
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

সম্পত্তি মাত্তিকদের বদুিটিন - জনু 2021 
 
প্রিয় সম্পপ্রি মাপ্রিকরা, 
  
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (Department of Housing Preservation and Development, HPD) প্রনউ 

ইয়কক  প্রসটি হাউপ্র ং রক্ষণাববক্ষণ ককাড, প্রনউইয়কক  কেবের একাপ্রিক আবাসন আইন এবং অনযানয িাসপ্রিক শহবরর 

ককাড কমবন চিার  নয আবাপ্রসক প্রবপ্রডংবয়র মাপ্রিকবের  নয পর্কায়ক্রপ্রমকভাবব নতুন আইন এবং উপিভয উপকরণ 

এবং সংস্থান সম্পপ্রকক ত তথ্য সরবরাহ কবর। অনযানয ভাষায় এই বুবিটিনটি (এবং অতীবতর বুবিটিন) পড়বত HPD 

ওবয়বসাইবে র্ান। 

  

এই িকাশনার তথ্যগত উবেবশয শুিুমাত্র কবাঝাবনার  নয রবয়বে এবং আইনী পরামশক প্রহসাবব উপ্রেষ্ট নয়। এই তথ্যটি 

প্রনউ ইয়কক  প্রসটির আবাসন আইন ও প্রনয়ম সম্পপ্রকক ত মাপ্রিক এবং ভাড়াবেবের সমস্ত োপ্রয়বের সমূ্পণক বা চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত 

নয়। 

 

 

সীসা-আধাত্তরত রঙ ত্তবষদে পািনগুত্তি সংক্রান্ত নতুন প্রদোজনীেতাগুত্তি সহ সম্পত্তি ত্তনবন্ধন 

পত্তরবতত নগুত্তি 

 

বাপ্রষকক সম্পপ্রির প্রনবন্ধন শুরু হবয়বে। কর্সব সম্পপ্রির মাপ্রিক/এব ন্টগণ HPD-কক তাবের ইবমি ঠিকানা 
 াপ্রনবয়প্রেবিন বতক মান প্রনবন্ধবন, তারা িপাটিক  করপ্র বেশন অনিাইন প্রসবেম (Property Registration Online 

System, PROS) -এ িভয সংবশাপ্রিত প্রনবন্ধন ফমক সম্পবকক  ইবমি প্রবজ্ঞপ্রি কপবয় থ্াকববন এই সিাবহর শুরুবত। মবন 

রাখববন এই ফমক মুদ্রম করা র্াবব 8 ½ X 11 আকাবর। আমরা আপনাবের সবাইবক েঢ়ৃভাবব উৎসাপ্রহত করব র্াবত 

আপনারা PROS বযবহার কবর আপনাবের ফমকটি পান। ককাবনা উপরু্ক্ত পপ্ররবতক ন করবত ভুিববন না, কসটিবক স্বাক্ষর 

করুন এবং ফবমক তাপ্ররখ প্রিখুন আর কসটি ডাকবর্াবগ HPD-র কাবে পাঠিবয় প্রেন, কর্মন ফবমক প্রনবেকশ কেওয়া হবয়বে; 

কপবমন্ট সরাসপ্রর পাঠাবত হবব প্রডপােক বমন্ট অফ ফাইনযান্স (Department of Finance, DOF)-এর কাবে। আপনার 

উপ্রচত নতুন কপবমন্ট ফমকটি বযবহার করা র্া এখন অন্তভুক ক্ত করা হবয়বে আপনার মুপ্রদ্রত ফবমকর সাবথ্, র্াবত প্রনপ্রিত 

করা র্ায় কর্ আপনার কপবমন্ট সঠিকভাবব িবসস করা হয়। 

 

মবন রাখববন প্রনবন্ধন ফবমক একটি পপ্ররবতক ন করা হবয়বে কসইসব সম্পপ্রির  নয র্া 1960 সাবির আবগ প্রনপ্রমকত হবয়বে। 

