
 

িনউ ইয়ক িস ট 
পিরেবশ সুর া িবভাগ (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION) 
 

িনব েনর জন  আেবদন 
উে দ প ােকজ AR299 ও AR300

 

ফম িল অবশ ই ইংের জেত পূরণ করেত হেব 
 

এই ফম িলর সােথ যা যা জমা িদেবন: 
1. NYC ভবন িবভাগ (Department Of Buildings, DOB) এর উে দ অনুমিতর কিপ
2. িফ (িহসাবকৃত িফ এই িনেদশনা পে র শেষ উে খ করা আেছ)

 

এই ফম িল যখােন জমা িদেত হেব: 

অনু হ কের এই দু ট ফম (AR299 ও AR300) পূরণ ক ন এবং ব গতভােব জমা িদন বা ডাকেযােগ NYC Department of Environmental 
Protection,  
Bureau of Environmental Compliance, 59-17 Junction Boulevard, 9th Floor, Flushing, New York 11373 এ রণ ক ন। 

 

অবশ ই আপনােক এই ফম িল স ূণ েপ পূরণ করেত হেব� 
 

অস ণূ ফম িল হণ করা হেব না 
অনু হ কের AR299 এ আপনার লখা তথ  (ব  #14 বােদ) AR300 এ একই ন রযু  বে  িলখুন 

1. ভবেনর ঠকানা: য ভবন বা অবকাঠােমা উে দ করা হেব স টর বেরা, িস ট, ট এবং জপ সহ ঠকানা। 

2. ভবন বা অবকাঠােমার ধরন: ভবন বা অবকাঠােমার িনমােণর উপকরেণর ধরন ( যমন ইট, কং ট, ইত ািদ)� 

3. ভবেনর তলা: ভবন বা অবকাঠােমার মাট তলার সংখ া।

4. ােরর মাট ফল: ভবন বা অবকাঠােমার ােরর ফেলর মাট য়ার িফট।

5. রা ার িদেকর স ুখভাগ: 
ভবন বা অবকাঠােমা ট রা ার িদেকর স খুভােগ যত ফুট ান দখল কের আেছ তার পিরমাপ।  যিদ ভবন বা অবকাঠােমা টর স ুখভােগ 
একািধক রা া থােক, তাহেল কবলমা দীঘতর স খুভােগর উে খ ক ন।

6. ভবেনর স ুখভাগ: ভবন বা অবকাঠােমা টর কৃত স খুভােগ যত ফুট ান রেয়েছ তার পিরমাপ।

7. উে দ  করা অনুেমাদন পাওয়ার যত িদন পের উে দ ক হয়

     7a. উে েদর সময়কাল ািবত উে দ কে র ত ািশত সময়সীমা [ যমন. 2 িদন, 3 স াহ, এক মাস]� 

8. ও 8a. ভবেনর অনুেমাদন # (যিদ পাওয়া যায়) 
এবং ইসু কৃত তািরখ: 

ইেতামেধ  আপিন এই উে েদর জন  NYC ভবন িবভাগ [DOB] কতৃক অনুেমাদন া  হেল, অনুেমাদন ন র এবং অনুেমাদন জািরর 
তািরখ ট উে খ ক ন।

9. হণ করার সময় ভবন িবভাগ থেক 
উে েদর অনুেমাদেনর এক ট কিপ দান 
ক ন: 

ইেতামেধ  আপিন অনুমিত হণ কের থাকেল, আপনার এই িনব ন জমা দওয়ার সােথ এক ট কিপ অ ভ  ক ন।  আপিন এখনও অনুমিত 
না পেয় থাকেল, আপনােক িনেচ উে খ করা ঠকানায় এক ট কিপ পাঠােত হেব বা এক ট কিপ (718) 595-3744 ন ের ফ া  করেত হেব। 

10. উে দকারী ঠকাদার: 
উে দকারী ঠকাদােরর কা ািনর নাম, টিলেফান ন র এবং স ূণ ঠকানা।  ঠকানায় বেরা এবং জপ কাড অবশ ই অ ভ  করেত 
হেব। 

11. ও 11a. উে দ ত াবধানকারী ব : উে দ ত াবধানকারী ব র নাম এবং পদিব।

12. ব কণা বায়বুািহত হওয়া রাধ করেত গৃহীত 
পূব সতকতা িচি ত ক ন: 

ব কণা বায়ুবািহত হওয়া রাধ করেত য ধরেনর পূব সতকতা হণ করা হেব তার িব ািরত িববরণ দান ক ন ( যমন: উপ ব িবেবচনা কের 
উপকরণেক পািন িদেয় ভজােনা হেব ইত ািদ)�� 

13. য প িতেত উে দ কাযকর করা হেব: 
কীভােব উে দ ট কাযকর করা হেব তার িববরণ দান ক ন (উদাহরণ: হ চািলত সর াম, যাি ক মাধ ম ইত ািদ ব বহার কের) এবং কান 
ধরেনর উপকরণ ব ব ত হেব (উদাহরণ: হ চািলত সর াম, জ াক হ ামার, ববক াট ইত ািদ)� 

14. অবকাঠােমা টেত িক অ াসেব স-সমি ত 
উপাদান রেয়েছ? 

