
 

REGISTRATION FOR WATER & WASTEWATER BILLING 
Please use this form for newly purchased property or mailing address updates and submit it to: 
DEP-BCS, Attn: Registration Unit, 59-17 Junction Blvd, 7th Floor, Flushing, NY 11373 

 

1) Service Requested (check all that apply): 

New Owners (see the back page for more information) Update Mailing Address Duplicate Bill Copy 

Add Another Name to the Bill Spelling Correction  Add or Remove Agent/Managing Company 

PROPERTY INFORMATION/SERVICE ADDRESS:        2) New Owners: Do you own other properties?      Yes       No 

 
OWNER’S CONTACT INFORMATION: 

AUTHORIZE DUPLICATE BILL COPY TO ANOTHER PERSON OR BUSINESS: 

 
MANAGING AGENT/COMPANY INFORMATION: 

ONLINE ACCESS: 

 
24) VOLUNTARY VETERAN INDICATOR QUESTIONS: 

ACKNOWLEDGEMENT: 

 
 

 
   3) ACCOUNT NUMBER:   -   -    4) Borough:   

   5) Property Address:       6) Block:   Lot:                     

7) CITY:    8) STATE: NEW YORK  9) ZIP:   10) Purchase Date:    

18) Name/Business Name:    Email:     

19) Address:   CITY:    STATE:  ZIP:   

22) If you have an existing “My DEP Account” online profile, include your login email:   
 
23) To delegate access to a managing agent or another person, include their existing online profile email:  

25) I affirm that I am the owner of the above property and understand that the DEP will deliver water and wastewater bills and 
other communications to the Service (Property) Address shown above and duplicate bills to the Name and Mailing Address 
shown above. I acknowledge that charges issued against the property must be paid in full by the due date listed or interest 
charges will be imposed. 

          26) Signature of Owner/Authorized Representative Date 
27) Print Name of Person Signing on behalf of the Owner, if applicable:   

11) OWNER’S NAME: _____________________________________________ 12) DOB: (MM/YYYY): _ _ / _ _ _ _ 
First Last 

13) Additional Owner’s Name (First, Last):   

14) Mailing Address:    15) CITY:   STATE:  ZIP:   

16) Telephone:    17) Email:       

20) Name/Business Name:    Email:    

21) Address:   CITY:   STATE:  ZIP:    

1. Has anyone in your household ever served, or are they currently serving? 
2. Please indicate U.S. Armed Forces 

3. Please select who served / is serving: Self 

National Guard 
Spouse/Partner 

Yes 
Reserves 
Child 

No 
Other (write in)   
Other (write in)   



 

 
পানি/জল এবং বজ্য পানির/জললর  নবনলংলের জিয নিবন্ধি ফরমটি যেভালব পরূণ করলবি 

সমস্ত তথ্য ইংলরনজলত হলত হলব 

 
1. পনরলেবার জিয অিুলরাধ করা হলেলে: প্রদত্ত বিকল্পগুবি থেকক বিিবাচি করুি- িতুি মাবিক, আপকেট োকক াকের ঠিকািা, েুবিককট বিি কবপ, 

বিকি অিয িাম থ াে করা, িািাি সংক াধি করা এিং একেন্ট/মযাকিবেং থকাম্পাবি থ াে করা িা অপসারণ করা 

2. িতুি মানলক: আপবি অিয সম্পবত্তর মাবিক হকি তা উকেখ করুি 
 

সম্পনির তথ্য/পনরলেবার ঠিকািা 

3. অযাকাউন্ট িম্বর: (পাবির বিকি পাওয়া থেকে) 13-বেবেকটর অযাকাউকন্টর বিবিং িম্বর বিখুি 

4. বলরা: িকরার িাম বিখুি 

5. সম্পনির ঠিকািা: সম্পবত্তর রাস্তার ঠিকািা বিখুি 

6. ব্লক – লট: ব্লক এিং িট িম্বর বিখুি 

7. নসটি: বসটির িাম বিখুি 

8. যেট: থেকটর িাম বিখুি 

9. নজপ যকাড: বেপ থকাে বিখুি 

10. ক্রলের তানরখ: আপিার সম্পবত্ত থকিার তাবরখ বিখুি 
 

মানললকর সালথ্ যোগালোলগর তথ্য 

11. মানললকর িাম: মাবিককর িাকমর প্রেম এিং থ ষ অং  বিখুি 

12. জন্ম তানরখ: মাবিককর েকের মাস এিং িের বিখুি 

13. অনতনরক্ত মানললকর িাম: প্রক ােয হকি অবতবরক্ত মাবিককর িাম বিখুি 

14. ডাকলোলগর ঠিকািা: মাবিককর োকক াকের ঠিকািা বিখুি 

15. নসটি, যেট, নজপ: মাবিককর োকক াকের ঠিকািার বসটি, থেট এিং বেপ থকাে বিখুি 

16. যটনললফাি: মাবিককর থ াি িম্বর বিখুি 

17. ইলমইল: মাবিককর ইকমইি ঠিকািা বিখুি 
 

অিয বযনক্ত বা বযবসা প্রনতষ্ঠালির কালে ডুনিলকট নবললর অিুনলনপ অিুলমাদি করুি: 

18. িাম/বযবসা প্রনতষ্ঠালির িাম, ইলমইল: েুবিককট বিি পাওয়ার েিয আপবি থ  িযবক্ত িা িযিসা প্রবতষ্ঠািকক অিুকমাদি বদকেি তার িাম এিং ইকমইি 
ঠিকািা বিখুি 

19. ঠিকািা, নসটি, যেট এবং নজপ: েুবিককট বিি পাওয়ার েিয আপবি থ  িযবক্ত িা িযিসা প্রবতষ্ঠািকক অিুকমাদি বদকেি তার  বসটি, থেট এিং বেপ 
থকাে সহ ঠিকািা বিখুি 
 

মযালিনজং এলজন্ট/লকাম্পানির তথ্য: 

20. িাম/বযবসা প্রনতষ্ঠালির িাম, ইলমইল: আপিার মযাকিবেং একেন্ট িা থকাম্পাবির িাম এিং ইকমইি ঠিকািা বিখুি 

21. ঠিকািা, নসটি, যেট এবং নজপ: আপিার মযাকিবেং একেন্ট িা থকাম্পাবির বসটি, থেট এিং বেপ থকাে সহ ঠিকািা বিখুি 
 

অিলাইি অযালেস: 

22. আপিার  বদ একটি বিদযমাি “My DEP Account” অিিাইি থপ্রা াইি োকক তকি এখাকি আপিার িেইি ইকমিটি অন্তরু্ব ক্ত করুি 

23. থকাকিা মযাকিবেং একেন্ট িা অিয থকাকিা িযবক্তকক অযাকেস প্রদাি করকত, তাকদর নবদযমাি অিলাইি যপ্রাফাইললর ইলমলটি এখালি অন্তভ্ুক্ত করুি 

24. যেচ্ছালসবামূলক অনভজ্ঞতা নিণ্ােক প্রশ্নাবনল: আপিার অবর্জ্ঞতার অিস্থা সম্পবকব ত আপিার েিয প্রক ােয িাকে টিক বচহ্ন বদি 

 

েীকালরানক্ত: 

25. আবম বিবিত করবে থ  আবম উপকরাক্ত সম্পবত্তর মাবিক এিং িুঝকত পাবর থ  DEP উপকর প্রদব বত পবরকষিা (সম্পবত্ত) 
ঠিকািায় পাবি এিং িেব য পাবি বিি এিং অিযািয থ াোক াে সরিরাহ করকি এিং উপকর প্রদব বত িাম এিং োকক াকের ঠিকািায় 
েুবিককট বিি সরিরাহ করকি৷ আবম স্বীকার কবর থ  সম্পবত্তর উপর ইসুয করা চােব  তাবিকারু্ক্ত বিধবাবরত তাবরকখর মকধয সমূ্পণব 

পবরক াধ করকত হকি অিযোয় সুকদর চােব  আকরাপ করা হকি। 
26. মানললকর োক্ষর: েকুকমকন্ট িাইকির উপকর স্বাক্ষর করুি এিং তাবরখ বদি 

27. প্রক ােয থক্ষকে মাবিককর পকক্ষ স্বাক্ষরকারী িযবক্তর িাম স্পষ্টাক্ষকর বিখুি 



এই ফরলমর সামলির নদলক “িতুি মানলক” যেকবলে টিক নেহ্ন নদলল বা দনলললর িাম আপলডট করার ফলল নবদযমাি পনরলেবা লাইি সুরক্ষা 
যপ্রাগ্রাম, অলটালপ, যপলমন্ট িযাি, োড়, যদউনলোর ফাইল এবং পানি/জল  সম্পনক্ত ঋণ সহােতা যপ্রাগ্রাম (WDAP) বানতল হলে োলব। 

সম্পনির মানলকলদর জিয গুরুত্বপণ্ূ তথ্য যেভালব আপিার নিবন্ধি ফরমটি পরূণ করলবি 
 
 

 

মানলকািা ও ডাকলোলগ যোগালোগ: থরকেব কৃত দবিকির িাম অি যই অযাকাউকন্টর প্রােবমক িাম হকত হকি। সম্পবত্তর মাবিকেণ বিবিত করকত দায়িদ্ধ থ  
পাবি এিং িেব য পাবি সম্পবকব ত পবরকষিা সরিরাহ এিং সম্পবত্তকত িযিহৃত হওয়ার  কি ইসুযকৃত বিি বিধবাবরত তাবরকখর মকধয সম্পূণবরূকপ পবরক াধ করা হয়৷ 
সম্পূণব অেব পবরক াধ িা করা প বন্ত পাবি এিং িেব য পাবি সম্পবকব ত পবরকষিাগুবির েিয চােব গুবি সম্পবত্তর উপর সবতযকাকরর অবধকার বহকসকি বিকিবচত হয়। 

