THE CITY OF NEW YORK
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES

“সীসার সন্মুখে এগিখে যান” জুলাই 2021 সারসংখেপ
সন্মানিত সম্পনির মানিকগণ,
আইনির অধীনি সম্পনি মানিকগণনক তানের বাধযবাধকতা সম্পনকে তথ্য প্রোনির প্রনত আমানের অঙ্গীকারনক আরও বৃনি
করার জিয, আবাসি সংরক্ষণ ও উন্নয়ি নবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) অিিাইনি এবং
ইনমইনির মাধযনম ত্রৈমানসক পুনিকা প্রকাশ করনব। প্রনতটি পুনিকা আইনির একটি নবষনয় আনিাকপাত করনব এবং এটি
প্রন াজয সকি আইিসমূহ নবিানরতভানব আনিাচিা করার উনেনশয িয়। অিযািয ভাষায় এই পুনিকাটি এবং অতীনতর
পুনিকাসমূহ পড়নত HPD ওনয়বসাইট নভনজট করুি।

এই প্রকাশিাটি শুধুমাৈ তথ্যগত উনেনশয ববাঝানিার জিয রনয়নে এবং বকাি আইিী পরামশে নহসানব িয়। এই তথ্যটি নিউ
ইয়কে নসটির আবাসি আইি ও নিয়ম সম্পনকে ত মানিক এবং ভাড়ানটনের সমি োনয়নের সম্পূণে অথ্বা চূ ড়ান্ত নববৃনত িয়।
______________________________________________________________________________

এপার্টখেখের গিপযট খে োগলখের দাগেত্ব
আিাসন োগল হখল এই ইউগনখর্ প্রখোজনীে োজ সম্পাদন েরুন
খি একটি আবাসি ইউনিনট ভাড়াটিয়া পনরবতে ি করা হয়, 1960 এর আনগ নিনমেত ভবিগুনির মানিকনের স্থািীয় আইি
1 এর অধীনি িতু ি ভাড়াটিয়ার েখি বিওয়ার আনগ ইউনিটটিনক নিরাপে করার উপর মনিানিনবশ কনর (িতু ি ভাড়ানটর
বকাি নশশু রনয়নে নকিা তা নিনবেনশনষ) সীসা-নভনিক বপইন্ট কা েক্রম সম্পন্ন করার প্রনয়াজি। নে মানিনকর সীসা-নভনিক
বপইনন্টর জ্ঞাি থ্ানক, তনব 1960-1978 নিনমেত ইউনিটসমূনহ এই কা েক্রম সম্পােি করনত হনব। এই নবষয়টিনক
"র্ানট ওভার" বিা হয়। প্রনয়াজিীয়তাসমূহ হি:
•
•
•
•
•

সকি সীসা-নভনিক বপইনন্টর সমসযা এবং খি বকাি অন্তনিেনহত ত্রুটিসমূহ নবেযমাি থ্ানক, তখি বসই সকি
পুিুরুিার করুি। নভনজ অংশ এবং বপইন্ট িূযিতম হনিও সম্পন্ন করা উনচৎ।
োাঁনতর নচনের প্রমাণ সহ চবেণন াগয পৃনে সীসা-নভনিক বপইন্ট অপসারনণর বযবস্থা করুি অথ্বা শক্ত, নেদ্র
প্রনতনরাধী এিকযাপসুিযান্ট নেনয় পৃেনক আবৃত করুি।
সকি েরজা এবং েরজার বেনম ঘষেণ পৃনের উপর সীসা-নভনিক বপইন্ট অপসারনণর জিয সরবরাহ করুি।
সকি জািািানত ঘষেণ পৃনের উপর সীসা-নভনিক বপইন্ট অপসারনণর জিয প্রোি করুি অথ্বা ঘষেণ পৃেসমূনহ
জািািার চযানিি প্রনতস্থাপি অথ্বা স্লাইডার স্থাপনির জিয সরবরাহ করুি।
সকি উন্মুক্ত বমনঝ, জািািার নসি এবং জািািার গতে মসৃণ এবং পনরষ্কারন াগয করুি।

