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ঘর 

সম্পর্কে DOT 

গাড়ি চালকর্ের  

ফেডর ও বাস   

সাইর্কল চালক  

পথচারী ও েুটপাত  

ফসতু 

ডচহ্ন, ডসগন্যাল এবং 

রাস্তার আর্লা 

ডন্রাপত্তা কার্েক্রর্ের 

অনু্েডতন্াো/ফ্র্যাঞ্চাইডি 

সচরাচর ডিজ্ঞাসয প্রশ্ন 

সাইটেযাপ 

 

DOT-এ য োগোয োগ করুন 

এস্টেস্টেন আইল্যান্ড যেরি অনুমরিনোমো 
চলরিত্রোয়যনি/রচত্রগ্রহযেি অনুমরিনোমোি আযেদযনি রনযদে শোেলী 

 
অনুমরিনামাটি রনয়রমি রনর্ধারিি ফেরি ফনৌকাগুরিতি এবং ফেন্ট জজধ  ও ফহায়াইটহি ফেরি টারমধনািগুরিতি রিি রিত্রগ্রহতে ও 

িিরিত্রায়তনি জনয জায়গাি েীরমি বযবহাতিি মঞু্জরি ফেয়। রনউ ইয়তকধ ি রেটিি আইন, শীর্ধক ৩৪ , র্ািা ১ - ০৩ অনুোতি, রনউইয়কধ  
রেটি পরিবহন রবভাগ (New York City Department of Transportation, NYC DOT)-এি ফেরি রবভাগ দ্বািা প্রেত্ত অনুমরিনামা 
ছাডা ফকান বযরি টারমধনাতি বা ফেরিতি বারেরজযক বযবহাতিি জনয রিি রিত্রগ্রহে; িিরিত্র তিরি; ফটরিরভশন কযাতমিা বযবহাি ও 

পরিিািনা, ফটরিরভশন েিঞ্জাম েঞ্চািে, অথবা েহায়ক আভযন্তিীে পরিতবশনা োজাতনা বা ফ ািাি কাজ কিতব না। 

বযস্ত েমতয় িিরিতত্রি অনুমরি ফেওয়া হয় না, (ফোমবাি ফথতক শুক্রবাি, েকাি ৬:00 ফথতক েকাি ৯.৩০ - এবং রবকাি ৪.৩০  

ফথতক েন্ধ্যা ৭:00) অনুমরিনামাি মূিয $ ১00.00 প্ররি ঘন্টা। রনম্নরির ি শিধ াবিী/রবরর্রনতর্র্গুরি প্রত াজয: 

1. ফেটন আইিযান্ড ফেরিি প্রর্ান পরিিািন কমধকিধ া কিতধ ক অনুতমােন বযিীি ফনৌকা ও টারমধনাতিি েবধজনীন অঞ্চিগুরিতি প্রতবশ 

অরর্কাি েীরমি। রবরর্রনতর্র্ ুি অঞ্চতি ফকানও প্রতবশ অরর্কাি ফেওয়া হতব না। 
2. ফমাট কমী এবং অরভতনিাি েং যা বাতিা (১২) জতনি ফবরশ হওয়া িিতব না। 
3. ফকানও তবেযুরিক শরি েংত াজন অনুতমারেি নয়। 
4. ফকবি বহনত াগয (হাি র্তি িা াি) েিঞ্জাম অনুতমারেি। ট্রাইপড অনুতমারেি নয়। 
5. ফেরি টারমধনাি বা ফনৌতকা জতুড  াত্রী প্রবাতহ ফকানরূপ বার্া তিরি হতি পািতব না। 
6. ফেরি রিতপি ঘূেধায়মান েিজা এিাকা, িিমান রেিঁরড, েিজা, অথবা প্রতবশপতথ ফকানও প্ররিবন্ধ্কিাি তিরি কিা  াতব না। 
7. িিরিত্রায়তনি উতেতশয ফেরিি  াত্রাপতথি পরিবিধ ন কিা হতব না। 
8. ফকানও ফপাোি, বযানাি, বা প্রিািপত্র টারমধনাতি বা ফেরি ফনৌকাগুরিি ফকানও পতষ্ঠিতি িাগাতনা  াতব না। ফকানও ফটরবি, 

