
 
 

হাইড্র্যান্ট পানি ব্যব্হারেে তথ্য এব্ং অিুমনতে জিয আরব্দরিে নিরদে শাব্লী 
 

পানির প্রকল্পের জিয যখি পানি প্রল্প াজি হ  এবং বযবহাল্পরর জিয পানির নবকে উৎস িা থাল্পক তখি হাইড্র্যান্ট পানি বযবহাল্পরর অিুমনত প্রল্প াজি হ । 

উদাহরণস্বরূপ, NYC পাল্পকে র নিিথাম্ব (NYC Parks’ GreenThumb)-এর সাল্পথ ভাল্প া অবস্থাল্পি থাকা কনমউনিটি বাগাল্পির গাছগুন ল্পত 

হাইড্র্যান্ট পানি বযবহাল্পরর অিুমনতর জিয আল্পবদি করা যযল্পত পাল্পর। ঠিকাদার, নিমোতা, নকছু বযবসা প্রনতষ্ঠাি এবং ইল্পভল্পন্টর প্রল্পযাজকগণও এই ধরল্পির 

অিুমনতর জিয আল্পবদি করল্পত পাল্পরি।  
 
যেভারব্ আপিাে আরব্দি জমা নদরব্ি 

অি াইি: 

হাইড্র্যান্ট পানি বযবহাল্পরর অিুমনতর আল্পবদিটি পূরণ করুি এবং QueensPermits@dep.nyc.gov (এই ইল্পম টি সক  বল্পরার জিয)-এ PDF 

সংযুনি নহল্পসল্পব ইল্পমই  করুি। প্রনি াকরল্পণর জিয কমপল্পে 14 কমেনদবল্পসর অিুমনত নদি। আপিার অিুমনত অিুল্পমানদত হল্প  যগল্প  এবং যপল্পমন্ট প্রনি া 

সম্পন্ন হল্প , আপিাল্পক আপিার অিুল্পমাদি ইল্পমই  করা হল্পব এবং মানকে ি যুিরাষ্ট্র ডাক পনরল্পেবা (United States Postal Service, USPS)-এর 

মাধযল্পম একটি হাডে  কনপ আপিাল্পক যপ্ররণ করা হল্পব।  
 

সরাসনর: 

অযাপল্প ন্টল্পমন্ট নিধোরণ করল্পত আপিার স্থািী  পনরল্পবশ সংরেণ নবভাগ (Department of Environmental Protection, DEP)-এর িাহক 

যসবা অনিল্পস ক  করুি। আমাল্পদর িাহক যসবা অনিসগুন ল্পত প্রল্পবল্পশর জিয আপিাল্পক অবশযই একটি অযাপল্প ন্টল্পমন্ট নিল্পত হল্পব এবং মাস্ক বা মুল্পখর 

আচ্ছাদি পনরধাি করল্পত হল্পব। আমরা এই মুহূর্তে  ও াক-ইি প্রনি া িহণ করনছ িা। নিনিত হল্প  নিি যয আপনি আপিার অযাপল্প ন্টল্পমল্পন্ট পূরণকৃত 

আল্পবদিপত্রটি সল্পে নিল্প  এল্পসল্পছি। 
 

Bronx 
718-466-8481 
  
Brooklyn 
718-923-2629 

Manhattan 
212-643-2201 
  
Queens 
718-595-3258 

  
Staten Island 
718-876-6802 

 
পানি ব্যব্হারেে নি 

প্রনত মাল্পস $55 + প্রনতনদি $13.50। অিুমনত প্রদাল্পির পূল্পবেই অথে প্রদাল্পির অিুল্পরাধ করা হল্প ল্পছ।  

(কনমউনিটি গাল্পডে ি বযতীত) 
 

কম চারপে অঞ্চরলে নিভাইসসমূহ (Reduced Pressure Zone Devices, RPZs) 

পাবন ক পানি সরবরাল্পহর দূেণ যরাধ করল্পত হাইড্র্যাল্পন্টর সাল্পথ যযল্পকাল্পিা সংল্পযাগ কম চাল্পপর অঞ্চ  (RPZ)-এর সাল্পথ সমন্ব  কল্পর বযবহার করল্পত 

হল্পব। প্লানম্বং সরবরাল্পহর যদাকাি যথল্পক RPZ যকিা যাল্পব। 
 

কনমউনিটি গাল্পডে িগুন  আপনি ইল্পমল্প র মাধযল্পম বা আপিার অযাপল্প ন্টল্পমল্পন্ট (উপল্পর জমা যদও ার নিল্পদে নশকাগুন  যদখুি) জমা যদও ার সম  DEP-

এর একটি RPZ বযবহার করার জিয অিুল্পরাধ করল্পত পাল্পর। 
 
ব্যব্হারেে অিুরমানদত সময় 

হাইড্র্যান্টগুন  যকব মাত্র সকা  7:30 যথল্পক সন্ধ্যা 7:30 পযেন্ত বযবহার করা যযল্পত পাল্পর।  

 
 

(চ মাি) 

 
 
 

mailto:QueensPermits@dep.nyc.gov


 
 
 

যনদ আপিার প্রকল্পের জিয নভন্ন সম সীমার প্রল্প াজি হ  তাহল্প  আপিাল্পক অবশযই নবকে সম সীমার জিয অিুল্পরাধ করল্পত হল্পব। নবকে সম সীমার 

জিয অিুল্পরাধ করল্পত অিুিহ কল্পর একটি নচঠি জমা নদি যাল্পত অন্তভুে ি থাকল্পব: 

 

(1) যয কাজটি করা হল্পচ্ছ তার নববরণ। 

(2) অিুল্পরাধ করা িতুি সম সীমা। 

(3) প্রকল্পের যনদ যকাল্পিা ঝুুঁ নক থাল্পক তল্পব জিসাধারল্পণর সুরো  যযল্পকাল্পিা ঝুুঁ নক যরাধ করল্পত হল্পব এমি সতকে তার একটি তান কা। 

 

অিুিহ কল্পর আপিার আল্পবদিসহ যযল্পকাল্পিা ববকনেক নচঠি QueensPermits@dep.nyc.gov ঠিকািা  ইল্পমই  করুি।  

 
তাপমাত্রাে সীমাব্দ্ধতা 

বাইল্পরর তাপমাত্রা 32 নডনি িাল্পরিহাইল্পের নিল্পচ যিল্পম যগল্প  হাইড্র্যাল্পন্টর বযবহার নিনেদ্ধ করা হ ।  

 
নব্নি, প্রনব্িাি এব্ং পনেদশেি 

হাইড্র্যান্টগুন  সবেদাই কাজ করল্পছ এবং বযবহার যযাগয তা নিনিত কল্পর যসগুন  সুরনেত এবং রেণাল্পবেল্পণর জিয সমস্ত নি মকািুি যমল্পি 

হাইড্র্যান্টগুন  যখা া, বযবহার এবং পনরচা িাকারী সক  পারনমে যহাল্ডারল্পক নিউ ই কে  নসটি যকাড অিুসরণ কল্পর চ ল্পত হল্পব। অিুমনত বা আইল্পির 

যকাল্পিা শতে  িা মািল্প  কনমশিার কতৃে ক অিুল্পমাদি বানত  করা হল্পত পাল্পর। পনরল্পবশ সংরেণ অনধদপ্তল্পরর কমীগণ যযল্পকাল্পিা সম  হাইড্র্যান্টগুন  

পনরদশেি করল্পত পাল্পরি। 

 

 নিউ ইয়কে  নসটিে নব্নিে অিযায় 20-এে নশরোিাম 15 যদখুি। 

 
যকারিা প্রশ্ন আরে? 

(718) 595-7000 িম্বল্পর ক  করুি। 

 

  

mailto:QueensPermits@dep.nyc.gov
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হাইড্র্যান্ট পানি ব্যব্হারেে অিুমনতে আরব্দিপত্র যেভারব্ পূেণ কেরব্ি 

 
ঠিকাদাে এব্ং প্লাম্বারেে জিয নিরদে শাব্লী 

অিুিহ কল্পর অিুমনতর আল্পবদিপল্পত্রর সক  ঘর পূরণ করুি। 

 
প্রথ্ম অংশ 

আরব্দিকােীে পুরো িাম: এটি অিুমনতর জিয অিুল্পরাধ করা বযনির িাম হও া উনচত (অথোৎ মান ক, ঠিকাদার  

বা প্লাম্বার)। 

 

কারজে সাইট/োস্তাে ঠিকািা/নসটি/যেট/নজপ/ব্লক/লট: এই ঘরগুন  আপনি যয সম্পনিল্পত কাজ করল্পছি তার ঠিকািা নিল্পদে শ কল্পর। 

 
নিমোণ নশল্প প্রকল্প (Construction Industry Scheme, CIS) অযাকাউন্ট #: আপিার বতে মাি NYC DEP CIS 

অযাকাউন্ট িম্বরটি এখাল্পি অন্তভুে ি করুি। 

 

হাইড্র্যান্ট #: আপনি যয হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পছি তার নভনিল্পত হাইল্পড্র্ন্ট িম্বরটি পাও া যাল্পব।  

 
নিতীয় অংশ 

আপনি যনদ িতুি নিমোল্পণর জিয এই অযানপ্লল্পকশিটি পূরণ কল্পর থাল্পকি তল্পব “িতুি নবনল্ডং” বক্সটিল্পত টিক নদি। 

 

ব্রো/ব্লক/লট: এটি আপনি যয সম্পনিল্পত কাজ করল্পছি তার ঠিকািা নিল্পদে শ কল্পর। 

 