সকি কমেকাণ্ডসমূহ নিরাপে কানজর অিুশীিিসমূহ বযবহার কনর এবং একজি উপ ুক্ত সিেধারী ঠিকাোনরর মাধযনম
সম্পন্ন করা উনচৎ। উপনরর ব নকানিা কাজ অিুসরণ কনর, একটি ধুনিা বমাোর কাজ অবশযই তৃ তীয় পক্ষ দ্বারা সম্পােি
করা উনচত ন নি মানিক বা ঠিকাোনরর সানথ্ সম্পনকে ত িি এবং ন নি পুিরু
ু িার অথ্বা বপইন্ট অপসারণ কনরনেনিি। নে
সঠিকভানব এবং িনথ্ভু ক্ত করা হয়, তনব েরজা এবং জািািার ঘষেনণর পৃে বথ্নক বপইনন্টর অপসারণ একসনঙ্গ ঘটনব।
লঙ্ঘন
HPD সমি পনরেশেনির সময় টািেওভানরর প্রনয়াজিীয়তা প্রনয়াগ করনে ব খানি েয় বেনরর কম বয়সী একটি নশশু বাস
কনর নে 2004 সানির আগনের পনর পনরবার অযাপাটেনমনন্ট চনি ায় এবং বরকনডের নিরীক্ষার সময় মানিকনক কমপনক্ষ
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10 বের ধনর রাখনত হয় ব খানি ভাড়াটিয়া নিনিত কনর ব 10 বেনরর মনধয নিরীক্ষার মনধয টািেওভার ঘনটনে। নতিটি
িঙ্ঘিসমূহ রনয়নে া ইসুয করা ব নত পানর:
অর্টার #621: HPD (অডোর #616) এটি একটি নস ক্লাস িঙ্ঘি জানর করা হনয়নেি ব খানি এই ইউনিনট েয় বের বয়সী
নশশু বসবাস কনর এবং ভাঙ্গা জািািা এবং েরজার ঘষেণ উপনরতনি ইনতবাচক অথ্বা অিুনমত সীসা নভনিক বপইন্ট রনয়নে
এবং ব খানি ভাড়াটিয়া নিনিত হনয়নে ব আগে 2, 2004-এর পনর টািেওভার ঘনটনেি এবং স্থািীয় আইি 1-এর কা েকর
তানরখ। নে সকি পৃেসমূনহ বকাি সীসা-নভনিক বপইন্ট িা থ্ানক, তাহনি সমি (নপনিং এবং অক্ষত) েরজা অথ্বা জািািার
ঘষেনণর পৃনের এক্সআরএফ পরীক্ষার ফিাফি প্রোি কনর, মানিকগণ এই িঙ্ঘনির নবরুনি প্রনতদ্বনিতা করনত পানরি।
এই #621 িঙ্ঘিটি 616 িঙ্ঘনির বচনয় আরও ববনশ বযয়বহুি া এর সনঙ্গ থ্াকনব, কারণ 616 শুধুমাৈ জািািা এবং/অথ্বা
েরজার ঘষেনণর পৃে (সমূনহর) উপর উনে াওয়া বপইন্ট িনথ্ভু ক্ত করনে, নকন্তু 621 িঙ্ঘনির জিয মানিকনক সেল জািািা
এবং েরজা উনেখ করনত হনব, বসই সকনির নপনিং হনয়নে অথ্বা িা হনয়নে, কারণ এই কা েকিাপ টািেওভার একটি অংশ
নহসানব প্রনয়াজি হনব।
নে বকাি নপনিং অথ্বা অক্ষত জািািা অথ্বা েরজার ঘষেনণর পৃেগুনি ইনতবাচক অথ্বা সীসা-নভনিক বপইনন্টর জিয
পরীনক্ষত িা হয়, তাহনি মানিকনক 621 িঙ্ঘনির প্রমাণ বেওয়ার জিয বসই পৃেগুনি বন্ধ করনত হনব। মানিকনক অবশযই
সিেধারী সাহা যকারী ঠিকাোর বযবহার করনত হনব, ধুনিা বমাোর জিয তৃ তীয় পনক্ষর সিেধারী ঠিকাোর নিনয়াগ করনত
হনব এবং সাটিেনফনকশনির জিয প্রনয়াজিীয় সমি িনথ্ সরবরাহ করনত হনব।
অর্টার #622 এটি একটি ক্লাস নস িঙ্ঘি া বকাি পনরেশেনির সময় জানর করা হয় ব খানি েয় বেনরর কম বয়সী একটি
নশশু বসবাস কনর খি HPD কমপনক্ষ একটি নবকৃ ত েরজা পরীক্ষা করার পনর HPD একটি ক্ষনতগ্রি েরজা অথ্বা জািািার
ঘষেনণর পৃনের জিয সীসা নভনিক বপইন্ট (অডোর #617) িঙ্ঘি করনে ফনি জািািার ঘষেণ পৃে এবং এটি ইনতবাচক হনত
পাওয়া ায় এবং ভাড়াটিয়া নিনিত কনরনে ব টািেওভার আগে 2, 2004, স্থািীয় আইি 1-এর কা েকর হওয়ার পনর
