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বনউইয়দকদের অবভবাসী উদ্্যাক্াদ্র জন্য সুস্পষ্ট িথ্য এবং সংস্ানগুবলদি 
অ্যাদসেস বৃদ্ধির প্রদচষ্টার অংি বিসাদব বনউ ইয়কদে ইব�দরেিন মকায়াবলিন 
এবং প্র্যাি মসন্ার ফর কব�উবনটি মেদভলপদ�ন্ এই গাইেটি তিবর 
কদরদে। বনউইয়কদে ইব�দরেিন মকায়াবলিদনর কী িু ্্যা বসটি 
ইবনবিদয়টিদভর �াধ্যদ� এই গাইেটির প্রকািনায় ক্যাবপিাল ওয়ান, 
বনউইয়কদে বসটি ইয়থু এন্ড কব�উবনটি মেদভলপদ�ন্ ববভাগ, বনউইয়কদে 
বসটি কাউদ্সিল এবং স্স্পকাদরর কার দোলয় ব্যাপকভাদব অথ দোয়ন কদরবেল।

এপ্রিল ২০১৯-এ রিকাপ্িত

প্িডপ্ি সিিপ্িডি্ , ি্াল মুিজ এর িহায়তায় সেি ডড কত্ তৃক প্ডজাইিক্ত

ইলাস্ট্রেিি কস্টরস্টেি জিু লী

বনউইয়কদে ইব�দরেিন  
মকায়াবলিন

প্র্যাি মসন্ার ফর 
কব�উবনি মেভলপদ�ন্

প্িউইয়কতৃ ইপ্মস্টরেিি সকায়াপ্লিি একটি 
অলাভজিক রিপ্তষ্াি যাস্টের লক্্ হস্টে 
প্িউইয়কতৃ সটেিস্টক িক্তিিালী কস্টর সতালা, 
সকিিা এখাস্টি িোইস্টক স্াগতম জািাস্টিা 
হয়, প্িরস্টিক্ আচরণ করা হয় এেং 
তাস্টের স্প্ন িূরণ করার িুস্টযাগ সেওয়া 
হয়। সকায়াপ্লিি িকল অপ্ভোিী, িেি্ 
ও িহস্টযাগীস্টেরস্টক একক্রিত কস্টর যাস্টত 
িকল প্িউইয়কতৃোিী্রা উিক্ত হস্টত 
িাস্টর।

রি্াি সিন্ার ফর কপ্মউপ্িটি 
সডস্টভলিস্টমন্ িগর িপ্রকল্পিা, 
গস্টেষণা, িপ্লপ্ি এ্াডস্টভাস্টকপ্ি, এেং 
স্ল্প এেং মধ্ম আস্টয়র 
িম্প্রোয়গুপ্লস্টক কু্দ্র ে্েিা িহায়তা 
রিোি কস্টর যাস্টত িমস্ত প্িউইয়কতৃারস্টের 
জি্ তারা আস্টরা ি্ায়িঙ্গত এেং 
সিকিই িহর গড়ার লস্টক্্ তাস্টের 
ভপ্েষ্ত িপ্রকল্পিা এেং উিলপ্ধি 
করস্টত িাস্টর।
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বনউ ইয়কদে বসটি কাউদ্সিদলর স্স্পকার 
মকাবর জনসন-এর বািদো

প্রিয় প্িউ ইয়কতৃোিী,

সয প্িউ ইয়কতৃ িহরটিস্টক আমরা প্চপ্ি এেং ভালোপ্ি, আমাস্টের অপ্ভোিী উস্টে্াতিাস্টের 
ে্তীত সিটি প্কেুই িা। শ্রমিক্তির অংিরেহণ এেং ে্েিা মাপ্লকািার উচ্চ হারযুতি 
অপ্ভোিীরা হস্টেি আমাস্টের স্ািীয় অর তৃিীপ্তর সমরুেন্ড। িপ্ত্কার অস্টর তৃ, অপ্ভোিীরা 
প্িউ ইয়কতৃ প্িটির ে্েিাস্টয়র অস্টধ তৃস্টকর মাপ্লক এেং 2017 িাস্টল এই িহস্টরর ক্জপ্ডপ্িস্টত 
228 প্েপ্লয়ি ডলাস্টরর অেোি সরস্টখপ্েল। যাইস্টহাক, প্েস্টিষভাস্টে িম্াে্ অপ্ভোিী ে্েিায় 
মাপ্লকস্টের িাহায্ করার জি্ প্কেু িংস্াি আস্টে। অপ্ভোিী মাপ্লকািাধীি ে্েিার 
ক্রমেধ তৃমাি সিক্টরস্টক িহায়তা করার জি্ িহস্টরর রিস্টচষ্ার িুলেস্টসে এই িংস্ািটি সযাগ 
করার জি্ আপ্ম উেরেীে। এিা প্িক্চিত করা খুেই গুরুত্বিূণ তৃ যাস্টত আমরা প্িউ ইয়স্টকতৃর 
িকস্টলর িাফস্টল্র িস্টরর োধাগুপ্ল েরূ করস্টত িাপ্র। 

যখি কস্ট�ার িপ্রশ্রমী অপ্ভোিীরা প্িউইয়স্টকতৃ সফডাস্টরল িরকাস্টরর আক্রমস্টণ আক্রান্ত, 
তখি আপ্ম এজি্ গে তৃস্টোধ কপ্র সয প্িটি কাউক্সিল এই প্িস্টেতৃপ্িকাটি রিি্তুত করস্টত 
িহায়তা কস্টরস্টে। "আিিার ে্েিা, আিিার ভপ্েষ্ত" হল অপ্ভোিি, ে্েিা, কর, এেং 
সিই িাস্টর অপ্ভোিীস্টের িহায়তাকারী সগাষ্ঠী এেং উস্টে্াতিাস্টের িস্টঙ্গ আইপ্ি 
প্েস্টিষজ্ঞস্টের ে্ািক আস্টলাচিার িে তৃস্টিষ রূি। িািা প্েক সরস্টক এই ধরস্টির কাস্টজর 
মস্টধ্ এটিই রিরম। এই গাইডটি সিই িমস্ত অপ্ভোিী প্িউইয়কতৃার যারা ে্েিা শুরু করস্টত 
আরেহী প্কি্তু কী ধরস্টির িেস্টক্ি প্িস্টত হস্টে ো কী ে্েিা শুরু করস্টত হস্টে সি িম্পস্টকতৃ 
অপ্িক্চিত, তাস্টের জি্ একটি িুস্পষ্ িররিেি তৃক প্হস্টিস্টে কাজ কস্টর এেং িহায়ক তর্ 
িরেরাহ কস্টর। 

প্িউইয়কতৃারস্টের জি্ এই গাইডটি শুধুমারি একটি গুরুত্বিূণ তৃ হাপ্তয়ারই িয়, সিই িাস্টর এই 
িমস্টয় এটির রিকািিা কাউক্সিল সরস্টক একটি িক্তিিালী োত তৃা িা�ায় সয অপ্ভোিী প্িউ 
ইয়কতৃারস্টেরস্টক এখাস্টি স্াগতম এেং এই িহস্টরর উন্নয়স্টি তাস্টের গভীর অেোিস্টক আমরা 
মূল্ায়ি কপ্র। আপ্ম আিা কপ্র সয এই গাইডটি িরেততী িেস্টক্ি প্িস্টত প্িউ ইয়স্টকতৃর 
িকলস্টক অিুরিাপ্ণত করস্টে!

আিিাস্টের সিোয়, 

সকাপ্র জিিি 
প্িউ ইয়কতৃ প্িটি কাউক্সিল স্স্পকার 



বনব দোিী পবরচালদকর বািদো

150 েেস্টররও সেপ্ি িময় ধস্টর, প্িউ ইয়কতৃ িহর অপ্ভোিীস্টের জি্ িম্ােিার উৎি 
প্হস্টিস্টে কাজ করস্টে। ফলিরূি তারা এই িহস্টরর অর তৃিীপ্তস্টক িচল রাখস্টে। 
অপ্ভোিীরা প্িউ ইয়স্টকতৃর শ্রমিক্তির এক চতুর তৃাংি ততপ্র কস্টর এেং স্ািীয় রাজস্টস্ 
সকাটি সকাটি ডলার অেোি রাস্টখ। প্কি্তু অপ্ভোিীরা শুধু প্িউ ইয়কতৃ এর শ্রমিক্তি 
িপ্রচালিাই কস্টর িা, তারা িক্ক্রয়ভাস্টে এটিস্টক আক্প্ত োি কস্টরস্টে: 83,000 এর 
অপ্ধক প্িউ ইয়কতৃ প্িটি ে্েিার মাপ্লক অস্টছেি অপ্ভোিী, অপ্ধকাংি কু্দ্র ে্েিার 
মাপ্লকািাই তাস্টের হাস্টত।

প্িউ ইয়কতৃ ইপ্মস্টরেিি সকায়াপ্লিি এেং রি্াি সিন্ার ফর কপ্মউপ্িটি সডস্টভলিস্টমন্ 
অপ্ভোিীস্টের িফল ে্েিা শুরু এেং েজায় রাখার জি্ িহায়ক িদ্ধপ্ত প্হিাস্টে এই 
প্িস্টেতৃপ্িকাটি আিস্টত সিস্টর গপ্ে তৃত। এখাস্টি কপ্মউপ্িটি-প্ভত্প্তক সগাষ্ঠী, ইিকুস্টেিরি, 
সোি ে্েিা িপ্রস্টষো এেং সিিাোর রিোিকারীরা যারা গুরুত্বিূণ তৃ উস্টে্াতিাস্টের রিোি 
কস্টর তাস্টের প্েি্ত্ত সিিওয়াকতৃ রস্টয়স্টে, তস্টে অস্টিস্টকই এিকল উিকরণিমূহ 
প্ভিস্টেিী ভাষায় িড়ত িাস্টরিা। এটি িমস্ত উস্টে্াতিাস্টের জি্ই একটি িমি্া, প্কি্তু 
প্েস্টিষ কস্টর অপ্ভোিীস্টের জি্, সকিিা তারা ভাষাগত এেং িাংস্্প্তকভাস্টে োধার 
িম্খুীি হয়। 

এই প্িস্টেতৃপ্িকাটি একাপ্ধক ভাষায় অ্াস্টসেিস্টযাগ্ তর্ িরেরাহ করার মাধ্স্টম 
অপ্ভোিীস্টের িম্খুীি হওয়া প্কেু অিি্ োধার িমাধাি কস্টর। এই প্িক্ামূলক িংস্াি 
কপ্মউপ্িটির অংিীোরস্টের িহায়তা করস্টে যারা অপ্ভোিী িম্প্রোয়গুপ্লর জি্ জরুপ্র 
ে্েিাপ্য়ক িপ্রস্টষো িরেরাহ করস্টত মা� িয তৃাস্টয় কাজ করস্টে। অপ্ভোিী উস্টে্াতিা 
এেং তাস্টের ততপ্র কাজগুপ্লস্টত িহায়তা করা প্িউইয়স্টকতৃর িামপ্রেক অর তৃনিপ্তক 
উন্নয়স্টির জি্ গুরুত্বিূণ তৃ এেং এটি িমস্ত প্িউইয়কতৃারস্টের জি্ আরও সেপ্ি িুস্টযাগ 
িট্ষ্ করস্টে। 

প্েিীত,

প্টেভ চই      এ্াডাম প্রিডম্াি
প্িে তৃাহী িপ্রচালক     প্িে তৃাহী িপ্রচালক 
প্িউ ইয়কতৃ ইপ্মস্টরেিি সকায়াপ্লিি   রি্াি সিন্ার ফর কপ্মউপ্িটি সডভলিস্টমন্
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ব্যবসা শুরু করদি রাদছেন?
আপনাদক কী জানদি িদব?