এই সম্পপ্রিগুপ্রির  নয প্রনবন্ধন ফমক অন্তভুক ক্ত কবর একটি প্রবভাগ, কর্খাবন আবে 2004 সাবির স্থানীয় আইন 1, েয প্রনউ 

ইয়কক  প্রসটি চাইডহুড কিড পবয় প্রনং প্রিবভনশন অযাক্ট-এর িবয়া নীয়তাগুপ্রি পািন করা প্রবষবয় তথ্য। এই আইবনর 

িবয়া নীয়তাগুপ্রি প্রবষবয় প্রবস্তাপ্ররত তবথ্যর  নয, আপপ্রন আমাবের সীসা-আধাত্তরত রঙ ওদেবদপজ-এ কেখবত 

THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
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পাবরন, অথ্বা প্রনবন্ধন িপ্রক্রয়ার সময়, প্রনপ্রেকষ্ট িবয়া নীয়তা প্রবষবয় তবথ্যর  নয িেি প্রিংকগুপ্রিবত প্রিক করুন। র্প্রে 

আপপ্রন বতক মাবন এই িবয়া নীয়তগুপ্রি পািন না কবরন, তবব আমরা আপনাবক অতযন্ত েঢ়ৃভাবব উৎসাপ্রহত করবব র্াবত 

আপনারা িপ্রতটি প্রবষবয় আমাবের ওবয়প্রবনারগুপ্রি কেবখন (ওবয়ববপব  এডুবকশন প্রবভাগটি কেখুন), র্াবত আপনারা 
অপ্রবিবে কসটি পািন করবত পাবরন। 2004 সাদির স্থানীে আইন 1 পািন করদত না পারদি উদেখদ াগ্য শাত্তি 

পপদত হদত পাদর। 

 

র্প্রে আপনাবক এই নতুন অংশটি পূরণ করবত বিা হয়, প্রকন্তু আপনার প্রবপ্রডংটি হি : 1) 1  ানুয়াপ্রর 1960-এর পবর 

প্রনপ্রমকত বা 2) 1960 - 1978-এর মিয প্রনপ্রমকত এবং সম্পপ্রিটিবক কখনই পরীক্ষীত সীসা-আিাপ্ররত রঙ িঙ্ঘন (অডক ার 

#617)  াপ্রর করা হয় প্রন HPD দ্বারা অথ্বা প্রডপােক বমন্ট অফ কহল্থ্ অঅর্ান্ড কমন্টাি হাইপ্র ন (Department of 

Health and Mental Hygiene, DOHMH) দ্বারা কপ্রমশনারস অডক ার েু অযাববে (Commissioner’s Order to 

Abate, COTA)  ারী করা হয় প্রন এবং আপনার কাবে সম্পপ্রিটিবত করা সীসা-আিাপ্ররত রঙ সম্পবকক  ককাবনা তথ্য 
জ্ঞাত কনই; অথ্বা 3) একটি আইন অনুর্ায়ী 1 বা 2 আবাপ্রসক ইউপ্রনে এবং ককাবনা ইউপ্রনবেই ভাড়া কনই, তাহবি HPD-

কক  ানান প্রবপ্রডংবয়র ঠিকানা, ববরা, এবং সঠিক তথ্য কর্ বেবর কসটি ততপ্রর হবয়বে অথ্বা কতগুপ্রি ইউপ্রনে আবে 

codevios@hpd.nyc.gov ঠিকানায় র্াবত HPD তাবের করকডক  কসইমবতা আপবডে কবর প্রনবত পাবর। আপপ্রন আপনার 

অনুবরাবির সাবথ্ সমথ্কনকারী নপ্রথ্পত্র  মা প্রেবত পারববন, কর্মন সাটিক প্রফবকে অফ অকুবপপ্রন্স।  ত্তে আপনার 

ত্তবত্তডংটি 1960 সাদির আদগ্ ত্তনত্তমতত হে এবং তার একটি বড়সড় পমরামত্তত হদে থাদক, তাহদিও আপত্তন 

