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সম্পত্তির মাত্তিকদের বুদিটিন – অদটাবর 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 তথ্যমূলক 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 সমূ্পণক বা 
চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 
 

গরমকাি শুরু হদ়েদে 1 িা অদটাবর থেদক  

 
আবাসন রক্ষণাদবক্ষণ থকাড  প্রবভাবগর 27-2029 এর অিীবন, প্রবপ্রডং মাপ্রিকবের আইনত তাবের ভাড়াবেবের তাপ 

িোন করা িবয়াজন। ত্তনম্নত্তিত্তিত অবস্থার অধীদন 1 িা অদটাবর থেদক 31 থে থম এর মদধে তাপ সরবরাহ 

করদত হদব: 
 

ত্তেন 

সকাি 6 ো স্টর্বক রাত 10 োর মবিয, র্প্রে বাইবরর তাপমাত্রা 55 প্রেপ্রির নীবচ নাবম, তাহবি প্রভতবরর তাপমাত্রাবক কমপবক্ষ 

68 প্রেপ্রি ফাবরনহাইবে র্াকবত হবব। 
 

রাত 

রাত 10 ো স্টর্বক সকাি 6 োর মবিয প্রভতবরর তাপমাত্রাবক কমপবক্ষ 62 প্রেপ্রি ফাবরনহাইবে র্াকবত হবব। 
 
 

থবডবাগ বাত্তষিক প্রত্ততদবেন  

 

একাপ্রিক বাসস্থান (গুপ্রি) এর সম্পপ্রির মাপ্রিকবের িবয়াজন: 

• িপ্রত বছর HPD এর সাবর্ 1 িা প্রেবসম্বর স্টর্বক 31 স্টশ প্রেবসম্বর এর মবিয একটি স্টবেবাগ বাপ্রষকক প্ররবপােক  ফাইি 

করবত হবব।  কী এবং ত্তকভাদব ফাইি করদত হদব থস সম্পদকি  ত্তবস্তাত্তরত তদেের জনে ত্তনদে থেিুন।  এই 

ত্তরদপার্ি টি ফাইি করদত মাত্র 5-10 ত্তমত্তনদর্র মদতা সম়ে িাগা উত্তেত।   
o মদন রািদবন, র্প্রে প্রবপ্রডংটি HPD -স্টত স্টরপ্রজবেশন স্টময়াে 31 থে আগস্ট, 2022 সহ প্রনবপ্রিত না 

হয়, তাহবি আপপ্রন এই প্ররবপােক  জমা প্রেবত পারববন না।  সম্পপ্রির মাপ্রিকরা সম্পত্তি ত্তনবন্ধন 

অনিাইন ত্তসদস্টম (Property Registration Online System, PROS) , পপ্ররেশকন কবর, স্টসই ফমকটি 

পূরণ কবর, িবয়াজনীয় প্রফ িোন কবর এবং স্টরপ্রজবেশন ফমকটি HPD স্টত স্টমি কবর প্রনবিন করবত 

পাবরন।  

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/assets/buildings/pdf/HousingMaintenanceCode.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/HousingMaintenanceCode.pdf
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/SignIn?ReturnUrl=%2Fbedbugs%2FCertificationFiling%2F
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
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• প্ররবপােক  োপ্রখি করার পর এবং HPD স্টর্বক রপ্রসে পাওয়ার পর, মাপ্রিবকর িবয়াজন: 

o ইজারা শুরু বা পুননকবীকরবণর সময় বাপ্রসন্দাবের HPD স্টর্বক রপ্রসে িোন করুন অর্বা 
একাপ্রিক বাসভববনর মবিয একটি প্রবপ্রশষ্ট পাবপ্রিক অবস্থাবন প্ররবপােক  স্টপাে করুন।  

o বাসিন্দাদের প্ররবপােক টি কীভাবব সরবরাহ করা হবয়প্রছি তার একটি স্টরকেক  রাখুন।   

o স্বাস্থয ও মানপ্রসক  স্বাস্থ্যসবসি সবভাদের  থবডবাগ তেে ত্তবজ্ঞত্তি এর কপ্রপ প্রবতরণ বা স্টপাে 
করুন। এই প্রবজ্ঞপ্রিটি স্টবেবাবগর আক্রমণ িপ্রতবরাি, সনাক্তকরণ এবংঅপসারণ সম্পপ্রকক ত 
তর্য সরবরাহ কবর। স্টবেবাগ বাপ্রষকক প্ররবপােক  োপ্রখবির 60 প্রেবনর মবিয ফমকটি স্টপাে করবত 
হবব।  

 
সম্পত্তির মাত্তিকদের থকান তেে োত্তিি করদত হদব? 

