
রাস্া খ�ালার অনমুতি এবং সংরতষিি রাস্াসমহূে রাস্া খ�ালার অনমুতি

অনমু�োদমনর এই বিভোগটি সেই েকল সষেমরে প্রম�োজ্য স�ষেমরে DOT এর অনমু�োদন প্রদোনকোরী কো�্োলয় �মন কমরন স� এর েোমে 
রোস্োর উপবরভোগ ষেবিগ্রস্ হওয়োর আশঙ্ো আমে, এিং এমি অন্তভ্ুক্ত বকন্তু েীব�ি নয় বিষয়গুবল হল, রোস্ো খনন, গি্ করো, িো 
রোস্োয় অন্য সকোনও কোজ �ো রোস্োর উপবরভোগমক ষেবিগ্রস্ করমি পোমর। েোধোরণভোমি েুরবষেি েড়ক েম্পমক্ আমরো জোনমি, 
অনগু্রহ কমর সদখুন http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/protectedst.shtml

রোস্ো সখোড়োর অন�ুবি েোধোরণিঃ সেেি ি্যবক্ত িো কি্্পষে বনময় েোমকন �োমদর �োটির নীমের অিকোঠোম�োমি কোজ করোর 
প্রময়োজন, এমি অন্তভ্ুক্ত আমে পবরমষিো প্রদোনকোরী সকোম্পোবন, ঠিকোদোর (স��ন- বনিবধিি দষে জমলর পোইমপর ব�ব্রি ব�ব্রি)। 
বকভোমি অনমু�োবদি ি্যবক্ত বহমেমি বনিবধিি হমিন সে েম্বমধি আমরো জোনমি অনগু্রহ কমর http://streetworksmanual.nyc/
chapter-three/permitee-registration-process সদখুন।

তবত্ডং খমরামি/তনম্াহের কাজ চালাহনার অনমুতি সমূে

এ ধরমণর অন�ুবি বন�ো্ণ বন�ো্মণর কোমজর জন্য প্রম�োজ্য �ো েড়মকর �মধ্য এিং েোধোরণিঃ রোস্োর বনকটিিতী বন�ো্ণ কোমজর 
েোমে েম্পবক্ি। েোধোরণিঃ, এই বিভোমগ অনমু�োদমনর জন্য আমিদন করোর আমগ বনউ ইয়ক্ বেটি পূি্ দপ্তর (DOB) দ্োরো ইেু্য 
করো একটি বিধ অন�ুবিপমরের প্রময়োজন। এই বিভোমগর আওিোভুক্ত বন�ো্ণ-েংক্োন্ত কো�্কলোমপ অন্তভ্ুক্ত বকেু বিষয় হল বন�ো্ণ 
েংক্োন্ত উপকরণ এিং েরঞ্ো�, অস্োয়ী িড় �ন্ত্রপোবি রোস্োর পোমশ িো ফুটপোমে রোখো (উদোহরণস্বরূপ, বন�োণ ্েো�গ্রী, সক্ন, ি�ু 
ট্োক, ঝুপবড় অেিো �োনিোহন টোনোর গোড়ী, বন�ো্ণ কোমজর কনমটইনোর, বনরোপত্ো স্োপনো, টুল কোট্, বন�ো্ণ পোবক্ং নীবি�োলোর 
বেহ্নে�হূ) অেিো রোস্ো িো ফুটপোমির উপর বদময় বন�ো্ণ উপকরণ স্োনোন্তর। এই বিভোমগ আমরো রময়মে রোস্োর উপমর স্োপমনর 
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তবত্ডং খমরামি/তনম্াহের কাজ 
চালাহনার অনমুতি সমেূ

তিওটি (DOT) খথহক আতম তক ধরহের অনমুতি খপহি পাতর?

সম্মতি ও অনহুমাদনসমেূ



কোজ (স��ন- ি্যোনোর এিং আমলোকেজ্জোর লোইট) এিং েড়মকর উপর স্োয়ী স্োপনো বন�ো্ণ (স��ন - েোইমকল রোখোর জোয়গো)। 
বিব্ডং বিবর/বন�ো্মণর কোজ েোলোমনোর অন�ুবিে�হূ েোধোরণিঃ সেেি ি্যবক্ত িো কি্্পষে সনন �োরো বন�ো্ণ ক�ক্োন্ড পবরেোলনো 
কমরন, �োমদর �মধ্য আমেন সেভলপোর ও ঠিকোদোরগণ। 

ফুটপাথ তনম্াহের অনমুতিসমেূ

এ ধরমণর অন�ুবি ফুটপোি স�রো�ি, ফুটপোি প্রবিস্োপন অেিো নিুন ফুটপোি বিরীর জন্য প্রম�োজ্য। ফুটপোে বন�ো্মণর 
অন�ুবিে�হূ েোধোরণিঃ সেেি ি্যবক্ত িো কি্্পষে সনন �োরো ফুটপোি বিবর কমরন, এমি অন্তভ্ুক্ত আমেন সেমভলপোর ও 
ঠিকোদোরগণ এিং ি্যবক্তগি িোড়ীর �োবলক (ফুটপোি স�রো�ি এিং কোজটি �বদ শুধু�োরে িোমদর বনমজমদর দ্োরো পবরেোবলি হয়)।

