
আপরন রক হ�াম�ামক শ�র এক� িন ুন িিযসা খ ালার
পররক�না করেরন? এই পি�কা� পড়ার মাধ�রম আপরন
জানির পারিরন রকভাির আপরন এক� িন ুন িিযসা ��
করিরন িএং আপনার িিযসায় �িখােরর �িরশারধক্ার
�খওয়ার পিূর থরক রক �পেরপ খনওয়া �রয়াজন। আমােরর এই
শ�র িন ুন িিযসা �ির�ান খ ালার জনয আমরা আপনার
সাফলয কামনা করের!

ব��সােয়র  নত� ন
ননয়েদিনকা

হ�াম�ামক  শ�

২০২১ �ী�কাল

নাগররক  ও  অর্  থননিরক  উ�য়ন
িরভাগ
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সংের�  িিররণ :  এক�  িনু  ন  িিযসার
উরবা�

এক� িনু ন িিযসা খ ালার সংের� িিররণী এই পি�কায় �খওয়া
�। এই পি�কার িাকী অংশ�রলাির িনু ন িিযসা খ ালার
�পেরপ�রলা আরও ির�ারির িযা যা করা �য়ের।
১। ুঁরজ িখর ক�ন হ�াম�ামক শ�রর খকান �ারন আপনার
কািি� িিযসা
�ির�ান� অন রমােির/ম�র র �া� ি�,
• এই পি�কার পরররশ�/অযারপি�েরর অংরশ অ�ল িরভাজন/
খজারনং অধ�ােরশ
িা মযাপ/মানিির িএং অন রমােির িিযহ্াররর িারলকা িখক ক�ন
করমউরন� ও অর্ থননিরক উ�য়ন িরভারগ পরিরয় রনিি� ক�ন
i. (313) 800-5233 ext. 818
ii. https://hamtramck.us/community-and-economic-
development-ce
২। আপনার িিযসার জনয এক� �পেরর িঅ�ান/�কানা রনিি�
ক�ন
• আপনার িনু ন িিযসার জনয আপরন রনজ মারলকানার রভিরির
অিরা্
ইজারার/রলরজর মাধ�রম � ল শংসািপ/certificate of occupancy
সং�হ্ করির
পাররন। িির এই � ল শংসািপ আিেরন করার পূির থিঅশযই
আপনারক
�ান/জরম/ভ� রম রিন িথান করির ি�।
৩। � ল শংসাপিরর জনয আিেরন ক�ন
• ির�ডং িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন।
পরররশ�/অযারপিে� অংরশ আিেরন িপ পাওয়া াির
i. Building Department (313) 800-5233 ext. 296
ii. https://hamtramck.us/building/
৪। রমরশগান �খির আপনার িেযা ID রিন�ন ক�ন।
• https://www.michigan.gov/taxes

৫। ওরয়ইন কাউিরর সারর্ আপনার িিযসার নাম রিন�ন ক�ন।
• https://www.waynecounty.com/elected/clerk/assume d-
names.aspx
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৬। িিযসার লাইরসেরর জনয আিেরন ক�ন।
• �ারকথর অরফরস খ াগার াগ ক�ন। আিেরনিপ� পরররশ�/
অযারপি�ের পাওয়া াির।
i. Clerk’s Office (313) 800-5233 ext. 821
ii. https://hamtramck.us/clerk/

৭। আপনার হ�াম�ামরকর আয়কর ফম থ�রলা পূরণ ক�ন।
• আয়কর িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন। ফম থ�রলা
পরররশ�/অযারপি�ের পাওয়া
াির।
i. (313) 800-5233 ext. 363
ii. https://hamtramck.us/income-tax/

৮। পাস ির�ডং িএং ফায়ার িরভারগর পরেরশ থন।
• • পরেরশ থন স�রকিথ আরও িরয�র জনয, ির�ডং িরভারগ খ
াগার াগ ক�ন।

i. (313) 800-5233 ext. 296
ii. https://hamtramck.us/building/
৯। হ�াম�ামক শ� খর�ক certificate of occupancy সং�হ্ ক�ন।
১০। হ�াম�ামক শ� খর�ক িিযসার লাইরেস �� ক�ন।

১১। আপরন িিযসারয়র জনয �ি� !

