর নোকম েোকো বনম্নবলবখি নবেগুবলর মকধয সয সকোন 

একটির প্রবিবলবপ বিকি হকব:  

 
o গি 90 বিকনর মকধয পোওেো ইউটিবলটি ববল (অ্েধোৎ, সটবলকফোন, গযো , ইকলবিক, সকববল, অ্েবো জল) 

অ্েবো 
o সকোন  রকোবর  িংস্থ্োর সেকক ককর পকডস অ্েবো 
o বিধ মোন পোট্টো বো িবলল অ্েবো 
o বিধ মোন ভোেো বো বন্ধককর ববল অ্েবো 
o ড্রোইভোকরর লোইক স অ্েবো 
o বমউবনব পোল ID কোিধ  

 
একজন বযবক্ত বযবন অ্নয বযবক্তর ঠিকোনোে েোককন, িোুঁরো সিকবন:  

 
o পোট্টোর মোবলক বো বোবের মোবলককর নোকম বোবের ঠিকোনোর একটি প্রমোে (উপকর সিখুন) এবিং 
o বোবের মোবলক বো পোট্টোর মোবলককর স্বোক্ষবরি বচঠি যোকি উকেখ করো েোককব সয বযবক্তটি এই ঠিকোনোে 

েোককন 

 

• প্রভেোজয হভল, িুচভরো তোর্মোভকর বডলোর কযোপ এভক্সপশ্ি সোটিক বফভকশ্ি ( িংযুক্ত) এবং সহোেক 
িবথ ুবক্তকরর্।  
আপবন কযোপ একেপেকনর অ্ধীকন হকল আপনোকক অ্বেযই এই প্রকেোজনীেিোটি জমো করকি হকব, যোকি মোবলকোনো 
বো পোটধ নোবেকপর পবরবিধ ন অ্ন্তভুধ ক্ত রকেকে। প্রো বঙ্গক বযবিিকমর জনয প্রকেোজনীে  হোেক নবেপকত্রর িোবলকো 
আকবিনপত্রটিকি সিওেো আকে। 

 
আপবন  হোেক নবেপত্র onlineappsdocs@dca.nyc.gov–সি ইকমল করকি পোকরন। 

 
দ্রষ্টবয: লোইক কসর  িংখযো কযোকপর সেকক কম হওেোর কোরকে আপনোর কবমউবনটি বিবিকির জনয আকবিকনর জনয 
যবি উন্মুক্ত জমো করোর (open filing)  মে ীমো েোকক, আপনোর এই প্রকেোজনীেিোটি জমো করোর িরকোর সনই। 

 

• প্রভেোজয হভল, কোজ করোর ক্ষর্মতোপ্রদোভির বববৃবত (Granting Authority to Act Affirmation) 

( িংযুক্ত)। 
এটি প্রকেোজন যবি লোইক কসর আকবিনকোরীর বিকল অ্নয সকউ এই আকবিনপত্রটি প্রস্তুি ককর ও জমো সিে। 

 
দ্রষ্টবয: আকবিনকোরীকক লোইক কসর আকবিন এবিং  িংবিষ্ট  কল আকবিনপকত্র স্বোক্ষর করকি হকব। 

 
 

mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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• লোইভসভসর র্মূলয। 
 

 
 
 

লোইভসভসর সর্মেসীর্মো:  
2 বের 

কর্মেোভদোত্তীর্ক হওেোর তোবরি:  

31সে বিক ম্বর 

লোইভসভসর র্মূলয: সম্পরূ্ক 2 বেভরর জিয $200 

আপবি েবদ আপিোর আভবদি এই তোবরভির র্মভধ্য 
জর্মো কভরি: 

আপিোভক র্মূলয 
বদভত হভব: 

আপিোর লোইভসভসর কর্মেোদ 
কশ্ষ হভব: 

একটি ববকজোে বেকরর 1লো জোনুেোবর সেকক 30সে জনু পযধন্ত $200 সজোে বেকরর 31সে বিক ম্বর 

একটি ববকজোে বেকরর 1লো জলুোই সেকক 31সে বিক ম্বর পযধন্ত $150 সজোে বেকরর 31সে বিক ম্বর 

একটি সজোে বেকরর 1লো জোনুেোবর সেকক 30সে জনু পযধন্ত $200 ববকজোে বেকরর 31সে বিক ম্বর 

একটি সজোে বেকরর 1লো জলুোই সেকক 31সে বিক ম্বর পযধন্ত $150 ববকজোে বেকরর 31সে বিক ম্বর 

অ্েধ প্রিোকনর মোধযম: 

 
o DCWP-সক প্রকিে সচক অ্েবো মোবন অ্িধ োর। ( েরীকর)  

 

o সিবিট কোিধ  (সকবলমোত্র বভ ো, মোেোরকোিধ , আকমবরকোন এেকপ্র , বি কভোর কোিধ )। আপনোর সেকক একটি 

সফরকির অ্কযোগয কনকভবনকেস মূলয সনওেো হকব। ( েরীকর বো অ্নলোইকন)  

 
িুচভরো তোর্মোভকর বডলোভরর জিয অ্বতবরক্ত সংস্থোিসর্মূহ 

 
• আপনোর বযব োকক প্রভোববি করকি পোকর এমন আইন এবিং বনেমোবলী সিখোর জনয nyc.gov/BusinessToolbox 

সিখুন। 

 
• পবরদশ্কভির কচকবলভস্টর জনয: িুচভরো তোর্মোভকর বডলোর, nyc.gov/BusinessToolbox সিখুন। 

 
• আপনোর বযব ো সখোলো, চোলোকনো, এবিং বোেোকনোে উপকোবর  িংস্থ্োনগুবলর জনয nyc.gov/business সিখুন। 

 
 
 
 


