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কীভােব বয্বহার করেবন এই  

িনেদর্ িশকা 
এই ডকুেম�িট Cambridge শহের একিট বয্বসা শর করেত েযই ধাপগিল রেয়েছ েসগিল 
বয্াখয্া কের। শহর পযর্ােয় �ি�য়া এবং িনয়ম সং�া� �েয়াজনীয়তা এর একিট সাধারণ 
বণর্না এখােন েদওয়া আেছ। অনু�হ কের এই ে�াশারিট পড়ুন যােত একিট নতুন বয্বসা 
েখালার জনয্ িবিভ� �ানীয় িনয়ম সং�া� �েয়াজনীয়তা আেরা ভােলা কের বুঝেত পােরন। 

 
 
 

আপনার বয্বসা �িত�া করা  
Cambridge এ কমর্কা� চালােত েগেল েযই সব  
লাইেস� এবং পারিমটর �েয়াজন আপনার বয্বসার হেত পাের। 
 
 

 
 

একিট অব�ান খুঁেজ েবর করা  

আপনার বয্বসার সােথ মানানসই একিট অব�ান খুঁেজ  

েবর করা এবং বাছাই করার িরেসাসর্।  
 

 
আপনার বয্বসা শর করা 

আপনার বয্বসার অব�ােনর 
উপর েযইসব লাইেস�, পারিমট 
এবং িনয়ম �েযাজয্। 

 
 
 

চািলেয় েযেত পারা 

শহর এর ফা� করা অনুদান 
�ক� যা আপনার বয্বসা এবং 
�েযাজয্ পারিমট এবং লাইেস� 
নবায়ন এর জনয্ সহায়তা কের। 

 
 
 
 

��বয্ঃ এই িনেদর্ িশকা স�ণূর্ িহসােব বানােনা হয়িন। রা� এবং �ানীয় ে�ে� আেরা অনয্ানয্ পারিমট এবং িনয়ম থাকেত পাের, যা আপনার বয্বসার খােতর উপর 
িনভর্ রশীল। �ত� বয্বসাগিলেত তােদর উপর �েযাজয্ িবেশষ িনয়ম সং�া� �েয়াজনীয়তা িনণর্য় করেত হেব। আপনার বয্বসার অনয্ পিরি�িতর বয্াপাের �ে�র 
জনয্ অন�ুহ কের িনেদর্ িশকায় তািলকাভু� করা অনেুমাদনকারী িডপাটর্ েম� বা এেজি�র সােথ েযাগােযাগ করন।
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City Manager’s Office 
Cambridge 

City Hall 795 
Massachusetts 

Avenue 
Cambridge, MA 02139 
েফান: (617) 349-4300 

ইেমইল: citymanager@cambridgema.gov 
 
 
 
 
 
 

Cambridge City Manager লুইস এ েদপয্াসেকল এর প� েথেক একিট িচিঠ 

 
বহ �জ� ধের, Cambridge েক আজেকর অননয্, �ানব�, এবং স�দায়-েকি�ক শহর  িহেসেব গেড় েতালার জনয্ �ু� 
বয্বসাসমূহ একিট গর�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছ। শহরিটর অ�ািধকারগিলর একিট হল �ু� বয্বসা সমথর্েনর মধয্ িদেয় 
আমােদর �ানীয় অথর্নীিতেক সমথর্ন এবং উ�ত করা। শহেরর Community Development Department এর 
Economic Division এর কম�রা বছর জেুড় �ু� বয্বসায়ী এবং উেদয্া�ােদর সােথ ঘিন�ভােব কাজ কের যােত কের 
তােদর অনুদান �ক�, েটকিনকয্াল সহায়তা, এবং িশ�াগত �িশ�ণ এর সােথ যু� করেত পাের।  
 
