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সম্পত্তির মাত্তিকদের প্রত্তি বুদিটিন - মার্চ  2022 

 
প্রিয় িম্পপ্রির মাপ্রলর্গণ, 

 
আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) প্রিউ ইয়র্ক  প্রিটির আবািি 

রক্ষণাষবক্ষণ আইি (Housing Maintenance Code), প্রিউ ইয়র্ক  স্টেষের এর্াপ্রির্ বািস্থাষির আইি (Multiple Dwelling 

Law) ও প্রিটির অিযািয িািপ্রির্ আইি স্টমষি চলার িমর্কষি আবাপ্রির্ ভবষির মাপ্রলর্ষদর জিয উপলভয উপর্রণ ও 

িংস্থািগুপ্রল িম্পষর্ক  িতুি আইি িণয়ি ও তর্য িম্পষর্ক  পর্কায়ক্রষম আপষেে িদাি র্ষর। এই বুষলটিিটি (ও আষগর 

বুষলটিিগুপ্রল) অিয ভাোয় পড়ষত HPD ওষয়বিাইে স্টদখুি। 

 

এই ির্াশিা শুিুমাত্র তর্যমূলর্ উষেষশযই র্রা হষে এবং এর উষেশয আইপ্রি পরামশক স্টদওয়া িয়। এই তর্য প্রিউ ইয়র্ক  প্রিটির 

আবািি িংক্রান্ত আইি ও প্রিয়মাবলী িম্পষর্ক  মাপ্রলর্ ও ভাড়াটিয়াষদর র্াবতীয় র্তক ষবযর িমূ্পণক বা চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত িয়। 
 

 

আসন্ন ওদ়েত্তবনার: 
 

সীসা ত্তিত্তিক পেইন্ট: অ্যাপার্ট মেমের টানচওিার এর সেয় োলিমের োত্ত়েত্ব 

এপ্রিল 28, 2022, বৃহস্পপ্রতবার ির্াল 11:00 ো - দপুুর 12:30 ো 
 

প্রিউ ইয়র্ক  প্রিটির িীিা-প্রভপ্রির্ স্টপইন্ট আইি এবং িপ্রবিাষির অিীষি ভাড়া িম্পপ্রির স্টক্ষষত্র োিকওভার িষয়াজিীয়তার 

িািারণ িারণা প্রিষত আমাষদর িাষর্ স্টর্াগদাি র্রুি। এই ওষয়প্রবিাষর আবািি ইউপ্রিষের দখল পপ্ররবতক ি র্রার িময় 

প্রবপ্রডং মাপ্রলর্ষদর র্ী র্রা িষয়াজি তার রূপষরখা স্টদওয়া হষব। আমরা োিকওভার র্াষজর দটুি প্রবভাগ র্ভার র্রব - 

এর্বার এবং পুিরাবপৃ্রিমূলর্ - এবং র্খি িষতযর্ো িম্পাদি র্রষত হষব। অপ্রতপ্ররক্ত প্রবেয়গুপ্রলর মষিয প্রিউ ইয়র্ক  সিটি 

(NYC)-এর িীিা-প্রভপ্রির্ স্টপইন্ট প্রিয়মগুপ্রলর িাম্প্রপ্রতর্ পপ্ররবতক িগুপ্রল অন্তভুক ক্ত র্া োিকওভাষরর িষয়াজিীয়তাগুপ্রলষর্ 

িভাপ্রবত র্ষর এবং িম্মপ্রত বজায় রাখার জিয র্ীভাষব োিকওভাষরর র্াজষর্ িঠির্ভাষব িপ্রর্ভুক্ত র্রা র্ায়।  

পরত্তিদেশন ত্তিিংক: https://attendee.gotowebinar.com/register/8129893851326082831 
 

 

িারু্চ ়োি সম্পত্তি বযবস্থােনা পকাসচ: 
 

