(সংেশাধন 03/2020 LL)

িনউ ইয়কর্ িসিট

আবাসন সংর�ণ এবং উ�য়ন িবভাগ
(DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)
অিফস অফ এনেফাসর্েম� অয্া� েনবারহুড সািভর্ েসস িডিভশন অফ েকাড এনেফাসর্েম�
(OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES
DIVISION OF CODE ENFORCEMENT)

েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার (RECORD PRODUCTION ORDER)
ি�য় িনয়�ক এেজ� / মািলক:
আপনােক আবাসন সংর�ণ এবং উ�য়ন িবভাগেক (Department of Housing Preservation and Development, HPD) সরবরাহ করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ, অথবা (েরকডর্ উৎপাদেনর আেদেশর কিপর তািরখ) এর আেগ, িনউইয়কর্ িসিট চাই� হুড িলড (সীসা) পয়জিনং �িতেরাধ আইন (Childhood Lead Poisoning Prevention Act)
2003 (সংেশািধত িহসােব 2004 এর �ানীয় আইন 1) এবং রুলস অফ িদ িসিট অফ িনউ ইয়কর্ এর িশেরানাম 28 এর অধয্ায় 11 (28 RCNY অধয্ায় 11) 2010 েথেক বতর্ মান এর
জনয্ (েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার (Record Production Order) এর কিপর িঠকানা)।

এই েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার (Record Production Order) একিট �িতি�য়া িডপাটর্েম� অফ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজয়ান (DEPARTMENT OF

HEALTH AND MENTAL HYGIENE) কিমশনােরর আেদশ বািতল (COMMISSIONER’S ORDER TO ABATE, COTA)-এর �িত অথবা
েরকডর্ অিডট (েকানিট �েযাজয্ তা েদখেত আপনার েরকডর্ ে�াডাকশেনর অডর্ােরর (Record Production Order) কিপিট েদখু ন।)।
আপনােক অবশয্ই েশষ কের েফরত িদেত হেব েকানও হলফনামা (AFFIDAVITS) এবং সমিথর্ ত েরকডর্গিলর কিপ যা আপিন সরবরাহ করেছন। এই ফেমর্র একিট
কিপ এবং আপনার জমা েদওয়া েকানও হলফনামা এবং েরকডর্ রাখু ন। েরকডর্গিল বয্ি�গতভােব সরবরাহ করা উিচৎ বা পাঠােনার �মাণ সহ েমল করা উিচৎ:
েয বয্ি�িট পৃ ে�র ধু েলার নমু না �হণ কেরিছল তার কাছ েথেক, নমু নািট �হেণর তািরখ যাচাই কের এবং নমু নািট েকাথায় েনওয়া হেয়িছল তার িঠকানা / আবািসক ইউিনট িনেদর্ শ
কের একিট হলফনামা (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
94 Old Broadway, 7th Floor
New York, NY 10027
Attn: COTA/Record Audit Unit
[অয্ােটনশন: িসওিটএ (COTA) /েরকডর্ অিডট ইউিনট (Record Audit Unit)]
এই েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার (Record Production Order)স�েকর্ ��গিল HPDর COTA / েরকডর্ অিডট ইউিনটেক (Record Audit Unit)
(212) 863-5806 এ িনেদর্ শ েদওয়া েযেত পাের।
এই েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার(Record Production Order) েমেন চলার বয্থর্তার ফেল আপনােক েখলািপর েনািটস জাির করা হেব এবং �শাসিনক েকাড §27-2056.4
এর জনয্ $1,500 পযর্� নাগিরক জিরমানা এবং §27-2056.17 না েমেন চলার জনয্ $1,000 েথেক $5,000 পযর্� জিরমানা এবং §27-2056.7 না েমেন চলার জনয্

$1,000 পযর্� জিরমানা হেব।

সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িকগিল েমরামত করেত �েয়াজনীয় কাজ করেত বয্থর্তার জনয্ আপিন নাগিরক জিরমানারও িশকার হেত পােরন।

নতুন মািলকরা মেনােযাগ িদন
যিদ আপিন �েয়াজনীয় অিডেটর সময়কােলর মেধয্ িবি�ংিটর অিধকার কের থােকন, এবং অিধকাের রাখার জনয্ �েয়াজনীয় তথয্ আপনােক পূ বর্বত� মািলেকর �ারা সরবরাহ করা
হয়িন, তাহেল আপনােক অবশয্ই মািলকানার দিলেলর কিপর �ারা আপনার মািলকানার আসল বছর (গিল) এবং তার সােথ একিট অিতির� হলফনামার সােথ �েয়াজনীয় তথয্
সরবরাহ করেত হেব। যিদ এিট আপনার ে�ে� �েযাজয্ হয়, তেব পূ বর্বত� মািলেকর (এই আেদেশর সােথ জিড়ত) েরকডর্গিলর স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � হলফনামা েফরত িদন।

িনেদর্ শনা
িন�িলিখত �িতিট িবভােগর জনয্, িনরী�েণর সময়কােলর �িতিট বছর এর জনয্ েকান তথয্গিল সরবরাহ করেত হেব তার একিট িববরণ িনেদর্ িশত হয়। অনয্থায়
উি�িখত না হওয়া পযর্� �িতিট িবভােগর সম� নিথ �েয়াজন।
দয়া কের েনাট করুন: 2020 সােলর 1লা জানু য়ারীেত, "বাস করা" শ�িটর এখন অথর্ ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ 1960-এর পূ েবর্র একিট িবি�ংেয়র আবািসক
ইউিনেট বাস কের, অথবা ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ িনয়িমতভােব এই জাতীয় আবািসক ইউিনেট �িত স�ােহ 10 বা তেতািধক ঘ�া বয্য় কের।
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েসকশন 1: বািষর্ ক েনািটশ িবতরণ ও অনু স�ােনর অিডট
1.1 �িতিট আবািসক ইউিনেটর বািস�ােক বািষর্ ক েনািটশ েদওয়ার �মান
a. বািষর্ ক েনািটশ সরবরােহর স�ূ ণর্ এবং েনাটাির করা হলফনামা (এই আেদেশর সােথ সংযু �) বািষর্ক েনািটেশর
একিট নমু না কিপ সহ িবতরণ করা হেয়েছ।
b. িবি�ংেয়র িঠকানা, �িতিট আবািসক ইউিনেটর ন�র এবং �িতিট আবািসক ইউিনটেক সরবরােহর তািরখ বা �িতিট
আবািসক ইউিনেট ে�িরত ইেমল েনািটেশর তািরখ সহ একিট স�ূ ণর্ তািলকা।
িন�িলিখত আইেটম "C" েকবল তখনই �েয়াজন যিদ েকানও আবািসক ইউিনেটর কাউেক �শাসিনক েকাড §27-2056.5(a) এর
িন�িলিখত অনু ে�েদ িচি�ত িবধানগিলর কারেণ �িতি�ত সীসা িভিৎতক রেঙর অনু মােনর েথেক অবয্াহিত েদওয়া হয়:
c. অিডেটর সময়কােল কাযর্কর আবািসক ইউিনেটর জনয্ HPD েথেক িবি�ংেয়র েয েকানও আবািসক ইউিনট, েযগিলর কােছ
সীসা স�িকর্ ত ছাড় রেয়েছ, তার একিট স�ূ ণর্ তািলকা এবং অিডেটর সময়কােল মািলক / েশয়ারেহা�ার-অিধি�ত সমবায় বা
েযৗথভােব িনয়ি�ত আবািসক ইউিনটগিলর একিট স�ূ ণর্ তািলকা, েযখােন মািলেকর এই জাতীয় বািষর্ক েনািটশ মািলক /
েশয়ারেহা�ারেক সরবরাহ করার �েয়াজন িছল না। এই জাতীয় েকানও তািলকা অবশয্ই মািলেকর �া�িরত হেত হেব।

