
 

ফেব্রুয়ারি 2022 

রিউ ইয়র্ক  রিটি  

আবািি িংিক্ষণ ও উন্নয়ি রবভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)  

বলবৎর্িণ ও পাড়া পরিষেবা দপ্তি (OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES)  

 
সম্পত্তির মাত্তিকদের প্রত্তি বুদিটিন - ফেব্রুয়াত্তর 2022 

 

রিয় িম্পরিি মারলর্গণ, 
 
আবািি িংিক্ষণ ও উন্নয়ি রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) রিউ ইয়র্ক  রিটিি আবািি 

িক্ষণাষবক্ষণ আইি (Housing Maintenance Code), রিউ ইয়র্ক  ফেষেি এর্ারির্ বািস্থাষিি আইি (Multiple Dwelling 

Law) ও রিটিি অিযািয িািরির্ আইি ফমষি চলাি িমর্কষি আবারির্ ভবষিি মারলর্ষদি জিয উপলভয উপর্িণ ও 

িংস্থািগুরল িম্পষর্ক  িতুি আইি িণয়ি ও তর্য িম্পষর্ক  পর্কায়ক্রষম আপষেে িদাি র্ষি। এই বুষলটিিটি (ও আষগি 

বুষলটিিগুরল) অিয ভাোয় পড়ষত HPD website ফদখুি। 
 
এই ির্াশিা শুিুমাত্র তর্যমূলর্ উষেষশযই র্িা হষে এবং এি উষেশয আইরি পিামশক ফদওয়া িয়। এই তর্য রিউ ইয়র্ক  রিটিি 

আবািি িংক্রান্ত আইি ও রিয়মাবলী িম্পষর্ক  মারলর্ ও ভাড়াটিয়াষদি র্াবতীয় র্তক ষবযি িমূ্পণক বা চূড়ান্ত রববৃরত িয়। 
 

 

বাত্তষিক ছারদ াকা ত্তনবন্ধন  

বারেকর্ ছািষপার্া রিষপােক  োইল র্িষত বযর্কতাি জিয ফেব্রুয়াত্তর 2022 ফর্ষর্ লঙ্ঘি জারি র্িা হষে। 
এর্ারির্ বািস্থাষিি মারলর্ষদি 1 রেষিম্বি ফর্ষর্ 31 রেষিম্বষিি মষিয রিউ ইয়র্ক  রিটিি হাউরজং িংিক্ষণ ও উন্নয়ি রবভাগ 

(New York City Department of Housing Preservation and Development ,HPD) এি র্াষছ বারেকর্ ছািষপার্া 
রিষপােক  োইল র্িষত হষব এবং 1 িষভম্বি ফর্ষর্ 31 অষটাবি পর্কন্ত আষগি বছষিি তর্য িদাি র্িষত হষব৷ র্ী িিষিি তর্য 
রদষত হষব তা অিুিন্ধাি র্িষত, HPD এি ওষয়বষপজ বা আমাষদি অষটাবি 2021 বুষলটিি ফদখিু। োইল র্িাি িময়িীমা 
চষল ফগষছ রর্ন্তু লঙ্ঘি জারি হওয়াি আষগ আপরি ফমষি চলাি জিয োইল র্িষত পাষিি। 
এই প্রদয়াজনীয়িা ফমদন চিদি উ দরর ত্তিঙ্কটি বযবহার কদর ত্তরদ ার্ি  োইি করুন। আ নাদক  থৃক 

শংসা দের নত্তথ  াঠাদি হদব না – আ নার ত্তরদ ার্ি  োইি করার  দর িঙ্ঘনটি স্বয়ংত্তিয়ভাদব খাত্তরজ হদয় 

যাদব। 
 
 

উইষডা গােক ি বারেকর্ ফিাটিশ (Window Guards Annual Notice) 

1 জািুয়ারি ফর্ষর্ 15 জািুয়ারিি মষিয, আপিাষর্ অিুষিাি র্ষি িমস্ত অযাপােক ষমন্ট ইউরিষে এর্টি উইষডা গােক  বারেকর্ 

ফিাটিশ পাঠাষত হষব র্াষত অযাপােক ষমষন্ট, 10 বছি বা তাি র্ম বয়িী ফর্াষিা রশশু র্ার্ষল ভাড়াষে আপিাষর্ অবরহত র্ষি। 

র্রদ 10 বছি বা তাি র্ম বয়িী এর্টি রশশু র্াষর্, অর্বা ভাড়াষে র্রদ উইষডা গাষেক ি অিুষিাি র্ষি, আপিাষর্ ির্ম 

তলাি বার্রুম এবং অযাপােক ষমষন্টি বািান্দা বা ছাষদি রদষর্ র্াওয়াি জািালা িহ এবং িরতটি িািািণ স্থাষিি জািালায় 

অিুষমারদত উইষডা গােক  রদষত হষব এবং িঠির্ভাষব ইিেল র্িষত হষব, র্রদ এই িিষিি রবরডং র্াষর্। এই আইষিি 

বযরতক্রমগুরল হল ফিইিব জািালা র্া অরি-রিগকমষণি জিয ফখালা হয় এবং ির্ম তলাি জািালা ফর্গুরল ফর্ রবরডংষয়ি রিতীয় 

তলা এবং তাি ওপষি অরি-রিগকমণগুরল িষয়ষছ ফিগুরলি ফক্ষষত্র রিতীয় িস্থাি পষর্ি জিয িষয়াজিীয়। মষি িাখষবি ফর্ 

আপিাি রবরডং র্রদ 1960 িাষলি আষগ ততরি হয়, আপরি আপিাি ভাড়াষেষদি িরিরলত বারেকর্ রবজ্ঞরপ্ত পাঠাষত পাষিি 

র্া িীিা-রভরির্ ফপইন্ট ফিাটিষশি িষয়াজিীয়তা িম্পরর্ক ত ইউরিষে বিবাির্ািী 6 বছষিি র্ম বয়িী এর্টি রশশু এবং 
উইষডা গােক  িম্পরর্ক ত এর্টি ইউরিষে বিবাির্ািী 10 বা তাি র্ম বয়িী রশশু উভষয়ি রবেষয়ই ফখাোঁজখবি ফিয়। 

আপরি র্রদ 15 ফেব্রুয়ারিি মষিয আপিাি ভাড়াষে ফর্ষর্ েষমকি উিি িা পাি, 10 বা তাি র্ম বয়িী ফর্াি রশশু ফিখাষি 

র্াষর্ রর্িা তা রিিকািণ র্িষত আপিাষর্ অবশযই অযাপােক ষমন্টটি পরিদশকি র্িষত হষব। িঠির্ বয়ষিি ফর্াষিা রশশু ফিখাষি 

র্ার্ষল, আপিাষর্ অবশযই ফদখষত হষব ফর্ অিুষমারদত উইষডা গােক  িঠির্ভাষব ইিেল এবং িক্ষণাষবক্ষণ র্িা হষয়ষছ। 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
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পরিদশকষিি জিয উপর্ুক্ত িময় অিুিন্ধাি র্িাি জিয আপিাষর্ অবশযই র্ুরক্তিিত িষচষ্টা র্িষত হষব, এবং তািপষি র্রদ 

িষয়াজি হয়, ইিেষলশি বা ফমিামত র্িাষত পাষিি। র্রদ ভাড়াটিয়া িষবশারির্াি িতযাখযাি র্ষি এবং আপরি 1 মাষচক ি 

মষিয পরিদশকি র্িষত িা পাষিি এবং ফর্াষিা িষয়াজিীয় উইষডা গােক  ইিেষলশি বা ফমিামত র্িষত িা পাষিি, আপিাষর্ 

অবশযই এর্টি রচঠিষত পরিরস্থরত বণকিা র্ষি পাঠাষত হষব এখাষি: 

স্বাস্থয ও মািরির্ স্বাস্থযরবরি রবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene)— উইষডা েলি িরতষিাি র্মকিরূচ 

(Window Falls Prevention Program) 
125 Worth Street: 6th floor - Box CN 58 

New York, NY 10013 
 

রচঠিষত আপিাি রবরডংষয়ি ভাড়াষেষদি তারলর্া অন্তভুক ক্ত র্িা উরচত। এষত অবশযই র্ার্ষত হষব: 

• আপিাি িাম এবং ফর্াগাষর্াষগি তর্য। 

• ফর্ তারিখ ও িমষয় আপরি আপিাি ভাড়াষেষর্ জারিষয়রছষলি ফর্ অযাপােক ষমন্টটি আপিাি পরিদশকি র্িা 
িষয়াজি। 

• অযাপােক ষমষন্ট আপিাি র্াওয়াি ফচষ্টা র্িাি তারিখ এবং িময় (ফর্ষর্াি িপ্তাহান্ত এবং িন্ধযাষবলায়)। 

• র্ািা ফমষি চষলরি তাষদি অযাপােক ষমন্ট িম্বি এবং ভাড়াষেষদি িাম এবং ফর্াগাষর্াষগি তর্য। 
উইষডা গােক  িম্পষর্ক  বারড়ওয়ালাষদি আিও তষর্যি জিয, স্বাস্থয ও মািরির্ স্বাস্থযরবরি রবভাষগি 

(Department of Health and Mental Hygiene) ওষয়বিাইষে ফদখুি। 
 

ফটাভ নব কভার বাত্তষিক ত্তবজ্ঞত্তি 

এর্ারির্ বািস্থাষিি িম্পরিি মারলর্ষদি ভাড়াষেষদি এর্টি বারেকর্ ফিাটিশ িদাি র্িষত হষব (HPD এি ওষয়বিাইে 

ফোভ িব র্ভািক (Stove Knob Covers) এ এর্ারির্ ভাোয় উপলব্ধ) র্া ভাড়াষেষদি অবশযই জািাষব ফর্: 

• বারেকর্ ফিাটিশ রবতিষণি রত্রশ রদষিি মষিয ফোভ িব র্ভাি উপলব্ধ র্িা হষব; 

• ছয় বছষিি র্ম বয়িী ফর্াষিা রশশু ইউরিষে র্াকুর্ বা িা র্াকুর্, মারলর্ষর্ অবশযই তাষদি অিুষিাির্ািী ফর্ 

ফর্াষিা পরিবািষর্ ফোভ িব র্ভাি িদাি র্িষত হষব; এবং 
• ভাড়াষেিা বারড়ওয়ালাি রলরখত িতযাখযাষিি মািযষম ফোভ িব র্ভাি অগ্রাহয র্িষত পাষি। র্রদ এর্জি 

ভাড়াটিয়া মারলষর্ি র্াষছ রলরখত িতযাখযাি জমা িা ফদয়, তাহষল মারলর্ এখিও ফর্ ফর্ািও পরিবািষর্ ফোভ 

িব র্ভাি িিবিাহ র্িষত বািয ফর্খাষি মারলর্ জাষিি বা র্রুক্তিিতভাষব জািা উরচত ফর্ ছয় বছষিি র্ম 

বয়িী এর্টি রশশু বাি র্ষি 

ফোভ িব র্ভাষিি জিয িতযাখযাষিি ফর্ষর্াি রবজ্ঞরপ্তি িরর্ভুক্ত িমাণ, আবারির্ ইউরিে ফর্ষর্ রবজ্ঞরপ্ত ফর্টি ফোভ িব 

র্ভাষিি জিয অিুষিাি র্ষিরছল, এবং মারলর্ এর্টি পরিবাি ফোভ িব র্ভাষি ফদওয়াি ফচষ্টা র্ষিরছষলি ফর্খাষি মারলর্ 

জাষিি বা র্ুরক্তিিতভাষব জািা উরচত ফর্ ছয় বছষিি র্ম বয়িী এর্টি রশশু বাি র্ষি তাি িরর্ভুক্ত িমাণ িাখা মারলষর্ি 

বািযবাির্তা। মারলর্ষদি HPD-এ ফিাটিশ জমা ফদওয়াি িষয়াজি ফিই।  

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
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বাত্ত়ির ফভিদর অ্যািাত্তজি র ত্তব ে 

2018 িাষলি স্থািীয় আইি 55 অিুিাষি এর্ারির্ বািস্থাষিি মারলর্ষদি িষয়াজি : 

• ইোঁদিুগুষলা, ফতলাষপার্া, ইোঁদিু এবং ছাোঁষচি মষতা ফভতরি অযালারজক ি রবপষদি জিয বারেকর্ ইউরিে পরিদশকি র্রুি 

এবং ভাড়াষে বা HPD ফর্ষর্ িিািরি িাপ্ত ফর্ ফর্ািও অরভষর্াষগি উিি রদি। িতুি ভাড়াষে িষবষশি আষগ খারল 

অযাপােক ষমন্টগুরল িম্পূণকভাষব পরিষ্কাি র্িা এবং র্ীেপতি ও ছাোঁচ মুক্ত র্িা রর্িা রিরিত র্রুি। 

o িমুিা অিুিন্ধািী িরতষবদি 

• ভা়িাদর্ এবং বাত্ত়িওয়ািাদের ইনদ ার অ্যািাদজি ন এবং স্থানীয় আইন 55 েযাক্ট শীর্ (Link: 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf) িম্পষর্ক  র্ী জািা 
উরচত এবং িরতটি ভাড়াষেি লীজ িহ এর্টি রবজ্ঞরপ্ত র্া রবরডংষর্ ইিষোি অযালাষজক ি মুক্ত িাখষত িম্পরিি 

মারলষর্ি দারয়ত্ব িম্পষর্ক  স্পষ্টভাষব উষেখ র্ষি তা িদাি র্রুি। 

• র্ীেপতষিি উপদ্রব িরতর্াি র্রুি। র্ীেপতষিি উপদ্রব ফমার্াষবলায় সমত্তিি কীর্ িঙ্গ বযবস্থা না 
(Integrated Pest Management, IPM) বযবহাি র্রুি। স্থািীয় আইি 55 এবং রিউ ইয়র্ক  রিটিি 54-04 

িািাি 28 রিয়ষমি িািা 27-2017.9-এি রিিাপদ র্াষজি অিুশীলিগুরল অবশযই অিুিিণ র্িষত হষব 

িংক্রমষণি র্ািণ হষত পাষি এমি ফর্াষিা অন্তরিকরহত ত্রুটি (ফর্মি আদ্রকতা) মলূযায়ি এবং িংষশািি র্িাি িময়। 

IPM িষয়াজিীয়তা। 

• ছাোঁচ অবস্থাি িরতর্াি। ছাোঁষচি িরতর্াি এবং আপিাি রবরডংষয়ি জিয রিরদকষ্ট িষয়াজিীয়তা (র্াষজি অিুশীলি 

এবং িষয়াজিীয় ঠির্াদাি) িম্পষর্ক  আিও তষর্যি জিয, আমাষদি অযালাষজক ি হযাজােক ি ওষয়বষপজ ফদখুি। 

ত্তবকল্প প্রদয়াদের ফপ্রাগ্রাম (Alternative Enforcement Program, AEP) 

HPD রবর্ল্প িষয়াষগি ফিাগ্রাম (Alternative Enforcement Program, AEP) এ অংশগ্রহষণি জিয 250টি গুরুতিভাষব 

পীরড়ত এর্ারির্ বািস্থাি ফবষছ রিষয়ষছ। রিবকাচষিি মািদষেি মষিয িষয়ষছ ক্লাি "B" রবপজ্জির্ এবং ক্লাি "C" অরবলষম্ব 

রবপজ্জির্ হাউরজং িক্ষণাষবক্ষণ ফর্াে লঙ্ঘষিি িংখযা এবং HPD র্তৃক র্ র্াষজি েষল বহি র্িা জরুিী ফমিামষতি খিষচি 

পরিমাণ। ফর্াগযতাি শতক  িংষশািি র্িষত বযর্ক হষল জরুিী ফমিামষতি চাজক , পূবকস্বত্বঃ এবং উষেখষর্াগয রে িার্ক র্িা হষত 

পাষি। এই ফিাগ্রাষমি জিয রিবকারচত হওয়াি র্ািষণ রবরডংষর্ বািংবাি পরিদশকি, িংষশািষিি রিষদকশ জারি র্িা হয় র্াি 

জিয রিষেম িরতস্থাপি এবং উষেখষর্াগয রে িষয়াজি। আপিাি লঙ্ঘষিি ফির্েক  িঠির্ িাখা ও ক্লাি C লঙ্ঘি িংষশািি 

র্িা আপিাি রবরডংষর্ এই ফিাগ্রাষমি জিয রিবকাচি র্িা ফর্ষর্ রবিত িাখষব। র্রদ আপিাি রবরডং এই ফিাগ্রাষমি জিয 
রিবকারচত হষয় র্াষর্, তাহষল অিুগ্রহ র্ষি AEP এি িাষর্ (212-863-8262) ফর্াগাষর্াগ র্রুি।  
 

ত্তনম্ন আদয়র েৃহস্থ জি সহায়িা কমিসূত্তচ (Low Income Household Water Assistance 
Program, LIHWAP) 

রিম্ন আষয়ি গৃহস্থ জল িহায়তা র্মকিূরচ (Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) রিম্ন আষয়ি 

পরিবািগুরলষর্ পািীয় জল এবং বজক য জল পরিষেবাি খিচ রদষত িাহার্য র্ষি৷ এই ফিাগ্রামটি পািীয় জল এবং/অর্বা বজক য 
জল পরিষেবাি জিয অতীষতি বষর্য়া রবল (বষর্য়া) আষছ এমি পরিবািগুরলষর্ িাহার্য র্িষত পাষি৷ 

LIHWAP হল পািীয় জষলি িরৃ্ত পরিমাণ এবং/অর্বা বজক য জষলি বষর্য়াি উপি রভরি র্ষি িরুবিা, িরত পািীয় জল বা 
বজক য জল িিবিাহর্ািী িরত িষবকাচ্চ $2,500 পর্কন্ত, অর্বা র্রদ পািীয় জল এবং বজক য জল পরিষেবাগুরলষর্ এর্িাষর্ র্িা 
হয়, আষবদির্ািী পরিবাি িরত $5,000 হষব৷ িুরবিা িিািরি পরিবাষিি পািীয় জল এবং/অর্বা বজক য জল রবষক্রতাষর্ 

িদাি র্িা হয়। 
আপরি ফর্াগয রর্িা এবং র্ীভাষব আষবদি র্িষবি তা জািষত রিম্ন আষয়ি গহৃস্থ জল িহায়তা র্মকিূরচ 

(Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) | OTDA (ny.gov) ফদখুি।  

http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pests-and-pesticides-building-owners.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pests-and-pesticides-building-owners.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/alternative-enforcement-program-aep.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/alternative-enforcement-program-aep.page
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
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বাইআউর্ চুত্তি  

ফর্ মারলর্িা তাষদি রবরডংষয়ি তবি দখলর্ািীি িাষর্ এর্টি বাইআউে চুরক্তষত িষবশ র্ষিি, র্াি েষল এর্জি ভাড়াটিয়া 
ইউরিেটি খারল র্ষি ফদয় তাষদি অবশযই এটি র্ার্কর্ি হওয়াি 90 রদষিি মষিয বাইআউে চুরক্ত িম্পরর্ক ত র্াবতীয় তর্য 
buyoutagreement@hpd.nyc.gov -এ জমা রদষত হষব। বাইআউে চুরক্ত জমা ফদওয়াি িষয়াজিীয়তা িম্পষর্ক  আিও 

তষর্যি জিয, অিুগ্রহ র্ষি আমাষদি বাইআউে চুরক্তি ওষয়বিাইে ফদখুি। 

mailto:buyoutagreement@hpd.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fbuyout-agreement-law.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C502d08c61f5b4a25904608d9e511918b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637792685875656266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lH%2FAJKteufexhk23aL0lqo4khK61n%2FhNOPXq5jqW64s%3D&reserved=0

