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িাধািণ নিেন্ধি – প্রনিয়াি উৎি, ম াোইল ফুড ট্রার্, চািব্রয়লাি এেং র্ঠিি জ্বালািী মপাড়াবিাি িিঞ্জা    

ির্ল তথ্য অেশযই ইংবিনিবত নিবত হবে 

• পজরনবশ সুরক্ষা জবিাগ (Department of Environmental Protection, DEP) অনলাইন CATS-এ লগইন করুন:  www.nyc.gov/dep/cats 

• লগইন করার পর, নীনের বানমর বাটনন থ্াকা “ Industrial Registrations (োনণনিযর্ নিেন্ধি)” জনববােন করুন। 

• আপনানক “My Requests (আ াি আবেিিি ূহ)” মমনু টযানব জননে যাওো হনব 
 

িতুি িিঞ্জাব ি িিয নিেন্ধি: 

• ড্রপডাউন মমনু মথ্নক “Select Request Type (আবেিবিি ধিি নিেকাচি র্রুি)”  এর “Registration – General Process (নিেন্ধি – িাধািণ 

প্রনিয়া)”-এ নির্ র্রুি।” 

• “Create (ততনি র্রুি)” বাটনন জিক করুন।  

• প্রজতটি মক্ষনের তথ্য পূরণ করুন। আনবেন ফরনম বাধযতামূলক মক্ষেসমূহ তারকাজেহ্ন দ্বারা জেজহ্নত করা রনেনে। (উোহরণস্বরূপ, মাজলনকর ইনমইল ঠিকানা)। 

• সরঞ্জানমর তনথ্যর জননে, ড্রপডাউন মমনু মথ্নক প্রজিোর ধরন (4A) জনববােন করুন (োরব্রেলার, মমাবাইল ফুড মিজডং মমজশন, কঠিন জ্বালানী মপাড়াননার সরঞ্জাম (েুলা) 

সম্পনকব  পৃষ্ঠার নীনে একটি অজতজরক্ত তনথ্যর টযাব রনেনে।)।  

• পূরণ করার পর, উভয় বাটনন নির্ র্রুি  যা “Certification Checkbox (িাটিক নফবর্শি মচর্েক্স)” এবং “Save (িংিক্ষণ র্রুি)” অথ্ো “Save 

& Submit (িংিক্ষণ র্রুি এেং ি া নিি)” নানম রনেনে। 
 

নিেন্ধি িোয়বিি িিয:  (ম য়াি মশষ হওয়াি তানিবেি 180 নিবিি  বধয ি া নিি) 

• ড্রপডাউন মমনু মথ্নক “Select Request Type (আবেিবিি ধিি নিেকাচি র্রুি)” এর “Registration – Renewals  

(নিেন্ধি – িোয়ি)”-এ জিক করুন। 

• “Create (ততনি র্রুি)” বাটনন জিক করুন। 

• নবােননর িনয - আনবেননর আইজড/ইনস্টনলশন আইজড (মযমন- মশনের বণব বযতীত PB000112) জলখুন 

• “Continue (চানলবয় যাি)” বাটনন জিক করুন। 

• প্রজতটি মক্ষনের তথ্য পূরণ করুন। আনবেন ফরনম বাধযতামূলক মক্ষেসমূহ তারকাজেহ্ন দ্বারা জেজহ্নত করা রনেনে। (উোহরণস্বরূপ, মাজলনকর ইনমইল ঠিকানা)। 

• সকল তথ্য পযবানলােনা করুন। 

• “নফ এি তথ্য” এর অধীনন: “Yes (হযাাঁ )” অথ্বা “No (িা)”  জনববােন করুন “Is it a government owned property? (এটি নর্ িির্াবিি 

 ানলর্ািাধীি িম্পনি?)” এেং “Fee Waiver (নফ  ওকুফ)”  উিে অবস্থার প্রনের উত্তর জেন। 

• যজে আপজন উত্তর “Yes (হযাাঁ )”, জেনে থ্ানকন, তাহনল সরকাজর এনিজি জনববােন করুন এবং প্রমাণ প্রোন করুন। “My Requests (আ াি 