সমত্তিি বািাই বযবস্থােনা 
3 স্টম, 2022, মিলবার িন্ধ্যা 6:00 ো- রাত 8:00 ো 
 

প্রর্ভাষব প্রিরাপষদ আবাপ্রির্ স্টিটিংষি ইদঁরু, ইঁদরু জাতীয়, স্টরাচ এবং ছারষপার্া িিাক্ত, প্রিয়ন্ত্রণ এবং িপ্রতষরাি র্রা র্ায়। 

প্রিউ ইয়র্ক  প্রিটির আবাপ্রির্ প্রবপ্রডং মাপ্রলর্গণষর্ তাষদর প্রবপ্রডংগুপ্রলষর্ ইদঁরু, ইঁদরু জাতীয়, স্টরাচ এবং ছারষপার্া স্টর্ষর্ মুক্ত 

রাখষত পদষক্ষপ প্রিষত হষব। এই ক্লাষি, আমরা আষলাচিা র্রব র্ীেপতি শিাক্ত ও প্রিমূকল র্রার জিয মাপ্রলষর্র দাপ্রয়ত্ব, 

বাপ্রেকর্ পর্কষবক্ষষণর িষয়াজিীয়তা পর্কাষলাচিা এবং র্খি লাইষিন্সিাপ্ত ঠির্াদারষর্ বযবহার র্রষত হষব। 
 

এই ত্তমটি-এর িনয অত্তিম পরত্তিস্টার করুন: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAldO-qrzgvGtWldutEQq7dJ9dvfjrlahSA 
 

 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAldO-qrzgvGtWldutEQq7dJ9dvfjrlahSA


এপ্রিল 2022 

 

িাডা প্রত্তবধান এবিং হাউত্তিিং পকাটচ  েত্তরত্তর্ত্তি 

10 স্টম, 2022 মিলবার, িন্ধ্যা 6:00 – রাত 8:00 
 

প্রিউ ইয়ষর্ক র ভাড়া আইিগুপ্রল ভাড়া প্রিিকাপ্ররত এবং ভাড়া প্রিয়প্রন্ত্রত অযাপােক ষমষন্টর ভাড়াষেষদর জিয স্টবশ প্রর্ছু িুরক্ষা িদাি 

র্ষর, র্ার মষিয প্রলজ পুিিকবীর্রষণর অপ্রির্ার এবং ভাড়া বৃপ্রির িীমাবিতা রষয়ষছ। এই ক্লািটি এর্জি িম্পপ্রির মাপ্রলর্ 

প্রহিাষব আপিার অপ্রির্ার এবং দাপ্রয়ত্বগুপ্রলর এর্টি িারণা িদাি র্রষব, পাশাপাপ্রশ ভাড়াষেষদর িাষর্ প্রবষরাষির মিযস্থতা 
এবং হাউপ্রজং স্টর্ােক  িম্পষর্ক  তর্য িম্পপ্রর্ক ত টিপি স্টদওয়া হষব। 

অন্তিুচ ক্ত ত্তবষ়ে: 

·   প্রর্ভাষব প্রিউ ইয়ষর্ক র ভাড়া িপ্রবিাি স্টমষি চলষত হয় 

·   বাপ্রড়ওয়ালা-ভাড়াটিয়ার মিযস্থতা 
·   িষবশাপ্রির্ার, িি-স্টপষমন্ট, এবং স্টময়াদ উিীণ হওয়ার পষরও বাপ্রড়ষত র্ার্া উষেদ 

·   হাউপ্রজং স্টর্ােক  প্রর্ভাষব স্টিপ্রভষগে র্রষবি 
 

এই ত্তমটি-এর িনয অত্তিম পরত্তিস্টার করুন: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEud-2grT8qEtfMg7cyQtFVRdlF8nOap3LA 
 
 

ত্তবত্তডিং টুি ত্তকট: প্রকদের প্রদ়োিনী়েিা এবিং OATH সমন পবাঝার ত্তনদেচ ত্তশকা 
মিলবার, 17 স্টম, 2022, িন্ধ্যা 6:00 – রাত 8:00 
 

