
 
 
 

ব্যক্তিগত খরচে স্ট্রীট লাইচটর  অব্স্থান পররব্ততচনর শততগুরল 

1. DOT, 55 Water Street-এর নির্ মাতা ফুটপাথ নিভাগে (Builders Pavement Section) সংগ ানিত পনরকল্পিা দানিল এিং 

অিুগর্াদি কনরগে আিার জিয আপিার কাগে এটট আিন যক হগি। স্ট্রীট লাইট নিভাে (Street Light Division) দ্বারা 

অিুগর্ানদত হওো সর্স্ত স্ট্রীট লাইট স্থাি পনরিতমিগক এই পনরকল্পিাগুনল অি যই নিগদম  করগি। 
 

2. এই নিভাগের নিগদম  অিুসাগর আগলানিত স্ট্রীট লাইট স্থািান্তরকরগের সাগথ জন়িত সর্স্ত িযে আপনি িহি করগিি এিং এর 

ফগল উদ্ভুত যে যকািও পনরনস্থনতর জিয নিউইেকম নসটটগক ক্ষেক্ষনতনিহীি রািগত আপনি সম্মত হি। 
 

3. সংেুক্ত করা প্রাথনর্ক ড্রনেং-এর নিগদম  অিুোেী বিদুযনতক পনরগেিা স্থািান্তর করার জিয Consolidated Edison Company 

এর সাগথ আপিার আনথ মক সর্গ াতা করা প্রগোজি হগি। এই নিেেটটগক ত্বরানিত করগত, অিুগ্রহ কগর DOT এর প্রনতনলনপ সহ 

আপিার ড্রাইভওগে পারনর্গটর একটট প্রনতনলনপ, স্ট্রীট লাইট নিভাগের প্রাথনর্ক অিুগর্াদগির নিটি ও ড্রনেংটট উপগোেী 
সংস্থার বিদুযনতক পনরগেিাগত যপ্ররে করুি। নি গদ জািার জিয অিুগ্রহ কগর Con Edison গ্রাহক পনরগেিার সাগথ 1-800-
75-CONED (1-800-752-6633) এই িম্বগর িা তাগদর ওগেিসাইগট যোোগোে করুি। 

4. সর্স্ত কাজ অি যই নিউইেকম নসটটর লাইগসন্সপ্রাপ্ত ইগলকটিন োি দ্বারা করগত হগি। আপিার অিেনতর জিয আর্াগদর িতমর্াি 

যোেযতােুক্ত বিদুযনতক টিকাদারগদর তানলকা িীগি যদওো হল: 
 

Hellman Electric (718) 931-9900 Welsbach Electric (718) 670-7900 
Verde Electric (914) 664-7000 EJ Electric (718) 764-3397 
Windsor Electrical (718) 850-6523 Metro Electrical (718) 439-7476 
    

5. িতুি স্ট্রীট লাইট িালু িা হওো অিনি, অি যই একটট অস্থােী আগলা পুরাগিা স্থাগি িা তার কাোকানে আপিাগদর স্থাপি 

করগত হগি এিং রক্ষোগিক্ষে করগত হগি। শুিুর্াত্র লযাম্প রক্ষোগিক্ষগের দানেত্ব স্ট্রীট লাইট রক্ষোগিক্ষে টিকাদার নিভাগের 

এই  গতম যে ইউনিটগুনল সহজের্য এিং সািারে র্াগির নসটট সরঞ্জার্। 
 

6. এই িনথর িীগি আপিার সংস্থার একজি েথােথ অিুগর্ানদত আনিকানরগকর স্বাক্ষর করা এিং স্ট্রীট লাইট নিভাগে 34-02 
Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101, Attention of নফনরগে যদওো  পূগি মাক্তগুনলগত আপিার 

সম্মনতপ্রদাি জ্ঞাপি করগি।এই সম্পূে ম করা এিং স্বাক্ষনরত দনললটট এিং বিদুযনতক টিকাদার ও Con Edison এর সাগথ 

আনথ মক সর্গ াতা সগন্তােজিকভাগি সম্পন্ন হগেগে এই নলনিত নিজ্ঞনপ্ত (রনসদ ইতযানদ) প্রানপ্তর পগর স্ট্রীট লাইট নিভাে 

কতত মক টিকাদার এিং Edison এর কাগে স্ট্রীট লাইট  স্থািান্তগরর অিুর্নত যদওো সংক্রান্ত প্রগোজিীে আগদ িার্াসরূ্হ জানর 

করা হগি। সংেুক্ত "প্রাথনর্ক" ড্রইংটট  যকিলর্াত্র িতুি যপাগলর অিস্থাগির জিয এিং এটট কাজ করার জিয আগদ  িে। 

(212) 839-3322 এ বিদুযনতক পনরদ মি নিভাগের (Electric Inspection Division) সাগথ যোোগোে কগর কাজ শুরু করার 

কর্পগক্ষ 48 ঘন্টা আগে অিুগ্রহ কগর এই নিভােগক অিনহত করুি। 
 

7. কাজ য ে হওোর পগর DOT ইন্সগপক ি  দ্বারা সম্মনত  ংসাপগত্র (Compliance Certificate) স্বাক্ষর করা আি যক। 
 

এই দরলচলর একটট প্ররতরলরপ রনর্ তাতা ফুটপাথ  রব্ভাচগর ডাইচরক্টরচক প্রপ্ররণ করা হচ়েচে। উপচরাি শততাব্লী সন্তুষ্ট 

করচত ব্যথ ত হচল ফলস্বরূপ আপনার দখরলস্বচের শংসাপত্র (CERTIFICATE OF OCCUPANCY) প্রপচত রব্লম্ব হচব্। 
 

স্থািান্তনরত যপাল(গুনল)-এর অিস্থাি:   
 

সংস্থার িার্:   
 

নিটি পািাগিার টিকািা:   
 
 

স্বাক্ষর  ন গরািার্  তানরি 

(আনিকানরক িা সংস্থা) 
 

বিদুযনতক টিকাদাগরর িার্ এিং লাইগসন্স  #:   
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