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ত#াবধানমূলক লাইেস/: 1াম2মান খাদ2 িবে6তােদর কী কী জানেত হেব 
 
এক$ নতুন (ানীয় আইন .াম0মান খাদ0 িবে6তারা 8যভােব পুেরা বছেরর জন0 (পূণA-8ময়ািদ) .াম0মান 
খাদ0 িব6েয়র (mobile food vending, MFV) পারিমট 8পেত পােরন তােত বদল এেনেছ এবং 2032 
সাল পযAZ এই পারিমেটর সংখ0া বািড়েয় 4,450-এ িনেয় 8গেছ। সুিনিদA`ভােব বলেল, এই নতুন আইেন:   

• এক$ নতুন ধরেনর MFV লাইেসc dতির করা হেয়েছ যােক তfাবধানমলূক লাইেসc বলা হেg। 
এক$ তfাবধানমলূক লাইেসc িবে6তােদর এক$ পারিমেটর জন0 আেবদেনর সুেযাগ 8দয়। দইু 
ধরেনর তfাবধানমলূক লাইেসc আেছ: এক$ শহরব0াপী লাইেসc এবং এক$ Manhattan ব0তীত 
িনউ ইয়কA  শহর (New York City, NYC)-এর সমt 8বােরাuিলর জন0 (Manhattan-বিহভুA ত) 
লাইেসc।  

• NYC vা(0 ও মানিসক vা(0িবিধ দxর (vা(0দxর) yার 2032 সাল অবিধ {িত বছর িনে|া} 
সংখ0ক আেবদেনর {tাব করা আবশ0ক করা হেয়েছ:  

o শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসেcর জন0 100$ আেবদন।  
o Manhattan-বিহভুA ত তfাবধানমলূক লাইেসেcর জন0 300$ আেবদন।  
o িবকলা� ও মািকA ন যু}রাে�র {বীন নাগিরকেদর জন0 শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসেcর 

জন0 45$ আেবদন। 
• তfাবধানমলূক লাইেসc-{দ� ইউিনেট একজন তfাবধানমলূক লাইেসcধারক থাকােক আবশ0ক করা 

হেয়েছ িযিন সংি�` ইউিনট$র কাজ চলাকালীন ওই ইউিনেটই কমAরত থাকেবন। 
 
এই বদলuিল 8সই সব MFV ইউিনটuিলর জন0 {েযাজ0 নয় যােদর এক$ অ(ায়ী (মর�ম-িভি�ক) 
পারিমট, Green Cart পারিমট বা সীমাব� এলাকার পারিমট রেয়েছ। এই ইউিনটuিলর জন0 এক$ 
তfাবধানমলূক লাইেসেcর দরকার 8নই। 
 
আপনার যিদ এই মহূুেতA  এক$ শহরব0াপী বা 8বােরা-িনিদA` পারিমট 8থেক থােক, যা 1লা জলুাই, 2022 
তািরেখর আেগ জাির করা হেয়িছল, তাহেল আপনার ইউিনেটর জন0 1লা জলুাই, 2032 তািরখ অবিধ 
8কান তfাবধানমলূক লাইেসেcর দরকার হেব না। vা(0দxেরর তরেফ পরবত� এক$ তািরেখ এই 
আবশ0কতার উপর িনয়মাবলী জাির করা হেব। 
 
আপিন যিদ পূণA-8ময়ািদ, শহরব0াপী বা 8বােরা-িনিদA` এক$ পারিমেটর জন0 {তী�া-তািলকায় 8থেক 
থােকন, তাহেল আপনার নাম$ তfাবধানমলূক লাইেসেcর {তী�া-তািলকায় 8যাগ করা হেব। অতীেতর ওই 
পারিমেটর {তী�া-তািলকাuিল এখন ব� করা হল। 
 
