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সম্পত্তির মাত্তিকদের বুদিটিন – নদেম্বর 2021 
 
প্রিয় সম্পপ্রির মাপ্রিকগণ, 

  

আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) প্রনউ ইয়কক  প্রসটির আবাসন রক্ষণাববক্ষণ 

আইন (Housing Maintenance Code), প্রনউ ইয়কক  স্টেবের একাপ্রিক বাসস্থাবনর আইন (Multiple Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয 
িাসপ্রিক আইন স্টমবন চিার সমর্কবন আবাপ্রসক ভববনর মাপ্রিকবের উপিভয উপকরণ ও সংস্থানগুপ্রি সম্পবকক  নতুন আইন িণয়ন ও তর্য 
সম্পবকক  পর্কায়ক্রবম আপবেে িোন কবর। এই বুবিটিনটি (ও আবগর বুবিটিনগুপ্রি) অনয ভাষায় পড়বত HPD website  স্টেখুন। 

  

এই িকাশনা শুিুমাত্র তর্যমূিক উবেবশযই করা হবে এবং এর উবেশয আইপ্রন পরামশক স্টেওয়া নয়। এই তর্য মাপ্রিক ও ভাড়াটিয়াবের প্রনউ 

ইয়কক  প্রসটির আবাসন সংক্রান্ত আইন ও প্রনয়মাবিী সম্পপ্রকক ত র্াবতীয় কতক ববযর সম্পূণক বা চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 

 
 

গুরুত্বপরূ্ণ তাত্তরখ (ত্তনদে ত্তবস্তাত্তরত রদেদে) 

1 ত্তিদসম্বর: স্টপইবের সীসার স্তর, র্া 2004 সাবির স্থানীয় আইন 1 এর িবয়াজনীয়তাগুপ্রিবক প্রিগার কবর তা পপ্ররবপ্রতক ত 

হবে 

1 ত্তিদসম্বর থেদক 31 ত্তিদসম্বর পর্ণন্ত: বাপ্রষকক ছারবপাকা নপ্রর্ভুক্তকরণ (অনিাইন) 

15 জানুোত্তরর মদযে: 6 বছবরর কম বয়সী প্রশশুর উপপ্রস্থপ্রত সম্পবকক  সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের বাপ্রষকক অনুসন্ধান - 1960 এর 

আবগ প্রনপ্রমকত ভববনর সমস্ত ভাড়াবেবের কাবছ স্টপ ৌঁবছ স্টেওয়া হবয়বছ 

15 জানুোত্তরর মদযে: 11 বছবরর কম বয়সী একটি প্রশশুর উপপ্রস্থপ্রতর স্টক্ষবত্র উইবডা গােক  বাপ্রষকক অনুসন্ধান-একাপ্রিক 

বাসস্থাবনর সমস্ত ভাড়াবেবের কাবছ স্টেপ্রিভার করা হবয়বছ (3 বা তার স্টবপ্রশ ইউপ্রনে সহ প্রবপ্রডং)  

 

2022 এর জনে প্রদোজনীে অনোনে থনাটিশ এবং পত্তরেশণন 

বাপ্রড়র স্টভতবর অযািাপ্রজক র প্রবপে 

স্টোভ নব কভার 

 

 

সীসা ত্তেত্তিক থপইন্ট  

1 ত্তিদসম্বর থেদক থপইদন্ট সীসার স্তর শুরু হদে র্া 2004 সাদির স্থানীে আইন 1 এর প্রদোজনীেতাগুত্তিদক ত্তিগার কদর তা 
পত্তরবত্ততণ ত হদে৷ 

 

• 2021 সাদির 1 ত্তিদসম্বর তাত্তরদখ, 2019 সাদির স্থানীে আইন 66 এবং আবাসন সংরক্ষর্ ও উন্নেন ত্তবোগ 

