চিহ্ন ইনস্টল করা সম্পরককে আরও
জানরে এবং চবভারের থেরক
লাইরসন্সপ্াপ্ত একজন মাস্টার
বা থপেশাল সাইন হ্াঙ্ার এর
থ�াঁ জ থেরে DOB এর ওর়েবসাইরে
থেরে QR থকাডটি ব্বহার করুন।

আেনার সম্পচতির থজাচনং চডচ ্রিক্ট
ও োর প্রোজ্ থজাচনং প্চবধান চনধকে ারণ
কররে এ�ারন NYC চসটি েচরকল্পনা
চবভারের ওর়েবসাইে
www.nyc.gov/planning থে�ু ন।

■

শামিযানা মিহ্ন

■

ফ্ল্াট পল্াননল মিহ্ন

■

আনলামিত মিহ্ন

■

আঁ ি া মিহ্ন

■

মতন-িামরিি অক্ষর মিহ্ন

বল্বসামযি মিহ্ন - বা মনউইযি্ক মসটি জ�ামনং জরন�ামলউশনন আনু ষ মগিি
মিহ্নসিূ হ - জেখানন মিহ্নটি অবমথিত জেখানন বল্বসাটি মিমহ্নত িরুন।
উদাহরণস্বরূপ, এিটি খু ি নরা জদািানন দর�ার উপনর বল্বসামযি মিনহ্নর
উপনর তার নাি থািনত পানর। এিটি মবজ্াপননর মিহ্ন বল্বসামযি
মিনহ্নর জথনি আলাদা হনত পানর। মবজ্াপন মিহ্নগুমল অনল্রি প্রদত্ত
পণল্ ও পমরনষবামদগুমলনি প্রিার িনর - জেিন এিটি িু ম ির �নল্
মবলনবার্ক মহসানব।

থকান প্চবধানগুচল থকানও ব্বসাচ়েক চিরহ্নর ইনস্টরলশন
ও রূেরক েচরিালনা করর?
মনউ ইযি্ক মসটি িনস্টািশন জিারস (Construction Codes) মনরাপত্তার
জক্ষনরি বল্বসামযি মিনহ্নর ইনস্টনলশন ও মনি্ক াণনি পমরিালনা িনর।
উদাহরণস্বরূপ, িনস্টািশন জিারস-এ অনু ি মত ছাডা ইনস্টল িরা োনব
এিন মিনহ্নর িাপ জবঁ নে জদওযার প্রনযা�ন হয এবং এি�ন লাইনসন্সোর ী
জপশাদার িাস্টার বা জপেশাল সাইন হল্াগিার-জি মিহ্ন ইনস্টল িরার
�নল্ রাখার প্রনযা�ন হয। মনউ ইযি্ক মসটি জ�ামনং জরন�ামলউশন
মিনহ্নর অনু ন িাদননোগল্ থিান ও িাপ সহ মিনহ্নর রূনপর অননিগুমল মদিনি
পমরিালনা িনর।

2019 সারলর স্ান ী়ে আইন 28
■

■

■

জে বল্বসাগুমল 1 �ু ন, 2006 ও 9 জফব্রুযামর, 2019 তামরনখর িনেল্
বল্বসামযি জদািাননর সািননর লঙ্ঘন জপনযনছ এবং জদািাননর
সািননর আইনমসদ্ধ মিহ্ন ইনস্টল িনরনছ তানদর সহাযতা িরনত
প্রেু ম তিগত সহাযতা প্রদান ও 75% ছাড জদওযার দ্ারা DOB এিটি
6-িানসর িাে্ক ক্র ি প্রমতষ্া িরনব।

থক চিহ্ন ইনস্টল কররে োররন?

মিনহ্নর িাপ ও/বা ও�ননর উপর মনি্ক র িনর, জিানও জরম�স্টার্ক সাোরণ
ঠিিাদার, লাইনসন্সোর ী িাস্টার সাইন হল্াগিার বা জপেশাল সাইন হল্াগিার
এর প্রনযা�ন হনত পানর।
■ জিানও জরম�স্টার্ক সাোরণ ঠিিাদার আনলামিত নয এিন বল্বসামযি
মিহ্ন ইনস্টল িরনত পানরন, োনত স ীমিত পমরিানণ জটক্সট রনযনছ।

■

িাস্টার সাইন হল্াগিারগণ জে জিানও িানপর বা ও�ননর মিহ্ন
জতালার, নািাননার, টাঙাননার বা লাগাননার �নল্ মবিানগর জথনি
লাইনসন্স প্রাপ্ত।

উপরন্তু, মিনহ্নর িাপ ও/বা ও�ননর উপর মনি্ক র িনর, মনউ ইযি্ক জস্টট এর জিানও
জরম�স্টার্ক আমি্ক নটক্ট বা লাইনসন্সোর ী জপশাদার ইমজিমনযানরর নিশার প্ল্ানটি
প্রস্তুত িরার ও মবিানগর িানছ �িা জদওযার প্রনযা�ন হনত পানর।