ঘনটনে। সমি েরজা বা জািািার ঘষেনণর পৃনের XRF পরীক্ষার ফিাফি প্রোি কনর মানিক এই িঙ্ঘনির প্রনতদ্বনিতা করনত
পানরি িা, কারণ HPD দ্বারা কমপনক্ষ একটি জািািা অথ্বা েরজার ঘষেনণর পৃে সীসা নভনিক বপইনন্টর জিয ইনতবাচক
পরীক্ষা করা হনয়নে।
এই #622 িঙ্ঘিটি 617 িঙ্ঘনির তু িিায় আরও ববনশ বযয়বহুি া এর সনঙ্গ থ্াকনব কারণ 617 শুধুমাৈ জািািা
এবং/অথ্বা েরজার ঘষেনণর পৃে (সমূনহর) উপর নপনিং বপইন্ট িনথ্ভু ক্ত করনে, নকন্তু 622 িঙ্ঘনির জিয মানিকনক সেল
জািািা এবং েরজার ঘষেণ পৃেতি উনেখ করনত হনব, বসই সকি নপনিং হনয়নে অথ্বা িা হনয়নে, কারণ এই কা েকিাপ
টািেওভার একটি অংশ নহসানব প্রনয়াজি হনব।
এই িঙ্ঘি প্রমাণ করার জিয HPD দ্বারা পরীনক্ষত ক্ষনতগ্রি জািািা এবং/অথ্বা েরজার ঘষেনণর পৃে (সমূহ) বন্ধ করা
আবশযক। নে বকাি অক্ষত জািািা অথ্বা েরজার ঘষেণ পৃেসমূহ ইনতবাচক অথ্বা সীসা-নভনিক বপইনন্টর জিয পরীক্ষা িা
করা হয়, তাহনি মানিকনক এই িঙ্ঘিটি প্রতযনয়ত করনত বসই পৃেতিসমূহ বন্ধ করনত হনব। মানিকনক অবশযই সিেধারী
সাহা যকারী ঠিকাোর বযবহার করনত হনব, ধুনিা বমাোর জিয তৃ তীয় পনক্ষর সিেধারী ঠিকাোর নিনয়াগ করনত হনব এবং
সাটিেনফনকশনির জিয প্রনয়াজিীয় সমি িনথ্ সরবরাহ করনত হনব।
অর্টার #623: এটি একটি ক্লাস নব িঙ্ঘি, খি একজি একটি মানিক নবভাগ কতৃে ক অিুনরাধ করার সময় টািেওভার
ডকুনমনন্টশি প্রোি করনত বযথ্ে হি এবং একটি পনরেশেি একটি ইউনিট সিাক্ত কনর ব খানি ভাড়াটিয়া িনথ্র অিুনরানধর
10 বেনরর মনধয চনি বগনে, তখি জানর করা হয়। এই িঙ্ঘি প্রন াজয প্রনতটি ইউনিনটর জিয জানর করা হয়। মানিক
প্রনয়াজিীয় বিিনেনির িনথ্পৈ প্রোি কনর অথ্বা ইউনিনটর সকি (নপনিং এবং অক্ষত) েরজা বা জািািার ঘষেনণর পৃনের
জিয বিনতবাচক এক্সআরএফ (এক্সআরএফ) পরীক্ষা প্রোি কনর এই িঙ্ঘনির নবরুনি িড়াই করনত পানর।
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623 িঙ্ঘি প্রতযনয়ত করার জিয, মানিকনক অবশযই বকাি ইনতবাচক অথ্বা পরীক্ষা িা করা েরজা বা জািািার
ঘষেনণর পৃেসমূহ বন্ধ করনত হনব। মানিকনক অবশযই সিেধারী সাহা যকারী ঠিকাোর বযবহার করনত হনব, ধুনিা
বমাোর জিয তৃ তীয় পনক্ষর সিেধারী ঠিকাোর নিনয়াগ করনত হনব এবং সাটিেনফনকশনির জিয প্রনয়াজিীয় সমি িনথ্
সরবরাহ করনত হনব।
স্থগিতাখদশ এিং জগরোনা: িঙ্ঘনির বিাটিনশ প্রেি নিনেে শিা সাবধািতার সনঙ্গ অিুসরণ কনর সকি িঙ্ঘনির জিয
সংনশাধি তানরখ স্থনগনতর জিয মানিনকর অিুনরাধ করার সুন াগ রনয়নে। এই টািেওভার 621 এবং 622 িঙ্ঘি বমনি চিনত
বযথ্েতার জিয িঙ্ঘি প্রনত ত্রেনিক 250 ডিার, বথ্নক সনবোচ্চ 10,000 ডিার প েন্ত জনরমািা করা হনত পানর। এই টািেওভার
623 িঙ্ঘি বমনি চিনত বযথ্েতার জিয িঙ্ঘি প্রনত ত্রেনিক 1,500 ডিার।
এেজন োগলখের র্ানট ওভার পগরচালনা অথিা র্ানট ওভার সম্পগেটত ররের্ট িজাে রাোর প্রখোজনীেতার
গিষখে আরও তথয সীসা-নভনিক বপইন্ট - HPD (nyc.gov) -এ পাওো যাখি।
অিগশষ্ট সীসা-গভগিে রপইে লঙ্ঘনসেূহ