 
সম্পবত্তর মাবিক “মাবিককর থ াোক াকের তেয” অধীকি োকক াকের ঠিকািাটি পূরণ ককর অিয ঠিকািায় বিি বিতরণ করা  
থিকে বিকত পাকরি। মাবিক এই  রকমর সামকির অংক  “অিয িযবক্ত িা িযিসা প্রবতষ্ঠাকির কাকে েুবিককট বিকির কবপ অিুকমাদি করুি” বির্ােটি পূরণ ককর 
অিয িাম এিং ঠিকািায় বিকির একটি েুবিককট কবপ পাঠাকত পাকরি। 

 
সাধারণ তথ্য: আপিার বিি সম্পককব  থকাকিা প্রশ্ন োককি, NYC.gov/DEP বর্বেট করুি িা িীকচর িম্বকর আমাকদর গ্রাহক থসিা কি থসন্টাকর কি করুি। 
র্াষা থসিা উপির্য। আমাকদর ওকয়িসাইকট সংরক্ষণ, পাবি সংরক্ষকণর সরঞ্জাম এিং অিযািয টিপস সম্পবকব ত তেয রকয়কে  া আপিাকক আপিার সম্পবত্তর খরচ 

এিং/অেিা বিকগুবি বিয়ন্ত্রকণ সহায়তা করকি। আপিার সম্পবত্ত একটি AMR (অকটাকমকটে বমটার বরবেং) বের্াইস বদকয় সবিত করা উবচত।  বদ তা িা 
করা হয়, তাহকি অিুগ্রহ ককর DEP এর সাকে থ াোক াে করুি। 

 
অিলাইি অযালেস: মাবিক  খি প্রেম বিি পাি, তখি তারা অিিাইকি তাকদর অযাকাউন্ট বিিন্ধি করকত পাকরি - My DEP Account (আমার DEP 
অযাকাউন্ট)। িযিহারকারীেণ েেংনক্রে যপলমন্ট, মানসক নবল প্রদাি এবং ই-নবনলং এর জিয সাইি আপ করলত পালরি। মাবিকেণ বিি, পাবি িযিহার থদখকত 
পাকরি, বিকরাধ ইতযাবদর মকতা অিুকরাধ েমা বদকত পাকরি এিং তাকদর োক/ক াোক াকের তেয আপকেট করকত পাকরি  া থসই িাকমর অধীকি সমস্ত অযাকাউকন্ট 
প্রবত বিত হকি। আকরা োিকত বর্বেট করুি NYC.gov/DEP.  

 
অনভজ্ঞতা তথ্য: সম্পবত্তর মাবিকেণ থস্বোকসিামূিক অবর্জ্ঞতার তেয প্রদাকির েিয এই  রমটি িযিহার করকত পাকরি। অিুগ্রহ ককর মকি রাখকিি থ  এটি 
আপিার বিিকক থকাকিার্াকিই প্রর্াবিত ককর িা। 

 
যপলমন্ট: আপবি অিিাইকি nyc.gov/dep-এ, থ াকি 866-622-8292 িম্বকর কি ককর অেিা িীকচ তাবিকারু্ক্ত আমাকদর থ ককাকিা িকরা অব কস সরাসবর 

থপকমন্ট করকত পাকরি। 
 
োকক াকে থপকমন্ট করা  াকি: 

NYC Water Board 
P.O. Box 11863  
Newark, NJ 07101-8163 

 
আপবি  বদ আপিার থপকমকন্ট বপবেকয় োককি, তাহকি DEP আপিার েিয একটি থপকমকন্টর চুবক্ত স্থাপি করকত পাকর। থপকমকন্টর চুবক্ত সম্পককব  তকেযর েিয, 

অিুগ্রহ ককর (718) 595-7890 িম্বকর, থসামিার থেকক শুক্রিার সকাি 9:00 থেকক বিককি 5:00 প বন্ত কি করুি। 
 

DEP পনরলেবাগুনল সম্পলক্ অিুসন্ধাি করলত বা সহােতা যপলত: 
• আমাকদর গ্রাহক থসিা কি থসন্টাকর (718) 595-7000 িম্বকর, থসামিার থেকক শুক্রিার সকাি 9:00 থেকক বিককি 6:00 প বন্ত কি করুি। 
• DEP-থত ইকমইি করুি: customerservice@dep.nyc.gov. অিুগ্রহ ককর আপিার সম্পবত্তর ঠিকািা, পাবি এিং িেব য পাবি সম্পবকব ত অযাকাউন্ট িম্বর 
(উপির্য োককি) এিং থ াোক াকের তেয অন্তরু্ব ক্ত করুি। 

 
অনফলসর অবস্থাি: 

 

Manhattan: Bronx: Brooklyn: Queens: Staten Island: Central Office: 
55 West 125th St. 1932 Arthur Ave. 250 Livingston St. 96-05 Horace 60 Bay Street 59-17 Junction Blvd. 
9th floor 6th floor 8th floor Harding Expy 1st fl 6th floor Flushing, NY 11373 
New York, NY 10027 Bronx, NY 10457 Brooklyn, NY 11201 Flushing, NY 11368 S.I., NY 10301  

 
BPAC65-BENGALI-CUST.REG.FORM-2022 

http://nyc.gov/DEP
http://nyc.gov/DEP
http://nyc.gov/dep
mailto:customerservice@dep.nyc.gov
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