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

 

সম্পত্তি মাত্তিকদের জন্য বুদিটিন্ - মম 2022 

 

প্রিয় সম্পপ্রির োপ্রিকগণ, 
  
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) প্রনউ 
ইয়কক  প্রসটির আবাসন রক্ষণাববক্ষণ আইন (Housing Maintenance Code), প্রনউ ইয়কক  মেবের 
একাপ্রিক বাসস্থাবনর আইন (Multiple Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয িাসপ্রিক আইন 
মেবন চিার সের্কবন আবাপ্রসক ভববনর োপ্রিকবের জনয উপিভয উপকরণ ও 
সংস্থানগুপ্রি সম্পবকক  নতুন আইন িণয়ন ও তর্য সম্পবকক  পর্কায়ক্রবে আপবেে িোন 
কবর।এই বুবিটিনটি (ও আবগর বুবিটিনগুপ্রি) অনয ভাষায় পড়বত HPD ওবয়বসাইে মেখুন। 

 

এই িকাশনা শুিুোত্র তর্যেিূক উবেবশযই পপ্ররকপ্রিত এবং এর উবেশয আইপ্রন পরােশক 
মেওয়া নয়। এই তর্যটি প্রনউ ইয়কক  প্রসটির আবাসন আইন ও প্রনয়ে সম্পপ্রকক ত 
োপ্রিক এবং ভাড়াবেবের সেস্ত োপ্রয়বের সমূ্পণক বা চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 
 

 

সম্পত্তির মরত্তজদেশন্ 
 

আবাপ্রসক প্রবপ্রডংবয়র সম্পপ্রি োপ্রিকবের আইন অনুসাবর HPD সাবর্ বাপ্রষকক মরপ্রজবেশন 
করা িবয়াজন।পরবতী সম্পপ্রি মরপ্রজবেশন করার প্রনয়ে1িা জনু, 2022 মর্বক শুরু হবয় 
31 আগবে 2022-এ মশষ হবব ববি আশাকরা হবে।র্প্রে মসই আবাপ্রসক সম্পপ্রি, োপ্রিক 
মসই চেবর র্াকবেন প্রকনা তা প্রনপ্রবকবশবষ একাপ্রিক বাসস্থাবনর (3+ আবাপ্রসক ইউপ্রনে) 

হয়, বা বযপ্রিগতভাবব বসবাস করা (1-2 আবাপ্রসক ইউপ্রনে) হয় র্প্রে োপ্রিক বা 
োপ্রিবকর কাবের পপ্ররবার মকউই মসখাবন না র্াবকন তবব প্রবপ্রডং মরপ্রজবেশন করা 
িবয়াজন। র্খনই োপ্রিকানা পপ্ররবতক ন হয় বা র্খনই মকানও ববি মরপ্রজবেশবনর তর্য 
পপ্ররবতক ন হয় (উোহরণস্বরূপ, নতুন পপ্ররচািনা এবজন্ট বা সাইে েযাবনজবেন্ট) তখনই 
প্রবপ্রডং মরপ্রজবেশনও োবয়র করবত হবব। HPD মরপ্রজবেশবন মেওয়া মর্াগাবর্াবগর তর্য 
বযবহার কবরসািারণ তর্য এবং সম্পপ্রিবত জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রতবত সেস্ত সরকারী প্রবজ্ঞপ্রি 
পাঠায়। 

 

নতুন মরপ্রজবেশন ফেক একবার উপিভয হবি আপপ্রন HPD মর্বক একটি ইবেইি 
পাববন।আপপ্রন HPD-এর সম্পপ্রি মরপ্রজবেশন অনিাইন প্রসবেবে অনিাইবন (Property 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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Registration Online System) প্রগবয় মর্ মকানও তর্য র্া পপ্ররবতক ন করা িবয়াজন তা 
আপবেে কবর DOF-মক $13 মরপ্রজবেশন প্রফ িোন কবর অপ্রবিবে ফেকটি প্রিন্ট করবত 
পাবরন।র্া করার বাপ্রক আবে তা হি স্বাক্ষর করা এবং তাপ্ররখ মিখা (োপ্রিক এবং 
এবজন্ট দ্বারা) এবং ফবেকর বণকনা অনুর্ায়ী HPD-মক ইবেইি করা। এটি অযাবেস করা 
সহজ এবং দ্রুত বযবহার করা র্ায়।আপনারফেক সেয়সীোর েবিয িপ্রক্রয়া করার 
প্রবষয়টি প্রনপ্রিত করবত তাড়াতাপ্রড় মরপ্রজোর করুন! মরপ্রজবেশনসম্পবকক  িশ্নগুপ্রি 
register@hpd.nyc.gov-এ পাঠাবনা মর্বতপাবর। 

 

আরও তবর্যর জনয HPD ওবয়ববপজটি মেখুন। 
 

 