এই িনেদর্ িশকার মাধয্েম, আমরা অতয্� আনি�ত েয আমরা বতর্ মােন Cambridge এ বয্বসায় মািলক এবং েযসব বয্বসায় 
মািলক Cambridge েক বািড় বানােত ই�কু তােদর জনয্ আেরকিট িরেসাসর্ িনেয় আসিছ। পরবত� পৃ�াগেলােত, আপিন 
িশখেত পারেবন �েয়াজনীয় ধাপসমূহ, পারিমট, এবং লাইেসি�ং িনেয় যা Cambridge এ একিট বয্বসা খুলেত দরকার হয়, 
এর সােথ থাকেছ �িত ধােপ আপনােক শহেরর েকান িডপাটর্ েম� আপনােক সাহাযয্ করেত পারেব তা। এছাড়াও িনেদর্ িশকায় 
থাকেছ আপনার বয্বসার জনয্ েসরা অব�ানিট খুঁেজ েবর করার িরেসাসর্ এবং কীভােব আমােদর বহমাি�ক বািণিজয্ক 
েজলাগিল িনেয় আেরা জানেত পারেবন তা। সবেশেষ, আগামী বছরগিলেত Cambridge এ আপনার বয্বসােক সমথর্ন এবং 
উ�ত করার জনয্ েয �ি�য়া এবং �ক� রেয়েছ তার িব�ািরত এখােন রেয়েছ।  
 
আমরা আশা করেবা বয্বসার মািলক হওয়ার �ি�য়ার মধয্ িদেয় যাওয়ার সময় এিট আপনার জনয্ একিট সহায়ক িরেসাসর্ 
িহসােব কাজ করেব, এবং Cambridgeেক িবেবচনা করার জনয্ আমরা আপানােক ধনয্বাদ জানাই। 

 
িবনীত, 
 
লুইস এ েদপয্াসেকল 
Cambridge City Manager 

mailto:citymanager@cambridgema.gov
knewman
Louis



আপনার বয্বসা 

�াপন করা 
আপনার বয্বসা শর করার সময় িকছু গর�পূণর্ বয্াপার আেছ যা আপনােক িবেবচনা করেত হেব। আপনার 
উিচত বাছাইকৃত বয্বসার খাত িনেয় গেবষণা করা, একিট পিরপূণর্ িবজেনস �য্ান ৈতির করা, �েয়াজনীয় মলূধন 
এক� করা, এবং কম� এবং যে�র �েয়াজন িবেবচনা করা। বয্বসায় মািলকেদর উিচত একজন অয্াকাউে��, 
বয্াংকার, উিকল, এবং ই�ুয্ের� এেজ� এর সােথ আিথর্ক, আইনী, এবং অনয্ানয্ েপশাদাির উপেদেশর জনয্ 
কনসা� করা। পাশাপািশ, বয্বসার বয্বহার �িতফলেনর জনয্ আপনার বয্ি�গত ই�ুয্ের� পিলিস পিরবতর্ ন 
করার �েয়াজন হেত পাের।  
 
িনেচ িকছু সহায়ক ধাপ এবং City of Cambridge িরেসাসর্ েদওয়া হল। �াটর্ আপ এবং নতুন বয্বসাসমূহেক এই 
ধাপগিলর মধয্ িদেয় যাওয়ার জনয্ The Community Development Department (CDD) এর সাহাযয্ পাওয়া 
যােব। 

একিট িবজেনস কনেস� এবং �য্ান িবকাশ করন 
একিট পিরপূণর্ভােব বিণর্ত িবজেনস কনেস� এবং িব�ািরত িবজেনস �য্ান হল সাফেলয্র �থম ধাপ।                       
The City িনেচর িরেসাসর্গিলর মাধয্েম এগিল িবকাশ করেত সাহাযয্ কের: 

১০- স�ােহর বয্বসা পিরক�না েকাসর্ঃ 
www.cambridgema.gov/SmallBizCourse 

 
 

কয্ামি�জ �ু� বয্বসা তথয্ ডয্াশেবাডর্ :                                  
বয্বসার ই�াি� ে�� স�েকর্  জানুন  

www. cambridgema.gov/SmallBizDashboard 

Economic Development Staff এর সােথ একিট কনসালেটি�র সময় িনন 
(617) 349-4637 

 
 

একিট িবজেনস সািটর্ িফেকট িনন 

Cambridge এ আপনার বয্বসা �াপন করেত হইল আপনােক City Clerk এর 
অিফস েথেক একিট িবজেনস সািটর্ িফেকট িনেত হেব। 

আেবদন করন এখােন: 
www.cambridgema.gov/iwantto/applyforabusinesscertificate 

 

