বয্ি�গত খরেচ �ীট লাইেটর অব�ান পিরবতর্েনর শতর্গিল
1.

DOT, 55 Water Street-এর িনমর্াতা ফু টপাথ িবভােগ (Builders Pavement Section) সংেশািধত পিরক�না দািখল এবং অনুেমাদন
কিরেয় আনার জনয্ আপনার কােছ এিট আবিশয্ক হেব। �ীট লাইট িবভাগ (Street Light Division) �ারা অনুেমািদত হওয়া সম� �ীট লাইট
�ান পিরবতর্ নেক এই পিরক�নাগিল অবশয্ই িনেদর্ শ করেব।

2.

এই িবভােগর িনেদর্ শ অনুসাের আেলািচত �ীট লাইট �ানা�রকরেণর সােথ জিড়ত সম� বয্য় আপিন বহন করেবন এবং এর ফেল উ�ু ত েয েকানও
পিরি�িতর জনয্ িনউইয়কর্ িসিটেক �য়�িতিবহীন রাখেত আপিন স�ত হন।

3.

সংযু� করা �াথিমক �িয়ং-এর িনেদর্ শ অনুযায়ী ৈবদুয্িতক পিরেষবা �ানা�র করার জনয্ Consolidated Edison Company এর সােথ
আপনার আিথর্ক সমেঝাতা করা �েয়াজন হেব। এই িবষয়িটেক �রাি�ত করেত, অনু�হ কের DOT এর �িতিলিপ সহ আপনার �াইভওেয়
পারিমেটর একিট �িতিলিপ, �ীট লাইট িবভােগর �াথিমক অনুেমাদেনর িচিঠ ও �িয়ংিট উপেযাগী সং�ার ৈবদুয্িতক পিরেষবােত ে�রণ করন।
িবশেদ জানার জনয্ অনু�হ কের Con Edison �াহক পিরেষবার সােথ 1-800-75-CONED
তােদর ওেয়বসাইেট েযাগােযাগ করন।

4.

(1-800-752-6633) এই

ন�ের বা

সম� কাজ অবশয্ই িনউইয়কর্ িসিটর লাইেস��া� ইেলকি�িশয়ান �ারা করেত হেব। আপনার অবগিতর জনয্ আমােদর বতর্ মান েযাগয্তাযু�
ৈবদুয্িতক িঠকাদারেদর তািলকা নীেচ েদওয়া হল:

Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

(718) 931-9900
(917) 621-6176
(718) 850-6523

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476

5.

নতু ন �ীট লাইট চালু না হওয়া অবিধ, অবশয্ই একিট অ�ায়ী আেলা পুরােনা �ােন বা তার কাছাকািছ আপনােদর �াপন করেত হেব এবং
র�ণােব�ণ করেত হেব। শধুমা� লয্া� র�ণােব�েণর দািয়� �ীট লাইট র�ণােব�ণ িঠকাদার িবভােগর এই শেতর্ েয ইউিনটগিল সহজগময্
এবং সাধারণ মােনর িসিট সর�াম।

6.

এই নিথর নীেচ আপনার সং�ার একজন যথাযথ অনুেমািদত আিধকািরেকর �া�র করা এবং �ীট লাইট িবভােগ 34-02 Queens
Boulevard, Long Island City, New York 11101, Attention of িফিরেয় েদওয়া পূেবর্া�গিলেত আপনার স�িত�দান �াপন
করেব।এই স�ূণর্ করা এবং �া�িরত দিললিট এবং ৈবদুয্িতক িঠকাদার ও Con Edison এর সােথ আিথর্ক সমেঝাতা সে�াষজনকভােব স��
হেয়েছ এই িলিখত িব�ি� (রিসদ ইতয্ািদ) �াি�র পের �ীট লাইট িবভাগ কতৃর্ ক িঠকাদার এবং Edison এর কােছ �ীট লাইট �ানা�েরর
অনুমিত েদওয়া সং�া� �েয়াজনীয় আেদশনামাসমূহ জাির করা হেব। সংযু� "�াথিমক" �ইংিট েকবলমা� নতু ন েপােলর অব�ােনর জনয্ এবং
এিট কাজ করার জনয্ আেদশ নয়। (212) 839-3322 এ ৈবদুয্িতক পিরদশর্ন িবভােগর (Electric Inspection Division) সােথ েযাগােযাগ কের
কাজ শর করার কমপে� 48 ঘ�া আেগ অনু�হ কের এই িবভাগেক অবিহত করন।

7.

কাজ েশষ হওয়ার পের DOT ই�েপকশন �ারা স�িত শংসাপে� (Compliance Certificate) �া�র করা আবশয্ক।

এই দিলেলর একিট �িতিলিপ িনমর্ াতা ফুটপাথ িবভােগর ডাইের�রেক ে�রণ করা হেয়েছ। উপেরা� শতর্াবলী স�� করেত বয্থর্ হেল
ফল�রপ আপনার দখিল�ে�র শংসাপ� (CERTIFICATE OF OCCUPANCY) েপেত িবল� হেব।
�ানা�িরত েপাল(গিল)-এর অব�ান:
সং�ার নাম:
িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:
�া�র
(আিধকািরক বা সং�া)

িশেরানাম

ৈবদুয্িতক িঠকাদােরর নাম এবং লাইেস� #:
NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101
T: 212-839-3359
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