১২। আমােরর আপনার িিযসারয়র উরবা�ী অন �ারন আম�ণ
জানান।

রস� �াফ আপনারক রিফা িকাা অন �ারনর িিয�া করর �রির।
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করমউরন� ও অর্ থননিরক উ�য়ন িরভাগ, �ারকথর অরফস িএং ির�ডং িএং
ফায়ার
িরভাগ�রল এই �ে�য়া� �া�েরয ি ঝির আপনারক রা্সি� সাহ্া য করির। �র�ম
এক� িিযসা �� করার রস�া� খর�ক �� করর �িখােরর �িরশারধ্কার �খওয়া প
থ� খ
সময়কাল িা িররভ� পররর�িরর উপর রনভথরশীল, িএং রেকু �কর�র িাি�ায়রনর
�ে�য়া
অনযানয �কর�র িখরয় আরও জ�ল ি� পারর, িি ও আমরা আপনার িযি�িগ,
আপনার
িিযসার িএং হ�াম�ামক শ�রর উ�য়রন িস �থা স� ারিগায় রনরয়া�িজ আের।

আপনার �র খকারনা �� রা্রক িা সহ্ািয়ার �রয়াজন হ্য় িির �য়া করর করমউরন�
ও
অর্ থননিরক উ�য়ন িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন। এই স�ূণ থ�ে�য়ায়
আমরা
আপনারক িস �থা স� ারিগা করির �ি�।

• (313) 800-5233 ext. 818
• https://hamtramck.us/community-and-economic development-ced/
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�ম�  ধা্প :  রকভাির  ��
করিরন?

আিন ককান ধরয়নর ব��সা চালু করয়ত পানর?
িখশীরভাগ শ�রর মিরা, হ�াম�ামরকর এক� আ�রলক অধ�ােরশ ররয়ের া
শ�রর
খকারা্য় িএং িিকুক সীমানার মরধ� কী �রনর িিযসা পরিরালনা করির পারর িা
রনেরথশ
করর। শ�� খকান �রনর িিযসায় �ির�ান অন রমােির িা রনির� িা �ির�
অ�ল
অন ায়ী িরিভ।
আ�রলক মানিির� �খ ির িএং আপনার রনেরথ� িিযসায়� খকান অ�রলর
অ�িভ�থ িা

িাাই করির এই রলের �িরশ ক�ন: https://hamtramck.us/wp-
content/uploads/2020/06/Zoning-Map.pdf

পিিরী প থারয় াওয়ার আরগ CED �রলর সারর্ আপনার িিযসার
অ�ল/খজারনং রনিি� ক�ন।
আপনার �েপসই িিযহ্ার� আপনার কািি� িঅ�ারনর সারর্ রমরল রকনা িা
পেরীা করির এই রলেরর পরররশর�/অযারপি�ের �ির� খজলার জনয
অন রমােির িিযহ্াররর িারলকা প থারিলানা ক�ন।
�ে�য়া�ির অরনক ��র াওয়ার আরগ আপনার পররকরি� িিযসায়� আপনার
জনয উপ ি রকনা িা িাাই করা ি ��মারনর কাজ; অিররির িরয�র জনয CED
িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন।
দখল িংসাপ� কী?

� ল শংসািপ হ্খলা এমন এক� িপ া আপনার িিযসায়রক এক� িভরন
পরিরালনা করার অন মির �খয়। আপনারক িঅশযই এক� িনু ন � ল শংসাপিরর
জনয আিেরন করির ি� �র আপরন িনু ন এক� িিযসা িাল কখরন অিরা্
িিযসারয়র নাম িা �ান পরিিরথন কররন। সম� ির�ডং, �ারবং, িেব যিরক,
ার�ক
িএং আ�ন স �রা পরেরশ থন সফলভাির পাস করার পরর ির�ডং িরভাগ
িকতকথ
� ল শংসািপ জারর করা হ্য়।
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�ম�  ধা্প :  রকভাির  ��
করিরন?