েদখুন আপনার েকান পারিমট বা লাইেস� দরকার িকনা  

Cambridge এ িবেশষ ধরেণর বয্বসা পিরচালনা করার জনয্ একিট পারিমট বা লাইেস� দরকার 
হেয় থােক, েসিট শহেরর েযই �াে�ই অবি�ত েহাক না েকন। িনেচর েটিবলিট অেনক সাধারণ 
পারিমট এবং লাইেস� �দশর্ন করেছ সংি�� City িডপাটর্ েম� সহ। 

েটিবলিট বয্বহার কের আপনার বয্বসার �েয়াজন িনণর্য় করন 
এিটেত বয্বসার জনয্ �ায়শই দরকার হয় এমন পারিমট/লাইেস� তািলকাব� করা আেছ, িক� 
এিট স�ূণর্ তািলকা নয়। অনেুমাদনকারী িডপাটর্ েমে�র সােথ সরাসির েযাগােযাগ কের আপনার 
�েয়াজন িনি�ত করন। 

2 

3 

 
 

পৃ�া 

4 

   

1 

   

http://www.cambridgema.gov/iwantto/applyforabusinesscertificate


পারিমট এবং লাইেসি�ং: বয্বসার ধরন 

আমার বয্বসা... েযই পারিমট/লাইেস� লাগেব আরও তথয্ েপেত েযাগােযাগ করন 

 
 
City of Cambridge এ কমর্কা� চালােব 

 
 

িবজেনস সািটর্ িফেকট  

িসিট �ােকর্ র অিফস/ City Clerk’s Office 
795 Massachusetts Avenue, Cambridge City Hall  
েফান: (617) 349-4269 | TTY: (617) 349-4242 
www.cambridgema.gov/cityclerk 

পয্া�নেদর (েযমন, েরে�ারা, �ত সাভর্  করা 
খাবােরর েদাকান, েবকাির, পয্ােকজ ে�ার 
এবং েহােটল) জনয্ খাবার িনয়�ণ করেব, 
পিরেবশ করেব বা িবি� করেব। 

ফুড হয্া�লাসর্ পারিমট / ফুড 
এ�াি�শেম� পারিমট  

 (Food Handlers Permit / 
Food Establishment Permit) 

 
 
 

Inspectional Services Department 
  

 
একিট েমাবাইল খাবােরর �াক চালােব 

েমাবাইল ফুড �াক পারিমট 
 (Mobile Food Truck Permit) 

(ISD) 
831 Massachusetts Avenue 

 েফান: (617) 349-6100 | TTY: (617) 349-6112 
  

জনগেণর কােছ তামাকজাত পণয্ িবি� কেব 
(কাউ�াের িবি� এবং েভি�ং েমিশেন 
িবি�ও �েযাজয্) 

েটাবােকা েসলস পারিমট 
(Tobacco Sales Permit) 

www.cambridgema.gov/inspection 

টয্াি� কয্ােবর মািলক হেব এবং /অথবা 
চালােব 

হয্াকিন লাইেস� 
 (Hackney License) 

 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
License Commission 
831 Massachusetts Avenue 
েফান: (617) 349-6140 | TTY: (617) 349-6112 
www.cambridgema.gov/License 

একিট েমাবাইল ইউিনট েথেক বা সরাসির 
জনগেণর কােছ পণয্ বা �বয্ িবি� করেব 
(েমাবাইল খাবােরর �াক এর জনয্ �েযাজয্) 

হকার / েপডলার লাইেস� 
(বািষর্ক) (Hawker / Peddler 
License (Annual)) 
েপডলার / েভ�র লাইেস� (এক-
িদন) 
 (Peddler / Vendor License 
(One-Day)) 

 �া�েন অয্ালেকাহল / িলকার পিরেবশন 
করেব 

অয্ালেকাহিলক েবভােরজ 
লাইেস� 

 (Alcoholic Beverage License) 
�া�েন খাবার এবং নন-অয্ালেকাহলীয় 
পানীয় িবি� এবং পিরেবশন করেব 

কমন িভকটুলার লাইেস� 
 (Common Victualer License) 

অয্ালেকাহলীয় পানীয় িবি� করেব িক� 
�া�েন পান করার জনয্ নয় 

   পয্ােকজ গডস ে�ার লাইেস� 
 (Package Goods Store License) 

বয্বসািয়ক �াপনােত অেটােমিটক 
অয্ািমউজেম� েমিশন, অেটােমিটক 
িমউিজক েমিশন, নাচ, কেমিড, লাইভ 
িমউিজক, এবং অনয্ানয্ পারফরেম� �দান 
করা 