সীসা-নভনিক বপইন্ট িঙ্ঘি বন্ধ করার জিয মানিকনের সবোত্মক প্রনচষ্টা করা উনচৎ ব ি তানের HPD নবনডং বরকডে
সঠিকভানব প্রনতফনিত কনর ব সীসা-নভনিক বপইনন্টর সমসযার সমাধাি করা হনয়নে নকিা। একানধক িগর এবং বেনটর
সংস্থাসমূহ এই তথ্য নিয়নমত প াে নিাচিা কনর তা নিধোরণ কনর ব আরও প্রনয়ানগর বযবস্থা প্রনয়াজি রনয়নে নকিা। HPD
তার বহাম বপনজ ফাইন্ড নবনডং ইিফরনমশি টযানবর মাধযনম তথ্য সরবরাহ কনর, া HPDঅিিাইি িানম একটি ডাটানবনসর
সানথ্ সংন াগ কনর। বাম নেনকর টু ি বানর "অবনশষ্ট সীসার বপইন্ট িঙ্ঘি সংনশাধি" বিনবি ক্ত
ু টযাব বযবহার কনর, মানিক
বকাি িঙ্ঘি বখািা আনে এবং িঙ্ঘি বন্ধ করার জিয িনথ্র প্রনয়াজি আনে নকিা তা বেখনত পানরি, এখিও একটি
পনরেশেনির প্রনয়াজি আনে নকিা অথ্বা উভয় অবস্থার এখিও প্রনয়াজি রনয়নে নকিা তা বেখনত পানরি। HPD
ওনয়নবিানরর মাধযনম নকভানব িঙ্ঘি পনরষ্কার করনত হয় বস সম্পনকে খুব নবিানরত তথ্য আমানেরনক প্রোি কনর, ার
নশনরািাম সীসা-নভনিক বপইন্ট িঙ্ঘি - কা েক্রম এবং ডকুনমনন্টশি তানরখ বুঝনত পারা - YouTube।

____________________________________________________________________
NYC স্বাস্থয & োনগসে পগরচ্ছন্নতা গিভাি (Department of Health & Mental Hygiene,
DOHMH) প্রগশেখের ক্লাসসেূহ
সীসা-গভগিে গনরাপদ েেট অনুশীলখনর ক্লাসসেূহ
EPA সনদধারী সংস্কারে রহান

নিউ ইয়কে নসটির স্বাস্থয এবং মািনসক পনরচ্ছন্নতা নবভাগ সীসা-নভনিক নবষ প্রনতনরাধী বপ্রাগ্রাম (Lead Poisoning
Prevention Program, LPPP) নবিা মূনিয সংস্কার, বমরামত এবং বপইনন্টং (Renovation, Repair and Painting, RRP)
প্রনশক্ষণ ক্লাসগুনি স্পন্সর কনর। RRP প্রনশক্ষনণর ক্লাসসমূহ সীসা বপইন্ট ুক্ত অঞ্চনি কীভানব নিরাপনে কাজ করা ায় বস
সম্পনকে তথ্য সরবরাহ কনর এবং একজি জ্ঞািী, সিেধারী প্রনশক্ষক দ্বারা বশখানিা হয়। RRP পােযক্রম োড়াও, NYC-এর
স্থািীয় আইি 1-এর অধীনি সীসা-নিরাপে কানজর অিুশীিনির প্রনয়াজিীয়তা বশখানিা হয়। আপনি নে এই ক্লাস সফিভানব
বশষ কনরি, তাহনি আপনি EPA সিেধারী সংস্কারক হওয়ার ব াগয হনবি!

এই প্রগশেেটি োখদর গ্রহে েরা উগচৎ?

ব বকউ টানগেট হাউনজং অথ্বা 1978-এর আনগ নিনমেত নশশু রনয়নে এমি ক্ষনতপূরনণর জিয কাজ করনে, তানক অবশযই
EPA-এর RRP নিয়নম প্রনশক্ষণ গ্রহণ এবং সিেপ্রাপ্ত হনত হনব। নে আপনি সংস্কার ও বমরামনতর কাজ তোরনক কনরি, তনব
সংস্কানরর এই সিেপৈনত EPA কতৃে ক প্রনয়াজি হনব। এটিনত অন্তভুে ক্ত রনয়নে: ঠিকাোর, তত্ত্বাবধায়ক, বানড়ওয়ািা,
হযান্ডমযাি, নিজস্বভানব সম্পন্নকারী এবং বড বকয়ার বমইিনটিযান্স কমী।
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েীভাখি গনিন্ধন েরখত হখি রসই সম্পখেট তখথযর জনয DOHMH ওখেিখপইজ
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/health-academy/healthy-homes-class-reg.page-এ গভগজর্
েরুন।

HPD-এর েধযে-পুনিট াসন ঋে েেট সূগচ এেন পুখরাখনা ভিখনর জনয সীসা-গভগিে রপইে রেরােখতর জনয
অথট ােন অন্তভুট ক্ত রখেখে
সম্প্রনত, HPD একটি পরিবারিি সারে কাজ করিরে যা 1901 সারে রিরমিত একটি ঐরতহারসক 2 পরিবারিি
বার়িরত বসবাস করি। বার়িি মারেক অবসিপ্রাপ্ত, এবং একটি নিয়নমত ডাক্তানরর পনরেশেি বথ্নক জািা ায়
ব বানড়নত বসবাসকারী একটি নশশুর রনক্ত সীসার মাৈা বৃনি বপনয়নে, যা তািা দ্রুত বার়িি সীসা িরেি সারে
সংযু ক্ত মরি করিরে। মারেকিা রকেু সীসা হ্রাসকািী সংস্থাি সারে যযাগারযাগ করিরেরেি এবং তািা 15,000
ডোরিিও যবরি মূিয নিধোরণ করনেনিি। HPDি সীসা-রিরিক রবষ হ্রাস এবং স্বাস্থযকি বা়িীি যপ্রাগ্রাম
মানিকনক সীসার জিয 13,000 ডোরিি অিু দারিি অিু রমােি নেনয়নে। এর সাহান য, মারেক দিজা, মু কুরেি
োাঁচরিমিাণ এবং যবসরবাডি োাঁচরিমিারণি মরতা উপাদািগুরে সরির়ে এবং প্ররতস্থাপি করি সীসা-রিরিক
যপইরেি ক্ষরতকি রদকসমূ হ হ্রাস কিরত সক্ষম হর়েরেে; িীেিক এবং যপইরেং যদ়োে, আেমারি এবং
রসরেং ইিস্টে; এবং ফা়োিরেস োাঁচনিমোণ এবং নসাঁনড় নরংগুনিনক আবৃত কনরনেনিি।
প্রধাি নবনডং নসনেম বমরামত/প্ররতস্থাপরিি জিয প্রর়োজিী়ে 3 অেবা তাি যবরি ইউরিরেি রবদযমাি
িবিসমূ রহি মারেকরদি জিয, আিও দুটি HPD ঋণ যপ্রাগ্রাম ির়েরে, যা পু িবিাসি কারজি জিয সাশ্র়েী
অেি প্রদাি করি:
•
•

োগিফযাগেগল হাউগজং সংস্কার ঋে রপ্রাগ্রাে (Housing Rehabilitation Loan Program, HRP)
নবিানরত জািার জিয, HRP ওনয়বনপজ বেখুি। বেখুি।
সিুজ আিাসন সংরেে রপ্রাগ্রাে (Green Housing Preservation Program, GHPP) রবস্তারিরতি জিয
GHPP ওনয়বসাইট.রিরজে করুি।

অনুস্মারে: জুি 1, 2021 পযট ন্ত গনম্ন সীসা-দূষখের ধুখলা
ব সব অঞ্চনি সীসার-েূনষত ধুনিা িমুিার ফিাফি নিননাক্ত িনরর নিনচ রনয়নে, বসগুনি পুিরায় েখনির জিয সাফ করা
ব নত পানর। নক্লয়ানরনন্সর মাৈা জুি 2019-এ হ্রাস করা হনয়নেি এবং স্থািীয় আইি 1 অিু ায়ী জুন 1, 2021-এ আবার হ্রাস
করা হনয়নেি। পূনবে গ্রহণন াগয মাৈা এবং জুি 1, 2021 প েন্ত প্রনয়াজিীয় িতু ি মাৈার জিয িীনচ বেখুি।

জুি 1, 2019-এর পূনবে গৃহীত িমুিাসমূহ

-বমনঝ: প্রনত একক বগে ফু নট 40 মাইনক্রাগ্রাম সীসা
-জািািার সীি: 250 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/বগে ফু ট
-জািািার খাাঁজ: 400 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/একক বগে ফু ট

জুি 1, 2019-জুি 1, 2021 সমনয়র মনধয গৃহীত িমুিাসমূহ:
-বমনঝ: প্রনত বগে ফু নট 10 মাইনক্রাগ্রাম সীসা
-জািািার সীি: 50 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/বগে ফু ট
-জািািার খাাঁজ: 100 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/বগে ফু ট
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জুি 1, 2021-এ/এর পনর গৃহীত িমুিাসমূহ

-বমনঝ: প্রনত বগে ফু নট 5 মাইনক্রাগ্রাম সীসা
-জািািার সীি: 40 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/বগে ফু ট
-জািািার খাাঁজ: 100 মাইনক্রাগ্রাম সীসা/বগে ফু ট

হালনািাদ েরা হখেখে 2021: ABC অফ হাউগজং
ABC অফ হাউনজং হি মানিক এবং ভাড়াটিয়ানের জিয আবাসনির নিয়ম এবং বাধযবাধকতার জিয HPD-এি
রিরদি রিকা।
মানিক এবং ভাড়াটিয়ানের এনক অনিযর প্রনত আইনি োনয়ে রনয়নে। HPD হে অরিক রসটি এবং যস্টরেি
এরজরি যািা এই দার়েত্বসমূ হ বাস্তবা়েি করি। এই পু রস্তকাটি মারেক এবং িা়িাটি়োরদি আবাসিরক
প্রিারবত কিাি রি়েম এবং বাধ্যবাধ্কতা সম্পরকি যবাঝাি জিয এবং কীিারব সহা়েতা গ্রহণ করা ায় বস
সম্পনকে তথ্য প্রোনির জিয নডজাইি করা হনয়নে।
নিনেে নশকার নভতনর আপনি মানিক এবং ভাড়াটিয়ার অনধকার এবং োনয়ে সম্পনকে তথ্য পানবি, আপিাি
অযাপােিরমরে রিিাপরদ োকা, িতু ি সাশ্র়েী মূ রেযি আবাসি অেবা িা়িা সহা়েতাি জিয সম্পদ এবং
অিযািয আবাসি সংক্রান্ত সমসযার জিয েরকারী ব াগান ানগর তথ্য পানবি।
মানিকগণনক তানের ভবনি হাউনজং ইিফরনমশি নিনেে শিার বিাটিশ বপাে করনত হনব, যযি রিরদি রিকাটি
একটি সহজেিয সম্পে এবং ভাড়াটিয়ারা কীভানব একটি কনপ বপনত পানরি, যসই সম্পরকি িা়িাটি়োরদি
পিামিি যদও়ো যা়ে। এই যিাটিিটি যপাস্ট কিরত বযেি হরে েঙ্ঘি জারি হরত পারি।
আবাসনির ABC-এি হােিাগাদ তেয যদখাি জিয HPD ওর়েবরপজ নভনজট করুি। বাড়নত ভাষানত এই
নিনেে নশকাটি সহজিভয রনয়নে।

রধাোঁো শনাক্তোরী এিং োিট ন েখনাক্সাইর্ শনাক্তোরী
নিউ ইয়কে নসটির আইনি বধাাঁয়া শিাক্তকারী এবং কাবেি মনিাক্সাইড শিাক্তকারী স্থাপি ও রক্ষণানবক্ষণ
প্রনয়াজি। সম্পনির মানিক এবং ভাড়াটিয়া উভনয়রই নিনিত করা োনয়ে ব সকি নিউ ইয়নকে র বানসন্দারা
তানের বানড়নত আগুি এবং কাবেি মনিাক্সাইড নবষনক্রয়া বথ্নক নিরাপে রনয়নে (কাবিি মরিাক্সাইড একটি
গন্ধহীি এবং অতযন্ত রবষাক্ত গযাস)।
আবানসক মানিকনের নিনিত করনত হনব ব
বেওয়া হনয়নে।

ভাড়ানটনের কাবেি মনিাক্সাইড এবং বধাাঁয়া শিাক্তকারী উভয়ই

আরও তনথ্যর জিয HPD ওর়েবপৃ ষ্ঠা বেখুি।
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