আবেিিি ূহ)” টযাব মথ্নক ডকুনমন্ট(সমূহ) আপনলাড করুন। 

• পূরণ করার পর, উভয় বাটনন নির্ র্রুি যা “Certification Checkbox (িাটিক নফবর্শি মচর্েক্স)” এবং “Save (িংিক্ষণ র্রুি)” অথ্বা “Save & 

Submit (িংিক্ষণ র্রুি এেং ি া নিি)” নানম রনেনে।  
 

ডকুব ন্টি ূহ িংযুক্ত র্িবত (শুধু াত্র PDF ডকুব ন্ট), তা “My Requests (আ াি আবেিিি ূহ)” মমনু মথ্নক প্রবেশমযাগয:   

• আনবেন নম্বর/আনবেননর আইজড খুুঁনি মবর করুন। একটি ফাইল সংযুক্ত করনত PDF আইকনন জিক করুন।  

• “Add Attachment (িংযুনক্ত মযাগ র্রুি)”-এ জিক করুন (শুধুমাে মেসসহ 40 অক্ষনরর কম ফাইলনাম সম্পন্ন জপজডএফ ফাইল আপনলাড করা যানব।) 

• ডকুনমন্ট সংযুক্ত করার পর, উপনর বাম মকাণাে থ্াকা “My Requests (আ াি আবেিিি ূহ)” টযানব জিক করুন। 
 

Submit Application and Payment (আবেিি ি া নিি এেং অথ্ক পনিবশাধ র্রুি), তা “My Requests (আ াি আবেিিি ূহ)” মমনু মথ্নক প্রবেশমযাগয: 

• “Submit (ি া নিি)” আইকনন জিক করুন (তাজলকার মশনে থ্াকা সবুি রনের তীরযুক্ত আইকন)।  

অথ্ব পজরনশানধর প্রজিোে এজগনে যান। অথ্ব পজরনশানধর জবস্তাজরত পেনক্ষপ CATS মপনমন্ট ডকুনমনন্ট রনেনে।  

• সফলিানব িমা মেওোর পর আনবেনকারী এবং মাজলক উিনেই একটি স্বেংজিে ইনমইল পানবন।  
 

সহােতার িনয, অনুগ্রহ কনর 718-595-3855 নম্বনর কল করুন অথ্বা আমানেরনক জননের ঠিকানাে ইনমইল করুন Catsfeedback@dep.nyc.gov  

http://www.nyc.gov/dep/cats
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
Catsfeedback@dep.nyc.gov
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বাজণজিযক জনবন্ধন - প্রাসজিকতা 

• প্রজিোর উৎনসর িনয সাধারণ জনবন্ধন - এনিােরননমন্টাল মরটিং জস (Environmental Rating C) প্রাপ্ত প্রজিোিাত করার সরঞ্জাম, যা প্রজত 

জমজননট 100 স্টযাডাডব  ঘনফুনটর (scfm) সমান বা অজধক এবং 2000 scfm এর মেনে কম প্রবানহর হার উৎপােন কনর;  

• অজিলাজর ইজঞ্জনযুক্ত মমাবাইল ফুড ট্রাক - অজিলাজর ইজঞ্জনযুক্ত সকল মমাবাইল ফুড ট্রাকগুনলানক অবশযই একটি জনবন্ধন িমা জেনত হনব এবং 110 

ডলার জফ প্রোন করনত হনব। টাোর 4 জহনসনব তাজলকািুক্ত অজিলাজর ইজঞ্জনগুনলার জফ 12 বের পযবন্ত মওকুফ করা হনব। 

• বাজণজিযক োরব্রেলার - বাজণজিযক োরব্রেলারনলানক অবশযই একটি জনবন্ধন িমা জেনত হনব এবং 110 ডলার জফ প্রোন করনত হনব। একই ফযাজসজলটিনত 

