আপার ডািরেত কীভােব eকিট েছাট বয্বসা
শুr করেবন
আপার ডািরেত eকিট েছাট বয্বসা শুr করার সময় আপিন েযসব িবষয়gিল িবেবচনা করেবন,
eখােন তার eকিট সামিgক িচt েদoয়া হল। ei িনের্দিশকায় েসi সব পdিত, pিবধান eবং
লাiেসn anর্ভুk করা হল যা pিতিট েছাট বয্বসােক pভািবত কের। eছাড়াo eখােন খাদয্
িবkয় eবং নাড়াচাড়া করা হয় eমন বয্বসার জn pেয়াজনীয় aিতিরk লাiেসn eবং pিশkণ
িবষেয়o বলা আেছ।
angহ কের মেন রাখেবন েয eিট eকিট িনের্দিশকা eবং আপিন বর্তমান পdিতgিল েমেন চলেছন তা িনি ত করেত
আপনার টাuনিশপ aিফস (ei িনের্দিশকায় তািলকা েদoয়া আেছ)eর সে েযাগােযাগ কrন।

িনয়মকাnনgিল েবাঝা
সব বয্বসায় িনয়মকাnন anসরণ কের চলেত হয়, েযgিল আসেল সরকাির িবিধ। আপিন েয ধরেনর বয্বসা খুলেত চান তার
ধরেনর oপর িনর্ভর করেব ei িনয়মgিল। খিরdার eবং বয্বসার লgী sরিkত রাখেত বয্বসার মািলকেদর পেk ei িনয়ম
েবাঝা eবং তা েমেন চলা grtপূরণ্ ।

সব বয্বসার জn
েজািনং িনয়মকাnেন িনির্দ কের বলা আেছ eকিট িনির্দ sােন কী ধরেনর বয্বসা চালােনা যায় eবং িচh o গািড় রাখা
সংkাn িবষেয় িবিধ িনির্দ করা আেছ।
িবিlং েকাড সংkাn িনয়মকাnেনর শর্ত হল বয্বসািয়ক সmিtর িভতের কাঠােমা eবং sান uভয়েকi sরিkত eবং খিরdার o
কর্মীেদর জn pেবশেযাগয্ রাখেত হেব। িবিlং েকাড-e িনির্দ কের বলা থােক কীভােব ৈবdয্িতক, পািনবয্বsা, ঘর গরম
করার বয্বsা eবং aিg িনরাপtা বয্বsা বসােত হেব eবং তার রkণােবkণ করেত হেব।

েযসব বয্বসায় খাদয্ িবিk, পিরেবশন eবং/aথবা ৈতির করা হয় তার জn (েযমন মুিদখানা,
কিফর েদাকান, েডিলs, েরsুেরN, েকটারার)

মাির্কন যুkরােT েরাগ pিতেরােধ খা য িবkেয়র pিত ানgিলেক কেঠার িনয়মকাnন dারা িনয়ntণ করা হয়।
ফুড esািbশেমN eর িনয়মকাnেন িনির্দ কের বলা থােক কীভােব খাদয্ সংরkণ, ৈতিরর sান eবং সর াম বসােত হেব eবং
কীভােব পািন সরবরাহ eবং পািন িনকাশী বয্বsা বসােত হেব eবং তার রkণােবkণ করেত হেব।

grtপূরণ্ তথয্সূt
eবং েটিলেফান নmর
Upper Darby Licenses and Inspection (L&I) Department
100 Garrett Road, Room 109
Upper Darby, PA 19082
েফান : 610‐734‐7613
www.upperdarby.org/licenses‐inspection.html
আপার ডািরেত eকিট েছাট বয্বসা েখালার জn আপনার pাথিমক সংেযাগ
Upper Darby Public Health Department
100 Garrett Road, Room 306
Upper Darby, PA 19082
েফান : 610‐734‐7640
www.upperdarby.org/health.html
যিদ আপনার বয্বসায় খাদয্ িবkয়, পিরেবশন eবং/aথবা ৈতির করা হয় তাহেল
বয্বসায় aর্থলgী করার আেগ angহ কের েহলথ িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন।
Upper Darby Finance Department
Business Taxes and Licenses
100 Garrett Road, Room 102
Upper Darby, PA 19082
েফান : 610‐734‐7618
www.upperdarby.org/local‐taxes.html
ফাinাn িডপার্টেমN আপনার বয্বসার নিথভুিk
eবং টাuনিশপ eর বয্বসা সংkাn টয্াk িবষেয় আপনােক বুঝেত সাহাযয্ করেত পাের।

