
লঙ্ঘন

ভবন বিভাগের 
নির্দেশিকা:



যখন আপনি কোনো লঙ্ঘনের নোটিশ পাবেন, তখন জনস্বার্থে সেটি 
যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ। এবং কিছু ক্ষেত্রে, সেগুলো 
দ্রুত সমাধান করলে আপনার জরিমানার পরিমাণ কমে যেতে পারে। 
নিচে দুই রকমের লঙ্ঘনের নোটিশ যা আমাদের পরিদর্শকরা জারি 
করে সেই সম্পর্কে এবং কিভাবে তার সমাধান করা হয় তা সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক ধরণের লঙ্ঘনের বিষয়টি 
দেখাশোনা করে শহরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।  অন্যটি সরাসরি 
আমাদের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে সাধারণত সমাধান করা হয়। 

পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের লঙ্ঘন
আমরা যেসব লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বেশীরভাগে লঙ্ঘনের নোটিশ (NOV) 
জারি করি যা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে নিষ্পত্তি করা হয়। পরিবেশ 
নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (ECB) একটি প্রশাসনিক আদালত যা ট্রাইব্যুনাল 
নামে পরিচিত। এটি নিয়মিত আদালতের মতোই, কিন্তু স্টেটের আদালত 
ব্যবস্থার অঙ্গ নয়। 
আমরা যেসব NOV জারি করি সেখানে লঙ্ঘন কোথায় হয়েছে তার ঠিকানা, 
আমাদের পরিদর্শকরা কি পর্যবেক্ষণ করেছেন, কি আইন লঙ্ঘিত 
হয়েছে, যে ব্যক্তি বা ব্যবসা সেটি লঙ্ঘন করেছে এবং কখন আপনাকে 
বা আপনার প্রতিনিধিকে অবশ্যই ECB তে বিচারকের সামনে আপনার 
সাফাই দিতে হবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও NOV তে লঙ্ঘন কখন 
অবশ্যই ঠিক করতে হবে, যা “প্রতিকারের তারিখ” বলেও পরিচিত।

ECB লঙ্ঘনের সমাধান করার জন্য আপনার কাছে তিনটি 
উপায় আছে:
1. যদি আপনাকে কোনো প্রতিকারের তারিখ দেওয়া হয়, তাহলে 

আপনাকে অবশ্যই NOV এ বর্ণিত তারিখের মধ্যে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিয়ে এবং আমাদের প্রশাসনিক বলবত্করণ ইউনিটে 
সংশোধনের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে (AEU-2 ফর্ম নামেও 
পরিচিত)। আমাদের পরিদর্শকরা যে লঙ্ঘন দেখেছিলেন তার যে 
আপনি সমাধান করেছেন আপনাকে অবশ্যই তার নোটারিকৃত নোটিশ 
দিয়ে জানাতে হবে। আমাদেরকে জানানোর আরো একটি উপায় 
হল এমন ছবি ও চালান জমা দেওয়া যেখান থেকে প্রমাণিত হয় যে 
সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়াও আপনাকে যে প্রয়োজনীয় কাজটি 
করবেন তার নাম জানাতে হবে। যদি প্রতিকারের তারিখের মধ্যে 
সংশোধনের প্রত্যয়ন পত্র গৃহীত হয় তাহলে আমরা আপনাকে যে 
জরিমানা দিতে হবে আমরা তার অব্যাহতি বা পরিমাণ কমিয়ে দিতে 
পারি।  
প্রশাসনিক বলবত্করণ ইউনিটের ঠিকানা হল 280 Broadway, 5th 
Floor, NY, NY 10007 এবং এছাড়াও আপনি ডাকযোগে বা নিজে 
গিয়ে সংশোধনের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে পারেন।

2. জরিমানা দিন এবং আমরা যে NOV জারি করেছি সেখানকার 
নির্দেশনা অনুসরণ করুন। এখনও আপনাকে প্রশাসনিক বলবত্করণ 
ইউনিটে সংশোধনের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে।

3. ECB তে শুনানিতে উপস্থিত থাকুন, লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিন 
এবং আপনার সাফাই দিন। গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখঃ যে সমস্ত মালিক 
বা উত্তরদাতা শুনানিতে উপস্থিত হবেন না (বা প্রতিনিধিও না 
পাঠালে) $25,000 পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

