পিরবহণ িবভাগ
কয্ােনািপ অনুেমাদেনর আেবদন
�ক #:

বেরা:

LOT #:

তািরখ:

এত�ারা এখােন অবি�ত িবি�ং বা �া�েনর �েবশ পেথ সাইডওয়ােকর উপের একিট কয্ােনািপ �াপন এবং র�ণােব�েণর অনুেমাদেনর
জনয্ আেবদন করা হে�:
(েযখােন কয্ােনািপ �াপন করা হেব েসই জায়গার িঠকানা)

ৈদঘর্য্ :

কয্ােনািপর মাপ:

��:

উ�তা:

খািল জায়গা:

কয্ােনািপর ধরনঃ:
েহােটল

□

বাস�ান

□

েরঁে�ারা

□

িবিবধ

□

সাইডওয়াক কয্ােফ

□
(অনু�হ কের িনিদর্ � করন)

অনয্ানয্:

কয্ােনািপ অনুেমাদেনর জনয্ আেবদনকারীেদর হাইওেয় িনরী�ণ এবং গণমান িন�য়তা ইউিনেট (Highway Inspection and
Quality Assurance, HIQA) িন�িলিখতিট অবশয্ই জমা িদেত হেব।:
1. কয্ােনািপিট �াপন ও র�ণােব�েণর জনয্ স�িত্ত মািলেকর েনাটািরযু� িলিখত স�িত।
2. িনমর্ােণর �াথিমক িববরেণর একিট িববৃিত যােত িন�িলিখত িবষয়গিল অ�ভুর্ � রেয়েছ: কয্ােনািপ আ�াদেনর ধরন, িববরণ এবং রঙ: সম�
সহায়ক উপাদােনর ধরন, বয্াস এবং মাপ; ে�েমর িববরণ, উই� ে�িসং অয্ােস�িল এবং সাইডওয়াক এবং িবি�ংেয়র দৃঢ় ব�নকারী; সিঠক
শ� এবং এর আকার সহ কয্ােনািপ আ�াদেন ��ািবত েলটািরংেয়র বণর্না; ��ািবত সাইেটর িতনিট পাঁচ ইি� বাই সাত ইি� ফেটা�াফ।
3. কয্ােনািপর নকশা ও িনমর্াণ িনমর্ােণর মানক িবশদ H1029 অনুসারী হেয়েছজািনেয় একিট িববৃিত। কয্ােনািপিট স�ূণর্ আ�ািদত হেত হেব।
4. কয্ােনািপ েদিখেয় একিট ে�চ; আকার, অব�া এবং কয্ােনািপর দুিট িদেকর 15 ফু েটর মেধয্ সম� রা�ার সুিবধা ও আসবাবপ� েদখােত হেব।
5. ��তকারেকর �ারা শংসাপ� েয কয্ােনািপিট অি��িতেরাধক। েযখােন ��তকারেকর েথেক শংসাপ� পাওয়া যায় না েসে�ে�
পিরবেতর্ ইন�লকারীর �ারা শংসাপ� জমা েদওয়া যােব।
6. �েযাজয্ হেল, একিট িনধর্ািরত লয্া�মােকর্ , ঐিতহািসক েজলা (িহে�ািরকয্াল িডি��) বা LPCর ঐিতহািসক মযর্াদা রেয়েছ এমন একিট
িবি�ংেয়র সােথ সংযু� একিট কয্ােনািপর ইন�েলশেনর জনয্ লয্া�মাকর্ ি�জােভর্ শন কিমশন (Landmarks Preservation Commission,
LPC)-এর স�িত।
7. এই আেবদনিট েকানও সাইডওয়াক কয্ােফর সােথ যু� হেয় ৈতির হেল আেবদনকারীেক অবশয্ই NYC েভা�া িবষয়ক িবভাগ
(NYC Department of Consumers Affairs) েথেক িলিখত অনুেমাদন জমা িদেত হেব।
িন�িলিখত শেতর্র িবেবচনাধীেন অনুেমাদনিট েদওয়া হেব:
আেবদনকারী িবভাগীয় সম� আইন ও িবিধ এবং অনয্ েকানও �েযাজয্ আইন ও িবিধ েমেন চলেত স�ত হেবন।
আেবদনকারীর �া�র এবং �ীকৃিত:
মুি�ত: _____________________________ �া�র: __________________________________ তািরখ:
(আেবদনকারীর মুি�ত নাম)
(আেবদনকারীর �া�র)
অনুেমাদন �দানকারী :

(HIQA বেরা েকাঅিডর্েনটেরর �া�র)

_ তািরখ:

HIQA কয্ােনািপ অনুেমাদন �াি�র পের িন�িলিখতগিল অবশয্ই পারিমট ময্ােনজেম� অিফেস জমা িদেত হেব:
1. পারিমট আেবদনঃ
a. �াপন করার পারিমট – নতু ন কয্ােনািপগিলর জ নয্ িঠ কাদারেদর কােছ ইসুয্ করা ,
b. র�ণােব�েণর জনয্ পারিমট – নতু ন এবং িবদয্ম ান কয্ােনািপগিলর জ নয্ স� িত্ত ম ািলকেদর কােছ ইসুয্ করা।
2. পারিমট ব�। হাইওেয়র িনয়মাবলী এবং �িবধানগিল §2-02 (4) েদখুন - শধুমা� �াপেনর অনুমিতর জনয্ �েয়াজন।
3.

ে�াকার �ারা বািণিজয্ক সাধারণ দােয়র বীমা এবং শংসাপ�।

গর�পূণর্: পারিমট অিফস �ধান �ধান ে�িডট কাডর্, মািন অডর্ার, সং�ার েচক এবং �তয্িয়ত েচক �হণ করেব। বয্ি�গত েচকগিল �হণ

করা হেব না।

NYC Department of Transportation
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA)
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