NYC DOT বৈদ্যুতিন ছু টি/ফেস্টু ন অস্থায়ী আল�োকসজ্জা/প�োল ট্যাপ /
শিল্পসজ্জার আবেদনপত্র
আপনি NYC DOT পরিকাঠাম�ো ব্যবহার করে আল�ো লাগান�োর পরিকল্পনা করলে অনুগ্রহ করে এই আবেদনপত্রটি পূরণ করুন। এই আবেদনপত্রটি
লাগান�োর কাঙ্ক্ষিত তারিখের অন্তত 60 দিন আগে পূরণ করতে হবে। আপনাকে এই আবেদনপত্রটি NYC DOT Division of Street Lighting
এর কাছে ইমেল মারফৎ amikhail@dot.nyc.gov ও ftunnah@dot.nyc.gov -এ জমা দিতে হবে।
এই আবেদন অনুম�োদিত হলে আপনি এই DOT চিহ্নিত আবেদনটি আপনার NYC STREETS পারমিটের(গুলির)
জন্য ফাইলের সঙ্গে সংযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। nycstreets.net/Public/SignIn/Index
পারমিট(গুলি) 60দিন পর্য ন্ত পাওয়া যাবে। আবেদন করতে আরও বেশি সময়ের জন্যে প্রয়�োজন হলে আবেদনটি
পুনর্নবীকরণ করা যাবে, তবে তা এক বছরের অধিক হবে না।
এই আবেদনপত্রটি পারমিট নয়। ক�োনও NYC DOT পারমিট না পাওয়া পর্য ন্ত ক�োনও সংযুক্তিসহ আল�োকসজ্জা
রাস্তার ক�োনও আল�োর প�োলে স্থাপন করা যাবে না।

আবেদনকারীর নাম:
আবেদনকারীর ঠিকানা:
আবেদনকারীর ইমেল অ্যাড্রেস:
আবেদনকারীর ফ�োন নম্বর:
উৎসবের আল�োকসজ্জা:

হ্যাঁ

মরশুমি ছু টির আল�োকসজ্জা:

না

অন্যান্য/DOT শিল্পসজ্জা লাগান�ো:

হ্যাঁ

হ্যাঁ

না

*DOT Temporary Art Program এর আবেদনপত্র, অনুম�োদনের প্রতিলিপি, শিল্পসজ্জা সম্পাদন এবং প্রয�োজ্য হলে তার অঙ্কন সংযুক্ত করুন

স্পনসর করা গ�োষ্ঠীর নাম:
স্পনসর করা গ�োষ্ঠীর ঠিকানা:
য�োগায�োগের ব্যক্তির নাম:
টেলিফ�োন:
ইমেল অ্যাড্রেস:
মেয়রের দপ্তরের সড়কে কার্য কলাপের পারমিট (উপয�োগী হলে) #:
*প্রয�োজ্য হলে পারমিটের একটি প্রতিলিপি সংযুক্ত করুন

কার্য সম্পাদন করা বৈদ্যুতিক ঠিকাদার:
ঠিকাদারের লাইসেন্স #:
ভবন বিভাগের (Department of Buildings, DOB) বৈদ্যুতিক পারমিট #:
ঠিকাদারের 24 ঘন্টা য�োগায�োগের নাম:
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না

টেলিফ�োন:
ইমেল:
ঠিকাদারের কর্পোরেট আধিকারিকের নাম:
ঠিকাদারের ঠিকানা:
প্রকল্পের অবস্থান: উপরে (প্রধান সড়কপথে/গুলিতে):
রাস্তার ম�োড় 1:
রাস্তার ম�োড় 2:
বর�ো:
সংশ্লিষ্ট প�োলের সংখ্যা:
ট্র্যাফিক সিগন্যাল প�োল ব্যবহার করা যাবে না।
কাঠের প�োলগুলি ব্যবহার করা যাবে না।
পথচারীদের সিগন্যাল প�োল ব্যবহার করা যাবে না।

আল�োকসজ্জার তারিখগুলি প�োলগুলিতে সংযুক্ত করা হবে:
* GFCI আউটলেটগুলি প্রয়�োজনীয়।

