ব্যানার কার্যক্রম অনুমতিনামার আবেদন
এই ফর্মটিকে অবশ্যই প্রিন্ট করাতে হবে। স্পষ্টভাবে টাইপ করুন বা প্রিন্ট করুন। ইমেল, মেল বা ফ্যাক্স করুন:
New York City Department of Transportation
Banner Program
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
টেলিফোন: 212-839-6633 প্রধান কার্যালয়: 212-839-6620 ফ্যাক্স: 212-839-4254
ইমেল: nycdotbannerunit@dot.nyc.gov

1. আবেদনকারীর তথ্য
সংস্থার নাম:
ঠিকানা:
ফোন নম্বর:

ফ্যাক্স নম্বর:

ডিরেক্টরের নাম:
যোগাযোগের ব্যক্তি:
ইমেল:
2. ব্যানার অনুমতিনামার আবেদন
অনুমতিনামার ধরন:
বরো:

নতুন

Manhattan

পুনর্নবীকরণ
Brooklyn

Bronx

Queens

Staten Island

*বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত না হয়ে থাকলে, নতুন প্রচারণাগুলিকে পূর্বনির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে 45 দিনের আগে জমা দিতে হবে।
*বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত না হয়ে থাকলে, বর্তমান অনুমতিনামা শেষ হওয়ার কমপক্ষে 14 দিন পূর্বে পুনর্নবীকরণগুলি জমা দিতে হবে।

ব্যানার(গুলি) প্রদর্শিত হবে (ব্যানারগুলির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন):
সময়কাল জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অনুগ্রহ করে নির্দিষ্ট তারিখ দিন:
থেকে:

পর্যন্ত:

ব্যানারের সংখ্যা:
ব্যানারের (গুলির) স্থান: নীচে তালিকাবদ্ধ করুন এবং আরও স্থানের প্রয়োজন হলে একটি পৃথক তালিকা বা মানচিত্র সংযুকত
্
করুন।

লাইসেন্সযুকত
্ দক্ষ কর্মীর নাম যা ব্যানার (গুলি) লাগাতে ও সরাতে ব্যবহৃত হবে:

সৃজনশীল/গ্রাফিক সংযুকত
্ করা রয়েছে:

হ্যাাঁ

না _____

সংযুক্ত বিমার বর্তমান শংসাপত্র:

হ্যাাঁ

না

3. অনুমতিনামা সাপেক্ষ শর্তাদি


সমস্ত ব্যানার অনুমতিনামাগুলি নিউ ইয়র্ক সিটির আইনের শীর্ষক 34, ধারা 2-14(b)-এর অধীনস্থ।



বৈদ্যুতিক ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগানো রয়েছে এমন কোনও ট্র্যাফিক সিগন্যাল পোস্টের সাথে ব্যানার (গুলি) সংযুক্ত করা যাবে না।



ব্যানার(গুলি-কে এমনভাবে লাগানো যাবে না যার ফলে অন্যান্য ল্যাম্পপোস্টগুলির সাথে লাগানো রয়েছে এমন চিহ্ন বা সিগন্যালগুলির
দৃশ্যমানতাকে বাধা দেয়।



ল্যাম্প পোস্টে ড্রিল বা ব্র্যাকেট সাপোর্ট ঢালাই অনুমোদিত নয়।



ধাতু নির্মিত সমস্ত বাাঁধানোর কাঠামোকে আবশ্যকভাবে মরিচা প্রতিরোধী উপাদানের হতে হবে। ব্র্যাকেটের বাহুগুলিকে ফাইবার গ্লাস উপাদানের
হতে হবে।



ভূ-চিহ্ন সংরক্ষণ কমিশন (Landmarks Preservation Commission, LPC) দ্বারা ভূ-চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত ল্যাম্প পোস্টে ব্যানার
(গুলি) লাগানো যাবে না। বিশেষ সুরক্ষা প্রদানের মতো, নির্দিষ্ট আবশ্যকতা পূরণ না করে সুশোভিত ল্যাম্পপোস্টগুলিতে ব্যানার
লাগানো যাবে না।



ব্যানারগুলিকে কোনও DOT সেতু, সুড়ঙ্গ বা সেতুর কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।



ব্যানার (গুলি) প্রস্থে 3' এবং দৈর্ঘ্যে 8' এর মাত্রা অতিক্রম করতে পারবে না। এগুলিকে আবশ্যক রূপে উলম্বভাবে হতে হবে। রাস্তায়
আড়াআড়িভাবে ঝোলানো ব্যানার, সহ আনুভম
ূ িকভাবে ঝোলানো ব্যানার অনুমোদিত নয়। বায়ু চলাচলের জন্য এগুলির মধ্যে 6 টি ছিদ্র থাকতে
হবে।