 
এ�ারেটইনেম� লাইেস� 
 (Entertainment License) 

 
অয্াি�ক বা েসেক� হয্া� িজিনস িবি� 
করা 

অয্াি�ক / েসেক� হয্া� গডস 
ে�ার লাইেস� (Antique / 
Second Hand Goods Store 
License) 

 
একিট সরাই/েহােটল চালােনা 

ইন েহা�ার লাইেস� 
 (Inn Holder License) 

দাহয্ পদাথর্ রাখা, জমােনা, ��ত করা, বা 
িবি� করা, েযমন গয্াস ে�শন এবং 
বােয়ােটক গেবষণা লয্াবেরটরী (েমাবাইল 
খাবােরর �ােকর জনয্ �েযাজয্) 

পারিমট ফর �য্ােমবল সিলডস, 
িলকুইডস, এ� গয্ােসস 

 (Permit for Flammable Solids, 
Liquids, and Gases) 

Fire Department 
491 Broadway 
েফান: (617) 349-4918 | TTY: (617) 499-9924/9932 
www.cambridgema.gov/cfd 
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একিট অব�ান  

খুেঁজ েবর করা 
 েযসব বয্বসা েকনা বা ভাড়ার উে�েশয্ জায়গা খুঁজেছ তারা CDD এর ওেয়বসাইেট website 
(www.cambridgema.gov/ CDD) েদখেত পাের অথবা িসিট কম�েদর সােথ েযাগােযাগ করেত িনি�ত 
হওয়ার জনয্ েয তােদর বয্বসা Cambridge Zoning Ordinance এর নীিতমালা েমেন চলেছ িক না। 

বয্বসার মািলক যারা েকান �াপনা েকনা, পুনিবর্নয্াস বা ৈতির করার েচ�া করেছন তােদর উিচৎ শরেতই 
�ান িনবর্াচেনর আেগ��ািবত বয্বসা েকান জায়গায় িবেশষ পারিমট ছাড়া পিরচালনা স�ব িক না তা 
জানার জনয্ Inspectional Services Department (ISD) অথবা CDD এর সােথ েযাগােযাগ করা। যিদ 
িবেশষ পারিমট বা এর েকান ধরেনর �েয়াজন হয়, তাহেল আপনােক যথাশী� স�ব আেবদন করেত হেব, 
েকননা এই �ি�য়া ল�া হেত পাের। 

উপলভয্ স�িত্ত খুেঁজ পাওয়া 
CDD এর একিট Site Finder েসবা রেয়েছ এবং Economic Development Division (EDD)                         
কম�রা জিমর আকার এবং ধরেনর �েয়াজনীয়তার িভিত্তেত উপলভয্ স�িত্তর েখাঁজ েপেত সাহাযয্ 
করেত পােরন। 

 
সাইট ফাই�ার  
www.cambridgema.gov/CDD/econdev/smallbusinessassistance/Sitefinder 

 

স�িত্ত স�েকর্  জানুন 
স�িত্তর মাইেলর তথয্, মুলয্ািয়ত দাম, কর সং�া� তথয্ এবং স�িত্ত স�েকর্  অিধকার 
City’s Assessing Department েথেক পাওয়া যােব। 

 
Assessing Department 
795 Massachusetts Avenue, Cambridge City 
Hall েফান: (617) 349-4343 | TTY: (617) 349-
4242 
www.cambridgema.gov/Assessing 

                                                    েজািনং স�েকর্  ভাবনু 
Cambridge Zoning Ordinance অনুযায়ী িসিটর িবিভ� এলাকায় �াপনার বয্বহার সীমাব�। 
Zoning Ordinance িঠক কের েকান ধরেনর বয্বহার িকছু স�িত্তর জনয্ “অিধকার বেল” 
িবেবিচত হয়, অথর্াৎ এর জনয্ েকান িবেশষ পারিমট বা েজািনং িবিভ�তার �েয়াজন েনই। 

 
Zoning Maps এবং Zoning Ordinance 
www.cambridgema.gov/CDD/zoninganddevelopment/Zoning.aspx 