ভবন বিভাগের লঙ্ঘন
কিছু লঙ্ঘন যা আমরা দায়ী করি সেক্ষেত্রে আপনাকে ECB শুনানিতে 
আসতে হবে না, কিন্তু আপনাকে জরিমানা দিতে হতে পারে। আমরা 
এইসব লঙ্ঘনকে “ভবন বিভাগের লঙ্ঘন” বা “DOB লঙ্ঘন” বলি।
আপনাকে অবশ্যই দ্রুত DOB লঙ্ঘনের সমাধান করতে হবে কারণ 
কিছু ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সুদ পুঞ্জিভূত হবে, যা পরে আপনাকে যে 
জরিমানা দিতে হবে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।  

DOB লঙ্ঘনের সমাধান
DOB লঙ্ঘনে তালিকাভুক্ত লঙ্ঘন আপনাকে অবশ্যই ঠিক করতে 
হবে। যখন লঙ্ঘন সংশোধনের কাজ হয়ে যাবে, আপনাকে বা আপনার 
প্রতিনিধিকে লঙ্ঘন সংশোধন হয়েছে বোঝা যাবে এমন ছবি বা চালানের 
মতো সহায়ক নথি অবশ্যই দিতে হবে। এইসব নথি জমা দিতে আমাদের 
থেকে আপনাকে যে নথি দেওয়া হবে সেখানকার নির্দেশনা অনুসরণ 
করুন।

লঙ্ঘন
যদি আমাদের পরিদর্শকরা 
দেখেন যে বিল্ডিংয়ের মালিক এবং 
প্রস্তুতকারকরা নিউইউয়র্কের 
নির্মাণ আইন বা অঞ্চল বিভাজনের 
নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন তাহলে 
ভবন বিভাগ (DOB) মালিক এবং 
প্রস্তুতকারকদের প্রতি লঙ্ঘনের 
নোটিশ জারি করবেন। আমরা যেসব 
নোটিশ জারি করি তা সর্বজনীন 
এবং তা আমাদের বিল্ডিং অনলাইন 
সিস্টেমে (BIS) অনলাইনে দেখা 
যাবে।  এইসব লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্য 
ভূসম্পত্তি অনুসন্ধানেও প্রদর্শিত 
হবে। 



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

nyc.gov/buildings

লঙ্ঘনের প্রকার কোথায় যোগাযোগ করতে হবে

সমস্ত ECB লঙ্ঘন প্রশাসনিক বলবত্করণ ইউনিট (AEU)   
 280 Broadway, 5th floor,  
 New York, NY 10007  
 (212) 393-2405 
 (212) 393-2303

DOB বাড়ির সামনের    স্থানীয় আইন বলবত্করণ ইউনিট 
দিকের লঙ্ঘন 280 Broadway, 4th Floor,  
(স্থানীয় আইন 11/98) New York, NY 10007 
 (212) 393-2551

DOB এর বয়লারের লঙ্ঘন  কেন্দ্রীয় বয়লার পরিদর্শন বিভাগ 
 (স্থানীয় আইন 62/91) 280 Broadway, 4th Floor,  
 New York, NY 10007  
 (212) 393-2661

DOB এর লিফ্টের   এলিভেটর বিভাগ 
লঙ্ঘন  (স্থানীয় আইন 10/81) 280 Broadway, 4th Floor 
 New York, NY 10007 
 (212) 393-2144

DOB বৈদ্যুতিক লঙ্ঘন বৈদ্যুতিক ইউনিট বরো অফিস  
 ম্যানহাটন: (212) 393-2462 
 ব্রঙ্কস: (718) 960-4750 
 ব্রুকলিন: (718) 802-4342/4347 
 ক্যুইন্স: (718) 286-7650 
 স্ট্যাটেন আইল্যান্ড: (718) 420-5411

DOB: অন্যান্য ধরণের নির্মাণ ইউনিট বরো অফিস 
 সমস্ত DOB লঙ্ঘন ম্যানহাটন: (212) 393-2553 
 ব্রঙ্কস: (718) 960-4730 
 ব্রুকলিন: (718) 802-3685/3684 
 ক্যুইন্স: (718) 286-8360 
 স্ট্যাটেন আইল্যান্ড: (718) 420-5418