DOB NOW (প্রেওপ্রব িাও), প্রবপ্রডং পারপ্রমে, িাটিক প্রিষর্ে অি অকুষপপ্রন্স (Certificate of Occupancy, COB) এবং প্রবপ্রডং 
ইিিরষমশি প্রিষেম (Building Information System, BIS) িহ প্রবপ্রডং প্রবভাষগর অিলাইি িংস্থািগুপ্রল র্ীভাষব 

স্টিপ্রভষগে র্রষবি তা প্রশখুি। এই স্টর্ািকটি এমি িম্পপ্রির মাপ্রলর্ষদর জিযও িস্তুত র্রা হষব র্াষদর এর্টি DOB পপ্ররদশকর্ 

দ্বারা জাপ্রররৃ্ত "উমু্মক্ত" OATH িমি রষয়ষছ। এগুপ্রল র্ীভাষব িমািাি র্রা র্ায় এবং প্রবপ্রডং িশািপ্রির্ িষয়াগ ইউপ্রিে 

প্রবভাষগ িংষশািষির এর্টি গ্রহণষর্াগয িাটিক প্রিষর্ে জমা স্টদওয়ার প্রবেষয় প্রিষদক প্রশর্া িদাি র্রা হষব৷ 
 

এই ত্তমটি-এর িনয অত্তিম পরত্তিস্টার করুন: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcuf-mpqjwtGdHk2lUChQEeucQ-D3xYcPl7 
 
 

সূরত্তিি িানািা িীবন রিা কদর 

িপ্রতবছর, অল্প বয়িী প্রশশুরা অরপ্রক্ষত জািালা স্টর্ষর্ পষড় প্রগষয় আহত হয় বা মারা র্ায়। এই মৃিুয এবিং আহি হও়ো 
প্রত্তিদরাধদ াগ্য । তাপমাত্রা বাড়ষল জািালা স্টখালা হষব স্টিষক্ষষত্র, স্বাস্থয ও মািপ্রির্ স্বাস্থয প্রবভাগ (Department of 

Health and Mental Hygiene, DOHMH), প্রশশুষদর পপ্ররষেবার জিয NYC িশািি ( NYC Administration for 

Children’s Services, ACS), এবং বািস্থাি িংরক্ষণ এবং উন্নয়ি প্রবভাগ (Department of Housing Preservation and 

Development, HPD) জািালা স্টর্ষর্ পষড় র্াওয়া আের্াষত বাপ্রড়ওয়ালা, বাপ্রড়র মাপ্রলর্ এবং ভাড়াটিয়াষদর িপ্রত 

অিুষরাি জাপ্রিষয়ষছি। র্র্ার্র্ভাষব ইিেল র্রা জািালার গােক  বাচ্চাষদর স্টখালা জািালা স্টর্ষর্ পষড় র্াওয়া আের্াষত 

পাষর। 2021 িাষল, িয়টি জািালা পতষির মষিয, ভুলভাষব স্থাপি র্রা উইষডা গাষেক র র্ারষণ িাতটি ঘেিা ঘষেষছ, এবং 
দটুি পতি অিুপর্ুক্ত জািালা এয়ার র্প্রডশিার (air conditioning, AC) ইউপ্রিে চালুর র্ারষণ ঘষেষছ। এর্টি অিুপর্ুক্ত 

অস্থায়ী AC ইউপ্রিে স্থাপষির র্ারষণ স্টর্ পতি ঘষেষছ তার মষিয এর্টি মারাত্মর্ প্রছল। পষড় র্াওয়ার ঘেিাগুষলা 
িপ্রতষরািষর্াগয। মাপ্রলর্ষদর জািালা গাষেক র িষয়াজিীয়তা স্টমষি চলষত হষব এবং ভাড়াষেষদর অবশযই ভবষির মাপ্রলর্ষর্ 

জািাষত হষব র্খি 10 বছর বা তার র্ম বয়িী স্টর্াষিা প্রশশু অযাপােক ষমষন্ট র্াষর্ বা লালি-পালি র্রা হয়।  