 
আপিন যিদ েকান িবেশষ স�িত্ত িচি�ত কের থােকন এবং আপিন িনি�ত না হন েয আপনার বয্বসা 
“অিধকার বেল” িবেবিচত হেব িক না তাহেল আপিন একিট িবেশষ বয্বহার পারিমট বা েজািনং িবিভ�তার 
জনয্ আেবদন করেত পাের। এই আেবদনগিল Planning Board অথবা Board of Zoning Appeals এর 
বরাবের করেত হেব।

3 
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  ALEWIFE/ FRESH POND 
  NORTH MASS AVE 
  PORTER SQUARE 
  LOWER MASS AVE 
  HURON VILLAGE/ OBSERVATORY HILL 
  HARVARD SQUARE 
  CENTRAL SQUARE  
  INMAN SQUARE  
  KENDALL SQUARE  
  EAST CAMBRIDGE  
  NORTH POINT 

 

 

CAMBRIDGE 
কমািশর্য়াল 
িডসি��  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

একিট জায়গা খুঁেজ েবর করন 
Cambridge এ অেনকগিল অননয্ বািণিজয্ক িডসি�� রেয়েছ। উপেরর ময্ােপ 
েদখা যাে� িসিটেত েকান িডসি�� েকাথায় অবি�ত। অেনকগিল িসিট 
িরেসাসর্ রেয়েছ েযখােন �িতিট িডসি�ে�র বণর্না রেয়েছঃ 

বয্বসা িডসি�� এর ে�াফাইল এবং জনসংখয্া স�েকর্  জাননু 

    www.cambridgema.gov/CDD/econdev/aboutcambridge 
আপিন যিদ বািণিজয্ক িডসি�� এর বাইের বয্বসা শর করেত চান তাহেল CDD এর 
Economic Development কম�েদর সােথ েযাগােযাগ করন 

�ানীয় বয্বসার বাজার তথয্ জাননু  

www.cambridgema.gov/SmallBizDashboard  
 

সাহােযয্র �েয়াজন? 
CDD আপনােক সাহােযয্র জনয্ ৈতির! Cambridge এ আপনার বয্বসা শর করার জনয্ আপনার যিদ 
েকান জায়গা েখাঁজা বা ৈতির করা িনেয় আপনার েকান �� েথেক থাকেল আপিন পরামেশর্র জনয্ 
আসেত পােরন। 

Community Development Department 
City Hall Annex, 344 Broadway 3rd Floor  
েফান: (617) 349-4637 | TTY: (617) 349-4242 
www.cambridgema.gov/business 

 
 

Inspectional Services Department (ISD) 
831 Massachusetts Avenue 
েফান: (617) 349-6100 | TTY: (617) 349-6112 
http://www.cambridgema.gov/inspection 

আপনার বয্বসা িক বািড় িভিত্তক? 
েজািনং িনয়মাবলী অনযুায়ী িবেশষ ে�ি�েত Cambridge এ বািড় িভিত্তক          
বয্বসা করা যােব। িবেশষ �� থাকেল ISD এর বরাবের জানান। 
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আপনার বয্বসা  

শর করা 
(বািড় িভিত্তক বয্বসার জনয্ �েযাজয্ নয়) 

 
 

একিট CERTIFICATE OF OCCUPANCY েজাগাড় করন। 
 একিট Certificate of Occupancy েঘাষণা কের েয আপিন State Building Code এবং 
City’s Zoning Ordinance েমেন চলেছন। আপিন যিদ Certificate of Occupancy 
আপনার লাগেব িকনা েস িবষেয় অিনি�ত থােকন, তাহেল অনু�হ কের Inspectional 
Services Department এ েযাগােযাগ করন। 

 
Certificate of Occupancy Application 
www. cambridgema.viewpointcloud.com/ 

 
 

সব যথােযাগয্ পারিমট েজাগাড় করন 
যিদ আপিন আপনার �াপনার েকানরপ পিরবতর্ ন করেত চান, তাহেল অবশয্ই িনমর্াণ এবং 
সরােনার জনয্ �েয়াজনীয় সকল পারিমট েজাগাড় করেবন। �েয়াজন হেল Certificate of 
Inspection েজাগাড় করন। পৃ�া ৯ এর েটিবেল আপিন পারিমট সমূহ এবং স�িকর্ ত িসিট 
িডপাটর্ েম� স�েকর্  জানেত পারেবন। 

 

পেরর পাতায় েটিবল েদখুন  
 
 
 