কাঠাতমা বা রিত্রেিক অনুতমারেি হতব না। 
9. অনুমরিনামা প্রাপ্ত বযরিি োমগ্রী এবং/অথবা েিঞ্জাম িা াি জনয জায়গাি বযবিা প্রোন কিা হতব না। 
10. কমী েেেয এবং টারমধনাি কমধিািীতেি েমূ্পেধ েহত ারগিা রেতি হতব। 
11. অনুমরিনামাটি েবধো োতথ িা তি হতব এবং অনুতিাতর্ি রভরত্ততি প্রেশধন কিতি হতব। 
12. Staten Island ফেরিি প্রর্ান পরিিািন কমধকিধ াি একক রবতবিনাি রভরত্ততি DOT এই অনুমরিনামাটি প্রিযাহাতিি 

অরর্কাি েংিক্ষে কতি। 
13. রনউইয়কধ  রেটি পরিবহন রবভাতগি ফেরি রবভাতগি অনুমরিনামা এবং ফময়তিি রমরডয়া এবং রবতনােন কা ধািয় (Mayor’s Office 

of Media and Entertainment, MOME) এি পতথক অনুমরিনামা উভয়ই ফেই পরিরিরিতি আবশযক,  াি অর্ীতন MOME এি 

আইন দ্বািা MOME ফথতক একটি অনুরমরিনামা প্রতয়াজনীয়। 
14. উপতিি ফকানও একটি শিধ  পূিে না কিা হতি িিরিত্রায়তনি/রিত্রগ্রহতেি রনরর্দ্ধ হতি পাতি। 
15. অনুমরিনামাি আতবেনগুরি ফকবিমাত্র রনরেধষ্ট িান, িারি  এবং েমতয়ি জনয অনুতমারেি হতি পাতি (অথধাৎ অনুমরিনামা রবকল্প 

িারি  বা "বতরষ্টি িারি "-এি োতথ প্রোন কিা হতব না)।  রে রনরেধষ্ট কিা িান, িারি  এবং েমতয় অনুমরিনামাটি বযবহাি না কিা হয় 

িতব ফেই অনুমরিনামাটি বাতজয়াপ্ত কিা হতব।  রে আতবেনকািীিা আবহাওয়া েম্পতকধ  রিরন্তি থাতকন বা িাতেি পরিকল্পনাগুরি পরিবরিধ ি 

হতি পাতি বতি েতেহ কতি থাতকন িতব, িািা একারর্ক িারিত ি অনুমরিনামাি জনয েংরিষ্ট প্রতেয় অথধ এবং আতবেন জমা রেতি পাতিন। 
উপতি বরেধি েমস্ত আবশযকিা পূিে কতি থাকতি আতবেনকািীতেি পিবিী অনুমরিনামা জারি কিা ফ তি পাতি। 
16. েমস্ত অনুমরিনামাি মূিয অতেিিত াগয এবং েমস্ত প্রতেয় অথধ িূডান্ত। 

 

আেশযক নরি: 

আবশযক নরথ: 

- প্রতেয় অথধ – প্রতেয় অতথধি গ্রহেত াগয উপায়গুরি হ'ি প্রিযরয়ি বযাংতকি ফিক বা মারন অডধ াি। িিরিত্রায়তনি জনয $100 প্ররি ঘন্টা 
রহোতব, অনুগ্রহ কতি NYC পরিবহে রবভাগতক ফিক প্রোন করুন (আমিা আর্ ঘন্টা রহোতব িরেে রেই না)। অনুতিারর্ি অনুমরিনামাি 

িারিত ি কমপতক্ষ রিনটি বযবোরয়ক রেন আতগই প্রতেয় অথধ ফপতি হতব; রবনা বযরিক্রতম। প্রতেয় অথধ একটি অনুেিেত াগয পদ্ধরিি 

মার্যতম ফপ্রিে কিাি েুপারিশ কিা হয়। 
অনুগ্রহ কতি েমস্ত প্রতেয় অথধ Janine Sharif, 1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301-এ পাঠান। 

অনযানয পরিবহে রিঙ্ক 
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ফকাতনা োইি িয়ন কিা হইরন োইি িয়ন করুন 