ত#াবধানমলূক লাইেস/ স0েক1  আমার কী কী জানা দরকার? 
তfাবধানমলূক লাইেসc 8কবলমা� একজন একক ব0ি}েকই জাির করা 8যেত পাের। একজন িবে6তা তার 
তfাবধানমলূক লাইেসেc উে�িখত এলাকার জন0 এক$ পূণA-8ময়ািদ পারিমেটর জন0 আেবদন করেত 
পােরন। একজন িবে6তা তার তfাবধানমলূক লাইেসc$ পাবার পর 8য 8কান সমেয় (যত�ণ লাইেসc$ 
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চাল ুথাকেব) আেবদন করেত পােরন। একজন তfাবধানমলূক লাইেসcধারক একজন .াম0মান খাদ0 
িবে6তা িহেসেব ওই একই ধরেনর ইউিনেট খাদ0 িব6য় করেত পােরন।  

• আপনার যিদ এক$ শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসc থােক, তাহেল আপিন আপনার 
তfাবধানমলূক লাইেসc-{দ� ইউিনট$েত একজন তfাবধানমলূক লাইেসcধারক িহেসেব কাজ 
করেত পােরন। আপনার যিদ এক$ Manhattan-বিহভুA ত তfাবধানমলূক লাইেসc থােক, তাহেল 
আপিন Manhattan-এর বাইের আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc-{দ� ইউিনট$েত একজন 
তfাবধানমলূক লাইেসcধারক িহেসেব কাজ করেত পােরন।  

• আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc$র 8ময়াদ ফুিরেয় 8গেল, আপিন আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc 
এবং আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc পারিমট$ হারােবন। তৎপরবত� 8য 8কান সমেয় আপিন 
এক$ .াম0মান খাদ0 িবে6তার লাইেসেc িফের 8যেত পােরন। 

• আপিন যিদ এই তfাবধানমলূক লাইেসc$ {ত0াখ0ান কেরন, তাহেল আপিন আপনার িবদ0মান 
.াম0মান খাদ0 িবে6তার লাইেসc$ই রাখেত পােরন এবং পারিমট{াx 8য 8কান MFV ইউিনেট 
কাজ করেত পােরন (তfাবধানমলূক লাইেসc-{দ� ইউিনট সেমত, যিদ তােত একজন 
তfাবধানমলূক লাইেসcধারক উপি(ত থােকন তাহেলই)। 

 
আিম কীভােব এক; ত#াবধানমলূক লাইেস/ <পেত পাির? 
জাির করা তfাবধানমলূক লাইেসেcর সংখ0া আইন yারা সীমাব� রাখা হেয়েছ। আপনােক অবশ0ই এক$ 
{তী�া-তািলকায় থাকেত হেব এবং আপনার অব(ান সংখ0া$ এক$ তfাবধানমলূক লাইেসেcর আেবদন 
পাবার জায়গায় আসা অবিধ আপনােক অেপ�া করেত হেব। vা(0দxর িনে|া}uিলর জন0 {তী�া-
তািলকাuিল dতির করেছ: 

• শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসc। 
• Manhattan ব0তীত NYC-র সমt 8বােরাuিলেত ব0বহােরর জন0 (Manhattan-বিহভুA ত) এক$ 

তfাবধানমলূক লাইেসc। 
• িবকলা� ও মািকA ন যু}রাে�র {বীন নাগিরকেদর জন0 এক$ শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসc।  

 
vা(0দxর 2022-এর শরেত িনে|া}েদর জন0 শহরব0াপী ও Manhattan-বিহভুA ত তfাবধানমলূক লাইেসেcর 
{তী�া-তািলকাuিল জাির করেব: 

• 8সই সব িবে6তাগণ যারা এক$ পূণA-8ময়ািদ, শহরব0াপী বা 8বােরা-িনিদA` পারিমট পাবার 
{তী�া-তািলকায় িছেলন।  

