
দখলের সার্টিফিকেট

ভবন বিভাগের 
নির্দেশিকা:



দখলের সাময়িক সার্টিফিকেট
আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত হবে যে আপনার বিল্ডিংয়ের দখলের 
সার্টিফিকেট (CO) আছে। কিছু পরিস্থিতিতে আমরা কোনো ভূসম্পত্তিকে 
দখলের জন্য নিরাপদ বলে নির্ধারণ করতে পারি, কিন্তু যদি কোনো 
সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাদের CO জারি করার আগে অবশ্যই উক্ত 
সমস্যার সমাধান করতে হবে। 
দখলের সাময়িক সার্টিফিকেট (TCO) মানে আপনার ভূসম্পত্তি দখল 
করার জন্য নিরাপদ। TCOs সাধারণত আমাদের জারি করার 90 দিন পর 
এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যদি স্থায়ী CO এর পুরানো কোনো সমস্যা 
এখনও সমাধান করা হয়নি তাহলে তা অবশ্যই মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে 
সমাধান করতে হবে, নাহলে TCO হয়তো পুনর্নবীকরণ করা হবে না। 
আরো তথ্যের জন্য, এখানে যান: nyc.gov/dob/cofactsheet।  যদি আপনার 
কাছে TCO থাকে, তাহলে নিউইয়র্ক স্টেটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদার 
ইঞ্জিনিয়ার (PE) বা রেজিস্টার্ড আর্কিটেক্টের (RA) সঙ্গে চূড়ান্ত CO 
পেতে আপনার কি কি প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়ে কথা বলুন।

 লেটার অব্ নো অবজেকশন
1938 সালের আগে নির্মিত বিল্ডিংগুলোর দখলের সার্টিফিকেটের (CO) 
প্রয়োজন নেই, তবে সেগুলোর ব্যবহার, বাহির পথ বা দখল পরিবর্তন 
করলে তার প্রয়োজন হবে। আপনি আমাদের BIS সিস্টেমে চেক করে 
আপনার বিল্ডিং কবে নির্মাণ করা হয়েছে তা জানতে পারেন। 
যদি আপনার বিল্ডিংয়ের আইনি ব্যবহারের প্রমাণপত্রের প্রয়োজন হয় 
এবং এটি যদি CO আবশ্যকতার অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় তাহলে, লেটার অব্ 
নো অবজেকশনের (LNO) জন্য সেই এলাকার আমাদের বরো অফিসের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
যদি বিল্ডিংয়ের প্রস্তাবিত ও আসল ব্যবহার নিউইয়র্কের বিল্ডিংয়ের 
বিধি এবং অঞ্চল বিভাজন, দখলের নিয়ম মেনে হয় এবং বিল্ডিংয়ের 
বাহিরপথ অপরিবর্তীত থাকে তাহলে একটি LNO জারি করা হতে পারে।

দখলের সার্টিফিকেট চেক করা
ভূসম্পত্তির দখলের সার্টিফিকেট (CO) চেক করতে বা আপনার বিল্ডিং 
কখন নির্মিত হয়েছে তার জন্য এখানে যান: www.nyc.gov/buildings. 
যখন আপনি আমাদের ওয়েবইটের বামদিকের বোতামে ভূসম্পত্তির 
ঠিকানা লিখবেন তখন ফাইন্ড এ ক্লিক করুন এবং “ভিউ সার্টিফিকেটস 
অব্ ওকুপেন্সি” তে ক্লিক করুন। মুলতুবি থাকা CO এর জন্য, পৃষ্ঠার 
নিচের অংশের কাছে “জবস/ফাইলিংস” এ ক্লিক করুন।
 আপনি যেভাবে ভূসম্পত্তি ব্যবহার করেন তার সঙ্গে যদি আপনার CO  
না পেলে তাহলে আপনার অভিপ্রেত ব্যবহার, বাহিরপথ ও দখল জানাতে 
আপনাকে হয়তো এটি সংশোধন করতে হবে। আপনার CO সংশোধন করতে 
হবে কিনা এই বিষয়ে জানতে লাইসেন্স প্রাপ্ত পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার 
(PE) বা রেজিস্টার্ড আর্কিটেক্ট (RA) এর সঙ্গে কথা বলুন। 

দখলের 
সার্টিফিকেট
আইনি দখল সীমা, লেআউট এবং 
বিল্ডিংয়ের জন্য অনুমোদন যোগ্য 
সম্পর্কে দখলের সার্টিফিকেটে (CO) 
বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব বর্ণনার 
কয়েকটি উদাহরণ হল কর্মাশিয়াল 
রিটেল স্টোর বা কোনো শিল্প 
উত্পাদন গুদামের। 

নতুন বিল্ডিংয়ে অবশ্যই একটি CO, এবং বিদ্যমান বিল্ডিংয়ের জন্য 
একটি আপ-টু-ডেট CO বা সংশোধিত CO থাকতে হবে যদি নির্মাণে 
ব্যবহার, বাহির পথ বা আপনার বিল্ডিংয়ের দখল সীমার পরিবর্তন হয়। 
আমরা CO বা নিচে আরো বিস্তারিততে যেমন বলা আছে সেই হিসেবে 
সাময়িক CO জারি না করা পর্যন্ত বিল্ডিংগুলিতে আইনগতভাবে দখল 
নেওয়া যাবে না। 
যদি আপনি আপনার বিল্ডিংয়ের ব্যবহারের পরিবর্তন করেন তাহলে 
কোনো CO কে অবশ্যই আপডেট করা হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি 
যদি কোনো রেস্তোরাঁরা মালিক হন এবং বিল্ডিংয়ের পিছনের অংশ 
ব্যবহার করতে চান এবং আপনার CO তে যদি এই বিষয়ে কিছু না বলে 
থাকে তাহলে আপনাকে CO আপডেট করতে হবে।
যখন নতুন বিল্ডিংয়ের বা প্রধান পরিবর্তনের জন্য জমা দেওয়া প্ল্যান 
অনুসারে নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা চূড়ান্ত CO জারি 
করবো। পৃথকভাবে, আমরা অল্প-স্বল্প পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণতার 
চিঠি পাঠাব। এইসব নথির মধ্যে একটি থাকা মানে এটি নিশ্চিত করছে যে 
নির্মাণ কার্য উপযুক্ত আইন মেনে চলছে,  প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের 
কাজ হয়ে গেছে,  আমাদেরকে সমস্ত বিল দেওয়া হয়েছে, সমস্ত 
লঙ্ঘনের সমাধান হয়ে গেছে এবং আপনি শহরের অন্যান্য সংস্থার থেকে 
অনুমোদন জমা দিয়েছেন।



Rick D. Chandler, P.E.  
Commissioner, Department of Buildings

nyc.gov/buildings
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