অবশ ই "হ া"ঁ বা "না" উে খ করেত হেব। 

    14a. উ র হ া ঁহেল: 
"হ া"ঁ হেল, যেকােনা উে দ কায েমর পূেব সম  অ াসেব স-সমি ত উপাদানেক অবশ ই সরােত হেব।  িনউ ইয়ক িস ট িবধােনর 
িশেরানাম 15 এর অধ ায় 1 দখনু।  িডপাটেমে র ওেয়ব সাইট WWW.NYC.GOV/DEP এ কিপ পাওয়া যােব 

    14b. ও 14c. উ র না হেল: "না" হেল, আপনার ACP5 ফম টজমাকারী অ াসেব স ইনে েরর নাম এবং সা টিফেকট ন র দান ক ন।

15. উে দ িনব ন দািখল করার জন  দায়ব  
িত ান: 

কা ািনর নাম, টিলেফান ন র, স ূণ ঠকানা, মািলক/এেজ  বা অিফসােরর নাম ও মািলক/এেজ  বা অিফসােরর পদিব।  ঠকানায় বেরা 
এবং জপ কাড অবশ ই অ ভ  করেত হেব।  া র ট অবশ ই মািলক/এেজ  বা অিফসােরর হেত হেব, তািরখ অ ভ  করার িবষয় ট 
রণ রাখেত হেব। 

উে দ িফ এর তথ : ফুট একেক রা ার স ুখভাগেক ভবেনর তলার সংখ া িদেয় ণ কের, সই ণফলেক পিঁচশ স  ($0.25) িদেয় ণ কের গণনা করা হয়, তেব শত হল নূ নতম ফী $250.00 এর 
চেয় কম হেত পারেব না।  কােনা ভবেনর এেকর অিধক রা ার স ুখভাগ থাকেল, িহসােব সেবা দঘ ট ব বহার করা হেব।

 

তথ ,  এবং জ াসার জন : অনু হ কের আমােদর ওেয়বসাইট www.nyc.gov/dep দখুন বা 311 এ কল ক ন 

�
 
       BPAC 47 – BENGALI – DEMOLITION PACKAGE 



Form AR299 – Rev 12/2020 

 
 

THE CITY OF NEW YORK 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Bureau of Environmental Compliance 
59-17 Junction Boulevard, 9th Floor 

Flushing, New York 11373 
 

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  
DDEEMMOOLLIITTIIOONN AARR229999 

Premises 
1. Address: Borough: 2. Building or Structure Type: 3. Number of Stories: 

City: State: Zip Code: 4. Total Floor Area (Sq Ft): 5. Street Frontage (Ft): 6. Building Frontage (Ft): 

 

Demolition 
7. Approximately, how many days after receiving 
approval from both the Department of Buildings 
(DOB) and the Department of Environmental 
Protection (DEP) do you anticipate starting 
demolition? 

7a. Approximately, how many 
days / weeks / months do you 
expect to be doing demolition? 

8. Building Permit Number (if available): 8a. Date Issued: 

9. Is a copy of the DOB Demolition Permit being submitted with this Registration?

Yes  No
If DOB Demolition Permit is NOT being submitted with this Registration, please submit a copy when received. 

 

Demolition Contractor 
10. Name of Company:   Telephone: 

Address: Borough: Zip Code: 

11. Name of Person Supervising Demolition: 11a.Title: 

 

Demolition Procedures 
12. Indicate precautions taken to prevent particulate matter from becoming airborne: 

13. Method of demolition to be employed: 

 

Asbestos 
14. Was this an ACP7 (Asbestos Abatement) Project?

 Yes  No 
14a. If Yes, please provide date when project was completed: If No, please provide the name of the Asbestos Investigator who filed your ACP5 Form 

14b. Asbestos Investigator: 14c. Certificate Number: 

 

Firm Responsible for Filing Demolition Registration 
15. Name of Company: Telephone: 

Address: Borough: Zip Code: 

Name of Owner / Agent or Officer: Title: Signature: Date: 

 

FOR DEPARTMENT USE ONLY 

Certificate of Registration Number: Date Processed / Approved: Approved by (Examiner): 

 

FOR INFORMATION, QUESTIONS, AND INQUIRIES: Please visit our website at www.nyc.gov/dep or call 311 
 