ব্যানার (গুলি) পথচারীদের বা যানবাহনের চলাচলের জন্য কোনও বিপত্তি তৈরি করতে পারবে না। ব্যানারটির সর্বনিম্ন বিন্দুটিকে আবশ্যক
রূপে রাস্তা থেকে কমপক্ষে 18' উপরে থাকতে হবে।



জোড়া ব্যানার (একই পোস্টে 2 টি ব্যানার) কেবল তখনই অনুমোদিত হবে যখন সেইগুলি সম্মিলিতভাবে 24 বর্গফুটের বেশি অতিক্রম করবে
না। যদি ইতিমধ্যে একটি পোস্টে অন্য অনুমতিনামা প্রাপ্ত ব্যক্তির একটি ব্যানার লাগানো থাকে তবে আপনি এই পোস্টে আপনার
ব্যানারটি লাগাতে পারবেন না।



ব্যানারে কোনও বিজ্ঞাপন থাকতে পারবে না। কার্যক্রমের প্রযোজকের (দের) বাণিজ্যিক নাম (গুলি) বা লোগো (গুলি) ব্যানারে রাখা যেতে
পারে তবে তা যেন মোট ব্যানারটির 10% এর বেশি জায়গা জুরে না থাকে। নিগমবদ্ধ প্রযোজকের বাণিজ্যিক নাম (গুলি) বা লোগো (গুলি)
ব্যানারের নীচের অংশে রাখতে হবে। ব্যানারগুলিতে মদ-সম্পর্কিত বা তামাক-সম্পর্কিত প্রযোজকদের অনুমতি দেওয়া হবে না।



অনুমতিনামা প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যানার ও পোস্টগুলির পরিদর্শন ও বদল করা এবং/অথবা ছোঁড়া, ক্ষতিগ্রস্ত বা সাধারণভাবে খারাপ অবস্থায়
আছে এমন ব্যানার সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে লাগানো বা খোলার কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। ব্যানার (গুলি) ও বাাঁধানোর সরঞ্জামগুলি
লাগানো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরানোর কাজগুলি নিউইয়র্ক সিটির তরফের কোনও ব্যয় ছাড়াই সম্পাদিত হবে।



অনুমতিনামা প্রাপ্ত ব্যাক্তিকে, ঘটনা প্রতি কমপক্ষে $1,000,000 সমবেতভাবে একক সীমার কভারেজ সরবরাহ করে এমন বাণিজ্যিক
সাধারণ দায়বদ্ধতা বীমা গ্রহণ এবং বজায় রাখতে হবে এবং সিটি ও এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা ব্যানার (গুলি) লাগানোর সময় ও
ল্যাম্পপোস্টগুলি থেকে সরানোর সময় অতিরিক্ত ISO ফর্ম CG 2026 (11/85 ed) তে নির্ধারিত বিস্তৃত নূন্যতম কভারেজ সহ
অতিরিক্ত যে বীমা করা হয়েছে তা সরবরাহ করতে হবে।



প্রস্তুত হওয়ার পর প্রস্তাবিত ব্যানারটি যেমন হবে ঠিক তেমন একটি ছবি, আবশ্যক রূপে এই আবেদনটির সাথে জমা দিতে হবে।
এই অনুমতিনামার অধীনে প্রস্তুত এবং লাগানো সমস্ত ব্যানারকে আবশ্যক রূপে DOT-স্বীকৃত ব্যানার হতে হবে এবং সেটি এই নকশা থেকে আলাদা
হতে পারবে না।



ব্যানারগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা সহ যদি উপরের কোনও একটিও শর্তাদি অনুসরণ না করা হয় তবে অনুমতিনামা প্রাপ্ত
ব্যক্তিকে বুঝে নিতে হবে যে এর ফল জরিমানা ও অনুমতি প্রত্যাহার হতে পারে।

স্বীকৃত হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই বিমার প্রমাণ জমা দিতে হবে। অনুমতিনামার আবেদন স্বীকৃত না হলে কোনও ব্যানার লাগানো যাবে
না।
নীচে আপনার স্বাক্ষর এবং নিউ ইয়র্ক সিটি পরিবহন বিভাগ ব্যানার কার্যক্রমের বিভাগে এটির জমা দেওয়া, উপরোক্ত বিষয়ে
আপনার সম্মতি অধিষ্ঠিত করবে।

আবেদনকারী অনুমোদিত স্বাক্ষর

তারিখ

4. কেবলমাত্র DOT অনুমোদিত কর্মীগণের ব্যবহারের জন্য
অনুমতিনামার আবেদন স্বীকৃত
অনুমতিনামার আবেদন অস্বীকৃত
DOT উপরের তালিকাভুক্ত স্থানগুলিতে উপরোক্ত আবেদনকারীকে

সংখ্যক ব্যানার লাগানোর মঞ্জুরি দেয়, শুরু
এবং শেষ

DOT অনুমোদিত স্বাক্ষর

তারিখ