সম্পপ্রির মাপ্রিকবের 1 িা নবভম্বর, 2020 এবং 31 স্টশ অবটাবর, 2021 এর মবিয প্রবপ্রডংবয়র স্টবেবাগ 
কার্ককিাবপর উপর প্রভপ্রি কবর সিম্নসলসিতগুসল ফাইি করবত হবব:  

1. থমার্ আবাসন ইউত্তনর্ গণনা: একাপ্রিক আবাসবনর স্টমাে ইউপ্রনে সংখযা (ইউপ্রনেটি অসিকৃত প্রক না)। 

2. আক্রান্ত আবাসন ইউত্তনর্ গণনা:  প্রসতদবেদির িময়কাদল এবং বাৎিসরক প্রসতটি পর্ যায়ক্রসমক 

প্রসতদবেদির িময়, ককািও ভাড়াটিয়া অথ্বা অিযথ্ায় মাসলদকর পসরসিত কারও দ্বারা করা সরদপািয 

অিুিাদর, কবডবাক িংক্রমণ থ্াকা ইউসিদির িংিযা। নির্মলূের পদলেপ গৃহীত বাসস্থাি 

3. ইউনিলের সংখ্যা। প্ররবপাবেক র সময়কাবির জনয প্রনমূকি বযবস্থাগুপ্রি প্রনর্ুক্ত করা হবয়বছ এমন 
ইউসিদির সংখযা।  

4. পনুরা়ে আক্রান্ত হও়ো আবাসন ইউত্তনর্ গণনা:  প্রসতদবেদির িময়কাদল এবং বাৎিসরক প্রসতটি 

পর্ যায়ক্রসমক প্রসতদবেদির িময় সিমূ যদলর পেদেপ গ্রহদণর পর কবডবাদের িংক্রমদণর সরদপািয 

পাওয়া কেদে এমি ইউসিদির িংিযা।  

ত্তবত্তডং থবডবোগ মুক্ত হদিও সম্পত্তির মাত্তিকদের নি অবেেই একটি থবডবোগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  ফাইি করদত 

হদব?  

হযাাঁ   

 

সম্পত্তির মাত্তিকদের ত্তক প্রত্ততটি বাসস্থান ইউত্তনদর্র জনে থবডবাগ উপদ্রদবর ইত্ততহাস জমা ত্তেদত হদব?  

সম্পপ্রির মাপ্রিকবের একাপ্রিক বাসস্থাবনর স্টবেবাগ উপদ্রববর ইপ্রতহাবসর একটি সামপ্রিক প্ররবপােক  োপ্রখি করবত 
হবব র্াবত সমস্ত ইউপ্রনবের জনয উপদ্রববর ইপ্রতহাস অন্তভুক ক্ত র্াবক - একটি পরৃ্ক বাসস্থান ইউপ্রনবের জনয 
সংক্রমবণর ইপ্রতহাস নয়।  

 
যত্তে একজন ভাডাটি়ো থবডবাগ উপদ্রদবর ইত্ততহাস প্রোন করদত না োন?   

সমস্ত ইউপ্রনে স্টর্বক তর্য পাওয়ার জনয মাপ্রিকবক সববকািম িবচষ্টা চািাবত হবব। 

 

থহাদর্িগুত্তিদক নি থবডবাগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  োত্তিি করদত হদব?  

হযাাঁ 
 
 
 
 

সমবা়ে এবং কনডত্তমত্তন়োমগুত্তিরও নি থবডবাগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  োত্তিদির করার প্রদ়োজন হদব?  

