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হ্যাঁ     নয

NYC DOT বৈদ্্ তিন ছ্টি/ফেস্্ন অস্যয়ী আল�যকসজ্য/ফ�য� ট্য� / 
তিল্পসজ্যর আলৈদন�ত্র 

আপনি NYC DOT পনিকাঠাম�া ব্যবহাি কমি আম�া �াগামিাি পনিকল্পিা কিম� অিগু্রহ কমি এই আমবদিপত্রটি পূিণ কিিু। এই আমবদিপত্রটি 

�াগামিাি কান্ষিত তানিমেি অন্তত 60 নদি আমগ পূিণ কিমত হমব। আপিামক এই আমবদিপত্রটি NYC DOT Division of Street Lighting 
এি কামে ইম�� �ািফৎ amikhail@dot.nyc.gov ও ftunnah@dot.nyc.gov -এ জ�া নদমত হমব। 
 

এই আলৈদন অনল্�যতদি হল� আ�তন এই DOT তিতনিি আলৈদনটি আ�নযর NYC STREETS �যরত�লটর(গুত�র) 
জন্ েযইল�র সলগে সংযত্তি তহলসলৈ ৈ্ৈহযর করলি �যলরন। nycstreets.net/Public/SignIn/Index 
�যরত�ট(গুত�) 60তদন �য্যন্ত �যওয়য যযলৈ। আলৈদন করলি আরও ফৈতি স�লয়র জলন্ প্রলয়যজন হল� আলৈদনটি 
�ন্ন্যৈীকরণ করয যযলৈ, িলৈ িয এক ৈছলরর অতিক হলৈ নয।   

এই আলৈদন�ত্রটি �যরত�ট নয়। ফকযনও NYC DOT �যরত�ট নয �যওয়য �য্যন্ত ফকযনও সংযত্তিসহ  আল�যকসজ্য 
রযস্যর ফকযনও আল�যর ফ�যল� স্য�ন করয যযলৈ নয।

আলৈদনকযরীর নয�:

আলৈদনকযরীর ঠিকযনয:

আলৈদনকযরীর ইল�� অ্যলরেস:

আলৈদনকযরীর  ফেযন নম্বর:

উৎসলৈর আল�যকসজ্য:                               �রশুত� ছ্টির আল�যকসজ্য:        
অন্যন্/DOT তিল্পসজ্য �যগযলনয: 

*DOT Temporary Art Program এি আমবদিপত্র, অিমু�াদমিি প্রনতন�নপ, নিল্পসজ্া সম্াদি এবং প্রম�াজ্য হম� তাি অঙ্কি সং�কু্ত কিিু 

স্পনসর করয ফগযষ্ীর নয�: 

স্পনসর করয ফগযষ্ীর ঠিকযনয: 

ফযযগযলযযলগর ৈ্ততির নয�: 

ফটত�লেযন: 

ইল�� অ্যলরেস:

ফ�য়লরর দপ্তলরর সড়লক কযয্যক�যল�র �যরত�ট (উ�লযযগী হল�) #: 

*প্রম�াজ্য হম� পািন�মেি একটি প্রনতন�নপ সং�কু্ত কিিু

কযয্যসম্যদন করয বৈদ্্ তিক ঠিকযদযর: 

ঠিকযদযলরর �যইলসন্স #: 

ভৈন তৈভযলগর (Department of Buildings, DOB) বৈদ্্ তিক �যরত�ট #:

ঠিকযদযলরর 24 ঘন্য ফযযগযলযযলগর নয�:

[পমিি পষৃ্ায় চ�মব।]
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ফটত�লেযন: 

ইল��:

ঠিকযদযলরর কল�্যযলরট আতিকযতরলকর নয�: 

ঠিকযদযলরর ঠিকযনয: 

প্রকলল্পর অৈস্যন: উ�লর (প্রিযন সড়ক�লে/গুত�লি):

রযস্যর ফ�যড় 1:

রযস্যর ফ�যড় 2:

ৈলরয: 

সংতলিষ্ট ফ�যল�র সংখ্য: 

   ট্্যতেক তসগন্য� ফ�য� ৈ্ৈহযর করয যযলৈ নয। 
   কযলের ফ�য�গুত� ৈ্ৈহযর করয যযলৈ নয।
   �েিযরীলদর তসগন্য� ফ�য� ৈ্ৈহযর করয যযলৈ নয।

আল�যকসজ্যর িযতরখগুত� ফ�য�গুত�লি সংযত্ি করয হলৈ: 
* GFCI আউেম�েগনু� প্রময়াজিীয়।

আল�যকসজ্যর িযতরখগুত� আল�যতকি করয হলৈ:

সড়ক�লের উ�লর স্য�লনর ন্্ নি� উচ্চিয: ________ ে্ট; ে্ট�যলের উ�লর: __________ ে্ট 

ফয বৈদ্্ তিক ওয়্যতরং �যগযলনয হলৈ িযর �য�:

বৈদ্্ তিক ফ�যড:

যযৈিীয় প্রযলন্ত ফকযেযয় ও কীভযলৈ আল�যকসজ্য সংয্তি করয হলৈ (উদযহরণস্বরূ�, অ�র একটি রযস্যর আল�যর 
ফ�য�-এ, ফকযনও ভৈলন, কযলের খ্াঁটিলি, ইি্যতদ):

প্রলয়যজনীয় সংযত্তিগুত�

আমবদিকািী একটি একক নপনিএফ-এ নিম্নন�নেত িনিপত্র আমবদিপমত্রি সমগে সং�কু্ত কিমবি এবং আমবদিপত্রটি NYC DOT Division of Street 
Lighting এি কামে ইম�� �ািফৎ amikhail@dot.nyc.gov ও ftunnah@dot.nyc.gov -এ জ�া দদমবি।

1. আম�াকসজ্া �াগামিা প্রধাি সড়ক ও দ�াড়গনু�মক দদোমিা এবং আম�াকসজ্া �াগামিা হমব িাস্াি এ�ি প্রনতটি দপা�মক দদোমিা একটি �ািনচত্র সং�কু্ত 

কিিু। �ািনচমত্র এোও দদোমত হমব দ� দকাি দপাম�ি(গনু�ি) দিমক ববদ্ুযনতক পাওয়াি োিা হমছে এবং দকাি দপা�গনু�মক িধু�ুাত্র সং�নুক্ত নহমসমব ব্যবহাি 
কিা হমছে। 

2. েুটিি আম�াকসজ্াি পািন�ে চাইম� প্রস্ানবত আম�াকসজ্াি প্রকািটি দদোমিা একটি েুকমিা ও কীভামব দসটি �াগামিা হমব তা  

সং�কু্ত কিিু। 

3. নিল্পসজ্া স্াপমিি ববদ্ুযনতক অংমিি পািন�ে চাইম� ব্যবহা�্য প্রস্ানবত সং�কু্ত বস্তুি একটি েুকমিা ও তাি নবদ্ুযৎ নবতিণ  
সং�কু্ত কিিু।

4. হাইওময় নিয়�াব�ীি ধািা 2-02 অিসুামি নব�া পন�নসি প্র�াণ সং�কু্ত কিিু।

 

______________________________________________ 
NYC DOT Director of Street Lighting Engineering, ততততত      

_______________________________________________
তততততত ততত ততততততত ততততত তততততততত তততততততত, ততততত

2

 [পমিি পষৃ্ায় চ�মব।]

mailto:amikhail@dot.nyc.gov
mailto:ftunnah@dot.nyc.gov


�যরত�লটর আলৈদলনর িি্য যৈ�ী:
আপিাি দগাষ্ী/সংস্া, ঠিকাদাি এবং/অিবা পািন�ে প্রাপ্ত ব্যনক্তগণমক হাইওম়ে নিয়�াব�ীি ধািা 2-02 অিসুামি একটি নব�া পন�নস গ্রহণ কিমত ও তা বজা়ে িােমত হমব এবং 
অস্া়েী আম�াগনু� �াগামিা, িক্ষণামবক্ষণ, পনিচা�িা ও দিষম�ি অপসািমণি ফম� উদূ্ত ব্যনক্তগত আঘাত বা সম্নতি ক্ষনতি জি্য দকািও ও �াবতীয় দাবী দিমক নসটিমক ক্ষনতপূিণ  

নদমত ও নিমদ্যাষ প্রনতপন্ন কিমত হমব।

1. NYC সিঞ্া�গনু�ি দ� দকািও ক্ষ়েক্ষনত সহ স�স্ কামজি ব্য়ে ও েিচ স্পিসি কিা দগাষ্ী/সংস্া এবং/অিবা পািন�ে প্রাপ্ত ব্যনক্ত বহি কিমব।

2. �াবতীয় কাজ নিউ ইয়ক্য  নসটিি পনিবহণ নবভামগি (Department of Transportation) (NYC DOT) হাইওময় নিয়�াব�ী (NYC 
DOT ওময়বসাইে nyc.gov/dot -এ পাওয়া �ামব) দ�মি কিমত হমব। েুটিি অস্ায়ী আম�াকসজ্া ও অি্যাি্য অস্ায়ী আম�াকসজ্া সংক্ান্ত নিনদ্যষ্ট 

নবনধি জি্য অিগু্রহ কমি ধািা 2-03 ও 2-14(e) দদেিু। এই আমবদিপমত্র নিয়�াব�ীি স�স্ নবনধ অন্তভু্যক্ত দিই।

3. অস্া়েী দফসু্ি/েুটিি এবং/অিবা অি্যাি্য অস্া়েী আম�াকসজ্া দকািও দ�ামড়ি সী�ািাি �মধ্য স্াপি কিা হমব িা এবং দকািও ট্্যানফক নসগি্যা� বা 

নচমনেি দিৃ্য�াি্যতায় বাধা সনৃষ্ট কিমব িা। 

4. �াবতীয় কাজ New York City �াইমসন্সপ্রাপ্ত ববদ্ুযনতক ঠিকাদাি দ্ািা সম্ানদত হমব।

5. NYC DOT Street Lighting পনিকল্পিাগনু� প�্যাম�াচিা কিমব এবং এই আমবদমিি ফম�্যি উপি আমবদিকািীি অিমুিামধি নবন�ব্যবস্া 

উমলেে কিমব। অিমু�ানদত হম� স্াক্ষনিত আমবদিপত্রটি NYC ভবি নবভামগি (DOB) একটি পািন�মেি জি্য আমবদি কিমত ব্যবহাি কিা হমব। 
DOT হাইওময় নিয়�াব�ীি ধািা 2-14(e) অিসুামি, দগাষ্ীি দ� NYC DOT পািন�ে প্রাপ্ত কিা আবি্যক তাি জি্য আমবদি কিমত স্াক্ষনিত 

আমবদিপমত্রি প্রনতন�নপ ও দসইসমগে DOB পািন�মেি প্রময়াজি হমব।

6. দকািও কাজ িিুিু আমগ ববদ্ুযনতক ঠিকাদাি দভামটেজ নদকভ্রষ্ট হমছে নকিা তাি জি্য দপা� পিীক্ষা কিমবি। দকািও দপাম�ি পিীক্ষা ধিাত্মক হম� ববদ্ুযনতক 

ঠিকাদাি অনব�মবে DOT ও Con Edison এি সমগে দ�াগাম�াগ কিমবি এবং দপাম�ি এই জাতী়ে পিীক্ষাি ফ�াফ� ও অবস্াি সম্মক্য  নিমপাে্য  

কিমবি। স্াপি কিা স�াপ্ত হম� এবং পািন�ে দিষ হওয়াি পি সিঞ্া�গনু� সিামিা হম� এই প্রনক়্োটিি পিুিাবনৃতি কিা হমব। এই জাতী়ে পিীক্ষাি 

ফ�াফ� ও নিধ্যািণ অিমুিাধক্ম� নবভামগি কামে প্রদাি কিা হমব।

7. NYC DOT সম্ানদত কাজ ও অনতনিক্ত িনিপমত্রি দক্ষমত্র বদম�ি আমদি নদমত পামি। বদ�গনু� সমন্তাষজিকভামব কিা িা হম� সংস্াি দিমক অস্া়েী 

আম�াকসজ্া সিামিা হমত পামি এবং স্পিসি কিা দগাষ্ীি/সংস্াি উপি অপসািমণি ব্য়ে ধা�্য কিমত পামি। 

8. এই প্রণা�ীি প্রম়োজিী়েতা দ�মি চ�মত ব্যি্য হওয়া দ� দকািও দগাষ্ী/সংস্া, পািন�ে প্রাপ্ত ব্যানক্ত এবং/অিবা ববদ্ুযনতক ঠিকাদািমক তামদি পমিি বেি 

বা �িিনু� চক্ বা নবভামগি দ্ািা নিধ্যানিত অি্য দকািও স�়েকাম�ি জি্য দকািও অস্া়েী আম�াকসজ্া স্াপি কিাি কাজ দিমক বাদ দদও়ো হমব।

9. আপিাি দগাষ্ীি/সংস্াি দকািও �িা�ি অিমু�ানদত আনধকানিমকি এোমি িীমচ স্াক্ষি কিা এবং NYC STREETS এি কামে এই আমবদিপত্র 

দানে� কিা আপিাি দানবত্যাগ গঠি কিমব।
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স্পনসর করয সংস্যর যেযযে অন্ল�যতদি আতিকযতরক, িযতরখ

NYC DOT Director of Street Lighting Engineering, িযতরখ

5. প্র�াণ সং�কু্ত কিিু (Con Edison Case ID #) দ� ঠিকাদাি অনতনিক্ত নবদ্ুযমতি অি্য পনিমিাধ কিমত ConEd Energy Services বা 
PSEG এি কামে আমবদি কমিমেি। ঠিকাদািমক দ�ামিি তি্য ও দ� NYC DOT দপা� দিমক নবদ্ুযৎ োিা হমছে তাি অবস্াি প্রদাি কিমত হমব।  
NYC DOT নবদ্ুযৎ সিবিাহকািী বা নবতিণকািী িয়।


