
 

 

কিমশনার 

 
NYC DOT Office of Permit Management & Office of Construction Control & Mitigation পরবত� 
িব�ি� না েদওয়া পয �� জনসাধারেণর সােথ বাত�ালােপর ���য়া সীিমত করেব, বুধবার, March 18, 
2020 েথেক এ�ট কায �কর হেব এবং Coronavirus COVID-19 জ�ির অব�া েঘাষণার কারেণ িন�িলিখত 
বাধ�তামূলক ���য়া�িল বা�বায়ন করেব: 

বীমা, অ�াকাউ� আপেডট এবং নত�ন  পারিমট ের�জে�শন 
কারও সােথ মুেখামুিখ েদখা করা হেব না, সম� নিথপ�"constructionpermits@dot.nyc.gov ইেমল 
আইিডেত ইেমল কের পাঠান এবং �া�িরত/মুখব� বা িসল করা/েনাটাির করা আসল নিথপ� িনেচর 
�ঠকানায় ডাকেযােগ পাঠান: 

NYC DOT – Permit Management  
55 Water Street, Concourse  
New York, NY 10041 
Attn: Insurance Department 

বািণ�জ�ক সাধারণ দায়ব�তা (Commercial General Liability, CGL) নীিত এখনও 
constructionpermits@dot.nyc.gov -এ পাঠােত হেব CGL আপেডট জমা করার আেগ 
পয �ােলাচনা এবং  
 
পারিমেটর জন� আেবদন করা – িনবি�তঅনুমিত�াপক  
সকল িনবি�ত অনুমিত�াপকেক NYCStreets Permit Management System www.nycstreets.net 
ব�বহার কের পারিমেটর জন� আেবদন এবং অথ � �দান করেত হেব। আপিন যিদ অনুমিত�াপক হন 
এবং এখনও আমােদর অনলাইন সুিবধাজনক ���য়া ব�বহার না কের থােকন তাহেল আপনার 
NYCStreets-এর অ�াে�স �েয়াজন হেব। আপনার নাম, েকা�ািনর নাম, অনুমিত�াপেকর ID# িলেখ 
এই ইেমল অ�াে�েস পাঠান: constructionpermits@dot.nyc.gov  এবং এক�ট ব���গত শনা�করণ 
ন�র (Personal Identification Number, PIN)-এর জন� অনুেরাধ ক�ন। 
 
সরকাির চ� ��র পারিমেটর জন� NYCStreets Permit Management System www.nycstreets.net 
ব�বহার কের অনলাইেন আেবদন করেত হেব। কােজ অ�সর হওয়ার িব�ি�, চ�ড়া� রােয়র িচ�ঠ 
(অ�াওয়াড� েলটার) এবং সরকাির চ� ��র কাজ সং�া� সম� �� governmentpermits@dot.nyc.gov-
এ পাঠােত হেব 
 
েরাডওেয় স�ূণ � ব� করার অনুেরাধেরাডওেয় স�ূণ � ব� করার ���য়া 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/full-rdway-closure-procedure.pdf-এ উপল�। পূরণ 
করা েরাডওেয় স�ূণ � ব� করার ফম � 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_full_roadway_closure_procedures.pdf PDF 
ফাইল িহেসেব েসভ করেত হেব এবং FullRoadwayClosure@dot.nyc.gov– এ ইেমল করেত হেব। (এই 
ফেম �র ��ান করা �িতিলিপ পাঠােবন না।) 
 
নত�ন বািড়েত বড় মােপর পিরবত�ন করার অনুেরাধ 
নত� ন বািড়েত বড় মােপর পিরবত�ন করার অনুেরাধ জানােনার ���য়া 
http://www.nyc.gov/html/dot/streetworks/downloads/pdf/new-building-major-alteration-
procedures.pdf-এ উপল�। সহায়ক নিথপ� সহ পূরণ করা অনুেরাধপ� 
NewBldgMajorAlter@dot.nyc.gov.-এ পাঠােত হেব। 
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ভ�/SCARA/জিম ভরাট করর অনুেরাধ 
�াহেকর ভে�র জন� আেবদন করার ���য়া 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_engineering_package_vault_application.pdf-এ 
উপল�। আেবদন স�িক�ত তথ�, SCARA ফম �, ই��িনয়ািরং �িয়ং এবং সহায়ক নিথপ� 
vaults@dot.nyc.gov-এ ইেমল কের ��ান পরী�াকারী ইউিনট (Plan Examination Unit, PEU)-এ জমা 
করেত হেব। জমা করা ��ান PEU পয �ােলাচনা করেব এবং �েয়াজন হেল, অনুমিত�াপক/ 
েডেভলপােরর সােথ কনফাের� কল/WebEx করেব। 
 
ব���গত (�াইেভট) বািড়/স�ি�র মািলকেদরেক রা�ার পােশর হাটঁার জায়গা েমরামত করা এবং 
ক�ােনািপ পুনন �বীকরণ করার পারিমট িনেত অথবা পারিমট অফ েরকেড�র অনুেরােধর ���য়াকরেণর 
জন�   সহায়ক নিথপ� সহ আেবদনপ� বা অনুেরাধ constructionpermits@dot.nyc.gov -এ 
ইেমল করেত হেব, , িবশদ িববরণ http://streetworksmanual.nyc/chapter-three/application-
procedures-sidewalk-construction-permit-এ েদওয়া আেছ। কম� আেবদনপ� ���য়া করেবন, 
�� দািব পিরত�াগ করেবন এবং পারিমট�ট স�ি�র মািলকেক ইেমেলর মাধ�েম পাঠােবন। 
(DOT পারিমট দ�র ব� থাকেব, ডাকেযােগ িকছ�  পাঠােবন না বা আেবদনপ� িনেয় িনেজ চেল আসেবন না)। 
আরও তেথ�র জন� constructionpermits@dot.nyc.gov -এ ইেমল কের বা (212) 839-9561/9566 
ন�ের েফান কের আমােদর মুখ� কায �ালেয় েযাগােযাগ ক�ন। 
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