স্থানীে আইন 1 পািদনর আওতাে পড়দবন  ত্তে না সমগ্র ত্তবত্তডংদের জনয আপনাদক একটি ছাড় HPD 

দ্বারা জাত্তর কদর থাদক। 
____________________________________________________________________________ 

 

ত্তবপ তে পমাকাত্তবিার সাইনদবার্ত গুত্তি  

 

চপ্রিশ ঘণ্টারও কবপ্রশ সময় িবর চিবব ববি িতযাপ্রশত আবহাওয়া আপৎকািীন অবস্থা, িাকৃপ্রতক েবুর্কাবগর ঘেনা বা 
ককানও ইউটিপ্রিটি আউবে  ঘেবব ববি আবগ কথ্বক  ানাবনার পূববক, একটি আবাসবনর মাপ্রিক, কর্খাবন কমপবক্ষ একটি 

আবাসবনর ইউপ্রনবে প্রতপ্রন প্রনব  থ্াবকন না, এই িরবণর মাপ্রিক দ্বারা আবাপ্রসক আবাসবনর সািারণ  ায়গাগুপ্রিবত 

পর্কাি আকাবর প্রবজ্ঞপ্চপ্রত প্রহসাবব প্রনম্নপ্রিপ্রখত তথ্য কপাে করবত হবব: (i) প্রবপ্রডংটি অপ্রফস অফ এমাব ক প্রন্স মযাবন বমন্ট 

দ্বারা প্রনিকাপ্ররত হাপ্ররবকন ইভযাকুবয়শন অঞ্চবি অবপ্রস্থত প্রকনা এবং র্প্রে িবর্া য হয়, তবব ককান ক াবন প্রবপ্রডংটি 

অবপ্রস্থত; (ii) প্রনকেতম প্রনিকাপ্ররত ইভযাকুবয়শন ককবের ঠিকানা; (iii) কখন ককানও বযপ্রক্তর আবহাওয়া  রুরী 
পপ্ররপ্রস্থপ্রত, িাকৃপ্রতক েবুর্কাবগর ঘেনা বা ইউটিপ্রিটি আউবেব  911 এবং 311 এর সাবথ্ কর্াগাবর্াগ করা উপ্রচত; (iv) 

ইউটিপ্রিটি আউবেব র সময় কখন পানীয়  ি, কপ্ররবডার, িস্থান এবং সািারণ অঞ্চি আবিা, আগুন কথ্বক প্রনরাপিা ও 

সুরক্ষা, প্রিফে, কসিুিার কেপ্রিবফাবনর  নয চাপ্র ক ংবয়র স্থান, ঘবরর গরম পাপ্রন, বা তাপ এবং শীতিকরবণর 

পপ্ররবসবাগুপ্রি সরবরাহ করা হবব; (v) আপৎকািীন অবস্থায় প্রবপ্রডংবয়র কমকরত বযপ্রক্তবের সাবথ্ কর্াগাবর্াবগর  নয 
তথ্য, র্াবত অন্তভুক ক্ত হবব ইবমি ঠিকানা, কফান নের এবং কর্াগাবর্াবগর অনযানয পদ্ধপ্রতগুপ্রির তথ্য; (vi) উচ্চ কববগ 

বাতাস বওয়ার সময় োে এবং বারান্দাগুপ্রি কথ্বক আসবাব সপ্ররবয় কনওয়ার প্রনবেকশাবিী এবং; (vii) ইউটিপ্রিটি 

আউবেব র সময় পাম্প বযবহার কবর এমন প্রবপ্রডংগুপ্রির  নয, পাপ্রনর বযবহার হ্রাস করার  নয প্রনবেকশাবিী। এই 

িকার প্রবজ্ঞপ্রি আপবডে করবত হবব আবাপ্রসক প্রবপ্রডংবয়র মাপ্রিকবক, িবয়া নমবতা এবং আবহওয়ার  রুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রত 

মেইল:codevios@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-ll1-exemption-application.pdf
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বা িাকৃপ্রতক েবুর্কাগ চবি র্াওয়ার পর অথ্বা ইউটিপ্রিটি পপ্ররবসবার পুনস্থাপবণর পবর সপ্ররবয় কফিবত হবব। এইঅ 

প্রবজ্ঞপ্রির একটি নমুনা পাওয়া র্াবব এখাবন।  

_____________________________________________________________________ 
 

ত্তনউ ইেকত  পেট এমাদজত ত্তি পরন্টাি অ্যাত্তসদেি পপ্রাগ্রাম (Emergency Rental Assistance 

Program, ERAP) 
 

1 জনু 2021 তাত্তরদখ পপ্রাগ্রাম পখািা আদছ। বতত মাদন আদবেন গ্রহণ করা হদে 

 
প্রনউ ইয়কক  কেে এমাব ক প্রন্স করন্টাি অযাপ্রসবেন্স কিাগ্রাম (Emergency Rental Assistance Program, ERAP)-এর মািযবম 

উবেখবর্াগয আপ্রথ্কক সহায়তা করা হবে কসইসব স্বল্প এবং মাঝাপ্রর আয় পপ্ররবারগুপ্রিবক র্াবের কক্ষবত্র ঝুুঁ প্রক আবে গৃহহীনতা 
বা গৃহ হারাবনার, আর এই িকবল্প িোন করা হবে ববকয়া ভাড়া, সামপ্রয়ক ভাড়া সহায়তা এবং ববকয়া ইউটিপ্রিটি প্রবি 

িোবন সহায়তা। 

 
বাপ্রড়ওয়ািা এবং ভাড়াবে, উভয়ই এবত আববেন করবত পাবরন - কপবমন্ট করা হবব বাপ্রড়ওয়ািাবক, এবং ভাড়াবেবের 

 াপ্রনবয় কেওয়া হবব, তাবের পক্ষ কথ্বক ককাবনা কপবমন্ট করা হবি। 

 

প  পত্তরবারগুত্তির পেদে ERAP অ্নুদমাত্তেত হদেদছ তারা পপদত পাদর: 

 13 মাচক  2020 তাপ্ররবখ বা তার পবর  মা হওয়া ববকয়া ভাড়ায় 12 মাস পর্কন্ত বদকো ভাড়ার পপদমন্ট কপবত 

পাবরন। 

 3 মাস পর্কন্ত অ্ত্ততত্তরক্ত ভাড়া সহােতা কপবত পাবরন, র্প্রে পপ্ররবারটি তাবের কমাে মাপ্রসক আবয়র 30 শতাংশ বা 
তার কবপ্রশ ভাড়ার  নয বযয় কবর। 

 13 মাচক  2020 তাপ্ররবখ বা তার পবর  মা হওয়া ববকয়ার উপর 12 মাস পর্কন্ত প্রবেযুৎ বা গযাবসর বদকো 
ইউটিত্তিটি পপদমন্ট কপবত পাবরন। 

 

কীভাবব আববেন করববন কসই প্রবষবয় প্রবস্তাপ্ররত তবথ্যর  নয, এবং আপপ্রন বা আপনার ভাড়াবেরা তার  নয কর্াগয প্রকনা তা 
 ানবত, কেখুন otda.ny.gov/erap ওবয়বসাইেটি। এোড়াও কপ্রমউপ্রনটি আিাপ্ররত সংগঠন আবে র্ারা পাুঁচটি ববরা  বুড় 

প্রনউ ইয়কক  বাসীবের সাহার্য কবরন আববেন করবত, তাবের তাপ্রিকা পাওয়া র্াবব nyc.gov/erap ওবয়বসাইবে। 

 

 

নিউ ইয়র্ক বাসীদের সাহায্য র্রদে আমাদের সাদে র্াজ র্রুি 

প্রয ়োজযে নেউ ই র্ক ব়োসীযের স়োহ়োয্য দেও ়োর সম  নেউ ই র্ক  নসটির ব়োন়ির ম়োনির্যের শূেয পে পূরণ 
র্র়োর এবং ত়োযের পনরচ়োনিত আ  ব়ো়ি়োযে়োর সুযয়্োগ রয যে। সম়োজযসব়ো নবভ়োগ  
(Department of Social Services, DSS) আশ্র  বযবস্থ়ো দেযর্ দবনরয  আস়ো পনরব়োরযর্ নসটি দ্ব়োর়ো অেক়োন ত 
ভ়ো়ি়োর ভতুক নর্ দেযব। এই পনরব়োর এবং বযনিযের জেয ভ়ো়ি়োর ভতুক নর্ রয যে য়্ো ভ়ো়ি়ো এবং ত়োর়ো 
নেযজর়োই য়্ো নেযত প়োরযব ত়োর মযযয প়োেকর্য ততনর র্যর। নসটি দয়্োগয ক্ল়োয ন্টযের পযে ে়োি়োযির নিও, নর্েু 
দেযে, ইউনেট সে়োির্রযণর জেয ব়োন়ির ম়োনির্যর্ দব়োে়োসও নেযত প়োযর। 
 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-notification.pdf
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page
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এই চয়োযিনজং অেকনেনতর্ সময , DSS ক্ল়োয ন্টযের ভ়ো়ি়ো দেও ়ো ব়োন়ির ম়োনির্যের ভ়ো়ি়োর আ  নস্থর র়োখযত 
স়োহ়োয্য র্রযত প়োযর। দয্যহতু নসটি ভ়ো়ি়োর দবনশরভ়োগ অংশ পনরযশ়োয র্রযে, এবং ভ়ো়ি়োযটযের আ  র্যম 
দগযি দসই ভ়োগ ব়ো়িযত প়োযর, নসটি ভ়ো়ি়ো ভতুক নর্ ব়োন়ির ম়োনির্যর্ দয্ জ়োেি়ো  গ়োর্ক  নেি ে়ো এবং 
প্র়োণে়োশর্ ে  এমে জখযম ভুযগযে। 
 
নসটি ভ়ো়ি়ো ভতুক নর্ সম্পযর্ক আরও তেয এখ়োযে প়োও ়ো য়্োযব: 
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/rent-subsidy-flyer.pdf।     
য্নে ভ়ো়ি়ো দেও ়োর জেয আপে়োর দর়্োেও অয়োপ়োটক যমন্ট ে়োযর্, অেুগ্রহ র্যর প়োবনির্ এেযগজযমন্ট ইউনেযটর 
দহ়োম স়োযপ়োটক  ি়োইে 929-221-0047-এ র্ি র্রুে ব়ো অেি়োইযে িমকটি পূরণ র্রুে এখ়োযে 
http://nyc.gov/homesupportunit। 
 

বেিার ইনদেকশন: ত্তর্পাটত দমন্ট অ্ফ ত্তবত্তডং (Department of Building, DOB) 

 
প্রডপােক বমন্ট অফ প্রবপ্রডংস-এর বয়িার ইউপ্রনে তত্ত্ববিান কবর প্রনউ ইয়কক  প্রসটি-র বয়িার স্থাপণ ও চািাবনা এবং ফুবয়ি কতি 

সংরক্ষণাগারগুপ্রিবক। সম্পপ্রির মাপ্রিকবের োপ্রয়ে হি কর্, তারা প্রনপ্রিত করবব তাবের বয়িারগুপ্রি প্রনরাপেভাবব চািাবনা 
হবব এবং কসগুপ্রি প্রবপ্রডং ককাড ও অনযানয সংপ্রিষ্ট আইন কমাতাববক চািাবনা হবব। িপ্রত বের অবক্টাবর ও কম মাবসর মবিয 
র্বথ্ষ্ট পপ্ররমাণ তাপ উৎপােন করবত না পারবি HPD িঙ্ঘন হবত পাবর, ইন্সবপকশন ফী, প্রসপ্রভি  প্ররমানা িার্ক হবত পাবর 

এবং/অথ্বা HPD-র প্রহে কসন্সর কিাগ্রাবম অন্তভুক ক্ত হবত পাবর। আমরা েঢ়ৃভাবব আপনাবের উৎসাপ্রহত করব কর্, আপনাবের 

ইন্সবপকশন কর্ন িবয়া নমবতা বাপ্রষকক প্রভপ্রিবত করা হয় এবং আপনার বয়িার রক্ষণাববক্,ণ করা হয় উৎপােনকারীর 

প্রনবেকশ অনুর্ায়ী, র্াবত িবয়া নমবতা র্বথ্ষ্ট পপ্ররমাবণ তাপ উৎপােন করা র্ায়।  

 

বেিার ইিদপকশন সাইদকি - 1  ানযু়াপ্রর কথ্বক 31 প্রডবসের। এই সাইবকবি কিা কিশার বয়িার এবং হাই কিশার 

বয়িার-এর প্রভতবর ও বাইবর ইন্সবপকশনগুপ্রি কবর ফাইি করবত হবব প্রডপােক বমবন্টর কাবে। 

 হাই কিশার বয়িার ইন্সবপকশনগুপ্রি 

 কিা কিশার বয়িার ইন্সবপকশনগুপ্রি 

 িথ্ম পরীক্ষার অযাপবয়ন্টবমন্টগুপ্রি 

 ফী ও কপনাপ্রি ফাইি করা 
 ববকয়া DOB বয়িার িঙ্ঘনগুপ্রি কিা  করা 

 

বেিার ত্তর্ত্তভশদনর সাদথ প াগ্াদ াগ্ করুন: 

Boiler Division Customer Service Window 
280 Broadway, 1st Floor 
New York, NY 10007 

সময়: সকাি 8:30 ো কথ্বক েপুরু 2:00 ো (কসামবার - শুক্রবার) 

 
বয়িার প্রডপ্রভশন হেিাইন (নন-কেকপ্রনকাি িবের  নয) 
(212) 393-2661 বা www.nyc.gov/dobhelp 

সময়: সকাি 8:30 ো কথ্বক প্রবকাি 4:00 ো (কসামবার - শুক্রবার) 

 
বয়িার িঙ্ঘন সংক্রান্ত কর্ সািারণ িেগুপ্রি মানুবষর থ্াবক তার উির  ানবত পড়ুন DOB-র সািারণত প্র জ্ঞাপ্রসত িেগুপ্রি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhra%2Fdownloads%2Fpdf%2Frent-subsidy-flyer.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C30e727248e234b65983e08d914e4ded5%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637563795489947978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KSO30YvCBTBAJ93nj9kOa4tyo5IRAb%2BbfdX4OGXfYNI%3D&reserved=0
http://nyc.gov/homesupportunit
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-low-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-low-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-filing-fees-and-penalties.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-filing-fees-and-penalties.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-violations.page
https://a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/dobNowHelp.jsp
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler_faqs.page


 

 

 

 

5 

 

 

 

 

বয়িার কেকপ্রনকাি ইউপ্রনে (িথ্ম পরীক্ষার অযাপবয়ন্টবমন্ট বা অনযানয কেকপ্রনকাি বয়িার সংক্রান্ত িেগুপ্রি বা সমসযার 

 নয) 
(212) 393-2784 

সময়: সকাি 8:30 ো কথ্বক েপুরু 3:30 ো। (কসামবার-শুক্রবার) 

নন-কেকপ্রনকাি িেগুপ্রির  নয: www.nyc.gov/dobhelp 

কেকপ্রনকাি িেগুপ্রির  নয: BoilerTechnical@buildings.nyc.gov  

 
কর্াগাবর্াবগর অপ্রতপ্ররক্ত তথ্য: 

DEP বয়িার করপ্র বেশন পুননকপ্রবকরণ (718) 595-3855 

বয়িার সংক্রান্ত অপ্রভবর্াগগুপ্রি 311 অনিাইন কেখুন অথ্বা 311 কফান করুন 

 

https://a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/dobNowHelp.jsp
মেইল:BoilerTechnical@buildings.nyc.gov
https://portal.311.nyc.gov/

