
 
 

েহয়ারকাটার, েহয়ার েসলুন, এবং বারবার শেপর জনয্ সহায়ক তথয্ 
 

েয সাধারণ ল�নসমূহ স�েকর্  সেচতন থাকা �েয়াজন: 

• িরফা� নীিত েপাে� বয্থর্তা - বয্বসা �িত�ানগেলােক �িতিট েরিজ�ার, িব�য় েক� অথবা �িতিট �েবশপেথ তােদর িরফা� নীিত েপা� করেত হেব। এমনিক 

িরফাে�র েকােনা নীিত না থাকেল “েনা িরফা�” েলখা সাইনেবাডর্  রাখেত হেব। এই আইন অমানয্ করার স�াবয্ জিরমানা হল $50-500। আইন: রুলস অব িদ িসিট 

অব িনউ ইয়কর্  (িনউ ইয়কর্  িসিটর িবিধ): Title 6 §5- 37. 
• ��ভােব পেণয্র মূলয্ �দশর্েন বয্থর্তা - িব�েয়র উেদ্দেশয্ রাখা পেণয্র গােয় অবশয্ই �� কের মূলয্ উে�খ করা থাকেত হেব। েবিশরভাগ পেণয্র জনয্, মূলয্িট 

পেণয্র গােয় অথবা পণয্ �দশর্নীর �ােন একিট সাইেন সংযু� থাকেত হেব।  এই আইন অমানয্ করার স�াবয্ জিরমানা হল $25-250। আইন: NYC অয্াডিমিন�য্ািটভ 

েকাড §20-708। 
• রিসদ �দােন বয্থর্তা - ে�তােক $20 এর উপের �েয়র জনয্ এবং $5 েথেক $20 এর মেধয্ �েয়র জনয্ অনুেরাধ করা হেল অবশয্ই রিসদ �দান করেত হেব। 

এই আইন অমানয্ করার স�াবয্ জিরমানা হল $50-500। আইন: রুলস অব িদ িসিট অব িনউ ইয়কর্ : Title 6 §5-32(c). 
• েসবার ধরন ও মূলয্ উে�খপূবর্ক মূলয্ তািলকা েপা� করেত বয্থর্তা - েসবাসমূেহর ধরন ও মূলয্ উে�খ কের অবশয্ই একিট মূলয্ তািলকা �দশর্ন করেত হেব। 

মূলয্ তািলকািট অবশয্ই কয্াশ েরিজ�ােরর কােছ এবং/বা অডর্ ার �হেণর জায়গায় ��ভােব েপা� বা �দশর্ন করেত হেব। যিদ মূলয্ তািলকায় েকােনা নূয্নতম মূলয্ 

(েযমন, “$… হেত”) বা “এবং ...পযর্�” মূলয্ উে�খ করা থােক, তাহেল মূেলয্র িভ�তার বয্াখয্া ও মূলয্ সীমা অ�ভুর্ � করেত হেব। এই আইন অমানয্ করার স�াবয্ 

জিরমানা হল $50-500। আইন: রুলস অব িদ িসিট অব িনউ ইয়কর্  (িনউ ইয়কর্  িসিটর িবিধ): Title 6 §5-70(a). 
• িনউ ইয়কর্  িসিট ও িনউ ইয়কর্  ে�ট আইেনর অধীেন বারবার শপ পিরচালনার ৈবধ অনুমিত না থাকা – িনউ ইয়কর্  িসিট ও িনউ ইয়কর্  ে�ট উভয় আইেনই 

িনউ ইয়কর্  িসিটেত বারবার শপ পিরচালনার জনয্ আপনার একিট ৈবধ অনুমিত থাকেত হেব। এই আইন অমানয্ করার স�াবয্ জিরমানা হল:  $200-2000। 
আইন: NYC অয্াডিমন েকাড 163.03, NYCHC §5.04(a), NYCHC §3.11(b), NYS GBL, অধয্ায় 28 §432. 