আবাসদন্ ছত্রাক থাকদি তা সঠিকভাদব সারান্ 
 

10 বগকফুবের মবপ্রশ জায়গায় েত্রাক র্াকবি তা েূিযায়ন করবত এবং সারাবত 10 বা 
তবতাপ্রিক ইউপ্রনে সহ আবাপ্রসক সম্পপ্রির োপ্রিকবের প্রনউইয়কক  মেে মিবার-
িাইবসন্সর্ুি েত্রাক েিূযায়নকারী এবং িপ্রতকারকারী (New York State Department of Labor-

licensed mold assessor and remediator) (এই েটুি ঠিকাোরবক অবশযই এবক অপবরর মর্বক 
সম্পণূক স্বািীন হবত হবব) প্রনবয়াগ করবত হবব। আপনার অঞ্চবি িাইবসন্সর্ুি েত্রাক ঠিক 
করার ঠিকাোর মপবত, NYS শ্রে প্রবভাগ (NYS Department of Labor)-এর িাইবসন্সিাি েত্রাক 
প্রনরােয় করার ঠিকাোবররঅনুসন্ধান েুিটি (Licensed Mold Contractors Search Tool) বযবহার 
করুন। এই িাইবসন্সিাি কেীবের অবশযই প্রনউ ইয়কক  প্রসটি িশাসপ্রনক মকাে িারা 24-

154 এবং প্রনউ ইয়কক  মেে শ্রে আইন িারা 32 মেবন চিবত হবব।  

10 বা তবতাপ্রিক আবাসন ইউপ্রনে র্াকা প্রবপ্রডং বা এেন প্রবপ্রডং মর্টি 25,000 বা তারও 
মবপ্রশ বগকফুে আবাপ্রসক নয় এেন মলার এপ্ররয়া র্াকা মজাপ্রনং িবে অবপ্রস্থত মসটির 
জনয 2018 এর স্থানীয় আইন 61 েত্রাকেিূযায়ন, েত্রাক হ্রাস এবং েত্রাক িপ্রতকাবরর জনয 
নূযনতে োন িপ্রতষ্ঠা কবরবে। আইবনর জনয েত্রাকপ্রনরােবয়র িাইবসন্সিাি বযপ্রির NYC 
পপ্ররববশ সংরক্ষণ প্রবভাবগর (Department of Environmental Protection, DEP) কাবে েত্রাক 
িপ্রতকার কেক পপ্ররকিনা প্রবজ্ঞপ্রি ফেক এবং েত্রাক িপ্রতকার কেক পপ্ররকিনাোবয়রকরার 
িবয়াজন রবয়বে। েত্রাক েূিযায়বনর িাইবসন্সিাি বযপ্রিবক িপ্রতকাবরর পরবতী েূিযায়ন 
ফেক এবং েত্রাক িপ্রতকাবরর পবরর সাটিক প্রফবকে ফাইি করবত হবব।এই ফমমগুত্তি DEP 
ওদ়েবসাইট (https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold-abatement.page)-এ উপিভযএবং 
ঠিকাোরদেরদসগুত্তি অন্িাইদন্ ফাইি করদত হদব। ঠিকাোরবের র্প্রে এই ফেকগুপ্রি 
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জো প্রেবত মকাবনা সেসযাহয়, তাহবি তাবের moldhelp@dep.nyc.gov-এ মর্াগাবর্াগ করা 
উপ্রচত। 

 

যথাযথভাদব োদ়ের ন্া কদর কাজ পত্তরচাত্তিত করার জন্য সম্পত্তি মাত্তিকদের $800 
মথদক $10,000 সীমার মদযয জত্তরমান্া ত্তেদত হদব। DEP োবয়র করারবপবজরপ্রিঙ্কটি হি 
https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold-abatement.page। 

 

োবয়রকরার পবর ঠিকাোরবের এই োবয়রকরার রপ্রশবের কপ্রপগুপ্রি োপ্রিকবক প্রেবত হবব, 
এবং HPD-এর প্রনয়ে অনুসাবর এই একই নপ্রর্র কপ্রপ10 বা তবতাপ্রিক ইউপ্রনে সহ 
প্রবপ্রডংবয়র মক্ষবত্র ক্লাস B এবং ক্লাস C েত্রাক সংক্রান্ত িঙ্ঘবনর জনয জাপ্রর করা 
সংবশািবনর সাটিক প্রফবকবের সাবর্ োবয়র করবত হবব। 
 

মর্ োপ্রিকবের উপবর বপ্রণকত েবত মপশাোরবের বযবহার করার িবয়াজন মনই তাবের 
মক্ষবত্র িপ্রতকাবরর কাজটি েত্রাক প্রনরােয়কারী বা োপ্রিক/োপ্রিবকর িপ্রতপ্রনপ্রি র্ার 
দ্বারাই সম্পন্ন করা মহাক না মকন, েত্রাক অপসারবণর জনয প্রনরাপে কাবজর অনশুীিন 
আবশযক। এই অনুশীিনগুপ্রির েবিয অন্তভুক ি রবয়বে: 

• মর্বকাবনা োাঁপ্রড়বয় র্াকা জি অপসারণ এবং প্রিক বা আর্দ্কতার পপ্ররপ্রস্থপ্রত ঠিক 
করা। 

• প্লাপ্রেবকর প্রশে প্রেবয় কাবজর জায়গাটিবক আিাো করা এবং মবর হওয়ার 
পর্গুপ্রিবক মেবক মেওয়া। 

• িুবিার েপ্রড়বয় পড়া সীপ্রেত করা। মখািা জায়গাগুপ্রি (মর্েন েরজা, 
মভপ্রন্টবিশন োক্ট) বন্ধ করা, এবং পপ্ররষ্কার করার আবগ সাবান এবং জি 
প্রেবয় েত্রাবকর জায়গাটিবত মফনা বতরী করার েবতা পদ্ধপ্রতগুপ্রি বযবহার 
করুন। 

• সাবান বা প্রেোরবজন্ট এবং জি প্রেবয় েত্রাক পপ্ররষ্কার করা। পপ্ররষ্কার করা 
জায়গাটি পুবরাপপু্ররশুপ্রকবয় প্রনন। 

• সঠিকভাবব পপ্ররষ্কার করা র্াবব না এেন সােগ্রী অপসারণ এবং বজক ন করা। 
• সেস্ত পপ্ররষ্কার করা সম্পপ্রকক ত বজক য মহপ্রভ-প্রেউটি প্লাপ্রেবকর বযাবগ ভবর 

মফবি মেওয়া। 
• মভজা মনকড়া বা HEPA ভযাকুয়াে প্রেবয় কাবজর জায়গা মর্বক মচাবখ পবড় এেন 

িুবিা পপ্ররষ্কার করা। 
• কাবজর জায়গাটিবক শুষ্ক এবং েশৃযত েত্রাক, িুবিা এবং আবজক না মর্বক েুি 

রাখা। 

এইঠিকানায়মেইলকরুন:moldhelp@dep.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold-abatement.page
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ত্তিপাটম দমন্ট অফ ত্তবত্তডং (Department of Building, DOB): মন্া মপন্াত্তি 
ত্তবজদন্সঅযাকদসসত্তর সাইন্ ইন্সদপকশন্ এবং মন্া মপন্াত্তি মিক অযান্ড ত্তরদটইত্তন্ং 
ও়োি ইন্সদপকশন্ মরাগ্রাম (No Penalty Business Accessory Sign Inspection and No penalty 

Deck and Retaining Wall Inspection Programs) 
27 এপ্রিি, 2022-এ, প্রসটি মনা মপনাপ্রি প্রবজবনস অযাকবসসপ্রর সাইন ইন্সবপকশন মিাগ্রাে এবং 
মনাবপনাপ্রি মেক এবং প্ররবেইপ্রনং ওয়াি ইন্সবপকশন মিাগ্রাে পনুরায় চািু কবরবে র্া 
আেিাতন্ত্র এপ্রড়বয় এবংগুরুেপূণক প্রনরাপিা েূিযায়ন এবং সংস্থাবন বািা প্রনেূকি কবর 
প্রবপ্রডং এবং কু্ষর্দ্বযবসার োপ্রিকবের আপ্রর্কক জপ্ররোনা োড়াই তাবের প্রবপ্রডংগুপ্রির 
প্রনরাপিা প্রনপ্রিত করবত সাহার্য করবব। মিাগ্রােগুপ্রি পাাঁচটি ববরাজবুড় কু্ষর্দ্বযবসার 
োপ্রিক, বাপ্রড়র োপ্রিক এবং অনযানয সম্পপ্রির োপ্রিকবের সঠিক রক্ষণাববক্ষবণর প্রবষবয় 
েূিযবান প্রনবেক প্রশকা িোন করার পাশাপাপ্রশ তাবের সম্পপ্রির অবস্থা সম্পবকক  আশ্বাস 
িোন কবর। 
 

মনা মপনাপ্রি প্রবজবনস অযাবেসপ্রর সাইন ইন্সবপকশন মিাগ্রাে এবং মনা মপনাপ্রি মেক 
এণ্ড প্ররবেইপ্রনং ওয়াি ইন্সবপকশন মিাগ্রাবের োিযবে, বাপ্রড়র োপ্রিক এবং বযবসার 
োপ্রিকরা 27 এপ্রিি, 2022 এবং 31 মে, 2022 এর েবিয শুি ু311 নেবর কি কবর তাবের 
সম্পপ্রির মর্বকাবনা আনুষপ্রিক বযবসার সাইন, মেক, বারান্দা বা প্ররবেইপ্রনং ওয়াবির 
প্রবনােূবিয একজন্ DOB পত্তরেশমক দ্বারা মন্া-মপন্াত্তি ত্তভজযু়োি পত্তরেশমন্-এর অনুবরাি 
করবত পাবরন।র্প্রে, পপ্ররেশকবনর পবর, এই বপ্রহরিন কাঠাবোগুপ্রি অপ্রনরাপে অবস্থায় পাওয়া 
র্ায়, প্রকন্তু তাৎক্ষপ্রণকভাবববেরােত করা হয়, তাহবি মকাবনা জপ্ররোনা জাপ্রর করা হবব 
না। 

 
 

 