িআার ব��সা� নক পনরিদ �ন করা �েয়াজন ?
�ঁ�া, িখশীরভাগ িনু ন িিযসায় � ল শংসািপ পাওয়ার আরগ িােরর রেকুরনেরথ�
পরেরশ থন করা �রয়াজন। ন আপরন আপনার িিযসারয়র জনয এক� �ান
স রেির কররন, আপনার �েকাার িভরন খ কাজ িলের িার জনয সম�
�রয়াজনীয় অন মির�রল িঅশযই রনজ উেরযারগ স রেির করির। C of O
অজথরনর জনয আপনার ফযারসরল�রক িঅশযই ির�ডং, �ারবং, িরড়ৎ
িএং
আ�ন স �রা পরেরশ থন পেরীায় পাস করির ি�।
আপরন �র পরেরশ থন করার খকানও সময় রনধ্ থারণ করির িান িির
পাররমিরর
জনয আিেরন ক�ন, অিরা্ �ে�য়া� স�রকথখকানও �� করির িান, িা�ল
�য়া করর ির�ডং িরভারগ খ াগার াগ ক�ন, (313) 800-5233 ext. 296, অিরা্
রভ�িজ ক�ন িােরর রস� � কািউারর, https://hamtramck.us/building/
িআার ব��সােয়র ককােথা করজজেিয়ন করা �েয়াজন?
আপনার িিযসা খ ালার আরগ, আপনার িঅশযই রনিি� করির ি� খ
আপরন স�কভাির সরকারর রনয়মমালা অন ায়ী আপনার িিযসার রিন�ন
কররেরন।
িনউনননসপাল- আপনারক িঅশযই হ�াম�ামক শ� খর�ক িিযসার
লাইরসেরর জনয আিেরন করির ি�। এ� রস� �ারকথর মাধ�রম করির
ি�। আরও িরয�র জনয পিিরী িরভাগ �খ ন।
রেকু িিযসার জনয অিররির আিেরনিপ, রা��য় রিন�ন (এই িারলকার
পিিরী িরভাগ� �খ ন) িা িপভ� রম িরিিরকররণর �রয়াজন ি�। খ
িিযসা�রলারক শ�র পরিরালনার জনয অিররির আিেরনিপ পূরণ করির
ি� িার মরধ� গতহ্ খকি�ক িিযসা, ভাড়া স�ির িএং পাইকার অ�িভ�থ ।
আপনার িিযসা অন রমােির হ্ওয়ার জনয খকানও অিররির �পেররপর
�রয়াজন রকনা িা জানির �ারকথর সারর্ খ াগার াগ ক�ন।
কাউিন- আপনার িিযসার নাম িঅশযই ওরয়ইন কাউির �ারকথর কাের
রিনরি� করির ি�। আরও িরয�র জনয রভ�িজ ক�ন:

https://www.waynecounty.com/elected/clerk/assumed-names.aspx
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�ম�  ধা্প :  রকভাির  ��
করিরন?

�িক- আপনার িঅশযই রমরশগান �িখ খর�ক িেযা ID নবররর জনয আিেরন
করির
ি�। আরও িরয�র জনয আিেরন ক�ন https://www.michigan.gov/taxes
�কডায়রল- আপনার সিি�ঃ IRS খর�ক এক� EIN এর(রনরয়াগিকথার
পরিরয় নবর)
জনয আিেরন করির ি�। আরও জানির রভ�িজ ক�ন
https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp, আপনার
খকানও EIN �রকার
রকনা িা রনধ্ থারণ ক�ন িএং আিেরন ক�ন। সকল িিযসার �খির EIN
�রয়াজন হ্য়
না, স িরাং আপনার িিযসারয় িা �রয়াজন ি� রকনা িা জানির IRS
ওরিয়সাইির
�খ ন।

আিন ককােথা এবং্ কীভায়ব্ ব��সার লাইয়স� পায়বা্?

