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জ োন িং যোচোইকরণ নচঠিঠিবে প্রদত্ত েথ্য: 

সম্পভির মাভলর্, ধারদাতা, সম্ভাব্য ডেতা ব্া ব্যব্সায়য়র মাভলয়র্রা এর্ ব্া এর্াভধর্ সম্পভির জিয ডজাভিিং-এর ভলভিত 

অিুয়মাদি ভিয়ত পারয়ব্ি। এই ভিঠিয়ত যা থার্য়ব্: 
▪ ডজাভিিং-এর ডেণীর্রণ 

▪ ডজাভিিং ভ ভিয়ের সাধারণ ব্ণ কিা 

▪ ডজাভিিং ও ওিারয়ল স্ট্যান্ডা কসমূয়ের সূত্র ভিয়দকশ 
 

 

▪ ব্তকমাি ডজাভিিং অভধর্ার (ডযমি শতক সায়পক্ষ 

ব্যব্োয়রর অিুমভত, পুিঃয়জাভিিং-এর শতকাব্লী ব্া 

ডিভরয়য়ন্স)-এর সায়থ সম্পভর্কত ডজাভিিং ইভতোস 

সুন নদটষ্ট অ ুবরোবের জপ্রনিবে উপলভয আইবিিগুবলোর িবেয রবেবে: 

▪ অিুয়মাভদত ব্যব্োর (ভব্য়ব্িিাধীি সম্পভির ডজাভিিং ভ ভিয়ে উক্ত সুভিভদকষ্ট ব্যব্োয়রর অিুমভত রয়য়য়ে ভর্ িা 

তা যািাইর্রয়ণর জিয আয়ব্দির্ারীয়র্ ব্যব্োয়রর ভব্ব্রণ প্রদাি র্রয়ত েয়ব্) 
 

জ োন িং যোচোইকরণ নচঠিবে জযসে েথ্য থ্োবক  ো: 

▪ ডজাভিিং যািাইর্রণ ভিঠি ভিম কাণর্ায়জ ব্া ডজাভিিং ভব্ভধমালা, িব্ি ডর্া  স্ট্যান্ডা ক ব্া ডর্াি ডফ্ ায়রল, ডস্ট্ট, ব্া 

র্াউভি এয়জর্ন্সর ভিয়ন্ত্রণমূলর্ শতকাব্লীর প্রভত অিুব্তীতা ভির্িত র্য়র িা। ডজাভিিং যািাইর্রণ ভিঠি আইভি 

অিিুসরণ স্ট্যাটায়সর প্রতযয়ি প্রদাি র্য়র িা। 

▪ ডজাভিিং এব্িং ধারা সিংোন্ত লঙ্ঘিগুয়লার পয কায়লািিা অন্তিভ কক্ত থায়র্ িা। ভব্দযমাি মামলাগুয়লার ডক্ষয়ত্র ডজাভিিং 

এব্িং ধারা সিংোন্ত লঙ্ঘি সম্পয়র্ক তথয জািয়ত ডর্া  র্মপ্লায়য়ন্স ইউভিয়টর সায়থ 

codecompliance@doravillega.us  ঠির্ািায় অথব্া  (678) 530-2006 িম্বয়র ডযাগায়যাগ র্রুি। 

▪ ধারা সিংোন্ত লঙ্ঘয়ির ভিষ্পভি েওয়া মামলাগুভল, দিলদাভরয়ের প্রতযয়য়ির র্ভপ আর িব্ি/সাইট প্লযাি অন্তিভ কক্ত 

র্রা েয়ব্ িা। এই তথয পাওয়ার জিয দয়া র্য়র ভসঠট ক্লায়র্কর ওয়য়ব্য়পয়জ ভগয়য় এর্ঠট অিলাইয়ি ওয়পি ডরর্ কস 

অিুয়রাধ র্রুি। িব্ি/সাইয়টর র্ায়জর অিুয়মাদয়ির সময়র্ায়লর উপর ভিভি র্য়র এই ধরয়ণর ডরর্ কগুয়লা 

