রা�া / ফুটপাত অনুমিতনামার জনয্ আেবদন
* এই ফমর্ িট কীভােব পূরণ করেত তা তার জানেত িবপরীত পৃ�ায় িনেদর্ শাবলী েদখুন।

Rev. 8/8/19

িবভাগ A: আেবদনকারীর তথয্

1. অনুমিতনামা �া� বয্ি�র ID#:

2. অনুমিতনামা �া� বয্ি�র নাম:

3. িঠকানা:
4. েটিলেফান #: (

)

-

5. ই-েমইল:

িবভাগ B: কােজর তথয্

6. বেরা:

___ MN

___ BK

___ QN

___ BX

___ SI

8. বাঁধােনা রা�ার ধরণ: a. সড়ক
10. বািড়র ন�র:

7. OCMC ফাইল:
b. ফুটপাত

-

-

9. DOB#:

11. রা�ায়:

11a. উপেরর েথেক আলাদা হেল, রা�ার কাজ চলেছ:
12. এর মেধয্:

এবং

(েচৗরা�া #1)

(েচৗরা�া #2)

13. উে�শয্:
14. উ�ু� জায়গার সংখয্া:

15. ে�ে�র আকার:

16. সামেনর ৈদঘর্ য্:
(�য়ার ফুেট)

17. কােজর সূচনার তািরখ:

/

(ৈরিখক ফুেট)

/

18. কােজর সমাি�র তািরখ:

/

/

19. উপের তািলকাভু � কােজর জায়গার জনয্: িন�িলিখতগিলর মেধয্ কমপে� একিট �েযাজয্ হেল হয্াঁ -েত িটক করন। িন�িলিখতগিলর েকানিটও �েযাজয্ না হেল না-েত িটক করন:
হয্াঁ
না
খনেনর কাজ িক েকৗিণকভােব কের হেব?
খনেনর কাজ িক পথচারীেদর পারাপারকারী রা�া সংল� হেব?
িবভাগ C: অিভযািচত অনুমিতনামার ধরণ (সকল �েযাজয্গিলেত িটক করন)

ভবন স�ালন অনুমিতনামা

রা�ার উ�ু� জায়গার অনুমিতনামা:

0100
0111
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0126
0127
0132

িভিত্ত �াপেনর জনয্ উ�ু� ফুটপাত
িনকাশীর মূখয্ রেপ �াপন
জল বয্ব�ার েমরামত
িনকাশীর েমরামত
জল বয্ব�া/িনকাশীর েমরামত
�ালানী েতেলর লাইন
িখলান িনমর্ াণ বা পিরবতর্ন
বাঁধােনা িকনারার পুন:�াপন, েমরামত বা �িত�াপন
রা�া বাঁধান

0201
0202
0203
0204
0205
0208
0211
0214
0215

গতর্, অ��ল বা খনেনর পরী�ার
ৈবদুয্িতক তার সংর�েণর িটউব িনমর্ াণ (েকবল, েটিলেযাগােযাগ এবং �য্া�াইিজ)
েবড়া েদওয়া

0221 অ�ায়ী িনমর্ াণ সংেকত/িচ�

ফুটপাত িনমর্ ােনর অনুমিতনামা

0401 ফুটপাত েমরামত
0402 নতু ন ফুটপাত িনমর্ াণ
0403 ফুটপােতর �িত�াপন
0405 নতু ন ফুটপাত িনমর্ াণ – িনমর্ াণকারীেদর বাঁধােনা রা�ার

রা�ায় সাম�ী রাখা
ফুটপাত পারাপার
রা�ায় ে�ন বা েবলচা রাখা
রা�ায় ে�ন বা েবলচা বয্তীত অনয্ানয্ সর�াম রাখা
রা�ায় ে�লার বা েঝাপড়া রাখা
পথচারীেদর জনয্ অ�ায়ী হাঁটার রা�া
সড়েকর শতর্ িনিদর্ � দখল
রা�ায় কনেটনার রাখা
ফুটপােতর শতর্ িনিদর্ � দখল
শািময়ানার অনুমিতনামা

