অস্থায়ী ফেস্টু ন/ছু টির দিননর আন াকসজ্জা এবং/অথবা অনযানয অস্থায়ী আন াকসজ্জা
স্থাপনের জেয আনেদেপত্র

New York City Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Boulevard, 2nd floor
Long Island City, New York 11101
Telephone: 718-786-4595
আনবিনকারীর র্থয:
উৎসনবর আন াকসজ্জা: হযাাঁ

Section I
না

(অনুগ্রহ কনর 3নং পৃষ্ঠায় এই র্নথযর পুনরাবৃদি করুন।)

মরশুদম ছু টির আন াকসজ্জা: হযাাঁ

না

অনযানয: হযাাঁ

না

আনয়াজক ফোষ্ঠীর নাম:
আনয়াজক ফোষ্ঠীর ঠিকানা:
শহর;

রাজয:

Zip:

ফোষ্ঠীর ফোোনোনের নাম:

ফটদ নোন:

ফময়র’স অদেস স্ট্রীট অযাকটিদভটি পারদমট (উপেুি হন ) #:

(অনুগ্রহ কনর পারদমনটর কদপ সংেুি করুন।)

ববিুযদর্ক ঠিকািার োরা কাজ করনছ:

ঠিকািানরর াইনসন্স #:

ঠিকািানরর 24 ঘন্টা ফোোনোে নাম:

ফটদ নোন:

ঠিকািানরর কনপত ানরট আদিকাদরনকর নাম:
ঠিকািানরর ঠিকানা:
প্রকনের অবস্থান: (প্রিান ফরাডওনয়/গুদ রউপনর)
ক্রশওনয়

এবং
এর মনিয

সংদিষ্ট ফপান র সংখযা:

(ট্র্যাদেক দসেনযা -এর ফপা বযবহার করা োনব না)

ফে র্াদরখগুদ নর্ ফপান আন াকসজ্জা সংেুি করা হনব:

ফে র্াদরনখ আন া জ্বা াননা হনব;

বনরা:

ফথনক

ফথনক

পেত ন্ত কানের ফপান র অঞ্চ ? হযাাঁ

স্থাপননর নযযনর্ম উচ্চর্া: ফরাডওনয়
সাইডওয়াক (েুটপাথ):
(অনুগ্রহ কনর আপনার ড্রদয়ং/মানদিনত্র স্থাপননর উচ্চর্ার অবস্থান দবস্তাদরর্ ফিখান)।

পেত ন্ত

না
েুট

অস্থায়ী ফেস্টু ন/ছু টির আন াকসজ্জা এবং/অথবা অনযানয অস্থায়ী আন াকসজ্জা স্থাপননর শর্তগুদ :
1.

দবস্তাদরর্ ড্রদয়ং সহ র্াদরখ ফিওয়া এবং স্বাক্ষদরর্ আনবিনপত্র সরাসদর স্ট্রীট

াইটদনং দবভানে (Divison of Street

Lightning) জমা ফিওয়ার িাদয়ত্ব হনব আনয়াজক ফোষ্ঠী/সংস্থা এবং/অথবা অনুমদর্প্রাপ্ত বযদির। ফোষ্ঠীর ঠিকািারনক
আনবিনপত্র এবং/অথবা ড্রদয়ং জমা ফিওয়ার অনুমদর্ ফিওয়া হনব না।
2.

NYC সরঞ্জামগুলিনে যেন ােও ক্ষয়ক্ষলে সহ সমস্ত ানজর েযয় এেং খরচ আনয়াজ য াষ্ঠী/সংস্থা এেং/অথো অেুমলেপ্রাপ্ত
েযলি েহে রনে।

3.

সমস্ত াজ লেউইয় ক লসটি পলরেহে লেভান র (New York City Department of Transportation, NYCDOT) হাইওনয়
লেলিগুলির প্রনয়াজেীয়ো অেুসানর হনে (NYCDOT ওনয়েসাইট www.nyc.gov/dot -এ উপিভয)। অস্থায়ী ছু টির
আনিা সজ্জা এেং অেযােয অস্থায়ী আনিা সজ্জা সম্পল ক ে লেলদক ষ্ট লেিােগুলির জেয অেুগ্রহ নর লেভা 2-03 এেং 2-14(e)
যদখুে । এই আনেদেপত্রটিনে লেলি সংক্রান্ত সমস্ত লেিাে অন্তভুক ি যেই।

4.

