চু ির হেয় যাওয়া বা হারােনা পারিমেটর িবষেয় জানােনা
(অনু�হ কের সম � তথয্ ছাপান)
•
•
•
•

পারিমট বাহকেক েযখােন পারিমট হািরেয়েছন বা চু ির হেয় েগেছ েসই �ানীয় এলাকার পুিলেশর কােছ অবশয্ই একিট
িরেপাটর্ করেত হেব এবং পুিলেশর কাছ েথেক পুি লশ ঘটনা তথ� ি�প সং�হ করেত হেব ।
পুি লেশর ঘটনা তথ� ি�েপ অ নুে রাধ করা হেল আপনােক অবশয্ই িনকটবত� থানায় এই ফরমিট আনেত হেব।
পুি লেশর ঘটনা তথ� ি�েপ আপনােক অবশয্ই জানােত হেব পারিমট হািরেয়েছ না চু ির েগেছ, পারিমটিট
NYC প�ুেদর পািকর্ং পারিমট িছল নািক NYS হয্াংটয্াগ িছল।
পুি লেশর ঘটনা তথ� ি�েপ ি�পিটেক এই স�ূণর্ করা ফরেমর সে� অবশয্ই িনেচ উি�িখত প�ু েব��েদর �য্ি�েদর
জনয্ পািকর্ং পারিমট (Parking Permits for People with Disabilities, PPPD) িবভােগর িঠকানায় পাঠােত হেব।

পারিমট ধারেকর নাম:
জ� তািরখ:

েটিলেফান#:
অয্াপাটর্েম� #:

বািড়র িঠকানা:
িসিট:
পারিমেটর ধরণ? িসিট

ে�ট:

িজপ েকাড:
ে�ট
(নীল বা লাল হয্াংটয্াগ/িপছেন েদখার আয়না)

(আয়তকার/ডয্াশেবাডর্)

পারিমট #(গিল), জানা থাকেল
পারিমট িক হািরেয় েগেছ?

চু ির হেয়েছ ?

লাইেস� ে�ট#

েকন পারিমট েনই তার একিট সংি�� বয্াখয্া িনেচ িলখুন:

েপনাল আইেনর ধারা 210.45- েপনাল আইেনর ধারা ২১০-৪৫ এর শাি�র অধীেন , আিম েঘাষণা করিছ েয , এত�ারা
�দত্ত িববৃি ত , আম ার �ান ও িব�াস ম েত সতয্ এবং সিঠ ক এবং আিম েজ েনশেন এবং ই� াকৃ তভােব িম থ য্া িববৃি ত
িদইিন বা এম ন তথ য্ �দান কিরিন যা আিম িম থ য্া বেল জ ানতাম । একিট শাি�েযাগয্ িলিখত িমথয্া িববৃিত �দান করা

একিট �াস A িবিধবিহভর্ ূ ত কাজ।

পারিমট ধারেকর �া�র (অথবা অিভভাবেকর �া�র)

তািরখ

িবেশষ িনেদর্ শনা: অনসাইট িপকআেপর ে�ে� আসল �াইভার'স লাইেস� বা নন-�াইভার'স লাইেস� ID থাকা আবশয্ক। ID
�েয়াজনীয়তার জনয্ (৭১৮) ৪৩৩-৩১০০ ন�ের পারিমট ও �াহক েসবায় কল করন।
NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service (PPPD Unit)
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
T: (718) 433-3100, TTY (212) 504-4115
www.nyc.gov/dot/permits