মানলরকে িাম: এখাল্পি সম্পনির মান ল্পকর িাম অন্তভুে ি করুি। 

 

CIS অযাকাউন্ট #: সম্পনির মান ল্পকর NYC DEP CIS অযাকাউন্ট িম্বরটি যনদ থাল্পক তল্পব তা এখাল্পি অন্তভুে ি করুি। যনদ িা 

থাল্পক তল্পব একটি িতুি অযাসাইি করা হল্পব। 

 

মানলরকে যিাি #/ ইরমইল: এখাল্পি সম্পনির মান ল্পকর যযাগাল্পযাল্পগর তথয অন্তভুে ি করুি। 

 

শুরুে তানেখ/যশরেে তানেখ: যয সমল্প  আপিার হাইড্র্যান্ট বযবহাল্পরর প্রল্প াজি হল্পব এটি যসই সম সীমা। 

 
ব্যব্হৃত নদরিে সংখযা: এটি আপনি হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পবি এমি যমাে নদল্পির সংখযা, আপনি যযনদি হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পবি িা 

(যযমি- ছুটির নদি, সপ্তাহাল্পন্ত ইতযানদ) তা বাল্পদ। 

 

শুরুে সময়/যশরেে সময়: আপনি নদল্পির যয সম গুল্প াল্পত হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পবি এগুল্প া যসই ঘণ্টা। (অিুিহ কল্পর বযবহাল্পরর 
অিুল্পমানদত ঘণ্টা এবং বযবহাল্পরর নবকে সম সীমার অিুল্পরাধ সম্পনকে ত উপল্পরর তথয যদখুি) 

 
কযারলন্ডাে নদরিে সংখযা: এটি যমাে সংযুি কযাল্প ন্ডার নদল্পির সংখযা, এর জিয আপিার অিুমনত প্রল্প াজি (আপিার তান কাভুি বাদ 

যদও া নদিগুন  সহ)। 

 

ব্জে ি: সপ্তাল্পহর যয নদি বা ছুটির নদল্পি আপনি হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পবি িা এমি যযল্পকাল্পিা নদল্পির তান কা। 

 

যে িেরিে কাজ কো হরব্: আপনি কী জিয হাইড্র্যান্ট বযবহার করল্পবি অিুিহ কল্পর তা বণেিা করুি। 

 

RPZ/মরিল/নসনেয়াল #: আপনি যয RPZ বযবহার করল্পবি তার প্রস্তুত, মল্পড  এবং নসনর া  িম্বর অন্তভুে ি করুি। 

 

মানলক/ঠিকাদাে/প্লাম্বারেে স্বাক্ষে: এই অিুল্পমাদিটি আল্পবদিকারী কতৃে ক (যযমি- মান ক, ঠিকাদার বা প্লাম্বার) স্বােনরত হল্পত হল্পব। 

 

োস্তাে ঠিকািা/নসটি/যেট/নজপ/যিাি #/ইরমল: এটি আল্পবদিকারীর বানি বা বযবসাল্প র ঠিকািা হল্পত হল্পব। 



 
 

 
কনমউনিটি গারিে ি এব্ং ইরভন্ট প্ররোজকরদে জিয নিরদে শাব্লী 

আপনি যয কনমউনিটি গাল্পডে ল্পির জিয আল্পবদি করল্পছি অিুিহ কল্পর তা আপিার অিুমনতর আল্পবদিপল্পত্র যিাে করুি।  

 
অিুিহ কল্পর অিুমনতর আল্পবদিপল্পত্র নিল্পচর ঘরগুন  পূরণ করুি। 

• আল্পবদিকারীর পুল্পরা িাম 

• গাল্পডে ল্পির ঠিকািা বা সরাসনর হাইড্র্যাল্পন্টর (প্রথম অংশ) সামল্পির ঠিকািা 

• প্রতযানশত বযবহাল্পরর তানরখ (1 এনপ্র  যথল্পক 30 িল্পভম্বল্পরর মল্পধয) 

• প্রতযানশত বযবহাল্পরর ঘণ্টা (সকা  7:30 যথল্পক সন্ধ্যা 7:30 পযেন্ত) 

• বযনতিম (সপ্তাহাল্পন্ত, ছুটির নদি ইতযানদ) 

• আল্পবদিকারীর স্বাের, ঠিকািা, যিাি িম্বর এবং ইল্পমই  (নিতী  অংল্পশর নিল্পচ) 

 
আপনি যনদ যকাল্পিা কনমউনিটি গাল্পডে ল্পির জিয আল্পবদিকারী হি এবং আপিার যনদ যসগুন  জািা িা থাল্পক তল্পব আপিার CIS, ব্লক ও  ে এবং 

হাইড্র্যান্ট িম্বর বা যমাে নদিগুন  পূরণ করার প্রল্প াজি যিই।  

 
যকারিা প্রশ্ন আরে? 

(718) 595-7000 িম্বল্পর ক  করুি। 
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