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জমা েদওয়ার তািরখ 
 

েযাগােযােগর তথয্ 

আেবদনকারীর নাম 
(েকা�ািনর নাম িলখুন) 

 
িঠকানা 
(েকা�ািনর িঠকানা িলখুন) 

 
 
EIN #: 

 
 
 
 

েযাগােযােগর বয্ি� 
উদাহরণ�রপ অয্াটিনর্, ইি�িনয়ার বা 
�পিত 

 
িঠকানা 

 

েফান: 

ইেমল: 

ফয্া�: 

 
 
 

চুি� ময্ােনজার 

স�িত ম�রু হওয়ার পের েয বয্ি� িসিটেত অথর্ �দান, বীমা এবং সুর�া আমানত 
িনয়�ণ করেব 

 
 

িঠকানা 

 

েফান: 

ইেমল: 

ফয্া�: 
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আেবদনপে�র িববরণ 

আেবদনকারী িনমর্াণ, র�ণােব�ণ এবং বয্বহােরর জনয্ DOT -এর েথেক একিট �তয্াহারেযাগয্ স�িতর জনয্ আেবদন 

করেছন 

কাঠােমার (গিলর) বণর্না এবং অব�ান (গিল) পরূণ করন। অিতির� �ােনর আবশয্কতা হেল সংযুি�সমূেহর বয্বহার করন। 

উ� কাঠােমািট ��ােন আেছ িক না তার �মাণ�রপ আেবদনকারীেক উপেরর ভূ-কাঠােমাগিটর িবদয্মান অব�ার 
ফেটাগিল জমা িদেত হেব। 

আেবদনকারী অনুেরাধকৃত কাঠােমািট িন�িলিখত উে�েশয্ বয্বহার করেবন 

অিতির� তথয্, যিদ থােক

 
 

 

আেবদনকারী তথয্ 
 
আেবদনকারী হেলন 
একিটেত িটক করন। আেবদনকারী যিদ একিট অংশীদার বা িনগম হয় তেব উপযু� সীলেমাহেরর সােথ অংশীদািরে�র শংসাপ� বা সং�ার 

শংসাপে�র একিট �িতিলিপ সংযু� করন। 
 

িনউ ইয়কর্  ে�েটর অ�ভুর্ � একিট গাহর্ �য্ িনগম 
 

ে�েটর আইেনর অধীেন একিট িবেদশী কেপর্ােরশন আেয়ািজত এবং িনউইয়কর্  
ে�েট বয্বসা করার জনয্ যথাযথভােব অনুেমািদত 

একিট সাধারণ 

অংশীদাির� একজন 

�ত� 

অনয্ানয্, বণর্না করন 
 
 
আেবদনকারীর বয্বসােয়র 
�কৃিত 
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স�িত্তর তথয্ 

 

��ািবত কাঠােমা �ারা �িত�� �া�ণগিল হেলা 

একিটেত িটক করন। 
 

আেবদনকারীর মািলকানাধীন 
দিলেলর �িতিলিপ জমা িদন 

 

আেবদনকারী �ারা ইজারা েনওয়া 
মািলেকর স�িত এবং দিলল এবং ইজারা �িতিলিপ জমা িদন 

 
�াথিমক স�িত্ত উপকৃত মাধয্িমক স�িত্ত উপকৃত 

 
িঠকানা িঠকানা 

 
 
 
�ক এবং 

লেটর মািলক 

 
�ক এবং 

লেটর মািলক 

যিদ েকবল একিট স�িত্ত হয় তেব ি�তীয় স�িত্তর জনয্ �েযাজয্ নয় তা িনেদর্ শ করন। দ'ুিটর েবিশ হেল অিতির� তথয্ সংযু� করন। 
 

কিমউিনিট েবাডর্  িসিট 

পিরষদ সদসয্ 
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আেবদনকারী DOT �ারা �ীকৃিত আেবদেনর িন�িলিখত শতর্ ািদেত স�ত 
 

1. আেবদনকারী অ�ীকার কের েয, �তয্াহারেযাগয্ স�িতিট যিদ ম�রু হয় তেব তা আেবদনকারীর বয্ি�গত বয্বহােরর জনয্ হেব। 

2. আেবদনকারী িনি�ত কের েয িনউইয়কর্  িসিটর সম� কর, �দত্ত অথর্, খাজনা, জিরমানা এবং অনয্ানয্ অথর্ �েদয় বেকয়া 
স�ণূর্ রেপ পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

3. আেবদনকারী তার রিসদ �াি�র 30 িদেনর মেধয্, চুি�র শতর্ ািদ ওপর শনািন স�েকর্  জনগণেক অবিহত করেত দিুট সংবাদপে�র 
�িতিটেত দিুট িব�াপেনর জনয্ চালান �দান করেত স�ত থাকেবন। িসিট চাটর্ ােরর ধারা 371 অনুসাের শনািন অনিু�ত হয়। 

4. িবভাগ কতৃর্ ক ��াপেনর পের, এখিতয়ারযু� সম� এেজি� েথেক অনুেমাদন �া� হেয়েছ, আেবদনকারী সম� �েয়াজনীয় উপকরণ 
জমা েদেবন এবং সবর্জনীন নকশা কিমশন (Public Design Commission)-এ উপ�াপনা করেবন। আেবদনকারী িবভােগর এ জাতীয় 
িব�ি�র 45 িদেনর মেধয্ এই আবশয্কতা েমেন িনেত স�ত হন। (��বয্: এই আবশয্কতা েকবল উপেরর ভূ-কাঠােমাগিলর জনয্)। 

5. আেবদনকারী তার রিসদ �াি�র 30 িদেনর মেধয্, চুি�র শতর্ ািদ ওপর শনািন স�েকর্  জনগণেক অবিহত করেত দিুট সংবাদপে�র 
�িতিটেত দিুট িব�াপেনর জনয্ চালান �দান করেত স�ত থাকেবন। িসিট চাটর্ ােরর ধারা 371 অনুসাের শনািন অনিু�ত হয়। 

6. আেবদনকারী �তয্াহারেযাগয্ স�িত চুি� স�াদন (�া�র) এবং এিট �াি�র 15 িদেনর মেধয্ িবভােগর েফরত িদেত স�ত 
হেবন। এিট করেত বয্থর্ হেল স�িত অ�ীকােরর কারণ হেত। 

7. আেবদকরা �ীকার কেরেছন েয চূড়া� চুি�েত িসিটেক বািষর্ক �িতপরূণ, িনরাপত্তা আমানেতর র�ণােব�ণ এবং যথাযথ বীমা 
নিথ ফাইল করা অ�ভুর্ � থাকেব। আেবদনকারী এই বেকয়া সংি�� িবভােগর ��াপেনর 30 িদেনর মেধয্ িনরাপত্তার অথর্ �দান 
এবং বীমার শংসাপ� জমা িদেত স�ত থাকেবন। 

অতএব, 
আেবদনকারী িনি�ত করেছন েয িতিন উপেরর তািলকাভু� আেবদন েমেন েনওয়ার শতর্ ািদ েমেন চলেবন, বা অনয্থায় িতিন এই 
জাতীয় েকানও একিট বা সবকিট বেকয়ার িনধর্ািরত তািরেখর 10 িদন আেগ, িবভােগর কােছ িনধর্ািরত তািরখ (গিল) বািড়েয় 
েদওয়ার জনয্ িলিখতভােব অনুেরাধ করেবন। বািড়েয় েদওয়ার কারণগিল অবশয্ই অ�ভুর্ � করেত হেব। আেবদনকারী অবগত 
রেয়েছন েয, যিদ এই শতর্ ািদ েমেন না েনওয়া হয় তেব িবভাগ, পরবত� আর েকানও িব�ি� ছাড়াই, এই আেবদনিট বািতল কের 
েদেব। যিদ েকানও আেবদন বািতল করা হয়, তেব আেবদেনর আবশয্ক �েদয় অথর্ সহ একিট নতুন আেবদন জমা িদেত হেব। 
আেবদনকারী �ীকার কের েয িবভাগিট, তার িনজ� িবেবচনার িভিত্তেত, এই অনুে�েদ থাকা আবশয্কতা বয্িত�মগিল ম�রু করেত 
পাের। 

 
অতএব, 

 
আেবদনকারী ন�তা পবূর্ক অনুেরাধ কেরন েয �তয্াহারেযাগয্ স�িত পেূবর্া� রেপ ম�রু করা েহাক। 

 

�া�র 

�ারা 

 
ছাপার হরেফ �া�রকারীর নাম 

িলখুন ছাপার হরেফ �া�রকারীর 

পদ িলখুন 
 

আমার সামেন সাব�াইব এবং শপথ িনে�ন এই িদেন , 20 । 
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েনাটাির পাবিলক 
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