বয্বসা শুr করার আেগ েয পদেkপgিল gহণ করেবন
পদেkপ 1: পিরকlনা
েpkাপট সংkাn গেবষণা কrন
‐ সmাবয্ sানিট (sানgিল)শনাk কrন
‐ আiনকাnন জাnন
‐ aর্থpবােহর আnমািনক পিরমাণ িহেসব কrন
‐ eকিট বয্বসা পিরকlনার খসড়া ৈতির কrন
‐ সর ােমর sানীয় সূtসমূহ
eবং েকাথায় পাiকাির হাের েকনা যায়
‐ িবমা বয্বsাgিল িবেবচনা কrন

aনাn ািনক সভার বয্বsা কrন
sানীয় টাuনিশপ aিফেসর সে
- আপার ডাির L&I িডপার্টেমN
- আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN
(যিদ খাদয্ িবিk কেরন aথবা নাড়াচাড়া কেরন)

পদেkপ 2: েজািনং anেমাদন
েজািনং anসরণ সংkাn পরয্ােলাচনা সংgহ কrন
-বয্বহার eবং দখল সংkাn সনেদর জn আেবদন কrন
েযাগােযাগ
-আপার ডাির L&I িডপার্টেমN
পদেkপ 3 anাn anেমাদন eবং েরিজেsTশন
িবিlং েকাড eর anেরাধ
‐িবিlং পারিমট eর জn আেবদন কrন
‐পিরদর্শেনর বয্বsা কrন
েযাগােযাগ
‐আপার ডাির L&I িডপার্টেমN

েহলথ েকাড eর anেমাদন
(যিদ খাদয্ িবkয় aথবা নাড়াচাড়া কেরন)
‐ফুড লাiেসn eর জn আেবদন কrন
‐পিরদর্শেনর বয্বsা কrন
েযাগােযাগ
‐আপার ডাির পাবিলক
েহলথ িডপার্টেমN

চূড়াn পিরদর্শন eবং anেমাদেনর বয্বsা কrন
েযাগােযাগ
-আপার ডাির L&I িডপার্টেমN
-আপার ডাির ফায়ার িডপার্টেমN
-আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN
(যিদ খাদয্ িবkয় aথবা নাড়াচাড়া কেরন)

বয্বসার জn েখালা

বয্বসার েরিজেsTশন
‐টয্াk eর জn েরিজsার কrন
‐লাiেসn eর জn আেবদন কrন
েযাগােযাগ
‐আপার ডাির
ফাinাn িডপার্টেমN
aব েরিভিনu

পদেkপ 1: আপনার বয্বসার পিরকlনা
আপিন শুr করার আেগ
বয্বসার pাথিমক কাজকের্মর কথা িচnা কrন:
•
•
•
•
•
•