ভ র্াল্ব র্াউভি ডথয়র্ আিয়ত েয়ত পায়র। 

▪ ডজাভিিং অধযায়দয়শর প্রয়যাজয অিুয়েদগুয়লার র্ভপ প্রদাি র্রা েয়ব্ িা। ডজাভিিং অধযায়দশ ডদিয়ত দয়া র্য়র 

www.doravillega.us ঠির্ািায় ভসঠটর ওয়য়ব্সাইয়ট অধযায়দয়শর ডর্া  ভির্জট র্রুি। 

▪ সাইয়টর সুভিভদকষ্ট তথযগুয়লা (ডসটব্যার্, পাভর্কিং ইতযাভদ) ব্াভণর্জযর্ িব্ি ভিম কায়ণর অিুমভত অথব্া িূভম উপদ্রব্/সাইট 

উন্নয়ি অিুমভতর আয়ব্দি জমা ডদওয়ার মাধযয়ম যািাই র্রা যায়ব্। আয়ব্দিঠটয়ত অব্শযই ভসঠট ডর্ায় র ধারা 5-1(c)-

এর ব্ণ কিা অিুসায়র সম্পভির জভরপ অন্তিভ কক্ত থার্য়ত েয়ব্। 
 

কীভোবে জ োন িং যোচোইকরণ নচঠির আবেদ  করবে : 

❑ ভিয়ি ডজাভিিং যািাইর্রয়ণর আয়ব্দিঠট পূরণ র্রুি।  

❑ পায়স কল মযাপ ব্া সম্পভির জভরপ প্রদাি র্রুি। 

❑ ঐর্ের্ –যািাইয়য়র জিয ব্যব্োয়রর ভব্ব্রণী। 

❑ ঐর্ের্ - ভপ্র-ডপই  ওিারিাইট ড ভলিাভর িাম।
 

জ োন িং যোচোইকরণ নচঠির আবেদ  
 

আবলোচয সম্পনত্তর ঠিকো ো: ____________________________________ িযোক্স পোবস টল আইনে  ম্বর: ________________ 

যোচোইকরবণর   য েযেহোবরর নেেরণী (ঐচ্ছিক): 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

অিুয়রাধর্ারী: __________________________________________________________________________________________ 

ডর্াম্পাভি: _____________________________________________________________________________________________ 

ঠির্ািা: ______________________________________________________________________________________________ 

ভসঠট/ডস্ট্ট/র্জপ ডর্া : __________________________________________________________________________________ 

ডফ্াি: ___________________________________ ইয়মইল: 

____________________________________________________ 
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জেনলভোনরর পদ্ধনে: 

❑ইউএস প্রথম ডেণীর  ার্  ❑ইয়মইল          ❑ভসঠট েয়লগ্রেণ    ❑ওিারিাইট  ার্* 
 

permits@doravillega.us ঠির্ািায় অিুয়রাধঠট ইয়মইয়ল পাঠিয়য় ভদি। নি-এর অথ্ ট ($50)  ো জপ ৌঁেোব ো পয টন্ত অ ুবরোেঠি 

প্রচ্ছিেো োে করো হবে  ো, উক্ত অথ ক authorize.net এর মাধযয়ম পাওয়ার পর তা র্তকি র্য়র ডিওয়া েয়ব্। অিুয়রাধঠট সম্পন্ন 

র্রার জিয দয়া র্য়র ডসঠট গ্রেয়ণর পর ডথয়র্ 10 র্ম কভদব্স সময় প্রদাি র্রয়ব্ি। আপিার আরও ডর্ায়িা সোয়তার প্রয়য়াজি 

থার্য়ল দয়া র্য়র র্ভমউভিঠট ড িলপয়মি ভ পাটকয়মিয়র্ 770-451-8745 িম্বয়র ডফ্াি ভদি। 
 
*ওিারিাইট ড ভলিাভর (ডযমি FedEx)-এর জিয সায়থ এর্ঠট ভপ্র-ডপই  ওিারিাইট ড ভলিাভর িাম ভদয়ত েয়ব্।   


