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শর্ত সাপেপে ব্যব্হাপেে অনুমতর্ে জনয আপব্দন 
কতমউতনটি ডেভলেপমন্ট তেোিতপমন্ট 

 

 

শর্ত সাপেপে ব্যব্হাপেে অনুমতর্ে (CUP) উপেশয 

শর্ক সাপপক্ষ ব্যব্হার হপে ডসসব্ উপেপশয ব্যব্হার র্রা ডেগুপলা ডর্াপিা এর্টি ডজাভিিং ভ ভিপের অিুপ াভির্ িূভ  

ব্যব্হাপরর সাপে সাধারণিাপব্ সঙ্গভর্পূণ ক ভর্ন্তু র্াপর্ র্াপির প্রস্তাভব্র্ স্থাি, ির্শা ও রূপপরখা এব্িং ডর্াপিা ডজাভিিং 

ভ ভিপের ভিভিকষ্ট ডর্াপিা স্থাপির ব্যব্হাপরর েোে কর্া ভির্ির্ র্রার জিয শর্কাব্লী আপরাভপর্ োর্পর্ হয়। 

অিুপেি 23-1501 অিুোয়ী শর্ক সাপপপক্ষ ব্যব্হাপরর অিু ভর্ (CUP) হপে ডর্াপিা এর্টি ডজাভিিং ভ ভিপের ভিভিকষ্ট ভর্ছু 

স্থাপি অেব্া শুধু াত্র পাভরপাভব কর্ ব্যব্হাপরর সাপে উপেুক্তর্া ভির্ির্র্ারী  ািিণ্ড ও শর্কগুপলার জিয ব্যব্হার শুরু 

র্রার অিু ভর্ প্রিাি। 

শুধু াত্র ডেসব্ উপেপশয ব্যব্হার র্রপল র্া ডর্াপিা ভিভিকষ্ট ডজাভিিং ভ ভিপে শর্কসাপপক্ষ ভহপসপব্ পভরগভণর্ হপব্, 

ডসগুপলার জিযই CUP গ্রহপণর অিুপ ািি ডিয়া হপব্। CUP আপব্িপির সপঙ্গ অব্শযই প্রস্তাভব্র্ শর্কাধীি ব্যব্হাপরর ডক্ষপত্র 

র্ীিাপব্ স্থাপির সর্ল সী াব্দ্ধর্া, ব্াফ্ার, পাভর্কিং ও ডলাভ িং এব্িং অধযাপিপশর ডর্া  অিুসাপর অিযািয ভব্ভধগুপলা ড পি 

চলা হপব্ র্ার রূপপরখা সম্বভলর্ এর্টি সাইি প্ল্যাি সিংেকু্ত র্পর ভিপর্ হপব্।  
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আপব্দন # ________________________ 

আপব্দনকােী  

িা :  ______________________________________________________________________ 

ভচটি পািাপিার টির্ািা: _________________________________________________________ সুযি/ইউভিি # _______________ 

ইপ ইল টির্ািা: ________________________________ ভিব্ার্ালীি ডফ্াি িম্বর: _______________ ফ্যাক্স: _____________ 

সম্পতিে মাতলক (যতদ আপব্দনকােী তনপজ না হপে থাপকন) 

িা : ___________________________________________________________________________________________________ 

ভচটি পািাপিার টির্ািা: 

___________________________________________________________________________________________ 

ইপ ইল টির্ািা: _____________________________ ভিব্ার্ালীি ডফ্াি িম্বর: ___________________ ফ্যাক্স: ____________ 

আপলাচ্য সম্পতি 

টির্ািা: ____________________________________________________________________________________________ 

িযাক্স আইভ  পাপস কল িম্বর: ________________________________________________  র্াউর্িল ভ ভিে: ____________ 

ব্র্ক াি ডজাভিিং ডেণী: _________________ িূভ র িভব্ষ্য ব্যব্হাপরর ধরি অিুোয়ী ডক্ষত্র: ______________________________ 

শর্তাধীন ব্যব্হাপেে জনয আপব্দন 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

দো কপে তনপচ্ে সকল উেকেণ তেজজিাল েদ্ধতর্পর্ জমা তদন: 

____1)  আপব্িিরৃ্র্ শর্কাধীি ব্যব্হাপরর এব্িং ব্যব্সাভয়র্ প্রভর্ষ্ঠাপির সিংভক্ষপ্ত ব্ণ কিা সম্বভলর্ র্িার ডলিার, ডেখাপি ভিপচর 

ভব্ষ্য়গুপলা োর্পর্ হপব্: 

a. প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার (ব্যব্সায় প্রভর্ষ্ঠাপির ভব্ব্রণ) এব্িং স্কয়ার ফু্পির পভর াণ 

b. ব্যব্সায় ডেসব্ পভরপষ্ব্া প্রিাি র্রা হপব্। 

c. র্াে কক্রপ র ধরণ (ব্যব্সাভয়র্ র্ কঘন্টা, র্ ী ও র্ ীপির ভশফ্পির অিুভ র্ সিংখযা এব্িং চার্ভরর সাধারণ ভব্ব্রণ)। 

d. পাভরপাভব কর্ ব্যব্হার/সিংলগ্ন জভ পর্ োর্া ব্যব্সা 

____2)  8টি স্ট্যান্ডা ক  ািিপণ্ডর ভব্পরীপর্ উত্তরসহ ভচটি। 

____3) ভব্গর্ 10 ব্ছপরর  পধয প্রস্তুর্রৃ্র্ সম্পভত্তর জভরপ। 

____4) সম্পূণ ক সাইি প্ল্যাি (অিুপেি 23-1602 ডেপর্ সাইি প্ল্যাি ডিপখ ভিি)। 

____ 5) গৃহািযন্তপরর  াপিান্নয়পির সাপে জভির্ োর্া প্রর্ল্পগুপলার জিয প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার অিুসাপর ডলার প্ল্যাি। 

____6)  সিংেুক্ত ফ্ কগুভল ব্যব্হার র্পর প্রিত্ত সম্পভত্তর  াভলর্ািার (ব্া  াভলপর্র প্রভর্ভিভধপের) ডিািাভররৃ্র্ অিুপ ািি এব্িং 

আপব্িির্ারী র্রৃ্কর্ প্রচারণার র্াপজ অিুিাপির ডঘাষ্ণা। 

____7) ব্র্ক াি সাইপির ভর্ছু আপলার্ভচত্র।  িরু্ি ভি কাণর্াপজর ডরন্ডাভরিং এব্িং/অেব্া িব্পির উর্িভর্। 

____8) র্ ীপির সাপে প্রােভ র্ আপব্িি সিংক্রান্ত ভ টিিংপয়র ভিভত্তপর্ ভসটি র্রৃ্কর্ অভর্ভরক্ত র্েয চাওয়া হপর্ পাপর। 

____9) অিুপেি 2-260 অিুসাপর ভব্ভধব্দ্ধ সর্ল ভফ্। 

 

জ ািাপির র্াভরখ  
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আয়েদন #: ________________________ 

 

িম্পরিি েূরি-িারলয়কি ভনািারিকৃর্ অনুয়িাদন 

আভে, _____________________________________________________ এই েচ্ছে ক হলফ্িাো প্রদাি র্রভছ ডে, 

আভে সম্পভত্তর েূরি-িারলক 

োভলচ্ছর্র(েচ্ছণর) ভলভখত িাে 

 

আয়লাচয িম্পরিি: ____________________________________________________________________________ 

োর পায়ি টল আইরে 

নিং: ______________________________________________________________________________ 

ো ভেকাল্ব কাউরন্ট, জর্জকয়ার ডরর্ কপচ্ছে প্রদভশ্ কত আচ্ছছ এবং ো সংেুক্ত আচ্ছবদচ্ছির আচ্ছলাচয ভবষয়।  এই আচ্ছবদি 

অিুসাচ্ছর আচ্ছবদির্ারী ভহচ্ছসচ্ছব র্াজ র্রার জিয আভে ভিচ্ছনাক্ত বযর্ক্তচ্ছর্ অিুচ্ছোদি প্রদাি র্রভছ।  এছাড়াও আভে 

এতদ্দ্বারা ভসটি র্েীচ্ছদরচ্ছর্ উপচ্ছর বভণ কত সম্পভত্তটি সচ্ছরজভেচ্ছি পভরদশ্ কি র্রার অিুেভত প্রদাি র্রভছ।   

আয়েদনকািীি নাি (স্পষ্ট অেয়ি রলখুন):   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

টঠর্ািা: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ডিভলচ্ছফ্াি: ___________________________ ইচ্ছেইল: __________________________________________________ 
__________________________________ 

সম্পভত্তর িূভে-োভলচ্ছর্র স্বাির 

আোর সােচ্ছি 

সশ্রীচ্ছর উপভস্থত              
__________________________________ 

সম্পভত্তর িূভে-োভলচ্ছর্র িাে ভলখুি 
_________________________________________________ 

তার িাে ভলখুি  
 

ভেভি হলফ্িাো প্রদাি র্রচ্ছছি ডে, এই অিুেভতপচ্ছে ভববৃত  

তথযাভদ তার জ্ঞাি ও ভবর্শ্াস েচ্ছত  

সতয ও সটঠর্। 
_________________________________________ 

ডিািাভর পাবভলচ্ছর্র স্বাির 
_________________________________________ 

তাভরখ 
  

জোদাচ্ছির তাভরখ  
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আয়েদন #: ________________________ 

প্রচািণাি কায়জ অনুদায়নি ভ াষণা 
 

ডজাভিং অযাক্ট, ও.ভস.র্জ.এ-এর স্বাচ্ছথ কর সং াত অিুসাচ্ছর Ch 36-67A, ভিচ্ছচর প্রেগুভলর 

উত্তর অবশ্যই ভদচ্ছত হচ্ছব: 
 

আচ্ছবদির্ারী ভহচ্ছসচ্ছব আপভি ভর্ এই আচ্ছবদিটি দাভখল র্রার আচ্ছে অবযবভহত দইু বছচ্ছরর েচ্ছধয প্রচারণার জিয ডর্াচ্ছিা 

স্থািীয় সরর্ার র্ে কর্তকার ভির্ি $250 বা তার ডবভশ্ অিুদাি প্রদাি র্চ্ছরচ্ছছি?  হযা াঁ _____   িা ______ 
 

েভদ উত্তর হযা াঁ হয়, তাহচ্ছল আপিাচ্ছর্ অবশ্যই ভসটি অব ড ারাভিল-এর প্রশ্াসভির্ র্তৃকপি ডথচ্ছর্ ভলভখত ড াষণা প্রদাি 

র্রচ্ছত হচ্ছব: 

1. োর র্াচ্ছছ প্রচারণার অিুদাি প্রদাি র্রা হচ্ছয়চ্ছছ স্থািীয় সরর্াচ্ছরর ডসই র্ে কর্তকার িাে ও পদবী। 

2. এই আচ্ছবদিটি দাভখল র্রার আচ্ছে অবযবভহত দইু বছচ্ছরর েচ্ছধয প্রভতটি প্রচারণায় প্রদত্ত অিুদাচ্ছির অচ্ছথ কর 

পভরোণ ও ভববরণ এবং তদ্রুপ প্রভতটি অিুদাচ্ছির তাভরখ। 
 
 
__________________________________________   _____________________________________________ 

ডিািাভর     তাভরখ    আচ্ছবদির্ারীর স্বাির             তাভরখ 
  
____________________________________________  _____________________________________________ 

ডিািাভরর ভলভখত িাে       আচ্ছবদির্ারীর ভলভখত িাে 

 

____________________________________________  োচাই এর্: োভলর্ ______ আচ্ছবদির্ারী/এচ্ছজন্ট ______ 

ডেয়াচ্ছদাত্তীচ্ছণ কর তাভরখ/সীল 
 

 

আয়লাচয িম্পরিি িাস্তাি টঠকানা:  

_______________________________________________________________________________________________________  

 

  

 

জোদাচ্ছির তাভরখ  
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আয়েদন #: ________________________ 

কিীয়দি িায়থ প্রাক-আয়েদনকালীন রিটিিং 
আয়েদন জিা ভদওোি আয়গ আয়েদন জিা রদয়র্ কী লাগয়ে ভি রেষয়ে 

আয়লাচনাি জনয আয়েদনকািীগণয়ক কিীয়দি িায়থ ভদখা কিয়র্ হয়ে। 

রিটিিংয়েি র্ারিখ:   _______________________________  

আপরন ভর্ নরু্ন ভজারনিংয়েি অনুয়িাি কিয়েন দো কয়ি ভিটিি রেেিণ রদন:   

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

আচ্ছবদির্ারীর স্বাির: আোর সচ্ছব কাচ্চ    জািােচ্ছত, এই প্রার্-আচ্ছবদি পে কাচ্ছলাচিাটি  সটঠর্ ও সম্পূণ ক। আচ্ছবদির্ারী  ভসটি অব 

ড ারাভিল-এর ডজাভিং অধযাচ্ছদশ্ডেচ্ছি  আচ্ছবদচ্ছির পচ্ছি  প্রোণপোভদ  দাভখল র্রচ্ছবি। 

আচ্ছবদির্ারীর স্বাির: _____________________________________________ তাভরখ: __________________________ 

 

র্েীর স্বাির:  ___________________________________________________ তাভরখ: __________________________ 

 

র্েীর ভলভখত িাে:  ______________________________________________________________________________________ 

র্েীর স্বাির শুধু প্রতযয়ি র্চ্ছর ডে, আবশ্যর্ীয় প্রার্-আচ্ছবদির্ালীি ভেটিং অিুটিত হচ্ছয়চ্ছছ এবং এটি িারা ডর্াচ্ছিা প্রস্তাভবত 

ভবষচ্ছয় র্ভেউভিটি ড িলপচ্ছেন্ট ভ পািকচ্ছেচ্ছন্টর অবস্থাি ডবাঝায় িা। 

 

আয়েদনকািী স্বােি 
 

  

এই ফ্ে কটি েৃহীত হওয়ার আচ্ছে এটি অবশ্যই সম্পূণ করূচ্ছপ পূরণ র্রচ্ছত হচ্ছব।  এটিচ্ছত প্রচ্ছয়াজিীয় সর্ল সংেুর্ক্ত ও দাভখচ্ছলর 

ভফ্ অন্তিুকক্ত থার্চ্ছত হচ্ছব।  ভকায়না আয়েদয়ন প্রয়োজনীে ভর্ ভকায়না িিংর্ুক্রি অথো র্য়থযি অোে থাকয়ল 

ভিটিয়ক অিমূ্পণ ট রহিায়ে গণয কিা হয়ে এেিং ভিটি গ্রহণয়র্াগয হয়ে না। 

 

__________________________________________   _____________________________________________ 

ডিািাভর     তাভরখ    আচ্ছবদির্ারীর স্বাির             তাভরখ 
 
____________________________________________  _____________________________________________ 

ডিািাভরর ভলভখত িাে       আচ্ছবদির্ারীর ভলভখত িাে 

 

____________________________________________  োচাই এর্: োভলর্ ______ আচ্ছবদির্ারী/এচ্ছজন্ট _______ 
  

 

জোদাচ্ছির তাভরখ  

 

 

 

স্বােি কিাি আয়গ দো কয়ি রনয়নািগুরল পড়ুন 



3725 পার্ক এভিভিউ      ড ারাভিল, জর্জকয়া 30340       770.451.8745        ফ্যাক্স 770.936.3862       www.doravillega.us 

শর্ত সাপেপে ব্যব্হাপেে অনুমতর্ে জনয আপব্দন 
কতমউতনটি ডেভলেপমন্ট তেোিতপমন্ট 

 

শর্তসাপেপে ব্যব্হাপেে অনুমতর্ (CUP)-এে জনয স্ট্যান্ডােতসমূহ 

কভাে ডলিাে ছাড়াও আপব্দনকােীপক প্রতর্টি স্ট্যান্ডাপেতে তব্েেীপর্ তলতির্ উিেসহ একটি তচ্টি জমা তদপর্ 

হপব্। 
 

অিুপেি 23-1501 অিুসাপর CUP-এর জিয র্রা আপব্িি ভব্পব্চিা র্রার স য় প্ল্যাভিিং র্ ীগণ, প্ল্যাভিিং র্ভ শি, ড য়র 

এব্িং ভসটি র্াউর্িল ডসই ভিভিকষ্ট স্থাপির ব্যব্হাপরর েপোপেুক্তর্া ভির্ির্ র্রার জিয প্রস্তাভব্র্ শর্ক সাপপক্ষ ব্যব্হাপরর 

প্রিাব্ এব্িং সিংলগ্ন জভ  ও আব্াভসর্ অঞ্চপলর সপঙ্গ ডসটির উপেুক্তর্ার  ূলযায়ি র্রপব্ি এব্িং ভিপচর ভব্ষ্য়গুপলা 

ভব্পব্চিায় ভিপব্ি:  