সmাবয্ sানgিলেক শনাk কrন, যিদ বয্বসার েজান সিঠকভােব িনির্দ না থােক, তাহেল েজান পিরবর্তন চাiেল
আপনােক aিতিরk সময় eবং aর্থ বয্য় করেত হেব।
ু হল টয্াk, কর্মী eবং িনয়িntত সামgীর িবkয় েযমন মদ aথবা
আiন জাnন। বয্বসািয়ক কাজকর্ম যার anর্ভk
আেgয়াst েফডােরল, েsট eবং sানীয় আiন dারা িনয়িntত।
আপনার সাpািহক লাভ eবং বয্েয়র আnমািনক িহেসব কrন। বয্বসার pথম বছের আপিন কী পিরমাণ আয় o বয্য়
করেবন েস িবষেয় eকিট সাধারণ ধারণা কrন।
eকিট বয্বসা পিরকlনা ৈতির করার কথা িবেবচনা কrন। বয্বসা পিরকlনা থাকেল আপিন ঋণ, anদান eবং
িবকl anাn আির্থক sেযাগ-sিবধা পাoয়ার েযাগয্ হেবন।
সর ােমর uৎস আিব ার কrন eবং পাiকাির িবেkতােদর সে সmর্ক ৈতির কrন।
বয্বসা িবমার িবকlgিল িবেবচনা কrন যােত kয়kিত, aপরাধ aথবা েলাকসান েথেক sরিkত থাকেত পােরন।

যখন পিরকlনা করেবন
তখন আপার ডাির টাuনিশপ eর কর্মীেদর সে িমিলত েহান আপনার বয্বসায় aর্থলgী aথবা আপনার পিরকlনাgিলর
চূড়াn rপদােনর আেগ। L&I কর্মীরা আপনােক েজািনং িনয়মকাnনgিল বুঝেত eবং বয্বসা শুr করেত হেল আপনার েয
সাির্টিফেকট, পারিমট eবং লাiেসn pেয়াজন হেব েসgিলেক শনাk করেত সাহাযয্ করেব। যিদ আপনার বয্বসায় খাদয্ িবkয়
aথবা নাড়াচাড়া করা হয়, তাহেল পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN eর কর্মীরা আপনােক ফুড esািbশেমN সংkাn
িনয়মকাnনgিল eবং লাiেসn েপেত হেল আপনােক কী করেত হেব তা বুঝেত সাহাযয্ করেবন।

grtপূরণ্ : আপার ডািরেত sানিট সmের্ক িনি তভােব জানান
aেনক সময় সmিtর ডােক পাঠােনার িঠকানায় েয শহেরর uেlখ থােক, তা বয্বসািট েয টাuনিশপ aথবা
িমuিনিসপয্ািলিট'েত aবিsত তার সমার্থক হয় না। 610‐734‐7613 নmের আপার ডাির টাuনিশপ L&I
িডপার্টেমN'েক েটিলেফান কের িনি ত হেয় িনন েয আপনার নতুন বয্বসািট বাsিবকi আপার ডািরর সীমানার মেধয্
aবিsত। eিট grtপূরণ্ কারণ েয শহের আপনার বয্বসািট aবিsত আiনসmতভােব বয্বসা চালােত হেল আপনােক
েসখানকার িনয়মকাnন anসরণ করেত হেব।

পদেkপ 2: েজািনং anেমাদন
শুr করা
আপার ডািরেত বয্বসা চালােত আপনােক বয্বহার eবং দখল aর্থাৎ iuj aয্াN akেপিn সাির্টিফেকট েপেত হেব যােত
েদখােনা থাকেব েয আপিন েজািনং anেমাদন (বয্বহার) েপেয়েছন eবং আপনার বয্বসায় িবিlং েকাড eর িনয়মকাnন (দখল)
anসরণ করা হেয়েছ।
আপার ডাির L&I িডপার্টেমN েথেক iuj aয্াN akেপিn সাির্টিফেকেটর আেবদনপt পাoয়ার জn আপার ডাির
িডপার্টেমNেক 610‐734‐7613 নmের েটিলেফান কrন। তঁারা আপনােক eকিট নতুন িবjেনs aয্াN েটকoভার আেবদন
েমাড়ক েদেব যার মেধয্ iuj aয্াN akেপিn আেবদন ফর্ম থাকেব eবং যার anর্ভুk হেব:
•
•

