NYC অিতির� আকার-সং�া� অনুমিতর আেবদন
িনেদর্ িশকা:

• এই আেবদনিট স�ূণর্ভােব এবং সিঠকভােব পূরণ করেত হেব।
• চলাচল/অনুমিতনামা �িত একিট (১) আেবদন অনুেমািদত। একিট চলাচেলর জনয্ দুিট (২)
অনুমিতনামার আবশয্ক: একিট (১) "িসিটর িভতের" এবং একিট (১ ) "িসিটর বাইের"। িসিটর
অভয্�ের চললাচেলর সংখয্ার উপর িনভর্র কের আরও অনুমিতনামার আবশয্ক হেত পাের।
• েকবলমা� অ-িবভ� ভােরর জনয্ই অিতির� আকার-সং�া� অনুমিতনামা �দান করা হয়।
• অনুমিতনামাগিল েকবলমা� �তয্িয়ত বয্াংক েচক বা মািন অডর্ােরর মাধয্েম NYCDOT-েক �দান করা যায়।
�িতিটর জনয্ $৩৫ �েদয় অেথর্ র িবিনমেয় রাতারািত অথর্ �দান গৃহীত হয়। আেবদন �াি�র এবং �েযাজয্
অথর্ �দােনর তািরখ েথেক ৪৮ ঘ�ার বারিত-সময় হােত থাকা �েয়াজন। েযখােন েমইল করেবন: NYC
Department of Transportation-Division of Bridges, Truck Unit, 55 Water St, 5th floor, NY, NY
10041. আরও তেথয্র জনয্, অনু�হ কের েফান করন, েটিলেফান: 212-839-6337, ফয্া�: 212-839-4045
সংঘীয় কর I.D.#:

েকা�ািনর নাম:

েকা�ািনর িঠকানা:

েকা�ািনর ফয্া� ন�র:

েকা�ািনর েটিলেফান ন�র:

�াক টানার যানবাহন লাইেস� ন�র

সামি�ক

সামি�ক

��:

ৈদঘর্ য্:





বছর

ৈতির

সামি�ক উ�তা: ে�লােরর
ৈদঘর্ য্:



ে�ট

েকা�ািনর ইেমইল িঠকানা:



ে�লার লাইেস�
ন�র

বছর



সামি�ক েমাট

ভােরর িববরণ: (*সম� আকার ft. এবং in.-েত হেব*)

ওজন:

উ�তা:

�ারে�র �ল - NYC- এ স�ূণর্ িঠকানা বা কাউি� লাইন:

��:



ৈতির

ৈদঘর্ য্:

ে�ট

ভােরর সামি�ক ওজন:

গ�বয্ �ল - NYC- এ স�ূণর্ িঠকানা বা কাউি� লাইন:

অনুেরাধকৃত পথ:
অ�দ� #

ি�য়ািরং
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11

অ�দে�র
ওজন (lbs.)
অ�দে�র
বয্বধান (ft.
এবং in.-েত)
চলাচেলর তািরখ
(পারিমট �িত েকবলমা� একিট যা�া)

স�ালন সময়
শরর সময়:

সমাি�র সময়:
অিতির� যানবাহেনর গঠনিবনয্ােসর পাতা সংযু� করা হেয়েছ:

িবেশষ িনেদর্ শনা

চাকার আধার (দূর� - সবেথেক সামেনর অ�দে�র েক� েথেক সবেথেক িপছেনর
অ�দে�র েকে�র) ft./in.
েকবলমা� কাযর্ ালেয়র বয্াবহােরর
জনয্

অনুমিতনামার জনয্ �েদয় অথর্ : $35.00

অনুমিতনামার ন�র

�দান করার তািরখ

উপেরা� আেবদনকারী অনুেমািদত
** আেবদনকারীর �া�র **

সম�য়কারী, অনুমিতনামা স�ালনা

অনুমিতনামার লগ ন�র:

অনুমিতনামার পিরেষবা েকা�ািন:

ম�বয্:
• যিদ যানবাহেনর আসল ওজন, আকার বা গঠন িবনয্াস অনুমিতনামার আেবদেন উি�িখত িববৃিতর সীমা ছািড়েয় যায় বা যানবাহনিট
•

অনুমিতনামায় িনেদর্ িশত পথ েথেক ই�াকৃতভােব িবচু য্ত হয়, তাহেল অিতির� আকার-সং�া� অনুমিতনামাগিল অৈবধ বেল গণয্ হেব।
ভার এিগেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ সম� যানবাহনেক আবশয্ক রেপ িনউ ইয়কর্ ে�েটর �তয্িয়ত এসকটর্ (NEW YORK STATE CERTIFIED
ESCORTS)-এর বয্বহার করেত হেব।