শাতমযানার সম্মতি ও অনহুমাদন সমেূ

এ ধরমণর অন�ুবি ফুটপোমির উপর শোব�য়োনো স্োপমনর জন্য েম্মবি ও অনমু�োদন লোমভর সষেমরে প্রম�োজ্য। শোব�য়োনোর খুটি 
সপোিোর জন্য রোস্োয় গি্ করোর একটি এককোলীন অন�ুবি আিবশ্যক। শোব�য়োনোর অন�ুবি েোধোরণিঃ িোড়ীর �োবলক, ি্যিেোর 
�োবলক এিং ব�বন শোব�য়োনো টোঙোমছেন িোঁমক বনমি হমি।

রাস্া ধাহর আবজ্না খফলার পাত্র রা�ার অনমুতিসমেূ

রোস্ো ধোমর আিজ্নো সফলোর পোরে রোখোর অন�ুবিে�হূ সকোন একটি শহমরর রোস্োর উপর অস্োয়ীভোমি পোরে রোখোর জন্য প্রময়োজন 
�ো ঘমরর আিজ্নো িো সকোনও প্রকমপের পুনগঠ্মনর কোমজ েবচিি আিজ্নো সফলোর জন্য ি্যিহোর করো হময় েোমক। এ ধরমণর 
অনমু�োদন দইুটি সষেমরে প্রময়োজনীয় নয়: (1) �খন বন�ো্ণ কোমজর জন্য একটি প্েক বেওবি (DOB) অনমু�োদন প্রময়োজন অেিো 
(2) �খন একটি বেওটি (DOT) এর বন�ো্ণ কোমজর জন্য অনমু�োদন প্রময়োজন।

ভবন ভটে এবং ট্ান্সফম্ার ভহটের অনমুতি ও অনহুমাদনসমূে

বিব্ডং ভল্ট হল রোস্োর বনমে স� সকোন ধরমণর সখোলো �ো েম্পবত্ সরখোর িোইমর অিস্োন কমর এিং উপমর ঢোকো েোমক। রোস্োর 
বনমে এ ধরমণর সখোলো জোয়গো ি্যিহৃি হমি পোমর, উদোহরণস্বরূপ স্োমরমজর জন্য। �োমহোক, এই েংজ্োর েোরটি ি্যবিক্�  
রময়মে: �বদ সখোলো জোয়গো (1) বিমশষভোমি স� সকোন ভিমনর সেলোর অেিো সিেম�মটে প্রমিশ করমি ি্যিহৃি হমল; (2) প্রো 
�লূিঃেব�কভোমি আমলো এিং িোিোে েলোেমল; (3) পবরমষিো প্রদোনকোরী সকোম্পোনী কি্্ক বিবর অেিো রষেণোমিষেণ করো হমল; 
অেিো (4) েোিওময়, সরলপে এিং এেমির েোমে েম্পবক্ি সকোন স্োপনোর অংশ হমল।

ট্োন্সফর�োর ভল্ট হল �োটির বনমের একটি স্োপনো িো কষে �োমি বিদ্ুযবিক ট্োন্সফর�োর এিং আনষুবগিক (�ো েংম�োগী এিং 
েম্পবক্ি) �ন্ত্রপোবি েোমক। ট্োন্সফর�োর ভল্ট েোধোরণি বিদ্ুযবিক পবরমষিো প্রদোনকোরী সকোম্পোবন কি্্ক স্োবপি, অবধক্ি এিং 
রষেণোমিষেণ করো হয়। বিদ্ুযবিক পবরমষিো প্রদোনকোরী সকোম্পোবনর েোমে নগমরর েুবক্ত েোমক �ো িোমদর ট্োন্সফর�োর ভমল্টর জন্য 
নগমরর েম্পদ দখল এিং ি্যিহোর করোর অন�ুবি সদয়। স� সকোন ভিন ভল্ট অেিো ট্োন্সফর�োর ভমল্টর বন�ো্ণ, পবরিি্ন 
অেিো স�রো�মির জন্য এনওয়োইবে বেওটি (NYC DOT)-এর অন�ুবির প্রময়োজন হয়। অবধকোংশ ভল্ট েম্পবক্ি কোমজর জন্য 
বেওবি (DOB) এর বনকট হমি পবরকপেনো েম্মবি এিং অনমু�োদন প্রময়োজন হয়। বকেু সষেমরে, ল্যোন্ড�োক্ েংরষেণ কি্্পষে  
(�বদ ভল্টটি একটি ঐবিহোবেক জোয়গোয় অিবস্ি হয়) অেিো স�মট্োপবলটন পবরিহন কি্্পমষের (MTA) সেমক (�বদ ভল্টটি সকোন 
েোিওময় অেিো টোমনমলর প্রমিশ�মুখ অিবস্ি হয়) অনমু�োদন প্রময়োজন হয়। নিুন ভিন ভল্ট বিবর করমি অেিো বিদ্য�োন 
বিব্ডং ভল্ট েম্প্রেোরণ করমি এনওয়োইবে বেওটি (NYC DOT) এর অনমু�োদন (বিব্ডং), েোড় ও িোবিলম�োগ্য অন�ুবি প্রদোমনর 
অবফে কি্্ক একটি ভল্ট লোইমেমন্সর প্রময়োজন হয়।

তিওটি (DOT)-এর অনমুতির জন্য প্রহযাজনীয শি্াবলী পাওযা যাহব 
তিওটি (DOT) -এর োইওহয আইন এই ঠিকানায

www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/hwyrules.pdf

আহরা িহথ্যর জন্য পতরদশ্ন করুন: 

www.streetworksmanual.nyc/