বকভাদব এই গাইেটি ব্যবিার করদবন
অপ্ভোিী ে্েিায় উস্টে্াতিারা এই সেস্টির অর তৃিীপ্তর সমরুেন্ড। প্িউইয়কতৃ সটেস্টি 
অপ্ভোিী ে্েিায় মাপ্লকরা িমস্ত স্প্িভতৃরিীল োপ্িন্াস্টের 33.8%, ে্েিা সরস্টক 
রিাপ্ত আস্টয় তারা  $ 7.2 প্েপ্লয়ি অেোি রাখস্টে।1 ে্েিা শুরু সক্স্টরি অপ্ভোিীরা 
যখি আস্টমপ্রকার জন্মরেহণকারী িাগপ্রকস্টের চাইস্টত প্বিগুি, তখি অপ্ভোিীস্টের 
ে্েিা মাপ্লকস্টের িহায়তা করার জি্ প্েস্টিষভাস্টে উত্িপ্গ তৃত কস্টয়কটি িংস্াি 
রস্টয়স্টে।2

বনউইয়কদে মটেদি আপনার বনজস্ ব্যবসা শুরু এবং পবরচালনা মষেদত্র 
আপনার সম্াবনাগুবল বুঝদি আপনাদক সািার্য করার জন্য, এই 
বনদ দ্েবিকাটি ইব�দরেিন্ টে্যািাস বনবব দেদিদষ স�স্ত সম্াবনা�য় এবং 
বিদে�ান অবভবাসী উদ্্যাক্াদ্র জন্য প্রস্িুি করা িদয়দে। এই গাইডটি 
একটি ওভারপ্ভউ প্হিাস্টে িরেরাহ করা হস্টয়স্টে এেং আিিার জি্ কী ধরস্টণর 
ে্েিা উিযুতি তা িিাতি করস্টত, আিিার ে্েিায় শুরু করার জি্ 
রিস্টয়াজিীয়তািমূহ কী তা জািস্টত এেং রিস্টয়াজিীয় প্ফ এেং কর িংক্রান্ত 
প্েষয়াপ্ে জািস্টত িহায়ক িকল তর্ এস্টত অন্তভুতৃতি।

এই প্িস্টেতৃপ্িকাটি সকাস্টিা প্িপ্েতৃষ্ প্িল্প ো সিিা জি্ রিস্টয়াজি হস্টত িাস্টর এমি 
সকাস্টিা লাইস্টিসি ো িারপ্মস্টির রিস্টয়াজিীয়তা িূরণ করস্টে িা। এই গাইেটি 
মকাদনা আইবন বা ি্যাসে পরা�ি দে প্র্ান কদর না। অপ্ভোিী উস্টে্াতিাস্টেরস্টক 
ে্ঢ়ভাস্টে তাস্টের ে্ক্তিগত অপ্ভোিি, ে্েিা, ো ি্াসে-এর রিস্টয়াজিীয়তা এেং 
িীমােদ্ধতা িংক্রান্ত আইপ্ি িরামি তৃ চাইস্টত উত্িাপ্হত করা হয়। আরও তস্টর্র 
জি্, এই প্িস্টেতৃপ্িকার উিকরণিমূহ অধ্ায় সেখুি। এই প্িস্টেতৃপ্িকার িকল তর্ 
অস্টক্টাের 2018 সরস্টক েলেৎ আস্টে এেং আিস্টডি করা হস্টে িা।

1.   "প্িউ ইয়কতৃ অপ্ভোিী।" (অস্টক্টাের 4, 2017) আস্টমপ্রকাি ইপ্মস্টরেিি কাউক্সিল। www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-new-
york 

2.   “অপ্ভোিী উস্টে্াতিাস্টের স্াগত জািাস্টিার জি্ অর তৃনিপ্তক সক্রি।” (সিস্টটেম্বর 8, 2015) কফম্াি ফাউস্টন্ডিি।                                                                                                                                
www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/the-economic-case-for-welcoming-immigrant-entrepreneurs

http://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-new-york
http://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-new-york
http://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/the-economic-case-for-welcoming-immigrant-entrepreneurs
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প্রারম্

স্াধীন টঠকা্ার বনা� ক�মী? (এবং মকন এিা গুরুত্বপূর দে) 
অস্টিক অপ্ভোিীরা মাপ্কতৃি যুতিরাস্ট্রে ভাল সেতস্টির কম তৃিংস্াস্টি োধারেস্ত হয়। 
ে্েিাস্টয়র মাপ্লকািা অপ্ভোিীস্টেরস্টক অর তৃনিপ্তকভাস্টে এপ্গস্টয় যাওয়ার িুস্টযাগ 
রিোি করস্টত িাস্টর। প্েস্টিষত, যপ্ে আিপ্ি একজি কম তৃচারী প্হিাস্টে মাপ্কতৃি 
যুতিরাস্ট্রে কাজ করার জি্ অিুস্টমাপ্েত িা হি তস্টে আিিার প্িস্টজর ে্েিা শুরু 
করার মাধ্স্টম আিিার জীপ্েকা অজতৃি করস্টত িাস্টরি।

মাপ্কতৃি যুতিরাস্ট্রে কাজ করার অিুস্টমােি সিই এমি কাউস্টক প্িস্টয়াগ করা 
প্িস্টয়াগকততৃার জি্ আইিিঙ্গত িয়। রিস্টত্ক প্িস্টয়াগকততৃাস্টক যাচাই করস্টত হস্টে 
সয একজি কম তৃচারী প্িস্টমাতিভাস্টে এই কাজটি করার জি্ অিুস্টমাপ্েত:

• I-9 ফম তৃ িূরণ
• কম তৃচারীর িিাতিকারী কাগজিরি িরীক্া করা                                                                               

(সযমি সিাি্াল প্িপ্কওপ্রটি িম্বর, রেীণ কাডতৃ, িািস্টিািতৃ , ইত্াপ্ে)

এমি সকািও প্িপ্েতৃষ্ সফডাস্টরল ো প্িউইয়কতৃ সটেি আইি সিই যা সকািও ে্েিা 
মাপ্লকািা সরস্টক অরো স্-প্িযতুি উস্টে্াতিা হওয়া সরস্টক অপ্ভোিীস্টক প্িপ্ষদ্ধ কস্টর। 
একটি স্প্িভতৃর উস্টে্াতিাস্টক কখিও কখিও একজি "স্াধীি ট�কাোর" প্হিাস্টে 
উস্টলেখ করা হয়। স্াধীি ট�কাোরস্টের িেিময় িতুি চুক্তি শুরু করার িময় তাস্টের 
ক্াস্টয়ন্স্টের জি্ I-9 ফম তৃ িরূণ করস্টত হস্টে িা। আিপ্ি যপ্ে এই প্িস্টেতৃপ্িকায় েপ্ণ তৃত 
প্িস্টেতৃিিা অিুযায়ী ি্রক আইপ্ি িত্া প্হিাস্টে একটি ে্েিা শুরু কস্টরি, তস্টে 
আইপ্ি িত্া প্িস্টজই িণ্ ও িপ্রস্টষো িরেরাহ  এেং চুক্তি করািহ ে্েিা িপ্রচালিা 
করস্টত িাস্টর।

োস্তস্টে, অস্টিক অপ্ভোিী ইপ্মস্টরেিি অেস্া প্িপ্ে তৃস্টিস্টষ সকাস্টিা ে্েিা শুরু কস্টর 
তাস্টের জীপ্েকা উিাজতৃি করস্টত িারস্টেি। এটি খুেই গুরুত্বিূণ তৃ সয একজি 
উস্টে্াতিা প্হিাস্টে আিপ্ি আিিার ে্েিাস্টয়র ক্ক্রয়াকলাস্টির জি্ রিস্টযাজ্ 
আইিিমহূ সমস্টি চস্টলি, িহ কর রিোস্টি িম্ত হি। আিপ্ি এটিও েঝুস্টত িাস্টরি 
সয সকািও ে্েিা শুরু করার জি্ িরকারী কত্ তৃিক্ এেং ে্াঙ্কগুপ্লর কাস্টে িপ্র 
জমা সেওয়ার রিস্টয়াজি হয়, মাপ্কতৃি যতুিরা্রে সরস্টক প্িে তৃািি আিকাস্টিা হয় িা এেং 
আইপ্ি অেস্ায় রুি অফার কস্টর িা। যাইস্টহাক, প্কেু সক্স্টরি, ইপ্মস্টরেিি িংক্রান্ত 
কায তৃধারার প্েচারকগণ ে্েিার মাপ্লকািা এেং কর িপ্রস্টিাস্টধর িস্টক্ অিুকূল হস্টত 
িাস্টর।
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বকভাদব বলদবন রব্ আপবন একজন স্াধীন টঠকা্ার িন 
আিপ্ি একজি স্াধীি ট�কাোর ো কম তৃচারী প্কিা তা প্িধ তৃারণ করা কট�ি এেং 
আিিাস্টক িে তৃো আিিার প্িজস্ প্িপ্েতৃষ্ িপ্রপ্স্প্ত িংক্রান্ত আইপ্ি িরামি তৃ চাইস্টত 
হস্টে। 

স্াধীি ট�কাোররা প্িস্টজস্টের জি্ ে্েিা কস্টরি এেং তাস্টের ক্াস্টয়ন্স্টেরস্টক িণ্ 
ো সিো রিোি কস্টরি। িণ্ ো িপ্রস্টষোপ্ে এেং আিিার ে্েিাস্টয়র আপ্র তৃক 
প্েকগুপ্ল কীভাস্টে িরেরাহ কস্টরি তার প্িয়ন্ত্রণ আিিার ক্াস্টয়ন্স্টের চাইস্টত 
আিিার হাস্টত যত সেপ্ি রাকস্টে, আিপ্ি তত প্িস্টজর স্াধীি রোহক প্হিাস্টে প্েস্টেপ্চত 
হস্টেি এেং আিিার ক্াস্টয়স্টন্র কম তৃচারী প্হিাস্টে প্েস্টেপ্চত হস্টে িা। িরেততী িষ্্ায় 
আিপ্ি কম তৃচারী েিাম স্াধীি ট�কাোপ্রর তুলিা করার জি্ উোহরণ প্হস্টিস্টে প্কেু 
সচকপ্লটে িাস্টেি।

আিপ্ি যপ্ে আিিার ে্েিার জি্ একটি ির্ক আইপ্ি িত্া সিি আি কস্টরি 
তস্টে আইপ্ি িত্া প্িস্টজই ক্াস্টয়ন্স্টের িণ্ ো িপ্রস্টষো িরেরাহ করস্টত িারস্টে। 
িাধারিত, রব্ আপবন উভয় আপনার ব্যবসাদয়র �াবলক িন এবং বনয়ন্ত্রর 
কদরন তস্টে আিপ্ি িম্েত একজি কম তৃচারী প্হিাস্টে প্েস্টেপ্চত হস্টেি না। এই 
কারস্টণ, সযিে উস্টে্াতিাস্টের কাজ করার অিুস্টমােি সিই তাস্টের িরামস্টি তৃয়া হয় 
সযি:

• তাস্টের িে ো ে্েিার একটি উস্টলেখস্টযাগ্ অংস্টির মাপ্লকািা রেহণ 
কস্টরি, এেং 

• তাস্টের ে্েিার কায তৃক্রম প্িয়ন্ত্রণ কস্টরি।
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স্াধীন টঠকা্ারদ্র মচকবলটে

আপ্ম একটি গহ্স্াপ্ল প্হিাস্টে কাজ কপ্র এেং প্েপ্ভন্ন 
ক্াস্টয়ন্স্টের আমার সিো রিোি কপ্র। আমার একটি 
ওস্টয়েিাইি আস্টে যাস্টত আপ্ম সযিে সিো রিোি কপ্র 
সিগুপ্লর খরচ েপ্ণ তৃত আস্টে। আপ্ম আমার সিোর জি্ 
িাকা প্িক্ছে, ঘণ্া প্হস্টিস্টে সেতি িয়। অিলাইস্টি 
অরো সফাস্টির মাধ্স্টম ক্াস্টয়ন্রা আমার িপ্রস্টষোপ্ের 
জি্ অিুস্টরাধ করস্টত িাস্টর। ক্াস্টয়ন্রা তাস্টের প্িজস্ 
িপ্রস্ার করার িামরেী এেং িরঞ্াম রিোি কস্টর।

িাউসবকপার B

ব্যবসার জায়গা রাখুন

আপনার বনজস্ সুববধা, উপকরর, সরঞ্া�, 
সা�রেী এবং রন্ত্রপাবিদি পর দোপ্ত বববনদয়াগ করুন

লাভ বা ষেবির জন্য আবথ দেক ঝঁুবক অনু�ান করুন

আপনার বনজস্ মবিন সুবনব দ্েষ্ট বা আদলাচনা 
করুন

আপনার বনদজর সািার্য রেির করদি পাদরন

কাদজর অফার স্াধীনভাদব প্রি্যাখ্যান করদি 
পাদরন

অন্যান্য ক্াদয়ন্দ্র মসবা প্র্ান করদি পাদরন

বকভাদব এবং মকাথায় কাজ সম্ন্ন করা িদব িা 
বনয়ন্ত্রর করদি পাদরন

আব� একজন 
স্াধীন টঠকা্ার

আব� একজন 
ক� দেচারী

ক� দেচারী বা স্াধীন টঠকা্ার?

আপ্ম সিামোর সরস্টক শুক্রোর িকাল 8 িা সরস্টক প্েকাল 4 িা 
িয তৃন্ত এক িপ্রোস্টরর জি্ একজি গহ্কমতী প্হস্টিস্টে কাজ কপ্র। 
আপ্ম রিপ্ত ঘন্ায় $ 15 প্হস্টিস্টে আমার কাস্টজর ে্ািাস্টর চুক্তি 
কপ্র এেং আপ্ম জীেিযারিার খরচ েহি করস্টত রিপ্ত েের এটি 
োড়াস্টত আস্টলাচিা কপ্র। আপ্ম সয িপ্রোস্টর কাজ কপ্র, িপ্রষ্ার 
করার িকল িামরেী এেং িরঞ্াম তাস্টের িক্্ সরস্টক রিোি করা 
হয়। রিেত্ সকািও প্েস্টি কী করস্টত হস্টে তার প্িস্টেতৃিােলী িম্বপ্লত 
একটি সিাি তারা আমাস্টক রিোি কস্টর। িপ্তাহাস্টন্ত আপ্ম কখিও 
কখিও প্কেু অপ্তপ্রতি উিাজতৃস্টির জি্ আপ্ম অি্াি্ 
িপ্রোস্টরও কাজ কপ্র।

িাউসবকপার A
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সকাস্টিা সকাম্পাপ্ির যখি আমার িপ্রস্টষোগুপ্লর রিস্টয়াজি হয় তখি 
আপ্ম তাস্টের জি্ একজি প্হিােরক্ক প্হস্টিস্টে কাজ কপ্র। যখি আমার 
সকাম্পাপ্ির রিস্টয়াজি তখি তারা প্িধ তৃারণ করস্টে সয আপ্ম সকাি প্েি কাজ 
করে এেং কতপ্েি ধস্টর কাজ করে। সিো িম্পন্ন করা হস্টল আমাস্টক িাকা 
িপ্রস্টিাধ করা হয় এেং ঘন্া প্হস্টিস্টে সেতি সেওয়া হয় িা। যখি আমাস্টক 
অর তৃ িপ্রস্টিাস্টধর রিস্টয়াজি সেখা প্েস্টে তখি আপ্ম সকাম্পাপ্িস্টক একটি 
রপ্িে সরিরণ করে। আপ্ম অি্াি্ সকাম্পািীর জি্ একই ধরস্টির অস্টিক 
অ্াকাউপ্ন্ং কাজ কপ্র। আপ্ম আমার োপ্ড়র অপ্ফি সরস্টক কাজ কপ্র 
এেং প্িস্টজর কাজ করস্টত কস্ম্পউিার ে্েহার কপ্র। 

বিসাবরষেক B

ব্যবসার জন্য জায়গা রাখুন

আপনার বনজস্ সুববধা, উপকরর, সরঞ্া�, 
সা�রেী এবং রন্ত্রপাবিদি পর দোপ্ত বববনদয়াগ করুন

লাভ বা ষেবির জন্য আবথ দেক ঝঁুবক অনু�ান করুন

আপনার বনজস্ মবিন সুবনব দ্েষ্ট বা আদলাচনা 
করুন

আপনার বনদজর সািার্য রেির করদি পাদরন

কাদজর অফার স্াধীনভাদব প্রি্যাখ্যান করদি 
পাদরন

অন্যান্য ক্াদয়ন্দ্র মসবা প্র্ান করদি পাদরন

বকভাদব এবং মকাথায় কাজ সম্ন্ন করা িদব িা 
বনয়ন্ত্রর করদি পাদরন

আব� একজন 
স্াধীন টঠকা্ার

আব� একজন 
ক� দেচারী

ক� দেচারী বা স্াধীন টঠকা্ার?

