�ীটলাইট এবং �য্ািফক িসগনয্াল �াপন, অপসারণ, পিরবতর্ন
বা অ�ায়ী বয্বহার করার জনয্ NYCDOT িবেশষ
অনু�ানগিলর আেবদনপ� (Special Events Application)
সং�ার তথয্
সং�ার নাম:
সং�ার বািড়র িঠকানা:
সং�ােক িচিঠ পাঠাবার িঠকানা:
সং�ার অনুেমািদত �িতিনিধ:
েফান ন�র:

ফয্া� ন�র:

ইেমইল অয্াে�স:

সাধারণ শতর্ াবলী
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

উপের উে�িখত সং�ািট �ীটলাইট(গিল)র বয্বহার, পিরবতর্ ন , �াপন এবং অপসারণ করা যার মেধয্ রেয়েছ, যিদও
�েয়াজনীয়তায় সীমাব� নয়, েপাল টয্াপ এবং েকবল রান (অথর্াৎ "কাজ" )-এর সােথ যু� সম� বয্য় ও সংি��
অনয্ সম� বয্েয়র জনয্ দায়ব� থাকেব।
একজন লাইেস��া� ৈবদুয্িতক িঠকাদার �ারা কাজিট স�� করা হেব এবং যথাযথ উপেযাগী সং�ার (েযমন Con
Edison) সে� সংযু� থাকেত হেব।
আপনার সং�ািট িবদুয্ৎ খরেচর জনয্ Con Edison বা যথাযথ উপেযাগী সং�ার সােথ �েয়াজনীয় আিথর্ক সমেঝাতা
কের রাখার জনয্ দায়ব� থাকেবন।
কাজিটেক সম� রকম �েযাজয্ িনয়মাবলী, �িবধান, আইন আর িনরাপত্তাজিনত আচার সংিহতা েমেন চলেত হেব।আইন
আর িনরাপত্তাজিনত আচার সংিহতা েমেন চলেত হেব।
এই আেবদনপ�িটর সােথ অবশয্ই একিট �িয়ং এবং/অথবা ��ািবত কােজর িবশদ পিরক�নার পাশাপািশ িনউ ইয়কর্
িসিট পিরবহণ িবভােগর (New York City Department of Transportation, NYCDOT) �ারা অনুেরাধ করা হেয়েছ এমন
ছিবগিল অবশয্ই লাগােত হেব।
কােজর েময়াদ চলাকালীন েকানও �ীট লাইট সর�াম বা অনয্ েকােনা স�িত্ত িনেখাঁজ বা �িত�� হেল তার জনয্
সং�ািট দায়ব� থাকেব।
একিট �া�িরত এবং েনাটারাইজ করা “�িতপূরণ েদবার ও �িতহীন রাখার
চু ি�" (পৃ�া 3) সহ একিট স�ূণর্ আেবদনপ� কাজ শর করার কমপে� বাহাত্তর (72) ঘ�া পূেবর্ NYCDOT-এর িবেশষ
অনু�ান (Special Events Application) সং�া� অিফেস দােয়র করা উিচত ইেমইল কের:specialevents@dot.nyc.gov
এবং/অথবা ফয্া� কের: (212)212- 4841/4254 স�ূণর্ �া�িরত মূল আেবদনপ�িট অবশয্ই ইউনাইেটড ে�টস েপা�াল
পিরেষবার মাধয্েম অিবলে� পাঠােত হেব:
New York City Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, 9th Floor New York, NY 10041

8.

NYCDOT-এর অনুেমাদন না পাওয়া পযর্� েকানও কাজ করা চলেব না। এই আেবদনপ�িটর একিট NYCDOTঅনুেমািদত �িতিলিপ কােজর সময় সবর্দা সােথ রাখেত হেব এবং অনুেরাধ করেল NYCDOT েক েসটা েদখােত হেব।

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

�ীটলাইট এবং �য্ািফক িসগনয্াল �াপন, অপসারণ, পিরবতর্ন
বা অ�ায়ী বয্বহার করার জনয্ NYCDOT িবেশষ
অনু�ানগিলর আেবদনপ� (Special Events Application)
অনুেরাধকৃত কােজর ধরন

কাজ শর করার তািরখ:

সময়:

কাজ েশষ করার তািরখ:

সময়:

কমর্�েলর অব�ান(গিল):

ৈবদুয্িতক িঠকাদােরর তথয্
লাইেস��া� ৈবদুয্িতক িঠকাদােরর নাম:
েযাগােযাগকারী বয্ি�র নাম:
ৈবদুয্িতক িঠকাদােরর বািড়র িঠকানা:
ৈবদুয্িতক িঠকাদােরর কােছ িচিঠ পাঠাবার িঠকানা:
লাইেস� ন�র:
�া�র
(সং�ার অনুেমািদত �িতিনিধ)

েফান ন�র:

ফয্া� ন�র:
তািরখ

DOT শধুমা� অিফিশয়াল বয্বহােরর জনয্:
Approved / Denied
NYC / DOT / DSL Name (Please Print):
NYC / DOT / DSL Signature:
DSL #

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

Date:

�িতপূরণ েদবার ও �িতহীন রাখার চু ি�
িনউইয়কর্ িসিট পিরবহণ িবভােগর েথেক অনুেমাদন পাবার জনয্ িবেবচয্