1) উক্ত স্থাপি প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার গৃহীর্ ভব্শি পভরর্ল্পিার  পধয োর্া িীভর্গুপলার সাপে র্র্িা সঙ্গভর্পূণ ক; 

2) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার ডজাভিিং ভ ভিপের প্রপোজয ভিয় াব্লীর সাধারণ উপেশয ও অভিপ্রাপয়র সাপে র্র্িা সঙ্গভর্পূণ ক; 

3) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার সিংলগ্ন ভি কাণ র্াজ ও অঞ্চপলর ধরণ ও ভব্শুদ্ধর্ার সপঙ্গ র্র্িা সঙ্গভর্পূণ ক এব্িং র্া র্র্িুরু্ ব্জায় 

রাখপব্ এব্িং র্াপর্ সিংলগ্ন উন্নয়ি র্াজ ও অঞ্চপলর উপর উন্নয়ি র্াজ সম্পভর্কর্ ট্রাভফ্র্, হট্টপগাল, গন্ধ, িশ কিপোগয 

উপদ্রব্ ব্া এই ধরপণর প্রভর্রূ্ল প্রিাব্গুপলা প্রশ পি অি-সাইি অেব্া জিগপণর পে চলার অভধর্ার ভির্ির্ র্রার 

 াধযপ  লাঘপব্র সুভব্ধা রপয়পছ ভর্ িা;  

4) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার ডসই অঞ্চপলর ব্র্ক াি ও অিুভ র্ ট্রাভফ্পর্র জিয ক্ষভর্র্র ব্া সািংঘভষ্ কর্ পভর াপণ পেচারী আর 

গাভির ট্রাভফ্র্ সৃটষ্ট র্রপছ ভর্ িা;  

5) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হাপর রাস্তা ড রা র্, ট্রাভফ্র্ ভিয়ন্ত্রণ ভ িাইস ব্া ব্যব্স্থা রাখা হপয়পছ ভর্ িা এব্িং প্রপয়াজপি ট্রাভফ্র্ 

ভিয়ন্ত্রণ র্রা ব্া ট্রাভফ্র্ সভরপয় ডিওয়া ব্া ডসই এলার্ার পপে সৃষ্ট হওয়া ট্রাভফ্পর্র পভর াণ ব্ৃর্দ্ধ ডরাপধ ভব্ভধভিপষ্ধগুপলা 

 ািা হপে ভর্ িা;  

6) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হাপর সিংলগ্ন সম্পভত্তগুপলাপর্ প্রস্তাভব্র্ শর্ক সাপপক্ষ ব্যব্হাপরর ফ্পল হওয়া িশ কিপোগয প্রিাব্সহ ভব্রূপ 

প্রিাব্গুপলা হ্রাস র্রার ব্যব্স্থা রপয়পছ ভর্ িা এব্িং প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হারটি ডজাভিিং ভ ভিপের স্ট্যান্ডা কস ূহ পরূণ র্পর 

ভর্ িা অেব্া সিংলগ্ন ভি কাণ র্াজ ও অঞ্চপলর সাপে উক্ত ব্যব্হাপর সঙ্গভর্ আিার জিয প্রপয়াজি স্ট্যান্ডাপ কর এ ি 

ধরপণর অিুপরাধরৃ্র্ ব্যভর্ক্র  অব্ভধ র্া পূরণ র্পর ভর্ িা;  

7) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার সাইি প্ল্যাি অিুসাপর স্থাপির সর্ল সী াব্দ্ধর্া, ব্াফ্ার, পাভর্কিং আর ডলাভ িং ব্যব্স্থা এব্িং এই 

অিুপেপির অিযািয ভব্ভধর পভরপালি ভির্ির্ র্পর ভর্ িা।  

8) প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হাপরর জিয আপব্িির্ারী জিস্বাে ক রক্ষা এব্িং সিংলগ্ন সম্পভত্তগুপলার উপর্ারী ব্যব্হার ব্জায় োর্া এব্িং 

উপপোগ ভির্ির্র্রপণর জিয প্রপয়াজিীয় এ ি সুভিভিকষ্ট সী াব্দ্ধর্া ব্া শপর্ক সম্মর্ হপয়পছি ভর্ িা অেব্া জিগপণর 

সুরক্ষায় ভব্পশষ্ ডর্াপিা সী াব্দ্ধর্ার প্রপয়াজিীয়র্া ডিই ভর্ িা।  

 
 

 

 

 


