
 
 

সাধারণ িনেদর্ শনা 

েপা� করা সংেকত �ারা মেনানীত িনিদর্ � িকছু "েনা পািকর্ ং" এলাকায় ধমর্�চারক সদসয্েদর বািষর্ক িভিত্তেত 
সীিমত সমেয়র জনয্ পাকর্  করার অনুমিত িদেত NYCDOT ধম�য় িনগম বা সিমিতগিলেক পািকর্ ং 
অনুমিতনামা �দান কের। 

 
একিট ধম�য় িনগম বা সিমিত যার ধম ��চারক সদসয্রা �িত স�ােহ নূনয্তম িবশ ঘ�া কাযর্িনবর্াহ কেরন 
অথবা েকানও ধম�য় িনগম বা েয েকানও স�দােয়র সিমিতর সভাপিত� কেরন তারাই ধমর্�চারক পািকর্ ং 
পারিমেটর জনয্ আেবদন করার ে�ে� েযাগয্। 

 
একিট উপাসনা গেৃহ একিট অনুমিতনামা েদওয়া হয় যােত িতনিট (৩ ) অবিধ লাইেস� ে�ট থােক। 
অনুমিতনামািট এক বছেরর জনয্ ৈবধ। অনমুিতনামার েময়াদ েশষ হওয়ার দইু মাস আেগ একিট 
পনুনর্বীকরণ পয্ােকজ পাঠােনা হেব। 

 
  আেবদন �ি�য়া
  

 

ধমর্�চারক সদসয্েদর পািকর্ ং অনুমিতনামার জনয্ আেবদন করেত ধম�য় িনগম বা সিমিত যার তরেফ ধমর্�চারক 
সদসয্েদর কাযর্িনবর্াহ কের থােক তােক অবশয্ই আবশয্ক আনুষাি�ক নিথপ� সহ অনুমিতনামা ও �াহক 
পিরেষবায় (Permits & Customer Service) একিট আেবদন জমা িদেত হেব। এই নিথপ�গিলেক অবশয্ই ধম�য় 
িনগম রেপ েসই উপাসনা গেৃহর �িত�া এবং এর অব�ান ধম�য় পিরেষবার জনয্ বয্বহৃত হয় তার �িতপাদন 
করেত হেব। েয সকল ধমর্�চারকেদর লাইেস� ে�েটর ন�রগিল অনমুিতনামায় উপি�ত থাকেব তাঁেদর অবশয্ই 
বাহেনর তথয্ এবং ধম�য় পদমযর্াদার অব�ান স�িকর্ ত নিথ জমা িদেত হেব। সম� অনষু�ী নিথ সহ একিট �ীকৃত 
আেবদেনর �ি�য়াকরণ হেত দশিট বয্বসািয়ক িদন সময় েনয়। 

  নীেচ তািলকাভু� নিথর �িতিলিপগিল অবশয্ই আপনার আেবদেনর সােথ অ�ভুর্ � থাকেত 
হেব  

 

1. N.Y.S. Certificate of Incorporation বা মািকর্ ন যু�রাে�র েকাষাগার অভয্�রীণ রাজ� পিরেষবা 
িবভােগর (Internal Revenue Service, IRS) একিট িচিঠ যা উপাসনা গহৃিটেক ধারা 501c.(3) এর 
অধীেন কর অবয্াহিতর �মাণ েদয়। 

2. স�িত্তর বা ইজারার দিলল যা �দশর্ন কের েয ধম�য় িনগমিট স�িত্তিটেক �ধানত উপাসনার জনয্ একিট 
সভার জায়গা িহসােব বয্বহার কের; অথবা যিদ েকান চুি� বা ইজারা সনা� না করা যায়; তেব স�িত্তর 
মািলেকর কাছ েথেক একিট েনাটাির-কৃত িলিখত িববৃিত যা সা�য্ েদেব েয ধম�য় িনগমিটর কােছ �ানিটেক 
উপাসনা গহৃ িহসােব বয্বহার করার জনয্ স�িত্তর মািলেকর অনুমিত রেয়েছ 

িনউইয়কর্  িসিটর পিরবহন িবভাগ (New York City Department of Transportation) 

ধমর্�চারকবেগর্র পািকর্ ং অনুমিতর আেবদন 



3. ।NYC িবি�ং েকােডর অধীেন অিধ�হণ েগা�ী F-1(b) িহসােব স�িত্তিটর ে�িণিবনয্াস িনেদর্ শকারী 
অিধ�হেণর শংসাপ� অথবা েকবলমা� 1938 এর আেগ িনিমর্ত স�িত্তগিলর জনয্, আিধকািরক উপাসনা 
গেৃহর �ায়ী �মাণ সহ একিট েনাটাির �ারা েনাটাির-কৃত িচিঠ যােত �ক এবং লট ন�র সহ স�িত্তিটর িনমর্াণ 
বছেরর উে�খ থাকেব। 

4. অনুমিতনামায় সংযু� করার জনয্ সম� পা�ীেদর বতর্ মান ৈবধ চালেকর লাইেস�। 

5. অনুমিতনামা �ারা আওতায় আসেব এমন �িতিট বাহেনর জনয্ একিট বতর্ মান যা�ী যানবাহন 
িনব�ীকরণ কাডর্  বা দীঘর্েময়াদী ইজারা (�েযাজয্ ে�ে�)। 