আপ্ম এক িপ্তাস্টহ 30 ঘন্া কাজ কপ্র, িািতৃ-িাইম প্হিাস্টে 
প্হিােরক্স্টকর কাজ কপ্র এেং আপ্ম িাপ্তাপ্হক সেতি িাই। 
আপ্ম িাধারণত আমার প্িস্টজর কস্ম্পউিার ে্েহার কস্টর 
োপ্ড়স্টত সরস্টক কাজ কপ্র। আপ্ম যপ্ে চাই, আপ্ম সয সকাম্পাপ্ির 
জি্ কাজ কপ্র তার িাস্টর স্াস্্ িুপ্েধাগুপ্লর জি্ আপ্ম িাইি 
আি করস্টত িাপ্র। আপ্ম এই সকাম্পাপ্িস্টত কাজ িা করার িময় 
কখিও কখিও আপ্ম অি্াি্ সোি সকাম্পাপ্ি সরস্টক কাস্টজর 
অফার রেহণ কপ্র।

বিসাবরষেক A 
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এখি আিপ্ি একটি ে্েিা শুরু করার জি্ ে্ঢ়িংকল্পেদ্ধ, আিপ্ি আিিার 
জি্ সকাি ধরস্টির ে্েিা িট�ক তা প্িধ তৃারণ করস্টত হস্টে! এই প্েভাগটি আিিার 
ে্েিায় গ�ি করার জি্ আিিার কাস্টে রাকা প্েপ্ভন্ন প্েকল্পগুপ্লর তর্ িরেরাহ 
কস্টর।
প্কেু ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমার প্িয়ম জটিল এেং রিারপ্ম্ক খরচ অস্টিক সেপ্ি, সিই 
িস্টঙ্গ ফাইপ্লং-এরও রিস্টয়াজিীয়তা আস্টে। অি্াি্ ে্েিায়গুপ্ল িহজতর হস্টত 
িাস্টর, িামাি্ কাগজিরি ো িূি্তম প্ফ িহ, প্কি্তু ে্েিার মাপ্লস্টকর সেপ্ি 
আপ্র তৃক ঝঁুপ্ক রাস্টক। আিিার রিস্টয়াজস্টির জি্ িস্টে তৃাত্ম ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমা 
িিাতি করার জি্, প্িউইয়কতৃ সটেস্টির ে্েিাপ্য়ক ফম তৃ িম্পস্টকতৃ প্কেু সমৌপ্লক 
ধারণা েুঝা গুরুত্বিূণ তৃ।

আপনার ব্যদ্ক্গি অথ দে রষো করা 
একটি ে্েিায় তার ে্েিা মাপ্লস্টকর সরস্টক ির্ক একটি আইপ্ি িত্া হস্টত িাস্টর। 
একজি ে্ক্তির মস্টতা আইিী িত্া, িপ্ধি ো চুক্তিস্টত রিস্টেস্টির তেধ ক্মতা আস্টে, 
ঋণ রেহণ করস্টত িাস্টর এেং ঋণ িপ্রস্টিাধ করস্টত িাস্টর, মামলা করস্টত িাস্টর এেং 
মামলাধীি হস্টত িাস্টর এেং তার কস্টম তৃর জি্ োয়ী হস্টত িাস্টর। 
আিিার ে্েিা একটি ির্ক আইপ্ি িত্া হস্টল আিিার ব্যদ্ক্গি ্ায়বধিিা 
বস�ীি থাকদি পাদর। ে্েিাস্টয়র ঋস্টণর জি্ আিিার োয় িাধারণত ে্েিার 
ে্ক্তিগত প্েপ্িস্টয়াস্টগর জি্ িীমােদ্ধ। যপ্ে আিিার ে্েিাটি একটি ির্ক আইপ্ি 
িত্া হয় এেং এটির প্েরুস্টদ্ধ মামলা হয় তস্টে আিিার ে্ক্তিগত িম্পত্প্ত সযমি 
আিিার োপ্ড় ো আিিার গাড়ী িাধারণত ে্েিাস্টয়র প্েরুস্টদ্ধ োপ্েগুপ্ল িরূণ করস্টত 
জব্দ হওয়া সরস্টক প্িরািে। একটি ি্রক আইপ্ি িত্া মাধ্স্টম একটি ে্েিা 
িপ্রচালিা করার আস্টরকটি িুপ্েধা হল মাপ্লক প্িস্টজই তেধভাস্টে ে্ােিা করস্টত 
িাস্টরি এমিপ্ক যপ্ে সি কাজ করার জি্ অিসু্টমাপ্েত িা হয় ো যতুিরাস্ট্রের োইস্টর 
সরস্টক ে্েিা িপ্রচাপ্লত হয় তারিস্টরও। 
এই প্িস্টেতৃপ্িকায়, আমরা প্িস্ট্াতি আইপ্ি িংস্ার খরচ এেং উিকারগুপ্ল িংস্টক্স্টি 
তুস্টল ধস্টরপ্ে যা ে্ক্তিগত োয়েদ্ধতা িীপ্মত করস্টত প্িউইয়কতৃ সটেস্টি ততপ্র করা সযস্টত 
িাস্টর:  িীপ্মত অংিীোপ্র, িীপ্মত োয় সকাম্পাপ্ি এেং কস্টি তৃাস্টরিি।
আিিার ে্েিার জি্ একটি ির্ক আইপ্ি িত্ার সীব�ি ্ ায় সরস্টক উিক্ত হস্টত:

ব্যবসার কাঠাদ�া বনব দোচদনর টিপস

• আিিার ে্ক্তিগত িম্পে আিিার ে্েিা িম্পে সরস্টক আলাো রাখস্টত 
ভুলস্টেি িা

• আিিার আইপ্ি িত্া জি্ একটি ির্ক ে্াংক অ্াকাউন্ খুলুি
• চুক্তি এেং প্েজ্ঞািস্টি আইিী িত্া িামটি ে্েহার করুি (আিিার 

িাস্টমর িপ্রেস্টততৃ)
• একটি ির্ক ি্াসে আইপ্ড িম্বর (EIN) রেহণ করুি এেং যখি এেং সযখাস্টি 

রিস্টয়াজি হয় আিিার আইপ্ি িত্া জি্ ির্ক ি্াসে প্রিাণ তৃ োপ্খল করুি।
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আিপ্ি যখি আয় কস্টরি, আিিাস্টক তখি 
ি্াসে প্েস্টত হস্টে। অভ্ন্তরীণ রাজস্ 
িপ্রস্টষো (IRS) বিারা তাস্টের রিপ্ত একটি 
ে্ক্তিগত ি্াসেস্টিয়ার আইস্টডপ্ন্প্ফস্টকিি 
িম্বর (ITIN) জাপ্র করা হয় যারা িামাক্জক 
প্িরািত্া িম্বর িাওয়ার সযাগ্ িয়, তস্টে 
তাস্টেরস্টক অেি্ই কর িপ্রস্টিাধ করস্টত 
হস্টে। আিিার যপ্ে িামাক্জক প্িরািত্া 
িম্বর (SSN) রাস্টক তস্টে আিপ্ি 
আইটিআইএি এর জি্ সযাগ্ িি। 
এমিপ্ক আিিার কাজ অিসু্টমােি সময়াে 
সিষ হস্টয় সগস্টলও , আিিার SSN িেিময় 

কর জমা সেওয়ার উস্টদেস্টি্ তেধ রাস্টক। 
আিিার ইপ্মস্টরেিি অেস্া প্িপ্ে তৃস্টিস্টষ, 
আিপ্ি সক্রপ্ডি অ্াস্টসেি িহ ো একটি 
ে্াংক অ্াকাউন্ সখালার িহ অস্টিক 
আপ্র তৃক িপ্রস্টষো সিস্টত একটি ITIN 
ে্েহার করস্টত িাস্টরি। আস্টরা তস্টর্র 
জি্ আিিার অর তৃ, আিিার ভপ্েষ্ত 
িরীক্া কস্টর সেখুি! আপ্র তৃক প্িক্া এেং 
ক্মতায়স্টির জি্ একটি সমৌপ্লক গাইড, 
অপ্ভোিীস্টের ে্ক্তিগত ফাইিাসি প্েকল্প 
েঝুস্টত িাহায্ করার জি্ একটি উিাোি।

ITIN বক? 

সফডাস্টরল এেং প্িউইয়কতৃ সটেি ি্াসে-এর 
উস্টদেস্টি্, সয সকািও ে্েিা যার কম তৃচারী 
রস্টয়স্টে, তাস্টক একটি প্িস্টয়াগকততৃা 
িিাতিকারী িম্বর (EIN) অজতৃি করস্টত 
হস্টে। কস্টি তৃাস্টরিি এেং িে তৃাপ্ধক িীপ্মত 
োয় সকাম্পাপ্ি (LLC)-এর একটি EIN 
রাকস্টত হস্টে। িাধারণত, ে্েিার জি্ 

EIN বক?

একটি ে্াঙ্ক অ্াকাউন্ খুলস্টত EIN 
রিস্টয়াজি। একটি EIN িাওয়ার জি্, 
সকাস্টিা ে্েিা IRS-এ SS-4 ফম তৃ জমা প্েস্টত 
িাস্টর ("প্িস্টয়াগকারী িিাতিকরণ িম্বস্টরর 
জি্ আস্টেেি") ো সফাস্টি ো অিলাইস্টির 
মাধ্স্টম আস্টেেি করস্টত িাস্টর। 

http://www.thenyic.org/node/5526
http://www.thenyic.org/node/5526
http://www.thenyic.org/node/5526
http://www.thenyic.org/node/5526
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$

... আপনার ব্যদ্ক্গি 
সম্্ ঝঁুবকদি থাদক।

আপনার ব্যবসা ঋর বনদি পাদর, 
�া�লা করদি পাদর এবং

চুদ্ক্দি মরদি পাদর।

রখন আপবন এবং আপনার 
ব্যবসা একই আইবন সত্া িয় 

আপনার ব্যবসা রখন একটি 
আলা্া তবধ সত্া...

$

এবং আপনার ব্যদ্ক্গি  
সম্্ সুরবষেি! 

আপনার ব্যবসার কর সংক্ান্ত বাধ্যবাধকিার ধারনা
অপ্ভোিি অেস্া িত্স্টত্বও, মাপ্কতৃি যুতিরাস্ট্রে আয় অজতৃিকারী সয কাওস্টক 
সফডাস্টরল, রাজ্ এেং স্ািীয় িরকারস্টক কর রিোি করস্টত হস্টে। ি্াস্টসের 
রিস্টয়াজিীয়তাগুপ্ল একটি িম্পূণ তৃভাস্টে কস্টয়কটি ফ্াক্টস্টরর সহাস্টটের উির প্িভতৃর 
কস্টর যার মস্টধ্ অন্তভুতৃতি আস্টে আিপ্ি একক ো প্েোপ্হত ে্ক্তি প্হিাস্টে জমা 
প্েস্টছেি প্কিা, রিপ্ত েের আিপ্ি কত িপ্রমাণ অর তৃ উিাজতৃি করস্টেি এেং প্িউ 
ইয়কতৃ সটেস্টির সকারায় েিোি করস্টেি। 

িাধারিত, আিিার ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমা যত িহজ, আিিার ি্াসে প্রস্টকায়ারস্টমন্ও 
তত িহজ। প্কেু ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমা রস্টয়স্টে যা আিিাস্টক আিিার ে্ক্তিগত 
আয়কর প্রিাস্টি তৃ আিিার ে্েিায় সরস্টক রিাপ্ত আয় রিপ্তস্টেেি করার অিুমপ্ত 
সেয়, যা ে্েিার মাপ্লকস্টের জি্ কর রিি্তুপ্ত িহজ করস্টত িাস্টর। 

�দন রাখদবন মর এই গাইে ি্যাসে পরা�ি দে প্র্ান উদদেদি্য নয়। অবভবাসী 
উদ্্যাক্াদ্র একটি মরাগ্যিাসম্ন্ন ি্যাসে মপিা্ার মথদক ি্যাসে পরা�ি দে 
চাইদি উিস্াবিি করা িয়। িংস্াি প্েভাস্টগ এমি িংস্ার উস্টলেখ আস্টে যা 
আিিার ে্েিায় ি্াসে িম্পপ্কতৃত রিশ্নগুপ্লস্টত িহায়তা করস্টত িাস্টর।
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েুই েি্ধু একস্টরি 
ল্ান্ডস্টস্প্িং ে্েিা শুরু 
কস্টরস্টে। তারা িীপ্মত োয় 
সকাম্পাপ্ি (LLC) প্হস্টিস্টে 
তাস্টের ে্েিা প্িেধিি 
কস্টরস্টে। তাস্টের LLC 
একটি স্াধীি তেধ িত্া।