আল�োকসজ্জার তারিখগুলি আল�োকিত করা হবে:
সড়কপথের উপরে স্থাপনের ন্যূনতম উচ্চতা: ________ ফু ট; ফু টপাথের উপরে: __________ ফু ট
যে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং লাগান�ো হবে তার মাপ:
বৈদ্যুতিক ল�োড:
যাবতীয় প্রান্তে ক�োথায় ও কীভাবে আল�োকসজ্জা সংযুক্ত করা হবে (উদাহরণস্বরূপ, অপর একটি রাস্তার আল�োর
প�োল-এ, ক�োনও ভবনে, কাঠের খুঁটিতে, ইত্যাদি):
প্রয়�োজনীয় সংযুক্তিগুলি
আবেদনকারী একটি একক পিডিএফ-এ নিম্নলিখিত নথিপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করবেন এবং আবেদনপত্রটি NYC DOT Division of Street
Lighting এর কাছে ইমেল মারফৎ amikhail@dot.nyc.gov ও ftunnah@dot.nyc.gov -এ জমা দেবেন।
1. আল�োকসজ্জা লাগান�ো প্রধান সড়ক ও ম�োড়গুলিকে দেখান�ো এবং আল�োকসজ্জা লাগান�ো হবে রাস্তার এমন প্রতিটি প�োলকে দেখান�ো একটি মানচিত্র সংযুক্ত
করুন। মানচিত্রে এটাও দেখাতে হবে যে ক�োন প�োলের(গুলির) থেকে বৈদ্যুতিক পাওয়ার টানা হচ্ছে এবং ক�োন প�োলগুলিকে শুধমু াত্র সংযুক্তি হিসেবে ব্যবহার
করা হচ্ছে।
2.	ছু টির আল�োকসজ্জার পারমিট চাইলে প্রস্তাবিত আল�োকসজ্জার প্রকারটি দেখান�ো একটি টু কর�ো ও কীভাবে সেটি লাগান�ো হবে তা
সংযুক্ত করুন।
3. শিল্পসজ্জা স্থাপনের বৈদ্যুতিক অংশের পারমিট চাইলে ব্যবহার্য প্রস্তাবিত সংযুক্ত বস্তুর একটি টু কর�ো ও তার বিদ্যুৎ বিতরণ
সংযুক্ত করুন।
4. হাইওয়ে নিয়মাবলীর ধারা 2-02 অনুসারে বিমা পলিসির প্রমাণ সংযুক্ত করুন।
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5. প্রমাণ সংযুক্ত করুন (Con Edison Case ID #) যে ঠিকাদার অতিরিক্ত বিদ্যুতের অর্থ পরিশ�োধ করতে ConEd Energy Services বা
PSEG এর কাছে আবেদন করেছেন। ঠিকাদারকে ল�োডের তথ্য ও যে NYC DOT প�োল থেকে বিদ্যুৎ টানা হচ্ছে তার অবস্থান প্রদান করতে হবে।
NYC DOT বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বা বিতরণকারী নয়।
পারমিটের আবেদনের শর্তাবলী:
আপনার গ�োষ্ঠী/সংস্থা, ঠিকাদার এবং/অথবা পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে হাইওয়ে নিয়মাবলীর ধারা 2-02 অনুসারে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করতে ও তা বজায় রাখতে হবে এবং
অস্থায়ী আল�োগুলি লাগান�ো, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও শেষমেশ অপসারণের ফলে উদ্ভূ ত ব্যক্তিগত আঘাত বা সম্পত্তি ক্ষতির জন্য ক�োনও ও যাবতীয় দাবী থেকে সিটিকে ক্ষতিপূরণ
দিতে ও নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে হবে।