0701
0702
0703
0704
0705
অনয্া
নয্

েহােটেলর জনয্ শািময়ানা
েরে�ারাঁর জনয্ শািময়ানা
িনবাসীেদর জনয্ শািময়ানা
িবিবধ উে�েশয্ শািময়ানা
ফুটপাত ি�ত কয্ােফর জনয্ শািময়ানা
অনুমিতনামার ধরন

িবভাগ D: কােজর অ�েলর নকশা (রা�ায়, উভয় েচৗরা�া, উত্তর িদক �দশর্ নকারী তীর, ফুটপাত/সড়ক �� এবং ��ািবত কােজর অ�ল অ�ভর্ ু �)

ভবন লাইন

ভবন

উত্তর িদক
�দশর্ ন করন

বাঁধােনা িকনারার লাইন

বাঁধােনা িকনারার লাইন

বাঁধােনা িকনারার লাইন

বাঁধােনা িকনারার লাইন

ভবন লাইন

ভবন লাইন

িবভাগ E: অনুমিতনামা সােপ� শতর্ািদ (েকবলমা� কাযর্ ালেয়র বয্বহােরর জনয্)
অনুমিতনামার ধরন?
�েদয় অথর্
অনুমিতনামা সােপ� শতর্ািদ

অনুমিতনামার ন�র

1.
2.
3.
4.
5.

িবেশষ শতর্ািদ:

অিতির� �েদয় অথর্ : পিরদশর্ ন:

সুড়� ৈতির করা:

এর �ারা OCMC অনুেমাদন:
(েকবলমা� কাযর্ ালেয়র বয্বহােরর জনয্)
এর �ারা কিমশনােরর পে� অনুেমািদত:

অনয্ানয্ (িনিদর্ �):

/

তািরখ:

/

িবভাগ F: আেবদনকারীর অনুেমািদত �িতিনিধ কতৃর্ ক �ীকৃিত এবং স�িত
অনুমিতনামািটর ম�ুর হওয়া িন�িলিখত শতর্ সােপে�:
আেবদনকারী িবভােগর সম� আইন ও িবিধ এবং অনয্ েকানও �েযাজয্ আইন ও িবিধ েমেন চলেত স�ত হন। সম� �েযাজয্ বীমা এবং অনুমিতনামার ব� ফাইেল
না থাকেল েকানও অনুমিতনামা �দান করা হেব না।

19. দািখলকারী:

20. েটিলেফান #: (

)

-

(অনু�হ কের ি��
করন)

তািরখ

/

/

21. �ারা �া�িরত:
তািরখ:

22.
(আেবদনকারীর অনুেমািদত �িতিনিধ)

/

/

সড়ক/ফুটপাত অনুমিতনামা আেবদনিট সুিনিদর্ �ভােব স�ূণর্ করার জনয্ িনেদর্ শাবলী
আপনার আেবদনিটর যথাযথ �ি�য়াকরণ িনি�ত করেত, অনু�হ কের সম� তথয্ পির�ারভােব ি�� করন।

িবভাগ A: আেবদনকারীর তথয্

1.

অনুমিতনামা �া� বয্ি�র ID#: পিরবহণ িবভােগর সােথ তার েকা�ািনর িনব�ন করার সময় অনুমিতনামা �া� বয্ি� েযই অননয্ 5 সংখয্ার সনা�করণ ন�র
েপেয় থােকন, েসিট �দান করন। অনুমিতনামার ID ন�র ছাড়া অনুমিতনামা েদওয়া হেব না।

2.