ে্েিাটি ে্ার তৃ হয় এেং 
কস্টয়কমাি ির $8,000 
ঋণিহ েধি হস্টয় যায়।

রিত্াক িেি্ রিারপ্ম্ক 
সলাি প্হস্টিস্টে 400$ 
প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং 
সকাম্পািী োংক সরস্টক 
ে্ােিা ঋণ রেহণ 
কস্টরস্টে।

িীপ্মত োয় সকাম্পাপ্ির 
রিপ্তটি িেি্ এেং 
ে্েিার অি্ সকাস্টিা 
িম্পস্টের ক্প্ত $400 
িয তৃন্ত িীমােদ্ধ।

ে্েিায় মাপ্লকগণ LLC 
ঋস্টণর জি্ 
ে্ক্তিগতভাস্টে োয়েদ্ধ 
িি এেং তাস্টের 
ে্ক্তিগত িম্পেগুপ্ল 
প্িরািে।

একটি একক মাপ্লকািা 
ে্েিায়ী তার প্িস্টজর 
ল্ান্ডস্টস্ি ে্েিা শুরু 
কস্টরস্টে। প্তপ্ি এেং তার 
ে্েিা আইপ্িভাস্টে 
একটি একক আইপ্ি 
িত্া প্েস্টেপ্চত হয়।

ে্েিাটি ে্র তৃ হস্টয়স্টে 
এেং $8,000 ঋণ 
িহকাস্টর কস্টয়ক মাি 
িস্টর েধি হস্টয় যায়।

সি তার িঞ্চস্টয়র $400 
প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং 
তার িতুি ে্েিাস্টয়র 
জি্ িরঞ্াম প্কস্টি 
ব্যদ্ক্গি সক্রপ্ডি কাডতৃ 
সিয় ।

একক মাপ্লকািার 
ে্েিায়ী তার প্েপ্িস্টয়াগ 
করা $400 হাপ্রস্টয়স্টে 
এেং এখি $8,000 
সক্রপ্ডি কাডতৃ ঋণ এেং 
িুে িপ্রস্টিাধ করার 
জি্ োয়েদ্ধ।

যপ্ে সি ঋণ সফরত সেয় 
িা, তাহস্টল সক্রপ্ডি 
কাডতৃ সকাম্পাপ্ি তার 
ে্ক্তিগত িম্পত্প্ত 
সযমি তার গাড়ী, োপ্ড় 
এেং ে্ক্তিগত িঞ্চয় 
ইত্াপ্ে সরস্টক ঋণ 
িপ্রস্টিাধ করস্টত 
আিস্টে!

$

্ইুটি ব্যবসার গল্প

বসা মথদক 

বাইদর

$

বসা মথদক 

বাইদর

$400 $400$400

$400 $400 $400

$8,000

$8,400

সীব�ি ্ায় মকাম্াবন* একক �াবলকানা

$400

* আমরা এই উোহরস্টণ একটি LLC উস্টলেখ কস্টরপ্ে, তস্টে এই প্িস্টেতৃপ্িকাস্টত িস্টর 
আস্টলাচিা করা অি্াি্ ধরস্টির আইপ্ি িংস্াগুপ্লও ে্ক্তিগত োয়েদ্ধতা 
িীমােদ্ধ কস্টর।
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প্িউইয়কতৃ সটেস্টি েয়টি িাধারণ োপ্ণক্জ্ক মাপ্লকািা মস্টডল রস্টয়স্টে যা অপ্ভোিী 
উস্টে্াতিাস্টের জি্ রিািপ্ঙ্গক। এর মস্টধ্ রস্টয়স্টেঃ

• একক �াবলকানা   

• সাধারন অংিী্ারী   

• সীব�ি অংিী্াবর  

• সীব�ি ্ায় মকাম্াবন (LLC)  
 

• কদপ দোদরিন 

• শ্রব�ক স�বায়

এই গাইড রিরম িাচঁটি ে্েিা কা�াস্টমার একটি িংপ্ক্প্ত প্েেরণ রিোি কস্টর। 
অংিীোপ্র, এলএলপ্ি, ো কস্টি তৃাস্টরিি বিারা একটি িমোয় রিপ্তটষ্ত করা সযস্টত 
িাস্টর। এটির প্েস্টিষ কা�াস্টমার কারস্টণ, এই গাইডটিস্টত ে্েিাপ্য়ক িহস্টযাপ্গতার 
এেং িমোস্টয়র োয়েদ্ধতার প্িস্টয় প্েস্তাপ্রত েলা সিই। িমোয় িম্পস্টকতৃ আরও 
তস্টর্র জি্, িংস্াি প্েভাগ সেখুি। 

েয়টি সাধারর
ব্যবসা কাঠাদ�া
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একক �াবলকানা
একটি একক মাপ্লকািা হল িে তৃাপ্ধক ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমা যা আিপ্ি একটি ে্েিা 
িপ্রচালিা করস্টত এেং িেস্টচস্টয় িহজতম ফম তৃ ততপ্র করস্টত ে্েহার করস্টত িাস্টরি। 
আিপ্ি যপ্ে িরকাস্টরর কাস্টে সকািও কাগজিরি োপ্খল িা কস্টরও িপ্রস্টষো িরেরাহ 
কস্টরি ো িণ্ প্েক্ক্র কস্টরি তস্টে আিপ্ি ইপ্তমস্টধ্ই একক মাপ্লকািা ে্েিায়ী 
েস্টল গণ্ হস্টেি। শুরুর িময়কার খরচগুপ্ল কম, কারণ আিিাস্টক প্ফ প্েস্টত হস্টে 
িা ো অি্াি্ ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমার জি্ ফম তৃ জমা প্েস্টত হস্টে িা। আিপ্ি আিিার 
ে্ক্তিগত ি্াসে প্রিাস্টি তৃ ে্েিাস্টয়র আয় রিপ্তস্টেেি কস্টরি, তাই কর রিি্তুপ্ত 
তুলিামূলকভাস্টে িহজ।

একক �াবলকানার সারাংি

1 �াবলক একজি ে্ক্তিই ে্েিার একমারি মাপ্লক। 

শুরু করা খুব 
সিজ।

আিপ্ি ে্েিা কায তৃক্রম িপ্রচালিা শুরু করার 
মাধ্স্টম এটি গট�ত হয়।

এক্�ই না বা 
সা�ান্য

(ঐক্ছেক) এপ্িউমড সিম িাটিতৃপ্ফস্টকস্টির জি্ 
িাধারণ ফাইপ্লং প্ফ, যা কাউপ্ন্ বিারা 
িপ্রেপ্ততৃত হয়, যপ্ে ে্েিার িামটি মাপ্লস্টকর 
সরস্টক ির্ক হয়।

সিজ আিপ্ি আিিার ে্ক্তিগত আয়কর প্রিাস্টি তৃর 
উির আিিার ে্েিার আয় প্রস্টিািতৃ করস্টেি।

উচ্চ ব্যদ্ক্গি 
আবথ দেক ঝঁুবক

ে্েিার মাপ্লক ে্েিার িমস্ত ঋণ ও 
োয়েদ্ধতার জি্ োয়ী এেং ে্ক্তিগত 
িম্পেগুপ্ল ঝঁুপ্কিূণ তৃ।

চল�ান মনই 
নবায়ন/্াবখলকরর

একক মাপ্লকািা েজায় রাখার জি্ 
আিিাস্টক সকািও িরকাপ্র িংস্াগুপ্লস্টত 
অপ্তপ্রতি সকািও জমা সেওয়ার রিস্টয়াজি 
সিই।

ইস্টলকট্রপ্িক সমরামত সিো, ল্ান্ডস্টফেিারি, হাউিপ্কিার, টিউির, সলখক এেং 
প্িল্পী

# �াবলদকর

টোিদে-আপ

কর প্রস্িুি

চল�ান চাবি্া

ফী-ফ� দে

্ায়

ভাল
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সাধারন অংিী্ারী
একটি িাধারণ অংিীোপ্রত্ব েুই ো তস্টতাপ্ধক ে্েিাপ্য়ক মাপ্লকস্টের জি্ ভাল কাজ 
কস্টর যা আপ্র তৃক োয়েদ্ধতা ো ঝঁুপ্ক ভাগ কস্টর সিওয়ার এেং ে্েিাস্টয়র প্িদ্ধান্তগুপ্ল 
একিাস্টর সিয়। এটি ে্েিার মাপ্লকস্টের জি্ কাজ কস্টর যারা এস্টক অিস্টরর উির 
প্েশ্াি রাস্টখ কারণ রিপ্তটি অংিীোর অি্াি্ অংিীোরস্টের প্িদ্ধাস্টন্তর জি্ োয়ী। 

একক মাপ্লকািার মস্টতা, িাধারণ অংিীোপ্রত্ব গ�স্টির জি্ সকািও কাগজিরি সিই। 
আিপ্ি যপ্ে ইপ্তমস্টধ্ অি্ সকাি ে্ক্তির িাস্টর ে্েিাপ্য়ক ক্ক্রয়াকলাস্টি জপ্ড়ত রাস্টকি 
এেং ে্েিাস্টয়র অংিীোর প্হিাস্টে প্িস্টজস্টক েহি কস্টর রাস্টকি তস্টে আিপ্ি িাধারণ 
অংিীোপ্রস্টত্ব রাকস্টত িাস্টরি। অংিীোরস্টের একটি অংিীোর চুক্তি, এটি একটি 
গুরুত্বিণূ তৃ েপ্লল যা রিস্টত্ক অংিীোস্টরর অপ্ধকার এেং োয়গুপ্ল কী, রিপ্তটি অংিীোর 
কতগুপ্ল প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং কীভাস্টে অংিীোর িমি্ার িমাধাি কস্টর তা ে্াখ্া 
কস্টর। যপ্ে অি্ সকািও অংিীোপ্র চুক্তি িা রাস্টক তস্টে িমস্ত লাভ এেং ক্প্ত 
অংিীোরস্টের মস্টধ্ িমািভাস্টে ভাগ করা হস্টে। আপনাদক একটি অংিী্াবরত্ব 
চুদ্ক্ তিবরর জন্য আইবন সিায়িা চাইদি িদব।

একক মাপ্লকািার মস্টতা িাধারণ অংিীোপ্রস্টতও ে্ক্তিগত িম্পত্প্ত িুরপ্ক্ত রাস্টক 
িা এেং অি্ অংিীোস্টরর প্িদ্ধান্ত সিওয়ার কারস্টণ অির অংিীোস্টরর ে্ক্তিগত 
িম্পেগুপ্ল ঝঁুপ্কর মুস্টখ িড়স্টত িাস্টর।

অংিী্াবর চুদ্ক্
একটি অংিীোপ্রত্ব চুক্তি একটি গুরুত্বিূণ তৃ িপ্র যা রিপ্তটি অংিীোস্টরর 
অপ্ধকার এেং োপ্য়ত্ব ে্েিার িাস্টর িম্পপ্কতৃত। অংিীোপ্র চুক্তিগুপ্ল িাধারণ 
অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ ে্ঢ়ভাস্টে রিস্তাপ্েত এেং িীপ্মত অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ 
রিস্টয়াজিীয়। একটি অংিীোপ্রত্ব চুক্তি প্ি্প্লপ্খত রিস্টশ্নর উত্র সেয়: 

   রিপ্তটি অংিীোর প্েপ্িস্টয়াগ কত?      
   রিপ্তটি অংিীোরস্টের োপ্য়ত্ব প্ক?
   প্কভাস্টে অংিীোর প্িদ্ধান্ত প্িস্টত হস্টে?
   প্কভাস্টে অংিীোর লাভ এেং ক্প্ত সিয়ার করস্টেি?
   প্কভাস্টে অংিীোর বিন্দ্ব িমাধাি করস্টে?    
      প্ক হস্টে যপ্ে সকাি অংিীোর ে্েিায় সেস্টড় চস্টল যাওয়ার প্িদ্ধান্ত সিয়                   

ো ে্েিাস্টয় তার লাভ প্েক্ক্র কস্টর সেয়?
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সাধারর অংিী্াবরর সারাংি

2+ �াবলক অংিীোররাই ে্েিার মাপ্লক

শুরু করা খুব 
সিজ।

ে্েিা কায তৃক্রম িপ্রচালিা শুরু করার মাধ্স্টম 
এটি গট�ত হয়।

এক্�ই না বা 
সা�ান্য

(ঐক্ছেক) এপ্িউমড সিম িাটিতৃপ্ফস্টকস্টির জি্ 
িাধারণ ফাইপ্লং প্ফ, যা কাউপ্ন্ বিারা 
িপ্রেপ্ততৃত হয়, যপ্ে ে্েিার িামটি মাপ্লস্টকর 
সরস্টক ির্ক হয়। একটি অংিীোরী চুক্তি 
ে্ঢ়ভাস্টে িুিাপ্রি করা হয়।

সিজ
অংিীোররা তাস্টের ে্ক্তিগত আয়কর 
প্রিাস্টি তৃর উির ে্েিার আয় প্রস্টিািতৃ করস্টেি। 
অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ একটি তর্গত প্রিাি তৃ 
োস্টয়র করা উপ্চত।

উচ্চ ব্যদ্ক্গি 
আবথ দেক ঝঁুবক

রিপ্তটি অংিীোর অি্াি্ অংিীোরস্টের 
কস্টম তৃর জি্ ে্ক্তিগতভাস্টে োয়েদ্ধ হস্টত 
িাস্টর। ে্ক্তিগত িম্পে ঝঁুপ্কস্টত আস্টে।

চল�ান মনই 
নবায়ন/্াবখলকরর

আিিার ে্েিাস্টয়র আইপ্ি অেস্া েজায় 
রাখার জি্ আিিাস্টক িরকাস্টরর কাস্টে প্কেু 
জমা প্েস্টত হস্টে িা।

িাপ্রোপ্রক ে্েিা • েীঘ তৃস্ায়ী িম্পকতৃ আস্টে এেং এস্টক অিরস্টক প্েশ্াি কস্টর 
এমি অংিীোর।

# �াবলদকর

টোিদে-আপ

কর প্রস্িুি

চল�ান চাবি্া

ফী-ফ� দে

্ায়

ভাল
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সীব�ি অংিী্াবর
িীপ্মত অংিীোরীস্টত, েটুি ধরস্টণর মাপ্লক, িাধারণ অংিীোর এেং িীপ্মত অংিীোর 
রস্টয়স্টে। একজি সাধারর অংিী্ার  একক মাপ্লকািা ে্েিায়ী ো িাধারণ 
অংিীোপ্র মাপ্লকস্টের মস্টতা একইভাস্টে ে্েিা িপ্রচালিা কস্টরি সযি তারা িীপ্মত 
অংিীোপ্রস্টত্বর ে্েিা িপ্রচালিা করস্টত, চুক্তি করস্টত, প্িদ্ধান্ত প্িস্টত এেং 
অংিীোপ্রস্টত্বর িস্টক্ কাজ িপ্রচালিা করস্টত িাস্টরি। 

সাধারর অংিীোর সীব�ি অংিীোর
• অর তৃ প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং লাভ সরস্টক তাস্টের 

অংি িায়
• ে্েিা িপ্রচালিা কস্টর এেং প্িদ্ধান্ত সিয়
• অংিীোপ্রর িস্টক্ আইি
• ে্েিার ঋস্টণর জি্ ে্ক্তিগতভাস্টে োয়েদ্ধ। 

(িীপ্মত োয় রিোস্টির জি্ িাধারণ 
অংিীোর প্হিাস্টে কাজ করার জি্ একটি 
ে্েিায় মাপ্লক ির্ক আইিী িত্া গ�ি 
করস্টত িাস্টর, তস্টে এটি জটিলতা যুতি 
কস্টর।)

• অর তৃ প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং লাভ সরস্টক 
তাস্টের অংি িায়

• ে্েিা িপ্রচালিা কস্টর িা 
• অংিীোপ্রস্টত্ব িস্টক্ কাজ করস্টত 

িারস্টেি িা
• ে্ক্তিগত িম্পে িুরপ্ক্ত। আপ্র তৃক ঝঁুপ্ক 

রিারপ্মক প্েপ্িস্টয়াগ িীমােদ্ধ।

একটি সীব�ি অংিী্ার একজি ি্াপ্িভ 
প্েপ্িস্টয়াগকারী। তারা অর তৃ প্েপ্িস্টয়াগ কস্টর এেং 
লাস্টভর অংি িায় তস্টে তারা ে্েিাপ্য়ক ো 
তেিক্ন্ি অংিীোপ্রস্টত্বর িস্টক্ কাজ কস্টর িা। 
িাধারণ অংিীোরস্টের প্েিরীস্টত, িীপ্মত 
অংিীোস্টরর ে্ক্তিগত িম্পে িরুপ্ক্ত। িীপ্মত 
অংিীোরস্টের োয় ে্েিাস্টয় প্েপ্িস্টয়াগ করা 
অস্টর তৃর জি্ িীমােদ্ধ। 

িীপ্মত অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ একক মাপ্লকািা 
ো িাধারণ অংিীোপ্রস্টত্বর সচস্টয় আরও সেপ্ি 
কাজ করার রিস্টয়াজি হয় কারণ আিিাস্টক 
প্িউইয়কতৃ সটেি প্ডিািতৃস্টমন্ অফ ে্ সটেি 
(DOS) এর কাস্টে কাগজিরি জমা প্েস্টত হস্টে 
এেং িংপ্লিষ্ প্ফ প্েস্টত হস্টে। এই ে্েিাস্টয়র 
কা�াস্টমা এমি মাপ্লকস্টের জি্ ভাল, যাস্টের 
প্েপ্িস্টয়াগকারীরা ে্েিা চালাস্টত চাি িা ো 
িাধারণ অংিীোস্টরর ে্েিাপ্য়ক প্িদ্ধাস্টন্তর 
জি্ োয়ী রাকস্টেি িা। িীপ্মত অংিীোপ্রস্টত্বর 
িততৃােলী অংিীোপ্র চুক্তিস্টত িপ্রভুতি করা 
আেি্ক (িষ্্া 17 সেখুি)।

সংবা্পত্র ম�াষরা
িীপ্মত অংিীোপ্র এেং িীপ্মত োয় 
সকাম্পাপ্িগুপ্লস্টক ধারাোপ্হকভাস্টে 
েয় িপ্তাস্টহর জি্ েুটি ির্ক 
িংোেিস্টরি তাস্টের ে্েিা রিপ্তষ্ার 
খের রিকাি করস্টত হস্টে। 
কাউপ্ন্র উির প্িভতৃর কস্টর, 
িংোেিরি রিকািিার খরচ 
ে্য়েহুল হস্টত িাস্টর।
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সীব�ি অংিী্াবরর সারাংি

2+ �াবলক 
েুই ধরস্টণর মাপ্লক এেং অন্তত একজস্টির 
রিস্টয়াজি হয়: িাধারণ অংিীোর এেং িীপ্মত 
অংিীোর। 

শুরু করার জন্য 
আদরা      প্রদচষ্টার 

প্রদয়াজন

ে্েিা গ�স্টির জি্ রিস্টয়াজিীয় িপ্রিরি:
 িীপ্মত অংিীোপ্র িাটিতৃপ্ফস্টকি
  রিকািিার িাটিতৃপ্ফস্টকি এেং রিকািিার 
িিরিরি (িংোেিরি রিকািিার িস্টর)

সা�ান্য ব্যয়বিলু
$200 ফাইপ্লং প্ফ, $50 রিকািিা 
িাটিতৃপ্ফস্টকস্টির ফাইপ্লং প্ফ, এেং $600- 
$1,200 িংোেিরি রিকািিার িাধারণ খরচ। 
একটি অংিীোপ্রত্ব চুক্তি রিস্টয়াজি হয়।

সিজ
আিপ্ি আিিার ে্ক্তিগত আয়কর প্রিাস্টি তৃর 
উির আিিার ে্েিার আয় প্রস্টিািতৃ করস্টেি। 
অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ একটি তর্গত প্রিাি তৃ 
োস্টয়র করা উপ্চত।

সাধারর 
অংিী্ারদ্র জন্য 
উচ্চ ব্যদ্ক্গি ঝঁুবক

রিপ্তটি িাধারণ অংিীোর ে্ক্তিগতভাস্টে 
ে্েিার ঋস্টণর জি্ োয়ী। প্লপ্মস্টিড 
অংিীোস্টরর োয় ে্েিায় তার প্েপ্িস্টয়াস্টগর 
মস্টধ্ িীমােদ্ধ।

ি্যাঁ
একটি প্লপ্খত অংিীোপ্রত্ব চুক্তি রিস্টয়াজি 
এেং িাধারণ অংিীোরস্টের বিারা স্াক্র করা 
আেি্ক।

উস্টে্াতিাস্টের সরস্টক যারা প্েপ্িস্টয়াগ করস্টত চাি প্কি্তু প্েপ্িস্টয়াস্টগ জপ্ড়ত হস্টত 
চাি িা ো ে্ক্তিগতভাস্টে োয়েদ্ধ রাকস্টত চাি।

# �াবলদকর

টোিদে-আপ

কর প্রস্িুি

চল�ান চাবি্া

ফী-ফ� দে

্ায়

ভাল
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সীব�ি ্ায় মকাম্াবন
িীপ্মত োয় সকাম্পাপ্ি (LLC) িীপ্মত োয় ো প্ি্ ে্ক্তিগত আপ্র তৃক ঝঁুপ্ক রিোি কস্টর 
যা একক মাপ্লকািা এেং অংিীোপ্র কা�াস্টমার অস্টিক্া অস্টিক িুপ্েধাজিক। 
আইস্টির অধীস্টি ে্েিাটি মাপ্লস্টক(সের) মাপ্লকািাধীি একটি ির্ক আইিী িত্া 
এেং এটি মাপ্লকস্টের ে্ক্তিগত িম্পত্প্ত িরুপ্ক্ত কস্টর। িীপ্মত োয় েজায় রাখার 
জি্, মাপ্লকস্টের LLC-র জি্ একটি ির্ক ে্াংক অ্াকাউন্ খুলস্টত হস্টে, LLC-সত 
তার প্িজস্ খরচ প্েস্টত যস্টরষ্ িপ্রমাণ অর তৃ প্েপ্িস্টয়াগ করস্টত হস্টে, ে্ক্তিগত 
িম্পস্টের িাস্টর তাস্টের ে্ক্তিগত িম্পে প্মপ্শ্রত করস্টেি িা এেং ে্ক্তিগত খরস্টচর 
জি্ LLC তহপ্েল ে্েহার করস্টেি িা।

একজি LLC িেি্ প্হিাস্টে িপ্রপ্চত মাপ্লকরা ে্েিায় িপ্রচালিা করস্টত ো ে্েিায় 
চালাস্টিার জি্ িপ্রচালকস্টের মস্টিািীত করস্টত িাস্টরি। ম্াস্টিজারস্টক কম তৃচারী 
প্হস্টিস্টে প্েস্টেচিা করা সযস্টত িাস্টর এেং এর জি্ কাজ করার অিুস্টমােি রাকস্টত 
হস্টে। এই মষেদত্র আইনটি অবনদ্চিি, িাই রারা কাজ করার জন্য অনদু�াব্ি 
নয় িাদ্র উবচি LLC-র �াবলকও থাকা সিদ্ত্বও LLC �্যাদনজার বিসাদব 
�দনানীি িওয়ার আদগ আইবন পরা�ি দে চাওয়া।

একজি LLC িেি্ LLC প্কভাস্টে ি্াসে গ�ি করা হস্টে তা প্িে তৃাচি করস্টত িাস্টরি। 
কস্টি তৃাস্টরিস্টির মত কস্টরর IRS প্িে তৃাচস্টির িাস্টর LLC-এর ি্াসে ফাইপ্লং করা িা 
রাকস্টল, মাপ্লকরা তাস্টের ে্ক্তিগত ি্াসে প্রিাি তৃগুপ্লস্টত ে্েিাস্টয়র আয় িম্পস্টকতৃ 
প্রস্টিািতৃ করস্টে। LLC স্স্যগর িাদ্র ববকদল্পর জন্য সংবলিষ্ট ি্যাসে ববদিষদজ্র 
পরা�ি দে চাইদি পাদরন। 

অপাদরটিং চুদ্ক্
একটি অিাস্টরটিং চুক্তি LLC বিারা ে্েহৃত একটি গুরুত্বিূণ তৃ েপ্লল যা 
তার িেি্স্টের, িপ্রচালকস্টের, কম তৃচারী ো এস্টজস্টন্র অপ্ধকার, 
ক্মতা এেং োপ্য়ত্ব প্িধ তৃারণ কস্টর। অগ তৃািাইস্টজিি প্িেধিস্টির োপ্খস্টলর 
90 প্েস্টি, তার িূস্টে তৃ, ো তার মস্টধ্  অিাস্টরির চুক্তি োপ্খল করা সযস্টত 
িাস্টর।
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সীব�ি ্ায় মকাম্াবন সারাংি

1 + �াবলক LLC-সত এক িেস্টি্র মাপ্লক ো অস্টিক 
িেি্ LLC-এর মাপ্লক প্হস্টিস্টে রাকস্টত িাস্টর।

শুরু করদি আদরা 
শ্রদ�র প্রদয়াজন 

ে্েিা গ�স্টির জি্ রিস্টয়াজিীয় িপ্রিরি:
 িংগ�স্টির রিেধিিমূহ
  রিকািিার িাটিতৃপ্ফস্টকি এেং রিকািিার 
িিরিরি (রিস্টয়াজিীয় িক্রিকার রিকািিার 
িস্টর)

ব্যয়বিলু

িংস্ার রিেস্টধির জি্ $200 ফাইপ্লং প্ফ, 
রিকািিার িাটিতৃপ্ফস্টকস্টির জি্ $50 ফাইপ্লং 
প্ফ, এেং $600- $1,200 িক্রিকা রিকািিার 
িাধারণ খরচ। একটি অিাস্টরটিং চুক্তি 
আেি্ক। 

সা�ান্য জটিল
একটি LLC-এর ে্েিার গ�ি এেং িেি্স্টের 
িংখ্া উির প্ভত্প্ত কস্টর প্েপ্ভন্ন অস্টিক 
অিিি রাস্টক। 

বনম্ন ্ায় / 
আবথ দেক ঝঁুবক

ে্েিার মাপ্লক(সের) সরস্টক ে্েিাটি একটি 
ির্ক আইপ্ি িত্া। মাপ্লকস্টের িীপ্মত 
োয়েদ্ধতা এেং ে্েিায় প্েপ্িস্টয়াস্টগর িপ্রমাণ 
শুধুমারি আপ্র তৃকরূস্টিই োয়েদ্ধ।

ি্যা ঁ- চল�ান মরকেদে 
সংরষেদরর 

প্রদয়াজনীয়িা

  রিপ্তষ্াস্টির িাটিতৃপ্ফস্টকি োপ্খস্টলর 90 প্েস্টির 
মস্টধ্ একটি অিাস্টরটিং চুক্তি রেহণ করুি।
  (ঐক্ছেক)  তার িেি্স্টের/িপ্রচালকস্টের 
িভা িপ্রচালিা
  প্িপ্েতৃষ্ LLC এেং ি্াসে এর িপ্র সরকডতৃ রাখুি
  রিপ্ত 2 েের ির ির ট�কািা প্িক্চিত/
আিস্টডি করস্টত একটি প্বিোপ্ষ তৃক প্েেরণী 
োপ্খল করুি।

মাপ্লকস্টের মস্টধ্ যারা তাস্টের ে্ক্তিগত িঞ্চয় এেং অর তৃ তাস্টের ে্েিা সরস্টক 
ির্ক রাখস্টত চাি এেং চলমাি রিস্টয়াজিীয়তা িূরণ করস্টত িাস্টরি।

# �াবলদকর

টোিদে-আপ

কর প্রস্িুি

চল�ান চাবি্া

ফী-ফ� দে

্ায়

ভাল
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কদপ দোদরিন
একটি কস্টি তৃাস্টরিি িাধারণত অস্টিক মাপ্লস্টকর িাস্টর েড় ে্েিার জি্ ে্েহৃত হয় কারণ 
এটি সিয়ার ইিু্ করার ক্মতা িরেরাহ কস্টর। একটি সিয়ার কস্টি তৃাস্টরিস্টির একটি মাপ্লকািা 
স্াস্টর তৃর রিপ্তপ্িপ্ধত্ব কস্টর। একটি কস্টি তৃাস্টরিি গ�ি কাগজিরি একটি উস্টলেখস্টযাগ্ িপ্রমাণ 
রিস্টয়াজি এেং গুরুত্বিূণ তৃ চলমাি খরচ এেং আইপ্ি রিস্টয়াজিীয়তা আস্টে। 

রিপ্তটি কস্টি তৃাস্টরিি অেি্ই আইি-িঙ্্খলা, িপ্রচালিা সোডতৃ, এেং অপ্ফিার রাকস্টত হস্টে। 
কস্টি তৃাস্টরিি গট�ত হওয়ার িস্টর, সিয়ারস্টহাল্ারস্টের অেি্ই আইি-িঙ্্খলা রক্াকারী োপ্হিী 
ও প্িে তৃাচি িপ্রচালকস্টের িাংগ�প্িক িভা অিুটষ্ত করস্টত হস্টে। একটি সোি ে্েিা শুরুর 
উস্টে্াতিাস্টের জি্ কস্টি তৃাস্টরিি সকাস্টিা আেি তৃ ে্েিাপ্য়ক কা�াস্টমা িয়। একটি LLC কম 
জটিলতা, অপ্ধক িমিীয়তা এেং িহজ রক্ণাস্টেক্ণ, এিে িুপ্েধার িাস্টর একটি সোি 
ে্েিার মাপ্লস্টকর জি্ একটি কস্টি তৃাস্টরিস্টির িমস্ত িুপ্েধাগুপ্ল অফার কস্টর। 

অপ্ধকি্তু, কস্টি তৃাস্টরি কা�াস্টমা িাধারণত অপ্ভোিী উস্টে্াতিাস্টের জি্ ঝঁুপ্কিণূ তৃ যারা কাজ 
করার জি্ অিুস্টমাপ্েত িয়। যপ্ে উস্টে্াতিা কস্টি তৃাস্টরিস্টির একজি অপ্ফিার প্হিাস্টে ে্েিা 
িপ্রচালিা কস্টরি, অরো কস্টি তৃাস্টরিি বিারা সেতি রিোি করা হয়, সিস্টক্স্টরি িম্েত তাস্টক 
একজি কম তৃচারী প্হিাস্টে প্েস্টেচিা করা হস্টে। আিিার ে্েিাটি সটেি এেং সফডাস্টরল ি্াসে 
আইি িহ িমস্ত রিস্টযাজ্ আইি অিুিাস্টর গট�ত এেং িপ্রচাপ্লত প্কিা তা প্িক্চিত করার 
জি্ আিিার ে্েিার িপ্রকল্পিাগুপ্ল ততপ্র করার িময় আইপ্ি িরামি তৃ এেং উিস্টেি 
রিাপ্প্তর প্েষস্টয় প্িক্চিত হি। কস্টি তৃাস্টরিস্টির ি্াসে টট্রিস্টমন্ জটিল এেং এই প্িস্টেতৃপ্িকায় তার 
উস্টলেখ সিই। 

মিয়ার মিাল্ার ক� দেচারীমবােদে অফ
বেদরক্টরস অবফসার

প্িে তৃাচি 
করুি

সকাম্পাপ্ির সিয়ার ক্রয় কস্টর এমি 
সকািও ে্ক্তি এেং তার মাপ্লকািা কত 
ভাগ কস্টর তার প্ভত্প্তস্টত িংস্ার 
িতকরা মাপ্লক। একটি কস্টি তৃাস্টরিি 
গট�ত হয়, িাধারণত তার মাপ্লক রিরম 
সিয়ারস্টহাল্াররা হয়।

সিয়ারস্টহাল্ারস্টের স্ার তৃ রিপ্তপ্িপ্ধত্ব করস্টত প্িে তৃাপ্চত 
ে্ক্তিস্টের একটি গ্রুি। িপ্রচালকরাও 
সিয়ারস্টহাল্ার হস্টত িাস্টর প্কি্তু োধ্োধকতা 
সিই। একটি সোস্টডতৃ অেি্ই িে তৃপ্ি্ একজি 
িপ্রচালক রাকস্টত হস্টে। িপ্রচালকগণ েরূে্টষ্তা 
এেং সকাম্পাপ্ির রিধাি প্েষয় িম্পস্টকতৃ প্িদ্ধান্ত 
সিওয়ার জি্ োয়ী।

তেপ্িক ে্েিার অিাস্টরিস্টির জি্ োয়ী এেং 
ে্েিাপ্য়ক িম্পপ্কতৃত ক্ক্রয়াকলািগুপ্লস্টত 
কাজ করার অপ্ধকার আস্টে। ক� দেকিদোরা 
আইদনর অধীদন ক� দেচারী ববদববচি িদি 
পাদর এবং �াবকদেন রুক্রাদ্রে কাজ করার 
জন্য িাদ্র আইবন অবস্া প্র�ার করদি 
িদব। 

প্রবিষ্ািা

কদপ দোদরি কাঠাদ�া

প্িস্টয়াগ িপ্রচালিা
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কদপ দোদরিন সারাংি

1 + �াবলক
কস্টি তৃাস্টরিিগুপ্লর িাধারণত সিয়ারস্টহাল্ার প্হিাস্টে 
িপ্রপ্চত অস্টিক মাপ্লক রস্টয়স্টে, তস্টে এটি সকেল 
একজি সিয়ারস্টহাল্ারও হস্টত িাস্টর।

শুরু করদি প্রচুর 
শ্রদ�র প্রদয়াজন 

একটি িাটিতৃপ্ফস্টকি অফ ইিকস্টি তৃাস্টরিি োপ্খল 
করার ির রিস্টয়াজিীয় আইি রেহণ এেং িপ্রচালক 
(সোডতৃ) প্িে তৃাচি করার জি্ একটি িাংগ�প্িক িভা 
অিুটষ্ত হস্টে।

খুবই ব্য্যবিলু

একটি কস্টি তৃাস্টরিি শুরু করার জি্ অন্তপ্ি তৃপ্হত 
িাটিতৃপ্ফস্টকস্টির জি্ $125 ফাইপ্লং প্ফ রিস্টয়াজি। 
একটি কস্টি তৃাস্টরিিস্টক িম্েত আইপ্ি এেং/অরো 
অ্াকাউপ্ন্ং প্ফ রিোস্টির জি্ উস্টলেখস্টযাগ্ 
িপ্রমাণ খরচ করস্টত হস্টে।

খুবই জটিল ে্েিায় মাপ্লকস্টের ি্াসে োধ্োধকতা েুঝস্টত 
একটি ি্াসে সিিাোর িরামি তৃ উত্িাপ্হত করা হয়।

খুব সীব�ি ্ায় / 
আবথ দেক ঝঁুবক

ে্েিার মাপ্লক(সের) সরস্টক ে্েিাটি একটি ির্ক 
আইপ্ি িত্া। মাপ্লকস্টের োয় ে্েিাস্টয় তাস্টের 
আপ্র তৃক প্েপ্িস্টয়াস্টগর মস্টধ্ই িীমােদ্ধ।

ি্যা ঁ- কদঠার 
চল�ান আবি্যকিা

 োপ্ষ তৃক এেং প্েস্টিষ সিয়ারস্টহাল্ার প্মটিং 
  প্িয়প্মত & প্েস্টিষ সোস্টডতৃর িপ্রচালক(সের) 
প্মটিং
  কস্টি তৃাস্টরি, ি্াসে িপ্রর জি্ প্মপ্িি এেং সরকডতৃ 
রাখুি
  রিপ্ত 2 েের ির ির ট�কািা প্িক্চিত/আিস্টডি 
করস্টত একটি প্বিোপ্ষ তৃক প্েেরণী োপ্খল করুি।

রিচুর মাপ্লক িহ েহ্ৎ ে্েিা, যাস্টের অস্টিক প্েপ্িস্টয়াগ েরকার এেং সিয়ার ক্রয় 
এেং প্েক্রয় করস্টত চায়।

# �াবলদকর

টোিদে-আপ

কর প্রস্িুি

চল�ান চাবি্া

ফী-ফ� দে

্ায়

ভাল
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1 
�াবলক

2+ 
অংিী্ার

2+ 
সাধারর এবং সীব�ি 

অংিী্ার

1+ 
স্স্য(গর)

1+ মিয়ার 
মিাল্ার

সিজ সিজ সা�ান্য জটিল সা�ান্য
জটিল

খুব
কটঠন

এক্�ই না/
খুবই সা�ান্য

এক্�ই না/
খুবই সা�ান্য

সা�ান্য 
ব্যয়বিলু

সা�ান্য 
ব্যয়বিলু

খুব
ব্যয়বিলু

সিজ সা�ান্য সা�ান্য সা�ান্য মথদক 
মববি

খুব
জটিল

উচ্চ উচ্চ উচ্চ 
সাধারর অংিী্াদরর 

জন্য

সীব�ি সীব�ি

এক্�ই না এক্�ই না বকেু বকেু ব্যয়বিলু

# 
�াবলদকর

টোিদে-আপ
প্রদ্ক্য়া

কর 
প্রস্িুি

ব্যদ্ক্গি
্ায়

চল�ান
আেি্কতা

একক �াবলকানা সাধারন 
অংিী্ারী

সীব�ি 
অংিী্াবর

সীব�ি ্ায় 
মকাম্ানী

কদপ দোদরিন

একটি দ্িু িুলনা - আপনার জন্য বক ব্যবসাবয়ক কাঠাদ�া 
সটঠক?

ফী/
ফ� দে
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শ্রব�ক স�বায়
একজি শ্রপ্মক িমোয় একটি উদ্ােিী ে্েিাপ্য়ক মস্টডল সযখাস্টি শ্রপ্মকরা একটি 
ে্েিা িপ্রচালিা কস্টর এেং িপ্রচালিা কস্টর। শ্রপ্মকরা িাধারণত িেি্ হওয়ার 
জি্ একটি িমোয়স্টক রিারপ্মক আপ্র তৃক অেোি রাস্টখ এেং ফলস্রূি লাস্টভর 
অিুিাতগত অংি রেহণ কস্টর। এই মস্টডস্টল ঋস্টণর চুক্তি, চুক্তিেদ্ধকরণ এেং িতুি 
িেি্স্টের রেহস্টণর মস্টতা গুরুত্বিণূ তৃ ে্েিাপ্য়ক প্িদ্ধান্তগুপ্ল িম্পস্টকতৃ রিপ্তটি কমতীর 
একই সভািোি ক্মতা রস্টয়স্টে।

অংিীোপ্র, LLC, ো কস্টি তৃাস্টরিি িহ এই প্িস্টেতৃপ্িকায় িূস্টে তৃ েপ্ণ তৃত সকাি ে্েিাপ্য়ক 
কা�াস্টমার মাধ্স্টম একটি িমোয় রিপ্তষ্া করা সযস্টত িাস্টর। িাধারণত, িমোয় 
িংস্াগুপ্ল LLC কা�াস্টমা ে্েহার কস্টর কারণ এটি িমিীয় এেং কমিস্টক্ কস্টি তৃাস্টরিি 
অস্টিক্া গ�ি ও েজায় রাখার জি্ কম খরস্টচর রিস্টয়াজি এেং এটি অংিীোপ্রস্টত্বর 
সচস্টয় েড় মাপ্লকস্টের জি্ আেি তৃ। একটি LLC িমোয় িেি্স্টের জি্ িীপ্মত োয় 
রিোি কস্টর। সকা-অিাস্টরটিভ ির্কভাস্টে কাজ করার িময় মজপু্র চুপ্র ো অি্ 
অিে্েহাস্টরর মাধ্স্টম সিাপ্ষত হস্টত আইপ্ি অেস্া োড়াই অপ্ভোিীস্টের রক্া 
করস্টত িাস্টর। 

প্িউ ইয়কতৃ সটেস্টির একটি প্েস্টিষ ওয়াকতৃার িমোয় কস্টি তৃাস্টরিি আইি প্েস্টিষ অেস্া 
এেং িেি্তা, সিয়ার এেং মুিাফা ও ক্প্তর প্েতরণ িম্পপ্কতৃত প্েপ্ধমালাগুপ্লিহ 
ততপ্র করা হস্টয়স্টে। আরও তস্টর্র জি্, এই িহাপ্য়কার িংস্াি প্েভাস্টগ যাি েয়া 
কস্টর।

