পরিবহণ রবভাগ
ক্যান ারপ অ নু াদন ি আনবদ
বর ো:

ব্লক #:

তোর খ:

LOT #:

এতদ্বো ো এখোরে অবরিত রবরডিং বো প্রোঙ্গরে প্ররবশ পরে সোইডওয়োরক উপর একটি কযোরেোরপ িোপে এবিং ক্ষণোরবক্ষরণ অেুর োদরে
জেয আরবদে ক ো হরে:
(যেখোরে কযোরেোরপ িোপে ক ো হরব যসই জোয়গো ঠিকোেো)

কযোরেোরপ

োপ:

দদর্ঘ্য :

প্রি:

উচ্চতো:

খোরি জোয়গো:

কযোরেোরপ ধ েঃ:
যহোরেি □

বোসিোে □

য রেঁ তো ো □

রবরবধ □

সোইডওয়োক কযোরে □
(অেুগ্রহ কর রেরদ্ ষ্ট করুে)

অেযোেয:

ক্যান ারপ অ নু াদন ি জ য আনবদ ক্ািীনদি হাইওনে র িীক্ষণ এবং গুণ া র শ্চেতা ইউর নে (Highway Inspection and
Quality Assurance, HIQA) র ম্নরিরিতটি অবশ্যই জ া রদনত হনব।:
1. কযোরেোরপটি িোপে ও ক্ষণোরবক্ষরণ জেয সম্পরি োরিরক যেোেোর েুক্ত রিরখত সম্মরত।
2. রে ো্ রণ প্রোের ক রবব রণ একটি রববৃরত েোরত রেম্নরিরখত রবষয়গুরি অন্তর্ু্ ক্ত রয়রে: কযোরেোরপ আেোদরে ধ ে, রবব ণ এবিং ঙ: স ত
সহোয়ক উপোদোরে ধ ে, বযোস এবিং োপ; যের রবব ণ, উইন্ড যেরসিং অযোরসম্বরি এবিং সোইডওয়োক এবিং রবরডিংরয় দৃঢ় বন্ধেকো ী; সঠিক
শব্দ এবিং এ আকো সহ কযোরেোরপ আেোদরে প্রতোরবত যিেোর িংরয় বণ্েো; প্রতোরবত সোইরে রতেটি পোেঁচ ইরি বোই সোত ইরি েরেোগ্রোে।
3. কযোরেোরপ েকশো ও রে ো্ ণ রে ো্ রণ

োেক রবশদ H1029 অেুসো ী হরয়রেজোরেরয় একটি রববৃরত। কযোরেোরপটি সম্পূণ্ আেোরদত হরত হরব।

4. কযোরেোরপ যদরখরয় একটি যেচ; আকো , অবিো এবিং কযোরেোরপ দুটি রদরক 15 েু রে

রধয স ত োতো সুরবধো ও আসবোবপত্র যদখোরত হরব।

5. প্রস্তুতকো রক দ্বো ো শিংসোপত্র যে কযোরেোরপটি অরিপ্ররতর োধক। যেখোরে প্রস্তুতকো রক যেরক শিংসোপত্র পোওয়ো েোয় েো যসরক্ষরত্র
পর বরত্ ইেস্টিকো ী দ্বো ো শিংসোপত্র জ ো যদওয়ো েোরব।
6. প্ররেোজয হরি, একটি রেধ্োর ত িযোন্ড োরক্ , ঐরতহোরসক যজিো (রহরস্টোর কযোি রডরিক্ট) বো LPC ঐরতহোরসক ে্োদো রয়রে এ ে একটি
রবরডিংরয় সোরে সিংেুক্ত একটি কযোরেোরপ ইেস্টরিশরে জেয িযোন্ড োক্ রপ্রজোরর্্ শে কর শে (Landmarks Preservation Commission,
LPC)-এ সম্মরত।
7. এই আরবদেটি যকোেও সাইডওোক্ ক্যানেি সোরে েুক্ত হরয় দতর হরি আরবদেকো ীরক অবশযই NYC যর্োক্তো রবষয়ক রবর্োগ
(NYC Department of Consumers Affairs) যেরক রিরখত অেুর োদে জ ো রদরত হরব।
র ম্নরিরিত শ্নতেি রবনবচ াধীন অ নু াদ টি দদওো হনব:
আরবদেকো ী রবর্োগীয় স ত আইে ও রবরধ এবিং অেয যকোেও প্ররেোজয আইে ও রবরধ য রে চিরত সম্মত হরবে।
আনবদ ক্ািীি স্বাক্ষি এবং স্বীক্ৃরত:
রু িত: _____________________________ স্বোক্ষ : __________________________________ তোর খ:
(আরবদেকো ী রু িত েো )
(আরবদেকো ী স্বোক্ষ )
অেুর োদে প্রদোেকো ী :

(HIQA বর ো যকোঅরড্রেের

স্বোক্ষ )

_ তোর খ:

HIQA ক্যান ারপ অ নু াদ প্রারিি পনি র ম্নরিরিতগুরি অবশ্যই পাির ে যান জন ন্ট অরেনস জ া রদনত হনব:
1. পো র ে আরবদেঃ
a. িোপে ক ো পো র ে – তু ক্যান ারপগুরিি জ য ঠিক্াদািনদি ক্ানে ইসুয ক্িা,
b.
ক্ষণোরবক্ষরণ জেয পো র ে – তু এবং রবদয া ক্যান ারপগুরিি জ য সম্পরি ারিক্নদি ক্ানে ইসুয ক্িা।
2. পো র ে বন্ড। হোইওরয় রেয় োবিী এবিং প্ররবধোেগুরি §2-02 (4) যদখুে - শুধু োত্র িোপরে অেু রত জেয প্ররয়োজে।
3.

যেোকো দ্বো ো বোরণরজযক সোধো ণ দোরয় বী ো এবিং শিংসোপত্র।

গুরুত্বপূণে: পো র ে অরেস প্রধোে প্রধোে যেরডে কোড্, োরে অড্ো , সিংিো যচক এবিং প্রতযরয়ত যচক গ্রহণ ক রব। বযরিগত দচক্গুরি গ্রহণ

ক্িা হনব া।
NYC Department of Transportation
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA)
55 Water Street - 7th Floor
New York, NY 10041
www.nyc.gov/dot
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