অনুমিতনামা �া� বয্ি�র নাম: েযই েকা�ািনিটেক এই অনুমিতনামািট �দান করা হেব এবং উপেরা� অনুমিতনামা �া� বয্ি�র ID# িট যােক েদওয়া হেয়েছ
তার নাম িদন।

3. িঠকানা: অনুমিতনামা �া� বয্ি�র বয্বসািয়ক িচিঠ পাঠােনার িঠকানা �দান করন।
4. েটিলেফান #: অনুমিতনামা �া� বয্ি�র িদবাকালীন েটিলেফান ন�র �দান করন।
5
ই-েমইল: অনমিতনামা �া� বয্ি�র ইেমল িঠকানা �দান করন।
িবভাগ B: কােজর তথয্
6.

বেরা: ��ািবত কাজিট স�ািদত েয বেরােত স�ািদত হেব েসিট িটক করন (MN-ময্ানহাটন, BK-�কিলন, QN-কুই�, BX-��স,

7.

OCMC ফাইল: যিদ েথেক থােক, তেব ��ািবত কােজর সােথ স�িকর্ত OCMC ফাইল ন�র �দান করন (উদাঃ MEC-08-001)।

8.

বাঁধােনা রা�ার ধরন:
a. সড়ক: সড়েকর কাজ করেল, ��ািবত কাজিট েযখােন হেব েসখােনর সড়েকর পৃ�তেলর উপাদান �দান করন (উদাঃ অয্াসফ�)
b. ফুটপাত: ফুটপােত কাজ করেল, ��ািবত কাজিট েযখােন হেব েসখােনর ফুটপােতর পৃ�তেলর উপাদান �দান করন (উদাঃ
কংি�ট)

9.

DOB#: েয েকানও �েযাজয্ ভবন িবভােগর (Department of Buildings, DOB) অনুমিতনামার ন�র �দান করন।

SI-�য্ােটন আইলয্া�)।

10. বািড়র ন�র: ��ািবত কাজিট েযখােন হেব েসই ভবেনর বািড়র ন�র �দান করন।
11. রা�ায়: ��ািবত কাজ েযখােন হেব েসই রা�ার নাম �দান করন।
11a. উপেরর েথেক আলাদা হেল, রা�ার কাজ চলেছ: বা�িবকভােব ��ািবত কাজিট েযখােন হেব েসই রা�ার নাম �দান করন,
যিদ না এিট েসই রা�ায় ঘেট থােক েযখােন িঠকানািট �েযাজয্ হে�। (উদাহরণ: 55 Water Street-এর জনয্ কাজ করা হে�, অথচ
খনন চলেছ Old Slip-এ)।

12.

এবং

এর মেধয্: েসই দুিট রা�ায় নাম �দান করন েযগিলর সােথ রা�া অ�ে�র্দ করেছ (েচৗরা�া)।

13. উে�শয্: আপিন েকন অনুমিতনামার জনয্ আেবদন করেছন তার কারণ �দান করন (উদাঃ নতু ন ভবন িনমর্ াণ, �িটযু� ফুটপাত
েমরামত ইতয্ািদ)।

14. উ�ু� জায়গার সংখয্া: ��ািবত েযকিট উ�ু� খনন করা হেব তার সংখয্া �দান করন।
15. ে�ে�র আকার: ��ািবত কােজর ে�ে�র েমাট বগর্ ফুেটজ �দান করন।
16. সামেনর ৈদঘর্ য্: সম� ��ািবত কােজর েমাট ৈরিখক ফুেটজ �দান করন। নতু ন ভবন িনমর্ াণ বা নবরপায়েণর কাজ কের থাকেল
স�ূণর্ ভবেনর সামেনর ৈদঘর্ য্ �দান করন।

17. কাজ শরর তািরখ: ��ািবত কাজ শর হওয়ার �তয্ািশত তািরখিট �দান করন। (অনুমিতনামার সীমাব�তা �িতফিলত করেত
NYC DOT �ারা পিরবতর্ন করা েযেত পাের)

18. কাজ সমাপেনর তািরখ: ��ািবত কােজর সমাপেনর �তয্ািশত তািরখ �দান করন। (অনুমিতনামার সীমাব�তা �িতফিলত করেত
NYC DOT �ারা পিরবতর্ন করা েযেত পাের)