o NYC অনুমিতর আেবদনপ� এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/sbs/314c-standard-form.pdf 

o NYC অনুমিতপ� নবায়েনর �েয়াজন হেল, জিরমানা �দান বািক থাকেল আপিন েসিট করেত পারেবন না। অনলাইেন আপনার জিরমানা আদােয়র জনয্ 
অনু�হ কের েদখুন: https://www1.nyc.gov/site/finance/pay-now/pay.page 

 
OATH শনািনেত আপনার পূণর্ অংশ�হণ: 

• ইংেরিজ আমার মাতৃভাষা নয়। আিম িক শনািনর সময় একজন েদাভাষীেক েপেত পাির? সকল OATH শনািনেত িবনামূেলয্ অনুবাদ েসবা পাওয়া 

যায়। 

• আিম িক আমার শনািনেত একজন সা�ীেক আনেত পাির? হয্াঁ, যত�ণ পযর্� শনািন কমর্কতর্ া েসিট অনুেমাদন কেরন। িকছু শনািন কমর্কতর্ া সা�ীেদরেক 

েফােনও সা�য্ েদওয়ার অনুমিত িদেত পােরন। 

• আিম কী �মাণ আনেত পাির? আপনার ও আপনার মামলার ে�ে� সহায়ক হেত পাের বেল মেন কেরন এমন েযেকােনা �মাণ আপিন উপ�াপন করেত পােরন। এর 

মেধয্ থাকেত পাের ছিব, শনািনেত অনুপি�ত বয্ি�র �া�িরত িববৃিত এবং িভিডও। শনািন কমর্কতর্ া অিভেযােগর সােথ উপ�ািপত �মােণর সংি��তার বয্াপাের 

িস�া� েনেবন। 

• আিম েয সমন(গেলা) েপেয়িছ েসগেলা বুঝেত িক েকউ আমােক সহেযািগতা করেত পাের? হয্াঁ, OATH েহ� েস�াের �িসিডউরাল জাি�স 

েকাঅিডর্ েনটররা কমর্রত রেয়েছন যারা আপনার সােথ সা�াৎ কের অিভেযাগসমূহ, শনািন �ি�য়া, স�াবয্ জিরমানা, ল�ন সংেশাধেনর উপায় ও আেরা অেনক 

িকছু স�েকর্  বয্াখয্া করেত পােরন! 

• শনািন কমর্কতর্ ার িস�াে�র সােথ একমত হেত না পারেল আিম কী করব? যখন েযেকােনা এক প�/পাশ OATH শনািনেত অংশ�হণ কের এবং শনািন কমর্কতর্ ার 
িস�াে�র সােথ ি�মত হয়, তখন অস�� পে�র OATH-এর আপীল ইউিনেট আপীল দােয়র করার অিধকার আেছ। OATH-এর আপীল ইউিনট িনধর্ারণ করেব শনািন 
কমর্কতর্ ার িস�াে� েকােনা আইিন বা তথয্গত ভুল িছল িক না, িস�া�িট েরকডর্  িভিৎতক িছল িক না, এবং আেরািপত জিরমানাগেলা আইন সমথর্ন কের িক না। 

 

অিতির� সহায়তার জনয্ অনু�হ কের েযেকােনা OATH অব�ােন েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 8 টা েথেক িবেকল 5 টা সরাসির OATH েহ� 
েস�াের, েটিলেফােন (212) 436-0845 ন�ের, অথবা ইেমইেল Manhelpcenter@oath.nyc.gov.-েত েযাগােযাগ করুন। 

 
�ং� 
260 E.161st Street 
Bronx, NY 10451 

�কিলন 
9 Bond Street, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

ময্ানহাটন 
66 John Street, 11th Floor 
New York, NY 10038 

কুই� 
31-00 47th Avenue 
Long Island City, NY 11101 

�য্ােটন আইলয্া� 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
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