একিট সাইনেবাডর্  লাগান 
মানুষেক আপনার বয্বসা স�েকর্  জানােনার একিট গর�পূণর্ মাধয্ম হেলা সাইনেবাডর্  লাগােনা। এগেলা 
শহেরর বািহয্ক েসৗ�েযর্ও িবরাট ভুিমকা রােখ। এই কারেণ িসিটর সাইনেবাডর্  সং�া� িনয়মাবলী রেয়েছ 
এবং িসিট েকাড এবং িনরাপত্তা স�িকর্ ত িনয়মাবলী অনুযায়ী ��ািবত সাইেনর িডজাইেনর সািটর্ িফেকট 
এবং সাইন লাগােনার পারিমট েজাগাড় করেত হয়। (ে�া েজ ি�ং সাইন / বয্ানার পারিমট , 
সাইডওয়াক  অব�াকশন  পারিমট , এবং সাই�  এবং বয্ানারস  পারিমট  েদখুন পৃ�া ৯ এ)  

 
িসিট সাহাযয্ করেত পাের  
উপযু� বয্বসা �িত�ানেক সাইনেবাডর্  লাগানর খরচ িনবর্াহ করেত 
িসিটর একিট অনুদান �ক� রেয়েছ। িব�ািরেতর জনয্ পৃ�া ১০ েদখুন। 

 
 
 

িকছু Cambridge িনয়মাবলী রেয়েছ যােত অব�ান-িভিত্তক সািটর্ িফেকট বা পারিমেটর �েয়াজন হয়। এই িনয়মাবিলর মেধয্ অ�ভুর্ � িক� সীমাব� নয় – জন 
িনরাপত্তা, অ�ায়ী ব�, অভয্�রীণ অথবা বািহয্ক িনমর্াণ এবং সাইনেবাডর্  সািটর্ িফেকট। অন�ুহ কের যথাযথ কতৃর্ পে�র সােথ সরাসির েযাগােযাগ কের 
আপনার �েয়াজনীয়তা স�েকর্  সুিনি�ত হউন। 
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পারিমট এবং লাইেস�ঃ বয্বসার অব�ান 
 

  
আমার বয্বসার �েয়াজন হেব… 

 
�েয়াজনীয় পারিমট 

আরও তথয্ েপেত েযাগােযাগ 
করন 

একিট �াপনা িনমর্াণ, পিরবতর্ ন, সং�ার অথবা েভেঙ েফলা িবি�ং পারিমট (Building 
Permit) 

 
 
 
 
 
 
 
Inspectional Services 
Department 
www.cambridgema.gov/inspection 

েযসব ভবন সমােবশ, বসবাস এবং �ািত�ািনক েসবা �দান করার 
জনয্ বয্বহৃত হয় তারা জনসাধারেণর সুর�ার নযূ্নতম �েয়াজনীয়তা 
সমহূ পূরণ কের েস সািটর্ িফেকট লাভ করেত। ের�ুের� এবং 
িথেয়টােরর মত �াপনার বসার �ান বিৃ� করেত সািটর্ িফেকেটর 
�েয়াজন হেব।  

 
সািটর্ িফেকট অফ ই�েপকশন 

(Certificate of Inspection) 

একিট �াপনা State Building Code এবং City’s Zoning 
Ordinance  েমেন িনমর্াণ বা পিরবতর্ ন করা হে� তার সািটর্ িফেকট 
লাভ করেত। (ভবেনর পারিমট লােভর একিট �েয়াজনীয় অংশ অথবা 
যখন বয্বসা �িত�ােনর েকান বািহয্ক পিরবতর্ েনর সমেয় �েয়াজনীয়) 

সািটর্ িফেকট অফ অকুপয্াি� 
(Certificate of Occupancy) 

েকান সাইন বা বয্ানার লাগােত, েমরামত করেত বা পিরবতর্ ন করেত 
(এর মেধয্ শািময়ানা অ�ভুর্ �) 

সাই� অয্া� বয্ানারস পারিমট 
(Signs and Banners Permit) 

গয্াস, েমকািনকয্াল য�পািত, পাইপ িফিটং বা ৈবদযু্িতক তার সং�া� 
েকান কাজ করেত  িবি�ং সং�া� অনয্ানয্ 

পারিমট  (Other Building-
Related Permits) 

এমন েকান �াপনা করেত যার ফেল খনন কাযর্ েযমন গয্াস, িবদযু্ৎ, 
েটিলেফান, ি�ম লাইন, অি� সুর�া, সয্ািনটাির সুেয়জ, �মর্ ে�ন, 
পািন বয্ব�া, রা�ার ঢাল ৈতির, কুয়া এবং বাইেকর পাথর িবছােনার 
�েয়াজন হয়  

ক��াকশন/ এ�কয্ােভশন 
পারিমট (Construction / 

Excavation 
Permit) 

 
 
Department of Public 
Works 
www.cambridgema.gov/theworks অ�ায়ীভােব ফুতপাত ব� করেত। সাইনেবাডর্  �াপনা, বািহয্ক সং�ার 

অথবা অভয্�রীণ ভাঙচুর। এই পারিমট  এ-ে�ম  সাইন  এবং 
ফুটপা েতর েট িবেলর জনয্ �েযাজয্।  

সাইডওয়াক অব�াকশন 
পারিমট (Sidewalk Obstruction 

Permit) 

এমন েকান বািণিজয্ক পািকর্ ং সুিবধা িনমর্াণ অথবা পিরবতর্ েনর জনয্ 
যা জনগণ একিট িফ েদওয়ার সােপে� বয্বহার করেত পাের 

কমািশর্য়াল পািকর্ ং পারিমট  
(Commercial Parking Permit) 

 
Traffic, Parking, and 
Transportation 
www.cambridgema.gov/traffic 

ভয্ান, বড় েবাঝা, পণয্বাহী �াক, ডা��ার ইতয্ািদ সরােনার জনয্ 
অ�ায়ীভােব রা�া ব� করা। েযসব খাবার �াক  রা�ায়  িবি� 
কের তােদর জনয্ এই পারিমটিট  �েয়াজনীয়। 

েটে�ারাির ি�ট অব�াকশন 
পারিমট 

(Temporary Street Obstruction 
Permit) 

একিট অি� িনরাপত্তা বয্ব�া �াপন বা পিরবতর্ ন করেত েযমন 
ি��লার, ওয়াটার েমইন, রা�ার পােশর কল অথবা ফায়ার অয্ালামর্ 
লাগােত বা পিরবতর্ ন করেত 

ফায়ার ে�ােটকশন ইকুইপেম� 
পারিমট (Fire Protection 

Equipment Permit) 

Fire Department 
www.cambridgema.gov/cfd 

এমন েকান সাইনেবাডর্  বা বয্ানার লাগােত যা পাবিলক ফুটপােত ছয় 
ইি� বা তার েবিশ অিভে�প সৃি� কের েযমন এ-ে�ন সাইন এবং 
সয্া�উইচ েবাডর্  সাইন। এই পারিমটিট Department of Public 
Works কতৃর্ ক �দত্ত, িক� এর বয্ব�াপনা শর হয় City Clerk’s 
Office এ। 

 
 

ে�ােজি�ং সাইন/ বয্ানার 
পারিমট  (Projecting Sign / 

Banner 
Permit)  

 

িসিট �ােকর্ র অিফস/ City 
Clerk’s Office 
www.cambridgema.gov/cityclerk 
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চািলেয় েযেত  

পারা 
আপিন আনু�ািনকভােব বয্বসা শরর পর আপনার সােথ শহেরর স�কর্  বজায় থাকেব। 
Cambridge এ �ানীয় বয্বসােক উ�িত করেত সাহাযয্ করার জনয্ CDD এর িবিভ� 
অনুদান �ক� রেয়েছ।নবায়েনর জনয্ এবং বয্বসার ভিবষয্ৎ উ�িতর জনয্ আপনার 
পারিমেটর �েয়াজন হওয়া অবয্াহত থাকেব। 

 

�েযাজয্ লাইেস� এবং পারিমট নবায়ন 
িকছু পারিমট এবং লাইেস� বািষর্ক িভিত্তেত নবায়ন করেত হয়। েকানিট 
নবায়ন করেত হেব তা েখয়াল রাখেবন এবং হালনাগাদ করেবন। 
আপনার বয্বসার বািহয্ক উ�য়েনর জনয্ পরী�েণর সািটর্ িফেকট 
পাওয়ার �েয়াজন হেত পাের। 

 
 

জাননু কীভােব CDD সাহাযয্ করেত পাের 
CDD এর Economic Development Division এ উপযু� বয্বসা সমূেহর 
উ�িতেত অথর্ েযাগান িদেত িবিভ� �ক� রেয়েছ, যােদর মেধয্ অ�ভুর্ � 

 
 

ে�ার�� ইম�ভেম� ে�া�াম (Storefront Improvement Program) 
www.cambridgema.gov/storefront 

 
 

িরেটইল ইে�িরয়র অয্াে�িসিবিলিট ে�া�াম (Retail Interior Accessibility 
Program) 
www.cambridgema.gov/RetailAccessiblity 

 
�ল িবজেনস এনহয্া�েম� ে�া�াম (Small Business Enhancement Program)  
www.cambridgema.gov/SmallBizEnhance 

 

অ�াে�নরুিশপ অয্ািস�য্া� ে�া�াম (Entrepreneurship Assistance Program) 
www.cambridgema.gov/EntrepreneurAssistanceProgram 

 
 

�ল িবজেনস েকািচং (Small Business Coaching) 
www.cambridgema.gov/SmallBizCoaching 

 
িবজেনস েডেভলপেম� ওয়াকর্ শপ (Business Development Workshops) 
www.cambridgema.gov/SmallBizWorkshops  
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অনয্ানয্ �ানীয় এবং রাজয্  

িরেসাসর্ সমহূ 
 

ময্াসাচুেসটস অিফস অফ িবজেনস েডেভলপেম� 
(Massachusetts Office of Business Development)  
েফান: (617) 973-8600 
www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd 

 

েস�ার েফার উইেমন অয্া� এ�ার�াইজ (Center for Women  
Enterprise) 
েফান: (617) 536-0700 

                       www.cweonline.org 

ইউএস �ল িবজেনস অয্াডিমিনে�শন 

 (US Small Business Administration (SBA))  
Boston District Office) 
েফান: (617) 565-5590 
www.sba.gov/ma 

 

কয্ামি�জ েলাকাল ফা�র্  (Cambridge local First (CLF)) 

েফান: (857) 998-7392 
www.cambridgelocalfirst.org 

 

সািভর্ স েকার অফ িরটায়াডর্  একিজিকউিটভস (Service Corps of 
Retired Executives (SCORE))  
েফান: (617) 565-5591 
www.score.org 

 

কয্ামি�জ েচ�ার অফ কমাসর্ 
(Cambridge Chamber of Commerce)  
েফান: (617) 876-4100 
www.cambridgechamber.org 
 

ময্াসাচুেসটস ে�াথ কয্ািপটাল কেপর্ােরশন 

(Massachusetts Growth Capital Corporation) 
েফান: (617) 523-6262 
www.massgcc.com 

 

েস�াল �য়ার িবজেনস অয্ােসািসেয়শন  

(Central Square Business Association (CSBA)) 
েফান: (617) 864-3211 

                      www.centralsquarecambridge.com 

মাস েডেভলপেম� (MassDevelopment) 

েফান: (800) 445-8030 
www.massdevelopment.com 

 

ই� কয্ামি�জ িবজেনস অয্ােসািসেয়শন  

(East Cambridge Business Association (ECBA))  
েফান: (857) 242-6651 

                       www.eastcambridgeba.com 

ময্াসাচুেসটস সা�াইয়ার অয্া� ডাইভািসর্িট অিফস 
                      (Massachusetts Supplier & Diversity Office (SDO)) 

েফান: (617) 502-8831 
www.cambridgelocalfirst.org 

েক�াল �য়ার অয্ােসািসেয়শন  

(Kendall Square Association (KSA))  
েফান: (617) 547-5772 
www.kendallsq.org 

 
হাভর্ াডর্  �য়ার িবজেনস অয্ােসািসেয়শন 
(Harvard Square Business Association (HSBA))  
েফান: (617) 491-3434 
www.harvardsquare.org 

 

বয্বসা স�েকর্  আরও িরেসাসর্, গাইড, অনু�ান এবং তথয্ েপেত িভিজট করন www.cambridgema.gov/business  
অথবা CDD এর Economic Development Division এ (617)349-4637 ন�ের েযাগােযাগ করন। 
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COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT 
কিমউিনিট েডেভলপেম�  িডপাটর্ েম� 

344 Broadway, City Hall Annex 3rd Floor েফান: 
(617) 349-4260 | TTY: (617) 349-4242 

www.cambridgema.gov/CDD 
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