iuj aয্াN akেপিn'র anেমাদেনর জn pেয়াজনীয় লাiেসn, পারিমট eবং সাির্টিফেকট সmির্কত সাধারণ তথয্
েয সmিtেত আপনার বয্বসা পিরচালনা করেবন তার িবিlং েকাড সmির্কত সাধারণ সহায়ক সূt eবং কী
পিরদর্শন করা হেব (েযমন psানপথ, রkণােবkণ, aিg sরkা, পািনবয্বsা eবং ৈবdয্িতক, ঘর গরম রাখার aথবা
শীতাতপ িনয়ntণ বয্বsা)
eছাড়াo আপিন নতুন িবjেনs েমাড়কিট আপার ডাির লাiেসেns eবং inেপকশন পারিমটs পৃ া েথেক aনলাiন-e েপেত
পােরন। www.upperdarby.org/permits.html‐e যান eবং পারিমট aয্ািpেকশনs/িবjেনs পারিমটs-e েনেম
আsন।

েজািনং anেমাদন পাoয়া
যখন আপনার বয্বসার জn iuj সাির্টিফেকশন eর আেবদন করেবন, তখন আপনার বয্বসািট েকাথায় aবিsত eবং আপিন
কী ধরেনর সামgী aথবা পিরেষবা িবkী করেছন তা িচিhত করেত হেব। eছাড়াo সmিtর েকােনা গঠনগত পিরবর্তন করার
পিরকlনা থাকেল eবং আপিন েকােনা িচh েযাগ করার aথবা পিরবর্তন করার কথা ভাবেল তা বর্ণনা করেবন। ei তথয্
েজািনং কমpােয়n eর পরয্ােলাচনার জn বয্বhত হেব।

েজািনং

মাির্কন যুkরােT বয্িkগত সmিt কীভােব েজািনং নােম eকিট পdিতর dারা বয্বhত হেত পাের তা সরকার িনয়ntণ কের।
েজািনং সmিtর "বয্বহার" পিরচালনা কের। uদাহরণsrপ, েকােনা সmিt েরsুেরN, েদাকান, েড-েকয়ার, েসলুন, গৃহ
aথবা anাn কােজ বয্বhত হেত পাের িক না তা েজািনং িনের্দশ কের। eছাড়াo জিম eবং বািড় eবং িচh o গািড়
রাখার জায়গার আকার, জায়গা েছেড় রাখা eবং anাn ৈবিশ য্ িনয়ntণ কের েজািনং।
আপিন েকােনা সmিt aথবা বয্বসায় aর্থলgী করেল aথবা তার িলj িনেল আপার ডাির L&I িডপার্টেমN েথেক েজেন
িনন েজািনং েকাড anসাের সmিtিট আপিন েয ধরেনর বয্বসা চালােনার পিরকlনা কেরেছন তা চালােনার anেমাদন েদয়
িক না - যিদ eকi ধরেনর বয্বসা eখন েসখােন চলেত থােক তাহেলo eটা করেত হেব। যিদ pিkয়ার সূচনায় আপিন
েজািনং anেমাদন না পান, তাহেল ভিব েত আপনার িনরািচত sােন িনির্দ ধরেনর বয্বসা েখালার সময় সমsার সmুখীন
হেত পােরন। যিদ েজািনং anেমাদন না পান, তাহেল েজািনং পিরবর্তন েচেয় আেবদন কের আপনােক েজািনং েবাের্ডর
সামেন uপিsত হেত হেব।

পদেkপ 3: anাn anেমাদন
eবং েরিজেsTশন
িবিlং েকাড eর anেমাদন পাoয়া - সব বয্বসার জn
যখন akেপিn সাির্টিফেকেটর জn আেবদন করেবন, তখন আপনার বয্বসােkেtর েমেঝর পিরকlনা eবং aভয্nরীণ নকশা,
েভৗত বয্বsাসমূহ, aিg sরkা বয্বsা eবং িচhgিল সmের্ক িবsািরত তথয্ েদেবন। ei তথয্ বয্বহার কের আপার ডাির
িডপার্টেমN eর কর্মীরা শনাk করেবন েয আপনার কী ধরেনর িবিlং পারিমট eর pেয়াজন eবং L&I কর্মীেদর কী ধরেনর
পিরদর্শন করেত হেব।
িবিlং পারিমট eবং পিরদর্শন
যিদ বয্বসা সmিtেত েভৗত পিরবর্তন কেরন aথবা বািড়িট েযভােব বয্বহার করা হেব তােত েকােনা পিরবর্তন কেরন, তাহেল
কাজ শুr করার আেগ আপনােক িবিlং পারিমট eর জn আেবদন করেত হেব। পািনবয্বsা, েদoয়াল aথবা aিতিরk
িনর্মােণর কাজ eবং ৈবdয্িতক, ঘর গরম রাখার aথবা শীতাতপ িনয়ntণ বয্বsার জn পৃথক anেমাদেনর pেয়াজন হয়।
আপনােক eকজন sপিত aথবা iি িনয়ােরর সাহাযয্ িনেয় পিরকlনা eবং নকশা ৈতির করেত হেব। কাজ eেগােনার সে
সে L&I কর্মীরা পিরদর্শন করেবন। পারিমট eর জn আেবদন eবং p থাকেল 610‐734‐7613 নmের েটিলেফান কের
L&I িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন।
চূড়াn anেমাদন
আপিন েখালার আেগ L&I কর্মীরা আপনার নতুন বয্বসা পিরদর্শন কের িনি ত হেবন েয েসখােন িবিlং েকাড মানা হেয়েছ।
আপনার aিg sরkা বয্বsারo anেমাদন pেয়াজন হেব। যিদ আপিন েকােনা গঠনগত পিরবর্তন নাo কেরন, তাহেল আপিন
েখালার আেগ নতুন বয্বসা পিরদর্শেনর pেয়াজন।

িবিlং pয্ান সmের্ক মnবয্
আপনার বয্বসাsেল আপিন েয পিরবর্তন করেছন তার জn কী ধরেনর িবিlং pয্ান aথবা নকশা লােগ তা েজেন
িনেত aব i আপার ডাির L&I (eবং েহলথ িডপার্টেমN যিদ আপিন খাদয্ িবkী eবং নাড়াচাড়া কেরন)
িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ করেবন। যিদo বড়সড় পিরবর্তেনর েkেt eকজন sপিত aথবা iি িনয়ােরর
ৈতির নকশার pেয়াজন হেব, িকছু িকছু েছাটখাট পিরবর্তেনর েkেt েপশাদারেদর িদেয় নকশা ৈতিরর pেয়াজন হয়
না।

েহলথ েকাড eর জn anেমাদন পাoয়া - শুধু খাদয্ িবkী aথবা নাড়াচাড়া করেত হয় eমন
বয্বসার জn
েযসব বয্বসায় খাদয্বst িবkী, পিরেবশন eবং/aথবা ৈতির করা হয় েসgিলেক "ফুড esািbশেমN" ে ণীভুk করা হয় eবং
egিল আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN কর্তক
ৃ লাiেসnpাp eবং anেমািদত হেত হেব। েহলথ িডপার্টেমN খাদয্
নাড়াচাড়ার pিkয়া eবং ফুড esািbশেমN িনর্মাণ aথবা পিরবর্তন িনয়ntণ কের শহেরর েহলথ েকাড anসরণ sিনি ত কের।
বয্বসা েখালার আেগ আপনার কী করণীয় তা জানার জn 610‐734‐7640 নmের েটিলেফান কের েহলথ িডপার্টেমN eর
সে েযাগােযাগ কrন।
পিরদর্শন eবং anেমাদন pিkয়া চলাকালীন েহলথ িডপার্টেমN আপার ডাির L&I িডপার্টেমN (িবিlং েকাড েমেন চলা হে
িক না তা েদখার দািয়t eেদর)eর সে ঘিন সmের্ক েরেখ কাজ কের।
eিবষেয় সেচতন থাকেবন েয খােদয্র িনরাপtা িনি ত করেত েহলথ িডপার্টেমN ফুড esািbশেমN eর িবিভnন িদক িনয়ntণ
কের েযমন:
•
•
•
•
•
•

