
COVID-19 এর আেলােক নগর পিরক�না বয্বসােয়র আপেডট 
অিফস ব� এবং েযাগােযাগ 
নগর পিরক�না িবভাগ (DCP) এর কম�গণ 3 েম, 2021 েথেক সীিমত ও িভ� িভ� সময়সূিচ 
অনুযায়ী অিফস েথেক কাজ করেছন। আমােদর অিফেস িফের যাওয়ার পিরক�না 
স�েকর্  আেরা জানুন। 

েক�ীয় অিফস এবং সম� বেরা অিফস বতর্ মােন দশর্নাথ�েদর জনয্ ব� রেয়েছ। DCP 
অ�ায়ীভােব তার ফাইিলং এবং েজািনং েভিরিফেকশন ে�ােটাকল সংেশাধন কেরেছ। 

আপনার সহায়তার �েয়াজন হেল, অনু�হ কের (212) 720-3300 ন�ের কল করুন। 

ULURP পুনরায় শরু করা 
ভূিম বয্বহােরর পিরবতর্ েনর জনয্ িসিটর পাবিলক পযর্ােলাচনা �ি�য়া (ইউিনফমর্ লয্া� ইউজ 
িরিভউ �ি�য়া বা ULURP) 14 েসে��র, 2020 তািরেখ আবার শরু হেয়িছল যােত 16 
মাচর্ , 2020 তািরখ েথেক �িগতােদশ িছল। 

সম� ফাইিলং 

DCP অ�ায়ীভােব ফাইিলং ে�ােটাকল সংেশাধন কেরেছ। অনু�হ কের 212.720.3366 ন�ের 
কল করুন এবং একিট ভেয়সেমল পাঠান অথবা savila@planning.nyc.gov  িঠকানায় 
ইমেইল করুন। 

েজািনং অয্াি�েকশন েপাটর্ ালিট �াভািবক িনয়েমই আপেডট করা হেব। 

েজািনং েভিরিফেকশন েলটার 

েজািনং েভিরিফেকশন েলটােরর জনয্ অনুেরাধ করেত, অনু�হ 
কের emerlo@planning.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করুন। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয, 
অথর্ �দােনর �ি�য়ািট পিরবিতর্ ত হেয়েছ এবং আপিন �িতি�য়ায় অথর্ �দােনর িনেদর্ শাবলী 
পােবন। 

বয্ি�গত মািলকানাধীন পাবিলক ে�স এবং ওয়াটার�� পাবিলক অয্াে�স অ�ল 
েময়র িবল েদ �ািসও অ�ায়ীভােব বয্ি�গত মািলকানাধীন পাবিলক ে�স (POPS) এবং 
ওয়াটার�� পাবিলক অয্াে�স অ�লগিলর (WPAA) জনয্ িকছু অ�ল িবভাজেনর 
�েয়াজনীয়তা কাযর্ িনবর্াহী আেদশ নং 128 অনুযায়ী �িগত কেরিছেলন। 27 জুন, 2020 এর 
�িগতােদশিট COVID-19 এর কারেণ ব� হওয়ার পর খাদয্, পানীয় এবং খুচরা �িত�ান ও 
বািণিজয্ক ভবনগিলর আউটেডার ে�স বৃি� কের পুনরায় েখালার জনয্ সহায়তা করেব যা 
সামািজক দূরে�র জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের। এই পিরবতর্ নগিল এবং সংি�� ে�ােটাকল 
স�েকর্  আেরা িব�ািরত জানেত, অনু�হ কের POPS এবং WPAA এর জনয্ নগর পিরক�না 
িবভাগ (DCP) এর স�িত ে�ােটাকলিট পড়ুন। 
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