19. আপিন যিদ খনন কাজ কের থােকন এবং তা দুিট রা�ার েকােণ বা েচৗরা�ােক �ভািবত কের থােক, তেব েসই অনুযায়ী �ে�র উত্তর
িদন। িব�ািরত তেথয্র জনয্

https://www.nycpedramps.info/sites/default/files/2018-08/ContractorBrochure.pdf েদখুন।
িবভাগ D: কােজর অ�েলর নকশা
দুিট রা�ার েকােণর সীমা

েসই ��ািবত কােজর জায়গািটর একিট েরখািচ� �দান করন যার জনয্ আপিন অনুমিতনামািট চাইেছন। রা�ায়, উভয় েচৗরা�া, উত্তর িদক �দশর্ নকারী তীর, ফুটপাত/সড়ক
দুিট রা�ার েকাণ
�� এবং খনেনর জায়গা অথবা িনমর্ াণ য�পািত/সাম�ী রাখার �ানিনণর্ য়, ইতয্ািদ সহ সম� �াসি�ক তথয্ েদখান। ��বয্: অনলাইেন এই ফমর্ িট পূরণ করা হেল, রা�ায়, উভয়
গমেনর অিধকার
েচৗরা�া, উত্তর িদক �দশর্ নকারী তীর, ফুটপাত/সড়ক ��গিল পূরণ করা েযেত পাের, তেব এই ফমর্ িট ি�� করার পের কােজর অ�েলর নকশািট অবশয্ই হােত এঁেক িনেত হেব।
রা�ার েকােণর সীমা

উদাহরণ:

ফুটপাত
দুিট রা�ার েকােণর সীমা

পথচারীেদর
বাঁধােনা িকনারার ঢালু

বাঁধােনা িকনারার
েকাণ

সড়ক

েকাণ এবং দুিট রা�ার েকােণর পিরকি�ত সং�া

িবভাগ C: অিভযািচত অনুমিতনামার ধরন

ে�েল নয়

আপনার ��ািবত কােজর উপর িভিত্ত কের েসই সম� অনুমিতনামা েচক করন েযগিলেত আপিন আজ আেবদন করেত চান।

বাঁধােনা িকনারার
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উত্তর
িদক
�দশর্ ন
করন

ভবন লাইন

35’
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বাঁধােনা িকনার

O S
L L
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P

বাঁধােনা িকন

ভবন লাইন

ভবন লাই

িবভাগ E: অনুমিতনামা সােপ� শতর্ািদ (েকবলমা� কাযর্ ালেয়র বয্বহােরর জনয্)
এই অ�লিট েকবল OCMC �ক� ময্ােনজার বয্বহােরর জনয্। এখােনই আপিন েদখেত পােবন েয �ীকৃত অনুমিতনামার উপর কী অনুমিতনামা সােপ� শতর্ািদ �দান এবং ি��
করা হে�। এই অ�েল িলখেবন না।

িবভাগ F: আেবদনকারীর অনুেমািদত �িতিনিধ কতৃর্ ক �ীকৃিত এবং স�িত
19. দািখলকারী: েয বয্ি� এই আেবদনিট পযর্ ােলাচনা এবং অনুেমাদেনর জনয্ জমা িদে�ন ছাপার হরেফ তার নাম িলখুন।
20. েটিলেফান #: এই আেবদন জমা েদওয়ার বয্ি�র একিট ৈবধ িদবাকালীন েটিলেফান ন�র �দান করন।

21. �ারা �া�িরত: এই আেবদন জমা েদওয়ার বয্ি�িটেক অবশয্ই আেবদনকারীর অনুেমািদত �িতিনিধ হেত হেব এবং তােক অবশয্ই তার আসল �া�
করেত হেব।
22

তািরখ: আেবদেনর জমা েদওয়ার তািরখ �দান করন।