হযাাঁ, র্প্রে স্টকান ইউপ্রনে সমবায় বা কনেপ্রমপ্রনয়াম মাপ্রিক দ্বারা ইজারা স্টেওয়া হয় তবব। স্টবেবাগ সংক্রমবণর 
ইপ্রতহাস বাপ্রসন্দা মাপ্রিবকর দ্বারা মাপ্রিকানািীন স্টকান সমবায় বা কনেপ্রমপ্রনয়াম ইউপ্রনবের জনয সংিহ করা 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/bedbugs-information-for-landlords-and-building-managers.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=October_2020_Property_Owners_Bulletin&utm_medium=email
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উপ্রচত। হাউপ্রজং ইউপ্রনবের মাপ্রিকবক তখন সমি প্রবপ্রডংবয়র HPD স্টত একটি সংক্রমবণর ইপ্রতহাস জমা 
স্টেওয়ার জনয সমবায় বা কনেপ্রমপ্রনয়াম স্টবাবেক  তর্য জমা প্রেবত হবব।   

 
একজন মাত্তিক ত্তক একটি িগ-ইন অোকাউন্ট ততত্তর কদর এবং থসই িগ-ইন এর মাধেদম সমস্ত থবডবাগ 
বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  ফাইি করদত পাদরন?   

হযাাঁ 
 
মাত্তিকরা ত্তক ভাডাদর্দের ত্তবতরণ করদত বা একটি ত্তবত্তেষ্ট স্থাদন থপাস্ট করার জনে থবডবাগ বাত্তষিক 
ত্তরদপার্ি  োত্তিদির রত্তসদের ত্তনজস্ব থর্মদের্ ততত্তর করদত পাদর? না। সম্পপ্রির মাপ্রিকবের HPD কতৃক ক ততরী 
করা ইবিকট্রপ্রনক ফম যই প্রবতরণ বা স্টপাে করবত হবব।  

  
সম্পত্তির মাত্তিকদের ত্তক থবডবাগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  ভাডাদর্দের কাদে ত্তবতরণ করদত হদব যারা একটি 
ইজারা পনুনিবীকরণ কদরদেন বা োদ়েদরর সম়ে একটি িাত্তি ইজারা স্বাক্ষর কদরদেন? স্টবেবাগ বাপ্রষকক 
প্ররবপােক  জমা স্টেওয়ার পর শুরু হওয়া নতুন ইজারা বা নবায়নকৃত ভাড়াটিয়া ইজারা শুরু হওয়ার পর 
সম্পপ্রির মাপ্রিকবের স্টবেবাবগর উপদ্রববর ইপ্রতহাস িোন করবত হবব। 

 
থবডবাগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  োত্তিি বা থবডবাগ থপার্ি াি অোদেস করদত সমসো হদি কার সাদে থযাগাদযাগ 
করা থযদত পাদর?  োপ্রখি করার সমসযাগুপ্রি ইবমবির মািযবম HPD -স্টত enforcementdesk@hpd.nyc.gov 
এখাবন প্ররবপােক  করা স্টর্বত পাবর। 

 
যত্তে আত্তম থবডবাগ বাত্তষিক ত্তরদপার্ি  ফাইি না কত্তর তাহদি কী হদব?  োপ্রখি করবত বযর্কতার জনয সম্পপ্রির 
মাপ্রিকবক একটি আইনিঙ্ঘন জাপ্রর করা হবব। 

 

 

ত্তরমাইন্ডডার: সম্পত্তির থরত্তজদেেন 

 

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

তাহবি HPD আপনার জমাটি কর্ ক্রদম প্রাপ্ত হদয়দে কিই অিুিাদর এবং র্ত দ্রুত িম্ভব তা র্ািাই করদব। 
খাপ্ররজ করার অনুবরাি, ফাইি সাটিক প্রফবকে ইতযাপ্রের জনয আপনার োপ্রখি করবত প্রবিম্ব হবত পাবর।  অনুিহ কবর 2022-

2023 প্রনবিনকাি সময়সীমার আবগ আপনার সম্পপ্রি প্রনবিন ভাবিাভাবব জমা প্রেবত ভুিববন না।   
 
স্টক প্রনবিন করবব এবং কীভাবব প্রনবিন করবত হবব স্টস সম্পবকক  আরও তবর্যর জনয, HPD’s webpage এ র্ান, অর্বা 
অনুিহ কবর ইবমি (Register@hpd.nyc.gov) এর মািযবম প্রনবিন সহায়তা ইউপ্রনবের সাবর্ স্টর্াগাবর্াগ করুন বা (212-

863-7000) নম্ববর স্টেপ্রিবফান করুন।  
 
অনুিহ কবর মবন রাখববন স্টর্ আমাবের অপ্রফসগুপ্রি বতক মাবন COVID-19 এর কারবণ ওয়াক-ইন স্টরপ্রজবেশন সহায়তার জনয 
স্টখািা স্টনই। 
 

 
 

সম্পর্কে:ফাঁকা
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov

