িনরাপেদ িনমাণ
� অিধকােরর িবল
ভাড়ােটেদর:
পরামশ েদওয়া
�
হে� েয:
_____ স�ি�র মািলক িডপাট� েম� অফ িব��ংস (Department of Buildings, DOB)-এর কােছ িনজ স�ি�েত িকছ�
কাজ করােনার অনুমিত েচেয় এক�ট আেবদন দািখল কেরেছন, যা েছাটখােটা পিরবত�ন বা সাধারণ েমরামিতর
কাজ নয়।
_____ স�ি�র মািলক িডওিব (DOB) -েক অবিহত কেরেছন েয তাঁেদর কােছ এক�ট ইমােজ��� ওয়াক� পারিমট চাওয়া
হে�।
_____ স�ি�র মািলক তাঁর েভাগদখেল থাকা স�ি�র জন� এক�ট অ�ায়ী শংসাপে�র আেবদন কেরেছন,
এই েনা�টশ�ট �িত�ট দখলকৃত আবািসক ইউিনেট িবতরণ করা �েয়াজন বা িব��ং লিবেত এবং �িত�ট িলফট ব�াংেকর
10 ফুেটর মেধ� থাকা �িত�ট তেল এবং �িত�ট িলফেটর 10 ফুেটর মেধ� বা িলফট েনই এমন েকানও িব��ংেয়, �িত�ট
�ধান িসঁিড়র 10 ফুেটর মেধ� বা িভতের সু��ভােব দৃশ�মান িহসােব লাগােনা �েয়াজন এবং বিণত� অনুেমািদত কাজ�ট
েশষ না হওয়া পয�
� েস�ট লাগােনা থাকেব।
কাজ�ট করার জন� যিদ ভাড়ােট সুর�া পিরক�নার �েয়াজন হয়, তেব মািলকেক "েসখানকার বািস�ােদর তা জানােনার
জন� েনা�টশ" লাগােত হেব এবং তা িবতরণ করেত হেব যা তােদরেক জানােব েয এক�ট ভাড়ােট সুর�া পিরক�না িব��ং
িবভােগর সােথ দােয়র করা হেয়েছ। েনা�টশ�ট অবশ�ই �িত�ট দখলকৃত আবািসক ইউিনেট িবতরণ করেত হেব এবং
িব��ং লিবেত এবং �িত�ট িলফট ব�াংেকর 10 ফুেটর মেধ� থাকা �িত�ট তেল, বা, েকানও িলফট ছাড়াই এক�ট িব��ংেয়,
�িত�ট �ধান িসঁিড়র 10 ফুেটর মেধ� বা িভতের সু��ভােব দৃশ�মান িহসােব লাগােত হেব এবং বিণত� অনুেমািদত কাজ�ট
েশষ না হওয়া পয�
� তা লাগােনা থাকেব।
েয ধরেনর কাজ করা হে� তার িববরণ এবং একািধক আবাসেনর অব�ান�িল েযখােন কাজ�িল করা হেব
তার িববরণ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
কােজর সময় অনুপল� বা িবি�ত হওয়ায় �ত�ািশত সুেযাগ-সুিবধা বা অত�াবশ�কীয় পিরেষবা�িলর িববরণ
এবং কীভােব মািলক েসই ধরেনর অনুপল�তা বা বাধা িব�েক �াস করেবন তার িববরণ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
িনমােণর
�
সময়কাল _______________________________________________________________________________
কাজ েশষ করার জন� িনধািরত
�
সময়সীমা ___________________________________________________________
মািলেকর এেজ� বা কমচারী
�
যাঁর সােথ কাজ স�িক�ত সাধারণ িবষয়�িলর জন� েযাগােযাগ করা েযেত
পাের
নাম: ______________________________________________ েযাগােযােগর ন�র: __________________________
মািলেকর এেজ� বা কমচারী
�
যাঁর সােথ িনমাণকায
�
� চলাকালীন িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন কাজ স�িক�ত
জ�রী িবষয়�িলর জন� েযাগােযাগ করা েযেত পাের:
নাম: ______________________________________________ েযাগােযােগর ন�র: __________________________
েয কাজ�ট করা হে� েস স�েক� অিভেযাগ দােয়র করার জন� বা েস স�েক� �� করার জন�, 311 ন�ের িব��ং
িবভােগর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। যিদ আপনার অিভেযাগ�ট িলফট িব�ােটর কারেণ অনুেরাধ করা যু��স�ত বাস�ান
�দান করেত অসমথতার
�
সােথ স�িক�ত হয় তেব 311 বা (212) 416-0197 ন�ের মানবািধকার স�িক�ত িস�ট কিমশেনর
সােথ েযাগােযাগ ক�ন।
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