শ্রব�ক স�বায়
একটি শ্রপ্মক িমোয়, মাপ্লকািা 
ে্েিা কাজ উির প্িভতৃর কস্টর। 

িাধারণত িোর প্েপ্িস্টয়াগ একই।

সাধারর ব্যবসা
একটি িাধারণ কস্টি তৃাস্টরিি, LLC ো 

অংিীোপ্রস্টত্বর মস্টধ্, সকাম্পাপ্ির মাপ্লকািা 
রিপ্তটি মাপ্লক সকাম্পাপ্িস্টত কত প্েপ্িস্টয়াগ 

কস্টর তার উির প্িভতৃর কস্টর।

http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/downloads/pdf/educational/sector_guides/worker_cooperative.pdf
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িলফনা�া
একটি প্লপ্খত এেং স্াক্প্রত প্েেপ্্ত যা আইস্টির 
অধীস্টি অিুস্টমাপ্েত, সযমি একটি সিািারী বিারা 
যাচাই করা হয়।

পবরচালক মবােদে
একটি কস্টি তৃাস্টরিি সিয়ারস্টহাল্ারস্টের রিপ্তপ্িপ্ধত্ব 
এেং ে্েিা িাধারণ িজরোপ্র রিোি এেং রিধাি 
প্িদ্ধান্ত প্িস্টত প্িে তৃাপ্চত ে্ক্তিস্টের একটি গ্রুি।

�দকেল
একজি স্াধীি ট�কাোর সরস্টক িপ্রস্টষো রেহণকারী 
ে্ক্তি ো ে্েিা। 

উদ্্যাক্া
একজি ে্ক্তি প্যপ্ি তার প্িজস্ ে্েিা িপ্রচালিা 
কস্টরি।

বনদয়াগকিদো
একজি ে্ক্তি ো ে্েিা সয অি্ ে্ক্তির মজপু্র 
এেং কম তৃিংস্াি অেস্ার জি্ োয়ী। 

ব্যদ্ক্গি কর্ািা 
সনাক্কারী সংখ্যা (ITIN)
একটি িামাক্জক প্িরািত্া িম্বস্টরর জি্ সযাগ্তা 
অজতৃিকারী ে্ক্তিস্টের জি্ অভ্ন্তরীণ রাজস্ 
িপ্রস্টষো বিারা জাপ্র করা একটি িংখ্া প্কি্তু কর 
প্েস্টত হস্টে।

অভ্যন্তরীর রাজস্ পবরদষবা (IRS)
সফডাস্টরল িরকার িংস্া যা সফডাস্টরল ি্াসে 
িংরেস্টহর জি্ োয়ী। 

্ায়
ে্েিার িাস্টর যুতি আইপ্ি ো আপ্র তৃক োয় ো ঝঁুপ্ক 
িপ্রমাণ।

স্স্য
প্লপ্মস্টিড োয় সকাম্পাপ্ি (LLC) মাপ্লকস্টেরস্টক িেি্ 
প্হিাস্টে উস্টলেখ করা হয়।

ক� দেকিদো
কম তৃকততৃারা একটি কস্টি তৃাস্টরিি রিপ্তপ্েস্টির কায তৃক্রম 
চালায়। িপ্রচালিা িষ তৃে কত্ তৃক প্িযুতি, কম তৃকততৃা 
রিপ্তষ্াতা/মাপ্লক এেং কস্টি তৃাস্টরিস্টির প্িপ্েতৃষ্ 
কম তৃচারী হস্টত িাস্টর। 

অংিী্াবরত্ব
একটি ে্েিা কা�াস্টমা সযখাস্টি েুই ো তার সেপ্ি 
ে্ক্তি ে্েিার মাপ্লক। িাধারণ অংিীোপ্রস্টত, 
অংিীোররা ম্াস্টিজস্টমস্টন্র োপ্য়ত্ব এেং লাভ এেং 
ে্েিাস্টয়র ক্প্তগুপ্ল ভাগ কস্টর। িীপ্মত 
অংিীোপ্রস্টত্ব প্কেু অংিীোর ে্েিা িপ্রচালিা কস্টর 
এেং প্কেু অংিীোর শুধুমারি ে্েিাস্টয় প্েপ্িস্টয়াগ 
কস্টর তস্টে িমস্ত অংিীোর ে্েিার মাপ্লক। 

মপ্রাপাইির
ে্েিার মাপ্লক

মিয়ার মিাল্ার
একজি সিয়ারস্টহাল্ার এমি ে্ক্তি প্যপ্ি সকািও 
িংস্ার ো কস্টি তৃাস্টরিস্টি সিয়ার প্কস্টিস্টেি। 
সিয়ারস্টহাল্াররা কস্টি তৃাস্টরিস্টি তাস্টের প্েপ্িস্টয়াগ 
অিুিাতগত সিয়াস্টরর মাপ্লক। 

সংজ্া
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গুরুত্বপূর দে েকুদ�ন্

সংগঠদনর বনবন্ধস�ূি
প্লপ্মস্টিড োয় সকাম্পাপ্ি (LLC) িাম িম্বপ্লত একটি 
েপ্লল যাস্টত একটি LLC গ�ি করার জি্ 
রিস্টয়াজিীয় কাউপ্ন্ এেং ট�কািা রাস্টক। LLC 
প্িেধিস্টির তাপ্রখ সরস্টক 60 প্েস্টির সেপ্ি িা হওয়া 
িয তৃন্ত িংগ�স্টির প্িেধিস্টির িময় ো িংস্ার 
রিেধিগুপ্লস্টত প্িপ্েতৃষ্ িমস্টয় সকািও িমস্টয় প্িেপ্ধিত 
হয়।
সটেি প্ডিািতৃস্টমস্টন্ োপ্খল করা

 সীব�ি ্ায় মকাম্াবন    

ববিবাবষ দেক বববৃবি
রিপ্তটি েুই েেস্টর NYS LLC এেং কস্টি তৃাস্টরিিগুপ্লস্টক 
প্েজস্টিি সটেিস্টমন্টি প্িক্চিত করস্টত ো ে্েিাপ্য়ক 
ট�কািা আিস্টডি করস্টত $9 এর একটি প্ফ রিোস্টির 
প্ফ প্েস্টত হস্টে। 
সটেি প্ডিািতৃস্টমস্টন্ োপ্খল করা 

 সীব�ি ্ায় মকাম্াবন     কদপ দোদরিন   

আইদনর বিারা 
প্কভাস্টে কস্টি তৃাস্টরিি িপ্রচাপ্লত হস্টে তার একটি 
প্লপ্খত িপ্র। এই তর্গুপ্ল প্কভাস্টে িপ্রচালক 
প্িে তৃাপ্চত হয়, প্কভাস্টে প্মটিং অিুটষ্ত হয় এেং 
সিয়ারস্টহাল্ারস্টের, িপ্রচালক এেং কম তৃকততৃাস্টের 
অপ্ধকার, োপ্য়ত্ব এেং ক্মতাগুপ্ল কী তা এস্টত 
অন্তভুতৃতি। 
কস্টি তৃাস্টরিস্টির একটি কপ্ি রাখা আেি্ক।

 কদপ দোদরিন   

এবসউ�ে মন� সাটিদেবফদকি 
ে্েিার িাম ে্েিার মাপ্লস্টকর সরস্টক আলাো হস্টল 
শুধুমারি একটি ফম তৃ রিস্টয়াজি।
কাউপ্ন্ ক্াকতৃ-এর কাস্টে োপ্খল

 একক �াবলকানা      সাধারর অংিী্াবরত্ব
  মরদকাদনা সত্া মরটি িার তবধ না� মথদক 
বভন্ন নাদ�র অধীদন পবরচালনা কদর     

ইনকদপ দোদরিন সাটিদেবফদকি 
একটি িপ্র যা একটি কস্টি তৃাস্টরিস্টির িাম এেং 
ট�কািা প্িপ্েতৃষ্ কস্টর। কস্টি তৃাস্টরিি এর অক্স্তত্বটি 
িিেিস্টরির অন্তগ তৃত িাটিতৃপ্ফস্টকি অফ 
ইিকস্টি তৃাস্টরিি ো িরেততী তাপ্রস্টখ (তাপ্রখ সেওয়ার 
90 প্েস্টির মস্টধ্) জমা সেওয়ার তাপ্রখ সরস্টক শুরু 
হয়।

 কদপ দোদরিন   

সীব�ি অংিী্াবর সাটিদেবফদকি
এমি একটি ফম তৃ যা অংিীোরস্টের িাম এেং তর্ 
িীপ্মত অংিীোপ্র চুক্তিস্টত রিস্টেি কস্টর। 
সটেি প্ডিািতৃস্টমস্টন্ োপ্খল করা

 সীব�ি অংিী্াবর     

প্রকািনার সাটিদেবফদকি
আিপ্ি একটি িীপ্মত অংিীোপ্রত্ব ো এলএলপ্ি 
(িষ্্াগুপ্ল 19 এেং 22 সেখুি) শুরু করার জি্ 
িংোেিরি রিকািিার রিস্টয়াজিীয়তাগুপ্ল সমস্টি 
চলার জি্ িিরিরি জমা প্েস্টয় ফম তৃটি জমা প্েি। 
প্লপ্খত অংিীোপ্রস্টত্বর িাটিতৃপ্ফস্টকি ো 
অগ তৃািাইস্টজিি প্িেধিস্টির িস্টর 120 প্েস্টির মস্টধ্ 
রিকািিার িাটিতৃপ্ফস্টকি অেি্ই োপ্খল করস্টত 
হস্টে। 
সটেি প্ডিািতৃস্টমস্টন্ োপ্খল করা

 সীব�ি অংিী্াবর    
 সীব�ি ্ায় মকাম্াবন     

 
I-9, ক� দেসংস্ান মরাগ্যিা  
রাচাই ফ� দে
িমস্ত কমতীস্টের জি্ তেধ একটি ফম তৃ তারা রিমাণ 
করস্টত িাস্টরি মাপ্কতৃি যুতিরাস্ট্রে আইিত কাজ 
করস্টত িাস্টরি। আিিার প্িস্টয়াগকততৃা অেি্ই 
একটি  I-9 ফম তৃ রেহণ করস্টত এেং অিুস্টমাপ্েত 
মাপ্কতৃি িরকাপ্র কম তৃকততৃাস্টের বিারা এটি িপ্রেি তৃি 
করার জি্ উিলধি করস্টত হস্টে।

অপাদরটিং চুদ্ক্
অপ্ধকার, ক্মতা, িেন্, িীমােদ্ধতা ো িেি্স্টের, 
িপ্রচালকস্টের, কম তৃচারী ো এস্টজস্টন্র োপ্য়ত্ব প্িধ তৃারণ 
কস্টর। অগ তৃািাইস্টজিি প্িেধিস্টির োপ্খস্টলর 90 প্েস্টির 
মস্টধ্ অিাস্টরির চুক্তির িসূ্টে তৃ, তার আস্টগ রিস্টেি করা 
সযস্টত িাস্টর।
একটি কপ্ি LLC বিারা রাখা আেি্ক

 সীব�ি ্ায় মকাম্াবন      

অংিী্াবর চুদ্ক্
একটি িাধারণ অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ রিস্তাপ্েত এেং 
িীপ্মত অংিীোপ্রস্টত্বর জি্ রিস্টয়াজিীয়, এটি 
ে্েিাপ্য়ক অংিীোরস্টের মস্টধ্ িংস্াি, অপ্ধকার 
এেং োধ্োধকতাগুপ্ল রিমাণ কস্টর এেং রিমাণ 
কস্টর। 

 সাধারর অংিী্াবর      সীব�ি অংিী্াবর    
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সংস্ান

NY রাজ্য সরকার সংস্াগুবল:
রাজ্য ববভাগ, কদপ দোদরিন ববভাগ, 
রাজ্য মরকেদে, এবং UCC
www.dos.ny.gov/corps/
প্িউ ইয়কতৃ সটেস্টির সকািও ে্েিা খুলস্টত ো রিিাপ্রত 
করস্টত িাস্টর এমি ফম তৃ এেং অি্াি্ আইপ্ি িপ্রর 
তর্ এেং সিমস্টলেিগুপ্ল িম্পস্টকতৃ তর্।

সাম্াজ্য রা্রে উন্নয়ন, উদ্্যাক্া সিায়িা 
মপ্রারো�
esd.ny.gov/entrepreneurial-assistance-program
উস্টে্াতিা িহায়তা সরিারোম (EAP) িম্প্রপ্ত প্িউইয়কতৃ 
সটেি জসু্টড় স্ািীয় িম্প্রোয়গুপ্লস্টত EAP সকন্দ্র  
স্ািি কস্টর যারা িম্প্রপ্ত তাস্টের প্িজস্ ে্েিা শুরু 
কস্টরস্টে ো ে্েিা শুরু করস্টত আরেহী তাস্টের 
প্িস্টেতৃিিা, রিপ্িক্ণ, রিযুক্তিগত িহায়তা এেং 
িহায়তা িপ্রস্টষো িরেরাহ কস্টর।

বনউ আদ�বরকান অবফস (ONA)
1-800-566-7636  
www.newamericans.ny.gov/business 
প্িউ আস্টমপ্রকাি অপ্ফস্টির প্িউ ইয়কতৃ সটেি জসু্টড় 
27 টি িুস্টযাগ সকন্দ্র রস্টয়স্টে যাস্টত সোি ে্েিা 
িহায়তা িহ প্িক্াগত ও অর তৃনিপ্তক িংস্াস্টির 
অপ্ভোিীরা িরেরাহ করস্টত িাস্টর।