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEud-2grT8qEtfMg7cyQtFVRdlF8nOap3LA
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZcuf-mpqjwtGdHk2lUChQEeucQ-D3xYcPl7&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6f485fa6c5c045e5ff4408da1e54cc09%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637855646795864135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5m6ze1XCo8%2Bk8KewIxUVK6F908cM6wz5NOQjkuQGq9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CSinghan%40hpd.nyc.gov%7Ca0c88aa6a27f4efa914d08da1cc1eafa%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637853916430936316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6%2FHXG8X7jCwNIqLM2bXitJCGv1DBVXDODyklJ8VzHH8%3D&reserved=0


এপ্রিল 2022 

 

স্থািীয় আইি 2011 এর 57 িম্পপ্রি মাপ্রলর্ষদর িমস্ত জািালাষত অিুষমাপ্রদত জািালার গােক  প্রদষত হষব এবং িঠির্ভাষব 

ইিেল র্রা িষয়াজি, এর মষিয অযাপােক ষমষন্ট বারান্দা বা ছাষদর প্রদষর্ ির্ম তলা বার্রুম এবং জািালা রষয়ষছ র্প্রদ এই 

িরষির প্রবপ্রডং স্টর্খাষি 10 বছর বা তার র্ম বয়িী বাচ্চারা র্াষর্ এবং িপ্রতটি িািারণ স্থাষির জািালায়। এই আইষির 

বযপ্রতক্রমগুপ্রল হল স্টিইিব জািালা র্া অপ্রি-প্রিগকমষণর জিয স্টখালা হয় এবং ির্ম তলার জািালা স্টর্গুপ্রল স্টর্ প্রবপ্রডংষয়র 

প্রদ্বতীয় তলা এবং তার ওপষর অপ্রি-প্রিগকমণগুপ্রল রষয়ষছ স্টিগুপ্রলর স্টক্ষষত্র প্রদ্বতীয় িস্থাি পষর্র জিয িষয়াজিীয়। প্রবপ্রভন্ন ধরনের 

জািালায় উইষডা গােক  ইিেষলশি িম্পষর্ক  আরও তষর্যর জিয, এখাষি র্াি উইষডা গােক  বাপ্রড়ওয়ালা - NYC 

স্বাস্থয(Window Guards Landlord - NYC Health)। 

 
উইষডা গােক  িষয়াজি প্রর্িা তা প্রিিকারষণর জিয আইষি মাপ্রলর্ষদর এর্াপ্রির্ আবািষির ভাড়াষেষদর (3 বা তষতাপ্রির্ 

অযাপােক ষমষন্টর প্রবপ্রডং) বাপ্রেকর্ স্টিাটিশও পাঠাষিা উপ্রচত। এর্াপ্রির্ আবািষির জিয উইষডা গাষেক র বাপ্রেকর্ স্টিাটিশ িমকটি 

2004 িাষলর স্থািীয় আইি 1 এর অিীষি িষয়াজিীয় িীিা-প্রভপ্রির্ স্টপইষন্টর বাপ্রেকর্ স্টিাটিশ িষমকর িাষর্ র্ুক্ত হষয়ষছ। 

আপপ্রি র্প্রদ ইপ্রতমষিয িপ্রক্রয়াটি িম্পূণক িা র্ষর র্াষর্ি তাহষল বাপ্রেকর্ স্টিাটিশ িম্পপ্রর্ক ত আরও তষর্যর জিয স্টিব্রুয়াপ্রর 

2022 এর বষুলটিি স্টদখিু।  

 
 

ই-সাটিচ ত্তিদকশন বযবহার কদর HPD িঙ্ঘন প্রিযত্ত়েি করা  
 

HPD -এর ই-সাটিচ ত্তিদকশন ত্তবনামূদিয নত্তিিুক্ত এবিং বযবহার করা  া়ে!  

আেনার সম়ে এবিং অিচ বাাঁর্া়ে!  

িঙ্ঘন বা বযিচিার অবস্থা়ে সিংদশাধদনর অত্তবিদে HPD পক অবত্তহি করুন! 
 