1.2 �িতিট আবািসক ইউিনেটর দখলকারীর কাছ েথেক পাওয়া বািষর্ ক েনািটেশর �িতি�য়া
a. দখলকারীর েমৗিখক বা িলিখত �িতি�য়া বা মািলেকর পিরদশর্ন / �ােনর উপর িভিৎত কের ইউিনটিটেত ছয় বছেরর িনেচ
েকানও িশশ রেয়েছ িকনা, আবািসক ইউিনট �িতি�য়া জানায় িকনা তার ইি�ত সহ ও েসই �িতি�য়া জানােল, েসই
�িতি�য়া সহ আবািসক ইউিনটগিলর একিট তািলকা।
b. েযখােন পাওয়া েগেছ, েসখােন স�ূ ণর্ এবং েফরত বািষর্ক েনািটেশর কিপ। নিথেত অবশয্ই িবি�ংএর িঠকানা, আবািসক
ইউিনেটর ন�র এবং দখলকারীর নাম, �া�র এবং তািরখ থাকেত হেব।
িন�িলিখত আইেটম "C" েকবল তখনই �েয়াজন যখন েকানও আবািসক ইউিনট বািষর্ক েনািটেশর জবাব েদয় না:
c. েয তািরেখ েকানও িশশর বাস�ান িহসােব িনি�ত করার েচ�া করা হেয়িছল বা একিট ইি�ত করা হেয়িছল েয ছয় বছেরর কম বয়সী
একিট িশশ েকানও একিট আবািসক ইউিনেট রেয়েছ, েসটা মািলেকর জানা িছল; �তয্িয়ত বা িনবি�ত েমল �ারা িলিখত েনািটশ
�দােনর �মাণ অথবা ইউিনট অয্াে�স করার �েয়াজনীয়তার েমিলংেয়র �মাণ সহ �থম ে�িণর েমেলর �মাণ; এবং েকানও িনিদর্ �
আবািসক ইউিনট অয্াে�স করেত বয্থর্তার িবষেয় মািলক কতৃর্ক �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ (Department of Health
and Mental Hygiene)-েক পাঠােনা েনািটেশর একিট কিপ।
2020 সােলর 1লা জানু য়ারীেত, "বাস করা" শ�িটর এখন অথর্ ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ 1960-এর পূ েবর্র একিট িবি�ংেয়র আবািসক ইউিনেট
বাস কের, অথবা ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ িনয়িমতভােব এই জাতীয় আবািসক ইউিনেট �িত স�ােহ 10 বা তেতািধক ঘ�া বয্য় কের।

1.3 বািষর্ ক েনািটশগিলেত দখলকারীেদর �িতি�য়া জানােত বািষর্ ক অনু স�ােনর িরেপাটর্ অনু সাের পিরচািলত হয়
a. সীসা-িভিৎতক রঙ েথেক ঝুঁিকগিলর জনয্ বািষর্ ক অনু স�ােনর- স�ূ ণর্ এবং েনাটাির করা হলফনামা (এই অডর্ােরর সােথ যু � করা হেয়েছ)।
b. দৃশয্ত পিরদশর্ন করা সম� উপাদান বা অনু রপ িজিনেষ রঙ েছেড় যাে� িকনা তার একিট িববৃ িত সহ পিরদশর্ন করা
আবািসক ইউিনটগিলর জনয্ পিরদশর্েনর িরেপােটর্র কিপসমূ হ।
িন�িলিখত আইেটম "C" এবং "D" েকবল তখনই �েয়াজন যখন যিদ অনু স�ােনর জনয্ েকানও আবািসক ইউিনেট অয্াে�স না পাওয়া যায়:
c. স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ত ঝুঁিকগিলর জনয্ বািষর্ ক অনু স�ান স�াদেনর জনয্ েকানও
অয্াে�েসর না পাওয়ার হলফনামা (এই অডর্ােরর সােথ সংযু �)।
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d. দখলকারীেক ইউিনট অয্াে�স করার �েয়াজনীয়তা বা অনু রপ ডকুেমে�শন এবং অয্াে�েসর �েচ�া এবং অয্াে�স বয্থর্তার কারণ স�েকর্
েরকেডর্র িবষেয় অবিহত কের িলিখত েনািটেশর কিপগিল।