িিযসারয়ক লাইরেস রস� �ারকথর অরফস বারা জারর করা হ্য়। রস�
�ারকথর
অরফরস খ াগার াগ করর িা রভ�িজ করর অিরা্ পরররশর�/
অযারপি�েরর মাধ�রম
অযার�রকশন� হ�াম�ামক রস�র ওরিয়সাইির পাওয়া াির, রস�
�াকথরক পাওয়া
াির https://hamtramck.us/clerk/ অিরা্ (313) 800-5233 ext. 821
আপরন ন আিেরনিপ� খিশ কররেরন, ি ন এ� খমইল এর মাধ�রম িা
িযি�িগভাির �ারকথর অরফরস রফরররয় �রন। �াকথএিকার আপনার
আিেরন�
�� করার পরর, হ�াম�ামক রস� আপনার আিেররনর �ে�য়া �� করির।
শ�� রনিি� করির খ আপনার খকানও িযি�িগ িযাক িেযা, স�ির কর িা
িযি�িগ স�ির কর িরকয়া আের রকনা। �র আপনার িারলকািভ�  রহ্সাির
িরকয়া িযাক িেযা রা্রক িির আপনার িনু ন িিযসারয়ক লাইরসেরর অন
রেমারনর
আরগ আপনারক খস�রল পরররশাধ্ করির িলা ি�।
রেিকুিযসার জনয অিররির আিেরনিপ, রা��য় রিন�ন (এই িারলকার পিিরী
িরভাগ� �খ ন) িা িপভ� রম িরিিরকররণর �রয়াজন ি�। খ িিযসা�রলারক
শ�র পরিরালনার জনয অিররির আিেরনিপ পূরণ করির ি� িার মরধ� গতহ্
খকি�ক িিযসা, ভাড়া স�ির িএং পাইকার অ�িভ�থ । আপনার িিযসা
অন রমােির হ্ওয়ার জনয খকানও অিররির �পেররপর �রয়াজন রকনা িা
জানির
�ারকথর সারর্ খ াগার াগ ক�ন।
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িনিনগান �িক ব্া ওেয়ইন কাউিন কথয়ক িআার নক
পারিিন �েয়াজন?

এ� রনভথর করর আপরন কী �রনর িিযসা খ ালার পররক�না করেরন! রনেরথ� রেকু
িিযসার জনয রমরশগান �িখ িা ওরয়ইন কাউির খর�ক অিররির পাররিম িএং/অির্া
লাইরেস �রয়াজন। িিযসার মারলক রহ্সাির আপনার �ারয়� � �িখ িা কাউির
প থারয় উপ ি �ে�য়া� স�� করা। �িখ পাররিম িা লাইরসেরর �রয়াজন ি�
পারর এমন �রনর িিযসার �উা�ণ�রলর মরধ� ররয়ের, িির এ� সীিমা� নয়:
খমকারনক, কসরমিরাল�েজ, ফাম থারস, খমিররকল অরফস িএং এমন খকানও
িিযহ্াররর
জনয া মেরর লাইরেস িা িার িা খরস্িুররিরর মিরা �ানীয় �া�য িরভারগর
অন রেমারনর �রয়াজন।

তাহয়ল, আিন কখন �� করয়ত পানর?

আপরন আপনার � ল শংসািপ, িিযসার লাইরেস িএং অনযানয সম� কাউির
িা �িখ অন রেমারনর পরর আপনার িিযসা� �� করির পাররন।
মরন রা িরন, করমউরন� ও অর্ থননিরক উ�য়ন িরভাগ আপনার িনু ন িিযসা
খ ালার পরর্ আপনারক সহ্ািয়া করার জনয িস �থা রনরয়া�িজ আের!
হ�াম�ামরকর �ির� �িখা িিযসায়ই ���পূণ থিএং আমরা আপনারক এই
�ে�য়ায় �ির� ধ্ারপ সফল ি� সহ্ািয়া করির িাই।

িআার নক �আকর �দায়নর �েয়াজন আেয়?

সকল হ�াম�ামক িিযসারয়ক মারলকরা িােরর িিযসারয়ক উপাজথরনর উপর
আয়কর সারপের িএং িাির থক খিফাররল রশিরউল C িেযা রিরান থসহ্ হ�াম�ামক
রস� করপ থাররশন, অংেশীারর, িা H1040 রস� �ারয়র করির ি�। আপনারক
িঅশযই আপনার িাির থক হ�াম�ামক শ�রর িযি�িগ আয়কর রিরান থফাইল
করির ি�। এক িা একারধ্ক কম িথারী সহ্ সকল হ�াম�ামক িিযসারয়ক
মারলকেরর িােরর কম িথারীর িিখন-িখক খর�ক িেযা খকির রা ির ি� িএং
হ�াম�ামক খ�জারাররর কাের িা ��ারনর জনয ফরওিয়াথ করির ি�।
হ�াম�ামরকর িারেসারা ০১% িএং অিনাাসী কম িথারী ারা হ�াম�ামরক কাজ

