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মাক্লক	ও	ভাডাবটগবণর	 
অক্�কার	এরং	দাক্য়ত্বসমূহ

মাশিক ও ভাড়াদ্ের পরস্পদ্রর প্রশত আইশন দাশয়বে রদ্য়দ্ে। এইেকি দায়বদ্ধতা বাস্তবায়নকারী অদ্নকগুদ্িা শেটি ও কটেে এদ্জশসির মদ্ধ্য শনউ ইয়ক্শ  শেটি আবােন 
েুরক্া ও উন্নয়ন শবভাগ (HPD) একটি। মাশিক ও ভাড়াদ্েগণদ্ক আবােন েম্পরককিত আইন ও শবশধমািা েম্পদ্ক্শ  উপিশধি অজ্শ দ্ন েিায়তা করা এবং আপশন ককাথায় 
েিায়তা কপদ্ত পাদ্রন কেেম্পদ্ক্শ  আপনাদ্ক তথ্য কদওয়ার জন্য এই বুকদ্িেটি প্রণয়ন করা িদ্য়দ্ে।

িবযনর	মতাচিকগণ
মাশিকগণদ্ক অবশ্যই শনশচিত করদ্ত 
িদ্ব কয তাদ্দর ভবনেমপূদ্ির োধারণ 
এিাকা ও স্বতন্ত্র অ্যাপাে্শ দ্মটেেমপূি 
িাউশজং কমইনদ্েদ্নসি ককাে (HMC) ও 
মাশটিপি েুদ্য়শিং ি (MDL) অনুোদ্র 
শনরাপদ ও কেগুদ্িা যথাযথভাদ্ব 
রক্ণাদ্বক্ণ করা িয়। অন্যান্য 
দাশয়দ্বের মদ্ধ্য, মাশিকদ্ক অবশ্যই:
•	 শনরাপত্া ব্যবস্া, উত্াপ, গরম 

ও ঠাণ্া পাশন এবং উত্ম আদ্িা 
েরবরাি ও রক্ণাদ্বক্ণ করদ্ত 
িদ্ব।

•	 শেদ্র (শিকে), েত্রাক ও 
কীেপতদ্গের েমে্যা দ্রুত েমাধান 
করদ্ত িদ্ব এবং এই েকি েমে্যা 
শনাক্ত করার জন্য বারষকিক 
পশরদশ্শন পশরচািনা করদ্ত িদ্ব।

•	 কধোায়া শনাক্তকারী, কাব্শন 
মদ্নাক্াইে শনাক্তকারী যন্ত্রেমপূি 
েরবরাি করদ্ত িদ্ব এবং উপযুক্ত 
অশনি বশিগ্শমনেমপূি শনশচিত করদ্ত 
িদ্ব।

•	 েীোযুক্ত রঙ ও উইদ্্া গাে্শ  
েংক্ান্ত শনয়মকানুন কমদ্ন শশশুদ্দর 
েুরক্া শনশচিত করদ্ত িদ্ব।

•	 একটি আবােন েম্পরককিত প্রাথশমক 
ধারণা েম্বশিত কনাটিশ ভবদ্নর 
োধারণ এিাকায় কপাটে করদ্ত 
িদ্ব (আবশ্যকীয়ভাদ্ব োঙাদ্নার 
কনাটিদ্শর একটি নমুনার জন্য 
শপেদ্নর কভাদ্রর শভতদ্রর অংশ 
কদখুন)।

•	 ভবদ্ন উপযুক্ত েতক্শ তা শচহ্ন 
(োইদ্নজ) কপাটে করদ্ত িদ্ব, HPD-
কত যথাযথ নশথ জমা করদ্ত িদ্ব 
এবং ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক েঠিক কনাটিশ 
প্রদন করদ্ত িদ্ব।

•	 েম্পশত্ দখদ্ি থাকার প্রত্যয়নপদ্ত্রর 
বণ্শনা অনুোদ্র শুধুমাত্র ববধ 
আবাশেক স্ান ভাড়া শদদ্ত িদ্ব।

•	 েীোযুক্ত রং ব্যবিার েংক্ান্ত 
নীশতমািা কমদ্ন চিার করকে্শ  
েংরক্ণ করদ্ত িদ্ব।

শতন বা তার কবশশ েংখ্যক আবাশেক 
ইউশনে েম্বশিত আবাশেক েম্পশত্র 
মাশিকগণ এবং 1–2টি পশরবাদ্রর 
বেবাদ্ের উপদ্যাগী বাশড়েমপূদ্ির 
কক্দ্ত্র যশদ কেই েম্পশত্দ্ত মাশিক 
বা মাশিদ্কর শনকোত্ীয়দ্দর ককউই 
বেবাে না কদ্রন তািদ্ি কেটির 
ইউশনেেমপূি প্রশতবের শনদ্চর োইদ্ে 
HPD-কত শনবন্ধন করদ্ত িদ্ব: nyc.
gov/propertyregistration. 

যশদ ভবনটি ভাড়া-শস্শতশীি িয় 
তািদ্ি মাশিকদ্ক অবশ্যই প্রশতবের 
ভাড়ােমপূি NYS কিামে অ্যা্ 
কশমউশনটি শরশনউয়াি (HCR) বরাবর 
শনদ্চর ঠিকানায় শনবন্ধন করদ্ত িদ্ব 
nyshcr.org. 

•	 েম্পশত্র মাশিকরা ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক 
কবর কদ্র শদদ্ত পারদ্ব না বা 
অ্যাপাে্শ দ্মটে ত্যাগ করার জন্য 
ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক িয়রাশন করদ্ত 
পারদ্ব না। ভাড়াদ্েরা তাদ্দর দাশয়বে 
পািন না করদ্ি মাশিক উদ্ছেদ 
প্রশক্য়া শুরু করদ্ত পাদ্রন।

উপদ্রাক্ত শবষয়গুদ্িা েম্পদ্ক্শ  আদ্রা 
শবস্তাশরত এই নশথদ্ত রদ্য়দ্ে অথবা 
শনদ্চর োইদ্ে শগদ্য়ও আপশন কেগুদ্িা 
কদখদ্ত পাদ্রন www.nyc.gov/hpd.

িতাড়তাযেগণ
শনরাপদ, ভাদ্িা রক্ণাদ্বক্ণকৃত 
এমন ভবদ্ন থাকার প্রত্যাশা 
ভাড়াদ্েদ্দর করা উশচত কযগুদ্িা:
•	 কীেপতগে, তরি পদাথ্শ শনগ্শত 

িওয়ার ফুদ্ো, েত্রাক এবং অন্যান্য 
েম্াব্য ঝুোশকপপূণ্শ পশরশস্শত কথদ্ক 
মুক্ত।

•	 উষ্ণতা, গরম পাশন, ঠাণ্া পাশন 
এবং শবদ্ুযদ্তর মদ্তা প্রাথশমক কেবা 
প্রদান েরবরাি করা িয়।

•	 মাশিক এবং মাশিদ্কর 
কম্শচারীদ্দর দ্ারা িয়রাশন কথদ্ক 
মুক্ত।

ভাড়া-শনয়শন্ত্রত ইউশনদ্ে কযেকি 
ভাড়াদ্ে রদ্য়দ্েন তাদ্দর এই অবস্ার 
োদ্থ েম্পরককিত অশতশরক্ত অশধকার 
রদ্য়দ্ে। ককাদ্না অ্যাপাে্শ দ্মটে বা ভবন 
ভাড়া-শনয়শন্ত্রত শিদ্েদ্ব শনবশন্ধত শক 
না কেটি ভাড়াদ্েরা HCR এ 718-739-
6400 নম্বদ্র বা শনদ্চর এদ্রেদ্ে একটি 
ইদ্মইি কপ্ররণ কদ্র জানদ্ত পারদ্বন  
rentinfo@nycshr.org.
ভাড়াদ্েগদ্ণর তাদ্দর ভবদ্নর 

মাশিকগদ্ণর প্রশত ও অন্যান্য 
ভাড়াদ্েগদ্ণর প্রশত দায়বদ্ধতা রদ্য়দ্ে।
•	 তারা ইছোকৃতভাদ্ব বা অবদ্িিার 

মাধ্যদ্ম ভবদ্নর ক্শতোধন করদ্ত 
পারদ্ব না। 

•	 ভাড়াদ্েগণ তাদ্দর অশতশথদ্দর 
কায্শকিাদ্পর জন্য দায়ী। 

•	 ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক অবশ্যই 
জানািার করশিং এবং েীোযুক্ত 
রং েম্পরককিত মাশিদ্কর বারষকিক 
অনুেন্ধানগুদ্িাদ্ত উত্র জানাদ্ত 
িদ্ব এবং কধোায়া ও কাব্শন মদ্না-
অক্াইে শনাক্তকারী যন্ত্রগুদ্িা 
রক্ণাদ্বক্ণ করদ্ত িদ্ব। 

•	 ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক অবশ্যই িীজ 
েংক্ান্ত আইনী শত্শ াশদ কমদ্ন 
চিদ্ত িদ্ব, েময়মদ্তা ভাড়া প্রদান 
করদ্ত িদ্ব, অন্যান্য ভাড়াদ্েদ্দর 
অশধকারদ্ক েম্ান করদ্ত 
িদ্ব এবং কমরামত করার জন্য 
প্রদ্বশাশধকার প্রদান করদ্ত িদ্ব।  

অ্তাপতাে্যমযটে	মতাচিযকর	প্রযবশ
আইদ্নর শবধান িদ্িা একজন 
ভাড়াদ্েদ্ক অবশ্যই ভাড়াদ্ের 
অ্যাপাে্শ দ্মটে বা তার শনয়ন্ত্রণাধীন 
এিাকায় রক্ণাদ্বক্ণ কাদ্জর 
জন্য বা HMC বা অন্যান্য আইদ্নর 
শত্শ ানুযায়ী উন্নয়ন কায্শক্ম োধন 
করার জন্য মাশিক বা তার এদ্জটে 
বা কম্শচারীদ্ক প্রদ্বশ করদ্ত শদদ্ত 
িদ্ব। মাশিক ককানশদন বা েমদ্য় 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে প্রদ্বশ করদ্ত চান 
তার কেব্যাপাদ্র অবশ্যই ভাড়াদ্েদ্ক 
শিশখতভাদ্ব আগাম অবশিত করদ্বন। 
ভাড়াদ্ে কতৃ্শ ক অন্য ককাদ্না েমদ্য়র 
ব্যাপাদ্র েম্শত কদওয়া না িদ্ি বা যশদ 
এমন ককাদ্না জরুশর পশরশস্শত েৃষ্টি না 
িয় যা তাৎক্শণকভাদ্ব েমাধান করদ্ত 
িদ্ব তািদ্ি অবশ্যই েকাি 9ো কথদ্ক 
শবদ্কি 5োর মদ্ধ্য েময় শনব্শাচন 

করদ্ত িদ্ব। যখন েম্পশত্র ক্শত করাধ 
করার জন্য বা মানুদ্ষর আঘাতপ্রাপ্ত 
িওয়া করাধ করার জন্য কযমন- শিক 
িওয়া গ্যাদ্ের পাইপ বা যন্ত্রপাশত, শিক 
িওয়া পাশনর পাইপ, আেদ্ক যাওয়া বা 
ক্শতগ্রস্ত করেন বা শিক িওয়া োদ বা 
ভাগো এবং শবপজ্জনক োদ্দর পশরশস্শত 
জরুশরভাদ্ব কমরামত করার প্রদ্য়াজন 
িদ্ি মাশিক, এদ্জটে, ঠিকাদার বা 
কাদ্জর কিাদ্কর পক্ কথদ্ক ককাদ্না 
আগাম কনাটিদ্শর প্রদ্য়াজন িদ্ব না।  
মাশিদ্কর কযদ্কাদ্না এদ্জটে বা 
ঠিকাদারদ্ক অবশ্যই ভাড়াদ্েদ্ক 
কদখাদ্ত িদ্ব কয শতশন প্রদ্বশ করা 
ও কাজ করার জন্য মাশিক কতৃ্শ ক 
অনুদ্মাশদত িদ্য়দ্েন।
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আপনার	অ্াপাট্ব বমবন্ট	ক্নরাপবদ	থাকা
I. শত্শ াবশি

ককাদ্না ভবদ্নর অবকাঠাদ্মাগত অবস্া শনরাপদ না িদ্ি অথবা ভাদ্িাভাদ্ব কমরামত করা না থাকদ্ি তার েমাধান 
অনুেন্ধান করার জন্য ভাড়াদ্েদ্দর কাদ্ে কবশ শকেু শবকল্প রদ্য়দ্ে। রক্ণাদ্বক্ণ েমে্যা েম্বশিত ব্যশক্তগত মাশিকানাধীন 
ভবনেমপূদ্ির ভাড়াদ্েগণ প্রথদ্ম ভবদ্নর মাশিকদ্ক বা ব্যবস্াপকদ্ক অবশিত করদ্বন। যশদ কমৌশখক অবশিতকরদ্ণর মাধ্যদ্ম 
েমে্যার েমাধান না িয়, তািদ্ি ভাড়াদ্েগণ ইছো করদ্ি একটি অনুদ্মাশদত োকদ্যাগ ঠিকানার মাধ্যদ্ম শফরশত রশশদ্দর 
আদ্বদন েম্বশিত শিশখত কনাটিশ পাঠাদ্ত পারদ্বন। যশদ মাশিক েমে্যা(গুদ্িা) েমাধান করার জন্য ককাদ্না পদদ্ক্প গ্রিণ 
না কদ্রন তািদ্ি কেদ্ক্দ্ত্র এই করকে্শ গুদ্িা রাখা গুরুবেপপূণ্শ। পাশাপাশশ, শেটিদ্ত কবশশরভাগ অশভদ্যাদ্গর জন্য ভাড়াদ্েরা 
অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পাদ্রন 311নম্বদ্র, 311ONLINE বা 311Mobile ব্যবহার করর এবং ভাড়া-শস্শতশীি বা ভাড়া-শনয়শন্ত্রত 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের কক্দ্ত্র কটেদ্ের কাদ্ে। 

শনদ্চর কযদ্কাদ্না েমে্যার কক্দ্ত্র আদ্রা তদ্থ্যর জন্য অনুগ্রি কদ্র HPD এর ওদ্য়বোইে কদখুন nyc.gov/hpd.

A. উত্াপ এবং গরম পাশন

অক্াবর 1 তাশরখ কথদ্ক 31 কম 
পয্শন্ত উত্াপ প্রদ্য়াজন, কয 

েময়টি “উত্াদ্পর কমৌেুম” শিদ্েদ্ব 
শনধ্শারণ করা িদ্য়দ্ে। এই মােগুদ্িাদ্ত 
ভবদ্নর মাশিকগণদ্ক শনদ্্াক্ত 
শত্শ োদ্পদ্ক্ ভাড়াদ্েগণদ্ক উত্াপ 
েরবরাি করদ্ত িদ্ব:

•	 কভার 6ো কথদ্ক রাত 10োর মদ্ধ্য 
যখন বাইদ্রর তাপমাত্রা 55 শেশগ্র 
ফাদ্রনিাইদ্ের শনদ্চ থাকদ্ব, তখন 
ভবদ্নর মাশিকগণদ্ক অবশ্যই 
অ্যাপাে্শ দ্মটেেমপূিদ্ক কমপদ্ক্ 
68 শেশগ্র ফাদ্রনিাইে পয্শন্ত উষ্ণ 
রাখদ্ত িদ্ব। বাইদ্রর তাপমাত্রা 55 
শেশগ্র ফাদ্রনিাইদ্ের শনদ্চ থাকদ্ি 
মাশিক যশদ পয্শাপ্ত উষ্ণতা েরবরাি 
করদ্ত ব্যথ্শ িন, শুধুমাত্র তািদ্িই 
HPD িঙ্ঘন জাশর করদ্ত পাদ্র।

•	 রাত 10ো কথদ্ক েকাি 6ো পয্শন্ত, 
বাইদ্র তাপমাত্রা থাকা েদ্্বেও, 
ভবন মাশিকদ্দরদ্ক অবশ্যই 
অ্যাপাে্শ দ্মটেদ্ক অন্তত 62 শেগ্রী 
পয্শন্ত উষ্ণ রাখদ্ত িদ্ব।

•	 ভবদ্নর মাশিকদ্দরদ্কও এো 
শনশচিত করদ্ত িদ্ব কয ভাড়াদ্েরা 
শদদ্ন 24 ঘণ্া, বেদ্র 365 শদন, 
কমপদ্ক্ 120 শেশগ্র ফাদ্রনিাইদ্ের 
নপূ্যনতম তাপমাত্রায় গরম পাশন 
কপদ্য় থাদ্কন।

 তাপ েংক্ান্ত শবশধ উল্লঙ্ঘদ্নর জন্য 
HPD আবােন আদািদ্ত শাশস্তর 
আদ্বদন জানাদ্ত পাদ্র। েময়মদ্তা 
েংদ্শাধদ্নর কনাটিশেি 250 মারককিন 
েিার প্রদান কদ্র প্রথম িঙ্ঘদ্নর 
জন্য ককাদ্না মাশিক উষ্ণ/গরম পাশনর 
কদওয়াশন (শেশভি) জশরমানা কমোদ্ত 
কযাগ্য িদ্ত পাদ্রন। কেই োদ্থ, তৃতীয় 
বা পরবতীতী  কযদ্কাদ্না পশরদশ্শন কযখাদ্ন 
একই গরম কমৌেুদ্মর (অদ্্াবর কথদ্ক 
কম) মদ্ধ্য উত্াপ িঙ্ঘন বা এক বেদ্রর 
মদ্ধ্য গরম পাশনর িঙ্ঘন কদখা যায়, 
তািদ্ি পশরদশ্শন করার জন্য HPD-কক 
200 মারককিন েিার শফ শদদ্ত িদ্ব।

2020 োদ্ির জিুাইদ্য়, HPD শিে 
কেসির কপ্রাগ্রাম বাস্তবাশয়ত কদ্র যাদ্ত 
প্রশতটি আবােন ইউশনদ্ে ইটোরদ্নে 
দ্ারা েক্মতােম্পন্ন তাপমাত্রা 
প্রশতদ্বদদ্নর শেভাইে ইনটেি করার 
জন্য, উষ্ণতা িঙ্ঘন এবং উত্াপ-
েম্পরককিত অশভদ্যাগ করা িদ্য়দ্ে এমন 
একাশধক আবাশেক ভবদ্নর প্রদ্য়াজন 
িয়। শিে কেসির স্াপদ্নর আবশ্যকতা 
এবং উত্াপ ও গরম পাশন েরবরাদ্ির 
প্রদ্য়াজনীয়তার োদ্থ েম্শত জানাদ্ত 
অশভদ্যাগ না কপদ্য়ই গরম কমৌেুদ্ম 
HPD পশরদশ্শন করদ্ব।

তাপ ও গরম জি
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B. কাব্শন মদ্নাক্াইে ও কধোায়া শনাক্তকারী যন্ত্রেমপূি

কতাব্শন মদ্নাক্াইে (CO) িদ্ছে 
গন্ধিীন এবং অত্যন্ত শবষাক্ত 

গ্যাে। োধারণত, ভবন মাশিকদ্দরদ্ক 
প্রশতটি আবাশেক ইউশনদ্ে অন্ততপদ্ক্ 
একটি অনুদ্মাশদত কাব্শন মদ্নাক্াইে 
(CO) শনাক্তকারী যন্ত্র স্াপন 
করদ্ত িদ্ব বা েরবরাি করদ্ত িদ্ব 
এবং কীভাদ্ব তা পরীক্া করদ্ত 
িদ্ব এবং রক্ণাদ্বক্ণ করদ্ত 
িদ্ব এ ব্যাপাদ্র শিশখত তথ্য প্রদান 
করদ্ত িদ্ব। শনাক্তকারী যন্ত্রটির 
অবশ্যই একটি শ্রবণ উপদ্যাগী 
ব্যবিারদ্যাগ্য েময়েীমা েংযুক্ত এিাম্শ 
ব্যবস্া থাকদ্ব। কাব্শন মদ্নাক্াইে 
শনাক্তকারী যন্ত্রটি অবশ্যই প্রশতটি 
শয়ন কদ্ক্র প্রাথশমক প্রদ্বশ পদ্থর 15 

ফুদ্ের মদ্ধ্য স্াপন করদ্ত িদ্ব।

ভবন মাশিকদ্দরদ্ক প্রশতটি 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে অবশ্যই কধোায়া 
শনাক্তকারী যন্ত্র স্াপন করদ্ত িদ্ব।

এই উভয় যন্ত্রগুদ্িা রক্ণাদ্বক্দ্ণর 
দাশয়বে থাকদ্ব ভাড়াদ্েদ্দর উপর।  
যশদ ককাদ্না ভাড়াদ্ে যন্ত্রটি েশরদ্য় 
কফদ্ি বা ব্যাোশর পশরবত্শ ন করদ্ত ব্যথ্শ 
িয়, তািদ্ি কে পুরুষ/মশিিা যাই কিাক 
না ককদ্না তাদ্ক অবশ্যই যন্ত্রটি েঠিক 
স্াদ্ন কায্শকর অবস্ায় প্রশতস্াপন 
করদ্ত িদ্ব।

শনরাপত্া রক্ার স্বাদ্থ্শ ভাড়াদ্েদ্দর যা 
করা উশচৎ:

•	 মাদ্ে অন্তত একবাদ্র েকি 
শেদ্ে্র পরীক্া করুন।

•	 বেদ্র কমপদ্ক্ দইুবার 
শেদ্ে্রগুদ্িার ব্যাোশর বদি 
করুন।

•	 ব্যাোশরর কায্শক্মতা কদ্ম 
আেদ্ি এিাম্শ অনুেরণ করা এবং 
তাৎক্শণকভাদ্ব ব্যাোশর পশরবত্শ ন 
করা।

•	 শুধুমাত্র শনাক্তকারী যন্ত্রেমপূদ্ির 
জন্য েুপাশরশকৃত ব্যাোশরই 
ব্যবিার করদ্ত িদ্ব।

•	 শনাক্তকারী যন্ত্রেমপূদ্ির উপদ্র 
কখনই রং না করা।

C. তািােমপূি
িতাবি	চসচিন্তার�ুতি	রতািতা	এবং	কী-
িকি	উইযন্তা	থগেস

েরজায় োবি শেশি্ারযুক্ত তািা 
এবং কী-িকে উইদ্্া কগেে যা 

অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের শভতদ্র কথদ্ক চাশব 
শদদ্য় তািা খুিদ্ত িয় বা আগুন কথদ্ক 
বোাচার জন্য কবর িদ্ত চাশবর দরকার 
িয় কেগুদ্িা অববধ এবং এগুদ্িা 
অবশ্যই অপোরণ করদ্ত িদ্ব।  

আগুন িাগদ্ি বা ককাদ্না জরুশর 
পশরশস্শতদ্ত চাশব খুোদ্জ কপদ্ত শবিম্ব 
বা ব্যবিাদ্রর ফদ্ি ভাড়াদ্ের আগুন 
িদ্ত পিায়ন করার েুদ্যাগ েীশমত িদ্য় 
পদ্ড়। ভাড়াদ্েরা জানািার উইদ্্া 
কগে ব্যবিার কদ্র শনদ্জদ্ক েুরশক্ত 
করদ্ত পাদ্রন, যা একটি ি্যাচ শেদ্টেম 
ব্যবিার কদ্র তািাবদ্ধ কদ্র, শেশরয়াি 
নম্বরেি এর কিদ্বিটি যাচাই করা 
যাদ্ত শনশচিত িওয়া যায় কয শনউ 
ইয়ক্শ  শেটিদ্ত ব্যবিাদ্রর জন্য এটি 
অনুদ্মাশদত।

কাব্শন  
কমানক্াইে 
এবং কধোায়া  
শনাক্তকারী যন্ত্র

তািােমপূি

শন্শিশখত কশ্রশণর ভবদ্ন বেবােকারী ভাড়াদ্ে যারা শনাক্তকারী শেভাইে রক্ণাদ্বক্ণ করায় ব্যথ্শ িন, িাশরদ্য় বা ক্শত 
কদ্রন তাদ্দরদ্ক যা অবশ্যই করদ্ত িদ্ব:

A	থশ্রচণর	িবনসমূহ	 
(স্ায়ী বাশেন্া)

কধোায়া শনাক্তকারী এবং কাব্শন মদ্নাক্াইে শনাক্তকারী প্রশতটি শেভাইদ্ের জন্য 
ভবদ্নর মাশিকদ্ক 25 মারককিন েিার বা প্রশতটি কযৌথ কধোায়া/কাব্শন মদ্নাক্াইে 
শনাক্তকারী শেভাইদ্ের জন্য 50 মারককিন েিার প্রদান করুন। যন্ত্রটি স্াপদ্নর 
শদন িদ্ত এক বেদ্রর মদ্ধ্য ভাড়াদ্েদ্ক অথ্শ পশরদ্শাধ করদ্ত িদ্ব।

B	থশ্রচণর	িবনসমূহ	(অস্ায়ী ব্যবিার) ককাদ্না শেভাইদ্ের জন্য ভবদ্নর মাশিকদ্ক ককাদ্না োকা প্রদান করদ্ত িদ্ব না

ব্চতিগর	বতাসস্তান	
(1–2 পাশরবাশরক বাোেমপূি)

কাব্শন মদ্নাক্াইে শনাক্তকারী প্রশতটি শেভাইদ্ের জন্য 25 মারককিন েিার প্রদান 
করুন। যন্ত্রটি স্াপদ্নর শদন িদ্ত এক বেদ্রর মদ্ধ্য ভাড়াদ্েদ্ক অথ্শ পশরদ্শাধ 
করদ্ত িদ্ব।
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D. েীোযুক্ত রং

পর্তায়ই পুরাদ্না কপইদ্টে প্রাপ্ত েীো 
িদ্ছে একটি ক্শতকারক 

ধাতু, যা কোে শশশুদ্দর জন্য শবষাক্ত 
িদ্ত পাদ্র যশদ এটি ধুদ্িা বা পাতিা 
েুকদ্রা বতশর কদ্র। কোে শশশুরা 
জানািার কচৌকাদ্ঠর শন্াংশ এবং 
কমদ্ঝ কথদ্ক েীোযুক্ত রদ্ঙর ধুিা এবং 
পাতিা েুকদ্রা শগদ্ি কফিদ্ত পাদ্র। 
কোে শশশুদ্দর আচরণ এবং কশখায় 
েীো েমে্যা েৃষ্টি কদ্র। 1960 োদ্ি 
েীোযুক্ত রং NYC শনশষদ্ধ করদ্িও, 
পুরাদ্না ভবদ্ন এখনও এটি থাকদ্ত 
পাদ্র। েীোযুক্ত রদ্ঙর ঝুোশক কথদ্ক 
ভাড়াদ্েদ্দর েুরশক্ত রাখার জন্য 
এই ভবনগুদ্িার মাশিকরা দায়বদ্ধ। 
ভবদ্নর মাশিকদ্দরদ্ক অবশ্যই 
অ্যাপাে্শ দ্মটে এবং ভবদ্নর কেই েকি 
োধারণ জায়গা, কযখাদ্ন অল্প বয়স্ক 
শশশুরা থাদ্ক, কেখাদ্ন প্রশশশক্ত এবং 
যথাযথভাদ্ব অনুদ্মাশদত কমীতী  এবং 
শনরাপদ কাদ্জর নীশত ব্যবিার কদ্র 
েীোযুক্ত রদ্ঙর ঝুোশক শনাক্ত করদ্ত িদ্ব 
ও প্রশমন করদ্ত িদ্ব।

স্ানীয় আইন 1 অনুোদ্র, েীোযুক্ত 
রদ্ঙর শবড়ম্বনা ঘোর েম্াবনা থাদ্ক 
যশদ:

•	 ভবনটি 1960 োদ্ির পপূদ্ব্শ (বা 1960 
এবং 1978 এর মধ্যবতীতী  েমদ্য় 
শনম্শাণ করা িদ্য়শেি এবং ভবন 
মাশিক যশদ এ শবষদ্য় অবগত 
থাদ্কন কয কেখাদ্ন েীোযুক্ত রং 
রদ্য়দ্ে) এবং

•	 ভবদ্ন শতন বা তদ্তাশধক 
অ্যাপাে্শ দ্মটে রদ্য়দ্ে বা ভবদ্নর এক 
বা দইু-পশরবাদ্রর বাশড়দ্ত ভাড়াকৃত 
ইউশনে রদ্য়দ্ে এবং

•	 েয় বেদ্রর কম বয়েী একটি শশশু 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে বাে কদ্র বা শনয়শমত 
প্রশত েপ্তাদ্ি 10 ঘণ্া বা তদ্তাশধক 
কবশশ েময় কেখাদ্ন ব্যয় কদ্র।

েয় বেদ্রর কম বয়দ্ের শশশুরা 
বােভবদ্ন রদ্য়দ্ে শক না কে েম্পদ্ক্শ  
মাশিকদ্দরদ্ক অবশ্যই HPD 
ওদ্য়বোইদ্ে প্রাপ্ত একটি বারষকিক কনাটিশ 
ব্যবিার কদ্র ভাড়াদ্েদ্দর শিশখতভাদ্ব 
শজজ্াো করদ্ত িদ্ব। যশদ শিশখতভাদ্ব 
জাশনদ্য় থাদ্কন, ভবন মাশিক 
অবশ্যই েীোযুক্ত রদ্ঙর শবড়ম্বনা 

প্রত্যক্ করদ্ত বেদ্র অন্তত একবার 
অ্যাপাে্শ দ্মটেগুদ্িাদ্ত এবং োধারণ 
ব্যবিায্শ স্ান তদন্ত করদ্বন।

েম্পশত্র মাশিকগণ তাদ্দর 
ভবনগুদ্িাদ্ত েীোযুক্ত রদ্ঙর 
শবড়ম্বনা রদ্য়দ্ে শক না তা পরীক্া 
কদ্র কদখার জন্য এবং েীোযুক্ত রং 
েম্পরককিত দাশয়বে হ্াে করদ্ত মানেম্ত 
ককাম্পানীদ্দর ভাড়া করদ্ত পাদ্রন। 
েীোযুক্ত রদ্ঙর নীশতমািা িঙ্ঘন িদ্ি 
অবশ্যই শনধ্শাশরত েমদ্য়র মদ্ধ্য আইন 
ও HPD শবশধমািা অনুোদ্র শনরাপদ 
কাদ্জর নীশত ব্যবিার কদ্র প্রশশশক্ত 
এবং যথাযথভাদ্ব অনুদ্মাশদত 
শ্রশমকদ্দর দ্ারা কমরামত করাদ্ত িদ্ব। 
ভবন মাশিক যশদ কদখাদ্ত পাদ্রন কয 
ভবনটিদ্ত ককাদ্না েীোযুক্ত রং কনই 
বা উপযুক্ত পদ্ধশত এবং অনুদ্মাশদত 
কমীতী দ্দর ব্যবিার কদ্র প্রশমদ্নর কাজ 
কদ্র থাদ্কন এবং HPD এর অব্যািশত 
অজ্শ ন কদ্রন, তািদ্ি ভাড়াদ্েদ্দর 
কথদ্ক বাৎেশরক শভশত্দ্ত তথ্য গ্রিণ 
এবং স্বশরীদ্র তদন্ত এদ্ত প্রদ্যাজ্য িদ্ব 
না।

েীোযুক্ত রং এর ঝুোশক আইদ্ন 
শন্শিশখত পশরবত্শ ন েম্পদ্ক্শ  
মাশিকদ্দর েদ্চতন িওয়া উশচত।

1. 2019 োদ্ির স্ানীয় আইন 64 
অনুোদ্র, “বেবাে করা” শদ্দের 
েংজ্া এখন িদ্িা একটি আবাশেক 
ইউশনদ্ে শনয়শমত প্রশত েপ্তাদ্ি 
10 ঘণ্া বা তদ্তাশধক েময় ব্যয় 
করা, যার মদ্ধ্য অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে 
বেবােকারী একটি শশশু এবং 
শুধুমাত্র ঐ েমদ্য় ঘুরদ্ত আো 
একটি শশশু উভয়ই অন্তভু্শক্ত থাদ্ক। 
এই নতুন েংজ্া 2020 োদ্ির 
জানুয়াশরদ্ত কায্শকর িদ্য়শেি।

2. ককাদ্না শনম্শাদ্ণর কাজ কশষ 
িওয়ার পদ্র ককাদ্না েীোযুক্ত ধুিা 
উপশস্ত কনই তা শনশচিত করার 
জন্য শলিয়াদ্রসি বা োড়পদ্ত্রর 
পরীক্াগুদ্িা ভবদ্ন প্রশতবার 
ককাদ্না কাজ করাদ্নার অবশ্যই 
করাদ্ত িদ্ব যা স্ানীয় আইন 1 এর 
আওতায় রদ্য়দ্ে। ককাদ্না েীোযুক্ত 
ধুিা উপশস্ত কনই তা প্রদশ্শদ্নর 
কক্দ্ত্র কম্শদ্ক্দ্ত্রর োড়পদ্ত্রর জন্য 

েীোযুক্ত ধুিার প্রাশন্তক স্তর জনু 
2019 পয্শন্ত শনদ্চ উদ্ল্লশখত পশরমাদ্ণ 
হ্াে করা িদ্য়শেি:

•	 কমদ্ঝ: প্রশত বগ্শফুদ্ে 10 বা 
তদ্তাশধক মাইদ্ক্াগ্রাম

•	 জানািার কচৌকাদ্ঠর শন্াংশ: 
প্রশত বগ্শফুদ্ে 50 বা তদ্তাশধক 
মাইদ্ক্াগ্রাম

•	 উইদ্্া ওদ্য়ি: প্রশত বগ্শফুদ্ে 100 বা 
তদ্তাশধক মাইদ্ক্াগ্রাম

জনু, 2021 কথদ্ক আবার েীমাগুশিদ্ক 
শনদ্্াদ্ক্ত নাশমদ্য় কদওয়া িদ্ব:

•	  কমদ্ঝ: প্রশত বগ্শফুদ্ে 5 বা তদ্তাশধক 
মাইদ্ক্াগ্রাম

•	  জানািার কগাবরাে: প্রশত বগ্শফুদ্ে 
40 বা তদ্তাশধক মাইদ্ক্াগ্রাম

•	  উইদ্্া ওদ্য়িে: প্রশত বগ্শফুদ্ে 100 
বা তদ্তাশধক মাইদ্ক্াগ্রাম

3. েীোযুক্ত রং েম্পরককিত করকে্শ -
েংরক্ণ এর উদ্ল্লখদ্যাগ্য েংখ্যক 
আবশ্যকতা আদ্ে এবং HPD 
প্রশত বের আদ্রা েম্পশত্ শনরীক্ণ 
করদ্ব। এই েকুদ্মটেগুদ্িা 10 
বেদ্রর জন্য েংরক্দ্ণ ব্যথ্শতার 
জন্য উদ্ল্লখদ্যাগ্য কদওয়াশন 
(শেশভি) জশরমানা ধায্শ করা িদ্ত 
পাদ্র।

4. আগটে 2020 কথদ্ক বিবৎ ও 
পুদ্রা পোাচ বেদ্রর অনুবরতকিতা-েি, 
2020-র স্ানীয় আইদ্নর 31 
নং ধারা 1960 োদ্ির আদ্গ 
বতশর িওয়া েমস্ত ভবনগুশির 
জন্য তাদ্ত েীো-শভশত্ক রংদ্য়র 
ব্যবিার করা িদ্য়দ্ে শকনা তা ককান 
একজন পশরদ্বশ েুরক্া েংস্া 
(EPA) দ্ারা অনুদ্মাশদত স্বাধীন 
পশরদশ্শকদ্ক শদদ্য় অথবা একজন 
ঝুোশক মপূি্যায়নকারীদ্ক শদদ্য় 
আগটে, 2025-এর মদ্ধ্য পরীক্া 
করাদ্নার শবষয়টিদ্ক আবশ্যক 
কদ্র শদদ্য়দ্ে। েয় বেদ্রর কম বয়েী 
ককান শশশু যশদ একটি ইউশনদ্ে 
বেবাে করদ্ত আদ্ে, তািদ্ি ওই 
পরীক্া অবশ্যই 1 বেদ্রর মদ্ধ্য বা 
9ই আগটে 2025 এই দইুদ্য়র মদ্ধ্য 
কযো আদ্গ িদ্ব কেই েমদ্য়র মদ্ধ্য 

েীোযুক্ত রং

ননউ ইয়ক্ক  নিটির িীিামুক্ত 
ননউ ইয়ক্ক  (LeadFreeNYC) 
পনরকল্পনা জানুয়ানর 2019 িারে 
প্রকানিত হরয়নিে এবং এরত ভবন 
থেরক িীিা অপিাররের জন্য 
থময়ররের অনিি ও থবি করয়কটি 
নিটি এরজনসি কত্্ক ক গ্হীত 45টি 
প্েক উরে্যারগর রূপররখা প্রকাি 
কররনিে। িীিার িম্্ক্ততা হ্াি 
কররত নিটির প্ররেষ্া িম্রক্ক  
আররা জানরত, LeadFreeNYC 
ওরয়বিাইট নভনজট করুন: nyc.
gov/leadfree

HPD এর িীিাযুক্ত রং (Lead-
Based Paint) ওরয়বরপইরজ প্রাপ্ত 
HPD এর “থনত্ত্ব নেরত এনগরয় 
যান (Get Ahead of Lead)” 
ওরয়নবনার নিনরজটি nyc.gov/
lead-based-paintঅ্যারসেি 
করা যারব, এখারন উরলেনখত বে্কনা 
অনুিারর 2004 এর স্ানীয় আইন 
1 এর অধীরন িকে োনয়ত্ব এবং 
কত্ক ব্য িম্রক্ক  আররা জানরত 
আপনারক িহায়তা কররত পারর। 
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E. েত্রাক

ছত্রাদ্কর ফদ্ি এিারজকি, চুিকাশন 
বা অদ্নদ্কর তাৎক্শণক 

শ্ােকষ্ট িদ্ত পাদ্র। েত্রাক জন্াদ্ত 
পাশন বা আদ্র্শতা দরকার তাই ভবন 
মাশিকদ্দরদ্ক অশবিদ্ম্ব শেদ্রগুদ্িা 
ঠিক করাদ্ত িদ্ব। 

বােগৃদ্ি বায়ু শনষ্াশন ফ্যান িাগাদ্ি 
বা জানািা কখািা রাখদ্ি এবং 
প্রশতশনয়ত েন্ুখ ভাগ পশরষ্ার 
কদ্র কফিদ্ি বাথরুম বা রান্নাঘদ্রর 
পৃষ্ঠতিগুশিদ্ত েত্রাক জন্াদ্না 
প্রশতিত করা যায়। ভাড়াদ্েগণ শেদ্র 
এবং েত্রাক জন্াদ্নার শচহ্ন কদখদ্ত 
কপদ্ি ভবন মাশিকদ্দরদ্ক জানাদ্ব। 
যশদ কমরামত করা না িদ্য় থাদ্ক 
তািদ্ি কফান করুন 311. 

েত্রাক পশরষ্ার করার জন্য কপশাদার 
কমীতী র দরকার িদ্ত পাদ্র; ভবন মাশিক 
এবং ভাড়াদ্েদ্দর আদ্রা তথ্য জানার 
প্রদ্য়াজন িদ্ি HPD এর ওদ্য়বোইে 
কদখুন, nyc.gov/hpd অথবা 
DOHMH এর ওদ্য়বোইে শভশজে 
করুন nyc.gov/doh.

অন্তরনকিচহর	অবস্তা
কযেকি অন্তরনকিশিত অবস্া তরি 
পদাথ্শ শনগ্শত িওয়ার শেদ্র এবং েত্রাক 
পশরশস্শত েৃষ্টি কদ্রদ্ে অথবা করদ্ে, 
কেেকি অবস্া েংদ্শাধদ্ন আবাশেক 
ভবন মাশিকদ্দর উদ্দেদ্শ্য HPD 
কতৃ্শ ক প্রশােশনক আদ্দশ জাশর করার 
েুশবধা অন্তরনকিশিত অবস্ার কপ্রাগ্রাম 
প্রদান কদ্র। 

েত্রাক ও শেদ্র দ্ারা প্রভাশবত 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের েংখ্যা এবং শবশধ 
িঙ্ঘদ্নর মাত্রা ও েংখ্যার উপর 
শভশত্ কদ্র HPD প্রশত বের কপ্রাগ্রাদ্ম 
ভবদ্নর অংশগ্রিদ্ণর েংখ্যা শনধ্শারণ 
কদ্র। ককাদ্না ভবদ্ন অদ্নকগুদ্িা 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে ফো ােি ধরা বা েত্রাক 
জন্াদ্নার কারণ অনুেন্ধান এবং 
চার মাদ্ের মদ্ধ্য একই কারদ্ণ আইন 
অবমাননার জন্য ভবন মাশিকদ্দর 
তদন্ত করা উশচৎ। অশভযুক্ত নয় এমন 
মাশিকদ্দর জন্যও HPD িাউশজং 
ককাে্শ  মামিা দাদ্য়র করদ্ত পাদ্র। 
নপূ্যনতম $5,000 মপূদ্ি্যর বেবােদ্যাগ্য 
প্রশতটি ইউশনদ্ের জন্য শেশভি আইন 
অনুোদ্র দণ্ িদ্ছে $1,000। 

েত্রাক

করাদ্ত িদ্ব। ফিাফি অবশ্যই 
ভাড়াদ্েদ্দর প্রদান করদ্ত িদ্ব। 
যশদ ককাদ্না ইউশনদ্ে েীোযুক্ত 
রং না থাদ্ক বা আইন অনুোদ্র 
ককাদ্না মাশিক যশদ েীো অপোরণ 
বা শঘদ্র করদ্খ েঠিকভাদ্ব েীোর 
প্রদ্কাপ হ্াে কদ্রন, তািদ্ি স্ানীয় 
আইদ্নর অদ্নক আবশ্যকতা 
কথদ্ক অব্যািশতর জন্য মাশিকদ্ক 
HPD এর কাদ্ে অব্যািশতর একটি 
আদ্বদন দাশখি করা উশচত। 

5. যখনই ককাদ্না অ্যাপাে্শ দ্মটে চািু 
িয় এবং নতুন ভাড়াদ্ে আোর 
আদ্গ শনরদকিষ্ট পৃষ্ঠতদ্ি েীোযুক্ত 
রং অপোরণ এবং/বা প্রশতকাদ্রর 
জন্য 1960 এর পপূব্শকািীন ভবন 
মাশিকদ্দরদ্কও পদদ্ক্প গ্রিণ 
করদ্ত িদ্ব। 2021 োদ্ি, 2020 
োদ্ির স্ানীয় আইন 28 দ্ারা 
বাস্তবায়ন অনুোদ্র, েীোযুক্ত 
রদ্ঙর ঝুোশকর জন্য এদ্জশসির 
বােস্ান তদদ্ন্তর েময় HPD তার 
োন্শওভাদ্রর আবশ্যকতার প্রদ্য়াগ 
প্রোশরত করদ্ব।

িবন	মতাচিকযের	চরযসতাস্সমূহ
•	 বােগৃিদ্ক েীো িদ্ত শনরাপদ 

রাখার জন্য কমরামত েংক্ান্ত 

শবনামপূদ্ি্য প্রশশক্ণ েম্পরককিত 
তথ্য জানদ্ত অনুগ্রি কদ্র স্বাস্্য ও 
মানশেক স্বাস্্য শবভাগ (DOHMH) 
এ কি করুন 212-226-5323. 
মাশিকদ্দর জন্য প্রাপ্ত ঋণ এবং 
অনুদান, কযগুদ্িার মদ্ধ্য কদ্য়কটি 
েুশনরদকিষ্টভাদ্ব েীোযুক্ত রদ্ঙর 
েমে্যার েমাধান কদ্র, কে শবষদ্য় 
ঋণ এবং অনুদান েম্পরককিত 
প্রাথশমক শবষদ্য়র অধ্যায় কদখুন। 
নমুনা ফরম এবং তদ্থ্যর জন্য 
শভশজে করুন HPD এর োইে nyc.
gov/lead-based-paint.

•	 আপনার বারষকিক চাকু্ষ তদন্ত 
পশরচািনা করার জন্য আপনাদ্ক 
ককাদ্না কপশাজীবী শনদ্য়াগ করদ্ত 
িদ্ব না। তদ্ব, HPD উচ্চমাত্রায় 
েুপাশরশ কদ্র কয শযশন তদন্তটি 
কয পশরচািনা করদ্বন, শতশন কযন 
শনদ্চর ওদ্য়বোইে কথদ্ক কফোদ্রি 
শেপাে্শ দ্মটে অব িাউশজং অ্যা্ 
আরবান কেদ্ভিপদ্মটে প্রদত্ 
অনিাইন শভজ্ুযয়াি মপূি্যায়ন 
প্রশশক্ণ গ্রিণ কদ্রন https://
apps.hud.gov/offices/lead/
training/visualassessment/
h00101.htm.

িতাড়তাযে
ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের উদ্ঠ 
যাওয়া রং েম্পদ্ক্শ  ভবন মাশিকদ্ক 
অবগত করদ্ত িদ্ব। ভবন মাশিক 
যশদ উদ্ঠ যাওয়া রং ঠিক কদ্র না 
কদন বা শনরাপত্ািীনভাদ্ব কাজটি 
েম্পন্ন কদ্রন (উদািরণ শিদ্েদ্ব বিা 
যায় অেি্য ধপূশিকণা বতশর করা), 
তািদ্ি ভাড়াদ্েদ্দর 311. এোড়াও 
ভাড়াদ্েগণ 311 েীোর শবষশক্য়া করাধ 
কীভাদ্ব করদ্বন, শশশুদ্দর ককাথায় 
পরীক্া করাদ্বন, গভ্শ াবস্া ও েীোর 
েম্পক্শ  েংক্ান্ত তথ্য ককাথায় পাদ্বন 
তা জানদ্ত, অথবা েীোর শবষশক্য়া 
েংক্ান্ত পুশস্তকা বা পত্রপশত্রকার চাইদ্ত।

	িতাড়তাটিেতাযের	জন্	�তা-�তা	আবশ্ক:
•	 ভবন মাশিদ্কর শনকে িদ্ত প্রাপ্ত 

েীোযুক্ত রং েম্পরককিত প্রজ্াপনটি 
পপূরণ পপূব্শক কফরত পাঠাদ্না।

•	 যশদ েয় বেদ্রর কম বয়েী ককাদ্না 
শশশু আপনার োদ্থ বেবাে করদ্ত 
আদ্ে, আপনার োদ্থ েপ্তাদ্ি 
শনয়শমত 10 ঘণ্া বা তদ্তাশধক 
েময় ব্যয় কদ্র বা আপনার যশদ 
ককাদ্না শশশু থাদ্ক, তািদ্ি বাশড়র 
মাশিকদ্ক শিশখতভাদ্ব অবশিত 
করুন।

িতাড়তাযেযের	উচির:
•	  কমদ্ঝ, জানািার কগাবরাে, িাত, 

কখিনা এবং বাচ্চাদ্দর শান্ত করার 
শজশনেপত্রগুশিদ্ক মাদ্ঝ-মাদ্ঝ 
ধুদ্ত িদ্ব।

•	 আপনার শচশকৎেকদ্ক মদ্ন কশরদ্য় 
শদদ্ত িদ্ব কয শতশন কযন আপনার 
এক এবং দইু বের বয়েী শশশুদ্দর 
শরীদ্র শবষাক্ত েীো পরীক্া কদ্র 
কদদ্খন।
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F. কীেপতগে

হা তাপাশনর মদ্তা শ্াে-প্রশ্াদ্ের 
েমে্যাযুক্ত ব্যশক্তদ্দর জন্য 

কতিাদ্পাকা, ইোদরু এবং কধদ্ড় ইোদরু 
ঝুোশকপপূণ্শ িদ্ত পাদ্র। কীেপতগে শনমপূ্শি 
করার প্রথম পদদ্ক্প িদ্ছে তাদ্দর 
খাদ্য এবং পাশনর েরবরাি বন্ধ করা। 
কতিাদ্পাকা ও ইোদরু শনয়ন্ত্রদ্ণর উত্ম 
পন্াগুদ্িা িদ্ছে গত্শ  এবং ফােি বন্ধ 
করা, পশুপাশখর শবষ্ঠা পশরষ্ার করা 
ও শনরাপদ কীেনাশক ব্যবিার করা। 
কীেপতদ্গের উপদ্রব শনাক্ত করা ও 
কেগুদ্িা কথদ্ক শনরাপদ থাকার জন্য 
কীেপতগে শনয়ন্ত্রণকারী ঠিকাদারদ্দর 
োদ্থ ভবন মাশিকদ্দর কাজ করা 
উশচত। শেদ্র (শিক) কমরামত ও 
আবজ্শ না কফিার জায়গা স্াপন কদ্র 
মাশিকগণ তাদ্দর ভবনদ্ক কীেপতগে 
মুক্ত কদ্র তুিদ্ত পাদ্রন। খাবার ও 
আবজ্শ না কেদ্ক করদ্খ ও েশড়দ্য় শেটিদ্য় 
কফিা কশমদ্য় বাোর ভাড়াদ্েগণ 
োিায্য কদ্রদ্ত পাদ্রন। 

কীেপতগে েম্পদ্ক্শ  আদ্রা জানার জন্য, 
শনদ্চর ওদ্য়বোইদ্ে DOHMH শনরাপদ্দ 
কীেপতগে শনয়ন্ত্রণ কদখুন  
www.nyc.gov/doh.

ছতারযপতাকতা
োরদ্পাকা িদ্ছে িািদ্চ রংদ্য়র পতগে 
যা আদ্পি বীদ্জর আকাদ্র বৃশদ্ধ িদ্ত 
পাদ্র।

োরদ্পাকা মানুদ্ষর রক্তদ্ক খাদ্য শিদ্েদ্ব 
গ্রিণ কদ্র, তদ্ব ককাদ্না করাগ েড়ায় না। 
কোে ফােি অথবা কদয়াি ও কমদ্ঝর 
োমান্য ফো াদ্কর মধ্য শদদ্য় োরদ্পাকা 
প্রদ্বদ্শর মাধ্যদ্ম অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের 
মদ্ধ্য কীেপতদ্গের উপদ্রব েড়ায়। 
প্রাথশমক স্তদ্র োরদ্পাকার উপশস্শত 
শনণ্শয় িদ্ছে একটি গুরুতর উপদ্রব 
প্রশতদ্রাধ করার চাশবকাঠি। োরদ্পাকা 
শনাক্তকরণ ও তা শনয়ন্ত্রণ েম্পদ্ক্শ  
আদ্রা তদ্থ্যর জন্য, শবনামপূদ্ি্য 
ইংদ্রশজ অথবা স্প্যাশনশ ভাষায় HPD 
এর “োরদ্পাকা ব্যবস্াপনা (Bedbug 
Management)” ককাে্শটি অনিাইদ্ন 
nyc.gov/hpd অথবা DOHMH 
শভশজে করুন www.nyc.gov/doh.

শনউ ইয়ক্শ  কটেদ্ের আইন অনুোদ্র, 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের োরদ্পাকা 
দমদ্নর জন্য ভবন মাশিকদ্দরদ্ক 
শুধুমাত্র NY কটেে শেপাে্শ দ্মটে অভ 
ইনভায়রনদ্মটোি কনজারদ্ভশন 
(DEC) কথদ্ক িাইদ্েসিপ্রাপ্ত কীেপতগে 
শনয়ন্ত্রণকারী কপশাদারদ্দর শনদ্য়াগ 
শদদ্ত িদ্ব।

োরদ্পাকার উপশস্শত শনশচিত 
িওয়া ও তাদ্দর িুকাদ্নার 
জায়গা শনাক্ত ও উদ্ছেদ করদ্ত, 
পশরষ্ারকরণ বা কীেনাশক ব্যবিার 
কদ্র অ্যাপাে্শ দ্মটেদ্ক শনরাপদ 
করদ্ত কীেপতগে শনয়ন্ত্রণকারী 
কপশাদারদ্দরদ্ক পশরদশ্শন করদ্ত িদ্ব 
এবং োরদ্পাকা দমন িদ্য়দ্ে শক না তা 
শনশচিত করদ্ত কপশাদারদ্দরদ্ক ফদ্িা-
আপ পশরদশ্শদ্ন আেদ্ত িদ্ব।

যখন আপশন োরদ্পাকার জন্য 
অশভদ্যাগ করদ্ত 311 নম্বদ্র কফান 
করদ্বন, তখন পশরদশ্শনকাদ্ি 
োরদ্পাকা খুোদ্জ কবর করায় 
অংশগ্রিদ্ণর জন্য প্রশশশক্ত কুকুরদ্ক 
শনদ্য় আো HPD এর কাদ্ে গ্রিণদ্যাগ্য 
িদ্ব শক না তা কফানকারীদ্ক 311 
নম্বদ্রর অপাদ্রের শজজ্াো করদ্ত 
পাদ্রন। যশদ কুকুর শনদ্য় আো 
গ্রিণদ্যাগ্য না িয়, তদ্ব একজন HPD 
পশরদশ্শক প্রত্যক্ পশরদশ্শন পশরচািনা 
করদ্বন। পশরদশ্শক দ্ারা জীবন্ত 
োরদ্পাকার দশৃ্যত উপশস্শত শনশচিত 
করা িঙ্ঘন জাশর করার কারণ 
িদ্ত পাদ্র। একটি ভবদ্ন একাশধক 
োরদ্পাকা দপূরীকরদ্ণর জন্য বরধকিত 
শশক্ত প্রদ্য়াদ্গর প্রদ্য়াজন িদ্ত পাদ্র।

শনদ্চর ওদ্য়বোইদ্ে HPD এর 
কাদ্ে োরদ্পাকার ব্যাপাদ্র তদ্থ্যর 
প্রশতদ্বদন ইদ্িক্ট্রশনকভাদ্ব ভবদ্নর 
মাশিকদ্দরদ্ক শেদ্েম্বর মাদ্ে 
https://hpdcrmportal.
dynamics365portals.us/
bedbugs/ অবশ্যই জমা করদ্ত িদ্ব। 

কীেপতগে
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G. উইদ্্া গাে্শ

পর্শত বের, অরশক্ত জানািা 
িদ্ত পদ্ড় শগদ্য় কোে শশশুরা 

আিত িয় বা মারা যায়। এগুদ্িা মৃতু্য 
এবং আিতাবস্া প্রশতদ্রাধদ্যাগ্য।

এই আইদ্নর অধীদ্ন ভবন 
মাশিকদ্দরদ্ক শবশভন্ন বােগৃদ্ি 
বেবােরত (শতন বা তদ্তাশধক 
অ্যাপাে্শ দ্মটে যুক্ত ভবন) ভাড়াদ্েদ্দর 
বেদ্র একবার উইদ্্া গাে্শ  েম্পরককিত 
কনাটিশ পাঠাদ্ত িদ্ব। ভবন 
মাশিকদ্দরদ্কই উইদ্্া গাদ্ে্শ র 
প্রদ্য়াজনীয় েরঞ্াম শনশচিত করদ্ত 
িদ্ব এবং অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের েকি 
জানািায় উইদ্্া গাে্শ  িাশগদ্য় শদদ্ত 
িদ্ব শবদ্শষ কদ্র কযখাদ্ন 10 বের বা 
তার কম বয়েী শশশু থাদ্ক কেখানকার 
শদ্তীয় তিার বাথরুম, ব্যািকশন বা 
বারান্া েংিনি জানািা এবং কযদ্কাদ্না 
তিার েবার জন্য ব্যবিায্শ স্াদ্নর 
উইদ্্া গাে্শ  শনশচিত করদ্ত িদ্ব।  
শুধুমাত্র আগুন িদ্ত পিায়দ্নর জন্য 
শনধ্শাশরত জানািা এবং কযদ্িতু অশনি 

িদ্ত পিায়ন করার জন্য ফায়ার 
এশক্ে শদ্তীয় তিা িদ্ত শুরু িয় 
তাই শদ্তীয় তিার জানািা যা শদ্তীয় 
প্রস্ান পথ শিদ্েদ্ব িয় কেদ্ক্দ্ত্র এই 
আইদ্নর ব্যশতক্ম ঘেদ্ব।

যশদ ভাড়াদ্ে বা কভাগদখিকারীগণ 
ককাদ্না কারদ্ণ উইদ্্া গাে্শ  চায়, যশদ 
তাদ্দর ককাদ্না 10 বের বা তার কম 
বয়েী শশশু নাও থাদ্ক, তারপদ্রও যশদ 
ভাড়াদ্েগণ ভবন মাশিদ্কর শনকে 
শিশখতভাদ্ব উইদ্্া গাদ্ে্শ র জন্য 
অনুদ্রাধ কদ্র, তািদ্ি ভবন মাশিকদ্ক 
উইদ্্া গাে্শ  িাশগদ্য় শদদ্ত িদ্ব। 
উদািরণস্বরূপ, কয েকি অশধবােী 
তাদ্দর নাশত-নাতশনদ্দর কদখদ্ত 
এদ্েদ্েন, কযেব শপতামাতা ত্বোবধাদ্নর 
দাশয়দ্বে আদ্েন এবং কযেকি 
অশধবােী শশশু প্রশতপািদ্নর দাশয়দ্বে 
রদ্য়দ্েন তারা ইছো করদ্ি উইদ্্া 
গাদ্ে্শ র জন্য আদ্বদন করদ্ত পাদ্রন। 

যশদ অনুদ্রাধকৃত বা চাশিদাকৃত 
উইদ্্া গাে্শ  িাশগদ্য় না কদওয়া িয় 
তদ্ব ভাড়াদ্েগণ 311 নম্বদ্র কি করদ্ত 
পাদ্রন, যশদ কেগুদ্িা অশনরাপদ থাদ্ক 
বা েঠিকভাদ্ব িাগাদ্না না িয় বা যশদ 
জানািা কখািার পর চার বা োদ্ড় চার 
ইশচির কবশশ স্ান ফো াকা থাদ্ক।

এয়ার কশ্শনার স্াপনেি ককাদ্না 
কারদ্ণই ভাড়াদ্েরা জানািার করশিং 
অপোরণ বা এর স্কু কখািা উশচত নয়। 
স্বাস্্য ও মানশেক স্বাস্্যশবশধ েম্পরককিত 
ওদ্য়বোইে (nyc.gov/doh) এ আদ্রা 
শবস্তাশরত তথ্য জানা কযদ্ত পাদ্র:
•	 বাৎেশরক কনাটিশেমপূি
•	 অনুদ্মাশদত উইদ্্া গাে্শ  স্াপদ্নর 

জন্য শত্শ াবশি
•	 ববষম্য

উইদ্্া
গাে্শ

H. স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ িওয়ার দরজােমপূি

অ�্তাপাে্শ দ্মটে ও পাবশিক 
িিওদ্য়গুদ্িাদ্ত 

স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ িওয়া দরজাগুদ্িা 
অশনি শনরাপত্ার একটি গুরুবেপপূণ্শ 
উপাদান। 

স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ িওয়া দরজা 
কখনই প্রশতবন্ধকতাযুক্ত থাকদ্ব না 
এবং একটি ভবদ্নর মাধ্যদ্ম আগুদ্নর 
েশড়দ্য় পড়া দমন করদ্ত োিায্য 
করদ্ব।

েকি একাশধক বােস্াদ্নর ভবদ্ন, 
শনদ্্াক্ত দরজােমপূি স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ 
িওয়া আবশ্যক:

•	 ভবদ্ন প্রদ্বদ্শর দরজােমপূি

•	 ইউশনদ্ে প্রদ্বদ্শর দরজােমপূি

•	 অশনিকাদ্ণ্র েময় ব্যবহৃত সেকিশড়র 
দরজােমপূি

•	 অশনিকাদ্ণ্র েময় ব্যবহৃত 
োওয়াদ্রর দরজােমপূি

•	 বাল্কদ্িে দরজােমপূি

•	 রাশবশ শু্যে কলিাদ্জদ্ের দরজােমপূি

•	 পাবশিক িি/সেকিশড়দ্ত (ভবদ্নর 
বাশণশজ্যক জায়গা, গ্যাদ্রদ্জর 
জায়গা প্রভৃশত) যাওয়ার অন্যান্য 
দরজােমপূি

স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ 
িওয়া দরজােমপূি
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J.  গ্যাে চাশিত চুিা:  
কটোদ্ভর নব কভার

একাশধক বােস্াদ্নর মাশিকদ্দর 
কক্দ্ত্র, মাশিক যশদ অবশিত 

থাদ্কন বা যুশক্তেগেতভাদ্ব যশদ তার 
অবশিত থাকার কথা থাদ্ক কয ককাদ্না 
ভাড়াদ্ের েয় বেদ্রর কম বয়েী শশশু 
রদ্য়দ্ে, তািদ্ি তাদ্দর গ্যাে-চাশিত 
চুিার জন্য মাশিকদ্ক অবশ্যই চুিার 
নব কভার েরবরাি করদ্ত িদ্ব। বাশড়র 
মাশিকদ্দরদ্ক শিশখত প্রত্যাখ্যান 
প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম পশরবারেমপূি চুিার 
নব কভার পশরিার করদ্ত পাদ্রন। 
ভাড়াদ্েদ্দর অনুদ্রাধ োদ্পদ্ক্ 
ককাদ্না ইউশনদ্ে েয় বেদ্রর কম 
বয়েী শশশু না থাকদ্িও কেই ইউশনদ্ে 
মাশিকদ্দরদ্ক অবশ্যই কটোদ্ভর নব 

কভার প্রদান করদ্ত িদ্ব। কেই োদ্থ, 
মাশিকদ্ক একটি বারষকিক শবজ্শপ্ত 
ভাড়াদ্েদ্দর বরাবর প্রদান করদ্ত িদ্ব 
কযখাদ্ন আইন অনুোদ্র মাশিদ্কর 
বাধ্যবাধকতার শবষয়টি উদ্ল্লখ করা 
থাকদ্ব। 

কটোদ্ভর নব কভার

I. গ্যাে শিক

গ�্তাে শিক অশনিকাণ্ এবং 
শবদ্্ারদ্ণর কারণ িদ্ত 

পাদ্র। গ্যাে শিক কীভাদ্ব শনাক্ত 
করদ্ত িদ্ব এবং গ্যাে শিক শনাক্ত িদ্ি 
কী করদ্ত িদ্ব তা আপনার ও আপনার 
পশরবাদ্রর জন্য জানা গুরুবেপপূণ্শ। 
কযভাদ্ব গ্যাে শিক শনাক্ত করদ্ত 
পারদ্বন:

গযধের	মতাি্যম—পোচা শেদ্মর অনুরূপ 
একটি স্বতন্ত্র, তীব্র গন্ধ

থেিতার	মতাি্যম—শস্র পাশনর মদ্ধ্য 
কমঘ, কধোায়া, কুয়াশা, শস্র পাশনদ্ত 
বুদবুদ কদখা শদদ্ি, ধুদ্িা উড়দ্ি অথবা 
কারণ োড়াই ককাদ্না গাে মারা কগদ্ি 
বা মৃত মদ্ন িদ্ি

শযদের	মতাি্যম—গজ্শ ন, শিেশিে শদে 
বা শশেধ্বশন

েম্পশত্ মাশিকদ্দরদ্ক গ্যাে শিক 
শনদ্য় েদ্ন্ি িদ্ি কী করদ্ত িদ্ব কে 
েম্পদ্ক্শ  ভাড়াদ্েদ্দর জন্য েতক্শ তা শচহ্ন 
(োইদ্নজ) ঝুশিদ্য় শদদ্ত িদ্ব এবং তথ্য 
েরবরাি করদ্ত িদ্ব।

কযদ্কাদ্না ব্যশক্তর গ্যাে শিক শনদ্য় 
েদ্ন্ি জাগদ্ি যা করদ্ত িদ্ব:

1. দ্রুত কাদ্ের দরজা ও জানািা খুদ্ি 
শদদ্ত িদ্ব এবং তারপর অশবিদ্ম্ব 
ভবন ত্যাগ করদ্ত িদ্ব; শিক 
শনাক্ত করার কচষ্টা করদ্বন না। 
ককাদ্না ববদ্ুযশতক যন্ত্রপাশত চািু বা 
বন্ধ করদ্বন না, ধপূমপান করদ্বন না 
বা শদয়াশিাই বা িাইোর ব্যবিার 
করদ্বন না এবং ভবদ্নর মদ্ধ্য 
ককাদ্না িাউজ-কফান বা কমাবাইি 
কফান ব্যবিার করদ্বন না;

2. ভবন কথদ্ক শনরাপদ দপূরদ্বে যাওয়ার 
পর, অশবিদ্ম্ব েদ্ন্িভাজন গ্যাে 
শিক েম্পদ্ক্শ  অবশিত করদ্ত 911 
নম্বদ্র কি করদ্বন;

3. প্রথদ্ম 911নম্বদ্র কি করুন, পদ্র ঐ 
ভবদ্নর গ্যাে কেবা প্রদানকারীদ্ক 
কি করুন।

েবেময় একজন িাইদ্েসিপ্রাপ্ত প্াম্বার 
দ্ারা গ্যাে পুনঃস্াপন কাজ েম্পন্ন 
করাদ্না উশচত। পুনঃস্াপদ্নর ধাপেমপূি 
েম্পদ্ক্শ  আদ্রা তদ্থ্যর জন্য েম্পশত্র 
মাশিকরা কদখদ্ত পাদ্রন www.
nyc.gov/hpd এবং গ্যাে (Gas) 
অনুেন্ধান করদ্ত পাররন.

গ্যাে শিক
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K. এশিদ্ভের

চনউ ইয়ক্শ  শেটি শবশ্ডং ককাে ও 
অন্যান্য মানদণ্ ব্যবিার কদ্র 

NYC এর শবশ্ডংগুদ্িার এশিদ্ভেদ্রর 
ব্যবিার ও কেগুদ্িার পশরচািনা NYC 
শেপাে্শ দ্মটে অভ শবশ্ডংে এশিদ্ভের 
শেশভশন ত্বোবধান কদ্র। যশদ 
এশিদ্ভের েঠিকভাদ্ব কাজ না কদ্র 
তািদ্ি একটি অশভদ্যাগ দাশখদ্ির 
জন্য 311 নম্বদ্র কি করুন অথবা 
অনিাইদ্ন যান।

অশবিদ্ম্ব শবপজ্জনক ককাদ্না 
এশিদ্ভের শবশধ িঙ্ঘন DOB দ্ারা 
অনুদ্মাশদত েময়েীমার মদ্ধ্য প্রশতকার 
করা না িদ্ি, তখন HPD এর জরুশর 
কমরামদ্তর কপ্রাগ্রাম বা অন্যান্য 
প্রদ্যাজ্য প্রশক্য়াগুদ্িার মাধ্যদ্ম 
অবস্ার েংদ্শাধন করদ্ত চাইদ্ত পাদ্র। 

L. কবআইশন কবেদ্মটে এবং কেিাদ্র বেবাে

থবেদ্মটে ও কেিার িদ্ছে েম্পপূণ্শ 
শভন্ন জায়গা এবং কেই কারদ্ণ 

এগুদ্িার পৃথক আইশন ব্যবিার রদ্য়দ্ে। 
কবেদ্মটে িদ্ছে একটি ভবদ্নর তিা যা 
আংশশকভাদ্ব বোাদ্কর কিদ্ভি কথদ্ক 
শনদ্চ থাদ্ক শকন্তু এর মদ্ধ্য বোাদ্কর 
কিদ্ভি অদ্ধ্শদ্কর কবশশ উচ্চতা থাদ্ক। 
কেিার িদ্ছে একটি আবদ্ধ স্ান যার 
মদ্ধ্য বোাদ্কর কিদ্ভদ্ির শনদ্চ অদ্ধ্শদ্কর 
কবশশ উচ্চতা থাদ্ক। কবেদ্মটে ও 
কেিার ব্যবিার নাও করা কযদ্ত পাদ্র 
যশদ কেখানকার নপূ্যনতম আদ্িা, 
বাতাে, স্বাস্্য ব্যবস্া ও বশিগ্শমন পথ 

েংক্ান্ত শত্শ  পপূরণ না িয় এবং শেটির 
শেপাে্শ দ্মটে অভ শবশ্ডংে এর দ্ারা 
অনুদ্মাশদত না িয়। এক এবং দইু 
পশরবার বাে কদ্র এমন ঘদ্রর কেিার 
কখদ্নাই ববধভাদ্ব ভাড়া কনওয়া যাদ্ব 
না। 

কবআইশনভাদ্ব রূপান্তশরত কবেদ্মটে 
ও কেিাদ্রর মাশিকগণ কদওয়াশন ও 
কফৌজদাশর দদ্ণ্ দশণ্ত িদ্ত পাদ্রন।

কবেদ্মটে ও কেিাদ্র কবআইশনভাদ্ব 
বেবােকারীরা কাব্শন মদ্নাক্াইে 
শবষাক্ততা, অপয্শাপ্ত আদ্িা ও 

বায়ুচিাচি এবং অশনিকাদ্ণ্র েময় 
অপয্শাপ্ত বশিগ্শমদ্নর পথ প্রভৃশত 
ক্য়ক্শতর মুদ্খামুশখ িদ্ত পাদ্রন।

শেটি আদ্দশ করদ্ত পাদ্র কয এরকম 
অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের বাশেন্ারা কযন 
জায়গাটি খাশি কদ্র কদয় বা ত্যাগ 
কদ্র।

এরকম অ্যাপাে্শ দ্মটে ত্যাগকারী 
ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক HPD এর মাধ্যদ্ম 
জরুশর আবােন কেবা প্রদান করা িয়। 

কবআইশন 
কবেদ্মটে ও 
কেিাদ্রর 
কভাগদখি

এশিদ্ভের

COVID-19

M. COVID-19 

চনউ ইয়ক্শ  শেটিদ্ত COVID-19 এর অভপূ তপপূব্শ প্রভাদ্বর কারদ্ণ, শনউ ইয়ক্শ  শেটি ও HPD েিায়তা প্রত্যাশীদ্দর জন্য 
শরদ্োে্শমপূদ্ির একটি তাশিকা বতশর কদ্রদ্ে।  

আবােন শরদ্োে্শমপূি ও HPD কেবা আপদ্েদ্ের জন্য অনুগ্রি কদ্র আমাদ্দর COVID-19 আপদ্েে ওদ্য়বদ্পজটি কদখুন  
www.nyc.gov/hpd. 
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II. অশভদ্যাগ, িঙ্ঘন ও বিপ্রদ্য়াগ

যশদ মাশিক বা মাশিদ্কর পশরবাদ্রর ঘশনষ্ট ককউ েম্পশত্দ্ত বাে না কদ্র, তািদ্ি েকি 3 বা তার অশধক ইউশনে েম্বশিত 
আবাশেক ভবন এবং 1-2 পশরবাদ্রর বেবাদ্ের উপদ্যাগী বাশড়েমপূদ্ির জন্য প্রশতবের েম্পশত্র শনবন্ধন করা প্রদ্য়াজন। ককাদ্না 
েম্পশত্দ্ত জরুশর অবস্া বতশর িদ্ি েম্পশত্র মাশিকদ্দর োদ্থ HPD গৃিীত অশভদ্যাগেমপূি ও HPD এর পাশাপাশশ শেটির 
অন্যান্য এদ্জশসির জাশরকৃত িঙ্ঘনেমপূদ্ির ব্যাপাদ্র কযাগাদ্যাগ করার জন্য শনবন্ধদ্নর তথ্য ব্যবহৃত িয়। কীভাদ্ব শনবন্ধন 
করদ্ত িদ্ব কে েম্পদ্ক্শ  আদ্রা তদ্থ্যর জন্য েম্পশত্র মাশিকগণ শনদ্চর োইদ্ে যান www.nyc.gov/hpd এবং িম্নতির 
ননবন্ধন (Property Registration) অনুিন্ধান করুন. েম্পশত্র মাশিকদ্দরদ্ক ইদ্মইদ্ি কযাগাদ্যাদ্গর তথ্য প্রদাদ্নর জন্য 
উৎোশিত করা িদ্ছে যাদ্ত এদ্জশসির তরফ কথদ্ক দ্রুততম ও েবদ্চদ্য় েরােশর কযাগাদ্যাগ শনশচিত করা যায়।

A.    HPD অশভদ্যাগ প্রশক্য়ােমপূি
ভাড়াদ্েগণ HPD বরাবর অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন 311 নম্বদ্র কি কদ্র, TTY 212-504-4115নম্বদ্র অথবা 311 
অনিাইন (nyc.gov/311) শদদ্ন 24 ঘণ্া, েপ্তাদ্ি োত শদন। উত্াপ ও গরম পাশনর ব্যাপাদ্র অশভদ্যাগেমপূিও দাদ্য়র করা যাদ্ব 
311 কমাবাইি অ্যাদ্পর মাধ্যদ্ম।

ভাড়াদ্েগণ আবােন েংক্ান্ত ককাদ্না েমে্যা েম্পদ্ক্শ  311 নম্বদ্র দাশখি করদ্ি, 311 অশভদ্যাগটি HPD এর কাদ্ে কপ্ররণ কদ্র। 
শনবশন্ধত মাশিদ্কর কাদ্ে একটি শবজ্শপ্তমপূিক কি করা িয় এবং/বা ইদ্মইি পাঠাদ্না িয়। কনাটিশটি শুধুমাত্র েমে্যার োদ্থ 
েংশলিষ্ট মাশিকদ্ক পরামশ্শ প্রদাদ্নর জন্য কদওয়া িয় এবং কখদ্নাই অশভদ্যাদ্গর শবরুদ্দ্ধ ককাদ্না পদদ্ক্প গ্রিণ করা িয় না। 
(মাশিকগদ্ণর জন্য দ্রষ্টব্য: আপশন যশদ যথাযথভাদ্ব শনবশন্ধত না িন তািদ্ি আপশন HPD এর এই গুরুবেপপূণ্শ শবজ্শপ্তটি শমে 
করদ্ত পাদ্রন!) েমে্যাটির েমাধান করা িদ্য়দ্ে শক না তা শনশচিত করার জন্য ভাড়াদ্েদ্ক কিও করা িদ্ত পাদ্র। যশদ ভাড়াদ্ে 
কতৃ্শ ক েমাধান করার ব্যাপাদ্র ককাদ্না শনশচিতকরণ না করা িয় তািদ্ি একজন পশরদশ্শক পাঠাদ্না িদ্ত পাদ্র।

অশভদ্যাদ্গর োড়া কদওয়ার পাশাপাশশ HPD েব্শদা নয়টি শনরাপত্াজশনত শবষয় 
পশরদশ্শন করদ্ব:

•	 শক্য়াশীি কধোায়া শনাক্তকারী যদ্ন্ত্রর উপশস্শত।

•	 েশক্য় কাব্শন মদ্নাক্াইে শনাক্তকারী যদ্ন্ত্রর উপশস্শত।

•	 জানািায় অববধ পথ।

•	 দরজার তািােমপূি কযগুদ্িা শদদ্য় কবর িওয়ার জন্য চাশব প্রদ্য়াজন িয়।

•	  যশদ ইউশনদ্ে 11 বেদ্রর কম বয়েী ককাদ্না শশশু বাে কদ্র তািদ্ি কেদ্ক্দ্ত্র উইদ্্া 
গাে্শ ।

•	 আবাশেক ইউশনদ্ের স্বয়ংশক্য়ভাদ্ব বন্ধ িওয়া দরজােমপূি।

•	  যশদ ইউশনদ্ে েয় বেদ্রর কম বয়েী ককাদ্না শশশু বাে কদ্র তািদ্ি কেদ্ক্দ্ত্র 
শপশিং কপইটে/অপোরণদ্যাগ্য রং।

•	 েত্রাক।

•	 বড় ইোদরু, কতিাদ্পাকা ও কোে ইোদরু। 
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লঙ্ঘবনর	মরেক্ণ �রন মদওয়াক্ন	(ক্সক্ভল)	দণ্ড	আবরাবপর	পূবর্ব	সময়কাল	
মাক্লকবদরবক	মনাটিশ	মথবক	সঠিক	করবত	হবর।

মরেক্ণ	A ক্রপজ্জনক	নয় 90	চেন

মরেক্ণ	B ক্রপজ্জনক 30	চেন

মরেক্ণ	C:	সীসাযুক্ত	রং,	জানালার	মরক্লং,	ছত্াক,	ইোদরু/
মতলাবপাকা	এরং	ম�বড	ইোদরু প্রত্ক্ষভাবর	ক্রপজ্জনক 21	চেন

মরেক্ণ	C:	উত্াপ	এরং	গরম	পাক্ন	সম্পবক্ব 	ক্রক্�	লঙ্ঘন প্রত্ক্ষভাবর	ক্রপজ্জনক রতাৎক্চণকিতাযব

মরেক্ণ	C:	(অন্	সরক্কছু) প্রত্ক্ষভাবর	ক্রপজ্জনক 24	ঘণ্তা

B. শবশধমািা িঙ্ঘন
যশদ HPD পশরদশ্শকগণ শবশধমািা িংঘন োব্যস্ত কদ্র, তািদ্ি কেগুদ্িা কতো গুরুতর তার উপর শভশত্ কদ্র মাশিকদ্ক 
কেগুদ্িা েংদ্শাধন করার েময় কদওয়া িয়। আপশন HPDONLINE এর মাধ্যদ্ম HPD এর ওদ্য়বোইদ্ে ককাদ্না ভবদ্নর 
েকি শবশধমািা িঙ্ঘন েম্পদ্ক্শ  জানরত পাররবন।. HPD শবশধমািা িঙ্ঘদ্নর একটি কনাটিশ HPD-কত শনবশন্ধত ব্যবস্াপনা 
এদ্জদ্টের ব্যবোশয়ক ঠিকানায় (অথবা ককাদ্না ব্যবস্াপনা এদ্জটে না থাকদ্ি েরােশর মাশিদ্কর কাদ্ে) কপ্ররণ করদ্ব। যশদ 
মাশিক তাদ্দর েম্পশত্ শনবন্ধন েম্বশিত একটি ইদ্মইি পাঠায় তািদ্ি HPD মাশিদ্কর কাদ্ে িঙ্ঘন েম্পরককিত তথ্য েম্বশিত 
ইদ্মইি পাঠাদ্ব। পশরদশ্শদ্নর েময় উত্াপ ও গরম পাশন েংক্ান্ত িঙ্ঘদ্নর ব্যাপাদ্র ভবদ্ন কপাটে করা িয়। আবােন ব্যবস্াপনা 
শবশধর শবশধমািা িঙ্ঘদ্নর শতনটি কশ্রশণ রদ্য়দ্ে: A, B এবং C।

িঙ্ঘন শবষয়ক অবস্া েমাধাদ্নর পর মাশিদ্কর দাশয়বে িদ্িা HPD-কক অবশিত করা কয েমে্যাটি প্রত্যয়ন প্রশক্য়ার 
মাধ্যদ্ম েমাধান করা িদ্য়দ্ে। বত্শ মাদ্ন শনবশন্ধত মাশিক/এদ্জটেগণ িঙ্ঘনেমপূি েংদ্শাধদ্নর ব্যাপাদ্র ই-োটি্শ শফদ্কশন 
(eCertification) এর মাধ্যদ্ম বা মাশিদ্কর কাদ্ে কপ্রশরত িঙ্ঘনেমপূি েম্পরককিত নশথপত্র পপূরণ করার মাধ্যদ্ম প্রত্যয়ন করদ্ত 
পারদ্বন। ই-োটি্শ শফদ্কশন েম্পদ্ক্শ  আদ্রা জানদ্ত মাশিকগণ অনিাইদ্ন এই ঠিকানায় কযদ্ত পাদ্রন www.nyc.gov/hpd.

িঙ্ঘনেমপূি েংদ্শাধন করদ্ত ব্যথ্শ িওয়ার ফদ্ি আবােন আদািত কতৃ্শ ক কদওয়াশন শাশস্ত আদ্রাশপত িদ্ত পাদ্র। শাশস্ত ও 
পশরদশ্শন শফ েম্পদ্ক্শ  আদ্রা তদ্থ্যর জন্য কদখুন www.nyc.gov/hpd.

C. জরুশর কমরামতেমপূি
মাশিক যশদ লিাে C িঙ্ঘনেমপূি েংদ্শাধন করদ্ত ব্যথ্শ িন, তািদ্ি মাশিদ্কর খরদ্চ শেটি শনদ্জ বা কাদ্রা োদ্থ চুশক্তর মাধ্যদ্ম 
জরুশর শভশত্দ্ত িঙ্ঘনেমপূি েংদ্শাধন করাদ্ত পাদ্র। শেটি ক্য়, চুশক্ত, কবতন এবং অন্যান্য কেইেকি শবষদ্য়র অধীন কযগুদ্িা 
মাশিক এই ধরদ্নর কাজগুদ্িা েম্পাদন করদ্ি বা েম্পাদদ্নর চুশক্ত করদ্ি কয ব্যয় িদ্তা তার কচদ্য় উদ্ল্লখদ্যাগ্যভাদ্ব কবশশ এ 
ধরদ্নর কাজদ্ক ব্যয়বহুি কদ্র কতাদ্ি।

েংশলিষ্ট শফ এর োদ্থ কাদ্জর খরচ এবং/অথবা কমরামদ্তর কচষ্টা করার জন্য একজন ঠিকাদার পাঠাদ্নার খরচ শেপাে্শ দ্মটে 
অভ শফন্যাদ্সির মাধ্যদ্ম শেটি েম্পশত্র উপর শবি প্রদান করদ্ব। যশদ মাশিক শবি পশরদ্শাধ করদ্ত ব্যথ্শ িন, তািদ্ি খরচটি 
কেই েম্পশত্র শবরূদ্দ্ধ একটি ে্যাক্ শিদ্য়দ্ন পশরণত িয়। ে্যাক্ শিদ্য়ন েুদ বিন করদ্ব ও বদ্কয়া অথ্শ েংগ্রি করার জন্য 
েম্পশত্ শবশক্ কদ্র কদওয়া িদ্ত পাদ্র এবং/বা বন্ধশক েম্পশত্ দখি গ্রিণ করদ্ত পাদ্র।

D. িাউশজং ককাে্শ
HPD এর িাউশজং শিটিদ্গশন শেশভশন অবস্ার েমাধান কচদ্য় এবং প্রদ্যাজ্য কক্দ্ত্র কফৌজদাশর শাশস্ত কচদ্য় িাউশজং ককাদ্ে্শ  
মামিা শুরু করদ্ত পাদ্র। HLD উত্াপ ও গরম পাশন েম্পদ্ক্শ  শবশধ িঙ্ঘদ্নর েংদ্শাধদ্নর পরামশ্শ কদয়, গ্যাে কেবার পুনঃস্াপন 
কচদ্য় মামিা দাদ্য়র কদ্র এবং ককাদ্না ভবদ্ন একাশধক শবপজ্জনক িঙ্ঘদ্নর কক্দ্ত্র, ভবদ্নর েকি িঙ্ঘদ্নর েংদ্শাধন ও 
উপযুক্ত কদওয়াশন (শেশভি) দণ্ কচদ্য় HLD একটি োমশগ্রক মামিা দাদ্য়র কদ্র। যশদ ককাদ্না মাশিক িঙ্ঘন েংদ্শাধদ্নর 
শমদ্থ্য প্রত্যয়ন কদ্র, তািদ্িও HLD কদওয়াশন (শেশভি) দণ্ চাইদ্ত পাদ্র এবং বাশড়র মাশিক HPD-এ অ্যাদ্ক্ে শদদ্ত 
অস্বীকার করদ্ি HPD-কক দ্রুত শবপজ্জনক িঙ্ঘনেমপূদ্ির েংদ্শাধদ্নর অনুমশত প্রদাদ্নর জন্য অ্যাদ্ক্ে ওয়াদ্রটে চাইদ্ত 
পাদ্র। িঙ্ঘনেমপূি েংদ্শাধন করদ্ত বিার পাশাপাশশ HLD শবশভন্ন আদ্দশ বাস্তবায়দ্নর জন্য বিদ্ত পাদ্র কযেব আদ্দদ্শর 
মদ্ধ্য রদ্য়দ্ে, কমরামদ্তর আদ্দশ/খাশি করার আদ্দশ বা শবকল্প বাস্তবায়ন (অিোরদ্নটিভ এনদ্ফাে্শদ্মটে) বা আ্ারিাইং 
কশ্শনে কপ্রাগ্রাম কতৃ্শ ক ইেু্যকৃত আদ্দশেমপূি। HLD একজন 7-A প্রশােদ্কর অ্যাপদ্য়টেদ্মটে কচদ্য়ও মামিা দাদ্য়র করদ্ত 
পাদ্র যশদ ককাদ্না মাশিক ভবদ্নর রক্ণাদ্বক্ণ করদ্ত েম্পপূণ্শরুদ্প ব্যথ্শ িন এবং যশদ ভবদ্নর অবস্া ভাড়াদ্েদ্দর জীবন, স্বাস্্য 
ও শনরাপত্ার জন্য শবপজ্জনক িয়।
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আবােন আদািত একটি কফারাম শিদ্েদ্বও কাজ কদ্র কযখাদ্ন ভবদ্নর মাশিক ও ভাড়াদ্েগণ তাদ্দর অদ্নক আইশন 
অশভদ্যাদ্গর শনষ্পশত্ কদ্র থাদ্কন। ব্যশক্তগত মাশিকানাধীন ভবনেমপূদ্ির ভাড়াদ্েগণ যাদ্দর অ্যাপাে্শ দ্মটে রক্ণাদ্বক্ণ 
েমে্যা রদ্য়দ্ে বা যারা েম্পশত্র মাশিক কতৃ্শ ক িয়রাশনর শশকার িন তারা িাউশজং ককাদ্ে্শ  একটি আইশন পদদ্ক্দ্পর েপূচনা 
করদ্ত পারদ্বন। এই পদদ্ক্পদ্ক ভাড়াদ্ে পদদ্ক্প বা HP পদদ্ক্প বিা িয়। যখন ভাড়াদ্েগণ িাউশজং ককাে্শ  যান, তখন 
তাদ্দরদ্ক কারণ দশ্শাদ্নার একটি আদ্দশ প্রস্তুতকরদ্ণ এবং মামিার শুনাশনর জন্য আদািদ্ত আোর একটি তাশরখ গ্রিদ্ণ 
েিায়তা করা িয়। যখন ককাদ্না ভাড়াদ্ে ককাদ্না HP মামিা দাদ্য়র কদ্র, তখন কেই ভাড়াদ্েদ্ক শবচাদ্রর তাশরদ্খর পপূদ্ব্শ 
অবস্ােমপূদ্ির একটি পশরদশ্শন গ্রিণ করার জন্য একটি পশরদশ্শদ্নর আদ্বদন ফরম পপূরণ করার অনুমশত কদওয়া িয়। মাশিক 
ও HPD উভদ্য়র কাদ্ে কীভাদ্ব কারণ দশ্শাদ্নার আদ্দশ প্রদান করদ্ত িদ্ব কেব্যাপাদ্র ভাড়াদ্েগণদ্ক শনদ্দ্শ শনা কদওয়া িয়। কয 
তাশরদ্খ মামিাটি আদািদ্ত কফরতদ্যাগ্য কেশদন ভাড়াদ্ে ও মাশিদ্কর প্রদ্ত্যদ্কই একজন উপশস্ত HPD অ্যােরনকির মাধ্যদ্ম 
তাদ্দর অবস্ান উপস্াপন করার েুদ্যাগ পাদ্ব। যশদ শবচারক মদ্ন কদ্রন কয ভবদ্ন নীশতমািা িশঙ্ঘত িদ্য়দ্ে, তািদ্ি শবচারক 
মাশিকদ্ক কেগুদ্িা একটি েুশনরদকিষ্ট েময়েীমার মদ্ধ্য েমাধান করার আদ্দশ শদদ্ত পাদ্রন। যশদ মাশিক কেই আদ্দশ মান্য 
করদ্ত ব্যথ্শ িয়, তািদ্ি ভাড়াদ্ে কফৌজদাশর শাশস্ত চাওয়ার জন্য বা আদািত অবমাননার অশভদ্যাগ দাদ্য়র করার জন্য 
পুনরায় আদািদ্ত কযদ্ত পাদ্রন। শবচারকগণ কেইেকি মাশিকদ্ক শাশস্ত শদদ্ত পাদ্রন যারা িঙ্ঘনেমপূি েমাধান করার 
আদ্দশ পাওয়ার পরও কেগুদ্িা ঠিক কদ্রনশন। আপনার আবােদ্নর েমে্যাবিী েমাধান করা ও অশধকারেমপূি রক্া করার 
জন্য ভাড়া আেশকদ্য় রাখার কচদ্য়, যার ফদ্ি উদ্ছেদ করা িদ্ত পাদ্র, একটি HP মামিা দাদ্য়র করা অদ্পক্াকৃত শনরাপদ 
ও দ্রুততর উপায়। আপনার অশধকারেমপূি েম্পদ্ক্শ  আদ্রা ভাদ্িা কদ্র বুঝদ্ত িদ্ি আইশন পরামশ্শ গ্রিণ করুন। এই বুকদ্িদ্ে 
ভাড়াদ্েদ্দর েিায়ক উপকরণেমপূি শবভাদ্গ আইশন কেবােমপূি পাওয়ার পদ্ধশত েম্পরককিত তথ্য পাওয়া যাদ্ব।

E. শনউ ইয়ক্শ  কটেে কিাম অ্যা্ কশমউশনটি শরশনউয়াি (HCR)
শবশধ িঙ্ঘদ্নর ব্যাপাদ্র HPD-কক কি করার পাশাপাশশ ভাড়ায়-পশরচাশিত অ্যাপাে্শ দ্মটেেমপূদ্ির কযেকি বাশেন্া ভবন 
েম্পরককিত েমে্যায় রদ্য়দ্েন তারা HCR-এ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পারদ্বন এবং অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন। মাশিক ও 
ভাড়াদ্েদ্দর শনকে কথদ্ক প্রমাণ েংগ্রি করার পর HCR শিশখত আদ্দশ প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম কেবার ঘােশতর কারদ্ণভাড়া কশমদ্য় 
শদদ্ত পাদ্র।

ভাড়াদ্েগণ তাদ্দর অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের ভাড়া শস্শতশীি শিদ্েদ্ব শনবশন্ধত শক না কেটি জানদ্ত পারদ্বন NYS HCR এ  
718-739-6400 নম্বদ্র কি করার মাধ্যদ্ম বা rentinfo@nyshcr.org ঠিকানায় ইরমইে করার মাধ্যরম.

শনয়শন্ত্রত ভাড়াদ্েরা হ্ােকৃত কেবা, কযমন- গ্যাে বা উত্াদ্পর ঘােশত অথবা কজশনদ্োশরয়াি কেবােমপূি অথবা অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের 
কভতদ্রর অবস্ার শববরণ শদদ্য় HCR এর ওদ্য়বোইদ্ে একটি ফরম পপূরণ করদ্ত পাদ্রন:  
http://www.nyshcr.org/Forms/Rent/. 

F. শবকল্প বাস্তবায়ন কম্শেপূশচ (AEP)
শবকল্প বাস্তবায়ন কম্শেপূশচ (AEP) একটি বরধকিত বাস্তবায়ন কম্শেপূশচ। HPD শবদ্শষভাদ্ব তদারক করার জন্য 
েংকোপন্ন বহুমুখী বােস্ানেমপূি (যার মানদণ্ আইদ্ন উদ্ল্লখ করা িদ্য়দ্ে) শনাক্ত করােি শফেমপূি শনধ্শারণ, 
েংদ্শাধদ্নর আদ্দশ প্রদান এবং মাশিক কাজ করদ্ত ব্যথ্শ িওয়া োদ্পদ্ক্ ভবদ্নর শৃঙ্খিা প্রশতস্াপদ্নর ক্মতা 
রাদ্খ। প্রশতবের HPD 250টি শভন্ন শভন্ন বহুমুখী বােস্ানদ্ক AEP-কত অংশগ্রিদ্ণর জন্য মদ্নানীত কদ্র। 
েম্পশত্র মাশিকগণ িঙ্ঘনেমপূি যথােমদ্য় েংদ্শাধন ও প্রত্যয়ন করার মাধ্যদ্ম AEP এড়াদ্ত পারদ্বন। ভবন 
যশদ AEP এর জন্য শনব্শাশচত িয় তািদ্ি েম্পশত্র মাশিক ও ভাড়াদ্ে উভয়দ্কই অবশিত করা িদ্ব। 

G. েশক্য় েংরক্ণ উদ্দ্যাগ (PPI)
HPD এর কপ্রাঅ্যাক্টিভ শপ্রজারদ্ভশন ইশনশশদ্য়েভ (PPI) একটি প্রগশতশীি পদ্ধশত যা ভবনটির ঐ পয্শাদ্য় কপৌোোর আদ্গ, কয 
পয্শাদ্য় বাশেন্াদ্দর স্বাস্্য ও শনরাপত্া শবপদাপন্ন িয় এবং আদ্শপাদ্শর এিাকার মান ঝুোশকর মুদ্খামুশখ িয়, বহু-পশরবার বাে 
কদ্র এমন ভবদ্নর োব-টে্যা্াে্শ  অবকাঠাদ্মাগত েমে্যা শচশহ্নত ও েমাধান কদ্র। PPI এর মাধ্যদ্ম, HPD স্বতপ্রদ্ণাশদত িদ্য় 
েমে্যা জজ্শ শরত ভবনেমপূি শচশহ্নত কদ্র ও আবােদ্নর মান েংক্ান্ত েমে্যা েমাধাদ্নর জন্য মাশিকদ্দরদ্ক েুি বা প্রদ্ণাদনা 
প্রদান কদ্র। প্রশতবের HPD েংকোপন্ন ভবনদ্ক মপূি্যায়ন করদ্ব যাদ্ত কেগুদ্িাদ্ক শস্শতশীিতার পয্শাদ্য় শনদ্য় আো যায় 
যায়। HPD চাশিদােমপূি মপূি্যায়ন করার জন্য ভবনেমপূদ্ির একটি জশরপ েম্পন্ন করদ্ব এবং মাশিকগণদ্ক ঝুোশকপপূণ্শ ভবনেমপূি 
শনাক্ত করদ্ত েিায়তা করার জন্য েশক্য়ভাদ্ব এশগদ্য় আেদ্ব। গুরুতর ঝুোশক প্রদশ্শনকারী ভবনেমপূদ্ি HPD এর কপ্রাঅ্যাক্টিভ 
এনদ্ফাে্শদ্মটে বু্যদ্রা রুফ-েু-কেিার পশরদশ্শন পশরচািনা কদ্র। জরুশর নয় এমন েমে্যাযুক্ত ভবনেমপূদ্ির কক্দ্ত্র HPD যথাযথ, 
স্বতন্ত্র ককৌশিেমপূদ্ির উন্নয়ন করদ্ব যাদ্ত অবস্ার শনশচিত উন্নশতদ্ত েিায়তা করা যায়। পদদ্ক্পেমপূদ্ির মদ্ধ্য থাকদ্ত পাদ্র 
স্বল্প-মপূদ্ি্যর কমরামত ঋণ প্রদান, আরথকিক পরামশ্শ ও করফাদ্রি, পাশাপশশ িাউশজং কমইনদ্েন্যাসি ককাে প্রদ্য়াগ ও মামিােি 
আদ্রা প্রগশতশীি পদদ্ক্পেমপূি।
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III. িয়রাশন

ভাড়াদ্েগণদ্ক তাদ্দর অ্যাপাে্শ দ্মটে কথদ্ক কজারপপূব্শক কবর কদ্র কদওয়ার জন্য বা তাদ্দর অশধকারেমপূি 
পশরত্যাগ করার জন্য মাশিদ্কর িয়রাশন করা কবআইশন। উদািরণেমপূদ্ির মদ্ধ্য থাকদ্ত পাদ্র:

•	 ইজারা, ইজারা নবায়ন প্রদান না করা বা বারবার আপনাদ্ক আপনার বাশড় োড়ার শবশনমদ্য় বা আপনার 
অশধকারেমপূি পশরত্যাগ করার শবশনমদ্য় োকা কদওয়ার কচষ্টা করা (“একটি অশধগ্রিণ (বাইআউে)”)।

•	 আপনাদ্ক একটি অশধগ্রিদ্ণর (বাইআউে) প্রস্তাব কদওয়া:

 − আপনাদ্ক হুমশক কদওয়ার পাশাপাশশ ভীশতপ্রদশ্শন করা বা খারাপ ভাষা ব্যবিার করা।

 −  আপনার শিশখত অনুমশত না শনদ্য়ই আপনার োদ্থ আপনার কম্শস্দ্ি কযাগাদ্যাগ কদ্র।

 − তদপুশর অশধগ্রিদ্ণর প্রস্তাদ্বর ব্যাপাদ্র শমথ্যা তথ্য প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম।

•	 ককাদ্না অশধগ্রিদ্ণর ব্যাপাদ্র আপনাদ্ক তারা শিশখতভাদ্ব শনদ্্াক্ত তথ্যাবিী প্রদান করা োড়াই 
আপনার োদ্থ কযাগাদ্যাগ করার:

 −  কযাগাদ্যাদ্গর উদ্দেশ্য এবং মাশিদ্কর তরদ্ফ কযাগাদ্যাগ।

 −  আপশন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করদ্ত পারদ্বন এবং আপনার বাশড়দ্ত বেবাে করা অব্যািত রাখদ্ত 
পারদ্বন।

 −  আপনার একজন আইনজীবীর পরামশ্শ কনবার অশধকার রদ্য়দ্ে এবং আপশন আইশন পশরদ্ষবাগুশির ব্যাপাদ্র HPD 
ওদ্য়বোইে কথদ্ক তথ্য চাইদ্ত পাদ্রন।

 −  আপশন যশদ মাশিকদ্ক শিশখত আকাদ্র জানান কয, আপশন ক্দ্য়র প্রস্তাব শনদ্য় কযাগাদ্যাদ্গ উৎোিী নন, মাশিক 180 
শদন অবশধ আপনার েদ্গে এ ব্যাপাদ্র কযাগাদ্যাগ করদ্ত পাদ্রন না, যশদ না আপশন শিশখত আকাদ্র এই েমদ্য়র আদ্গ 
ক্দ্য়র ব্যাপাদ্র উৎোি কদশখদ্য় তার েদ্গে কযাগাদ্যাদ্গর অনুদ্রাধ কদ্রন, অথবা যশদ না আদািদ্তর তরদ্ফ মাশিকদ্ক 
আপনার োদ্থ ক্দ্য়র প্রস্তাব শনদ্য় আদ্িাচনার অনুমশত কদয়।

•	 আপশন মাশিকদ্ক আপনার োদ্থ অশধগ্রিদ্ণর ব্যাপাদ্র কযাগাদ্যাগ করা কিাক কেটি চাননা মদ্ম্শ অবশিত করার পর 180 
শদন পপূদ্ব্শ আপনার োদ্থ একটি অশধগ্রিদ্ণর ব্যাপাদ্র কযাগাদ্যাগ করা।

•	 অন্যায্য উদ্ছেদ্দর কনাটিশ বা কবআইশন বশিষ্ারেমপূি।

•	 হুমশক ও ভীশত প্রদশ্শন, কযমন- আপনাদ্ক ঘর কথদ্ক কবর িদ্য় কযদ্ত বিা বা উৎোশিত করার জন্য বা আপনার অশধকার 
কেদ্ড় কদওয়ার জন্য কি করােি গভীর রাদ্ত কফাদ্ন কি করা।

•	 ভাড়া শনয়শন্ত্রত অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের জন্য অশতশরক্ত চাজ্শ  আদ্রাপ করা।

•	 প্রদ্য়াজনীয় কমরামত খরচ বা ইউটিশিটিেমপূি প্রদান করদ্ত ব্যথ্শ িওয়া।

•	 উদ্দেশ্যমপূিকভাদ্ব ভাড়াদ্েদ্দর জন্য শনম্শাণ েংশলিষ্ট েমে্যাবিী েৃষ্টি করা কযমন- দীঘ্শ েময় ধদ্র কাজ করা, 
প্রদ্বশদ্ারেমপূি ব্লক করা বা অশতশরক্ত ধপূিা বা রাশবশ অপোরণ করদ্ত ব্যথ্শ িওয়া।

•	 আপনাদ্ক অনায্যভাদ্ব কমশেদ্কি শচশকৎো চাইদ্ত, গ্রিণ করদ্ত বা কমশেদ্কি শচশকৎোর জন্য জমা কথদ্ক শবরত থাকদ্ত 
বিা।

উপদ্র উশল্লশখত কযদ্কাদ্না েমে্যার ব্যাপাদ্র আইশন কেবা েিায়তা ও করফাদ্রদ্ির জন্য ভাড়াদ্েরা শনদ্চর োইদ্ে কময়রে 
অশফে েু কপ্রাদ্ে্ কেনাটেে-এ কযাগাদ্যাগ করদ্বন www.nyc.gov/tenantprotection অথবা কি করদ্বন 311.

প্রদ্য়াজনীয় কমরামত বা ইউটিশিটি কেবা েরবরাদ্ি েম্পশত্র মাশিদ্কর ব্যথ্শতার কারদ্ণ েৃষ্ট রক্ণাদ্বক্ণ েমে্যা ও িয়রাশনর 
ব্যাপাদ্র HPD এর অ্যান্টি-ি্যারােদ্মটে ইউশনে (AHU)-এ 311. AHU এই েকি অশভদ্যাদ্গর জবাদ্ব ভাড়াদ্েদ্দর োদ্থ 
কযাগাদ্যাগ করদ্ব এবং/বা পশরদশ্শন পশরচািনা করদ্ব।

ভাড়া-শনয়শন্ত্রত বা ভাড়া-শস্শতশীি ইউশনেেমপূদ্ির কযেকি ভাড়াদ্ে মদ্ন কদ্রন কয তাদ্দর বাশড়র মাশিকগণ তাদ্দরদ্ক 
িয়রাশন করদ্েন তারা চাইদ্ি HCR এর োদ্থ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পারদ্বন। HCR ভাড়া-শনয়শন্ত্রত ইউশনেেমপূদ্ি আবােন 
আইনেমপূি প্রদ্য়াগ কদ্র থাদ্ক এবং িয়রাশনর অপরাদ্ধ অপরাধী মাশিকগদ্ণর শবরূদ্দ্ধ জশরমানা আদ্রাপ করদ্ত পাদ্রন। তথ্য 
পাওয়া যাদ্ব এই ঠিকানায় nyshcr.org বা 1-866-ASK-DHCR (1-866-275-3427).

ভাড়াদ্েরা শেপাে্শ দ্মটে অভ শবশ্ডংে এর অশফে অভ কেনাটে অ্যােদ্ভাদ্কে (OTA) এর োদ্থ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পাদ্রন  
(212) 393-2949 বা TenantAdvocate@buildings.nyc.gov. এই অশফেটি কেইেব ভাড়াদ্ের জন্য একটি েংস্ান 
শিদ্েদ্ব কাজ কদ্র যারা অশধকৃত বহুমুখী আবােদ্ন শনম্শাণ কাদ্জর কারদ্ণ ক্শতর শশকার িদ্য়দ্েন। 
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যশদ ককাদ্না িয়রাশনর ঘেনা ঘদ্ে তািদ্ি িাউশজং ককাে্শ  ভাড়াদ্েগণ কতৃ্শ ক মাশিদ্কর শবরূদ্দ্ধ আইশন পদদ্ক্প গ্রিদ্ণর শভশত্ 
রদ্য়দ্ে। ভাড়াদ্েগণ ককাদ্না আইশন প্রশক্য়া শুরুর পপূদ্ব্শ একজন অ্যােরনকির োদ্থ পরামশ্শ করদ্ত পারদ্বন বা গ্রিণ করদ্ত 
পারদ্বন। শবনা খরদ্চর ও স্বল্প-খরদ্চর আইশন েিায়তা েংক্ান্ত তদ্থ্যর জন্য এই নশথর আদ্গর পৃষ্ঠাটি কদখুন অথবা আপনার 
স্ানীয় আবােন প্রশতষ্ঠান, কশমউশনটি কবাে্শ  বা শনব্শাশচত অশফশশয়াদ্ির োদ্থ কযাগাদ্যাগ করুন। শবপজ্জনক অবস্া েৃষ্টি 
করা (কযমন- অশনরাপদ শনম্শাণকাজ) বা কেবােমপূদ্ির ঘােশত (কযমন- ককাদ্না উত্াপ/গরম পাশন না থাকা বা বাথরুদ্মর েরঞ্াম 
অপোরণ করা এবং কেগুদ্িা যথােমদ্য় পুনঃস্াপন না করা) প্রভৃশতর ব্যাপাদ্র শনদ্চর নম্বদ্রর মাধ্যদ্ম শরদ্পাে্শ  করদ্ত িদ্ব 311. 
ভাড়াদ্েরা এরপদ্র ককাদ্না িাউশজং ককাে্শ  বা HCD পদদ্ক্পদ্ক েমথ্শন করা জন্য এই অশভদ্যাদ্গর শরদ্পাটি্শ ং এবং পরবতীতী দ্ত 
ইেু্যকৃত কযদ্কাদ্না শবশধমািা িঙ্ঘন ব্যবিার করদ্ত পাদ্র।

এোড়াও ভাড়াদ্েগণ ভাড়াদ্ে িয়রাশন প্রশতদ্রাধ োস্ক কফাদ্ে্শর (THPT) কাদ্ে েরােশর অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন এই 
ঠিকানায় ইদ্মইি করার মাধ্যদ্ম THPT@hpd.nyc.gov -যশদ িয়রাশন শনম্শাণকাজ বা কমৌশিক কেবােমপূদ্ির ঘােশতর রুপ 
কনয়। োস্ক কফাে্শ িদ্িা HPD, NYC শেপাে্শ দ্মটে অভ শবশ্ডংে, অশফে অভ দ্যা NYS অ্যােরনকি কজনাদ্রি এবং NYS কিামে 
অ্যা্ কশমউশনটি শরশনউয়াি এর একটি কযৌথ েংস্া। প্রদ্য়াজন অনুোদ্র, THPT কযৌথ পশরদশ্শন পশরচািনা, শবশধমািা িঙ্ঘন 
ও আদ্দশ ইেু্য এবং অশতশরক্ত আইশন পদদ্ক্প গ্রিণ করদ্ত পাদ্র।

2018 োদ্ি HPD তার োটি্শ শফদ্কে অভ কনা ি্যারােদ্মটে (CoNH) পাইিে কপ্রাগ্রাম চািু কদ্র, যার িক্্য শনরদকিষ্ট শকেু 
কশমউশনটি শেস্ট্রিদ্্ উচ্চ ঝুোশকপপূণ্শ ও মাশিকানা বদি িওয়া, িয়রাশনর প্রমাণপ্রাপ্ত, পপূণ্শ খাশিকরণ আদ্দশপ্রাপ্ত ভবনেমপূি 
এবং কযটি শিরজদু্ড় ভবনেমপূদ্ি HPD এর অটিারদ্নটিভ এনদ্ফাে্শদ্মটে কপ্রাগ্রাদ্ম (AEP) অংশগ্রিণ কদ্র। এই েকি ভবদ্নর 
মাশিকদ্দরদ্ক শেপাে্শ দ্মটে অভ শবশ্ডংে িদ্ত ধ্বংে অথবা ব্যবিাদ্র বা বেবাদ্ে পশরবত্শ নেি শনরদকিষ্ট শবষদ্য়র অনুমশতেমপূি 
পাওয়ার আদ্গ অবশ্যই একটি CoNH েংগ্রি করদ্ত িদ্ব। নতুন এই েুিটি উচ্চ ঝুোশকপপূণ্শ এিাকার 1,000 এরও কবশশ ভবদ্নর 
কক্দ্ত্র প্রদ্যাজ্য। আপশন যশদ ককাদ্না CoNH ভবদ্ন (উপদ্র উশল্লশখত পাইিে কপ্রাগ্রাম বা শবদ্যমান অন্য দটুি CoNH কপ্রাগ্রাদ্মর 
োদ্থ েংশলিষ্ট) বাে কদ্রন এবং েম্পশত্র মাশিক একটি CoNH এর জন্য আদ্বদন কদ্র থাদ্কন, তািদ্ি HPD এর তরফ কথদ্ক 
বা HPD এর োদ্থ চুশক্তবদ্ধ প্রশতষ্ঠাদ্নর তরফ কথদ্ক আপশন একটি কনাটিশ পাদ্বন যা ভবদ্ন িয়রাশনর ব্যাপাদ্র আপনার মন্তব্য 
জানদ্ত চাইদ্ব। 

আপশন যশদ আপনার অশভবােন অবস্ার ব্যাপাদ্র ঝুোশক কবাধ কদ্রন, তািদ্ি অনুগ্রি কদ্র NYS অশফে ফর শনউ 
অ্যাদ্মশরকানে এর NY কটেে ইশমদ্গ্রশন িেিাইদ্ন কি করুন এই নম্বদ্র 1-800-566-7636 এবং আপনাদ্ক যথাযথ েংগঠদ্নর 
োদ্থ যুক্ত করা িদ্ব কযটি আপনাদ্ক েিায়তা প্রদান করদ্ব।

IV. ভাড়াদ্েদ্দর েিায়ক শরদ্োে্শেমপূি

A. িাউশজং ককাদ্ে্শ  মামিা শুরু করা
কযেকি মাশিক েমে্যােমপূি েমাধান করদ্ত ব্যথ্শ িন বা িয়রাশন কদ্রন তাদ্দর শবরুদ্দ্ধ ভাড়াদ্েগণ আইশন পদদ্ক্প গ্রিণ 
বা HCR এর কাদ্ে েিায়তা চাইদ্ত পাদ্রন। ভাড়াদ্েগণ শনদ্্াক্ত আইশন কেবা েরবরািকারীদ্দর মাধ্যদ্ম এইেকি মামিা 
পশরচািনা করা বা HCR এর কাদ্ে দাদ্য়র করার ব্যাপাদ্র েিায়তা কপদ্ত পাদ্রন:

•	 ে্য নেগ্যাে এইড থিািাইটি: 212-577-3300

•	 নেগ্যাে িারভভিরিি ননউ ইয়ক্ক  নিটি: 917-661-4500

•	 আরবান জাস্টিি থিন্ার: 646-459-3017

•	 আররা তরে্যর জন্য 311 ডায়াে করুন, থেখুন nyc.gov/311 বা nyc.gov/hpd.

িাউশজং ককাে্শ  আনোরে (HCA) িেিাইন আদািদ্তর কায্শপ্রণািী, ভাড়াদ্ে/ভবন মাশিকদ্দর জন্য শনয়মকানুন, আবােন 
আইন িঙ্ঘনেমপূদ্ির শবচার, শবনা খরদ্চ আইশন েিায়তার করফাদ্রি এবং আবােন েমে্যাবিীর কক্দ্ত্র েিায়তা প্রদানকারী 
কশমউশনটি েংগঠনেমপূদ্ির কাদ্ে করফাদ্রদ্ির ব্যাপাদ্রও তথ্য প্রদান কদ্র থাদ্ক। তারা কোমবার কথদ্ক বৃিস্পশতবার েকাি 9ো 
কথদ্ক শবদ্কি 5ো পয্শন্ত কখািা থাদ্ক এবং তাদ্দর োদ্থ কযাগাদ্যাগ করা যাদ্ব 212-962-4795.
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B. উদ্ছেদ প্রশতদ্রাধ
পশরদ্শাধ না করা েংক্ান্ত উদ্ছেদ প্রণািী: ভাড়া পশরদ্শাধ করদ্েন না এমন একজন ভাড়াদ্েদ্ক উদ্ছেদ করার একমাত্র ববধ 
উপায় িদ্িা িাউশজং ককাদ্ে্শ  একটি পশরদ্শাধ না করা েংক্ান্ত উদ্ছেদ মামিার মাধ্যদ্ম কেটি েম্পন্ন করা। ভবদ্নর মাশিকগণ 
অবশ্যই ভাড়াদ্েদ্ক ভাড়া বদ্কয়া িওয়া, বদ্কয়ার পশরমাণ কত এবং পশরদ্শাধ না করা িদ্ি ভাড়াদ্েদ্ক উদ্ছেদ করা িদ্ব 
কেব্যাপাদ্র ভাড়াদ্েগণদ্ক অবশিত করদ্বন। কনাটিশ কদওয়া বা কমৌশখকভাদ্ব ভাড়া চাওয়ার শতনশদন পর মাশিক িাউশজং ককাদ্ে্শ  
একটি পশরদ্শাধ না করা েংক্ান্ত অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন এবং ভাড়াদ্ের ব্যাপাদ্র কাগজপত্র প্রদান করদ্ত পারদ্বন। 
ভাড়াদ্েদ্ক অবশ্যই েরােশর িাউশজং ককাে্শ  লিাক্শ  এর অশফদ্ে এদ্ে শপটিশদ্নর জবাব শদদ্ত িদ্ব। তারপর লিাক্শ  ভাড়াদ্েদ্ক 
একটি শবচাদ্রর শদন ধায্শ কদ্র কদদ্বন। শবচাদ্রর শদদ্ন ভাড়াদ্েদ্ক আবােন আদািদ্ত তার শেদ্ফসি উপস্াপদ্নর েুদ্যাগ কদওয়া 
িয়। উদ্ছেদ্দর ব্যাপার থাকদ্ি ভাড়াদ্েদ্ক একজন অ্যােরনকির োদ্থ আদ্িাচনা করার পরামশ্শ প্রদান করা িয়। মাশিকগণদ্ক 
অবশ্যই মাশিকানার একটি রায় গ্রিণ করদ্ত িদ্ব এবং শেটি মাশ্শািদ্ক ভাড়াদ্েদ্ক অপোরদ্ণর শনদ্দ্শ শনা প্রদানপপূব্শক একটি 
“েমন (ওয়াদ্রটে)” গ্রিণ করদ্ত িদ্ব। ভাড়াদ্েগণ কবআইশনভাদ্ব পশরবত্শ ন করা িদ্য়দ্ে এমন ভবদ্নর অথবা কয ভবদ্নর এমন 
ককাদ্না িািনাগাদ োটি্শ শফদ্কে অভ অকুদ্পশসি (মাশিকানা েনদ) কনই যার মাধ্যদ্ম প্রতীয়মান িয় কয ভাড়া কদওয়া জায়গা 
আইনেম্তভাদ্ব অশধগ্রিণ করা যাদ্ব তািদ্ি কেই ভবদ্ন ভাড়ার দাবীর শবদ্রাশধতা করদ্ত পাদ্র।

মপূিতশব অপোরণ প্রশক্য়ােমপূি: একজন মাশিক ইজারার ককাদ্না শত্শ  ভদ্গের কারদ্ণ অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের দখি শনদ্ত েংশক্প্ত 
প্রশক্য়া শুরু করদ্ত পাদ্রন। যশদ ককাদ্না ভাড়াদ্ের ইজারা চুশক্তদ্ত এমন ককাদ্না শবধান থাদ্ক যার মাধ্যদ্ম “উপদ্রব” েংঘটিত 
করার কারদ্ণ বাশতিকরণ কায্শকর িয়, তািদ্ি একজন মাশিক অপরাধমপূিক আচরদ্ণর জন্য উদ্ছেদ প্রশক্য়া পশরচািনা 
করদ্ত পাদ্রন। “উপদ্রব” োধারণত একটি স্ায়ী ও গুরতর আচরণ বদ্ি শবদ্বশচত িয় যা প্রশতদ্বশীদ্দর স্বাস্্য, েুরক্া বা 
স্বাছেন্্যদ্ক ঝুোশকর মুদ্খ কফদ্ি। উদ্ছেদ করার জন্য মাশিকগণদ্ক অবশ্যই শনদশ্শন কপশ করদ্ত িদ্ব যা প্রমাণ করদ্ব কয 
ভাড়াদ্ের আচরণ এই মানদদ্ণ্র মদ্ধ্য পদ্ড়। ভবন মাশিকদ্ক অবশ্যই একটি প্রাথশমক কনাটিশ প্রদান করদ্ত িদ্ব যা প্রশক্য়া 
শুরুর পপূদ্ব্শ ইজারা চুশক্ত বাশতি করদ্ব। অন্যান্য কারণ কযমন- কবআইশন োবদ্িে, নন-প্রাইমাশর আবােন, কবআইশন ব্যবিার 
অথবা চুশক্তর কময়াদ উত্ীণ্শ কযখাদ্ন নবায়দ্নর ককাদ্না আদ্দশ আইদ্ন কনই ইত্যাশদ কারদ্ণও মাশিক কিা্ডওভার প্রশক্য়া শুরু 
করদ্ত পাদ্রন।

আইচন	থসবতাসমূহ
কযেকি শনরদকিষ্ট স্বল্প-আদ্য়র ব্যশক্তদ্ক িাউশজং ককাদ্ে্শ র নশথ েরবরাি করা িদ্য়দ্ে এবং উদ্ছেদ প্রশতদ্রাদ্ধ যাদ্দর েিায়তা 
প্রদ্য়াজন তাদ্দর জন্য শবনা খরদ্চ আইশন কেবা রদ্য়দ্ে। আদ্রা তদ্থ্যর জন্য কি করুন 212-577-3300 বা 311.

বযকেতা	িতাড়তাসমূহ
বদ্কয়া ভাড়া েম্বশিত কযেকি পশরবার ও ব্যশক্ত উদ্ছেদ্দর ঝুোশকদ্ত রদ্য়দ্েন তারা NYC HRA এর ওয়ান-শে শেি ভাড়া 
েিায়তার জন্য আদ্বদন করদ্ত পাদ্রন। আদ্রা তদ্থ্যর প্রদ্য়াজন িদ্ি 718-557-1399 নম্বদ্র HRA এর ইনদ্ফািাইদ্ন 
কযাগাদ্যাগ করুন।

আপশন যশদ নগদ েিায়তা/েরকাশর েিায়তা পান, তািদ্ি আপশন আপনার পপূদ্ব্শকার ভাড়া পশরদ্শাদ্ধ েিায়তা প্রাশপ্তর জন্য 
উপযুক্ত িদ্ত পাদ্রন। আপনার পশরশস্শত শনদ্য় আদ্িাচনা করার জন্য আপনার HRA জব কেটোদ্র শগদ্য় কিামদ্িেদ্নে 
োইভাে্শন ইউশনদ্ের কাদ্রা োদ্থ কথা বিা উশচত।

প্রবীণগণ
কযেকি প্রবীণ ব্যশক্ত উদ্ছেদ্দর কনাটিশ কপদ্য়দ্েন বা তাদ্দর 
বাশড়ওয়ািার কাে কথদ্ক একটি শিশখত কনাটিশ কপদ্য়দ্েন, তারা 
উদ্ছেদ করাদ্ধ েিায়তা এবং আইনী করফাদ্রি কপদ্ত পাদ্রন। 
এোড়াও শেটি 60 বেদ্রর কবশশ বয়েী মানশেক বা শারীশরকভাদ্ব 
অক্ম তাদ্দরদ্ক উদ্ছেদ্দ েিায়তা প্রদান কদ্র থাদ্ক। োিাদ্য্যর 
জন্য কি করুন এই নম্বদ্র 311.



আবাসন সম্পর্কিতভব ধারণা18

গৃহচিচতিক	(থহতামযবস)
কযেকি পশরবার গৃিিীনতার দ্ারপ্রাদ্ন্ত রদ্য়দ্ে তারা তাদ্দরদ্ক তাদ্দর কশমউশনটিেমপূদ্ি থাকা ও আশ্রয় স্াদ্ন প্রদ্বশ করা 
পশরিার করদ্ত েিায়তার জন্য NYC শেপাে্শ দ্মটে অভ কিামদ্িে োরভকিদ্েে এর োদ্থ চুশক্তর অধীদ্ন প্রশতদ্বশশ (কনইবারহুে)-
শভশত্ক কেবােমপূদ্ির একটি শবসৃ্তত কনেওয়াদ্ক্শ  প্রদ্বশ করদ্ত পারদ্বন। কযেকি কেবা প্রদান করা িদ্ত পাদ্র তার মদ্ধ্য রদ্য়দ্ে:
•	 পশরবার বা ভাড়াদ্ে/বাশড়ওয়ািার মদ্ধ্য মধ্যস্তা
•	 পশরবাদ্রর বাদ্জে শনধ্শারণ
•	 জরুশর ভাড়াদ্ে কেবা
•	 কাদ্জর প্রশশক্ণ ও শনদ্য়াগ
•	 েুশবধাবিী েংক্ান্ত েিায়তা (শশশুদ্েবা, ফুে টে্যাম্প, ে্যাক্ কক্শেে, গণ স্বাস্্য শবমা)

আপশন বা আপনার পশরশচত ককাদ্না ব্যশক্ত যশদ পাশরবাশরক েঙ্কদ্ে পদ্ড়ন তািদ্ি 311 নম্বদ্র কি কদ্র বা শভশজে করুন 311 
অনিাইন আপনার শনকেবতীতী  HOMEBASE অশফে এর ঠিকানা কজদ্ন শনন।

সঙ্ীহীন	প্রবীণ	ব্চতি	ও	পচরবতারবযগ্র	জন্	বযকেতা	িতাড়তার	অনুেতানসমূহ
এমন ভাড়াদ্ে যাদ্দর একটি অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের আইনী অশধকার আদ্ে অথবা এমন আদ্বদনকারী যাদ্দর উদ্ছেদ করা িদ্য়দ্ে 
শকন্তু তাদ্দর বাশড়ওয়ািা অ্যাপাে্শ দ্মটে ভাড়া কদওয়া চাশিদ্য় ইছুেক তাদ্দর বদ্কয়া ভাড়া একটি বদ্কয়া ভাড়া অনুদাদ্নর 
মাধ্যদ্ম পশরদ্শাধ করদ্ত NYC শিউম্যান শরদ্োে্শ অ্যােশমশনদ্্রেশন (HRA) েিায়তা করদ্ত পাদ্র। েরকাশর েিায়তা 
গ্রিণকারীদ্দর জন্য এবং কেইেকি ব্যশক্তদ্দর জন্য যারা েরকাশর েিায়তার জন্য উপযুক্ত নয় তাদ্দর জন্য অনুদান রদ্য়দ্ে। 
েগেীিীন প্রবীণ ব্যশক্ত ও পশরবারবগ্শ এর উপযুক্ত। আদ্রা তদ্থ্যর প্রদ্য়াজন িদ্ি 718-557-1399 নম্বদ্র HRA এর ইনদ্ফািাইদ্ন 
কযাগাদ্যাগ করুন।

অনিাইদ্ন 311 শভশজে কদ্র অথবা কি করুন 311 নম্বদ্র, বদ্কয়া ভাড়ার অনুদানেমপূদ্ি আদ্বদদ্নর জন্য আপনার এিাকার 
HRA জব কেটোদ্র কযাগাদ্যাগ করদ্ত কি করুন।

হতাউচজং	থকতাযে্র	উতিরসমূহ
আপনার যশদ ভাড়া পশরদ্শাদ্ধ েিায়তার প্রদ্য়াজন িয় তািদ্ি িাউশজং ককাদ্ে্শ র উত্রেমপূি (HCA) এরও একটি িেিাইন 
রদ্য়দ্ে। আপনার যশদ িাউশজং ককাদ্ে্শ  ককাদ্না মামিা থাদ্ক এবং আপনার ভাড়া বদ্কয়া পড়ার ভাদ্িা ককাদ্না কারণ থাদ্ক 
কযমন- পশরবাদ্র কাদ্রা মৃতু্য, মারাত্ক অেুস্তা, কম্শঘণ্া হ্াে ঘদ্ে, তািদ্ি কি করুন, যশদ বত্শ মাদ্ন আপনার আয় আপনার 
ভশবষ্যৎ ভাড়া পশরদ্শাদ্ধর জন্য যদ্থষ্ট িয় এবং বদ্কয়ার পশরমাণ “পশরদ্শাধদ্যাগ্য” িয়। HCA প্রত্যক্ভাদ্ব আরথকিক েিায়তা 
প্রদান কদ্র না তদ্ব কিকারীদ্দরদ্ক শবশভন্ন দাতব্য েংস্ার কাদ্ে পাঠায় এবং NYC শিউম্যান শরদ্োদ্ে্শে অ্যােশমশনদ্টেশন এর 
েিায়তার শনয়মাবিী েম্পরককিত তথ্য প্রদান কদ্র। েকি িাউশজং ককাদ্ে্শ  তথ্য কেশবদ্ির কমীতী  ও কস্বছোদ্েবকগণ আদািদ্তর 
প্রশক্য়া ও ফরমেমপূি েম্পরককিত প্রশ্াবিীর উত্র শদদ্য় থাদ্কন। এোড়াও তারা আইশন কেবা েরবরািকারী এবং অন্যান্য উদ্ছেদ 
প্রশতদ্রাধ েংস্া, উপকরণ ও এদ্জশসিেমপূি বরাবর েুপাশরশ করদ্ত পাদ্রন। অশধকাংশ কমীতী  েদে্য ইংদ্রশজ ও স্প্যাশনদ্শ কথা 
বদ্িন।

V. অন্যান্য আবােন েমে্যাবিী

A. ভাড়া দ্ারা শনয়শন্ত্রত অ্যাপাে্শ দ্মটে
ভাড়া েংক্ান্ত শবশধ েম্পরককিত শবস্তাশরত তদ্থ্যর জন্য, শনদ্চর ওদ্য়বোইদ্ে ভাড়াদ্েদ্দর েুরশক্ত করার জন্য কময়দ্রর অশফদ্ের 
প্যামফদ্িে কদখুন https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/tenant-protection-laws এবং 
অ্যােরনকি কজনাদ্রদ্ির প্যামফদ্িে শনদ্চর ওদ্য়বোইদ্ে শনউ ইয়ক্শ  কটেদ্ে ভাড়ার আইদ্ন পশরবত্শ ন: আপনার যা জানা দরকার 
শভশজে করুন https://ag.ny.gov/sites/default/files/changes-in-nys-rent-law.pdf অথবা আপশন যশদ মদ্ন 
কদ্রন কয আপনার বাশড়ওয়ািা শনউ ইয়দ্ক্শ র ভাড়াদ্ে েুরক্া আইন ভগে কদ্রদ্েন, তািদ্ি শনদ্চর নম্বদ্র অ্যােরনকি কজনাদ্রদ্ির 
অশফদ্ে কযাগাদ্যাগ করুন (800) 771-7755; TDD/TTY কোি শরি িাইন: (800) 788-9898.

িতাড়তা	বৃচধি	পতাওেতা
ভাড়া-শস্রকৃত ও ভাড়া-শনয়শন্ত্রত অ্যাপাে্শ দ্মটেেমপূদ্ির মাশিকগণদ্ক প্রশত বের HCR এর স্বয়ংশক্য় শেদ্টেম ব্যবিার কদ্র 
1 এশপ্রি ও 31 জিুাই েময়েীমার মদ্ধ্য অনিাইদ্ন ভাড়া শনবশন্ধত করদ্ত িদ্ব। এোড়াও মাশিকগণদ্ক অবশ্যই ব্যশক্তগত 
অ্যাপাে্শ দ্মটে বা ভবন-ব্যাপী উন্নয়নকাদ্য্শর কযদ্কাদ্না একটির উপর শভশত্ কদ্র বৃশদ্ধেমপূদ্ির জন্য আদ্বদন করদ্ত িদ্ব। 
ভাড়াদ্েরা ভাড়া শনদ্দ্শ শনা কবাদ্ে্শ র অনুদ্মাদনেমপূি, ইনশেশভজয়ুাি অ্যাপাে্শ দ্মটে ইমপ্রুভদ্মটেে (IAI) বা কমজর ক্যাশপোি 
ইমপ্রুভদ্মটেে (MCI) এর উপর শভশত্ কদ্র ভাড়া বৃশদ্ধর ব্যাপাদ্র HCR এ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পারদ্বন। ভাড়াদ্েরা ভাড়া বৃশদ্ধ 
আইনশেদ্ধ শক না কেটি শনধ্শারদ্ণর জন্য আইন কাউশসিদ্ির েিায়তা চাইদ্ত পারদ্বন। এইেকি েমে্যার কযদ্কাদ্নাটির ব্যাপাদ্র 
আদ্রা তদ্থ্যর জন্য HCR এর োদ্থ কযাগাদ্যাগ করদ্ত োয়াি করুন 718-739-6400 নম্বদ্র অথবা অনিাইদ্ন portal.hcr.
ny.gov/app/ask.
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িীজ	নবতােন	করতা
োধারণত ভাড়া-শনয়শন্ত্রত ইউশনেেমপূদ্ির ভাড়াদ্েদ্দরদ্ক আবশশ্যকভাদ্ব ভাড়াদ্ের পেন্ানুযায়ী এবং ভাড়া শনদ্দ্শ শনা কবাদ্ে্শ র 
শনধ্শাশরত মপূি্যিাদ্র এক বা দইু বেদ্রর জন্য HCR অনুদ্মাশদত ফরদ্ম ইজারাচুশক্তেমপূি নবায়দ্নর েুদ্যাগ প্রদান করদ্ত িদ্ব। 
মাশিকদ্ক অবশ্যই বত্শ মান ইজারাচুশক্তর কময়াদ্দাত্ীদ্ণ্শর েদ্ব্শাচ্চ 150 শদন এবং েব্শশন্ 90 শদদ্নর মদ্ধ্য DHCR শরশনউয়াি 
িীজ ফম্শ (RLF) এ োকদ্যাদ্গ বা ব্যশক্তগতভাদ্ব িস্তান্তদ্রর মাধ্যদ্ম শিশখত নবায়ন শবজ্শপ্ত প্রদান করদ্ত িদ্ব। নবায়দ্নর প্রস্তাব 
প্রদান করার পর ভাড়াদ্েরা একটি ভাড়া েংক্ান্ত শবশধমািা শনব্শাচন, ইজারাচুশক্ত স্বাক্র ও মাশিদ্কর কাদ্ে কফরত কদওয়ার 
জন্য 60 শদন েময় পাদ্বন। যশদ ভাড়াদ্েরা 60 শদন েময়কাদ্ির মদ্ধ্য ইজারাচুশক্ত নবায়ন প্রস্তাব গ্রিণ না কদ্রন, তািদ্ি 
মাশিক ইজারাচুশক্ত নবায়ন করা প্রত্যাখ্যান করদ্ত পারদ্বন এবং বত্শ মান ইজারাচুশক্তর কময়াদ্দাত্ীণ্শ িওয়ার পর ভাড়াদ্েদ্ক 
উদ্ছেদ্দর জন্য আদািদ্তর দারস্ ও িদ্ত পারদ্বন। যখন একজন ভাড়াদ্ে RLF স্বাক্র কদ্রন এবং কেটি মাশিদ্কর কাদ্ে 
কফরত কদন তখন মাশিকদ্ক অবশ্যই 30 শদদ্নর পপূণ্শ স্বাক্শরত ও তাশরখ েম্বশিত কশপ ভাড়াদ্ের কাদ্ে কফরত শদদ্ত িদ্ব। কয 
তাশরদ্খর ব্যাপাদ্র েম্শতক্দ্ম স্বাক্শরত িদ্য়দ্ে এবং মাশিদ্কর কাদ্ে কফরত কদওয়া িদ্য়দ্ে কেই তাশরখ কথদ্ক বা তার পরবতীতী  
েময় কথদ্ক নবায়ন কায্শকর িদ্ব তদ্ব বত্শ মান ইজারাচুশক্তর কময়াদ্দাত্ীদ্ণ্শর পপূদ্ব্শ নয়। োধারণভাদ্ব ইজারাচুশক্ত ও কযদ্কাদ্না 
ভাড়া বৃশদ্ধ শপেদ্নর তাশরদ্খ িদ্ত পারদ্ব না।

B. ভাড়াটিয়ার কেোর কগাপনীয়তা শবষয়ক আইন
2021 োদ্ির 63 নং আইন কমাতাদ্বক, একাশধক বাশড়র মাশিদ্করা, যারা লিাে A একাশধক আবােযুক্ত বােস্াদ্ন প্রদ্বদ্শর 
জন্য, কেই ভবদ্নর োধারণ এিাকায় প্রদ্বদ্শর জন্য, অথবা স্বতন্ত্র একটি আবাদ্ে প্রদ্বদ্শর জন্য স্াে্শ  অ্যাকদ্েে (চাশবিীন) 
ব্যবস্া ব্যবিার কদ্রন, যার মদ্ধ্য রদ্য়দ্ে, যশদও শুধু তাদ্তই েীমাবদ্ধ থাদ্ক না, শক ফব, ববদ্ুযশতন বা কশম্পউোর-চাশিত 
প্রযুশক্ত,করশেও শরিদ্কাদ্য়শসি আইদ্েন্টিশফদ্কশন কাে্শ , কমাবাইি কফান অ্যাশপ্দ্কশন, বাদ্য়াদ্মট্রিক শনাক্তকারী যন্ত্র, অথবা 
অন্য কয ককান শেশজোি প্রযুশক্ত, তািদ্ি তাদ্দরদ্ক অবশ্যই তাদ্দর ভাড়াটিয়াদ্দর একটি কেো রাখার ও কগাপনীয়তা শবষয়ক 
নীশত প্রদান করদ্ত িদ্ব। স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্ার শনরাপত্া খুব কজারদার িদ্ত িদ্ব এবং ভাড়াটিয়া ও তাদ্দর অশতশথদ্দর 
শনরাপত্া ও কেো েুরক্ার জন্য প্রদ্য়াজনীয় রক্াকবচ শদদ্ত িদ্ব। 

স্তাে্	অ্তাকযসস	িবযনর	মতাচিক	বতা	রৃরীে	পক্:
•	 স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্া ব্যবিারকারীর কথদ্ক তার কেো েংগ্রদ্ির জন্য তার কথদ্ক িয় শিশখত আকাদ্র নতুবা কমাবাইি 

অ্যাশপ্দ্কশদ্নর মাধ্যদ্ম শিশখত েম্শত েংগ্রি করদ্ত িদ্ব।

•	 শুধুমাত্র শনদ্্াক্ত নপূ্যনতম প্রমাণীকরণ েংক্ান্ত কেো এবং করফাদ্রসি কেো েংগ্রি করা যাদ্ব যা ব্যবিারকারীদ্ক স্াে্শ  
অ্যাকদ্েে ব্যবস্া ব্যবিাদ্র েক্ম করদ্ত পাদ্র:

 − ব্যবিারকারীর নাম; 
 −  বােস্াদ্নর ইউশনদ্ের নম্বর এবং েংশলিষ্ট ভবনটির অন্যান্য কেই েব দরজার বা োধারণ এিাকার নম্বর কযখাদ্ন স্াে্শ  

অ্যাকদ্েে ব্যবস্া ব্যবিার কদ্র ব্যবিারকারীর প্রদ্বশাশধকার রদ্য়দ্ে; 
 − ব্যবিারকারীর োদ্থ তার পেদ্ন্র কযাগাদ্যাদ্গর পদ্ধশত; 
 −  ব্যবিারকারীর বাদ্য়াদ্মট্রিক শনাক্তকারী তথ্য (কযমন আগুেদ্ির োপ, কণ্ঠস্বর, কচাদ্খর মশণর স্ক্যান), স্াে্শ  অ্যাকদ্েে 

ব্যবস্া যশদ ওই ধরদ্নর বাদ্য়াদ্মট্রিক শনাক্তকারী তথ্য ব্যবিার কদ্র তদ্বই; 
 −  পশরচয়পদ্ত্রর নম্বর বা কয ককান শনাক্তকারী শজশনে যার েদ্গে ভবদ্ন প্রদ্বদ্শর জন্য ব্যবহৃত িাে্শ ওয়্যাদ্রর কযাগ রদ্য়দ্ে, 

করশেও শরিদ্কাদ্য়শসি আইদ্েন্টিশফদ্কশন কাে্শ , ব্লুেুথ বা অনুরূপ অন্যান্য প্রযুশক্তগত কপ্রাদ্োকি েদ্মত;
 −  একটি স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ভবদ্ন, ভবদ্নর বােস্ান ইউশনদ্ে, অথবা োধারণ এিাকায় ভবদ্নর স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবিার 

কদ্র একা বা যুক্তভাদ্ব প্রদ্বদ্শর জন্য পাওয়াে্শ , পােদ্কাে, ব্যবিারকারীর নাম এবং কযাগাদ্যাদ্গর তথ্য, অথবা ওই 
ভবদ্ন প্রদ্বদ্শর জন্য ককান অনিাইন েুি ব্যবিারদ্রর কক্দ্ত্র ওই েব তথ্য;

 − শিজ েংক্ান্ত তথ্য, বেবাদ্ের শুরুর, এবং উপিভ্য থাকদ্ি, বেবাদ্ের কশদ্ষর তাশরখ; এবং
 − প্রদ্বদ্শর েময় ও পদ্ধশত, শুধুমাত্র শনরাপত্ার উদ্দেদ্শ্য। 

•	 কয ককান ধরদ্নর প্রমাণীকরণ েংক্ান্ত কেো ওই ধরদ্নর কেো েংগ্রদ্ির বা অনুদ্মাদদ্নর তাশরখ কথদ্ক পরবতীতী  90 শদদ্নর 
মদ্ধ্য অবশ্যই ওই স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্া কথদ্ক নষ্ট কদ্র শদদ্ত িদ্ব যা েংগৃিীত বা বতশর করা িদ্য়শেি, শুধুমাত্র কেই েব 
প্রমাণীকরণ কেো ব্যশতদ্রদ্ক যা কবনাদ্ম রশক্ত রদ্য়দ্ে।

•	 েংগৃিীত কেো অন্য ককান ব্যশক্তদ্ক শবশক্ করা, শিদ্জ কদওয়া বা প্রকাশ করা যাদ্ব না, যশদ না তা আইনগতভাদ্ব করদ্ত 
বিা িয়, অথবা ব্যশক্ত যশদ স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্ার অশভচািক িন এবং ভাড়াটিয়া তাদ্ক কেই মদ্ম্শ েম্শত শদদ্য় থাদ্কন।

•	 স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্ায় ককান ধরদ্নর কেদ্েিাইে ন্যাশভদ্গশন ব্যবস্া বা অনুরূপ ককান ব্যবস্া ব্যবিার করা যাদ্ব না যা 
শদদ্য় ভবদ্নর বাইদ্র ব্যবিারকারীর অবস্াদ্নর উপর নজর রাখা যায়।
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•	 প্রদ্বদ্শর অনুমশত কদওয়া এবং প্রদ্বশ ও প্রস্াদ্নর উপর এবং ভবদ্নর োধারণ এিাকায় প্রদ্বদ্শর উপর নজর রাখা, অথবা 
ভবদ্নর শভতদ্র প্রদ্বশদ্ক েীমাবদ্ধ রাখা, অথবা ভাড়াটিয়াদ্দর বােস্াদ্নর ইউশনদ্ে প্রদ্বদ্শর জন্য স্াে্শ  অ্যাকদ্েে 
ব্যবস্াদ্ক আবশ্যক করা োড়া অন্য ককান কাদ্জ স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্ার মাধ্যদ্ম েংগৃিীত কেো ব্যবিার করা যাদ্ব না। 
ভাড়াটিয়াদ্ক কিনস্া বা উদ্ছেদ করদ্ত ককান তথ্য ব্যবিার করা যাদ্ব না।

িতাড়তাটিেতার	থিেতার	থগতাপনীেরতা	চবষেক	আইন	আরও	�তা-�তা	কযর	রতা	হি:
•	 স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্ার মাধ্যদ্ম েংগৃিীত কেো কবআইশনভাদ্ব শবশক্র শবরুদ্দ্ধ ব্যশক্তগত অশধকারজশনত পদদ্ক্প গ্রিদ্ণর 

অশধকার প্রদান কদ্র।

•	 করফাদ্রটে কেো ও তথ্য রাখার এবং ভাড়াটিয়ার দ্ারা উপদ্যাগী শজশনেপত্র ও ইটোরদ্নে ব্যবিাদ্রর তথ্য রাখায় েীমাবদ্ধতা 
আদ্রাপ কদ্র।

•	 ভাড়াটিয়াদ্ক কিনস্া বা উদ্ছেদ করার জন্য, ভাড়াটিয়ার এবং তাদ্দর অশতশথদ্দর েম্পদ্ক্শ র অবস্ার উপর নজর রাখার 
জন্য, ভাড়াটিয়া নয় এমন কাদ্রা করফাদ্রটে কেো েংগ্রদ্ির জন্য এবং ককান নাবািদ্কর ব্যাপাদ্র েংগৃিীত ককান তথ্য 
তার বাবা-মার অনুমশত ব্যশতদ্রদ্ক কশয়ার করার জন্য স্াে্শ  অ্যাকদ্েে ব্যবস্া ব্যবিাদ্রর িার এবং েময় জানায় স্াে্শ  
অ্যাকদ্েে ব্যবস্াদ্ক কাদ্জ িাগাদ্নাদ্ক শনশষদ্ধ কদ্র।

স্ানীয় আইন 63-র একটি প্রশতশিশপ কপদ্ত দয়া কদ্র কদখুন www.nyc.gov/hpd.

C. অশধকার ও ভাড়া পশরদ্শাদ্ধর প্রত্যয়নপত্র
ভাড়াদ্েগণ কবআইশনভাদ্ব পশরবত্শ ন করা িদ্য়দ্ে এমন ভবদ্নর অথবা কয ভবদ্নর এমন ককাদ্না িািনাগাদ োটি্শ শফদ্কে অভ 
অকুদ্পশসি (মাশিকানা েনদ) কনই যার মাধ্যদ্ম প্রতীয়মান িয় কয ভাড়া কদওয়া জায়গা আইনেম্তভাদ্ব অশধগ্রিণ করা যাদ্ব 
তািদ্ি কেই ভবদ্ন ভাড়ার দাবীর শবদ্রাশধতা করদ্ত পাদ্র। প্রদ্ত্যক ভাড়াটিয়ার একটি েুশনরদকিষ্ট পশরশস্শতেমপূি রদ্য়দ্ে এবং 

ভাড়াটিয়াগণ শুধুমাত্র ভাড়া পশরদ্শাধ না করার শেদ্ধান্ত গ্রিণ করার পশরবদ্ত্শ  তাদ্দর অশধকারেমপূি েুরশক্ত িওয়া 
শনশচিত করার জন্য েব্শদা আইশন পরামশ্শ গ্রিণ করদ্বন।

D. ভবদ্নর শনরাপত্া
ভাড়াদ্েগণ তাদ্দর ভবদ্ন ককাদ্না কবআইশন কায্শক্ম পশরিশক্ত িদ্ি কেব্যাপাদ্র ভবদ্নর মাশিক ও পুশিশদ্ক 
অবশিত করদ্বন। মাশিকগণ তাদ্দর ভবদ্ন কযদ্কাদ্না কবআইশন কায্শক্দ্মর ব্যাপাদ্র পুশিশদ্ক েতক্শ  করদ্বন। 
ভবনদ্ক মাদক শবদ্ক্তা ও অপরাধীদ্দর কথদ্ক শনরাপদ রাখদ্ত ভবদ্নর মাশিক, ত্বোবধায়ক বা মাশিক ভাগো 
তািা বা ইটোরকম তাৎক্শণকভাদ্ব কমরামত করদ্বন।

বহুমুখী ভবদ্ন শনরাপত্ার উন্নয়ন েম্পরককিত অশধকতর তদ্থ্যর জন্য এই শবষদ্য় HPD এর শভশেও কদখুন এই 
ঠিকানায় www.nyc.gov/hpd.

E.  আবাশেক ভবনগুশির মাশিক/ম্যাদ্নজারদ্দর জন্য জরুশরকািীন পশরকল্পনা ও 
শনষ্ক্রমণব্যবস্া

িবযনর	জরুচর	অবস্তা	ও	িতাচিকরণ
ভবদ্নর মাশিক ও ব্যবস্াপকগণদ্ক ভবদ্নর অশধবােীেি ভবদ্নর কমীতী দ্দর জন্য আপৎকািীন প্রস্তুশত শবদ্বচনা ও 
শনাক্তকরদ্ণর জন্য উৎোশিত করা িয়। এর মদ্ধ্য শনদ্্াক্ত কমৌশিক উপাদানেমপূি অন্তভু্শক্ত থাকদ্ত পাদ্র:

•	 চনউ	ইেক্	চসটি	অচনি	চনব্তাপন	চবচির	শর্	হযিতা	অ্তাপতাে্যমটে	িবযনর	সকি	মতাচিকযক	আগুন	িতাগতা	ও	আগুন	
িতাগতা	বচহি্ূর	জরুচর	অবস্তা	সম্পরককির	প্রস্তুচর	গতাইি	প্রণেন	করযর	হযব	এবং	চবররণ	করযর	হযব	এবং	চনরেকিষ্ট	
চবজ্ঞচতিসমূহ	থপতাস্ট	করযর	হযব।	গাইেটি অশধবােীদ্দরদ্ক শবস্তাশরত তথ্য প্রদান করদ্ব এবং কেইেকি ওদ্য়বোইে উদ্ল্লখ 
করদ্ব কযখাদ্ন অশতশরক্ত তথ্য পাওয়া যাদ্ব এবং পাওয়া যাদ্ব এই ঠিকানায় https://www1.nyc.gov/assets/fdny/
downloads/pdf/codes/nyc-apartment-building-emergency-guide.pdf. এোড়াও অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের 
ভবনগুশির মাশিকদ্দর অবশ্যই 2020–2021 ইমাদ্জ্শ শসি ফায়ার অ্যা্ ইমাদ্জ্শ শসি শপ্রদ্পয়াে্শ দ্নে অ্যানুয়াি বুদ্িটিন 
29কশ জানুয়াশর, 2021 তাশরদ্খর মদ্ধ্য শবতরণ করদ্ত িদ্ব। এই বুদ্িটিনটি এখাদ্ন পাওয়া কযদ্ত পাদ্র: https://www1.
nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/2020-2021-fep-annual-bulletin.pdf. বুদ্িটিন কপ্ররদ্ণর 
েময় দরজা বন্ধ করুন (Close the Door) এর কনাটিশ কপাটে করা উশচত। দরজা বন্ধ করুন (Close the Door) এর 
কনাটিশ এখাদ্ন পাওয়া যাদ্ব: https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/close-the-
door.pdf. 

•	 অক্ম	বতা	প্রযবশ	ও	িিতাযেরতার	িতাচহেতা	সম্বচির	অচিবতাসীযের	থক্যত্র	িবযনর	মতাচিকগণযক	থ�যকতাযনতা	জরুচর	
পচরচস্চরযর	রতাযের	প্রযেতাজন	হযর	পতাযর	এমন	নীচরমতািতা	চবষেক	চবযবিনতাসমূযহর	ব্তাপতাযর	অবচহর	করযর	হযব;	
উদািরণস্বরূপ, যশদ এশিদ্ভের বন্ধ করা িয় তািদ্ি তাদ্দরদ্ক অবশিত করদ্ত িদ্ব শক না। মাশিক/ব্যবস্াপকগণদ্ক 
এইেকি আদ্বদন কমোদ্নার জন্য প্রস্তুত থাকদ্ত িদ্ব। ভবদ্নর অক্ম বা প্রদ্বশ ও চিাদ্ফরার চাশিদা েম্বশিত 
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অশধবােীদ্দরদ্ক ভবন খাশি করার কক্দ্ত্র তাদ্দর শনজস্ব পশরকল্পনা ও েিায়তা কনেওয়াক্শ  বতশরর জন্যও উৎোশিত করা 
িয়। ভবদ্নর মাশিকদ্দরদ্ক জরুশর প্রস্তুশত/অপোরদ্ণর পশরকল্পনার কচকশিটেটি জরুশর প্রস্তুশত শনদ্দ্শ শনার োদ্থ কপ্ররণ 
করদ্ত িদ্ব। এই কচকশিটে শনদ্চর ওদ্য়বোইদ্ে পাওয়া যাদ্ব: https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/
pdf/codes/individual-emergency-checklist.pdf. আগুন িাগার কক্দ্ত্র (কয পশরশস্শতদ্ত েবদ্চদ্য় কবশশ 
তাৎক্শণকভাদ্ব খাশি করার প্রদ্য়াজন িদ্ত পাদ্র) ভবদ্নর কমীতী  (তাদ্দরদ্কও অপোরণ করদ্ত িদ্ব) একদম নাগাদ্ির 
মদ্ধ্য নাও থাকদ্ত পাদ্রন এবং/বা ভবদ্নর েকি অশধবােীদ্ক েিায়তা প্রদান করদ্ত েক্ম নাও িদ্ত পাদ্রন। খাশিকরদ্ণর 
পশরকল্পনায় শুধুমাত্র এশিদ্ভের কেবায় শবঘ্ন ঘোই শবদ্বচ্য িদ্ব না, বরং দীঘ্শ েমদ্য়র জন্য শবদ্ুযৎ ও পাশনর েরবরাদ্ির 
শবভ্াদ্ের ব্যাপারটিও অন্তভু্শক্ত থাকদ্ব। ভবদ্নর অশধবােীদ্দর যশদ ককাদ্না েুশনরদকিষ্ট চাশিদা থাদ্ক-শবদ্শষত যশদ তারা 
ককাদ্না েুউচ্চ ভবদ্ন হুইিদ্চয়ার বা অন্যান্য চিাচদ্ির শেভাইে ব্যবিার কদ্র বা অ্যািাম্শ শুনদ্ত অক্ম িয় তািদ্ি তারা 
কেব্যাপাদ্রও ভবদ্নর ব্যবস্াপনা কতৃ্শ পক্দ্ক অবশিত করদ্ব। পশরবরতকিত পশরকল্পনার প্রদ্য়াজন িওয়া েদ্বেও শবদ্শষভাদ্ব 
েুদীঘ্শ শবভ্ােেমপূদ্ির কক্দ্ত্র খাশিকরণ শেভাইেেমপূি একটি শবকল্প। এইেকি শেভাইদ্ের কক্দ্ত্র কযেকি শবষয় শবদ্বচনা 
করদ্ত িদ্ব কেগুদ্িা কময়রে অশফে ফর পাদ্ে্শানাি উশয়থ শেজাশবশিটিে এর ওদ্য়বোইদ্ের ইমাদ্জ্শ শসি শপ্রদ্পয়ারদ্েসি 
শরদ্োদ্ে্শে কপদ্জ পাওয়া যাদ্ব এই ঠিকানায়- www.nyc.gov/MOPD.

•	 বতাচড়ওেতািতা	ও	বসবতাসকতারীযের	মযি্	স্পষ্ট	কিতাবতার্তা	হযি	রতা	জরুচর	পচরচস্চরযর	সমস্ত	বতাচসন্তা	ও	কমীমী যের	
চনরতাপতিতা	উন্নর	করযর	পতাযর।	মাশিক/ব্যবস্াপকগণ ভবদ্নর শেদ্টেমেমপূি (কযমন- ইটোরকম ও ফায়ার অ্যািাম্শ 
শেদ্টেম), ইদ্মইি বা কেক্ে বাত্শ ার মাধ্যদ্ম ভবদ্নর েকি অশধবােীর কাদ্ে গুরুবেপপূণ্শ তথ্য কপ্ররদ্ণর কক্দ্ত্র তাদ্দর 
েক্মতা মপূি্যায়ন কদ্র কনদ্বন। ভবদ্নর কমীতী  (যশদ থাদ্ক) এবং ভবদ্নর মাশিক/ব্যবস্াপকগণদ্কও এদ্ক অদ্ন্যর োদ্থ 
শনভ্শ রদ্যাগ্যভাদ্ব কযাগাদ্যাগ করদ্ত েক্ম িদ্ত িদ্ব। শবদ্ুযৎ চদ্ি যাওয়া বা শনয়শমত কেশিদ্ফান কযাগাদ্যাদ্গর কক্দ্ত্র 
অন্যান্য শবভ্াদ্ের কক্দ্ত্র শবকল্প কযাগাদ্যাগ মাধ্যম প্রশতষ্ঠা করার ব্যাপাদ্র শবদ্বচনা করদ্ত িদ্ব। মাশিকগণ HPD-এ তাদ্দর 
ভবন শনবন্ধন করার েময় একটি েঠিক, 24 ঘণ্া েচি কগাপনীয় কফান নম্বর েংযুক্ত করদ্বন যাদ্ত তারা কযদ্কাদ্না জরুশর 
অবস্া চিাকািীন েমদ্য় জরুশর তথ্য প্রদাদ্নর জন্য আপনার োদ্থ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পাদ্রন। আবিাওয়াগত জরুশর 
পশরশস্শত বতশর িওয়ার আদ্গ, প্রাকৃশতক দদু্য্শাদ্গর পদ্র, এবং উপদ্যাগী শজশনেপদ্ত্রর েরবরাি 24 ঘণ্া চিদ্ব এই মদ্ম্শ 
জাশনদ্য় কদবার পর, ভবদ্নর মাশিকদ্দর ভবদ্নর োধারণ এিাকায় জরুশর তথ্য েম্বশিত একটি অস্ায়ী শবজ্শপ্ত িাগাদ্ত 
িদ্ব। মাশিকগণ শবজ্শপ্তটি প্রদ্ত্যক ক্াদ্র ঝুশিদ্য় শদদ্ব বা অশধবােীগণদ্ক েরােশর বাত্শ া কদওয়ার ব্যাপাদ্রও শবদ্বচনা 
করদ্বন। আপশন এই কনাটিদ্শর একটি শবজ্শপ্ত কপদ্ত পাদ্রন HPD এর ওদ্য়বোইদ্ে এখাদ্ন https://www1.nyc.gov/
assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-notification.pdf.

•	 িবযনর	মতাচিক/ব্বস্তাপক	এবং/বতা	িবযনর	কমীমী 	চনউ	ইেক্	চসটি	চিপতাে্যমটে	অি	ইমতাযজ্চসি	ম্তাযনজযমটে,	চনউ	
ইেক্	চসটি	পুচিশ	চিপতাে্যমটে	কতৃ্শ ক পশরচাশিত জরুশর শবজ্শপ্ত শেদ্টেম এবং/বা কগাপনীয় শবজ্শপ্ত শেদ্টেম পয্শদ্বক্ণ 
করদ্বন যাদ্ত তাদ্দর ভবনদ্ক ক্শতগ্রস্ত করদ্ত পাদ্র এমন জরুশর অবস্ােমপূি েম্পদ্ক্শ  অবগত থাকা যায়। এটি ভবদ্নর 
মাশিকগণদ্ক তাদ্দর অশধবােীদ্দরদ্ক রক্া করদ্ত এবং তাদ্দর েম্পশত্ েুরশক্ত রাখদ্ত কয পদদ্ক্পেমপূি যথাযথ িদ্ত 
পাদ্র কেগুদ্িা গ্রিণ করার েুদ্যাগ কদয়। NYC ইমারদ্জশসি ম্যাদ্নজদ্মটে কথদ্ক জরুশর পশরশস্শতদ্ত শিরব্যাপী আপদ্েে 
পাওয়ার জন্য োইন আপ করদ্ত 311 নম্বদ্র কি কদ্র বা শভশজে করুন www.nyc.gov/notifynyc. 

•	 এচিযিের	সম্পরককির	চবজ্ঞচতিসমূহ:	মাশিক ও ব্যবস্াপকগণ অশধবােীদ্দরদ্ক, শবদ্শষত যারা ককাদ্না জরুশর অবস্ার 
আগ মুিপূ দ্ত্শ  এশিদ্ভেদ্রর উপর শনভ্শ রশীি তাদ্দরদ্ক তাদ্দর ভবদ্নর এশিদ্ভের নীশতমািা েম্পদ্ক্শ  অবশিত করদ্বন। 
মাশিকগণদ্ক যত দীঘ্শ েময় েম্ব এশিদ্ভের চািু রাখা ও ককাদ্না ঝড় বা খাশিকরণ েপূচনার আগমুিপূত্শ  পয্শন্ত কেগুদ্িা বন্ধ 
না করার জন্য উৎোশিত করা িয়।

•	 িবযনর	মতাচিক/ব্বস্তাপকগণ	অচনি	চনব্তাপন	চবিতাযগর	NYC	অ্তাপতাে্যমটে	চবচ্ডং	ইমতাযজ্চসি	চপ্রযপেতাি্যনস	গতাইি	
(এবং	অন্তান্	সরকতাচর	ও	থবসরকতাচর	উপকরণসমূহ)	প�্তাযিতািনতা	করযবন	এবং	গতাইযি	উযলেচির	প্রচরটি	জরুচর	
অবস্তার	থক্যত্র	রতাযের	কমীমী 	কীিতাযব	প্রচরচরিেতা	জতানতাযব	রতা	সতাব্স্ত	করযবন।	প্রাগেদ্ণ অবস্ানরত কমীতী দ্দরদ্ক জরুশর 
অবস্ায় ককান পদদ্ক্পেমপূি গ্রিণ করদ্ত িদ্ব বা শবজ্শপ্তেমপূি প্রদান করদ্ত িদ্ব কেগুদ্িা স্রণ রাখার কক্দ্ত্র শিশখত 
প্রদ্োকিেমপূিেি 911-এ কযাগাদ্যাগ করােি মাশিক/ব্যবস্াপকগণ এবং ভবদ্নর অশধবােীদ্দর োদ্থ যথাযথ কযাগাদ্যাগ 
েিায়ক িদ্ত পাদ্র। ভবদ্নর কমীতী দ্ক ভবদ্ন েংঘটিত ককাদ্না শচশকৎোগত জরুশর অবস্ার কক্দ্ত্র EMS এবং অন্যান্য দ্রুত 
প্রশতশক্য়া প্রদানকারীদ্দর প্রশতশক্য়া বাস্তবায়ন করার প্রশশক্ণ শদদ্ত িদ্ব (কযমন- এশিদ্ভের পুনরায় চািু করা বা চািু 
রাখা, প্রথদ্ম প্রশতশক্য়া প্রদানকারীদ্দরদ্ক অবশিত করা এবং তাদ্দরদ্ক ভবদ্ন কয অশধবােীর েিায়তা প্রদ্য়াজন তাদ্দর 
কাদ্ে শনদ্য় যাওয়া)। ভবদ্নর মাশিক/ব্যবস্াপকগণদ্ক ভবদ্নর কযেব অশধবােী শনদ্জদ্দর েিায়তা প্রদ্য়াজন শিদ্েদ্ব আগাম 
অবশিত কদ্রদ্েন তাদ্দর এবং ককাদ্না জরুশর অবস্ার পপূদ্ব্শ ও পদ্র অশধবােীদ্দর েিায়তা প্রদ্য়াজন শক না কেব্যাপাদ্র কখোাজ 
কনওয়ার জন্য উৎোশিত করা িয়।

•	 ভবদ্নর মাশিক/ব্যবস্াপকগণ অশনি শনব্শাপদ্নর শবধান অনুযায়ী আগুন িাগা ও আপৎকািীন প্রস্তুশত গাইদ্ের েময়েপূশচেি 
ইজারা স্বাক্দ্রর েমদ্য় প্রদত্ একই েময়েপূশচ অনুযায়ী আপৎকািীন প্রস্তুশত তথ্য েরবরাি করদ্বন। শনরদকিষ্ট েময় অন্তর 
ভবদ্নর(েমপূদ্ির) মদ্ধ্য আপৎকািীন প্রস্তুশত প্রশশক্ণ পশরচািনা ব্যাপাদ্রও েুপাশরশ করা িয়। পশরকল্পনায় েিায়ক 
উপকরণেমপূি পাওয়া যাদ্ব এখাদ্ন http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page এবং 
শবনামপূদ্ি্য িাে্শ  কশপ ও পাওয়া যাদ্ব।
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HPD কথদ্ক ভবদ্নর মাশিকদ্দর জন্য ভবদ্নর জন্য জরুশর পশরকল্পনা েম্পরককিত আদ্রা তদ্থ্যর জন্য, শভশজে করুন:  
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page এবং  
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-preparedness.page.

F. ববষম্য
স্ানীয়, কটেে ও কফোদ্রি আইদ্নর অধীদ্ন েম্পশত্র মাশিকগণ ও তাদ্দর প্রশতশনশধগণ (কিাক তারা মাশিকানা প্রশতষ্ঠান, 
শরদ্য়ি এদ্টেে কব্রাকাদ্রজ ফাম্শ, ব্যবস্াপনা ফাম্শ বা এদ্জটেদ্দর কমীতী  ইত্যাশদ) েম্াব্য ভাড়াদ্েগণদ্ক জাশত, বণ্শ, ধম্শ/মতবাদ, 
জাতীয়তা, শিগে (কযৌন িয়রাশনেি), শিগে পশরচয়, বয়ে, বববাশিক বা েগেীর টে্যাোে, অক্মতা, শবজাতীয় বা নাগশরকদ্বের 
টে্যাোে, আইনেম্ত কপশা, আইনেম্ত আদ্য়র উৎদ্ের উপর শভশত্ কদ্র আবােন প্রদান করা প্রত্যাখ্যান করদ্ত পারদ্ব না। 
অশধকন্তু, ভাড়াদ্েগণদ্ক বাচ্চা থাকার কারদ্ণ আবােন প্রত্যাখ্যান করা যাদ্ব না। কফয়ার িাউশজং NYC—HPD ও NYC 
মানবাশধকার কশমশন (CHR)-এর কযৌথ উদ্দ্যাগ—শিদ্রর মানবাশধকার আইদ্নর অধীদ্ন েংরশক্ত কশ্রশণ েম্পদ্ক্শ , যাদ্দর 
আবােনগত ববষদ্ম্যর জন্য উত্রদায়ী করা কযদ্ত পাদ্র, আবােনগত ববষম্য েংক্ান্ত অশভদ্যাগ কীভাদ্ব দাদ্য়র করদ্ত িয়, 
ব্যয়োধ্য আবােদ্নর েুদ্যাগ েম্পদ্ক্শ , ন্যায্য আবােদ্নর অশধকার ও ভাড়াটিয়াদ্দর অশধকাদ্রর মদ্ধ্য তফাৎ েম্পদ্ক্শ , এবং 
আবােন আদািদ্ত যাবার পদ্ধশত েম্পদ্ক্শ  তথ্য প্রদান কদ্র। কফয়ার িাউশজং NYC এর ওদ্য়বোইে www.nyc.gov/
fairhousingউপকরণ েম্পরককিত তথ্য, একাশধক ভাষায় োউনদ্িাে কযাগ্য উপকরণেমপূি এবং আেন্ন েবার জন্য উন্ুক্ত 
ন্যায্য আবােন ইদ্ভটেেমপূদ্ির শবজ্শপ্তও প্রদান কদ্র। কযেকি ভাড়াদ্ে মদ্ন কদ্রন কয তারা আবােন ববষদ্ম্যর শশকার িদ্য়দ্েন 
তারা কেই ঘেনার এক বেদ্রর মদ্ধ্য 311 নম্বদ্র কি কদ্র এবং শনউ ইয়ক্শ  শেটি কশমশন অন শিউম্যান রাইেে (CHR) এ শগদ্য় 
িাউশজং ককাদ্ে্শ  অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন।

আপশন যশদ বাশড় বা অ্যাপাে্শ দ্মটে ক্য় বা ভাড়া কনওয়ার কচষ্টা কদ্রন এবং আপশন মদ্ন কদ্রন কয আপনার আইশন 
অশধকারেমি িশঙ্ঘত িদ্য়দ্ে তািদ্ি আপশন NYC কশমশন অন শিউম্যান রাইেে (CHR) এর ি ইনদ্ফাে্শদ্মটে বু্যদ্রা বরাবর 
একটি িাউশজং ককাদ্ে্শ  একটি অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত পারদ্বন, কযটি 22 Reade Street, New York, NY 10007, in lower 
Manhattan ঠিকানায় অবশস্ত। কশমশদ্নর কেবােমপূি শবনা খরদ্চ প্রদান করা িয়। আপনার আবােন ববষম্য অশভদ্যাগ 
ন্যায্য আবােন আইন িঙ্ঘনকারী আইনেমপূদ্ির আওতায় পদ্ড় শক না তা শনধ্শারদ্ণর জন্য একজন আবােন শবদ্শষজ্ কতৃ্শ ক 
পয্শাদ্িাচনা করা িদ্ব। যশদ আপনার অশভদ্যাগ আইদ্নর েম্াব্য িঙ্ঘন অন্তভু্শক্ত কদ্র, তািদ্ি কেই শবদ্শষজ্ আপনাদ্ক 
একটি অশফশেয়াি আবােন ববষম্য অশভদ্যাগ দাদ্য়র করদ্ত করদ্ত েিায়তা করদ্বন। NYC মানবাশধকার আইদ্নর শত্শ  িদ্িা 
েব্শদ্শষ অশভদ্যাগকৃত ববষম্যমপূিক আচরদ্ণর এক বেদ্রর মদ্ধ্য অশভদ্যাগটি দাদ্য়র করদ্ত িদ্ব। একটি অ্যাপদ্য়টেদ্মটে 
শনধ্শারদ্ণর জন্য অনুগ্রিপপূব্শক কি করুন 311 নম্বদ্র (অথবা 212-NEW-YORK বা 212-306-7450).

G. উদ্ছেদ
কেটোর ফর শনউ ইয়ক্শ  শেটি কনইবারহুেে (CNYCN) আইশন কেবােমপূি, আবােন কাউদ্সিশিং এবং শনউ ইয়ক্শ  শেটির 
অশধবােীদ্দর কভাক্তা শশক্ার কাদ্ে উদ্ছেদ্দর শবপদ শবষয়ক করফাদ্রি/েুপাশরশ প্রদান কদ্র। আদ্রা তদ্থ্যর জন্য শভশজে 
করুন https://cnycn.orgঅথবা কি করুন 311 বা 646-786-0888.

H. ভাড়াটিয়াদ্দর েংঘেমপূি
ভপূ েম্পশত্ আইদ্নর 230 নং ধারা কেই েব ভাড়াটিয়াদ্দর েুরক্া প্রদান কদ্র যারা কমরামশত, পশরদ্ষবা পাওয়া ইত্যাশদ েংক্ান্ত 
তাদ্দর অশধকারগুশি েুরশক্ত রাখার উদ্দেদ্শ্য ভাড়াটিয়াদ্দর েংগঠন বতশর করদ্ত চান। ভাড়াটিয়ারা তাদ্দর অশধকার 
রক্ার স্বাদ্থ্শ ভাড়াটিয়াদ্দর েংগঠন বতশর করদ্ত, তাদ্ত কযাগ শদদ্ত এবং অংশগ্রিণ করদ্ত পাদ্রন। ভবন মাশিকদ্ক অবশ্যই 
ভাড়াদ্েদ্দর েংঘেমপূিদ্ক শবনা খরদ্চ ভবদ্নর কযদ্কাদ্না কশমউশনটি বা োমাশজক কদ্ক্ েদ্ম্িন করার অনুমশত শদদ্ত িদ্ব, 
এমনশক যশদ স্বাভাশবকভাদ্ব কেই কক্ ব্যবিাদ্রর জন্য শফ আদ্রাশপত িয় তবুও। ভাড়াদ্েদ্দর েংদ্ঘর েদ্ম্িনেমপূি একটি 
যুশক্তেগেত েমদ্য় এবং শাশন্তপপূণ্শ উপাদ্য় অনুষ্ঠিত িদ্ত িদ্ব যা প্রাগেদ্ণ প্রদ্বদ্শ শবঘ্ন েৃষ্টি করদ্ব না। কযেকি ভাড়াদ্ে তাদ্দর 
অশধকারেমপূি চচ্শ া করদ্বন তাদ্দর শবরূদ্দ্ধ ভবন মাশিকগণ কতৃ্শ ক িয়রাশন করা বা প্রশতদ্শাধ গ্রিণ করা শনশষদ্ধ।

I. কপাষা প্রাণীেমপূি
ককান কপাষ্যদ্ক যতক্ণ না অন্ধ, বধীর বা শবকিাগে ব্যশক্তদ্দর দ্ারা ব্যবহৃত “কেবাশনশমত্ প্রাণী” শিদ্েদ্ব শবদ্বচনা করা িদ্ছে 
ততক্ণ অবশধ কপাষ্য ভবদ্নর মদ্ধ্য শনদ্য় যাবার অনুমশত কদওয়া না কদওয়া বাশড়ওয়ািার অশধকাদ্রর মদ্ধ্য পদ্ড় এবং তা 
োধারণত শিদ্জ শনরদকিষ্ট কদ্র কদওয়া থাদ্ক। ককান ভাড়াটিয়া যশদ বাশড়ওয়ািার অনুমশত না শনদ্য় শনদ্জর অ্যাপাে্শ দ্মদ্টে 
ককান কপাষ্যদ্ক রাদ্খন, তািদ্ি তাদ্ক শিজ চুশক্তর গুরুতর কখিাশপ শিদ্েদ্ব কদখা িদ্ব এবং তা ভাড়াটিয়া চুশক্ত খাশরদ্জর 
শভশত্ শিদ্েদ্ব শবদ্বশচত িদ্ত পাদ্র। কেই েদ্গে, শনউ ইয়ক্শ  শিদ্র একাশধক প্রাণীদ্ক কপাষ্য শিদ্েদ্ব রাখা যাদ্ব না। কপাষ্য েংক্ান্ত 
অশধশনয়মাবিীর আরও তথ্য কপদ্ত কি করুন 311 নম্বদ্র কি করুন।
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VI. আবােন েম্পরককিত শশক্া

HPD-র কনইবারহুে এজদু্কশন অ্যা্ আউেশরচ (NEO)-এর তরদ্ফ শবশভন্ন শবষদ্য়র উপর ভাড়াটিয়া 
ও বাশড়ওয়ািা উভয়দ্দর জন্যই শবনামপূদ্ি্য লিাদ্ের  
ব্যবস্া করা িদ্য় থাদ্ক, যার মদ্ধ্য অন্তভু্শক্ত রদ্য়দ্ে:

•	 েত্রাক, কীেপতগে ও স্বাস্্যকর বােস্ান েম্পরককিত অন্যান্য েমে্যােমপূি

•	 েীো যুক্ত রং ব্যবস্াপনা

•	  NYC প্রপাটি্শ  ম্যাদ্নজারদ্দর জন্য আবােন শবশধ েংক্ান্ত আবশ্যকতােমপূি  
ও উল্লঙ্ঘন দপূরীকরণ প্রশক্য়ােমপূি

•	 প্রথমবাদ্রর মদ্তা ভবন মাশিকানা

•	 মাশিকদ্দর জন্য েম্পশত্ কমরামত বাবদ ঋণ ও অনুদান

প্রদত্ েুদ্যাগেমপূদ্ির একটি েম্পপূণ্শ তাশিকা এবং আেন্ন ইদ্ভটেেমপূি েম্পদ্ক্শ  জানদ্ত অনুগ্রি কদ্র কদখুন  
www.nyc.gov/hpdঅথবা কি করুন 212-863-8830. HPD-র েীো-শভশত্ক রংদ্য়র কমাকাশবিা েংক্ান্ত 
ওদ্য়শবনার অনিাইদ্ন কদখা কযদ্ত পাদ্র: যান www.nyc.gov/lead-based-paintমাশিদ্কর দাশয়বেেমপূি (Owner 
Responsibilities)-কত স্কি করুন এবং এরপদ্র শশক্া (Education)-কত শলিক করুন। অভ্যন্তরীণ অ্যািাদ্জ্শ ন (েত্রাক 
ও কীেপতগে) শবষয়ক করকে্শ কৃত ওদ্য়শবনাদ্রর জন্য কদখুন: https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-
information/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page এবং শশক্া (Education)-কত শলিক করুন। 

প্রশতটি বদ্রাদ্ত ভবন মাশিক ও ভাড়াদ্ে আবােন কমিার ব্যয়ভার বিন করার জন্য শনব্শাশচত কম্শকত্শ া এবং অিাভজনক 
কশমউশনটি েংগঠনগুদ্িার োদ্থও NEO কাজ কদ্র। আেন্ন ইদ্ভটেেমপূি খুোজদ্ত HPD এর ি্যাশ্ং কপদ্জর উপদ্র “ইদ্ভটে 
(Event)”-এ যান। HPD এর োদ্থ অংশীদাশরদ্বে এরকম একটি ইদ্ভটে পশরকল্পনা করদ্ত অনুগ্রি কদ্র ইদ্মইি করুন  
neo@hpd.nyc.gov.

সারেয়ী	মূবল্র	আরাসন	 
অববেষণকারীবদর	জন্	ক্রবসাস্বসমূহ

I. োশ্রয়ী আবােদ্নর জন্য কীভাদ্ব আদ্বদন করদ্ত িয়

NYC HPD ও HDC শবশভন্ন মাত্রা ও আকাদ্রর পাশরবাশরক আদ্য়র শভশত্দ্ত শনউ ইয়ক্শ বােীর জন্য োশ্রয়ী আবােন েুশবধা 
বতশর কদ্র। োশ্রয়ী আবােদ্নর শনরদ্পক্ ও েম বণ্ন শনশচিত করার িদ্ক্্য, এই ভতু্শশকপ্রাপ্ত অ্যাপাে্শ দ্মটেগুদ্িাদ্ক 
র ্যাদ্্ামাইজে িোশর ব্যবস্ার মাধ্যদ্ম ভাড়া ও ক্দ্য়র জন্য প্রদান করা িদ্ব।

আযবেন	প্রচরিেতা
NYC হাউনজং কারনক্ট িদ্িা শনউ ইয়ক্শ  শেটির পোাচটি বদ্রাজদু্ড় োশ্রয়ী আবােদ্নর ভাড়া ও মাশিকানার েুদ্যাদ্গর েন্ধান ও 
আদ্বদন করার জন্য আপনার অনিাইন কপাে্শ াি। েম্াব্য ভাড়াদ্ে ও বাশড়র কক্তারা NYC িাউশজং কাদ্ন্ এবং শেটি ও 
স্ানীয় প্রকাশনাগুদ্িাদ্ত শবজ্াপন খুোদ্জ কপদ্ত পাদ্রন। শবজ্াপনগুদ্িাদ্ত িাউশজং কাদ্ন্ বা কাগদ্জ আদ্বদন করা শবষয়ক 
শনদ্দ্শ শনা, পাশাপাশশ োশ্রয়ী ইউশনদ্ের জন্য প্রদ্য়াজনীয় আয় ও পশরবাদ্রর আকার েম্পরককিত তথ্য রদ্য়দ্ে যা কেদ্ভিপদ্মটে 
কভদ্দ শভন্ন িদ্ত পাদ্র। শবজ্াপনেমপূদ্ি বাোইদ্য়র জন্য পেন্েমপূি এবং বাশতিকরদ্ণর তথ্যাশদও অন্তভু্শক্ত আদ্ে।
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থ�তাগ্রতা
োশ্রয়ী আবােদ্নর জন্য কয ককউ আদ্বদন করদ্ত পাদ্র, তদ্ব কযাগ্য িওয়ার জন্য আপনার বয়ে অবশ্যই কম পদ্ক্ 18 িদ্ত 
িদ্ব এবং প্রশতটি োশ্রয়ী আবােন েুশবধার জন্য আপনার পাশরবাশরক আয় একটি শনরদকিষ্ট েীমার কভতদ্র িদ্ত িদ্ব অথবা 
আপনার বাো ভাড়া কাভার কদ্র এমন একটি ভাউচার থাকদ্ত িদ্ব। কযাগ্য িদ্ত িদ্ি আদ্বদনকারীদ্দরদ্ক েম্পদ্দর েীমােি 
আদ্রা শকেু অশতশরক্ত শত্শ  পপূরণ করদ্ত িদ্ব। আদ্রা তদ্থ্যর জন্য HPD এর “আপশন শক কযাগ্য (Do You Qualify?)” কপজটি 
কদখুন: www.nyc.gov/hpd/findhousing. 

আবতাসন	প্রচরচনচি	(হতাউচজং	অ্তাম্বতাযসির)
HPD এর িাউশজং অ্যাম্বাদ্েের কপ্রাগ্রামটি িদ্িা কশমউশনটি প্রশতষ্ঠানেমপূদ্ির একটি কনেওয়াক্শ  যারা োশ্রয়ী আবােদ্নর 
িোশরর জন্য প্রস্তুত ও আদ্বদন করদ্ত মানুষদ্ক েিদ্যাশগতা কদ্র। HPD িাউশজং অ্যাম্বাদ্েেরদ্দর োদ্থ অংশীদাশরবে কদ্র 
যাদ্ত তারা শনশচিত করদ্ত পাদ্র কয শেটি জদু্ড় শবশভন্ন কশমউশনটির আবােন েন্ধানকারীরা োশ্রয়ী আবােদ্নর আদ্বদন 
প্রশক্য়া েংক্ান্ত আপ-েু-কেে ও োমঞ্ে্যপপূণ্শ তথ্য, উপাত্ ও েিদ্যাশগতার অ্যাদ্ক্ে পায়।

আদ্রা তদ্থ্যর জন্য বা একজন িাউশজং অ্যাম্বাদ্েেদ্রর োদ্থ অ্যাপদ্য়টেদ্মটে শনধ্শারদ্ণর জন্য অনুগ্রি কদ্র কদখুন www.
nyc.gov/housing-ambassadors. 

অচরচরতি	চরযসতাস্সমূহ
োশ্রয়ী আবােদ্নর পুদ্রা প্রশক্য়া জদু্ড় শনউ ইয়ক্শ বােীদ্দরদ্ক েিায়তা করার জন্য HPD একাশধক শরদ্োে্শ প্রদান কদ্র:

•	  কদখুন NYC	হতাউচজং	কতাযনক্ট	এর	চশিুন	থপজ, 
        কযখাদ্ন আপশন অ্যাকাউটে বতশর করা, কপ্রাফাইি েম্পন্ন করা এবং োশ্রয়ী আবােদ্নর জন্য আদ্বদন শুরু করা 
শবষয়ক প্রশশক্ণ শভশেওদ্ত অ্যাদ্ক্ে করদ্ত পারদ্বন: https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
about-us/training. 

•	  কদখুন NYC	হতাউচজং	কতাযনক্ট	এর	আমতাযের	সম্পযক্	থপজ, কযখাদ্ন আপশন আদ্বদন প্রশক্য়া ও আপনার জন্য 
শরদ্োে্শেমপূি েম্পদ্ক্শ  আদ্রা জানদ্ত পারদ্বন: https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/faq. 

•	  পড়ুন HPD-র হতাউচজং	কতাযনক্ট	অ্তাচলিযকশন	গতাইিস, যা আপনাদ্ক োশ্রয়ী আবােদ্নর জন্য প্রস্তুশত ও আদ্বদন েম্পদ্ক্শ  
আদ্রা বুঝদ্ত েিায়তা করদ্ব: www.nyc.gov/hpd/findhousing.

II. ভাড়া বৃশদ্ধ কথদ্ক অব্যািশত

ভাড়াদ্েগণ যারা প্রবীণ অশধবােী তারা ভাড়া বৃশদ্ধ অব্যািশত (SCRIE) কম্শেপূশচ অথবা 
প্রশতবন্ধীদ্দর ভাড়া বৃশদ্ধ অব্যািশত (DRIE) কম্শেপূশচর জন্য উপযুক্ত, তারা তাদ্দর ভাড়া 
চিশত ভাড়া েীমায় শস্রীকরণ কদ্র শনদ্ত পাদ্র এবং ভশবষ্যদ্তর ভাড়া বৃশদ্ধ কথদ্ক 
অব্যািশত কপদ্ত পাদ্র।

উভয় কপ্রাগ্রাদ্মর কক্দ্ত্রই, পশরবাদ্রর বারষকিক কমাে আয় অবশ্যই $50,000 অথবা কম 
িদ্ত িদ্ব, আদ্বদনকারীদ্ক অবশ্যই পশরবাদ্রর মাশেক কমাে আদ্য়র শতন ভাদ্গর এক 
ভাদ্গর কবশশ ভাড়ার জন্য প্রদান করদ্ত িদ্ব এবং HCR শনয়শন্ত্রত একটি অ্যাপাে্শ দ্মটে 
ভাড়া শনদ্ত িদ্ব (অথ্শাৎ ভাড়া-শনয়ন্ত্রণ অথবা ভাড়া-শস্শতশীি অ্যাপাে্শ দ্মটেেমপূি অথবা 
কিাদ্েি-শস্শতশীি)। ভাড়া-শস্শতশীি বশিভপূ্শ ত প্রকল্পেমপূদ্ির জন্য, কযমন- শমদ্চি িামা 

করটোিে/ককাঅপাদ্রটিভে এবং HDFC ককাঅপাদ্রটিভে, HPD SCRIE পশরচািনা কদ্র।

SCRIE এর কযাগ্যতার জন্য, আদ্বদনকারীদ্ক অবশ্যই কমপদ্ক্ 62 বের বয়েী িদ্ত িদ্ব। DRIE এর জন্য কযাগ্য িদ্ত িদ্ি 
আদ্বদনকারীদ্ক অবশ্যই কমপদ্ক্ 18 বের বয়েী িদ্ত িদ্ব এবং তাদ্ক কফোদ্রি োশপ্দ্মটে শেশকউশরটি ইনকাম (SSI), 
কফোদ্রি কোশ্যাি শেশকউশরটি শেজঅ্যাশবশিটি ইসিু্যদ্রসি (SSDI), U.S. শেপাে্শ দ্মটে অভ কভদ্েরানে অ্যাদ্ফয়াে্শ প্রশতবন্ধী 
কপনশন বা ক্শতপপূরণ অথবা আদ্বদনকারী অতীদ্ত SSI বা SSDI গ্রিণ কদ্র থাকদ্ি প্রশতবন্ধী-েংশলিষ্ট কমশেদ্কইে কপদ্ত িদ্ব 
এবং ইজারা বা ভাড়ার আদ্দদ্শ তার নাম উদ্ল্লখ থাকদ্ত িদ্ব অথবা অ্যাপাে্শ দ্মদ্টের উত্রাশধকাদ্রর অনুদ্মাদন থাকদ্ত িদ্ব।

আদ্রা তদ্থ্যর জন্য শেপাে্শ দ্মটে অভ শফন্যাসি এর NYC কেনাটে অ্যাদ্ক্ে কপাে্শ াি (NYC Tenant Access Portal) 
ওদ্য়বোইে কদখুন, www.nyc.gov/nyctapঅথবা শনদ্চর োইদ্ে আমাদ্দর করটে রিীজ (Rent Freeze) এর কিামদ্পজ 
কদখুন www.nyc.gov/rentfreeze. আপশন শনদ্চর োইদ্েও একটি অনুেন্ধান কপ্ররণ করদ্ত পাদ্রন www.nyc.gov/
contactscrie বা www.nyc.gov/contactdrieঅথবা কি করুন 311. আমাদ্দর করটে রিীজ কপ্রাগ্রাম অশফে 66 John 
Street, 3rd Floor, Manhattan-এ আোর জন্য বা শনদ্চর োইদ্ে উদ্ল্লশখত আমাদ্দর কযদ্কাদ্না একটি অশফদ্ে আোর 
জন্য আপশন এখন একটি অ্যাপদ্য়টেদ্মটে শনধ্শারণ করদ্ত পাদ্রন এই োইদ্ে www.nyc.gov/dofappointments.
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মাক্লকবদর	জন্	ক্রবসাস্বসমূহ
I.  শেশভশন অভ কনইবারহুে শপ্রজারদ্ভশন (DNP)

HPD এর শেশভশন অভ কনইবারহুে শপ্রজারদ্ভশন (DNP) আবাশেক েম্পশত্ ব্যবস্াপনা ও শনব্শাি করার চ্যাদ্িঞ্েমপূি বুদ্ঝ। 
প্রশতটি ভবদ্নরই শনজস্ব আরথকিক, অবকাঠাদ্মাগত ও ব্যবস্াপনা েংক্ান্ত চ্যাদ্িঞ্ রদ্য়দ্ে এবং কোে েম্পশত্র মাশিকদ্দর 
জন্য েম্পশত্র শবশনদ্য়াগই বৃিত্ম শবশনদ্য়াগ। DNP ভবদ্নর শনরদকিষ্ট চাশিদােমপূদ্ির োদ্থ েম্পরককিত স্বল্প ও দীঘ্শ কময়াদী ব্যশক্তগত 
পরামশ্শ কেবা প্রদান কদ্র থাদ্ক। DNP একজন েম্পশত্র মাশিকদ্ক কযভাদ্ব েিায়তা করদ্ত পাদ্র:
•	  বাশড়র যথাযথ রক্ণাদ্বক্দ্ণর জন্য িাইশজং কমদ্টেদ্নসি ককাে (HMC)-এর আবশ্যকতাগুশিদ্ক বুঝুন যাদ্ত ককান েকি 

ভাড়াটিয়াদ্কই শনরাপদ থাকার জায়গা কদওয়া িয়। HMC শত্শ াবিী েম্পদ্ক্শ  জাদ্নন এমন কেকশনক্যাি কমীতী রা আবােন 
রক্ণাদ্বক্ণ ককাে অনুোদ্র িঙ্ঘন জাশর করার আদ্গ ভবদ্নর েমে্যা শচশহ্নত করার ব্যাপাদ্র শদকশনদ্দ্শ শনা শদদ্ত পাদ্রন 
সম্পচতি পশরদশ্শন করদ্ত পাদ্রন।

•	 শবশধ িঙ্ঘদ্নর অব্যািশত েম্পরককিত প্রশক্য়া কনশভদ্গে করদ্ত পাদ্র।
•	  নানাশবধ ঋণ, অনুদান এবং করোড় বা মকুবগুশি েম্পদ্ক্শ  অবগত কিান কযগুশি ভপূ েম্পশত্ রক্ণাদ্বক্দ্ণ োিায্য করদ্ত 

পাদ্র, শবদ্শষ কদ্র ককান েম্পশত্দ্ত উদ্ল্লখদ্যাগ্য রকদ্মর বদশিক বা আরথকিক চাশিদা থাদ্ক। এটি ভবদ্নর শনরদকিষ্ট ধরন ও 
স্াপনার অবকাঠাদ্মাগত প্রদ্য়াজনীয়তার উপর শনভ্শ র করদ্ব।

II.  কম েুদ্দ ঋণ বা করোড়
HPD এর অশফে অভ কেদ্ভিপদ্মটে একাশধক অথ্শায়ন কপ্রাগ্রাম পশরচািনা কদ্র কযগুদ্িা ব্যশক্ত মাশিকানাধীন বহু-পশরবার 
ও মাশিক-অশধকৃত ভবনেমপূদ্ির অবকাঠাদ্মাগত ও আরথকিক শস্শতশীিতার েুশবধাদ্থ্শ স্বল্প েুদ্দ ঋণ এবং/বা েম্পশত্র কর 
অব্যািশত প্রদান কদ্র। েকি আকাদ্রর ও শবশভন্ন চাশিদােম্পন্ন ভবদ্নর জন্য কপ্রাগ্রাম রদ্য়দ্ে। মাশিকদ্দর আরথকিক েিায়তা 
েম্পদ্ক্শ  তদ্থ্যর জন্য, কদখুন nyc.gov/letsinvest.

III. বাশড়র মাশিদ্কর জন্য কিল্পদ্েস্ক 
শনউ ইয়ক্শ  শেটি শেপাে্শ দ্মটে অভ িাউশজং শপ্রজারদ্ভশন অ্যা্ কেদ্ভিপদ্মটে (HPD) এবং কেটোর ফর NYC কনইবারহুেে 
(দ্যা কেটোর) শবদ্শষত শেেদ্প্েদ্মদ্টের ঝুোশকদ্ত থাকা কশ্তাগে নন এমন বাশড়র মাশিকদ্দর েিদ্যাশগতায় বাশড়র মাশিকদ্দর 
েম্প্রোশরত কিল্প কেদ্স্কর জন্য তিশবি কঘাষণা কদ্রদ্ে। এটোরপ্রাইজ কশমউশনটি পাে্শ নারে (এটোরপ্রাইজ) ও অশফে অভ দ্যা 
শনউ ইয়ক্শ  কটেে অ্যােরনকি কজনাদ্রি (OAG) এর নতুন তিশবদ্ির োিাদ্য্য কিল্প কেস্কটি োউথইটে কুইসি, কেন্টাি ব্রুকশিন ও নথ্শ 
ব্রংদ্ক্ কপ্রাঅ্যাক্টিভ েিায়ক ভপূ শমকা পািন করদ্ব।

শবপদাপন্ন বাশড়র মাশিকদ্দর োদ্থ আবােন পরামশ্শ, আরথকিক েিায়তা ও আইশন কেবােমপূদ্ির শবষদ্য় েংদ্যাগ চাশিদ্য় যাওয়ার 
পাশাপাশশ কিল্প কেস্ক চুশক্ত জাশিয়াশত ও প্রতারণার িক্ণেমপূদ্ির ব্যাপাদ্র েদ্চতনতার জন্য েৃষ্টিশীি েিায়ক ককৌশিেমপূিও 
বতশর করদ্ব। ঐশতিাশেকভাদ্ব, শনব্শাশচত কক্ত্রগুশি ঝুোশকপপূণ্শ ঋণদান প্রশক্য়া, দনুীতী শত এবং বণ্শববষম্যমপূিক জননীশত দ্ারা 
োমঞ্ে্যিীনভাদ্ব প্রভাশবত িদ্য় এদ্েদ্ে। কশমউশনটিগুদ্িাদ্ক শস্শতশীি করদ্ত ও শেেদ্প্েদ্মদ্টের ক্শতকর চক্টি থামাদ্ত 
েিায়তা প্রদ্চষ্টা েম্প্রোরদ্ণর মাধ্যদ্ম HPD ও কেটোর একদ্যাদ্গ কাজ করদ্ব।

কিল্প কেস্ক আনুষ্ঠাশনকভাদ্ব 2021-র বেদ্ন্ত চািু করা িদ্ব। উৎোিী গৃিমাশিদ্করা শনদ্চর CNYCN িেিাইদ্ন কি কদ্র আরও 
তথ্য কপদ্ত পাদ্রন 1-855-HOME-456 নম্বরর.

IV. অশধগ্রিণ (বাইআউে) চুশক্ত দাশখি করার শত্শ েমপূি
15 নম্বর পৃষ্ঠার িয়রাশন অধ্যাদ্য়র অধীদ্ন প্রদত্ গুরুবে অনুযায়ী, ভাড়াদ্েদ্ক অ্যাপাে্শ দ্মটে ক্দ্য়র প্রস্তাব কদওয়ার েময় বাশড়র 
মাশিকদ্দরদ্ক শকেু শনরদকিষ্ট নীশতমািা অনুেরণ করদ্ত িদ্ব। 2019 োদ্ির স্ানীয় আইন 102 (“বাইআউে চুশক্ত আইন”) এর 
অধীদ্ন কযেকি মাশিক তাদ্দর ভবদ্নর ককাদ্না ববধ বাশেন্ার োদ্থ ক্য় চুশক্ত কদ্রন, তারা অবশ্যই শেপাে্শ দ্মটে অভ িাউশজং 
শপ্রজারদ্ভশন অ্যা্ কেদ্ভিপদ্মটে (HPD)-কক শনদ্চর ইদ্মইদ্ির মাধ্যদ্ম ক্য় চুশক্তর শত্শ েমপূি েম্পদ্ক্শ  অবশিত করদ্বন এই 
ঠিকানায় buyoutagreement@hpd.nyc.gov. আদ্রা তদ্থ্যর জন্য অনুগ্রি কদ্র HPD এর বাইআউে চুশক্ত আইন কপজটি 
কদখুন। 
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অন্ান্	হাউক্জং-সম্পরককিত	সমস্াগুক্লর	 
জন্	প্রবয়াজনীয়	মযাগাবযাবগর	তথ্
NYC	চিপতাে্যমটে	অি	চবচ্ডং:	311

NYC	থরচসযিচসিেতাি	মযগ্জ	ইসিু্যরসি	কযপ্তাযরশন:	212-227-5500

HPD	থরচজয্রেশন	অ্তাচসসে্তাসি	ইউচনে:	212-863-7000 বা register@hpd.nyc.gov

NYC	কচমশন	অন	চহউম্তান	রতাইেস:	www.nyc.gov/cchr অথবা কি করুন 311. আবােন ববষদ্ম্যর শবষদ্য় শবস্তাশরত 
তদ্থ্যর জন্য ধারা V–D কদখুন।

311 িদ্ছে শনউ ইয়ক্শ  শেটির কফান নম্বর যা েরকাশর তথ্যাশদ এবং কেবােমপূি পাওয়ার জন্য। কাটেমার কটো্ কেটোর  
311 নম্বদ্র আো প্রশতটি কদ্ির উত্র একজন অপাদ্রের কতৃ্শ ক শদদ্নর 24 ঘণ্া, েপ্তাদ্ির োত শদদ্নর পাশাপাশশ 170টি ভাষায় 
প্রদান করা িয়। শেটির শভতর কথদ্ক 311 নম্বদ্র কি করুন অথবা 212-NEW YORK যথন পোাচটি বদ্রার বাশিদ্র অবস্ান 
করদ্বন অথবা অনিাইন শবকল্প ব্যবিার করদ্বন nyc.gov/311.TTY. কেবা পাওয়া যাদ্ব এখাদ্ন 212-504-4115. আপশনও 
কদ্য়কটি কেবার জন্য NYE 311 কমাবাইি অ্যাপ ব্যবিার করদ্ত পারদ্বন।

চনউ	ইেক্	চসটি	কতাউচসিি	কযদ্কাদ্না প্রশ্, মন্তব্য বা প্রশতশক্য়াদ্ক স্বাগত জানায়। কি করুন 311 নম্বদ্র অথবা council.nyc.
gov কদখুন শনউ ইয়ক্শ  শেটি কাউশসিি এবং তাদ্দর আওতাধীন এিাকা খুোজনু। আপনার েদে্যগণ এবং তাদ্দর কযাগাদ্যাদ্গর 
তথ্যাশদ খুোদ্জ কপদ্ত আপশন ঠিকানা শদদ্য় কখোাজ করদ্ত পাদ্রন।

চনউ	ইেক্	থস্টে	অ্তােরনকি	থজনতাযরযির	োদ্থ ভবন মাশিক, ভাড়াদ্ে এবং আবােন শশদ্ল্পর মধ্যস্তাকারীদ্দর অশধকার এবং 
বাধ্যবাধকতার তথ্যাশদর জন্য কযাগাদ্যাগ করা কযদ্ত পাদ্র। অশভদ্যাগ এবং তথ্য কেবার নম্বর 1-800-771-7755.

NYS	চিচিশন	অি	থহতাম	অ্তান্	কচমউচনটি	চরচনউেতাি	(NYSHCR)	ভাড়া এবং ভাড়া শনয়ন্ত্রণ এবং ভাড়া শস্শতশীি 
্্যাদ্ের কেবার তদ্থ্যর জন্য কযাগাদ্যাগ করা কযদ্ত পাদ্র। অশভদ্যাগ এবং তথ্য কেবার নম্বর 1-866-ASK-DHCR 
(1-866-275-3427).

প্রচরবধেী	ব্চতিযের	জন্	NYC	থমেযরর	অচেস	(MOPD)	কময়র অশফেটি শনশচিত কদ্র কয শেটির কম্শেপূশচগুশি এবং 
নীশতগুশি প্রশতবন্ধী মানুদ্ষর চাশিদাগুশির কমাকাদ্বিা কদ্র এবং তথ্যপপূণ্শ ব্রুশশয়ার ও শেদ্র্শরগুশি েরবরাি কদ্র যা 
শবস্তাশরত কম্শেপূশচ, পশরদ্ষবা, শক্য়াকিাপ এবং অন্যান্য উৎে যা প্রশতবন্ধী ব্যশক্তদ্দর কাদ্ে অ্যাদ্ক্েদ্যাগ্য। MOPD পাওয়া 
যাদ্ব 100 Gold Street, 2nd Floor, New York, NY 10038 ঠিকানায় অথবা 311, 212-NEW YORK (শেটির বাশিদ্র) 
অথবা 711 নম্বদ্র কি কদ্র (কবাবা/শ্রবণ প্রশতবন্ধীদ্দর জন্য শরদ্ি োরভকিে)।

NYC	িতাড়তাযেযের	সুরক্তার	জন্	থমেযরর	অচেস	(MOPT)	শবদ্যমান িয়রাশন-শবদ্রাধী ও স্ানচু্যশত-শবদ্রাধী 
কপ্রাগ্রামগুশিদ্ক আদ্রা উন্নত করদ্ত এবং অন্যায় েুশবধা গ্রিদ্ণর মপূদ্িাৎপােন করার জন্য নতুন ককৌশি বতশর করদ্ত শেটি 
এদ্জশসিগুদ্িা শনদ্য় কাজ কদ্র। MOPT পাওয়া যাদ্ব 100 Gold Street, 2nd Floor, New York, NY 10038 ঠিকানায় 
অথবা 311 নম্বদ্র কি কদ্র বা শভশজে করুন nyc.gov/tenantprotection.

পতাবচিক	অ্তািযিতাযকে	অচেস েরকাদ্রর োদ্থ েম্পরককিত পশরদ্ষবা এবং প্রশবধান শবষয়ক অশভদ্যাগ ও অনুেন্ধাদ্ন েিায়তা 
কদ্র। আবােন শবষয়ক অশভদ্যাগেমপূি েমাধান কথদ্ক শুরু কদ্র এদ্জশসির িয়রাশন প্রশতদ্রাদ্ধ, এই অশফেটি বেদ্র িাজার 
িাজার শনউ ইয়ক্শ  অশধবােীদ্দরদ্ক শেটি েরকাদ্রর স্বছেতা ও জবাবশদশিতার মাধ্যদ্ম েিায়তা কদ্র। আপশন পাবশিক 
অ্যােদ্ভাদ্কেে কনস্টিেুদ্য়টে কিল্প কেস্ক ইনদ্েক ফম্শ অ্যাদ্ক্ে করদ্ত পাদ্রন এখাদ্ন http://pubadvocate.nyc.gov/
constituent-help-desk অথবা অশফে অভ দ্য পাবশিক অ্যােদ্ভাদ্কে এ কযাগাদ্যাগ করদ্ত পাদ্রন এই 212-669-7250.

ওযেবসতাইে:	www.nyc.gov/hpd

https://twitter.com/NYCHousing

https://www.facebook.com/NYCHousing/
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NYSHCR এর বদ্রা অশফদ্ে শগদ্য় 
ভাড়া শনয়শন্ত্রত ভাড়াদ্েগণ আদ্রা তথ্য 
কপদ্ত পাদ্রন এবং অশভদ্যাগ দাদ্য়র 
করদ্ত পাদ্রন।

ব্ুকচিন
55 Hanson Place  
5th Floor  
(আেিান্টিক োরমকিনাি কাোকাশে) 
 

ব্ংক্স	 
2400 Halsey Street  
(কজদ্রগা এশভশনউ এর কাোকাশে)

ম্তানহ্তােন	 
25 Beaver Street  
(ব্রে স্ট্রিে এর কাোকাশে)

163 W. 125th Street  
5th Floor  
(কেদ্ভনথ এশভশনউ এর কাোকাশে)

কুইসি	 
Gertz Plaza  
92-31 Union Hall Street  
(জ্যামাইকা এশভশনউ এর কাোকাশে) 

শনউ ইয়ক্শ  কটেে কিাম অ্যা্ কশমউশনটি শরশনউয়াি (HCR) বদ্রা 
অশফে

ব্ুকচিন
ব্ুকচিন,	কুইসি	এবং	স্টতাযেন	
আইি্তান্/প্রচরযবশী	অঞ্চি	 
সংরক্ণ	েতির	
212-863-7400

আইন	প্রযেতাগকতারী	অচেস	 
(Code	Enforcement	Office)	 
212-863-8060  
210 Joralemon Street  
Brooklyn, NY 11201

আইন	প্রযেতাগকতারী	অচেস	 
(Code	Enforcement	Office)  
212-863-6620  
701 Euclid Avenue  
1st Floor  
Brooklyn, NY 11208

ব্ংক্স
ব্ক্স	অ্তান্	ম্তানহ্তােন	থনইবতারহুি	
চপ্রজতারযিশন	অচেস  
212-863-7100

আইন	প্রযেতাগকতারী	অচেস	(Code	
Enforcement	Office)	 
212-863-7050  
1932 Arthur Avenue  
3rd Floor  
Bronx, NY 10457

ম্তানহ্তােন
আইন	প্রযেতাগকতারী	অচেস	(Code	
Enforcement	Office) 
212-863-5030  
94 Old Broadway  
7th Floor  
New York, NY 10027

কুইসি
আইন	প্রযেতাগকতারী	অচেস	 
(Code	Enforcement	Office)  
212-863-5990  
120-55 Queens Blvd.  
Queens Borough Hall  
Kew Gardens, NY 11424

স্ট্তাযেন	আইি্তান্
আইন	প্রযেতাগকতারী	সতারিকিসসমূহ	
(Code	Enforcement	Services) 
212-863-8100  
Staten Island Borough Hall  
Staten Island, NY 10301

চিি	থবসি	 
থপইটে	ইসিযপকশন	থপ্রতাগ্রতাম
212-863-5501

সকি	অচেযসর	পতাবচিক	
সতারিকিস:
থিামবার থেরক শুক্রবার 
িকাে 9টা থেরক নবরকে 4টা 
ম্যানহাটন NPO ব্যতীত

HPD বদ্রা অশফেেমপূি
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শনউ ইয়ক্শ  শেটি অ্যােশমশনদ্্রেটিভ ককাদ্ের অনুদ্ছেদ 26-1103, স্ানীয় আইন 2014 এর 45 অনুোদ্র এই আবােন তথ্য 
শনদ্দ্শ শনার প্রাপ্যতা েম্পদ্ক্শ  শনদ্চর কনাটিশ কপাটে করদ্ত িদ্ব— আবােন েম্পরককিত প্রাথশমক ধারণা—ভাড়াদ্ে এবং মাশিকদ্দর 
জন্য। এই শবজ্শপ্তটি অবশ্যই এিাকার দষৃ্টিেীমার শভতদ্র েুস্পষ্ট স্াদ্ন থাকা আবশ্যক কযখান কথদ্ক একাশধক বােভবদ্ন 
কমইি শবতরণ করা িয়। েকি পশরদশ্শদ্ন পশরদশ্শকগণ শবজ্শপ্তটি কয েঠিকভাদ্ব প্রকাশশত িদ্য়দ্ে তা শনশচিত করদ্বন। শবজ্শপ্ত 
প্রকাদ্শ ব্যথ্শতার ফি িদ্ব A কশ্রশণর শনয়ম িঙ্ঘন এবং কদওয়াশন (শেশভি) আইন অনুোদ্র $250 জশরমানা িদ্ত পাদ্র।

হাউক্জং	তথ্	গাইবডর	সতক্ব তা	ক্িহ্ন	(সাইবনজ)	নমুনা

িতাড়তাযে	এবং	মতাচিকযের	জন্	আবতাসন	রে্তাচের	চেকচনযে্শনতা

একটি আবােন তথ্যাশদর শদকশনদ্দ্শ শনা, আবােন েম্পরককিত প্রাথশমক ধারণাশনউ ইয়ক্শ  শেটি শেপাে্শ দ্মটে অভ িাউশজং 
শপ্রজারদ্ভশন অ্যা্ কেদ্ভিপদ্মটে এর ওদ্য়বোইদ্ে পাওয়া যাদ্ব এখাদ্ন www.nyc.gov/hpd. এই শনদ্দ্শ শশকাটি 
মুশদ্রতাবস্ায় কপদ্ত কি করুন 311.

গাইেটিদ্ত শন্শিশখত শবষয়গুশি েম্পদ্ক্শ  তথ্য রদ্য়দ্ে:
•	 উদ্ছেদ

•	 উত্াপ এবং গরম পাশন

•	 কীেপতগে ব্যবস্াপনা

•	 ভাড়াদ্েদ্দর েংগঠনেমপূি

•	 ভাড়া-শনয়শন্ত্রত ইজারা

•	 বৃদ্ধ বা প্রশতবন্ধী ভাড়াদ্েদ্দর জন্য ভাড়া েিায়তা

•	 আবােন েংক্ান্ত ববষম্য

•	 কমরামত ও রক্ণাদ্বক্ণ

•	 মাশিদ্কর শবজ্শপ্তদ্ত ভাড়াদ্েদ্দর প্রশতশক্য়া

•	 মাশিদ্কর পশরদশ্শন এবং কমরামদ্তর জন্য অ্যাদ্ক্ে

•	 শবনামপূদ্ি্য এবং কম খরদ্চ আইশন কেবা

GUÍA	DE	INFORMACIÓN	DE	VIVIENDA	PARA	INQUILINOS	Y	DUEÑOS

Un guía de información de vivienda los “ABCs de Vivienda” está disponible en la página web del 
Departamento de Preservación de Viviendas y Desarrollo de la Ciudad de Nueva York en www.nyc.
gov/hpd. Este guía imprimido también está disponible llamando al 311.

El guía contiene información sobre los siguientes temas:
•	 Desalojo

•	 Calefacción y agua caliente

•	 Manejo de plagas

•	 Organización de inquilinos

•	 Alquilar de arrendamientos regulados

•	 Asistencia de alquiler para ancianos o inquilinos deshabilitados

•	 Discriminación de vivienda

•	 Reparaciones y mantenimiento

•	 Respuesta de Inquilinos a notificaciones del dueño

•	 Acceso para inspecciones de dueños para reparaciones

•	 Servicios legales gratis y a bajo costo



জানাোর থরনেংরয়র জন্য 
বাৎিনরক থনাটিিিমূহ

থ্ারভর নব কভার এর  
জন্য বাৎিনরক থনাটিিিমূহ

বার্ভিক এোরজ্ক ন (অ্যাোরজভি–উৎপােক 
দ্রব্যানে) পনরেি্কন

16 জানুয়ানর—15 থিব্ুয়ানর 
িীিাযুক্ত রং এর ঝঁুনক  
প্রনতররারধর জন্য ভাড়ারটরের  
বার্ভিক থনাটিি প্রোন করা

29থি জানুয়ারী  
জরুনর অবস্ার িময়িীমা  
িায়ার অ্যান্ড ইমাররজনসি  
নপ্ররপয়াড্ক রনি অ্যানুয়াে বুরেটিন

31 জানুয়ানর নবকল্প  
বাস্তবায়ন কম্কিূনের  
রাউন্ড ননব্কােন

1 জনু—31 আগ্  
HPD িম্নতি ননবন্ধন 

বয়োর পনরেি্কন

15 থিব্ুয়ানর  
ভাড়ারটরের কাি থেরক বার্ভিক 
থনাটিি পাওয়ার িময়িীমা

16 থিব্ুয়ানর—1 মাে্ক  
ইউননটগুরোর অনুিন্ধান করা যারা 
বার্ভিক থনাটিি প্রোন কররনন

1ো এনপ্রে—31থি জেুাই  
গ্হ ও জনিমাজ পুনন্কবীকরে 
বার্ভিক ভাড়া ননবন্ধন

নহট থিসির থপ্রাগ্ারমর নবি-বার্ভিক 
ননব্কােন

31 অরক্টাবর—31 থম 
গরম থমৌিুম

1 নডরিম্বর—31 নডরিম্বর 
িাররপাকার প্রনতরবেরনর  
বার্ভিক িাইে জমাোন

আবতাসন	সম্পরককির	
প্রতােচমক	িতারণতা
www.nyc.gov/hpd

প্ররয়াজনীয় িতক্ক তা নেহ্ন (িাইরনজ) যাোই 
করুন:
• গ্যাি নেরকর থনাটিি

• অননি ননরাপতিার থনাটিি

• “েরজা বন্ধ করা” এর নেহ্ন

• পনরেি্কন িিররর িাটি্ক নিরকট

• আবজ্ক না িংগ্রহর জন্য নেহ্ন

•  বয়োর রুরমর োনব যার কারি োরক  
থিই ব্যনক্তর নাম ও ঠিকানা

• থমরঝর জন্য নেহ্ন

• বািস্ারনর স্ট্রীট নম্বর

• োররায়ারনর নাম ও ঠিকানা

• থধঁায়া িনাক্তকারী যর্রের নবজ্ঞনপ্ত

• ঘরগুনেরত িব্কানধক যত জন োকরত পারর

• আবািন িংক্রান্ত তরে্যর ননরে্ক নিকার নবজ্ঞনপ্ত

•  েরুয্কারগর প্রনত প্রনতনক্রয়ার িতক্ক তা নেহ্ন 
(িাইরনজ)

• িাররপাকার জন্য বাৎিনরক িাইে এর রনিে

• কক্ষিমূরহ বিবািকারীর িরব্কাচ্চ িীমা

• ক্রনমক িংখ্যার িতক্ক তা নেহ্ন (িাইরনজ)

জতানুেতাচর

মযন	রতািতার	মযরতা	গুরুত্বপূণ্	রতাচরিসমূহ

থেব্ুেতাচর

এচপ্রি

জুিতাই

চিযসম্বর

অযক্টতাবর

জুন

থসযটেম্বর
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2019 সালের স্থানীয় আইন 66 বাস্তবায়ন সম্পনকিত তথ্য: হাউজ িং 

রক্ষণালবক্ষণ ককালের 14 অনুলেলের অধীলন সীসা নিনিক কেইলের 

সিংজ্ঞায় সিংল াধনী 

এই ননথ্টি ককবে তথ্যমূেক উলেল য এবিং আইনন েরাম ি গঠন কলর না। এই ননথ্টি সীসা-

নিনিক রঙ বা অনয ককানও নবষয় সম্পনকিত নবজডিং মানেকলের োনয়লের সমূ্পণ ি নববৃনত নয়।2003 

সালের এনওয়াইনসর চাইডহুে নেে েয় ননিং নিলিন ন অযালটর অধীলন নেে-নিনিক কেইে 

কমপ্লালয়ন্স সম্পনকিত তলথ্যর  নয, যা 2004 সালের স্থানীয় আইন 1 (স্থানীয় আইন 1) নালমও 

েনরনচত এবিং সীসা-নিনিক কেইে সমসযাগুনে সমাধান করার  নয এক ন মানেলকর 

বাধযবাধকতা, েয়া কলর এইচনেনের ওলয়বসাইলি যান www.nyc.gov/lead-based-paint. 

হাউজ িং প্রি ারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপভেন্ট প্রেপার্টভেন্ট (এইচপ্রপপ্রে) প্রনউ ইয়র্ট 

শহভরর প্রনয়ভের প্রশভরানাে 28 এর অ্ধ্যায় 11 এর সিংভশাধ্নী গ্রহণ র্ভরভে, যার েভধ্য 

সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইভন্টর এর্টর্ সিংভশাপ্রধ্ত সিংজ্ঞাও রভয়ভে।  সিংভশাপ্রধ্ত সিংজ্ঞাটর্ ১ 

প্রেভসম্বর, ২০২১ তাপ্ররভে র্ায টর্র হভে। ননউ ইয়কি  হলরর নবনধমাোর ন লরানাম 28 এর অধযায় 

11 এর সিংল াধনীগুনে 2019 সালের  নয স্থানীয় আইন নম্বর 66 (স্থানীয় আইন 66) বাস্তবায়ন 

কলর, যা সীসা-নিনিক কেইলের একটি সিংল ানধত সিংজ্ঞা সরবরাহ কলর যখন এইচনেনে একটি 

ননয়ম  ানর কলর কযখালন বো হয় কয কেোলরে নেোিিলমে অে হাউজ িং অযান্ড আরবান 

কেলিেেলমে (এইচইউনে) কমেলক্ষ একটি কম িক্ষমতা ববন ষ্ট্যেত্র (নেনসএস) সরবরাহ কলরলে 

যা স্তলর েরীক্ষা করা একটি বানণজ যকিালব উেেব্ধ এক্স-কর কলালরলসন্স অযানাোই ার 

(এক্সআরএে) অনুলমােন কলরলে িনত বগ ি কসনেনমিালর 0.5 নমনেগ্রাম সীসা। এইচইউনে একটি 

নেনসএস অনুলমােন কলরলে যা িনত বগ ি কসনেনমিালর 0.5 নমনেগ্রাম সীসার অযাক ন স্তর বযবহার 

কলর সীসা রঙ েরীক্ষা করার  নয একটি এক্সআরএে (বতিমালন নিলকন সনাক্তকরণ মলেে 

নেনব200আই) বযবহালরর বযবস্থা কলর। অতএব, এইচনেনে তার নেে কেইে ননয়মসিংল াধন কলর 

এইচইউনের অনুলমােন সম্পলকি একটি নববৃনত অন্তিভ িক্ত কলরলে এবিং স্থানীয় আইন 66 দ্বারা 

িলয়া নীয় সীসা-নিনিক কেইলের সিংল ানধত সিংজ্ঞা অন্তিভ িক্ত কলরলে।  স্থানীয় আইন 66 সীসা 

নিনিক রঙলক "িনত বগ ি কসনেনমিার বা তার কবন  সীসা 0.5 নমনেগ্রাম সীসা নহসালব সিংজ্ঞানয়ত 

কলর, যা েরীক্ষাগারনবলেষণ দ্বারা ননধ িানরত, অথ্বা এক্স-কর কলালরলসন্স নবলেষণকারী দ্বারা 

ননধ িানরত।"   

এক্সআরএে কিনটিং নেিাইলসর  নয অনুলমানেত কম িক্ষমতা ববন ষ্ট্যেত্র 

নেলসম্বর 2020 সালে, হাউজ িং অযান্ড আরবান কেলিেেলমে নেোিিলমে (এইচইউনে) 0.5 

নমনেগ্রাম /কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করা নিলকন সনাক্তকরণ মলেে নেনব200আই এর  নয 

একটি োরেরমযান্স কযালরটারাে  ীি (নেনসএস) অনুলমােন কলর।  0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² েরীক্ষা 

ননউ ইয়কি  হর  

আবাসন সিংরক্ষণ ও উন্নয়ন নবিাগ  

অনেস অে এনলোস িলমে অযান্ড কনবারহুে সানিিলসস  

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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করা নিলকন নেনব200আই এর  নয নেলসম্বর 2020 নেনসএস অনুসালর, এক্সআরএে 

েোেেগুনে নহসালব কেণীবদ্ধ করা হলয়লে: 

• পজ টর্ে যনে তারা 0.6 নমনেগ্রাম /কসনম² এর কচলয় কবন  বা সমান হয় 

• ডনভেটর্ে যনে তারা 0.4 নমনেগ্রাম /কসনম² এর কচলয় কম বা সমান হয়  

• অ্েীোিংপ্রসত যনে তারা 0.5 নমনেগ্রাম / কসনম² সমান হয়।এইচনেনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² 

এক্সআরএে েোেে সহ একটি েৃষ্ঠ অনুমান করলব সিংজ্ঞার উের নিনি কলর সীসা-

নিনিক কেইে যনে না একটি কেইে নচে নমুনানবলেষণ সীসা নিনিক কেইলের  নয 

েোেেলননতবাচক কেখায়. 

বাস্তবায়লনর সময়সীমা 

নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, সমস্ত সীসা নিনিক কেইে েরীক্ষা অব যই একটি অনুলমানেত নেনসএস 

(বতিমালন নিলকন সনাক্তকরণ মলেে নেনব200আই) সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র বযবহার কলর 0.5 

নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর সম্পােন করলত হলব এইচইউনে দ্বারা  ানর করা হলয়লে।  এই 

েনরবতিনসীসা নিনিক কেইে সম্পনকিত একানধক িজিয়ালক িিানবত কলর যা মানেক এবিং 

িাডালিলের িিানবত কলর, যার মলধয রলয়লে: 

• এইচনেনে লঙ্ঘন  ানর 

• এইচনেনে েঙ্ঘন িনতলযানগতা  

• আগট 2025 এর মলধয এেএে1 সালেলক্ষ সমস্ত অযাোিিলমলের এক্সআরএে েরীক্ষা 

িলয়া ন 

• এক্সআরএে েরীক্ষা সম্পনকিত অ্নাদায়ী উইলন্ডা এবিং ের া ঘষ িণ েৃষ্ঠগুনে হ্রাস 

করার িলয়া ন কনই তা কেখালনা সম্মনত যাচাইকরণ 

• অযানপ্ললক নগুনের  নয এক্সআরএে েরীক্ষা সম্পােন করা হলয়লে অ্েযাহপ্রত 

স্থানীয় আইন 1 এর অধীলন সীসা-নিনিক কেইলের অনুমান কথ্লক 

 

1. োপ্র়িওয়ালারা প্রর্ এক্সআরএফ ডেপ্রশন েযেহার র্ভর পরীক্ষা শুরু র্রভত পাভরন যা 1 

প্রেভসম্বর, 2021 এর আভে 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তর পপ্ররোপ র্ভর? 

হযা াঁ।  কযলহতভ  এই মান বতিমান মালনর কচলয় কলঠার, তাই 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 

এইচইউনে দ্বারা  ানর করা অনুলমানেত নেনসএস রলয়লে এমন যন্ত্রগুনের েরীক্ষার েোেে 

এবিং 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²-কত েরীক্ষা করার  নয েুনরায় কিাগ্রাম করা হলয়লে অযাক ন স্তর 

গ্রহণ করা হলব। এই এক্সআরএে েরীক্ষার েোেেগুনে 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ 

এইচনেনে েঙ্ঘলনর িনতলযানগতার মলতা েরীক্ষার িজিয়াগুনের  নয বযবহার করা কযলত 

োলর কযখালন সীসা-নিনিক রঙ নবেযমান বলে অনমুান করা হয় (েঙ্ঘলনর আলে  #616 এবিং 

#621), স্থানীয় আইন 31 সম্মনত, এবিং অবযাহনত (োড নবিালগ নীলচ কযানিলয়ি 

কেখুন)।বতিমালন, একমাত্র এক্সআরএে কমন ন 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা 

করার  নয অনুলমানেত-একবার িস্তুতকারক দ্বারা যথ্াযথ্িালব েুনরায় কিাগ্রাম করা হলে - 

নিলকন সনাক্তকরণ মলেে Pb200i। 
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2. যপ্রদ এেন 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে োন পপ্ররোপর্ারী প্রেোইস েযেহার র্ভর পরীক্ষা র্রা 

হয়² তভে পরীক্ষার ফলাফল 0.4 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² ো তার নীভচ, আপ্রে প্রর্ 1 প্রেভসম্বর, 

2021 এর পভর নতুন োন পূরভণর  নয ডসই ফলাফলটর্ েযেহার র্রভত পাপ্রর? 

না।  1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² একটি অযাক ন স্তলর একটি এক্সআরএে যন্ত্র েরীক্ষা রলঙ সীসার 

ননম্ন স্তলরর সটঠক েরীক্ষা করার  নয িমানণত হয়নন কযমন একটি এইচইউনে অনুলমানেত 

নেনসএস সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র রলয়লে যা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর কিাগ্রাম 

করা হলয়লে।  নিলকন নেলিক ন মলেে নেনব200আই যন্ত্রটি 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন 

স্তলর েরীক্ষা করার  নয একটি অনুলমানেত নেনসএস  ানর করা হলয়লে তলব কসই অযাক ন 

স্তলর সটঠকিালব েরীক্ষা করার  নয িস্তুতকারলকর দ্বারা েুনরায় কিাগ্রাম করা আব যক।   

এইচনেনে েঙ্ঘন 

এইচনেনে বতিমালন সীসা নিনিক কেইে েনরে িন েনরচােনা কলর যখনই ককানও ইউননলির 

েনরে িন হয় কযখালন েয় বেলরর কম বয়সী একটি ন শু ননয়নমতিালব সপ্তালহ 10 বা তার কবন  

ঘো বযয় কলর এবিং িবনটি 1960 সালের আলগ নননম িত হলয়নেে।  কবন রিাগ কক্ষলত্র কযখালন 

নেনেিং কেইে কেখা যায়, এইচনেনে েনরে িলন আলোষযুক্ত আাঁকা েৃষ্ঠগুনের এক্সআরএে েরীক্ষা 

অন্তিভ িক্ত রলয়লে।  নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, এইচনেনে হলব এইচইউনে অনুলমানেত নিলকন 

সনাক্তকরণ মলেে নেনব২০০আই বযবহার কলর েনরে িন েনরচােনা করুন যা 0.5 

নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করার  নয েুনরায় কিাগ্রাম করা হলয়লে।  এই নেিাইস 

কথ্লক নরনেিং-এর উের নিনি কলর সীসা-নিনিক কেইলের নতভন সিংজ্ঞা বযবহার কলর েঙ্ঘন  ানর 

করা হলব। 

1. এক্সআরএফ প্ররপ্রেিং 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² হভল এইচপ্রপপ্রে দ্বারা র্ী লঙ্ঘন  াপ্রর র্রা 

হভে? 

নিলকন মলেে এক্সআরএে যলন্ত্রর  নয এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস অনুসালর, 0.5 

নমনেগ্রাম/কসনম² েোেে েুনরায় কিাগ্রাম করা যন্ত্র বযবহার কলর েরীক্ষা করা হলে 

অমীমািংনসত নহসালব কেণীবদ্ধ করা হয়।এইচনেনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম কত সীসা-নিনিক 

কেইে হযা ােি েরীক্ষার  নয একটি েঙ্ঘন  ানর করলব² তলব মানেকলক কেইে নচে 

নবলেষলণর েোেে সরবরাহ কলর েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করার অনুমনত কেলব যা 

রঙটি কননতবাচক ননধ িারণ করলব।এক ন মানেক 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² এ  ানর করা েঙ্ঘলনর 

নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করার  নয এক্সআরএে েরীক্ষা সরবরাহ করলত োরলবন না। 

2. 0.4 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² এক্সআরএফ প়িার ফভল এইচপ্রপপ্রে ডেভর্ সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ 

লঙ্ঘন হভে? 

না। 0.4 নমনেগ্রাম/কসনম² বা তার কম েোেে একটি সীসা-নিনিক রঙ েঙ্ঘন  ানরর 

সিংজ্ঞাসীমার নীলচ। 

3. 0.6 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে এক্সআরএফ প়িার ফভল² প্রর্ সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ লঙ্ঘন হভে? 
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হযা াঁ। 0.6 নমনেগ্রাম/কসনম² বা তার কবন  েোেে ইনতবাচক হলব।এই নহসালব, মানেকরা একটি 

কেইে নচে নবলেষণ বা অনতনরক্ত এক্সআরএে েরীক্ষার সালথ্ 0.6 নমনেগ্রাম/কসনম² এ বা তার 

কবন   ানর করা েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত োরলবন না। 

4. সম্পপ্রির োপ্রলর্ভদর প্রর্ 1 প্রেভসম্বর, 2021 এর আভে  াপ্রর র্রা এর্টর্ লঙ্ঘনআভদশ 

#616 (অ্নুোন র্রা সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইন্ট হযা ােট লঙ্ঘন) 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে²-র নীভচ 

এক্সআরএফ প্ররপ্রেিং প্রদভয় িপ্রতদ্বজিতা র্রভত হভে?   

েঙ্ঘলনর  নয ১ প্রেভসম্বর, ২০২১ এর আভে #৬১৬ আভদশ প্রহসাভে  াপ্রর র্রা হভয়ভে, 

সম্পনির মানেকরা সীসা-নিনিক কেইলের সিংজ্ঞা নহসালব 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² বযবহার কলর 

েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত সক্ষম হলবন। সম্পনির মানেকলের অব যই 1.0 

নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর কসি করা একটি যন্ত্র দ্বারা সঞ্চানেত এক্সআরএে েরীক্ষা 

বযবহার করলত হলব এই িাক-নেলসম্বর 1, 2021 েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত। 

িান িওিার 

িাক 1960 িাডা হাউজ িং এর সমস্ত সম্পনি মানেকলের আইন দ্বারা িান িওিার ( ূনযেে, েুনরায় 

েখলের আলগ) একটি েনরে িন েনরচােনা এবিং ননথ্িভক্ত করলত হলব, এবিং আগট 2004 কথ্লক 

িথ্ম িান িওিালরর উের আাঁকা উইলন্ডা এবিং ের া ঘষ িণ েৃষ্ঠগুনে হ্রাস করলত হলব এবিং িনতটি 

িান িওিালরর অযাোিিলমলে অনয ককানও আাঁকা েৃলষ্ঠ সীসা-নিনিক রঙ ঝুাঁ নকগুনে িনতকার করলত 

হলব,  অনযানয বাধযবাধকতার সালথ্।এই িলয়া নীয়তা সম্পলকি আেনার যনে আরও তলথ্যর 

িলয়া ন হয় তলব আমালের ওলয়বেৃষ্ঠাটি কেখুন: www.nyc.gov/lead-based-paint. 

1. যপ্রদ সম্পপ্রির োপ্রলর্ র্ান টওোর পপ্ররদশ টন না র্ভর োভর্ র্ারণ পূে টেতী 

পরীক্ষাভর্ানও সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ প্রনভদটশ র্ভর না, তভে োপ্রলর্ভর্ প্রর্ নতুন অ্যার্শন 

স্তভর আোর পরীক্ষা র্রভত হভে?  

 

 

নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, কয ককানও ইউননি কক 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কম ি স্তলরর অধীলন 

অবযাহনত কেওয়া হলয়লে কসই ইউননলির িথ্ম িান িওিালরর কসই োলডর নস্থনত হারায় এবিং 

অব যই িান িওিালরর িলয়া নীয়তা সম্পােন করলত হলব এবিং কসইসালথ্ োড িতযাহালরর 

 নয এইচনেনেলক কসই িান িওিারটি নরলোিি করলত হলব। মানেকলক ইউননলির  নয একটি 

নতভন অবযাহনত আলবেন  মা নেলত হলব এবিং িলয়া নীয় িান িওিার জিয়াকোে গুনে 

সম্পােন না করার  নয এক্সআরএে কমন লনর সালথ্ কনেভক করা েরীক্ষার উের নিনি কলর 

একটি নতভন "নেে নি" অবযাহনত নস্থনত মঞ্ রু করলত হলব যা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন 

স্তলর কসি করা হলয়লে (আরও তলথ্যর  নয োলডর উের নীলচর নবিাগটি কেখুন)।   

িান িওিার ননথ্িভক্ত করার  নয নমুনা েম ি এবিং িান িওিার িলয়া নীয়তার একটি সমূ্পণ ি 

বযাখযা আমালের ওলয়বেৃষ্ঠায় োওয়া কযলত োলর: www.nyc.gov/lead-based-paint. 

 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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এক্সআরএে েরীক্ষার িলয়া ন – সকে ইউননি (স্থানীয় আইন 31 সম্মনত) 

সমস্ত ইউননলি এক্সআরএে েরীক্ষা েনরচােনা করা িলয়া ন এবিং 1960 সালের েূব িবতী িাডা 

আবাসলনর সমস্ত সম্পনি মানেকলের দ্বারা ননথ্িভক্ত করা আব যক, এবিং সমস্ত আবাসলন 1960-

1978 নননম িত কযখালন মানেলকর সীসা-নিনিক রঙ সম্পলকি জ্ঞান রলয়লে, আগট 2025 এর মলধয।  

এই িলয়া নীয়তা সম্পলকি আেনার যনে আরও তলথ্যর িলয়া ন হয়, তাহলে আমালের 

ওলয়বেৃষ্ঠালেখুন: www.nyc.gov/lead-based-paint   

1. যপ্রদ অ্যাপার্টভেন্টটর্ এর্টর্ এক্সআরএফ ডেপ্রশন েযেহার র্ভর স্থানীয় আইন 31 ডেভন 

চলার  নয পরীক্ষা র্রা হয় যা 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর পরীক্ষা র্রা 

হভয়প্রেল, তভে 1 প্রেভসম্বর, 2021 তাপ্ররভে 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর 

আভরর্টর্ সম্পূণ ট অ্যাপার্টভেন্ট পরীক্ষার িভয়া ন হভে? 

স্থানীয় আইন 31 কমলন চোর  নয অযাোিিলমেটি আবার েরীক্ষা করার িলয়া ন কনই, তলব 

আেনন এটি করলত চাইলত োলরন।নেলসম্বর 1, 2021 এর েলর, 1.0 নমনেগ্রাম /কসনম² স্তলর 

সঞ্চানেত েরীক্ষার েোেে: 1) স্থানীয় আইন 1 এর অধীলন সীসা-নিনিক কেইলের  নয 

উোোনগুনে কননতবাচক তা ননধ িারণ করলত বযবহার করা যালব না; 2) িান িওিার িলয়া নীয়তা 

েূরণ করলত বযবহার করা যালব না; এবিং 3) ননরােে কাল র অনু ীেন বযবহার কলর কা  

ক ষ করার মানেকলক অবযাহনত করলবন না।   

1 নেলসম্বর, 2021 কথ্লক শুরু হওয়া স্থানীয় আইন 31 সম্মনতর  নয েরীক্ষা করা 

অযাোিিলমেগুনে অব যই েরীক্ষা করলত হলব 0.5 নমনেগ্রাম / কসনম² অযাক ন স্তলর 

এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস সহ একটি যন্ত্র।  

2. স্থানীয় আইন 31 সম্মপ্রত পপ্ররদশ টনগুপ্রল প্রর্ োভ়ির  নয আভেদন র্রভত েযেহার র্রা 

ডযভত পাভর? 

এইচনেনে মানেকলের স্থানীয় আইন ৩১ সম্মনত েনরে িলনর েোেলের উের নিনি কলর সীসা 

মুক্ত বা সীসা ননরােে অবযাহনতর  নয আলবেন করলত উৎসানহত কলর।  এইচনেনে 1 

নলিম্বর, 2021 তানরলখ এইচইউনে অনুলমানেত যন্ত্র বযবহার কলর 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² 

অযাক ন স্তলর সঞ্চানেত েরীক্ষা গ্রহণ করা শুরু করলব। যনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন 

স্তলর এইচইউনে অনুলমানেত যন্ত্র বযবহার কলর েরীক্ষা করা হলে সমস্ত েোেে কননতবাচক 

হয় তলব মানেক আর কা  োডাই নেে নি এলক্সম্প লন আলবেন করলত োলরন।  যনে 

ইনতবাচক েোেে থ্ালক (অথ্বা অমীমািংনসত েোেে একটি কেইে নচে নবলেষলণর সালথ্ 

কননতবাচক িমানণত না হয়), মানেক একটি সীসা নবনামূলেয অবযাহনত  নয আলবেন করলত 

োলরন যনে স্থায়ীিালব রঙ অেসারণ বা উোোন িনতস্থােন ইনতবাচক বা অমীমািংনসত 

েৃষ্ঠতলে হ্রাস কা  করা হয়।  যনে িনতলরাধ বা এনকযােসুলেিন হ্রালসর অিং  নহসালব বযবহৃত 

হয় তলব এক ন মানেক সীসা ননরােে অবযাহনতর  নয আলবেন করলত োলরন।একটি 

স্মারক নহসালব, মানেকলক অব যই একটি অবযাহনত আলবেন সমূ্পণ ি করলত হলব এবিং 

িলয়া নীয় সমস্ত ননথ্  মা নেলত হলব (এলত অনতনরক্ত ননথ্ অন্তিভ িক্ত রলয়লে এক্সআরএে 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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েরীক্ষার েোেে) এইচনেনে যাচাই করার আলগ একটি অবযাহনত োওয়ার  নয 

েকুলমলে নটি উেযুক্ত এবিং সমূ্পণ ি। 

ডনার্: স্থানীয় আইন 31 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ েনরচানেত 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² েরীক্ষার 

উের নিনি কলর অযাক ন স্তর ও সীনমত সমলয়র  নয অবযাহনতর  নয আলবেন করলত 

বযবহার করা কযলত োলর; যাইলহাক, 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কত েরীক্ষার উের নিনি কলর 

মঞ্ রু করা োড কম ি স্তর আর িান িওিালরর উের কায িকর নয় - আরও তলথ্যর  নয োলডর 

উের নীলচর নবিাগটি কেখুন। 

অবযাহনত 

সম্পনির মানেকরা স্থানীয় আইন ১ এর নকেভ  নবধান কথ্লক অবযাহনতর  নয এইচনেনেলত োইে 

করলত োলরন।  সীসা-নিনিক কেইলের সিংজ্ঞায় েনরবতিন 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 

েনরচানেত এক্সআরএে েরীক্ষার উের নিনি কলর োলয়র করা োডগুনেলক িিানবত করলব।  

োলডর আলবেনটি এইচনেনে ওলয়বসাইলি োওয়া যালব: www.nyc.gov/lead-based-paint  

1. সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইন্ট পরীক্ষার স্তভরর পপ্ররেতটভনর উপর প্রেপ্রি র্ভর আোর েতটোন 

োভ়ির র্ী হভে? 

1.0 নমনেগ্রাম/কসনম²-কত মঞ্ রু করা ককানও োড অযাক ন স্তর 1 নেলসম্বর, 2021 বা তার 

েলর ঘলি যাওয়া িথ্ম িান িওিালরর উের আর কায িকর হলব না।  

2. অ্েযাহপ্রত িতযাহার িজিয়া র্ীোভে র্া  র্রভে? 

মানেকরা এইচনেনেলক অবনহত করলত বাধয যখন িান িওিার োডিাপ্ত অযাোিিলমেগুনেলত 

ঘলি (হয় ইউননলির  নয েৃথ্কিালব মঞ্ রু করা হয় অথ্বা একটি োলডর অধীলন িবলনর 

ইউননিগুনের  নয মঞ্ রু করা হয়)।  এইচনেনে অলটাবর/নলিম্বর ২০২১ সালে মানেকলের 

তালের নবেযমান এইচনেনে-ইসুয করা োলডর একটি তানেকা সহ অবনহত করলব এবিং 

এইচনেনেলক িান িওিার সম্পলকি কীিালব অবনহত করা যায় কস সম্পলকি িজিয়া সম্পলকি 

তালের তথ্য সরবরাহ করলব। এইচনেনে এই নবজ্ঞনপ্ত িজিয়ার  নয িলয়া নীয় েম ি 

মানেকলের অব যই এইচনেনে ওলয়বেৃষ্ঠায় বযবহার করলত হলব। যখন এইচনেনে ককানও 

সম্পনির মানেলকর কাে কথ্লক িান িওিালরর কনাটি  োয়, অথ্বা এইচনেনে িান িওিার 

সম্পলকি সলচতন হয় তলব এইচনেনে োড িতযাহার করলব। তলব িান িওিালরর তানরখ অনুযায়ী, 

িতযাহালরর এইচনেনে কথ্লক কনাটি   ানর করা সলেও, ইউননিটি আবার স্থানীয় আইন 1 এর 

অধীন হলব, যার মলধয কসই িান িওিালরর িলয়া নীয়তাও রলয়লে।এইচনেনে কীিালব নতভন 

োলডর  নয আলবেন করলত হলব কস সম্পলকি তথ্যসহ মানেকলক িতযাহালরর কনাটি  

োঠালব। 

মানেক 0.5 নমনেগ্রাম /কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা সম্পন্ন সহ একটি নতভন অবযাহনত 

আলবেন  মা নেলত োলরন কসই কম ি স্তলর এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস সহ একটি যন্ত্র 

এবিং অবযাহনত োওয়ার  নয িলয়া ন অনুযায়ী কয ককানও হ্রালসর কা  সম্পন্ন হলয়লে। 

3. ১ প্রেভসম্বর, ২০২১ তাপ্ররভে োপ্রল োর্া ডর্ান অ্যাপার্টভেভন্টর প্রর্ আর অ্েযাহপ্রত 

র্ায টর্র োর্ভে না, অ্েো ডর্েল োত্র এর্টর্ অ্যাপার্টভেন্ট যা ডসই তাপ্ররভের পভর 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint


 

 
২০১৯ সালের স্থানীয় আইন ৬৬ বাস্তবায়ন – চূডান্ত ননয়ম – অলটাবর ২০২১  
 77 

উভে যায় (োপ্রল হভয় যায়) তার অ্েযাহপ্রত আর র্ায টর্র হভে না? যপ্রদ ডর্ানও 

অ্যাপার্টভেন্ট প্রল  ডদওয়া হয় তভে ডসই তাপ্ররভে দেল না র্রা হয়, তভে প্রর্ ো়ি 

টর্োর্ভে? 

একটি সলে কয ককানও অযাোিিলমে প্রেভসম্বর 1, 2021 এর পভর নতুন ই ারা দেভলর 

তাপ্ররে (তাই ১ নেলসম্বর, ২০২১ তানরলখ খানে) ১ নেলসম্বর, ২০২১ বা  ূনযেলের তানরখ েয িন্ত 

এর অবযাহনত আর কায িকর থ্াকলব না, কয তানরখই েলর কহাক না ককন, এবিং মানেকলক 

অব যই এইচনেনেলক এই িান িওিার সম্পলকি অবনহত করলত হলব। ইউননিটি আবার 

িান িওিালরর িলয়া নীয়তা কমলন চো সালেলক্ষ ( নয) কয িান িওিার) এবিং অনযানয সমস্ত 

স্থানীয় আইন 1 িলয়া নীয়তা যা কথ্লক এটি আলগ অবযাহনত কেওয়া হলয়নেে। িান িওিালরর 

িলয়া নীয়তা কমলন চো ননজিত করলত বা নতভন োলডর  নয  মা কেওয়ার  নয কয ককানও 

সীসা-নিনিক কেইে েরীক্ষা অব যই সীসা-নিনিক কেইলের  নয নতভন 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² 

অযাক ন স্তর বযবহার করলত হলব এবিং কসই অযাক ন স্তলর এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস 

সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র দ্বারা েরীক্ষা করা উনচত। 

4. এইচপ্রপপ্রে র্েন 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর সম্পন্ন পরীক্ষার  নয োভ়ির 

অ্নুভরাধ্ গ্রহণ র্রা শুরু র্রভে? 

এইচনেনে অবযাহনত আলবেন গ্রহণ শুরু করলব যার মলধয রলয়লে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² 

অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করা যা 1 নলিম্বর, 2021 তানরলখ এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস-এর 

সালথ্ একটি যন্ত্র বযবহার কলর।  যাইলহাক, সম্পনি মানেকরা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² নতভন 

অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করার  নয েুনরায় কিাগ্রাম করা একটি অনুলমানেত যন্ত্র নেলয় এই 

তানরলখর আলগ নতভন অযাক ন স্তলর েরীক্ষা শুরু করলত োলরন।   

5. 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে /ডসপ্রে² র্ে ট স্তভর ো়ি গুপ্রল প্রর্ 1 প্রেভসম্বর, 2021 এর পভর এইচপ্রপপ্রে 

দ্বারা েৃহীত হভত োর্ভে? 

এইচনেনে 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 1 মাচি, 2022 েয িন্ত আলবেন গ্রহণ অবযাহত 

রাখলব শুধ্ ুযপ্রদ েরীক্ষাটি 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 

েনরচানেত হলয়নেে এেিং দয ইউননি 1 মাচি, 2022 এর আলগ িান িওিার হলব না।  একটি স্মারক 

নহসালব, 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কম ি স্তলর 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ মঞ্ রু করা ককানও োড 

ককবে মাত্র 1 নেলসম্বর, 2021 এর েলর িথ্ম িান িওিালরর ইউননিটি খানে না হওয়া েয িন্ত 

ববধ।নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক মাচি 1, 2022 এর মলধয 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 

অনুলমানেত কয ককানও োডও ককবে িথ্ম িান িওিার েয িন্ত কায িকর থ্াকলব। ইউননিটিলক 

একটি স্বতন্ত্র অবযাহনত কেওয়া হলত োলর অথ্বা একটি োলডর অধীলন সামনগ্রকিালব িবলনর 

ইউননিগুনের  নয অবযাহনত কেওয়া হলত োলর। 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 

োডিাপ্ত ইউননলির িান িওিার সম্পলকি এইচনেনেঅবনহত করার িজিয়া সম্পলকি আরও 

তলথ্যর  নয এই নবিালগ িশ্ন 1 এবিং 2 কেখুন।  