• 8সই সব িবে6তাগণ যােদর 1ল মাচA , 2017 বা তার আেগ 8থেক িনরZর এক$ MFV লাইেসc 
রেয় 8গেছ। 

 
vা(0দxর এই সব িবে6তােদর এক$ {তী�া-তািলকা 8বেছ 8নবার জন0 এক$ আেবদন পাঠােব। {েত0ক 
িবে6তা এক$ {তী�া-তািলকা 8বেছ 8নবার জন0 30 িদন সময় পােবন। {তী�া-তািলকার 6ম (ানীয় 
আইন অনযুায়ী সাজােনা হেব। 8সই সব িবে6তােদর অ�ািধকার 8দওয়া হেব যারা পূণA-8ময়ািদ পারিমেটর 
জন0 {তী�া-তািলকায় িছেলন এবং 8সই সে� যােদর 1লা মাচA , 2017 বা তার আেগ 8থেক িনরZর এক$ 
.াম0মান খাদ0 িবে6তার লাইেসc রেয়েছ।
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মািকA ন যু}রাে�র {বীণ নাগিরক ও িবকলা�েদর জন0 শহরব0াপী তfাবধানমলূক লাইেসেcর জন0 {তী�া-
তািলকা 2023-এ জাির করা হেব। {তী�া-তািলকার সময়কাল চাল ুহেল লাইেসc{াx িবে6তােদর িব�িx 
িদেয় জানােনা হেব।  
 
আিম এক; ত#াবধানমলূক লাইেসে/র >তী?া-তািলকায় থাকেল কী হেব? 
িবে6তােদর তােদর তfাবধানমলূক লাইেসেcর {তী�া-তািলকার ব0াপাের ডাকেযােগ জানােনা হেব। {তী�া-
তািলকায় আপনার অব(ান সংখ0া$ জানেত এবং {িত$ {তী�া-তািলকার বতA মান অব(ান সংখ0া$ কত 
তা জানেত, nyc.gov/health/mobilefood 8দখুন। আপনার অব(ান সংখ0া$ এেস 8গেল, vা(0দxর 
আপনােক ডাকেযােগ এক$ তfাবধানমলূক লাইেসেcর আেবদনপ� পা�েয় 8দেব। আপনার আেবদনপ�$ 
জমা করার জন0 আপিন 90 িদন সময় পােবন। 
 
তfাবধানমলূক লাইেসc ও পারিমট সং6াZ সমt তথ0াবলী 8রকেডA  থাকা �কানায় পা�েয় 8দওয়া হেব। 
আপিন onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov-এ এক$ ইেমল পা�েয় অথবা 212-436-0441 ন�ের কল 
কের Manhattan (42 Broadway, Fifth Floor) or Queens (90-27 Sutphin Blvd., Fourth Floor) 
ি(ত Citywide Licensing Center (শহরব0াপী লাইেসc {দানেক )-এ সা�ােতর এক$ সময় িনধAারণ 
কের আপনার �কানা সংেশাধন করেত পােরন। 
 
আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc$ {থমবার জািরর জন0 আপনােক 8কান অথAব0য় করেত হেব না। 
আপনার বতA মান .াম0মান খাদ0 িবে6তার লাইেসেcর 8ময়ােদা�ীেণAর তািরখই আপনার তfাবধানমলূক 
লাইেসেcর 8ময়ােদা�ীেণAর তািরখ হেব। আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc$ দইু বছেরর জন0 পুননAবীকরণ 
করেত $438 ব0য় করেত হেব।  
 
আপিন আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc$ 8পেয় 8গেলই, আপনােক ডাকেযােগ এক$ পারিমট পা�েয় 8দওয়া 
হেব। আপনার তfাবধানমলূক লাইেসc পারিমেটর আেবদন জমা করার 8কান িনিদA` তািরখ 8নই। 
 
{েত0ক িবে6তা এক$ কেরই পারিমট 8পেত পােরন। আপনার যিদ আেগ 8থেকই এক$ পারিমট থােক এবং 
আপিন 8স$েক এক$ তfাবধানমলূক লাইেসc পারিমেট বদেল িনেgন, তাহেল, আপনােক তfাবধানমলূক 
লাইেসc জািরর পর 8থেক 270 িদন অিত6াZ হবার পর অথবা বতA মান পারিমট$র 8ময়ােদা�ীণA হবার 
তািরখ এই দইুেয়র মেধ0 8য$ আেগ হেব 8সই িদন 8থেক আপনার বতA মান পারিমট$ কাযAকর হেব। এই 
িবষয়$ সীমাব� এলাকার পারিমটuিলর জন0 {েযাজ0 নয়। 
  