কররন িারা ০.৫% ��ান কররন।
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�ম�  ধা্প :  রকভাির
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ককােথা আিন �আকর িজা নদয়ত পানর?
Option 1
আয়কর রিরান থিএং খপরিম (খিকলিমা িখক িা মারন িঅথার) এ ারন
িপাারনা খ ির পারর:
The City of Hamtramck – Income Tax P.O. Box 209 Eaton Rapids, MI
48827
Option 2
City Hall, 3401 Evaline, Hamtramck, MI 48212. এর রিভরর অির্া িাইরর
িঅরি�
এক� �প িােরর মরধ� িেযা রিরান থিএং/ি◌া খপরিম ��ান ক�ন, আপনার
খপরিম
এর ারম িঅশযই �াপক এর �ারন “Income Tax” রল িরন িএং রনরজর খ াগার
ারগর
�কানা �রির ভ�লিরন না। খকানও �যার�র �রয়াজন খনই। খিকল িখক িা মারন
িঅথার
��র াগয।
Option 3
City Hall, 3401 Evaline, Hamtramck, MI 48212. এর অভয�রর আয়কর
িরভারগ িেযা রিরান থরনরয় আস ন। খ�জারার কািউারর খপরিম�রলা �� করা
ি�।
আিন কীভায়ব্ �আকর অ�াকািউ�য়লা কিসআপ করয়ব্া?
�র�ম, H-SS-4 হ�াম�ামক িনু ন িিযসায়/খহ্া�ডং িেযা খর�জেরশন ফম থপূরণ
করর জমা �রন। এ� পূরণ করার পরর খকার্ায় িপাাির ি� খস স�রকথ
রনেরথিশালী ররয়ের। এই ফম থপূরণ করর জমা �খওয়ার মাধ�রম িিযসারয়র
িেযা ID
এর উপর রভির করর িিযসার িেযা অযাকািউ িএং খহ্া�ডং িেযা অযাকািউ
খিসআপ �� করির।
পিিরীির, খপ-খরাল খহ্াডাররর জনয H-941/501 এর রনেরথিশালী অন সরণ
ক�ন। রনেরথিশালী পড়ার পরর, আপনারক H-941 িবমারসক িা H-941 মারসক

িররি�ধ্ারনর সময়িসূীর ভািউারর খপরিম িপাাির ি� রকনা িা রনধ্ থারণ
ক�ন।
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এই সম� ফম থআয়কর িরভারগর অধ্ীরন শ�রর ওরিয়সাইির িঅরি�।
খকার্ায়
িএং ক ন খপরিম খ�রণ করা ি� িা এর মরধ� ররয়ের।
িস থরিশ, রনধ্ থারণ ক�ন খ আপনার িিযসা করপ থাররশন,
অংেশীারর�, িা অনযানয
রকনা িএং িারপর আয়কর িরভারগর অধ্ীরন নগরীর ওরিয়সাইির ফাইল
করার
জনয ফম থেখ ন াির আপরন �ির িের ৩০রশ এর�রলর মরধ� ফাইল
জমা
�খওয়ার জনয �ি� �।
আপনার �র আরও সহ্ািয়া িা ��ার �রয়াজন হ্য় িির �য়া করর সহ্ািয়ার
জনয আয়কর িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন রন�রলর ি নবরর:
(313) 800-
5233 ext. 363
অির্া রভ�িজ ক�ন: https://hamtramck.us/income-tax/.
িআার নক স�িন কর কদেওার �েয়াজন আেয়?
খ িিযসায়ীরা িােরর ির�ডং এর মারলক িারা আসল �পা�িথেযা/স�ির
কর �খির।
�রয়াজনীয় কররর মরধ� িযি�িগ স�ির করও অ�িভ� থ র্াকির পারর।
িযি�িগ
স�িরর ৮০,০০০ িলারররও কম সং যক � � িিযসার জনয িযি�িগ স�ির
কর
খর�ক �াড় ররয়ের; এই কর খর�ক �ারড়র জনয মারলকরক রস�
অযারসসররর অরফরস
এক� �ারড়র �ফনামা �ার ল করির ি�।
আপনার �র খকানও �� র্ারক িির রস� অযারসসররর অরফরস খ াগার
াগ ক�ন:
(313) 800-5233 ext. 820, https://hamtramck.us/assessor/
 
স�ির কর খ�জারাররর উইিরাির, রস� �লর �িরশ পরর� DivDat
kiosk, িা
Hamtramck.us িা https://tinyurl.com/HamtramckDivDat- এর
মাধ�রম DivDat এর
মাধ�রম �খওয়া খ ির পারর। আপনার ি�ক সং�া আপনারক escrow
অযাকাউির অর্ থ
��ারনর অন মিরও �রির পারর।1 0
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আিন নক এক� সাইন ইেনল করয়ত পানর?
সাইন �রলা আ�রলক/খজারনং অধ�ােরশ বারা রনয়রি� হ্য় িএং ির�ডং
িরভারগর মাধ�রম
অন রমােির হ্য়। পরররশর�/অযারপি�ের সাইন অযার�রকশন� স�ান
ক�ন িএং
�রয়াজনীয় িশথিএং �ে�য়া স�রকথ�র�র জনয ির�ডং িরভাগ�রলির
খ াগার াগ ক�ন:
(313) 800-5233 ext. 296, অির্া রভ�িজ ক�ন:
https://hamtramck.us/building/
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কীভায়ব্ আিন পানন ও নেিদার ন� পনরিয়াধ করয়ব্া ?
ইউ�রল� িরল স�ির মারলকরক খ�রণ করা হ্য়। আপরন �র স�িরর
মারলক � িির রস� �লর িাইরর �প িাের অর্ থে�ারনর মাধ�রম আপরন
আপনার িরল� খ�জারাররর উইিরাির, রস� �লর �িরশ পরর্ DivDat
kiosk
িএং metro Detroit এর অনযানয অরনক জায়গািরই �রির পারিরন, িা রস�
�-এ খপরিম খমইল করর - City of Hamtramck Treasurer, 3401 Evaline,
Hamtramck, MI 48212. আপরন �র স�িরর মারলক না � িির িররলর
�ারয়র� খ আেরন িার স�রকথ আপনার িারড়ওয়ালার সারর্ কর্া িল ন।
আপনার �র খকানও �� র্ারক িির জনরিসা িরভারগর সারর্ খ াগার াগ

ক�ন: (313) 800-5233 ext. 306 or 355, https://hamtramck.us/public-
services/.

িআার আে�না কক ত�লয়ব্/পনর�ার করয়ব্?
িিযসার মারলকেরর িাে�ার িা িআজথনা কযান র্াকা �রকার িএং �যাশ
খকা�ারনর সারর্ িােরর রনজ� পররিিরা িুি� �াপন করা �রকার।
Priority Waste নামক হ�াম�ামরকর এক� �ানীয় সং�া া এই
পররিিরা� রনেরথ� পারর�রমরকর িররনময় সিররাহ্ করর র্ারক। িােরর
খ াগার ারগর নবর: (586) 228-1200 । আপরন অনয �েকাারও িোাই
করির পাররন।
আিন কীভায়ব্ ডাে�ার কপয়ত পানর?

িাে�ার �রলা Priority Waste িা আপনার �েপসই এক� সং�া
খর�ক ভাড়া খনওয়া খ ির পারর। িােরর ওরিয়সািই
(prioritywaste.com রভ�িজ ক�ন িা আরও িয� জানির
(586)228-1200 কল ক�ন। িিযসার মারলকরা িােরর রনজ�
িাে�ারও রকনির পাররন। https://hamtramck.us/building/
ওরিয়সািই� রভ�িজ করার মাধ�রম আপনার িাে�াররর এক�
অন মির �রকার রকনা িা �খ ির ির�ডং িরভারগর সারর্ িাাই ক�ন,
িা কল ক�ন (313) 800-5233 ext. 296, অির্া সরাসরর �খ া

ক�ন।
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আিন নক DDA কত আেন?
হ�াম�ামক িাউিনাউন িখভলপরিম অর�র� খজলায় খজারসফ কযা�াউ
সম�ররর
পাশাপারশ পারশর রা�ায় খজারসফ কযা�াউ খর�ক রা�ার �ির� পাশ জর ড়
করয়ক�
স�ির আিওািভ� । DDA িিযসা�রলা রেকু িা িখরশ কররর হ্ার �খয় িির সাইন িএং
ফযাির উ�ির অন �ারনর মিরা স িরধা্র �ার�র জনয খ াগয।
https://hamtramck.us/dda/ এ খ রয় অিরা্ (313) 800-5233 ext. 818 কল
করর
DDA পরিরালরকর সারর্ খ াগার াগ ক�ন। আরও জানির এক� অযাপরিয়রিম
খিসআপ ক�ন। DDA িিখাথ�িরমারসর িিতীয় ি ধি্ার স�যা ৬ িা ০৫ রমরনির,
রস�
�ল িা মহ্ামারীর িলাকালীন Zoom এর মাধ�রম রমরিল হ্য়।
ককন আিন �নিক কপয়ত থাকয়বা্?
হ�াম�ামরকর এক� অধ�ােররশর খিকা ররয়ের া স�ির�রলর জনয মানরক
রন �ণ করর। স�িরর মারলকরা ন এই খিকা� ল�ন করির (অর্ থাৎ
িু িার পরর�ার না কররল, অরনয়রি�ভাির আেগাা িাড়ির �ররল, িঅসি�া
িবরর কররল) িারা �রিক পািরন। �রিক স�রকিথ িয� িা কীভাির আপনার
স�ির� খিকা িঅরধ্ রা া ায় খস স�রকথ�র�র জনয, খিকা �রয়াগকারী
িরভাগরক (313) 800-5233 ext. 328, 305, or 338 নবর�রলাির কল ক�ন
িা ির�ডং িরভারগর কািউারর খ রয় খ াগার াগ ক�ন। অধ�ােরশ রেল�
রন�রলর ি: https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/
overview

