ভবন বিভাগের
নির্দেশিকা:
ওয়ার্ক পারমিট

একজন আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা
নির্মাণ ছকের জন্য একজন লাইসেন্সকৃত পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার (PE) বা
রেজিস্টার্ড আর্কিটেক্ট (RA) প্রয়োজন এবং তারপর ওয়ার্ক পারমিটের
জন্য আবেদন জমা দিতে হবে। যদি আপনি তাদের লাইসেন্স বৈধ কিনা
চেক করতে চান, তাহলে NYS শিক্ষাবিভাগের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন,
http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm।
অনেক ক্ষেত্রে, পেশাদাররা স্ব-প্রত্যায়িত হতে পারেন যেখানে তাদের
আবেদন উপযুকত
্ বিধি ও নিয়ম যা অনুমোদন বা অনুমোদন প্রক্রিয়াকে
দ্রত
ু করতে পারে।

ঠিকাদার নিয়োগ করা

ওয়ার্ক পারমিট

বেশীরভাগ নির্মাণ কাজের (প্লাম্বিং,
বৈদ্যুতিক কাজ, নির্মাণ, ইত্যাদি)
জন্য আমাদের থেকে অনুমতি
নিতে হয়। আপনি যদি আপনার
ভূসম্পত্তিতে কাজ করতে চান
তাহলে আপনার সম্ভবত আমাদের
অনুমোদিত প্ল্যান অনুসারে কাজ
করার অনুমোদন আপনার আছে তা
দেখানোর প্রয়োজন হবে। মালিকরা
হলেন তাদের ভূসম্পত্তিতে যে কোনো
কাজের জন্য সর্বোপরি দায়ী, তাই
আপনার ঠিকাদাররা নিরাপদ এবং
আইনিভাবে কাজ করছে কিনা তার
দেখার দায়িত্ব আপনার। বেশীরভাগে
কাজ শুরু হওয়ার আগে লাইসেন্সকৃত
পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার (PE) বা
রেজিস্টার্ড আর্কিটেক্ট (RA) দ্বারা
প্ল্যানের অনুমোদন করা আবশ্যক।

আমরা সেইসব পেশাদেরকে লাইসেন্স, রেজিস্টর
্ েশন এবং সার্টিফিকেশন
দিই যারা নিশ্চিতভাবে তাদের কাজ করার প্রশিক্ষিত। লাইসেন্স
চেক করতে, এখানে যান:nyc.gov/dob/licensesearch। অন্যান্য সিটি
এজেন্সিগুলোরও লাইসেন্সিংয়ের আবশ্যকতা আছে। উদাহরণস্বরূপ,
বাড়ী উন্নতিকল্পের ঠিকাদারদের অবশ্যই উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের
লাইসেন্সের প্রয়োজন। আপনি ঠিকাদারের লাইসেন্স এখানে চেক করতে
পারেন: nyc.gov/dca.

পারমিট ছাড়া ক্ষুদ্র পরিবর্তন
কিছু ছোট খাট কাজের জন্য পারমিটের প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ,
নতুন কিচেন ক্যাবিনেট লাগানো, রঙ করা বা কসমেটিক সংস্কারের জন্য
পারমিটের প্রয়োজন নেই। আরো জানতে এখানে যান:nyc.gov/html/dob/
downloads/pdf/tool_kit_work_permits.pdf।

আপনার প্রোজেক্ট এবং পারমিটের ধাপে ধাপে স্ন্যাপশট
‡‡ আপনার কাজের জন্য কোন পারমিট প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে
আবেদন করুন এবং আমাদের নির্মাণ ছক জমা দিন।
‡‡ আপনার লাইসেন্স প্রাপ্ত পেশাদার কি আপনার প্ল্যানের
পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকতা পূরণ করছে। আপনার
পেশাদারের সঙ্গে সাক্ষাত হলে নথি চাইতে ভুলবেন না।
‡‡ আপনার প্ল্যানের জন্য আমাদের অনুমোদন ন।
‡‡ অনুমোদিত কাজের জন্য পারমিট জমা দিন এবং আপনার
ভূসম্পত্তিতে এমনভাবে লাগান যাতে সকলেই দেখতে পায়।
‡‡ অনুমোদিত কাজ করুন।
‡‡ যে কোনো প্রয়োজনীয় পরিদর্শনের জন্য আমাদের অনুরোধ করুন।
‡‡ চূড়ান্ত পরিদর্শনে উত্তীর্ণ হন।
‡‡ আমাদের থেকে পরিদর্শন এবং কাজের চূড়ান্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ
করুন।
‡‡ আমাদের থেকে নতুন বা সংশোধিত দখলের সার্টিফিকেট (CO) বা
নো অবজেকশন লেটার পান।
‡‡ যদি CO তে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নায় তাহলে আমাদের
থেকে চুক্তির মেয়াদ শেষ করুন।
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