6. অনুমিতনামা �ারা আওতায় আসেব এমন �িতিট বাহেনর জনয্ একিট বতর্ মান বীমা কাডর্ । 

7. অনুমিতনামায় িনধর্ািরত করা সম� ধমর্�চারকেদর ধম�য় পদমযর্াদার �মাণ। পা�ী অিভেষেকর 
শংসাপ� ও যিদ শংসাপ�িট ইংেরিজেত না হয় তেব তার একিট েনাটাির �ারা সতয্ািয়ত অনুবাদ 
�দান করন। 

8. সংি�� বয্ি� এই �কার ধম�য় িনগম বা সিমিতর প� েথেক �িত স�ােহ সবর্িন� িবশ ঘ�া কাজ 
কেরন এই ব�েবয্ ধমর্�চারক �ারা েনাটাির �ারা সতয্ািয়ত িববৃিত �দান করন। 

9.  
  পা�ীবেগর্র  ধমর্�চারক পািকর্ ং আেবদন
  
উপাসনা গহৃ: 

ধম�য় �িত�ােনর নাম 
___________________________________________________________________________________
______ 

িঠকানা 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

শহর ________________________________________________ ে�ট _______________________ িপন 
েকাড _________________ 

IRS কর অবয্াহিত # _____________________________________ েযাগােযাগ 
____________________________________________ 

েফান _____________________________ ফয্া�__________________________ ই-েমল 
___________________________________ 

 

��বয্: �িতিট েযাগয্ উপাসনা গেৃহর জনয্ িতনিট (3) অবিধ লাইেস� ে�ট সহ েকবলমা� একিট পািকর্ ং অনুমিতনামা 
েদওয়া হেব 

 

 

 



 

বীমা তথয্ 

যানবাহন 1 পা�ীর নাম _______________________________________ িঠকানা _________________________________  

শহর:__________________________ ে�ট ___________ িজপ ____________________ েফান _____________  

লাইেস� ে�ট_____________________ ে�ট ____________ সাল ________________ ৈতরী 
______________________ 

যানবাহন 2 পা�ীর নাম _______________________________________ িঠকানা _________________________________  

শহর:__________________________ ে�ট ___________ িজপ __________________ েফান _______________  

লাইেস� ে�ট_____________________ ে�ট ____________ সাল ________________ ৈতরী 
______________________ 

যানবাহন 3 পা�ীর নাম _______________________________________ িঠকানা _________________________________  

শহর:__________________________ ে�ট ___________ িজপ __________________ েফান _______________  

লাইেস� ে�ট_____________________ ে�ট ____________ সাল ________________ ৈতরী 
______________________ 

অনুমিতনামার েযাগয্তা অজর্ েনর জনয্, যানবাহনিটেক মািলকানাধীন, িনবি�ত, বা ইজারা �া� এবং েযাগয্ 
পা�ী বা উপাসনা গহৃ �ারা বীমাকৃত হেত হেব। তৃতীয় প� �ারা িনবি�ত যানবাহনগিলেক েযাগয্ গণয্ করা 
হেব না। মািলেকর যিদ একই নােম িনবি�ত একািধক যানবাহন থােক তেব বািষর্ক পা�ীবেগর্র পািকর্ ং 
অনুমিতনামা জািরর আেগ সম� সমন সমাধান করা আবশয্ক। 

��বয্: NYC পািকর্ ং িনয়ম-ল�ন দ�র (Parking Violations Bureau)-এর কােছ বেকয়া সমন থাকা েকানও 

যানবাহন অনমুিতনামা পােব না। 
 

  অনু�হ কের �া�র করার পেূবর্ িন�িলিখত ব�বয্ পড়ুন
  

আিম এত�ারা �তয্িয়ত করিছ েয এই আেবদেনর অনুসরণকারী সকল পা�ীবেগর্র সদেসয্রই একিট ৈবধ চালেকর 
লাইেস� রেয়েছ এবং েকবলমা� েসইসকল পা�ীবেগর্র সদসয্গণই আেবদন পে� মেনানীত উপাসনা গেৃহর 
আিধকািরক কতর্ বয্ স�াদনা, েযমন অে�য্ি�ি�য়া পিরচালনা বা হাসপাতােল এই �কােরর �ািয়ে�র ে�ে� এই 
ধরেনর অনুমিতনামা বয্বহার করেবন। 
আিম এই িবষেয় অবগত রেয়িছ েয এই আেবদেনর সােথ স�িকর্ ত েয েকানও িমথয্া ব�বয্ েদওয়ার ফেল 
অনুমিত সং�া� সুেযাগ-সুিবধাগিল বািতল হেব এবং NYC পিরবহণ িবভাগ কতৃর্ ক �াসি�ক বেল গণয্ করা 
হেল অপরাধমলূক অিভেযাগ িহসােবও িবেবিচত হেত পাের। 

 

আিধকািরেকর নাম   পদ 

  
�া�র   তািরখ 

  
 



আপনার যিদ েকানও �� থােক তেব অন�ুহ কের, NYC DOT, Permits & Customer Service সােথ েযাগােযাগ 
করন 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long 
Island City, NY 11101 েফান: 646-892-

1428  TTY: 212-504-4115 
311 ন�ের েযাগােযাগ কের বা nyc.gov/dot-েত িগেয় এই তেথয্র 

http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/permits.shtml
http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml

