
নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটস

পনরচালিা করা কাজের িণি্া, নিরা্জণর সরয়, কাজের সম্পন্ন 
হওয়ার একটি টাইরলাইি এিং ভিজির রানলজকর সাজে 
য�াগাজ�াজগর তে্যসহ আপিার ভিজির নিরা্জণর কাে সম্পজক্ 
আরও অজিক তে্য নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটস আপিাজক 
প্রদাি করজি। নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটসটি ভিজি যপাস্ট 
করজত হজি এিং নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটস অেিা তার 
অিপুনথিনত নিজয় য�জকাজিা অনভজ�াগ োিাজত হজল 311 এ কল 
করজত হজি। 

নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটসটি কখি যপাস্ট করজত হজি? 
রািষু িসিাস কজর এরি ভিি য�খাজি DOB এর 
অিজুরাদিপত্র প্রজয়ােি, যসখাজি নিরা্জণর কাে করা হজল নিরাপদ 
নিরা্ণ নিল অি রাইটসটি ভিজি যপাস্ট করজত হজি।

আরার ভিজি নিরাপদ নিরা্ণ নিল অি রাইটসটি আনর 
যকাোয় খুজঁে পাজিা? 
নিরাপদ নির্াণ নিল অি রাইটসটি ভাডাজটজদর কাজে অিশ্যই 
নিতরণ করজত হজি অেিা ভিজির লনিজত এিং প্রনত তলায় 
যপাস্ট করজত হজি।

LIVING SAFELY
nyc.gov/buildings

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov

অফিস অব ফি  

টেন্যান্ট 
অ্যাডভ�যাভেে

LIVING SAFELY

Safe Construction Bill of Rights

This Notice and a Tenant Protection Plan are required to be distributed to each occupied dwelling unit or posted 
in a conspicuous manner in the building lobby and on every floor within 10 feet of every elevator bank, or, in a 
building with no elevator, within 10 feet of or inside every main stairwell and shall remain posted until the 
completion of the described permitted work because :
_____ The property owner has filed an application for a permit for work not constituting minor alterations or 

ordinary repairs with the Department of Buildings (DOB).
____ The property owner has notified the DOB that an emergency work permit is being sought.
____ The property owner has filed for a temporary certificate of occupancy.

Description of the type of work being conducted and the locations in the multiple dwelling where the 

work will take place ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Description of the amenities or essential services anticipated to be unavailable or interrupted during the 

work and how the owner will minimize such unavailability or interruption

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Hours of construction ______________________________________________________________________

Projected timeline for the completion of the work _______________________________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for non-emergency matters pertaining to the work 

being performed 

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for emergency matters pertaining to the work being 

performed 24 hours a day, 7 days a week during the period of construction:   

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

To file a complaint about the work being performed or ask questions about the work being performed, contact 
the Department of Buildings at 311.

Este es un aviso importante acerca de las tareas de construcción que se están llevando a cabo en el 
edificio. El propietario del edificio está obligado por ley a poner este aviso a su disposición en español. 

Comuníquese con el propietario para obtener la traducción de este aviso.

یطلب من مالك المبنى بموجب القانون جعل ھذا اإلخطار متاًحا لك باللغة العربیة.ھذا إخطار مھم بشأن أعمال البناء في المبنى الخاص بك. 
اتصل بالمالك لترجمة اإلخطار.

此�关于您所住楼宇施工工程的重要通知。楼宇�主�按照法律要求向您提供此通知的中文版。
��系�主索取通知�文。

Sa se yon anons enpòtan konsènan travay konstriksyon k’ap fèt nan bilding pa’w la. Lalwa egzije mèt 
bilding nan ba ou anons lan an Kreyòl Ayisyen. Kontakte mèt bilding nan pou tradiksyon anons lan.

이는귀하의건물내건설작업과관련된중요한통지입니다.건물주는법적으로이통지서를한국어로
제공해야합니다.통지서번역본이필요한경우건물주에게문의하시기바랍니다.

Это важное уведомление о проведении строительных работ в вашем здании. По закону 
собственник здания обязан обеспечить перевод данного уведомления на русский язык. Свяжитесь 

с собственником для перевода данного уведомления.



নিরা্ণকােজক পনরচালিা করা আইি সম্পজক্ ভাডাজটজদর োিাজিার 
একটি নরজসাস্ নহজসজি NYC নিপাট্জরন্ট অি নিন্ডংস অনিস অি 
নদ যটি্যান্ট অ্যািজভাজকট (OTA) কাে কজর। যটি্যান্ট প্রজটকশি 
প্্যাজির সাজে ঠিকাদাজরর সম্মনত তত্তািধাি কজর এিং নিরা্ণ সংক্ান্ত 
অনভজ�াগজক হয়রানি নহজসজি তদন্ত কজর OTA ভাডাজটজদর সাহা�্য কজর।

হয়রানি
হয়রানি নিনভন্ন ধরজির হজত পাজর। নিরা্ণ-সম্পনক্ত হয়রানিজত �া 
অন্তভ্ুক্ত রজয়জে নকন্তু সীরািদ্ধ িয়:

 য� কােগুজলার উজদেশ্য নিরা্জণর উন্ননত িয় িরং একরাত্র উজদেশ্য 
ভাডাজটর েীিজির রাজির ক্ষনত করা 

 অিপুনথিত িা অপ�্াপ্ত যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি 

 িজধের সরয় নিরা্জণর কাে করা �া সাধারণ নিরা্ণকাজল করা য�জত 
পাজর; অেিা 

 শত্ািনল সংজশাধি করায় ি্যে্তা �ার কারজণ নিপাট্জরন্ট অি 
নিন্ডংস (DOB) এর লঙ্ঘি অেিা পনরত্যাজগর আজদশ এজসজে।

�নদ আপনি উপজরাক্ত যকাজিা হয়রানির নশকার হজয় োজকি, তাহজল 
অিগু্রহ কজর 311 এ কল কজর অেিা 311 ONLINE ি্যিহার কজর 
OTA-যক অিনহত করুি। 

�নদ আপিার িানডওয়ালা তাপ িা গরর পানির রজতা যরৌনলক যসিা 
প্রদাি করজত অস্ীকার কজর অেিা আপিার ভিি �নদ সঠিকভাজি 
রক্ষণাজিক্ষণ িা করা হজয় োজক, তাহজল অিগু্রহ কজর 311 এ কল 
কজর অেিা 311 ONLINE ি্যিহার কজর NYC নিপাট্জরন্ট অি 
হাউনেং অ্যান্ড নপ্রোরজভশি অ্যান্ড যিজভলপজরজন্টর (HPD) এর সাজে 
য�াগাজ�াগ করুি। 

নিয়ন্রিত-ভাডা অেিা নথিনতশীল-ভাডা অ্যাপাট্জরন্ট রজয়জে এরি ভিজির 
যকাজিা ভাডাজটর �নদ যকাজিা হয়রানির অনভজ�াগ োজক তাহজল 
(718) 739-6400 এ কল কজর NYC যহারস অ্যান্ড কনরউনিটি 
নরনিউয়াল (HCR) এর সাজে তাজদর য�াগাজ�াগ করা উনচত। যস্টজটর  
ভাডা-নিয়ন্রিত অ্যাপাট্জরন্ট হাউনেং আইি HCR প্রজয়াগ কজর োজক।

ভাডাজট হয়রানি এিং কীভাজি সাহা�্য যপজত হয় যস সম্পজক্ 
আরও োিজত, 311 এ কল করুি অেিা 311 ONLINE 
ি্যিহার কজর HPD এর গৃহথিালীর প্রােনরক জ্াি  
(ABCs অি হাউনেং) এর একটি কনপর অিুজরাধ করুি।

যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি

যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি কী?

রািষু িসিাস কজর এরি একটি ভিজি নিরা্জণর কাজের সরয় 
ভাডাজটজদর নিরাপত্া আর স্াথি্য কীভাজি সুরক্ষা করা হজি তা 
একটি যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি (TPP) িণি্া কজর। কীভাজি একেি 
িানডওয়ালা �ো�ে েরুনর িনহগর্ি ি্যিথিা, আগুি যেজক সুরক্ষা, 
স্াজথি্যর রাি, নিরাপদ হাউনেং এর রাি, কাঠাজরাগত নিরাপত্া, 
শজদের সীরািদ্ধতা এিং তাপ ও গরর পানির রত অপনরহা�্  
যসিা িোয় রাখজত পনরকল্পিা কজরি তার িণি্া TPP-যত  
অিশ্যই োকজত হজি। 

TPP নিজয় আরও তজে্যর েি্য, DOB এর ওজয়িসাইট  
nyc.gov/buildings নভনেট করুি এিং যটি্যান্ট ট্যাি নিি্াচি করুি। 

যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি কখি প্রজয়ােি?

রািষু িসিাস কজর ও DOB এর অিজুরাদিপত্র প্রজয়ােি রজয়জে 
এরি ভিজি নিরা্জণর কাে করজত হজল TPP এর প্রজয়ােি হজি। 
অনধকাংশ নিরা্জণর কাজের যক্ষজত্র DOB এর অিজুরাদিপত্র প্রজয়ােি। 
তজি, নচত্রাঙ্কি অেিা নকজচজির ক্যানিজিট িা োিালা পনরিত্ি 
করার রজতা কর গুরুত্বপূণ ্কাজের েি্য DOB অিরুনতপত্র িা 
TPP এর প্রজয়ােি যিই। 

আনর যকাোয় যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি পাি?

আপিার ভিজির নিরা্জণর েি্য TPP এর একটি কনপ আপিার 
িানডওয়ালার কাে যেজক নিজত পাজরি অেিা DOB এর নিন্ডংস 
ইিিরজরশি নসজস্টর (BIS) এর ওজয়িসাইট nyc.gov/bis এ নগজয় 
আপিার ঠিকািা প্রদাি কজর TPP এর একটি কনপ যপজত পাজরি।

ভিজির যটি্যান্ট প্রজটকশি প্্যাি আজে নক িা যস সম্পজক্ ভাডাজটজক 
অিনহত করা নক ভিজির রানলজকর প্রজয়ােি রজয়জে? 

হ্যাঁ।TPP সংক্ান্ত একটি যিাটিশ ভাডাজটজদর কাজে অিশ্যই নিতরণ 
করজত হজি অেিা ভিজির লনিজত এিং প্রনত তলায় যপাস্ট করজত 
হজি। যপাস্ট করজত হজি এরি একটি TPP যিাটিজশর িরিুার েি্য 
নিজচ যদখুি।

TPP িা তার অিপুনথিনত সম্পজক্ যকাজিা অনভজ�াগ োিাজত হজল  
311 এ কল করজত হজি িা 311 ONLINE ি্যিহার করজত হজি।

আরার ভিজি চলরাি নিরা্ণ কাে সম্পজক্ আরার যকাজিা প্রশ্ন  
োকজল আনর কার সাজে য�াগাজ�াগ করজিা?

 �নদ নিষয়টি েীিজির প্রনত হুরনকর পনরনথিনতর সাজে েনডত  
হয়, তাহজল 911 এ কল করুি। 

 �নদ যররারত িা সাধারণ রক্ষণাজিক্ষজণর সরস্যা হজয় োজক,  
তাহজল 311 এ কল করুি। 

 �নদ নিষয়টি আপিার ভিজি চলরাি নিরা্ণ কাে সম্পনক্ত হজয় 
োজক, তাহজল (212) 393-2949 এ কল কজর OTA এর সাজে 
য�াগাজ�াগ করুি অেিা TenantAdvocate@buildings.nyc.gov  
যত ইজরইল করুি।

LIVING SAFELY

NOTICE
RE: TENANT PROTECTION PLAN FOR OCCUPANTS

The NYC Department of Buildings has issued a permit for work in this requires a Tenant  

Protection Plan (TPP). Building occupants may obtain a paper copy of the TPP from the owner and  

may access the plan on the Department’s website at www.nyc.gov/buildings.

Address:

Below is the contact information for the (check one):

Site Safety  
Manager

Site Safety  
Coordinator

Superintendent of 
Construction

Owner/Owner’s  
Designee

Name: Phone Number:

Building occupants may call 311 to make complaints.

NYC Administrative Code § 28-104.8.4.3 requires the Owner to:

• Distribute this notice to each occupied dwelling unit; or

• Post this notice in a conspicuous manner in the lobby and

 - on each floor within ten feet of the elevator

 - if the building does not have an elevator, within ten feet of or int he main stairwell of each floor. 

mailto:TenantAdvocate@buildings.nyc.gov