1. NYC সরঞ্জামগুলির যে ক�োনও ক্ষয়ক্ষতি সহ সমস্ত কাজের ব্যয় ও খরচ স্পনসর করা গ�োষ্ঠী/সংস্থা এবং/অথবা পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তি বহন করবে।
2. যাবতীয় কাজ নিউ ইয়র্ক সিটির পরিবহণ বিভাগের (Department of Transportation) (NYC DOT) হাইওয়ে নিয়মাবলী (NYC
DOT ওয়েবসাইট nyc.gov/dot -এ পাওয়া যাবে) মেনে করতে হবে। ছু টির অস্থায়ী আল�োকসজ্জা ও অন্যান্য অস্থায়ী আল�োকসজ্জা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট
বিধির জন্য অনুগ্রহ করে ধারা 2-03 ও 2-14(e) দেখুন। এই আবেদনপত্রে নিয়মাবলীর সমস্ত বিধি অন্তর্ভু ক্ত নেই।
3. অস্থায়ী ফেস্টুন/ছু টির এবং/অথবা অন্যান্য অস্থায়ী আল�োকসজ্জা ক�োনও ম�োড়ের সীমানার মধ্যে স্থাপন করা হবে না এবং ক�োনও ট্র্যাফিক সিগন্যাল বা
চিহ্নের দৃশ্যমান্যতায় বাধা সৃষ্টি করবে না।
4. যাবতীয় কাজ New York City লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদার দ্বারা সম্পাদিত হবে।
5. NYC DOT Street Lighting পরিকল্পনাগুলি পর্যাল�োচনা করবে এবং এই আবেদনের ফর্মের উপর আবেদনকারীর অনুর�োধের বিলিব্যবস্থা
উল্লেখ করবে। অনুম�োদিত হলে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রটি NYC ভবন বিভাগের (DOB) একটি পারমিটের জন্য আবেদন করতে ব্যবহার করা হবে।
DOT হাইওয়ে নিয়মাবলীর ধারা 2-14(e) অনুসারে, গ�োষ্ঠীর যে NYC DOT পারমিট প্রাপ্ত করা আবশ্যক তার জন্য আবেদন করতে স্বাক্ষরিত
আবেদনপত্রের প্রতিলিপি ও সেইসঙ্গে DOB পারমিটের প্রয়�োজন হবে।
6. ক�োনও কাজ শুররু আগে বৈদ্যুতিক ঠিকাদার ভ�োল্টেজ দিকভ্রষ্ট হচ্ছে কিনা তার জন্য প�োল পরীক্ষা করবেন। ক�োনও প�োলের পরীক্ষা ধনাত্মক হলে বৈদ্যুতিক
ঠিকাদার অবিলম্বে DOT ও Con Edison এর সঙ্গে য�োগায�োগ করবেন এবং প�োলের এই জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল ও অবস্থান সম্পর্কে রিপ�োর্ট
করবেন। স্থাপন করা সমাপ্ত হলে এবং পারমিট শেষ হওয়ার পর সরঞ্জামগুলি সরান�ো হলে এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করা হবে। এই জাতীয় পরীক্ষার
ফলাফল ও নির্ধারণ অনুর�োধক্রমে বিভাগের কাছে প্রদান করা হবে।
7. NYC DOT সম্পাদিত কাজ ও অতিরিক্ত নথিপত্রের ক্ষেত্রে বদলের আদেশ দিতে পারে। বদলগুলি সন্তোষজনকভাবে করা না হলে সংস্থার থেকে অস্থায়ী
আল�োকসজ্জা সরান�ো হতে পারে এবং স্পনসর করা গ�োষ্ঠীর/সংস্থার উপর অপসারণের ব্যয় ধার্য করতে পারে।
8. এই প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া যে ক�োনও গ�োষ্ঠী/সংস্থা, পারমিট প্রাপ্ত ব্যাক্তি এবং/অথবা বৈদ্যুতিক ঠিকাদারকে তাদের পরের বছর
বা মরশুমি চক্র বা বিভাগের দ্বারা নির্ধারিত অন্য ক�োনও সময়কালের জন্য ক�োনও অস্থায়ী আল�োকসজ্জা স্থাপন করার কাজ থেকে বাদ দেওয়া হবে।
9. আপনার গ�োষ্ঠীর/সংস্থার ক�োনও যথাযথ অনুম�োদিত আধিকারিকের এখানে নীচে স্বাক্ষর করা এবং NYC STREETS এর কাছে এই আবেদনপত্র
দাখিল করা আপনার দাবিত্যাগ গঠন করবে।

NYC DOT Director of Street Lighting Engineering, তারিখ
স্পনসর করা সংস্থার যথাযথ অনুম�োদিত আধিকারিক, তারিখ
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