ই-িাটিক প্রিষর্শি হল এর্টি অিলাইি অযাপ্রিষর্শি র্া ববিভাষব প্রিবপ্রন্ধ্ত িম্পপ্রির মাপ্রলর্ এবং মযাষিপ্রজং এষজন্টষদর প্রিউ 

ইয়র্ক  প্রিটি আবাসিক িংরক্ষণ ও উন্নয়ে সবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) লঙ্ঘি এবং 
হাউপ্রজং স্টর্ায়াপ্রলটি েযাডােক  (Housing Quality Standards, HQS) অিলাইষি বযর্কতা িতযপ্রয়ত র্রার অিুমপ্রত স্টদয়। 

 

এর্টি প্রবপ্রডংষয়র িম্পপ্রি প্রিবন্ধ্ি অবশযই বতক মাি হষত হষব এবং শুিুমাত্র িামিারী মাপ্রলর্, র্মকর্তক া বা এষজন্ট ই-

িাটিক প্রিষর্শষির জিয িপ্রর্ভুক্ত র্রার স্টর্াগয। র্তক্ষণ পর্কন্ত এর্টি প্রবপ্রডং ববিভাষব প্রিবপ্রন্ধ্ত র্ার্ষব ততক্ষণ তাপ্রলর্াভুপ্রক্ত 

িপ্রক্রয় র্ার্ষব। অিুগ্রহ র্ষর মষি রাখষবি স্টর্ িীিা লঙ্ঘি ই-িাটিক প্রিষর্শষির জিয স্টর্াগয িয়।  

 

িার্প্রমর্ তাপ্রলর্াভুপ্রক্ত িমক ছাড়াও, ই-িাটিক প্রিষর্শি িপ্রতযই এর্টি র্াগজপ্রবহীি িপ্রক্রয়া। এর্বার HPD এর্টি ববি 

তাপ্রলর্াভুপ্রক্ত হষল, এর্জি মাপ্রলর্ বা এষজন্ট শুিুমাত্র লগ ইি র্ষর এবং িতযপ্রয়ত হওয়ার জিয লঙ্ঘিগুপ্রল প্রিবকাচি র্ষর 

(বতক মাষি র্াগষজর িাটিক প্রিষর্শি িষমক িষয়াজিীয় এর্ই তর্য িদাি র্ষর) লঙ্ঘিগুপ্রলষর্ অপ্রবলষে ই-িাটিক িাই র্রষত িক্ষম 

হষব৷ 

 
র্প্রদও HPD লঙ্ঘষির স্টিাটিশ স্টমইল র্রষত র্ার্ষব এবং লঙ্ঘষির িমক িংষশািষির র্াগজ জমা প্রিষব, ই-িাটিক প্রিষর্শি 

র্াগষজর বযবহার হ্রাি র্রষব এবং োর্, মুদ্রণ, স্টিাোপ্রর প্রি এবং অিযািয িশািপ্রির্ প্রি -এর অর্ক িাশ্রয় র্রষব। 

 

শুরু র্রষত, আপিাষর্ ির্ষম এর্টি HPD ইউজার অযার্াউন্ট বতপ্রর র্রষত হষব। এই অযার্াউন্টটি আপিাষর্ HPD দ্বারা 
িদি অিযািয পপ্ররষেবাগুপ্রল অযাষেি র্রষত িক্ষম র্রষব৷ 

 

সিংস্থানসমূহ 

• কীিাদব নত্তিিুক্ত করদবন পস সম্পদকচ  আরও িানুন 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-57-window-guards.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-57-window-guards.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/feb-2022-maintenance-bulletin.pdf
https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/ecert-enrollment.pdf


এপ্রিল 2022 

 

• কীিাদব ই-সাটিচ িাই করা  া়ে পস সম্পদকচ  আরও িাননু 

 

প াগ্াদ াগ্ করুন 

আপিার র্প্রদ ই-িাটিক প্রিষর্শি িপ্রক্রয়া িম্পষর্ক  িশ্ন র্াষর্ বা ই-িাটিক প্রিষর্শি প্রিষয় ির্ুপ্রক্তগত িমিযার িমু্মখীি হি, তাহষল 

আপপ্রি HPD-এ ecertadmin@hpd.nyc.gov অথবা (212) 863-5414 এ স্টর্াগাষর্াগ র্রষত পাষরি৷ ই-িাটিক প্রিষর্শি 

তাপ্রলর্াভুপ্রক্ত বাপ্রতল র্রার জিয এর্টি আষবদি স্টপষত, দয়া র্ষর HPD -এ eCertadmin@hpd.nyc.gov এ ইষমল র্রুি 

অর্বা (212) 863-5414 িেষর র্ল র্রুি। অিুগ্রহ র্ষর আপিার ইষমল বা স্টেপ্রলষিাি মযাষিষজ িপ্রর্ভুক্ত িম্পপ্রির বষরা 
এবং ঠির্ািা অন্তভুক ক্ত র্রুি। শুিুমাত্র এর্জি দাপ্রয়ত্বশীল পক্ষ প্রহিাষব তাপ্রলর্াভুক্ত বযপ্রক্ত বা স্বতন্ত্র মাপ্রলর্ এর্টি ই-

িাটিক প্রিষর্শি তাপ্রলর্াভুপ্রক্ত বাপ্রতল র্রষত পাষরি। 
 

 

NYS বাস়ি এবং িম্প্রদায় পুেেনবীকরণ (Homes and Community Renewal, HCR) বাপ্রেকর্ প্রিবন্ধ্ি 
 

প্রিউ ইয়র্ক  স্টেে আইষি আবািি বযবস্থার মাপ্রলর্ষদরষর্ NYS বাস়ি এবং িম্প্রদায় পুেেনবীকরণ (NYS Homes and 

Community Renewal, HCR) এ অযাপােক ষমন্ট স্টরপ্রজষেশি িাইল র্রষত এবং স্টরপ্রজষেশষির এর্টি র্প্রপ িহ দখষল র্ার্া 
িপ্রতটি ভাড়াষেষর্ িদাি র্রুি র্ারণ এটি ভাড়াটিয়াষদর ইউপ্রিষের িাষর্ িম্পপ্রর্ক ত। 

 

বাপ্রেকর্ স্টরপ্রজষেশি তর্য স্টরপ্রজষেশি বছষরর ১লা এপ্রিষলর অযাপােক ষমষন্টর তর্য িদপ্রশকত র্ষর এবং মাপ্রলর্ ভাড়া প্রিয়ন্ত্রণ 

আষবদি (Owner Rent Regulation Application, ORRA) অিলাইি প্রিষেষমর মািযষম জমা স্টদওয়া হয়। 

 
ভাড়া প্রিয়প্রন্ত্রত প্রবপ্রডংগুপ্রলর মাসিকনদর মনধয যারা HCR-এর ভাড়া িশািি অপ্রিষির (Office of Rent Administration) 

িাষর্ প্রিবপ্রন্ধ্ত িয় তানদরনক ভবেটি প্রথনম ভা়িা সিসতশীিতার সবষয় হনয় ওঠার প্রনযাজ্য ররসজ্নেশে বছনরর জ্েয একটি 

কাগুনজ্ প্রাথসমক সেবন্ধ্ে তথয জ্মা রদওয়ার প্রনয়াজ্ে হনব। প্রবপ্রডংটি িািারণত িবপ্রিপ্রমকত হয় এবং 421-A েযাে 

স্টবপ্রিপ্রিে এবং/অর্বা এর্টি প্রিউ ইয়র্ক  প্রিটি (NYC) স্টরগুষলেপ্রর চুসি িাপ্রপ্তর র্ারষণ ভাড়া স্থায়ীর্রষণর প্রবেয় হষয় উষঠষছ।  

 

আরও তষর্যর জিয, www.hcr.ny.gov/rent-registration স্টদখুি। 

 
 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/ecertification-processing.pdf
mailto:ecertadmin@hpd.nyc.gov
mailto:ecertadmin@hpd.nyc.gov
https://hcr.ny.gov/rent-registration