অগাস্ট 2019 জথনি শুরু িনর:
বল্বসামযি জদািাননর সািননর মিহ্নগুমলর লঙ্ঘননর �নল্
বল্বসাগুমলনি বামি থািা রাযগুমল সিাোন িরার সু ন োগ মদনত অথ্ক
মবিাগ (DOF) এিটি 6-িানসর িাে্ক ক্র ি প্রমতষ্া িরনব।

বল্বসামযি মিহ্ন ইনস্টল িরনত অনু ি মতর প্রনযা�ন হয, েমদ না মিহ্নটি
সরাসমর জিানও ইিারনতর গানয জপন্ট িরা থানি অথবা জসটির জিাট
জক্ষরিফল ছয বগ্ক ফু নটর জিনয িি হয ও জসটি আনলামিত না হয।

জপেশাল সাইন হল্াগিারগণ জিাট জক্ষরিফল 150 বগ্ক ফু নটর জবমশ নয
ও ও�ন 1,200 পাউনডের জবমশ নয এিন মিহ্ন জতালার, নািাননার,
টাঙাননার বা লাগাননার �নল্ মবিানগর জথনি লাইনসন্স প্রাপ্ত।

9 জফব্রুযামর, 2019 জথনি 9 জফব্রুযামর, 2021 তামরখ পে্ক ন্ত DOB
জে বল্বসামযি জদািাননর সািননর মিহ্নগুমলর 9 জফব্রুযামর,
2019 তামরনখর আনগও অমতিত্ব মছল তানদর জিানও লঙ্ঘন �ামর িরনব
না, েমদ না জসই মিহ্ন �নস্বাথিল্ বা সু র ক্ষার অমনবাে্ক আশঙ্া সৃ ম টি
িনর অথবা DOB মনে্ক া রণ িনর জে মিহ্নটি অনল্থায থিমগত রাখার
জোগল্ হনব না।
দ্রটিবল্: DOB বল্বসামযি জদািাননর সািননর মিহ্নটি এই থিমগত রাখার জোগল্ মিনা তা
মনে্ক া রণ িরনত 311 অমিনোগগুমলনত সাডা মদনত থািনব।

একটি ব্বসাচ়েক চিহ্ন ইনস্টল কররে ক�ন অনুমচের প্র়োজন হ়ে?

■

9 জফব্রুযামর, 2019 তামরনখর মহসানব, DOB জক্ষরিফনল 150 বগ্ক ফু ট ও
ও�নন 1,200 পাউডে এর জিানওটিই অমতক্রি িনর না এিন বল্বসামযি
জদািাননর সািননর মিনহ্নর জক্ষনরি অনু ি মত ছাডা িান�র লঙ্ঘন না
হনল জদওযান ী �মরিানা আনরাপ িনর না। জে বল্বসাগুমল এই লঙ্ঘন
28 মরনসম্বর, 2017 তামরনখ বা তার পনর জপনয থািনল এবং �মরিানা
প্রদান না িনর থািনল এিটি L2 ফরিল্াট DOB বনরা দপ্তনর �িা
জদওযার দ্ারা DOB এর িানছ এিটি ছানডর অনু ন রাে িরনত পানরন।

DOB, DOF ও ক্ষু দ্র বল্বসা পমরনষবা মবিাগ (Department of Small
Business Services) বল্বসাগুমলনি প্রনো�ল্ বল্বসামযি জদািাননর
সািননর মিনহ্নর আইনগুমল সম্পনি্ক সনিতন িরনত এবং উপনর উনলেখ
িরা অথিায ী িাে্ক ক্র িগুমলর প্রিার িরনত এিনরি িা� িরনব।
■

মনউ ইযি্ক মসটি িনস্টািশন জিারস ও মনউ ইযি্ক মসটি জ�ামনং
জরন�ামলউশননর বল্বসামযি জদািাননর সািননর মিহ্ন সংক্রান্ত
প্রমবোনগুমলর সিসল্া অনবেষনণর উনদেনশল্ এিটি টাস্ক জফাস্ক
এর আহ্ান িরা হনব।

অচেচরক্ত সংস্ানসমূহ

মিহ্ন ইনস্টল িরার আরও তনথল্র �নল্ এখানন DOB এর ওনযবসাইট
www1.nyc.gov/site/buildings/safety/installing-a-sign.page জদখু ন।
সম্পমত্তটির জ�ামনং মরসম রিক্ট ও তার প্রনো�ল্ জ�ামনং প্রমবোন মনে্ক া রণ
িরনত এখানন মসটি পমরিল্পনা মবিানগর (Department of City Planning)
ওনযবসাইট www.nyc.gov/planning জদখু ন।

ব্বসার চিহ্নগুচল লাোন

ব্বসাচ়েক চিহ্ন চক?