আপোর য াষ্ঠী/সংস্থা, ঠি াদার এেং/অথো অেুমলেপ্রাপ্ত েযলি ণন হাইওনয় লেলি 2-02 এর লেিাে অেুসানর এ টি েীমা ো
ইেসুযনরন্স পলিলস লেনে হনে এেং ো েজায় রাখনে হনে এেং অস্থায়ী আনিাগুলি স্থাপে, রক্ষণানেক্ষণ, পলরচািো এেং অেনেনে
অপসারণ রার ফনি উদ্ভূে েযলি ে আঘাে ো সম্পলি ক্ষলের জেয যেন ানো এেং সমস্ত দােীগুলির ক্ষলেপূরণ লদনে হনে এেং
লসটিন ক্ষলেহীে রাখা হনে।

5.

অস্থায়ী যফস্টু ে/ছু টির আনিা সজ্জা এেং/অথো অেযােয অস্থায়ী আনিা সজ্জা আনিাল ে রনে েযেহৃে লেদুযনের অথক
প্রদানের জেয আনয়াজ য াষ্ঠী উপেুি বেদুযলে

উপনো ী সংস্থার সানথ সমন াো রনে।

1

অস্থায়ী ফেস্টু ন/ছু টির দিননর আন াকসজ্জা এবং/অথবা অনযানয অস্থায়ী আন াকসজ্জা
স্থাপনের জেয আনেদেপত্র
অবযাহর্:
6. অস্থায়ী যফস্টু ে/ছু টির এেং অেযােয অস্থায়ী আনিা সজ্জা স্থাপনের জেয সমস্ত পলর ল্পো, মােলচত্র এেং া জপত্র, পছন্দসই স্থাপনের
োলরনখর কমপনক্ষ 60 দিন আন স্ট্রীট িাইটলেং লেভা দ্বারা প্রাপ্ত হনে হনে। পলর ল্পোগুলি (প্রিাে রাস্তা এেং পারাপার ারী রাস্তা
যেখানে আনিাগুলি অেলস্থে হনে যসগুলি লেনদক ে নর) লেস্তালরে হনে হনে এেং রাস্তার উপনরর প্রলেটি যপাি যেখানে আনিা সজ্জা স্থাপে
রা হনে ো যদখানে হনে। এছাডাও পলর ল্পোগুলিনে যদখানে হনে যে য াে যপাি(গুলি) যথন বেদুযলে েলি যেওয়া হনে এেং য াে
যপাি য েিমাত্র েুি রার জেয েযেহৃে হনে। পলর ল্পোগুলিনে অন্তভুক ি থা নে োনরর আ ার এেং বেদুযলে যিাড ো েযেহার
রা হনে, য াথায় এেং ীভানে সমস্ত প্রানন্ত আনিা সজ্জা সংেুি রা হনে, যেমে রাস্তার অেয য ােও আনিার যপানি, এ টি োলডর
উপর, ানের স্তুনপ ইেযালদ; ল িরনের লডভাইস যপানি স্থাপে রা হনে এেং রাস্তা ও ফু টপাথ যথন সরঞ্জামগুলির উচ্চো। (GFI
আউটনিটগুলি প্রনয়াজে। অেুগ্রহ নর হাইওনয় লেলি সম্পন ক উনেখ রনে লেলিে হে।)
7.

ট্র্যাদেক দসেনযা ফপান (পথিারী দসেনযা ফপা সহ) ফকানও আন াকসজ্জা স্থাপন করা হনব না বা ট্র্াদেক দসেনযান র
িৃশযমানযর্ায় বািা সৃদষ্ট করা োনব না। অস্থায়ী যফস্টু ে/ছু টির এেং অেযােয অস্থায়ী আনিা সজ্জা য ােও যচৌরাস্তার সীমাোর মনিয
স্থাপে রা হনে ো এেং য ােও ট্র্যালফ লস েযাি ো লচহ্নগুলির দৃেযমােযো োিাগ্রস্ত রনে ো।

8.

সমস্ত াজ লেউ ইয় ক লসটির িাইনসন্সপ্রাপ্ত বেদুযলে ঠি াদার দ্বারা সম্পালদে হনে।

9.