মোি ব্যবসা উন্নয়ন মকন্দ্র (SBDC)
1-800-732-7232
www.nyssbdc.com 
24 টি আঞ্চপ্লক সকস্টন্দ্র একটি সিিওয়াকতৃ মাধ্স্টম, 
প্িউ ইয়কতৃ সটেি স্মল প্েজস্টিি সডস্টভলিস্টমন্ 
সিন্ার (এিওয়াইএি এিপ্েপ্ডপ্ি) প্িউ ইয়স্টকতৃর 
উচ্চ-মাস্টির, প্েিামূস্টল্ ো কম খরস্টচর ে্েিাপ্য়ক 
কাউস্টসিপ্লং এেং রিপ্িক্ণ রিোি কস্টর, যারা ে্েিা 
শুরু করস্টত চাি ো উন্নপ্ত করস্টত চাি একটি 
প্েে্মাি ে্েিা কম তৃক্মতা, প্েিামূস্টল্।

NYC সরকাবর সংস্াাঃ
কনদ্জউ�ার অ্যাদফয়াস দে ববভাগ, 
অবফস বফনানবিয়াল এ�পাওয়ারদ�ন্
https://www.nycservice.org/initiatives/
আপ্র তৃক আয় এেং কাউক্সিপ্লংস্টয়র লক্্গুপ্ল হ্াি ও 
প্ি্ আস্টয়র িুরক্া প্িউ ইয়কতৃাররা যারা তাস্টের 
িম্পে ততপ্র করস্টত চায় এেং তাস্টের সেপ্িরভাগ 
আপ্র তৃক িংস্ািগুপ্ল ততপ্র করস্টত চায়। প্িরািে এেং 
িাশ্রয়ী মূলধারার ে্াংপ্কং িম্পপ্কতৃত তর্ এেং 
আয়-েক্্দ্ধ ি্াসে সক্রপ্ডিগুপ্লস্টত অ্াস্টসেি অন্তভুতৃতি।

মোি ব্যবসা মসবা (SBS
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
প্িউইয়কতৃ প্িটিস্টত একটি ে্েিা গ�ি, িপ্রচালিা ো 
িম্প্রিারণ করস্টত আরেহী উস্টে্াতিাস্টের জি্ 
প্েিামূস্টল্ সকাি তৃ, কম তৃিালা, িরামি তৃ এেং িহায়তা 
সেয়া হয়।

SBS ইব�রোন্ ববজদনস ইবনবিদয়টিভ  
www1.nyc.gov/nycbusiness/article/immigrant-
business-initiative  
এিপ্েএি সকািও খরচ োড়াই প্িউইয়কতৃ প্িটি জসু্টড় 
ে্েিা সকাি তৃ, অর তৃায়ি িহায়তা, সরিা- সোিা আইপ্ি 
িপ্রস্টষো এেং আরও অস্টিক ভাষায় অফার সেয়।

NYC সংস্াগুবল:
বর্ুকবলন পাববলক লাইদরেরী, মোি 
ব্যবসা এবং উদ্্যাক্া মসবা
www.bklynlibrary.org/business/small-business
ে্রুকপ্লস্টির িম্পে, কম তৃিালা, ক্াি এেং ইংস্টরজী, 
স্প্াপ্িি, রাপ্িয়াি এেং সক্রওল জসু্টড় প্েপ্ভন্ন ে্েিা, 
শুরু, চলমাি এেং ে্েিা োড়াস্টিার সক্স্টরি প্েপ্ভন্ন 
স্াস্টি।

ববজদনস আউিবরচ মসন্ার মনিওয়াকদে 
(BOCNET)    
www.bocnet.org  
মাইস্টক্রা-এন্াররিাইজ, স্াঞ্, ে্রুকপ্লি, 
ম্ািহািাি, কুইসি, সটেস্টিি আইল্াস্টন্ড স্ল্পিংস্ািীয় 
িম্প্রোয়গুপ্লস্টত সোি ে্েিা ঋণ, সহাম-প্ভত্প্তক 
প্িশু যত্নিহ কাটেমাইজড ে্েিা িপ্রস্টষো 
িরেরাহকারী কু্দ্র ে্েিা উন্নয়ি িংস্া, 'প্েজস্টিি 
আস্টমপ্রকাি টোইল' কম তৃিালা, এেং সরপ্ফউক্জ 
মাইস্টক্রা-এন্াররিাইজ রিকল্প।

CAMBA মোি ব্যবসা মসবা
718-287-2600
www.camba.org
এস্টকর ির এক িরামি তৃ, সোি ে্েিা কম তৃিালা, 
ে্েিাপ্য়ক িরামি তৃ, অি্াি্ সোি ে্েিার উন্নয়ি 
অংিীোরস্টের িাস্টর িম্পকতৃ, এেং ে্েিাপ্য়ক ঋণ।

কব�উবনটি মেদভলপদ�ন্ প্রকল্প, 
আইনী সিায়িা সব�বি
212-426-3000
www.legalaidnyc.org/civil-practice-pro-bono-
projects
5 োস্টরা জসু্টড় অ্াডস্টভাস্টকি এেং ক্াস্টয়ন্ সযাগ্ 
জিিংখ্ার জি্ রিপ্িক্ণ িপ্রচালিা কস্টর। 
প্েষয়গুপ্ল একটি সোি ে্েিা শুরু করা, োপ্ণক্জ্ক 
প্লস্টজ িাইি ইি করা, ে্েিা এেং ে্ক্তিগত িম্পে 
রক্া করা অন্তভুতৃতি। রিপ্িক্ণগুপ্ল ইংস্টরক্জ ও 
স্প্াপ্িি ভাষায়।

http://www.dos.ny.gov/corps/
http://esd.ny.gov/entrepreneurial-assistance-program
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Original%20Master%20EAP%20Center%20List.pdf
http://www.newamericans.ny.gov/business
https://www.newamericans.ny.gov/pdf/1706_ONA_OppCentersMap.pdf
https://www.newamericans.ny.gov/pdf/1706_ONA_OppCentersMap.pdf
http://www.nyssbdc.com
https://www.nycservice.org/initiatives/
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
http://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/immigrant-business-initiative%20
http://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/immigrant-business-initiative%20
http://www.bklynlibrary.org/business/small-business
http://www.bocnet.org
http://www.camba.org
http://www.legalaidnyc.org/civil-practice-pro-bono-projects
http://www.legalaidnyc.org/civil-practice-pro-bono-projects
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িিদুর বিষোনববি মকন্দ্র (CUP)
www.welcometocup.org
জটিল িীপ্ত এেং রিক্ক্রয়াগুপ্লস্টক িহজতর করস্টত 
স্ািার এেং েুকস্টলি রিকাি, এস্টত আস্টে NYC মস্টধ্ 
ওয়াকতৃার সকা-অিি একটি গাইড ।

বিবর্ু বরি মলান মসাসাইটি
www.hfls.org/loan-programs/microenterprise/
প্িউইয়কতৃ প্িটি, লং আইল্ান্ড এেং ওস্টয়টেস্টচটোস্টরর 
কম এেং মাঝাপ্র আস্টয়র োপ্িন্াস্টের আরেস্টহর িাস্টর 
মুতি মাইস্টক্রিট্রাইস্টির ঋণগুপ্ল ে্েিা শুরু ো 
রিিাপ্রত করস্টত।

প্রবিদবিী উদ্্যাক্া আইন প্রকল্প, NYC 
বার ববচার মকন্দ্র
212-382-6633 (রিধাি)
212-626-7383 (প্েিামূস্টল্ তেধ হিলাইি)
nelp@nycbar.org 
কম-মধ্ম আস্টয়র মাইস্টক্রা-উস্টে্াতিাস্টের জি্ 
ি্াসে প্েষয়গুপ্ল, চুক্তি এেং চুক্তিগুপ্ল, োপ্ণক্জ্ক 
প্লজ িমস্টঝাতা, কপ্িরাইিি, সট্রডমাকতৃ এেং 
সিস্টিন্গুপ্ল িহ একটি ে্েিা শুরু করার জি্ 
আইিী িপ্রস্টষো।

মরদনসা ঁঅথ দেননবিক উন্নয়ন কদপ দোদরিন
www.renaissance-ny.org
একটি কপ্মউপ্িটি সডস্টভলিস্টমন্ ফাইি্াক্সিয়াল 
ইিপ্টেটিউিি কম িুস্টের ে্েিা ঋণ এেং উস্টে্াতিা 
রিপ্িক্ণ সরিারোম িরেরাহ কস্টর এিওয়াইপ্ি 
অপ্ভোিী, প্ি্ এেং মধ্ম আস্টয়র িম্প্রোয়গুপ্লস্টক 
রূিান্তপ্রত করস্টত উত্িগতীক্ত।

আইবন মসবা মস্ছোদসবক
347-521-5729
www.volsprobono.org/projects/microenterprise-
project
সোি ে্েিা মাপ্লকস্টের এেং কু্দ্র উস্টে্াতিাস্টের উচ্চ 
মাস্টির, সডপ্ডস্টকস্টিড কমতীস্টের প্েিামূস্টল্ আইপ্ি 
িপ্রস্টষো এেং রিাইস্টভি আইিজীেীস্টের একটি 
সিিওয়াকতৃ অ্াস্টসেি করস্টত িহায়তা কস্টর।

NYC স�বায় সম্্:
িিদুর ববচার মকদন্দ্রর কব�উবনটি 
মেদভলপদ�ন্ প্রদজক্ট (CDP)
cdp.urbanjustice.org
কাপ্রগপ্র িহায়তা এেং িপ্র িয তৃাস্টলাচিা িহ কমতী 
িমোয়গুপ্লর আইপ্ি িরামি তৃ এেং িংস্াি।

রেীর ওয়াকদোরস Coop
www.greenworker.coop
5 মাস্টির েীঘ তৃ রিপ্িক্ণ এেং িহায়তা সরিারোম যা 
উচ্চাকাঙ্কী উস্টে্াতিাস্টের েলগুপ্লস্টক শ্রপ্মক 
মাপ্লকািাধীি িেুজ ে্েিায় প্েকাস্টি িহায়তা কস্টর 
এেং রিপ্িক্ণ, সকাপ্চং এেং রিযুক্তিগত িপ্রস্টষোপ্ের 
আক্রমিাত্মক িমন্বয়স্টক িহায়তা কস্টর।

ওয়াকদোর স�বায় বনউ ইয়কদে বসটি 
মনিওয়াকদে (NYC NOWC)
212-390-8178 (hotline)
www.nycworker.coop
সিত্ত্ব উন্নয়ি, রিপ্িক্ণ, কম তৃিালার, ে্েিাপ্য়ক 
িহায়তা, এেং শ্রপ্মক িমোয় ও িমোয় ে্েিা 
েক্তার উির রিযুক্তিগত িহায়তা।

শ্রব�ক ববচার প্রকল্প - 
ম�ইক ্্যা মরাে বনউ ইয়কদে
347-889-6347
www.workersjustice.org
অি্াি্ িমি্াগুপ্লর মস্টধ্ একটি অপ্ভোিী 
অপ্ধকার িংস্া শ্রপ্মক মাপ্লকািাধীি িমোয় 
িপ্মপ্তর উন্নয়ি, িহায়তা ও রিচার মাধ্স্টম সিকিই 
চাকপ্র ততপ্রর জি্ কাজ কস্টর।

অনলাইন িুলাঃ
বনউইয়কদে ববজদনস এসেদপ্রস 
www.businessexpress.ny.gov 
আিিার ে্েিা এেং সিিাোরী রিস্টয়াজিীয়তা 
মাধ্স্টম আিিাস্টক গাইড িাহায্ কস্টর। রিশ্নােলী 
িূরণ করুি এেং প্েজস্টিি উইজাডতৃ আিিাস্টক 
আিিার ে্েিা শুরু করার জি্ রিস্টয়াজিীয় িমস্ত 
প্কেু িরেরাহ করস্টে।

NYC ব্যবসা মপািদোল
www1.nyc.gov/nycbusiness 

ধাদপ ধাদপ প্রশ্াবলী
একটি ধাস্টি ধাস্টি রিশ্নােলী িূরণ করুি এেং িহর, 
রাজ্ এেং সফডাস্টরল লাইস্টিসিগুপ্লর একটি 
কাটেমাইজড তাপ্লকা িাি এেং আিপ্ি সয প্িস্টল্প 
কাজ কস্টরি তার উির প্ভত্প্ত কস্টর আিিাস্টক 
আিিার ে্েিা শুরু এেং িপ্রচালিা করস্টত হস্টত 
িাস্টর। 

উদেীপক অনু�ান
একটি রিশ্নােলী িূরণ করুি এেং আিিার ে্েিা 
সযাগ্তা অজতৃি করস্টত িাস্টর এমি িম্াে্ িরকারী 
উত্িাহ এেং ি্াসে সক্রপ্ডিগুপ্লর একটি তাপ্লকা 
িাি।

সংস্ান

http://www.welcometocup.org
http://welcometocup.org/file_columns/0000/0810/workercoops_webview-1.pdf
http://welcometocup.org/file_columns/0000/0810/workercoops_webview-1.pdf
http://www.hfls.org/loan-programs/microenterprise/
mailto:nelp%40nycbar.org%20?subject=
http://www.renaissance-ny.org
http://www.volsprobono.org/projects/microenterprise-project
http://www.volsprobono.org/projects/microenterprise-project
http://cdp.urbanjustice.org
http://www.greenworker.coop/
http://www.nycworker.coop
http://www.workersjustice.org/
http://www.businessexpress.ny.gov
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/





