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সংবাদপ� বে�র মািলকেদর জনয্ িনব�ীকরণ 
ফমর্ 

 

িনউ ইয়কর্  িসিটর ফুটপােত ("মািলক") রাখা েয েকানও সংবাদপ� বে�র িনয়�েণ থাকা মািলক বা বয্ি�েক এই ফমর্িট পূরণ করেত 
হেব এবং �িত বছের একবার নেভ�েরর ১ -এ NYC পিরবহণ িবভাগ (Department of Transportation, "DOT")-এ জমা িদেত হেব। 
�িতিট �কাশনার জনয্ আবশয্ক রেপ একিট পৃথক িনব�ীকরণ ফমর্ এবং অধুনাতন �ােনর তািলকা বয্বহার করা উিচত। েকানও 
িঠকানা এবং/অথবা নােমর পিরবতর্ ন, সংবাদপ� বে� গিলেত িবতরেণর জনয্ �দত্ত �কাশনাগিলর পিরবতর্ ন হেল েসই স�েকর্  
মািলকেদর ত�ুিণ DOT-েক অবিহত করেত হেব। সংবাদপ� বে�র সংখয্ায় দশ শতাংশ বা তার েবিশ সংখয্ার পিরবতর্ ন হেল 
আবশয্ক রেপ যথা�েম, �ােনর তািলকা বা অপসারেণর িব�ি�, নতুন বা সংেশািধত িনব�ীকরণ ফেমর্র মাধয্েম DOT-েক জমা িদেত 
হেব। এখােন সম� DOT ফমর্ উপলভয্: www.nyc.gov/dot. 

 

1. �কাশনার নাম: 
�িতিট �কাশনার জনয্ পৃথক িনব�ীকরণ ফমর্ বয্বহার করন। 

 

 

2. মািলেকর নাম: 
 
 

�ত� মািলেকর নাম 
 
 

সত্তার নাম (সম� মািলকেদর জনয্, আবশয্ক রেপ এখােন উে�িখত সত্তা ও বীমা শংসাপ� এবং �িতপূরণ ফেমর্র উে�িখত সত্তােক 
একই হেত হেব) 

 
 

িঠকানা (রা�ার িঠকানা হেত হেব। েপা� অিফস ব� ন�র �হণেযাগয্ নয়।) 
 
 

িসিট ে�ট িপন েকাড 
 
 

েটিলেফান না�ার ই-েমইল িঠকানা 
 
 

3. NYS েসে�টাির অফ ে�ট এ িনবি�ত সত্তার নাম এবং িঠকানা েযখােন সম� অিফিসয়াল েনািটশ েদওয়া হেব 
এবং/অথবা ডাকেযােগ পাঠােনা হেব। 
আপনার েকা�ািনর তথয্ েদখেত, এখােন যান  www.dos.ny.gov 

 
 

সত্তার নাম 
 
 

িঠকানা 

http://www.nyc.gov/dot
http://www.nyc.gov/dot
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4. অিতির� েযাগােযাগ তথয্ (ঐি�ক): 
 
 

নাম েটিলেফান না�ার ইেমইল িঠকানা 
 
 

িঠকানা 
 
 

িসিট ে�ট িপন েকাড 
 

5. এই �কাশনার জনয্ সংবাদযর্ােকর সংখয্া:   
 

6. বীমার পিরমাণ: 

□$300,000 (1-99 সংবাদযর্াক) □$1,000,000 (100+ সংবাদযর্াক) 

7. বীমা বাহেকর নাম: 
বীমা বাহকেক আবশয্ক রেপ িনউ ইয়কর্  ে�েট বয্বসা করার লাইেস� �া� হেত হেব। 

 
 

 

8. মািলেকর স�িতর িববৃিত: 
 
আিম,  , �তয্িয়ত কেরিছ েয িনউ ইয়কর্  িসিট �শাসিনক েকাড (New York City 
Administrative Code)-এর ধারা 19-128.1 এবং স�িকর্ ত আইনগিল অনুসাের আমার মািলকানা এবং/অথবা িনয়�েণর অধীেন 
রেয়েছ এমন উপের উে�িখত �কাশনার জনয্ সম� সংবাদযর্াকগিল লাগােনা, র�ণােব�ণ এবং অপসারণ করা হেব। আিম আবশয্কতা 
অনুযায়ী সংবাদযর্ােকর �ানগিলর একিট তািলকা, �া�িরত �িতপূরণ ফমর্, এবং একিট বীমা শংসাপ� পিরবহণ িবভােগ জমা িদেয়িছ। 

 
�া�র:  তািরখ:   

 

********************************************************************************************
* 

 

সংবাদর য্ােকর েয সকল মািলকরা যথািবহীতভােব উপেরর সম� আবশয্ক তথয্ সরবরাহ করেত বয্থর্ হেবন তারা পিরবহণ 
িবভােগর আইন �ারা সরবরািহত �িতকার বলবৎকরেণর আওতায় গণয্ হেবন। 

-------------------------------------------------------
- 
�িতিট �কাশনার জনয্ �া�িরত, একিট আসল িনবি�ত ফমর্, অনু�হ কের এখােন েফরত 
পাঠান: 
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এই ফমর্িট স�েকর্  আপনার যিদ েকানও �� থােক তেব অন�ুহ কের সংবাদযর্াক ইউিনটেক (212) 839-8854-এ েফান 
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