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NYCDOT – েফির অনুমিতনামা

এে�েটন আইলয্া� েফির অনুমিতনামা
চলি��ায়েনর/িচ��হেণর অনুমিতনামার আেবদেনর িনেদর্ শাবলী
অনুমিতনামািট িনয়িমত িনধর্ ািরত েফির েনৗকাগিলেত এবং েস� জজর্ ও েহায়াইটহল েফির টািমর্ নালগিলেত ি�র
ঘর
স�েকর্ DOT
গািড় চালকেদর
েফির ও বাস
সাইেকল চালক
পথচারী ও ফুটপাত

িচ��হেণ ও চলি��ায়েনর জনয্ জায়গার সীিমত বয্বহােরর ম�ুির েদয়। িনউ ইয়েকর্র িসিটর আইন, শীষর্ ক ৩৪ , ধারা ১ ০৩ অনুসাের, িনউইয়কর্ িসিট পিরবহন িবভাগ (New York City Department of Transportation, NYC DOT)-এর েফির
িবভাগ �ারা �দত্ত অনুমিতনামা ছাড়া েকান বয্ি� টািমর্ নােল বা েফিরেত বািণিজয্ক বয্বহােরর জনয্ ি�র িচ��হণ;
চলি�� ৈতির; েটিলিভশন কয্ােমরা বয্বহার ও পিরচালনা, েটিলিভশন সর�াম স�ারণ, অথবা সহায়ক আভয্�রীণ
পিরেবশনা সাজােনা বা েখালার কাজ করেব না।
সাধারণত বয্� সমেয় চলি�ে�র অনুমিত েদওয়া হয় না, (েসামবার েথেক শ�বার, সকাল ৬:00 েথেক সকাল ৯.৩০ এবং িবকাল ৪.৩০ েথেক স�য্া ৭:00) অনুমিতনামার মূলয্ $ ১00.00 �িত ঘ�া। িন�িলিখত শতর্াবলী/িবিধিনেষধগিল
�েযাজয্:
1. ে�টন আইলয্া� েফিরর �ধান পিরচালন কমর্ কতর্া কতৃর্ ক অনুেমাদন বয্তীত েনৗকা ও টািমর্ নােলর সবর্ জনীন
অ�লগিলেত �েবশ অিধকার সীিমত। িবিধিনেষধযু� অ�েল েকানও �েবশ অিধকার েদওয়া হেব না।
2. েমাট কম� এবং অিভেনতার সংখয্া বােরা (১২) জেনর েবিশ হওয়া চলেব না।

েসতু
িচ�, িসগনয্াল এবং
রা�ার আেলা
িনরাপত্তা কাযর্ �েমর
অনুমিতনামা/�য্া�াইিজ
সচরাচর িজ�াসয্ ��
সাইটময্াপ