- বীমা শংোপত্র – বীমাি ফময়াে ফশর্ হতি পািতব না। "রনউ ইয়তকধ ি রেটি"আবশযকভাতব অরিরিি রবমা-কত ি রূতপ িারিকাভুি এবং 
শংোপত্রর্ািক রবভাতগ অরভরহি থাকতি হতব। রনম্নরির ি ঠিকানা বযবহাি কিা ফ তি পাতি: 1 Ferry Terminal Drive, Staten 

Island, NY 10301।  বীমাগুরিি জনয অরিরিি আবশযকিা এই পতষ্ঠাি নরথ আপতিাড রবভাতগি নীতি িারিকাভুি কিা হতয়তছ। 
- মুরি েমধ - অনুমরিনামাি জনয আতবেন কিাি পূতবধ অবশযই স্বাক্ষরিি হতি হতব এবং ফনাটারি কিাতি হতব। অনুগ্রহ কতি িিরিত্র মুরি 

েতমধি জনয এ াতন রিক করুন 
 

অনুগ্রহ কতি মতন িা তবন: অেমূ্পেধ আতবেন রবতবিনা কিা হতব না। 
 

আপনোি  রদ যকোনও প্রশ্ন িোযক েো সহোয়িোি আেশযকিো হয় িযে, অনুগ্রহ কযি 

Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov –যি য োগোয োগ করুন। ২৪-৪৮ ঘন্টোি মযযয যকউ একজন প্ররিরিয়ো 
জোনোযে। 

 

গ্রোহযকি িিয 
 
ফকাম্পারনি নাম: 

 

িাস্তাি ঠিকানা: 
 

রেটি: 

 

ফেট: 

 

রপন ফকাড: 

 

প্রথম নাতম ফ াগাত াগ: 

 

ফশর্ নাতম ফ াগাত াগ: 

 

ফোন নম্বি: (উোহিে. 212-555-5555) 

ইতমইি ঠিকানা: (উোহিে. john@doe.com) 

ফ াগাত াতগি পেরব: 

 
 
অনুতিাতর্ি রববিে: 

 

 

 
অনুমরিনোমোি িিয  

রনযদেশোেলী: এ াতন অনুমরিনামাি জনয িান রনবধািন করুন 

িান: রনবধািন... 

 

িারি :  

শুরু হওয়াি েময়: 1 00 েকাি ফশর্ হওয়াি েময়:  1     00    েকাি 
 

অনুগ্রহ কতি িান, িারি  এবং েময় ফ াগ কিাি জনয এ াতন রিক করুন  

অনুমরিনামাি েম্পরকধ ি িথয স্পষ্ট করুন 

চূডোন্ত মূলয: 
$0.00 

নরি আপযলোড করুন 

 

বারেরজযক োর্ািে োয়বদ্ধিা (Commercial General Liability, 

CGL) বীমা  া নূনযিমভাতব ISO েমধ CG 0001 এি েবধাতপক্ষা 
োম্প্ররিক েংস্কিে দ্বািা প্রতেয় কভাতিজ এি মতিা প্রেস্ত কভাতিজ প্রোন 

কতি (েংঘটন প্ররি নূযনিম $1,000,000 েরিরিি একক েীমা) এবং 
এবং ISO েমধ CG 2026 (04/13) ও 2037 (04/13)-এ কিা র্া ধ 
মতিা প্রেস্ত কভাতিতজি োতথ অরিরিি বীমা-কত ি রহোতব "রনউ ইয়কধ  
োইি িয়ন করুন ফকাতনা োইি িয়ন কিা হইরন 

রেটি"-ফক রনরেধষ্ট কতি। 

https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov
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মুরি েমধ 
ফকাতনা োইি িয়ন কিা হইরন 

জমা রেন 

োইি িয়ন করুন 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

গ্রহস্বত্ব রনউ ইয়তকধ ি রেটি আমাতেি োতথ ফ াগাত াগ করুন | েিিািি রজজ্ঞােয প্রশ্ন | ফগাপনীয়িা রববতরি | বযবহাতিি শিধ াবিী | োইট মযাপ 
 

http://www.nyc.gov/contact
http://www.nyc.gov/faqs
http://www.nyc.gov/privacy
http://www.nyc.gov/html/misc/html/tou.html
http://www.nyc.gov/sitemap