সর ােমর নকশা eবং তা বসােনা
বাতাস চলাচল
েমেঝ ৈতির
iuিটিলিট লাiন
ছাদ িনর্মাণ
পানীেয়র বয্বsা

েপাকামাকড় িনয়ntণ
আেলার বয্বsা
পািন eবং বর্জয্ পদাের্থর িনকাশী বয্বsা
েরsrম eবং লকার eর sেযাগ-sিবধা
পুনরয্বহার eবং িরসাiেkবলs

চূড়াn anেমাদন
েখালার আেগ েহলথ িডপার্টেমN চূড়াn পিরদর্শন করেবন eবং ফুড সাির্ভস esািbশেমN চালােনার জn আপনার
লাiেসnিট anেমাদন করেবন। যিদ আপিন েকােনা গঠনগত পিরবর্তন নাo কেরন, তাহেলo আপিন বয্বসা েখালার আেগ নতুন
বয্বসা পিরদর্শেনর pেয়াজন। আপিন বয্বসা েখালার পের েহলথ েকাড েমেন চলা িনি ত করেত েহলথ িডপার্টেমN
যেথ ভােব িনরাচেনর মাধয্েম পরীkা কের েদখেব।

ফুড esািbশেমN সংkাn িনয়মকাnন
েযসব বয্বসায় খাদয্ িবkী, পিরেবশন eবং/aথবা ৈতির করা হয়, মাির্কন যুkরােT েসi ধরেনর বয্বসা কেঠারভােব
িনয়ntণ করা হয় যােত assতা িনয়ntণ eবং িনরাপtা িনি ত করা যায়। মুিদখানা, কনিভিনেয়n েsার, িমিন-মার্ট,
েডিলs, েরsুেরN, কােফেটিরয়া eবং েকটারার ধরেনর সব বয্বসার লাiেসn pেয়াজন eবং তােদর েহলথ েকাড eর
িনয়মকাnন েমেন চলেত হয়। ei িনয়মকাnন জিটল হেত পাের যা িনর্ভর কের েকাn ধরেনর খাদয্ আপিন িবkী
করেত চাiেছন eবং কীভােব েসi খাদয্ েমাড়েক েঢাকােনা হে , ৈতির, সংরkণ, পিরেবশন iতয্ািদ করা হে তার
oপর। িনির্দ ভােব আপনার বয্বসার েkেt েকাn িনয়মাকাnনgিল pেযাজয্ eবং েসgিল anসরণ করেত হেল
আপনােক কী করেত হেব তা েবাঝার জn আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN (610‐734‐7640) সাহাযয্
করেত পাের।

ফুড sািনেটশন ময্ােনজার সাির্টিফেকশন
aিধকাংশ ফুড esািbশেমNেক eকজন সmূরণ্ সমেয়র কর্মী রাখেত হয় িযিন সাির্টফােয়ড ফুড েsশন ময্ােনজার (CFSM)
িহেসেব anেমািদত। ei কর্মী aব i eকিট anেমািদত খাদয্ িনরাপtা eবং সাির্টিফেকশন (সাধারণত 16 ঘNা দীর্ঘ হয়)
পাঠkম সmূরণ্ করেবন। কােজর সময় সরদা ei anেমািদত কর্মীর আপনার বয্বসাsেল uপিsত থাকার pেয়াজন েনi।
আপনার বয্বসায় CFSM eর pেয়াজনীয়তা সmের্ক আরo তেথয্র জn 610‐734‐7640 নmের আপার ডাির পাবিলক
েহলথ িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন। তঁারা আপনােক iংেরিজ eবং anাnয ভাষায় anেমািদত সাির্টিফেকশন
পাঠkম সmের্ক তথয্ িদেত পারেবন।

