
বেডেযাগ োর্ষিক ফাইর্ িং 
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ববভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING 

PRESERVATION AND DEVELOPMENT) 
 

বনর্দে শনা: 
 

2017 এর স্থানীয় আইন 69 অনুযায়ী  একাবিক আবাসর্নর(গুবির) মাবিক ববডবযাগ উপদ্রব সম্পর্কে  আবাসর্নর 

ভাডার্ের্দর কাছ বের্ক বাবষেক তেয অনুর্রাি করা, এবং, বসই তেয এবং বছর্রর মাবির্কর বিয়াকিার্পর উপর 

বভবি কর্র, বনউ ইয়কে  বসটি আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ববভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) 

এর কার্ছ একটি ববডবযাগ বাবষেক বরর্পােে  ফাইি করা প্রর্য়াজন। ফাইি করার জনয ববডবযার্গর উপদ্রব সম্পর্কে  
তেয, এবং, যবদ প্রর্যাজয হয়, তর্ব একাবিক  আবাসর্ন ববডবযাগ বনমমের্ির সংখ্যা প্রর্য়াজন। এই ফমেটি ববডবযাগ 

বাবষেক বরর্পার্েে র প্রর্য়াজনীয়তা পমরর্ণর জনয জমা বদওয়া বযর্ত পার্র। বরর্পােে  ফাইি করার পর্র, HPD একটি 

রবশদ বফরত পাঠার্ব। স্থানীয় আইর্ন বণেনা অনুযায়ী বরর্পােে  বপাস্ট কর্র বা ভাডার্ের্দর ববতরণ কর্র, মাবিকর্ক 

ভাডাোর্ক ফাইি বদর্ত হর্ব। অনুগ্রহ কর্র মর্ন রাখ্র্বন বয সম্পবির মাবিকর্ক বববডংর্য়র একটি বববশষ্ট সবেজনীন 

স্থার্ন DOHMH’S ববডবযাগ তেয বনাটির্শর একটি অনুবিবপ ববতরণ বা বপাস্ট করর্ত হর্ব। এই বনাটিশটি ববডবযার্গর 

আিমণ প্রবতর্রাি, সনাক্তকরণ এবং অপসারণ সম্পবকে ত তেয সরবরাহ কর্র । 

 
 

ববডবযাগ বাবষেক বরর্পার্েে  অন্তভুে ক্ত সময়কাি, আর্গর বছর্রর নর্ভম্বর বের্ক চিবত বছর্রর অর্টাবর অববি হওয়া 
উবচত। সম্পবির মাবিকর্দর 1 বডর্সম্বর বের্ক 31 বডর্সম্বর এর মর্িয একটি ববডবযাগ বাবষেক বরর্পােে  ফাইি করর্ত 

হর্ব। 31 বডর্সম্বর পার হর্য় বগর্ি, HPD ফাইি করার বযেেতার জনয একটি িঙ্ঘন জাবর করর্ত পার্র। 

 
HPD কততে ক বরর্পােে টি গতহীত হওয়ার জনয সম্পবিটির্ক অবশযই HPD এর সার্ে বনববিত হর্ত হর্ব। সম্পবির 

মাবিকরা সম্পবি বনবিকরণ অনিাইন বসর্স্টর্ম (Property Registration Online System, PROS) বগর্য় বনবিন 

করর্ত পারর্বন https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html বত বা সহায়তার জনয 212-863-7000 কি 

করুন। 

 

আবাসনটি ববডবযাগ মুক্ত হর্িও সম্পবির মাবিকর্দর অবশযই একটি ববডবযাগ বাবষেক বরর্পােে  ফাইি করর্ত হর্ব। 

অনুর্রাি করা তেয সরবরাহ করর্ত হর্ব, না হর্ি এই ফমেটি প্রতযাখ্যান করা হর্ব। 

 
পমরণ করা ফমে ডাকর্যার্গ পাঠান :DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT 

Division of Code Enforcement 
100 Gold Street, 6-01 
New York, NY 10038 



ববডবাগ বাবষেক ফাইবিং 
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ববভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING 

PRESERVATION AND DEVELOPMENT) 

বাবডর ঠিকানা:   

 বর্রা   র্িেন্ধনি
র 
আইর্ড 

  

ফাইি 
কর্রর্ছন 

নাম: 
(মুর্িত) 

  

 ঠিকানা:   
  

 বফান #:   

 24 ঘন্টা বগাপনীয় নম্বর (আপনার বাবষেক সম্পবি বনবির্নর ববভাগ 10 বত প্রদি)  
  

বরর্পার্েে র সময়কাি : নর্ভম্বর 2019 বের্ক অর্টাবর 2020 পযেন্ত 

 
ববভাগ I: আবম: (একটিনত টিক র্িি) 

 সম্পবির মাবিক 

 কর্পোর্রশর্নর আবিকাবরক বা পবরচািক বযবন সম্পবির মাবিক  

 সম্পবি পবরচািনা এর্জন্ট 

 
ববভাগ II: 1-4 পমরণ করুন। আপনার্ক অবশযই প্রবতটি বার্ে একটি নম্বর বিখ্র্ত হর্ব (আপবন 0 বিখ্র্ত পার্রন)।  

1) বমাে আবাসর্নর ইউবনে সংখ্যা:   
 একার্িক আোসনির বমাট ইউর্িট সিংখ্যা (ইউর্িটটি িখ্ন  থাক ো িা থাক)। 

2) আক্রান্ত আবাসর্নর ইউবনে সংখ্যা:   

 র্রন ানটি র বময়াি চ াকা ীি বেডেযানগর উ িে হনয়নে এমি ইউর্িনটর সিংখ্যা, ভাড়াটিয়া ো অিযথায় 
সম্পর্ি মার্ নকর  র্রর্চত েযর্ি কততি ক বেমি র্রন াটি  করা হনয়নে। 

3) বনমমেি করা আবাসন ইউবনর্ের সংখ্যা:   

 র্রন ানটি র বময়াি চ াকা ীি র্িমমি  েযেস্থা প্রনয়াগ করা হনয়র্ে  এমি ইউর্িনটর সিংখ্যা। 

4) পনুরায় আিান্ত হওয়া আবাসর্নর ইউবনে সংখ্যা:   

 র্রন ানটি র বময়াি চ াকা ীি র্িমমিন র  দ্ধর্ত প্রনয়াগ করার  র র্রন াটি  করা বেডেযানগ আক্রান্ত 
হওয়ার ইউর্িটগুর্ র সিংখ্যা। 

 
 

ববভাগ III: আবম বনবিত করবছ: (একটিনত টিক র্িি) 

 ফাইবিংর্য়র 60 বদর্নর মর্িয এই ফমেটির একটি অনুবিবপ এবং DOHMH ববডবযাগ তেয বনাটিশ  
আবাসর্নর মর্িয একটি বববশষ্ট স্থার্ন বপাস্ট করা হর্ব এবং আবম এই জাতীয় বপাবস্টংর্য়র বরকডে  বজায় 
রাখ্ব। 
 

 

 প্রবতটি ইজারা নবায়ন বা নতুন ইজারা শুরুর বভবির্ত এমন একাবিক আবাসর্নর মর্িয প্রর্তযক 
ভাডাটিয়ার্ক এই ফমেটির একটি অনুবিবপ এবং DOHMH ববডবযাগ তেয বনাটিশ বদওয়া হর্ব।  

 
 

ফাইিকারীর স্বাক্ষর 
 

 

তাবরখ্ 
 