আিন কীভায়ব্ িআার ব��সার লাইয়স� আপয়িড রাখয়ত পানর?
িিযসার লাইরেস�রলা িঅশযই �ির িের 30 এর�ল রররনউ করির ি�।
�ারকথর
অরফস �ির িসর� ররন ওয়াল কাগজিপ খ�রণ করর, া িঅশযই 30 এর�রলর
মরধ�
িােরর অরফরস খফির আসির ি�। রররনউ করির িযর্ থ�ল িিযসার মারলকরক

�রিক �খওয়া ি� পারর।
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নকয়সর জনয িআার পারিিন �েয়াজন?
আপনার ির�ডং িা স�িররক পরিিরথন করর এমন খকানও �ক� �� করার
আরগ, �র রনন খ আপনার এক� অন মিরর �রয়াজন। ির�ডং, িেব যিরক িএং
�ারবং �ক��রলার জনয পাররমিরর �রয়াজন। সাইন সহ্ িভরনর িাইররর খ
খকানও পরিিরথরনর জনযও অন রেমারনর �রয়াজন।
https://hamtramck.us/building/ ,(313) 800-5233 ext. 296 এর মাধ�রম
ির�ডং
িরভারগর সারর্ খ াগার াগ ক�ন, িা পাররিম �রয়াজন রকনা িা জানির
সশরীরর
িােরর সারর্ �খ া ক�ন।
িআার নকয়সর জনয পনরিদ �ন �েয়াজন?
নই খকানও পাররিম �খওয়া হ্য় িা খকানও িিযসা � ল শংসাপিরর জনয
আিেরন করা হ্য় ি নই পরেরশ থন করা �রয়াজন হ্য়। কারজর অ�গিরির
পরেরশ থরনর সময় রনধ্ থাররণর জনয আপনারক ির�ডং িরভাগরক (313)
800-5233
ext. 296 এ কল করির ি�।
িআার কত বা্র নত� ন পারিিন লাগয়ব্?
ির�ডং িরভাগ বারা নই খকানও িেরযমান পাররিম ি� �য় ায় ি ন আপনার িনুন
পাররিম লাগির। িূড়া� পরেরশ থন খিশ �ল িা ৬ মাস �র �কর�র খকানও
কাজ না
�ল, অন মিরিপ অরকরজা �য় ায়। https://hamtramck.us/building/ এ
রভ�িজ
করর, (313) 800-5233 ext. 296 এ কল করর ির�ডং িরভারগর সারর্ খ াগার
াগ ক�ন,

িা এ স�রকথ�র�র জনয িােরর সারর্ সরাসরর �খ া ক�ন।
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আর  খকারনা  ��?

এভািরই আপরন এিকা িনু ন িিযসা লির পারিরন িএং হ�াম�ামরকর সমত� িিযসা
করমউরন�র অংশ �য় িউিরন! আপনার �র আরও খকানও �� রা্রক িির (313)
800-

5233 ext. 818 এ কল করর, https://hamtramck.us/community-and-
economic-
development-ced/ এ রভ�িজ এর করমউরন� িএং অর্ থননিরক উ�য়ন
িরভারগ খ াগার াগ

ক�ন। করমউরন� ও অর্ থননিরক উ�য়ন িরভাগ আপনারক হ�াম�ামরক
খপরয় রশ ি�!