আপনার বয্বসার েরিজেsTশন - সব বয্বসার জn
আপার ডািরেত বয্বসা চালােত হেল আপনােক aব i নতুন বয্বসা আপার ডাির ফাinাn িডপার্টেমN e িনবnীকরণ করেত
হেব eবং িবjেনs িpিভেলজ লাiেসn েপেত হেব। pিত বছর ei লাiেসn eর পুনর্নবীকরণ pেয়াজন। 601‐734‐7618
নmের েটিলেফান কের ফাinাn িডপার্টেমN eর সে আেবদেনর জn েযাগােযাগ কrন aথবা
www.upperdarby.org/finance.html oেয়বসাiট-e যান (সাির্ভs টয্াk ফর্মs e িk কrন eবং তারপের আদার
েলাকাল টয্াk-e েনেব যান)।
আপনার বয্বসার জn আপনােক েযসব sানীয় টয্াk িদেত হেব েস সmের্ক বুঝেত ফাinাn িডপার্টেমN আপনােক সাহাযয্
করেত পাের। ফাinাn িডপার্টেমN eর িঠকানা: 100 Garrett Road, Room 201, Upper Darby, PA 19082।
আপিন aব i আপনার নতুন বয্বসািয়ক সttা eবং বয্বসার নাম েsট aব েপনিসলভয্ািনয়ায় েরিজsার কের েসলs টয্াk eর
লাiেসn েনেবন। pেয়াজনীয় ফর্মgিল েপেত েপনিসলভয্ািনয়া িডপার্টেমN aব েরিভিনuেক 610‐619‐8018 aথবা
717‐787‐1064 নmের েটিলেফান কের েপনিসলভয্ািনয়া oেপন ফর িবjেনs oেয়বসাiট-e যান:
www.paopen4business.state.pa.us
যিদ আপিন কর্মী িনেয়াগ করার পিরকlনা কেরন, তাহেল iu.eস. iNারনাল েরিভিনu সাির্ভস (IRS) েথেক eমpয়ার
আiেডিNিফেকশন নmর (EIN) িনেত হেব। আেবদেনর জn IRS‐েক 800‐829‐4933 নmের কল কrন aথবা aনলাiন-e
আেবদন কrন ei িঠকানায়: www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html
িনেয়াগকর্তা িহেসেব আপনার টয্াk জমা করার দািয়to থাকেব েযমন টয্াk েকেট রাখা eবং েবকারেtর জn kিতপূরণ।
আরo জানেত eবং pেয়াজনীয় ফর্মgিল েপেত েপনিসলভয্ািনয়া িডপার্টেমN aব েরিভিনuেক 610‐619‐8018 aথবা
717‐787‐1064 নmের েটিলেফান কrন aথবা েপনিসলভয্ািনয়া oেপন ফর িবjেনs oেয়বসাiট-e যান:
www.paopen4business.state.pa.us

aিতিরk তথয্
লাiেসn, টয্াk eবং সাির্টিফেকশন

মেন রাখেবন : ei বয্য়gিলর ভিব েত পিরবর্তন হেত পাের।
িবিlং পারিমট – িফ িবিভn হেত পাের
যিদ সmিtেত পিরবর্তন কেরন তাহেল pেয়াজন। েয কাজ করেত হেব তার খরেচর oপর সাধারণ িফ িনর্ভর কের। আপার
ডাির L&I িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন 610‐734‐7613 নmের েটিলেফান কের।
িবjেনs িpিভেলজ/মাের্কনটাiল েরিজেsTশন eবং লাiেসn - িফ সmের্ক টাuনিশপ eর কাছ েথেক েজেন িনন
আপনােক আপার ডািরেত বয্বসা করার anমিত েদয়। pেতয্ক বছর aব i পুনর্নবীকরণ করেত হেব। আপার ডাির ফাinাn
িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন 610‐734‐7618 নmের েটিলেফান কের।
িবjেনs িpিভেলজ/মাের্কনটাiল টয্াk – িফ িবিভn হেব
বয্বসায় েমাট আেয়র oপর আপার ডািরর টয্াk। বয্বসার টয্াk সmের্ক আরo তথয্ েপেত 610‐734‐7618 নmের আপার
ডাির ফাinাn িডপার্টেমNেক েটিলেফান কrন।
েsট টয্াk লাiেসn – েকােনা িফ লােগ না
aিধকাংশ খুচরা বয্বসার জn েপনিসলভয্ািনয়া েসলs টয্াk লাiেসn pেয়াজন হয়। আরo তেথয্র জn 610‐619‐8018
aথবা 717‐787‐1064 নmের েপনিসলভয্ািনয়া িডপার্টেমN aব েরিভিনuেক েটিলেফান কrন।
iuj aয্াN akেপিn সাির্টিফেকশন – িফ সmের্ক টাuনিশেপর কাছ েথেক েজেন িনন
সব বয্বসােকi আপার ডাির টাuনিশপ েথেক iuj aয্াN akেপিnর সাির্টিফেকট aব i িনেত হেব।
610‐734‐7613 নmের েটিলেফান কের আপার ডাির L&I eর সে েযাগােযাগ কrন।