েযন (“অনুেমাদন�া� সং�া”) বয্বহার করেত পাের
(“অনুেমাদন�া� সং�া”) িনধর্ািরত সময় পযর্ােয়র জনয্
উে�েশয্ চিরতাথর্ করেত
।

অনুেমাদন�া� সং�া/আেবদনকারী িন�িলিখত িবষয়গিল েমেন িনেত স�ত থােকন:
আেবদনকারী িনউ ইয়কর্ িসিট ("িসিট") এবং NYCDOT, এর অিফসার, এেজ�, কম�, �িতিনিধ, কমর্চারী, অয্াটিনর্, পরামশর্দাতা ও
�াধীন িঠকাদার (যােদরেক সি�িলতভােব ("�িতপূরণ �াপক" বলা হেয়েছ)-েদর কােছ তােদর �েদয় �িতপূরণ েদবার জনয্,
�াথর্ বজায় রাখবার জনয্ এবং তােদরেক �িতমু� রাখবার জনয্ দায়ব� থাকেবন েযন তােদরেক েকানও ও সম� রকম
দায়মু� না িনেত হয়, মামলায় না জড়ােত হয়, তােদর দায়ব�তা েমটােনা যায়, জিরমানা না িদেত হয়, �িত �ীকার না
করেত হয়, শাি�মুলক জিরমানা না িদেত হয়, মাশল ও খরচ বহন না করেত হয় (েযমন, েকােনা সীমাব�তা ছাড়া,
উিকেলর িফ এবং অথর্�দানসমূহ)("�িত") েযটা
-এর কারেণ বা এর সে� স�িকর্ ত েযেকােনা �িতপূরণদানকারীেদর বা তােদর উপের
ধাযর্ হয় বা তারা েসই দায় েনয় অথবা তারা েমেন েনয় পাশাপািশ আেবদনকারীেদর উপি�িত অথবা আেবদনকারীেদর
এেজে�েদর উপি�িত, �িতিনিধগণ, কমর্চারীরা, িনেয়াগ�া� বয্ি�রা বা �াধীন িঠকাদাররা
চলাকালীন যিদ এই ধরেনর �িতগিল িসিট অথবা অনয্ কােরা অবেহলার কারেণ হেয় থােক, উ� দায় এবং �িতপূরণ
েদবার বাধয্বাধকতা েযই মা�ায় �েযাজয্ হেব না েয মা�ায় ই�াকৃ ত অপবয্বহার অথবা অতয্� অবেহলার ঘটনা িসিট, এর
অিফসাররা, কমর্চারীরা, কম�, এেজ�, উিকল, পরামশর্দাতারা বা �াধীন িঠকাদাররা ঘিটেয় থাকেব।
তাছাড়া, আেবদনকারী এই আেবদনপ�িট
এই কােজর জনয্ িসিটর অনুেমাদন
পাবার একিট শতর্ বেল েমেন েনন েয িসিট মেন কের েয এখােন সু��ভােব বয্� কারণ ছাড়া, এই চু ি�র একিট শতর্
মেত, িসিট েকানও বয্ি� বা স�িত্তর জনয্ েকানও �কার দায়ব�তা, মামলা, বাধয্বাধকতা, অথর্দ�, �িত, জিরমানা, দাবী, খরচ,
দায়ভার এবং খরেচর (সীমাব�তা ছাড়াই, অয্াটিনর্েদর িফ এবং অথর্�দান সহ)-এর দায়ব�তা �হণ কের না।
আেবদনকারী সবর্দা িসিট এবং NYCDOT, এর অিফসার, এেজ�, কমর্চারী, �িতিনিধ বা কমর্চারীেদর েয েকানও দািব েথেক,
দািবগিলর, পদে�েপর অিধকােরর বা কাযর্কারেণর কারণগিল, এখনকার বা ভিবষয্েতর জনয্, িচরকােলর জনয্ মু� থাকেবন
এবং েসটা পিরিচত বা অজানা, �তয্ািশত বা অ�তয্ািশত েহাক বা না েহাক যা
-এর ফলাফল েথেক উৎপ� হবার পাশাপািশ আেবদনকারীর উপি�িতেত অথবা আেবদনকারীর এেজ�, �িতিনিধ, কম�,
কমর্চারী বা �াধীন িঠকাদারেদর ে�ে� হেত পাের
চলাকালীন।
আেবদনকারী এবং তার উত্তরসূিররা সবর্দা আইন অনুসাের বা অনয্থায় িনউ ইয়কর্ িসিটর িবরে� বা NYCDOT এর
এেজ�, কমর্চারী, �িতিনিধেদর িবরে� েকানও পদে�প েনওয়া, মামলা পিরচালনা েথেক িচরতের িবরত থাকেবন যিদ েকউ
আহত হয় বা মৃতুয্ হয় বা েকােনা �িত হেত পাের
এর কারেণ এমন েকানও আঘােতর িভিত্তেত কমর্চারী, বয্ি�গত বা স�িত্ত উভয়ই, তা জানা বা অজানা, �তয্ািশত বা
অ�তয্ািশত ফলাফেলর জনয্ হেল, পাশাপািশ েসই সােথ আেবদনকারীর উপি�িতেত অথবা আেবদনকারীর এেজ�, �িতিনিধ,
চাকর, কমর্চারী বা �াধীন িঠকাদারেদর ে�ে�
হবার সময় যিদ হয়।
ইিত িবনীত,
�ারা:
Sworn to before me this
day of

পদমযর্াদা:
, 20

Notary Public
NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

.

