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বয্ানার কাযর্�ম অনমুিতনামার আেবদন 

এই ফমর্িটেক অবশয্ই ি�� করােত হেব। ��ভােব টাইপ করন বা ি�� করন। ইেমল, েমল বা ফয্া� করন:  
New York City Department of Transportation 
Banner Program 
55 Water Street, 9th Floor 
New York, NY 10041 
েটিলেফান: 212-839-6633 �ধান কাযর্ালয়: 212-839-6620 ফয্া�: 212-839-4254 
ইেমল: nycdotbannerunit@dot.nyc.gov 

 

1. আেবদনকারীর তথয্ 
সং�ার নাম:    

িঠকানা:   

েফান ন�র:  ফয্া� ন�র:   

িডের�েরর নাম:    

েযাগােযােগর বয্ি�:    

ইেমল:     

2. বয্ানার অনমুিতনামার আেবদন 
অনমুিতনামার ধরন: নতুন পুননর্বীকরণ 

বেরা: Manhattan Brooklyn Bronx Queens Staten Island 

*িবভাগ �ারা অনুেমািদত না হেয় থাকেল, নতুন �চারণাগিলেক পবূর্িনধর্ািরত তািরেখর কমপে� 45 িদেনর আেগ জমা িদেত হেব। 
*িবভাগ �ারা অনুেমািদত না হেয় থাকেল, বতর্ মান অনমুিতনামা েশষ হওয়ার কমপে� 14 িদন পেূবর্ পনুনর্বীকরণগিল জমা িদেত হেব। 

বয্ানার(গিল) �দিশর্ত হেব (বয্ানারগিলর উে�শয্ বয্াখয্া করন): 
 
 

সময়কাল জানােনার জনয্ অনেুরাধ করা হে�, অন�ুহ কের িনিদর্� তািরখ িদন: 

েথেক:  পযর্�:   
 

বয্ানােরর সংখয্া:   
 

বয্ানােরর (গিলর) �ান: নীেচ তািলকাব� করন এবং আরও �ােনর �েয়াজন হেল একিট পৃথক তািলকা বা মানিচ� সংযু� করন। 
 

 
 
 

লাইেস�যু� দ� কম�র নাম যা বয্ানার (গিল) লাগােত ও সরােত বয্বহৃত হেব: 
 
 

সৃজনশীল/�ািফক সংযু� করা রেয়েছ:  হয্া ঁ না 

সংযু� িবমার বতর্ মান শংসাপ�: হয্া ঁ না 

mailto:nycdotbannerunit@dot.nyc.gov


3. অনুমিতনামা সােপ� শতর্ ািদ 
• সম� বয্ানার অনমুিতনামাগিল িনউ ইয়কর্  িসিটর আইেনর শীষর্ক 34, ধারা 2-14(b)-এর অধীন�। 

• ৈবদযু্িতক �য্ািফক িনয়�ণ য� লাগােনা রেয়েছ এমন েকানও �য্ািফক িসগনয্াল েপাে�র সােথ বয্ানার (গিল) সংযু� করা যােব না। 

• বয্ানার(গিল-েক এমনভােব লাগােনা যােব না যার ফেল অনয্ানয্ লয্া�েপা�গিলর সােথ লাগােনা রেয়েছ এমন িচ� বা িসগনয্ালগিলর দশৃয্মানতােক বাধা েদয়। 

• লয্া� েপাে� ি�ল বা �য্ােকট সােপাটর্  ঢালাই অনেুমািদত নয়। 

• ধাতু িনিমর্ত সম� বাঁধােনার কাঠােমােক আবশয্কভােব মিরচা �িতেরাধী উপাদােনর হেত হেব। �য্ােকেটর বাহগিলেক ফাইবার �াস উপাদােনর হেত হেব। 
• ভূ-িচ� সংর�ণ কিমশন (Landmarks Preservation Commission, LPC) �ারা ভূ-িচ� িহসােব িচি�ত লয্া� েপাে� বয্ানার (গিল) লাগােনা 

যােব না। িবেশষ সুর�া �দােনর মেতা, িনিদর্� আবশয্কতা পূরণ না কের সুেশািভত লয্া�েপা�গিলেত বয্ানার লাগােনা যােব না। 

• বয্ানারগিলেক েকানও DOT েসতু, সুড়� বা েসতুর কাঠােমার সােথ সংযু� করা যােব না। 

• বয্ানার (গিল) �ে� 3' এবং ৈদেঘর্য্ 8' এর মা�া অিত�ম করেত পারেব না। এগিলেক আবশয্ক রেপ উল�ভােব হেত হেব। রা�ায় আড়াআিড়ভােব েঝালােনা 
বয্ানার, সহ আনভূুিমকভােব েঝালােনা বয্ানার অনেুমািদত নয়। বায়ু চলাচেলর জনয্ এগিলর মেধয্ 6 িট িছ� থাকেত হেব। 

• বয্ানার (গিল) পথচারীেদর বা যানবাহেনর চলাচেলর জনয্ েকানও িবপিত্ত ৈতির করেত পারেব না। বয্ানারিটর সবর্িন� িব�ুিটেক আবশয্ক রেপ রা�া েথেক 
কমপে� 18' উপের থাকেত হেব। 

• েজাড়া বয্ানার (একই েপাে� 2 িট বয্ানার) েকবল তখনই অনেুমািদত হেব যখন েসইগিল সি�িলতভােব 24 বগর্ফুেটর েবিশ অিত�ম করেব না। যিদ 
ইিতমেধয্ একিট েপাে� অনয্ অনমুিতনামা �া� বয্ি�র একিট বয্ানার লাগােনা থােক তেব আপিন এই েপাে� আপনার বয্ানারিট লাগােত পারেবন না। 

• বয্ানাের েকানও িব�াপন থাকেত পারেব না। কাযর্�েমর �েযাজেকর (েদর) বািণিজয্ক নাম (গিল) বা েলােগা (গিল) বয্ানাের রাখা েযেত পাের তেব তা 
েযন েমাট বয্ানারিটর 10% এর েবিশ জায়গা জেুর না থােক। িনগমব� �েযাজেকর বািণিজয্ক নাম (গিল) বা েলােগা (গিল) বয্ানােরর নীেচর অংেশ রাখেত 
হেব। বয্ানারগিলেত মদ-স�িকর্ ত বা তামাক-স�িকর্ ত �েযাজকেদর অনমুিত েদওয়া হেব না। 

• অনমুিতনামা �া� বয্ি� বয্ানার ও েপা�গিলর পিরদশর্ন ও বদল করা এবং/অথবা েছঁড়া, �িত�� বা সাধারণভােব খারাপ অব�ায় আেছ এমন বয্ানার সিরেয় 
েদওয়ার সােথ সােথ লাগােনা বা েখালার কােজর জনয্ দায়ব� থাকেব। বয্ানার (গিল) ও বাঁধােনার সর�ামগিল লাগােনা, র�ণােব�ণ এবং সরােনার কাজগিল 
িনউইয়কর্  িসিটর তরেফর েকানও বয্য় ছাড়াই স�ািদত হেব। 

• অনমুিতনামা �া� বয্াি�েক, ঘটনা �িত কমপে� $1,000,000 সমেবতভােব একক সীমার কভােরজ সরবরাহ কের এমন বািণিজয্ক সাধারণ দায়ব�তা 
বীমা �হণ এবং বজায় রাখেত হেব এবং িসিট ও এর কমর্কতর্ া এবং কমর্চারীরা বয্ানার (গিল) লাগােনার সময় ও লয্া�েপা�গিল েথেক সরােনার সময় 
অিতির� ISO ফমর্ CG 2026 (11/85 ed) েত িনধর্ািরত িব�ৃত ননূয্তম কভােরজ সহ অিতির� েয বীমা করা হেয়েছ তা সরবরাহ করেত হেব। 

• ��ত হওয়ার পর ��ািবত বয্ানারিট েযমন হেব িঠক েতমন একিট ছিব, আবশয্ক রেপ এই আেবদনিটর সােথ জমা িদেত হেব। 
এই অনমুিতনামার অধীেন ��ত এবং লাগােনা সম� বয্ানারেক আবশয্ক রেপ DOT-�ীকৃত বয্ানার হেত হেব এবং েসিট এই নকশা েথেক আলাদা হেত পারেব না। 

• বয্ানারগিলেক তাৎ�িণকভােব অপসারণ করা সহ যিদ উপেরর েকানও একিটও শতর্ ািদ অনসুরণ না করা হয় তেব অনমুিতনামা �া� বয্ি�েক বেুঝ িনেত 
হেব েয এর ফল জিরমানা ও অনমুিত �তয্াহার হেত পাের। 

 
�ীকৃত হেল আেবদনকারীেক অবশয্ই িবমার �মাণ জমা িদেত হেব। অনুমিতনামার আেবদন �ীকৃত না হেল েকানও বয্ানার লাগােনা যােব না। 

 
নীেচ আপনার �া�র এবং িনউ ইয়কর্  িসিট পিরবহন িবভাগ বয্ানার কাযর্�েমর িবভােগ এিটর জমা েদওয়া, উপেরা� িবষেয় আপনার স�িত 
অিধি�ত করেব। 

 
 
আেবদনকারী অনুেমািদত �া�র তািরখ 

 
4. েকবলমা� DOT অনুেমািদত কম�গেণর বয্বহােরর জনয্ 

অনুমিতনামার আেবদন �ীকৃত 
অনুমিতনামার আেবদন অ�ীকৃত 

 
DOT উপেরর তািলকাভু� �ানগিলেত উপেরা� আেবদনকারীেক   সংখয্ক বয্ানার লাগােনার ম�িুর েদয়, শর 

 এবং েশষ   

 
DOT অনুেমািদত �া�র তািরখ 
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