ফুড esািbশেমN লাiেসn (যিদ খাদয্ িবkী aথবা নাড়াচাড়া করা হয়) – িফ সmের্ক টাuনিশেপর কাছ েথেক েজেন িনন
যিদ খাদয্ িবkী, পিরেবশন eবং/aথবা খাদয্ ৈতির কেরন, তাহেল আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমN eর কাছ েথেক
আপনােক ফুড esািbশেমN লাiেসn িনেত হেব। আপনার েয ধরেনর লাiেসn pেয়াজন হেব তা িনর্ভর করেব আপিন েয
ধরেনর খাদয্ পিরেবশন বয্বসা চালােনার পিরকlনা কেরেছন তার oপর। লাiেসn eর আেবদনপt পাoয়ার জn 610‐734‐
7640 নmের েটিলেফান কের েহলথ িডপার্টেমN eর সে েযাগােযাগ কrন।
খাদয্ িনরাপtা/sাsয্িবিধ পাঠkম সাির্টিফেকশন
(যিদ খাদয্ িবkয় aথবা নাড়াচাড়া কেরন)যিদ আপিন খাদয্ িবkী, পিরেবশন eবং/aথবা ৈতির কেরন, তাহেল আপনার eকজন সmূরণ্ সমেয়র সাির্টফােয়ড ফুড
sািনেটশন ময্ােনজার (CFSM) eর pেয়াজন হেত পাের। আপার ডাির পাবিলক েহলথ িডপার্টেমNেক 610‐734‐7640
নmের েটিলেফান কের আপনার বয্বসার জn আর কী pেয়াজন eবং iংেরিজ o anাn ভাষায় েয সাির্টিফেকশন পাঠkেমর
বয্বsা আেছ েস সmের্ক আপিন আরo তথয্ েপেত পােরন।
anাn লাiেসn aথবা সাির্টিফেকশন – িফ িবিভn হেত পাের
আপিন েয িশl aথবা েয ধরেনর বয্বসা খুলেছন তার oপর িনর্ভর কের আপনার aথবা আপনার কর্মীেদর েsট aথবা
কাuিN েথেক anাn লাiেসn aথবা সাির্টিফেকশেনর pেয়াজন হেত পাের। uদাহরণsrপ, িবuিট েসলুন eবং aপােরটরেদর
েsট aব েপনিসলভয্ািনয়া েথেক লাiেসn িনেত হেব।

িফ
পারিমট, লাiেসn eবং সাির্টিফেকশন eর pিতিট আেবদেনর জn আপনােক িফ িদেত হেব। ei িফ িনর্ভর
কের পারিমট eর ধরন, কতgিল পিরদর্শন pেয়াজন eবং/aথবা আপিন েয গঠনগত পিরবর্তেনর psাব িদে ন
তার বয্েয়র oপর। যিদ আপিন ফুড esািbশেমN খুলেত চান aথবা েজািনং eর পিরবর্তন করেত চান, তাহেল
aিতিরk িফ িদেত হেব।