(Housing Preservation and Development, HPD) কততণ ক গতহীত ত্তনেম থমদন, সীসা-ত্তেত্তিক থপইদন্টর সংজ্ঞা 
সংদশাযন করা হদব এমন একটি থপইন্ট ত্তহদসদব, থর্টির সীসা সামগ্রী 0.5 ত্তমত্তিগ্রাম/থসত্তম2 বা তার থেদে থবত্তশ 

পত্তরমাদপর র্া পরীক্ষাগাদর ত্তবদেষর্ দ্বারা ত্তনযণাত্তরত হে অেবা অনুদমাত্তেত PCS সহ একটি XRF র্ন্ত্র এবং  
0.5 ত্তমত্তিগ্রাম/থসত্তম2 এর একটি পরীক্ষা কমণ স্তদর থপ্রাগ্রাম করা হে। মাপ্রকক ন র্ুক্তরাবের আবাসন ও নাগপ্ররক উন্নয়ন 

প্রবভাগ, 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 অযাকশন স্টিবভবি পরীপ্রক্ষত XRF র্ন্ত্র ভাইবকন প্রেবেকশন মবেি Pb200i এর জনয একটি PCS 

অনুবমােন কবরবছ। অতএব, র্তক্ষণ না 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 অযাকশন স্টিবভবি পরীপ্রক্ষত এই িরবনর বাপ্রণপ্রজযকভাবব উপিব্ধ 

আবরকটি র্বন্ত্রর স্টসই অযাকশন স্টিবভবি একটি অনুবমাপ্রেত PCS জাপ্রর করা হয় ততক্ষণ এই র্ন্ত্রটি প্রনউ ইয়কক  প্রসটিবত XRF 

পরীক্ষা চািাবনার জনয িবয়াজনীয় ভাইবকন হবব।  

 

প্রনউ ইয়কক  প্রসটি  

আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)  

বিবৎকরণ ও পাড়া পপ্ররবষবা েপ্তর (OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES)  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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এই পপ্ররবতক ন সম্পবকক  আরও তবর্যর জনয অবটাবর_2021 সীসা বুবিটিন স্টেখুন, অর্বা আপপ্রন িায়শই প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নগুপ্রি পর্কাবিাচনা 
করবত পাবরন, উভয়ই HPD-এর ওবয়ববপবজ, প্রিপ্র ংবয়র আওতায় অনযানয ভাষায় উপিব্ধ রবয়বছ।  

 

 
বাত্তষণক োরদপাকা নত্তেেুক্তকরর্  

 

একাপ্রিক বাসস্থাবনর সম্পপ্রির মাপ্রিকবের বাপ্রষকক ছারবপাকার প্ররবপােক টি ইবিকিপ্রনকভাবব HPD-এর সাবর্  াইি করবত হবব। নপ্রর্ভুক্ত 

করার সময়কাি 1 প্রেবসম্বর স্টর্বক শুরু হয় এবং 31 প্রেবসম্বর স্টশষ হবব। ছারবপাকা নপ্রর্ভুক্তকরণ সম্পবকক  আরও তবর্যর জনয অবটাবর 

2021 বুবিটিন স্টেখুন বা HPD-এর ওবয়বপৃষ্ঠা স্টেখুন। 

 

 

সীসা বাত্তষণক থনাটিশ এবং উইদডা গািণ  বাত্তষণক থনাটিশ (জানুোত্তর 1 - জানুোত্তর 16) 

 

জানুয়ারী 1 - 16 জানুয়ারী এর মবিয, প্রনউ ইয়কক  প্রসটির আইবন প্রনপ্রেকষ্ট িরবনর প্রবপ্রডংবয়র মাপ্রিকবের সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে এবং উইবডা 
গােক  সম্পপ্রকক ত ভাড়াবেবের বাপ্রষকক স্টনাটিশ প্রবতরণ করা িবয়াজন। বাপ্রষকক স্টনাটিশ 15 স্ট ব্রুয়াপ্ররর মবিয ভাড়াবেবের কাছ স্টর্বক স্ট রত 

প্রনবত হবব। িপ্রতটির জনয বাপ্রষকক স্টনাটিশ পৃর্কভাবব বা অনুবমাপ্রেত সপ্রিপ্রিত পদ্ধপ্রত বযবহার কবর পাঠাবনা স্টর্বত পাবর র্খন প্রবপ্রডংবয়র 

জনয উভয় স্টনাটিবশর িবয়াজন হয়। স্টনাটিশ নীবচ স্টেওয়া হবয়বছ। 

 

 উইদডা গািণ   

10 বছর বা তার কম বয়সী প্রশশু অযাপােক বমবে র্াকবছ প্রকনা তা প্রনিকারণ করবত সম্পপ্রির মাপ্রিকবের অবশযই বাপ্রষকক স্টনাটিশ বযবহার 

করবত হবব। র্প্রে 10 বছর বা তার কম বয়সী একটি প্রশশু একটি অযাপােক বমবে র্াকার জনয প্রনিকাপ্ররত হয়, মাপ্রিকবক অবশযই ির্ম 

তিার বার্রুম এবং অযাপােক বমবের বারান্দা বা ছাবে র্াওয়ার জানািা সহ সমস্ত জানািায় অনুবমাপ্রেত উইবডা গােক  সরবরাহ করবত 

হবব এবং সঠিকভাবব ইনেি করবত হবব স্টর্খাবন প্রশশু র্াবক এবং িপ্রতটি সািারণ এিাকার উইবডাবত, র্প্রে র্াবক, স্টসই িরবনর 

প্রবপ্রডংগুপ্রিবত। এই আইবনর বযপ্রতক্রমগুপ্রি হি স্টসইসব জানািা র্া অপ্রি-প্রনগকমবণর জনয স্টখািা হয় এবং ির্ম তিার জানািা স্টর্গুপ্রি স্টর্ 

প্রবপ্রডংবয়র প্রিতীয় তিা এবং তার ওপবর অপ্রি-প্রনগকমণগুপ্রি রবয়বছ স্টসগুপ্রির স্টক্ষবত্র প্রিতীয় িস্থান পবর্র জনয িবয়াজনীয়। 10 বছর বা 
তার কম বয়সী প্রশশু অযাপােক বমবে না র্াকবিও একজন ভাড়াবে একটি উইবডা গােক  ইনেি করার অনুবরাি করবত পাবরন। 

 

সীসা ত্তেত্তিক থপইন্ট  

6 বছবরর কম বয়সী একটি প্রশশু একটি আবাপ্রসক ইউপ্রনবে র্াবক প্রকনা তা প্রনিকারণ করবত সম্পপ্রির মাপ্রিকবের অবশযই বাপ্রষকক স্টনাটিশ 

বযবহার করবত হবব। NYC আইবনর অিীবন সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের জনয "প্ররসাইেস" মাবন একটি আবাপ্রসক ইউপ্রনবের মবিয িপ্রত সপ্তাবহ 

প্রনয়প্রমতভাবব 10 বা তার স্টবপ্রশ ঘো বযয় করা। একবার 6 বছবরর কম বয়সী একটি প্রশশু বসবাবসর জনয প্রনিকাপ্ররত হবি, মাপ্রিকবক 

অবশযই স্টসই অযাপােক বমবে এবং প্রবপ্রডংবয়র সািারণ এিাকায় একটি বাপ্রষকক পপ্ররেশকন করবত হবব র্াবত সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের ঝুৌঁ প্রকগুপ্রি 

খুৌঁবজ স্টবর করা র্ায় র্া তারপর অবশযই িতযপ্রয়ত ঠিকাোর এবং প্রনরাপে কাবজর অনুশীিন বযবহার কবর সংবশািন করবত হবব। 

মাপ্রিকবের অবশযই এই সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের বাপ্রষকক স্টনাটিশ প্রবতরণ, স্টসগুপ্রি সংগ্রহ, বাপ্রষকক পপ্ররেশকন এবং প্রনউ ইয়কক  প্রসটি চাইডহুে 

প্রিে পয়জপ্রনং প্রিবভনশন অযাট, র্া 2004-এর স্থানীয় আইন 1 নাবমও পপ্ররপ্রচত, এর জনয িবয়াজনীয় সমস্ত প্রক্রয়াকিাবপর িযাক রাখবত 

হবব ,কমপবক্ষ 10 বছবরর জনয। HPD আপনার জনয সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের প্রবপে িপ্রতবরাবির জনয বাপ্রষকক স্টনাটিবশর একটি নমুনা 
সরবরাহ কবরবছ - প্রশশু সম্পপ্রকক ত অনুসন্ধান - সারাংশ  মক অর্বা আপনার সম্পপ্রির সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে স্টরকেক  HPD িারা প্রনরীপ্রক্ষত 

হওয়ার স্টক্ষবত্র, আপপ্রন সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে বাপ্রষকক স্টনাটিশ প্রবতরবণর িযাক রাখার জনয একটি অনুরূপ নপ্রর্ বযবহার করবত পাবরন। 

অনযানয নমুনা প্রবজ্ঞপ্রপ্ত এবং 2004 সাবির স্থানীয় আইন 1 সম্পপ্রকক ত আরও সংস্থান HPD সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে ওবয়বসাইবে উপিব্ধ। 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-lead-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
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/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
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নীবচর সারণীটি রূপবরখা স্টেয় র্খন উইবডা গােক  এবং সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে বাপ্রষকক স্টনাটিবশর িবয়াজন হয়: 

 

 উইদডা গািণ স বাত্তষণক থনাটিশ সীসা-ত্তেত্তিক থপইন্ট বাত্তষণক থনাটিশ 

একাত্তযক বাসস্থান  

(3 বা তার স্টবপ্রশ অযাপােক বমে) 
িবয়াজন, প্রনমকাবণর বছর প্রনপ্রবকবশবষ 

• 1960 সাবির আবগ প্রনপ্রমকত সমস্ত প্রবপ্রডংবয়র 

জনয িবয়াজনীয়।  

• 1960-1978 সাবি প্রনপ্রমকত প্রবপ্রডংবয়র জনযও 

িবয়াজনীয় র্প্রে মাপ্রিক জাবনন স্টর্ স্টসখাবন 

সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে রবয়বছ। 

• ইংবরপ্রজ এবং স্প্যাপ্রনবশ উপিব্ধ করাবনা 
আবশযক। 

বেত্তক্তগত বাসস্থান  

(1-2টি অযাপােক বমে স্টর্খাবন কমপবক্ষ 

একটি ইউপ্রনে মাপ্রিবকর েখবি স্টনই) 

িবয়াজন স্টনই, প্রকন্তু সুপাপ্ররশ করা হয় 

• 1960 সাবির আবগ প্রনপ্রমকত সমস্ত প্রবপ্রডংবয়র 

জনয িবয়াজনীয়।  

• 1960-1978 সাবি প্রনপ্রমকত প্রবপ্রডংবয়র জনযও 

িবয়াজনীয় র্প্রে মাপ্রিক জাবনন স্টর্ স্টসখাবন 

সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে রবয়বছ। 

• ইংবরপ্রজ এবং স্প্যাপ্রনবশ উপিব্ধ করাবনা 
আবশযক। 

  

একটি প্রবপ্রডংবয়র জনয স্টকান আকাবরর িবয়াজন তার উপর প্রনভক র কবর, একজন মাপ্রিক ভাড়াবেবের িপ্রতটি িবয়াজনীয়  মক পৃর্কভাবব 

িোন করবত পাবরন বা সপ্রিপ্রিত  মক বযবহার করবত পাবরন: 

• উইবডা গােক স বাপ্রষকক স্টনাটিশ 

• সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে বাপ্রষকক স্টনাটিশ ইংবরপ্রজ এবং স্প্যাপ্রনবশ  

•  সপ্রিপ্রিত সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে এবং উইবডা গােক  ইংবরপ্রজ এবং স্প্যাপ্রনবশ  বাপ্রষকক স্টনাটিশ 

 

 

বাত্ত়ির থেতদর অোিাত্তজণ র ত্তবপে  

 
বাত্ত়ির থেতদর অোিাত্তজণ র ত্তবপদের জনে বাত্তষণক প্রদোজনীেতা অনুস্মারক 

2018 সাবির স্থানীয় আইন 55 অনুসাবর একাপ্রিক বাসস্থাবনর মাপ্রিকবের িবয়াজন: 

• ইৌঁেরুগুবিা, স্টতিাবপাকা, ইৌঁেরু এবং ছাৌঁবচর মবতা ইনবোর অযািাবজক ন প্রবপবের জনয বাপ্রষকক ইউপ্রনে পপ্ররেশকন করুন এবং 

ভাড়াবে বা HPD স্টর্বক সরাসপ্রর িাপ্ত স্টর্ স্টকানও অপ্রভবর্াবগর উির প্রেন। নতুন ভাড়াবে িবববশর আবগ খাপ্রি 

অযাপােক বমেগুপ্রি সম্পূণকভাবব পপ্ররষ্কার করা এবং কীেপতি ও ছাৌঁচ মুক্ত করা প্রকনা প্রনপ্রিত করুন। 

o নমুনা অনুসন্ধানী িপ্রতববেন 

• ভাড়াবে এবং বাপ্রড়ওয়ািাবের ইনবোর অযািাবজক ন এবং স্থানীয় আইন 55  যাট প্রশে সম্পবকক  কী জানা উপ্রচত তা এবং 

িপ্রতটি ভাড়াবে প্রিবজর সাবর্ একটি স্টনাটিশ িোন করুন র্া প্রবপ্রডংবক ইনবোর অযািাবজক ন মুক্ত রাখার জনয সম্পপ্রির 

মাপ্রিবকর োপ্রয়ত্ব স্প্ষ্টভাবব ববি। 

• কীেপতবির উপদ্রব িপ্রতকার করুন। কীেপতবির উপদ্রব স্টমাকাববিায় সমত্তিত কীটপতঙ্গ বেবস্থাপনা (IPM) বযবহার 

করুন। স্থানীয় আইন 55 এবং প্রনউ ইয়কক  প্রসটির 54-04 িারার 28 প্রনয়বমর িারা 27-2017.9-এর প্রনরাপে কাবজর 

অনুশীিনগুপ্রি অবশযই অনুসরণ করবত হবব সংক্রমবণর কারণ হবত পাবর এমন স্টকাবনা অন্তপ্রনকপ্রহত ত্রুটি (স্টর্মন আদ্রকতা) 
মূিযায়ন এবং সংবশািন করার সময়। IPM িবয়াজনীয়তা। 

• ছাৌঁচ অবস্থার িপ্রতকার। ছাৌঁবচর িপ্রতকার এবং আপনার প্রবপ্রডংবয়র জনয প্রনপ্রেকষ্ট িবয়াজনীয়তা (কাবজর অনুশীিন এবং 

িবয়াজনীয় ঠিকাোর) সম্পবকক  আরও তবর্যর জনয, আমাবের অযািাবজক ন হযাজােক স ওবয়ববপজ স্টেখুন। 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
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/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
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/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/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/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/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
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থটাে নব কোর বাত্তষণক ত্তবজ্ঞত্তি  

একাপ্রিক বাসস্থাবনর সম্পপ্রির মাপ্রিকবের ভাড়াবেবের একটি বাপ্রষকক স্টনাটিশ িোন করবত হবব (স্টোভ নব কভাবর HPD-এর 

ওবয়বসাইে পৃষ্ঠায় একাপ্রিক ভাষায় উপিব্ধ র্া ভাড়াবেবের) র্া ভাড়াবেবের অবশযই জানাবব স্টর্: 

• বাপ্রষকক স্টনাটিশ প্রবতরবণর প্রত্রশ প্রেবনর মবিয স্টোভ নব কভার উপিব্ধ করা হবব; 

• ছয় বছবরর কম বয়সী স্টকাবনা প্রশশু ইউপ্রনবে র্াকুক না স্টকন মাপ্রিকবক অবশযই তাবের অনুবরািকারী স্টর্ স্টকাবনা 
পপ্ররবারবক স্টোভ নব কভার িোন করবত হবব; এবং 

• ভাড়াবেরা বাপ্রড়ওয়ািার প্রিপ্রখত িতযাখযাবনর মািযবম স্টোভ নব কভার অগ্রাহয করবত পাবর। র্প্রে একজন ভাড়াটিয়া 
মাপ্রিবকর কাবছ প্রিপ্রখত িতযাখযান জমা না স্টেয়, তাহবি মাপ্রিক এখনও স্টর্ স্টকানও পপ্ররবারবক স্টোভ নব কভার সরবরাহ 

করবত বািয স্টর্খাবন মাপ্রিক জাবনন বা র্ুপ্রক্তসিতভাবব জানা উপ্রচত স্টর্ ছয় বছবরর কম বয়সী একটি প্রশশু বাস কবর 

স্টোভ নব কভাবরর জনয িতযাখযাবনর স্টর্বকান প্রবজ্ঞপ্রপ্তর নপ্রর্ভুক্ত িমাণ রাখা মাপ্রিবকর বািযবািকতা, আবাপ্রসক ইউপ্রনে স্টর্বক 

প্রবজ্ঞপ্রপ্ত স্টর্টি স্টোভ নব কভাবরর জনয অনুবরাি কবরপ্রছি, এবং নপ্রর্ভুক্ত িমাণ স্টর্ মাপ্রিক একটি পপ্ররবারবক স্টোভ নব কভাবর 

স্টেওয়ার স্টচষ্টা কবরপ্রছবিন স্টর্খাবন মাপ্রিক জাবনন বা র্ুপ্রক্তসিতভাবব জানা উপ্রচত স্টর্ ছয় বছবরর কম বয়সী একটি প্রশশু বাস কবর। 

মাপ্রিকবের HPD-এ স্টনাটিশ জমা স্টেওয়ার িবয়াজন স্টনই। 

 

 
NYC অেণ ত্তবোগ (Department of Finance, DOF) 

অববতত্তনক পত্তরদবশ ত্তনেন্ত্রর্ থবাদিণ র রাে সংরক্ষর্ করুন! 

 

প্রনউ ইয়কক  প্রসটি একটি অস্থায়ী স্টিাগ্রাম অ ার করবছ র্া স্টর্াগয পপ্ররববশগত প্রনয়ন্ত্রণ স্টবােক  (ECB) রাবয়র জনয হ্রাস করা অর্ক িোবনর 

অনুমপ্রত স্টেয়। 

  

আপনার কাদে র্ত্তে অববতত্তনক ECB রাে োদক, তাহদি তারা FAIRER (জত্তরমানা এবং সুে হ্রাস পনুরুদ্ধার সক্ষম কদর) 

থপ্রাগ্রাদমর অযীদন কমাদনার জনে থর্াগে হদত পাদরন। 

  

আপনার শুনাপ্রন হবয়বছ প্রকনা এবং স্টকাপ্রভে-19 মহামারী চিাকািীন রায় স্টেওয়া হবয়প্রছি প্রকনা তার উপর প্রনভক র কবর, আপনার সঞ্চয় 

75% পর্কন্ত হবত পাবর। এই সঞ্চয় আপনার রাবয়র সাবর্ র্ুক্ত স্টকাবনা সুবের হ্রাস অন্তভুক ক্ত রবয়বছ। 

  

FAIRER স্টিাগ্রামটি 20 স্টসবেম্বর স্টর্বক 20 প্রেবসম্বর, 2021 পর্কন্ত উপিব্ধ রবয়বছ। অংশগ্রহণ করবত। www.nyc.gov/mysummons 

স্টেখুন অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন স্টর্ আপনার র্প্রে স্টকাবনা অববতপ্রনক ECB রায় না র্াবক, তাহবি আপনাবক এই সমবয় স্টকাবনা বযবস্থা 
স্টনওয়ার েরকার স্টনই। 

  

স্টর্াগযতার মানেণ্ড এবং অনযানয গুরুত্বপূণক তর্য সহ FAIRER স্টিাগ্রাম সম্পবকক  আরও জানবত, www.nyc.gov/fairer এখাবন স্টেখুন। 

আপনার র্প্রে স্টকানও িশ্ন র্াবক, অনুগ্রহ কবর আমাবের সাবর্ অনিাইবন স্টর্াগাবর্াগ করুন বা 311 নম্ববর কি করুন। 

  

  

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
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cxLm55Yy5nb3Yvc2l0ZS9maW5hbmNlL3RheGVzL2ZpbmVzLWFuZC1pbnRlcmVzdC1yZWR1Y3Rpb24tZW5hYmxpbmctcmVjb3ZlcnkucGFnZT9fY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=SuB_6MVs-gcTa313cc1LEg
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3AMw%3A%3AaHR0cDovL3d3dy5ueWMuZ292L215c3VtbW9ucz9fY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=xIK49L9nkXFEZaWO0fIfHQ
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3ANA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cxLm55Yy5nb3Yvc2l0ZS9maW5hbmNlL3RheGVzL2ZpbmVzLWFuZC1pbnRlcmVzdC1yZWR1Y3Rpb24tZW5hYmxpbmctcmVjb3ZlcnkucGFnZT9fY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=mbkSkgU5vsJRVjYyFvZZjg
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3ANQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9ueWNkZXBhcnRtZW50b2ZmaW5hbmNlLnBvd2VyYXBwc3BvcnRhbHMudXMvU2lnbkluP1JldHVyblVybD0lMkZjcmVhdGUtY2FzZSUyRiUzRnRvcGljJTNERUNCVmlvbGF0aW9ucyZfY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=lBOU3i7strXiV9im5EpseQ
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সম্পত্তির থরত্তজদেশন  

 

সম্পপ্রি স্টরপ্রজবেশন 1 িা স্টসবেম্বর হওয়ার কর্া প্রছি: আপপ্রন র্প্রে 1 িা স্টসবেম্ববরর পবর আপনার প্রনবন্ধন জমা স্টেন, তাহবি HPD 

আপনার জমাটি স্টর্ ক্রবম িাপ্ত হবয়বছ স্টসই অনুসাবর এবং র্ত দ্রুত সম্ভব তা র্াচাই করবব। খাপ্ররজ করার অনুবরাি,  াইি সাটিক প্র বকে 

ইতযাপ্রের জনয আপনার োপ্রখি করবত প্রবিম্ব হবত পাবর। অনুগ্রহ কবর 2022-2023 প্রনবন্ধনকাি সময়সীমার আবগ আপনার সম্পপ্রি 

প্রনবন্ধন ভাবিাভাবব জমা প্রেবত ভুিববন না।  

 
স্টক প্রনবন্ধন করবব এবং কীভাবব প্রনবন্ধন করবত হবব স্টস সম্পবকক  আরও তবর্যর জনয, HPD’s ওবয়ববপইজ এ র্ান, অর্বা অনুগ্রহ কবর 

ইবমি (Register@hpd.nyc.gov) এর মািযবম প্রনবন্ধন সহায়তা ইউপ্রনবের সাবর্ স্টর্াগাবর্াগ করুন বা (212-863-7000) নম্ববর 

স্টেপ্রিব ান করুন।  

 

অনুগ্রহ কবর মবন রাখববন স্টর্ আমাবের অপ্র সগুপ্রি বতক মাবন COVID-19 এর কারবণ ওয়াক-ইন স্টরপ্রজবেশন সহায়তার জনয স্টখািা স্টনই। 
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