স্ট্রীট িাইটলেং লেভা (Division of Street Lighting, DSL) পলর ল্পোগুলি পেকানিাচো রনে এেং এই আনেদেপত্র ফনমকর
Section II যে আনেদে ারীর অেুনরানির অেস্থাে সম্পন ক মন্তেয রনে। অেুনমালদে হনি, স্বাক্ষলরে আনেদেপত্রটি NYC লেলডং
লেভান র (Department of Buildings, DOB ) অেুমলের জেয আনেদে রনে েযেহার রা োনে। DOT হাইওনয় লেলির
লেভা 2-14(e) অেুসানর াজটি সম্পাদে রার জেয য াষ্ঠীটির এ টি NYCDOT পারলমনটর আনেদনের জেয DOB অেুমলে সহ
এই স্বাক্ষলরে আনেদেপনত্রর প্রলেলিলপগুলি প্রনয়াজে হনে। এই আনবিনপত্রটি পারদমট নয়। NYCDOT পারমিট না পাওয়া

পেত ন্ত সংেুদিসহ ফকানও আন াকসজ্জা স্ট্রীট াইট ফপান স্থাপন করা োনব না

10. NYCDOT বেদুযলে ইেনে েে ইউলেটন (Electrical Inspections Unit, EIU) প্রস্তালেে সমস্ত াজ শুরু হওয়ার মপনক্ষ 72
ঘন্টা পূনেক ফযাক্স েম্বর 718-472-5228 এর মািযনম অেলহে রনে হনে। আপনার DOT অনুমদর্র একটি কদপও এই
সমনয় েযাক্স করনর্ হনব।
11. য ােও াজ শুরুর আন বেদুযলে ঠি াদার আ লি যভানেনজর জেয যপাি পরীক্ষা রনেে। েলদ য াে যপানির পরীক্ষা ইলেোচ
হয়, বেদুযলে ঠি াদার অলেিনম্ব DOT এেং Con Edison এর সানথ যো ানো
রনে এেং যপানির এই জােীয় পরীক্ষার ফিাফি
এেং অেস্থাে সম্পন ক অেলহে রনে। এই প্রলক্রয়াটি পুেরায় রা হনে েখে স্থাপে রা সমাপ্ত হনে এেং েখে অেুমলে যেে হোর পনর
সরঞ্জামগুলি সরানো হনে। এই জােীয় পরীক্ষার ফিাফি এেং লসদ্ধান্ত অেুনরাি অেুোয়ী লেভান সরেরাহ রনে হনে।
12. সম্পালদে ানজর যে পলরেেক ে রা হনে যসই েযাপানর লেভা আনদে জালর রনে পানর। েলদ পলরেেক ে সনন্তােজে ভানে ো রা হয়,
েনে লেভা অস্থায়ী আনিা সজ্জা সলরনয় যফিনে পানর এেং আনয়াজ য াষ্ঠী/সংস্থার াছ যথন অপসারনণর েযয় দােী রনে পানর।
13. যে য ােও য াষ্ঠী/সংস্থা, অেুমলেপ্রাপ্ত েযালি, এেং/ো বেদুযলে ঠি াদার োরা এই পদ্ধলের প্রনয়াজেীয়ো যমনে চিনে েযথক হনে,
োনদর পনরর েছর ো মরশুলম চক্র ো লেভান র দ্বারা লেিকালরে অেয য ােও সময় ানির জেয য ােও অস্থায়ী আনিা সজ্জা স্থাপে
রার াজ যথন োদ যদওয়া হনে।
14. এই েলথর েীনচ আপোর য াষ্ঠী/সংস্থার এ জে েথােথ অেুনমালদে আলি ালরন র স্বাক্ষর এেং এই আনেদেটি রাস্তা আনিা সজ্জা
লেভান লফলরনয় যদওয়া, পূনেকািগুলির সানথ আপোর সম্মলেজ্ঞাপে লহনসনে িরা হনে।

েীনচর স্বাক্ষর, পদমেকাদা এেং োলরখ অেেযই পূণক রনে হনে। এটি অেেযই পরেেী িাইনে মুলিে
োনমর সানথ এ টি আসি স্বাক্ষর হনে হনে। য ােও প্রলেলিলপ ো ফযাক্স অেুনমালদে েয়।
আনয়াজ য াষ্ঠীর আলি ালরন র স্বাক্ষর:
মুলিে োম:
পদমেকাদা:

োলরখ:

(Form SL-12, revised 1/3/08)

এই আনবিনপত্রটি জমা ফিওয়ার আনে, আপদন দক এগুন া অন্তভুত ি করার কথা মনন কনরনছন?:

1. আনয়াজ য াষ্ঠীর এ জে আলি ালরন র স্বাক্ষর, মুলিে োম এেং পদমেকাদা সহ েেক মাে েছনরর আনেদেপত্র। এটানে অেেযই োলরখ থা নে
হনে। আনয়াজ য াষ্ঠী দ্বারা এটি প্রস্তুে এেং জমা রা আেেয । আপোর ঠি াদার এই অেুনরািটি জমা োও রনে পানর। ঠি াদানরর নপকানরট
আলি ালরন র োম(গুলি) অেেযই আনেদেপত্রটিনে অন্তভুক ি রনে হনে। এটি ফযাক্স োও রা হনে পানর।
2. প্র নল্পর অেস্থানের এ টি ড্রলয়ং/মােলচত্র অেেযই আনেদেপনত্রর সানথ অন্তভুক ি রনে হনে। এটিনে যদখানে হনে যে য াে য াে স্ট্রীট
িাইট যপানি সংেুলিগুলি িা ানো হনে, অস্থায়ী আনিার জেয বেদুযলে যিাড, যপানি েযেহৃে বেদুযলে লডভাইনসর িরণ এেং যেখানে েলণকে
যপানি ো হনয় অস্থায়ী আনিা য াথায় সংেুি রা হনে, ইেযালদ।
3. আপোর যময়র’স অলফস স্ট্রীট অযা টিলভটি ো অেয য ানো পারলমট, েলদ উপেুি হয় েনে, োর এ টি প্রলেলিলপ। (আপলে েলদ এই
ানজর জেয যময়নরর অলফনসর এ টি পারলমট যপনয় থান ে েনে আপোর DOT পারলমট লফ মকুে হনে পানর; েনে আপোন অেেযই এই
আনেদেপত্রটি দানয়র রনে হনে এেং আপোর যময়নরর অলফনসর পারলমটটি সংেুি রনে হনে)
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অস্থায়ী ফেস্টু ন/ছু টির দিননর আন াকসজ্জা এবং/অথবা অনযানয অস্থায়ী আন াকসজ্জা
স্থাপনের জেয আনেদেপত্র
অবযাহর্:

Section 1(পৃষ্ঠা 1 ফথনক পুনরাবৃদি)

আনেদে ারীর র্থয:
উৎসনের আন াকসজ্জা: হযাাঁ

না

মরশুদম ছু টির আন াকসজ্জাাঃ: হযাাঁ

না

অনযানয: হযাাঁ

না

আনয়াজক ফোষ্ঠীর নাম:
আনয়াজক ফোষ্ঠীর ঠিকানা:
শহর:

রাজয:

ZIP:

ফোষ্ঠীর ফোোনোনের নাম:

ফটদ নোন:

ফময়র’স অদেস স্ট্রীট অযাকটিদভটি পারদমট(উপেুি হন ) #:

(অনুগ্রহ কনর পারদমনটর কদপ সংেুি করুন।)

ববিুযদর্ক ঠিকািার োরা কাজ করনছ:

ঠিকািানরর াইনসন্স #:

ঠিকািানরর 24 ঘন্টা ফোোনোে নাম:

ফটদ নোন:

ঠিকািানরর কনপত ানরট আদিকাদরনকর নাম:
ঠিকািানরর ঠিকানা:
প্রকনের অবস্থান: (প্রিান ফরাডওনয়/গুদ )র উপনর
এবং
বনরা:

সংদিষ্ট ফপান র সংখযা:

(ট্র্যাদেক দসেনযা -এর ফপা বযবহার করা োনব না)

ফে র্াদরখগুদ নর্ ফপান আন াকসজ্জা সংেুি করা হনব:
র্াদরনখ আন া জ্বা াননা হনব:

ফথনক

ফথনক

কানের ফপান র অঞ্চ পেত ন্ত? হযাাঁ

সাইডওয়া (েুটপাথ):

স্থাপননর নযযনর্ম উচ্চর্া ফরাডওনয়:

না
েুট

(অনুগ্রহ কনর আপনার ড্রদয়ং/মানদিনত্র স্থাপননর উচ্চর্ার অবস্থান দবস্তাদরর্ ফিখান।)
Section II

আনেদে ারী: অেুগ্রহ নর এই যস েনে লিখনেে ো । শুিুমাত্র NYCDOT স্ট্রীট িাইটলেং লেভান র
েযেহানরর জেয।
DSL # Assigned:

Approved:

YES

Date Received:

NO

Date of Decision:

Signature of Director of Street Lighting:

(This section shall be signed by the Director of Street Lighting and returned to the
applicant. The applicant shall present this approved and signed application when
applying for DOT and DOB permits.)
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