DOT-এ েযাগােযাগ করন
অনয্ানয্ পিরবহণ িল�

3. েকানও ৈবদুয্িতক শি� সংেযাজন অনুেমািদত নয়।
4. েকবল বহনেযাগয্ (হাত ধের রাখার) সর�াম অনুেমািদত। �াইপড অনুেমািদত নয়।
5. েফির টািমর্ নাল বা েনৗেকা জুেড় যা�ী �বােহ েকানরপ বাধা ৈতির হেত পারেব না।
6. েফির ি�েপর ঘূণর্ায়মান দরজা এলাকা, চলমান িসঁিড়, দরজা, অথবা �েবশপেথ েকানও �িতব�কতার ৈতির করা যােব না।
7. চলি��ায়েনর উে�েশয্ েফিরর যা�াপেথর পিরবতর্ন করা হেব না।
8. েকানও েপা�ার, বয্ানার, বা �চারপ� টািমর্ নােল বা েফির েনৗকাগিলর েকানও পৃ�তেল লাগােনা যােব না।
েকানও েটিবল, কাঠােমা বা িচ�ফলক অনুেমািদত হেব না।
9. অনুমিতনামা �া� বয্ি�র সাম�ী এবং/অথবা সর�াম রাখার জনয্ জায়গার বয্ব�া �দান করা হেব না।
10. কম� সদসয্ এবং টািমর্ নাল কমর্ চারীেদর স�ূণর্ সহেযািগতা িদেত হেব।
11. অনুমিতনামািট সবর্ দা সােথ রাখেত হেব এবং অনুেরােধর িভিত্তেত �দশর্ ন করেত হেব।
12. Staten Island েফিরর �ধান পিরচালন কমর্ কতর্ার একক িবেবচনার িভিত্তেত DOT এই অনুমিতনামািট
�তয্াহােরর অিধকার সংর�ণ কের।
13. িনউইয়কর্ িসিট পিরবহন িবভােগর েফির িবভােগর অনুমিতনামা এবং েময়েরর িমিডয়া এবং িবেনাদন কাযর্ ালয়
(Mayor’s Office of Media and Entertainment, MOME) এর পৃথক অনুমিতনামা উভয়ই েসই পিরি�িতেত আবশয্ক,
যার অধীেন MOME এর আইন �ারা MOME েথেক একিট অনুিমিতনামা �েয়াজনীয়।
14. উপেরর েকানও একিট শতর্ পূরণ না করা হেল চলি��ায়েনর/িচ��হেণর িনিষ� হেত পাের।
15. অনুমিতনামার আেবদনগিল েকবলমা� িনিদর্ � �ান, তািরখ এবং সমেয়র জনয্ অনুেমািদত হেত পাের (অথর্ াৎ
অনুমিতনামা িবক� তািরখ বা "বৃি�র তািরখ"-এর সােথ �দান করা হেব না)। যিদ িনিদর্ � করা �ান, তািরখ এবং সমেয়
অনুমিতনামািট বয্বহার না করা হয় তেব েসই অনুমিতনামািট বােজয়া� করা হেব। যিদ আেবদনকারীরা আবহাওয়া
স�েকর্ িচি�ত থােকন বা তােদর পিরক�নাগিল পিরবিতর্ত হেত পাের বেল সে�হ কের থােকন তেব, তারা একািধক
তািরেখর অনুমিতনামার জনয্ সংি�� �েদয় অথর্ এবং আেবদন জমা িদেত পােরন। উপের বিণর্ ত সম� আবশয্কতা পূরণ
কের থাকেল আেবদনকারীেদর পরবত� অনুমিতনামা জাির করা েযেত পাের।
16. সম� অনুমিতনামার মূলয্ অেফরতেযাগয্ এবং সম� �েদয় অথর্ চূ ড়া�।
আবশয্ক নিথ:
আবশয্ক নিথ:
- �েদয় অথর্ – �েদয় অেথর্ র �হণেযাগয্ উপায়গিল হ'ল �তয্িয়ত বয্াংেকর েচক বা মািন অডর্ার। চলিচ�ায়েনর জনয্
$100 �িত ঘ�া িহসােব, অনু�হ কের NYC পিরবহণ িবভাগেক েচক �দান করন (আমরা আধ ঘ�া িহসােব রিসদ িদই
না)। অনুেরািধত অনুমিতনামার তািরেখর কমপে� িতনিট বয্বসািয়ক িদন আেগই �েদয় অথর্ েপেত হেব; িবনা
বয্িত�েম। �েদয় অথর্ একিট অনুসরণেযাগয্ প�িতর মাধয্েম ে�রণ করার সুপািরশ করা হয়।
অনু�হ কের সম� �েদয় অথর্ Janine Sharif, 1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301-এ পাঠান।
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- বীমা শংসাপ� – বীমার েময়াদ েশষ হেত পারেব না। "িনউ ইয়েকর্র িসিট"আবশয্কভােব অিতির� িবমা-কৃত রেপ
তািলকাভু � এবং শংসাপ�ধারক িবভােগ অিভিহত থাকেত হেব। িন�িলিখত িঠকানা বয্বহার করা েযেত পাের: 1 Ferry
Terminal Drive, Staten Island, NY 10301। বীমাগিলর জনয্ অিতির� আবশয্কতা এই পৃ�ার নিথ আপেলাড
িবভােগর নীেচ তািলকাভু � করা হেয়েছ।
- মুি� ফমর্ - অনুমিতনামার জনয্ আেবদন করার পূেবর্ অবশয্ই �া�িরত হেত হেব এবং েনাটাির করােত হেব। অনু�হ কের
চলি�� মুি� ফেমর্ র জনয্ এখােন ি�ক করন
অনু�হ কের মেন রাখেবন: অস�ূণর্ আেবদন িবেবচনা করা হেব না।

আপনার যিদ েকানও �� থােক বা সহায়তার আবশয্কতা হয় তেব, অনু�হ কের
Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov –েত েযাগােযাগ করন। ২৪-৪৮ ঘ�ার মেধয্ েকউ একজন �িতি�য়া জানােব।
�াহেকর তথয্
েকা�ািনর নাম:
রা�ার িঠকানা:
িসিট:
ে�ট:
িপন েকাড:
�থম নােম েযাগােযাগ:
েশষ নােম েযাগােযাগ:
েফান ন�র:

(উদাহরণ. 212-555-5555)

ইেমইল িঠকানা:

(উদাহরণ. john@doe.com)

েযাগােযােগর পদিব:

অনুেরােধর িববরণ:

অনুমিতনামার তথয্
িনেদর্ শাবলী: এখােন অনুমিতনামার জনয্ �ান িনবর্ াচন করন
�ান:

িনবর্ াচন...

তািরখ:
শর হওয়ার সময়:

1

00

সকাল

েশষ হওয়ার সময়: 1

00

সকাল

অনু�হ কের �ান, তািরখ এবং সময় েযাগ করার জনয্ এখােন ি�ক করন
অনুমিতনামার স�িকর্ত তথয্ �� করন
চূ ড়া� মূলয্:
$0.00

নিথ আপেলাড করন
বািণিজয্ক সাধারণ দায়ব�তা (Commercial General
Liability, CGL) বীমা যা নূনয্তমভােব ISO ফমর্ CG 0001 এর
সবর্ ােপ�া সা�িতক সং�রণ �ারা �েদয় কভােরজ এর মেতা
�স� কভােরজ �দান কের (সংঘটন �িত নূয্নতম $1,000,000
সি�িলত একক সীমা) এবং এবং ISO ফমর্ CG 2026 (04/13) ও

ফাইল চয়ন করন েকােনা ফাইল চয়ন করা হইিন

2037 (04/13)-এ করা ধাযর্ মেতা �স� কভােরেজর সােথ
অিতির� বীমা-কৃত িহসােব "িনউ ইয়কর্ ফাইল চয়ন করন
েকােনা ফাইল চয়ন করা হইিন
https://a841-dotweb01.nyc.gov/ferrypermits/filmpermit.aspx
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িসিট"-েক িনিদর্ � কের।

https://a841-dotweb01.nyc.gov/ferrypermits/filmpermit.aspx
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মুি� ফমর্

ফাইল চয়ন করন েকােনা ফাইল চয়ন করা হইিন

জমা িদন

�হ�� িনউ ইয়েকর্র িসিট

https://a841-dotweb01.nyc.gov/ferrypermits/filmpermit.aspx
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