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NYC DOT 
েমাটরযা�ী এবং পািকর্ ং [motorist.shtml] 

িবেশষ পািকর্ ং সনা�করণ (Special Parking Identification, SPI) অনুমিতনামার ধারেকর জনয্ 
অ�ায়ী যানবাহন পিরবতর্ ন (Temporary Vehicle Change, TVC) ফমর্ ওরেফ িসিট �িতব�ী 
পািকর্ ং অনুমিতনামা (City Disability Parking Permit, CDPP) 
আপনার যিদ অ�ায়ীভােব অনয্ যানবাহন বয্বহােরর দরকার হয় েযিট আপনার অনুমিতনামােত তািলকাভু� েনই, এবং এেত আপনার িতনিট বা আেরা কম বাহন তািলকাভু� রেয়েছ, 
তেব অ�ায়ী যানবাহন পিরবতর্ েনর (TVC) ওেয়ব ফমর্িট পরূণ করন, অথবা েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00 েথেক িবকাল 5:00 পযর্� আমােদর �াহক পিরেষবা েকে� (718) 433-
3100 ন�ের েফান করন। িনউ ইয়কর্  িসিটেত বয্বসািয়ক সমেয়র পের, আপিন 311 ন�ের েফান করেত পােরন। িনউ ইয়কর্  িসিটর বাইের হেল (212) 639-9675 ন�ের েফান করন। TTY 
এর জনয্ (212) 504-4115 ন�ের েফান করন। অনু�হ কের মেন রাখেবন: েকা�ািন, বয্বসা, অ�ায়ী, টয্াি�, বয্াপারী, পিরবহনকারী বা বািণিজয্ক ে�ট [../../downloads/pdf/tvc-faq.pdf] 

অ�ায়ী যানবাহন পিরবতর্ েনর জনয্ অনেুমািদত নয়। এই ফমর্িটর জনয্ েকবলমা� ই�ারেনট এ�ে�ারার বয্বহার করন কারণ এিট অনয্ানয্ �াউজারগিলেত কাজ করেত পারেব এমন 
আ�াস েদওয়া যায় না। 

অনুেরাধ করা তািরখ  
মাস/িদন/বছর 

 
**আবশয্ক** 

 
 
 

অনুমিতনামার ধারেকর নাম 
 

**আবশয্ক** 
 
 

শহর �িতব�ী অনুমিতনামার ন�র 
 

**আবশয্ক** 

 
 
েযাগােযােগর পদিব 

 

**আবশয্ক** 
 

�ারি�ক তািরখ অনুেরােধর তািরখেক �াক-তািরখ করেত পাের না  
অ�ায়ী কভােরেজর �ারি�ক তািরেখর জনয্ অনুেরািধত  
মাস/িদন/বছর 

 
**আবশয্ক** 

 
 

অ�ায়ী যানবাহেনর তথয্ 

লাইেস� ে�ট ন�র 
 

**আবশয্ক** 

 
ে�ট 

 

**আবশয্ক** 

 
বছর 

 

**আবশয্ক** 
 
 
ৈতির 

মাস/িদন/বছর 

মাস/িদন/বছর 
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**আবশয্ক** 

 
 
রং 

 

**আবশয্ক** 
 
 
অ�ায়ী যানবাহেনর মািলক 

 

**আবশয্ক** 
 
 

অ�ায়ী যানবাহেনর মািলক 
 

**আবশয্ক** 
 

(সেবর্া� 14 িদেনর জনয্ ৈবধ) 

 
ইেমইল: 

 

**আবশয্ক** 
 

(আমরা আপনার ফমর্িট েপেয়িছ এই মেমর্ আপনার ইেমইল িঠকানায় একিট িনি�তকরণ পাঠােনা হেব) 

 
মেনানীত বয্ি� 

 
 
 

 
যিদ জমা করার েবাতামিট কাজ না কের তেব আপনার কয্াশ পির�ার করন এবং অথবা �াহক পিরেষবােত েফান করন। বয্বহারকারী �িত েকবলমা� একিট আেবদন গহৃীত হেব। 

 
 

 
 
 

*মেনানীত বয্ি�- যিদ অনুমিতনামার ধারক 18 বছেরর কম বয়সী হয় তেব অনু�হ কের মাতািপতা, অিভভাবক বা অনয্ বয্ি�র নাম িদন িযিন আেবদনকারীর �িতিদেনর পিরচালনার 

জনয্ আইনীভােব দািয়��া� রেয়েছন। যিদ অনুমিতনামার ধারক 18 বছেরর বা তার েবিশ বয়� হয় এবং আসল আেবদেন �া�র করেত অ�ম হন তেব দয়া কের �ামী/�ী, গাহর্ �য্ স�ী, 

অিভভাবক বা অনয্ বয্ি�র নাম িদন িযিন আেবদনকারীর �িতিদেনর পিরচালনার জনয্ আইনীভােব দািয়��া� রেয়েছন। 

সরকারী পিরেষবাগিল েভাট েদওয়ার জনয্ িবেশষভােব �ভািবত নয়। একিট েভাটার িনব�ীকরণ ফমর্ http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml-এ  

[http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml], অথবা (212) 868-3692-েত েফান কের পাওয়া যােব।  
 
 
 
�হ�� 2020 িনউ ইয়েকর্ র িসিটর 

 

আিম েরাবট নই 
reCAPTCHA 

েগাপনীয়তার - শতর্ ািদ 

DOT–এ পাঠান 
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