সপ্তানহ 875 পাউনডর মবজশ মাংস রান্না করা হে এমন োরব্রেলারগুনলানত অবশযই এমন জনগবমন জনেন্ত্রণ যন্ত্রযুক্ত করনত হনব যা জবজধর আবশযকতা পূরণ 
কনর। 

1. বযবসা প্রজতষ্ঠাননক অবশযই প্রজত মানস িেকৃত ও প্রজিোিাত মাংনসর পজরমানণর মরকডব  রাখনত হনব, জনগবমন জনেন্ত্রণ রক্ষণানবক্ষণ করনত হনব 

এবং জনেন্ত্রণ সরঞ্জানমর মযনকান ত্রুটির প্রজত মননানযাগ রাখনত হনব। অনুনরাধ সানপনক্ষ, মরকডব সমূহ DEP-মত সরবরাহ করনত হনব।   

2. মেইন োজলত োরব্রেলার জনগবমন জনেন্ত্রণ: DEP এই জসদ্ধানন্ত উপনীত হনেনে ময, মেইন োজলত োরব্রেলানরর ময সকল জনগবমন জনেন্ত্রণ যন্ত্র 15 

RCNY 37-06(a)-এ মঘাজেত আবশযকতা পূরণ কনর মসগুনলার মনধয সাউথ্ মকাস্ট এোর মকাোজলটি মযাননিনমন্ট জডজিক্ট (SCAQMD) 

কতৃব ক সাটিব জফনকট প্রাপ্ত অিীিূত কযাটাজলস্ট (অনুঘটক) যুক্ত োরব্রেলার অন্তিুব ক্ত। আনবেনকারী যজে সাটিব জফনকট প্রাপ্ত নে এমন একটি জনেন্ত্রণ যন্ত্র 

স্থাপন করার জসদ্ধান্ত মনন, তাহনল আনবেনকারীনক অবশযই 15 RCNY 37-06(a)-এ মঘাজেত মটস্ট মডটা প্রোন করনত হনব।    

SCAQMD তাজলকাে সংযুক্ত করা:  www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-

certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0  

3. নীে মথ্নক জ্বালাননা আগুন জনেন্ত্রণকরণ: আনবেনকারীনক অবশযই 15 RCNY 15 RCNY 37-06 (b)-এ মঘাজেত মটস্ট মডটা প্রোন করনত হনব। 

এই জবজধ অনুসানর স্থাজপত এবং/অথ্বা পজরোজলত ময মকাননা জনগবমন জনেন্ত্রণ যন্ত্রনক অেশযই জনউইেকব  জসটি ফাোর মকানডর (New York City Fire 

Code) অনুনেে FC 609.4.1 মমনন েলনত হনব। জফটননস P-64 কমাজশবোল জকনেন একিস্ট অযাড মপ্রজসজপনটটর জিজনং মটকজনজশোন (Fitness 

P-64 Commercial Kitchen Exhaust & Precipitator Cleaning Technician) এর FDNY সাটিব জফনকটধারী মকাননা বযজক্ত কতৃব ক 
পুনরা বযবস্থাসমূহ অবশযই পজরষ্কার করনত হনব। 

• কঠিন জ্বালানী মপাড়াননার সরঞ্জাম (রান্নার েুলা) - একটি খােয ততজরর প্রজতষ্ঠানন হওো খরনের িনয রান্নার সরঞ্জানম যজে প্রাথ্জমকিানব কেলা, কাঠ বা 

অনয কঠিন জ্বালানী বযবহার করা হে, তাহনল আপনানক অবশযই DEP এর কানে একটি জনবন্ধন িমা জেনত হনব এবং 110 ডলার জফ প্রোন করনত হনব।  

§ 24.149.5(b) অনুসানর, বাজণজিযক েুলার িনয রান্নার সরঞ্জামনক অবশযই DEP দ্বারা সাটিব জফনকট প্রাপ্ত জনগবমন জনেন্ত্রণ যনন্ত্রর মাধযনম পজরোলনা 
করনত হনব। 
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