েসকশন 2: সীসা-িভিৎতক রঙ হয্াজাডর্ ল�ন সংেশাধন করার জনয্ স�ািদত
কােজর িনরী�ণ
2.1 অিডেটর সময়কােল উ�ু � এবং অিনি�ত ল�েনর জনয্
 আপনার যিদ অিডেটর সময়কােল উ�ু � এবং অ-�তয্িয়ত ল�ন রেয়েছ িকনা তা সনা� করার জনয্ সহায়তা �েয়াজন হয় তেব
HPDর COTA / েরকডর্ অিডট ইউিনট (212) 863-5806 এ েযাগােযাগ করুন।
 অিডট সময়কােল আপনার যিদ HPD েথেক মু � এবং অরি�ত সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িক ল�ন না থােক তেব িবভাগ 2 এ িকছু ই
সরবরাহ করার �েয়াজন েনই।
বতর্ মােন �িতিট মু � এবং অ-�তয্িয়ত সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িক ল�েনর জনয্ মািলকেক অবশয্ই সকল িন�িলিখতগিল সরবরাহ করেত হেব।
a. স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � হলফনামা AF-5। (এই নিথিট উপল� রেয়েছ
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
b. সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ ত ঝুঁ িক ল�ন (গিল) সংেশাধন করার জনয্ কাজিট স�াদনকারী EPA-সািটর্ফােয়ড অয্ােবটেম�
ফােমর্র অনু েমািদত এেজ� বা �তে�র একিট হলফনামা, উে�খ কের েয কাজিট আবাসন র�ণােব�ণ েকাড এবং 28
RCNY §11- 06 এর 14 অনু ে�েদর §27-2056.11 অনু সাের স�ািদত হেয়িছল; কাজিট শরু এবং সমাি�র তািরখ;
কাজিট স�� করা EPA ফােমর্র িঠকানা এবং েযাগােযােগর তথয্ (েফান বা ফয্া�) (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
c. সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ ত ঝুঁ িক ল�ন (গিল) সংেশাধন করার জনয্ কাজ স�াদনকারী অয্ােবটেম� ফােমর্র EPA শংসাপে�র একিট কিপ।
d. গৃ হীত সম� ধূ িলকণার নমু নাগিলর রাজয্-�তয্িয়ত পরী�াগার িবে�ষেণর একিট কিপ যা নমু নাগিলর ��িত এবং িবে�ষেণর প�িতিট
িনেদর্ শ কের।
e. েয বয্ি�িট পৃ ে�র ধু েলার নমু না �হণ কেরিছল তার কাছ েথেক, নমু নািট �হেণর তািরখ যাচাই কের এবং নমু নািট েকাথায় েনওয়া
হেয়িছল তার িঠকানা / আবািসক ইউিনট িনেদর্ শ কের একিট হলফনামা (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব)
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
f.

েয বয্ি� পৃ �তেলর ধু েলার নমু না িনেয়িছল তােদর �িশ�েণর শংসাপে�র একিট কিপ। �িশ�েণর
শংসাপ� অবশয্ই েসই সমেয়র জনয্ ৈবধ হেত হেব যখন ধূ িলকণার নমু নাগিল েনওয়া হেয়িছল।

েসকশন 3: অ-ল�নমূ লক কােজর অিডট যা অেচনা সীসা সাম�ীর সীসািভিৎতক রঙ বা রঙিটেক িবি�ত কেরেছ
3.1 বয্বহৃত কােজর অনু শীলেনর ডকুেমে�শন সহ সম� অ-ল�নমূ লক কােজর েরকডর্ যা আবািসক ইউিনেট

েযখােন ছয় বছেরর কম বয়সী িশশ বাস কের অথবা িবি�ংএর সাধারণ অ�ল েযখােন �িত ঘের দুই বগর্ ফুেটর
েবিশ পৃ �তেল সীসা-িভিৎতক রেঙর বা অজানা সীসা সাম�ীর েপই� �ারা িবি�ত হেয়েছ।
2020 সােলর 1লা জানু য়ারীেত, "বাস করা" শ�িটর এখন অথর্ ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ 1960-এর পূ েবর্র একিট িবি�ংেয়র আবািসক ইউিনেট
বাস কের, অথবা ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ িনয়িমতভােব এই জাতীয় আবািসক ইউিনেট �িত স�ােহ 10 বা তেতািধক ঘ�া বয্য় কের।
িন�িলিখত আইেটম "A" েকবল তখনই �েয়াজন যখন অিডেটর সময়কােল েমরামত স�ূ ণর্ করার সময় ছয় বছেরর কম বয়সী িশশেদর
সােথ অয্াপাটর্েম�গিলেত রিঙন পৃ �তলগিলেত েকানও অ-ল�েনর কাজ হয় িন:
a. স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � এমন েকানও কােজর ে�ে� হলফনামা নয়, যা সীসা-িভিৎতক রঙ বা অজানা সীসা সাম�ীর
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রঙ (অ-ল�ন) (এই অডর্ােরর সােথ সংযু �)।
বা েসরকম েকানও কাজ যিদ করা হেয় থােক:
মািলকেক অবশয্ই কাজিট েকাথায় করা হেয়িছল তার একিট তািলকা সরবরাহ করেত হেব এবং �িতিট কােজর জনয্ িন�িলিখত সম� িকছু
সরবরাহ করেত হেব।
b. সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ ত ঝুঁ িক সংেশাধন করার জনয্ কাজিট স�াদনকারী EPA-সািটর্ফােয়ড অয্ােবটেম� বা EPA-�তয্িয়ত
নবীকরণ ফােমর্র অনু েমািদত এেজ� বা �তে�র একিট হলফনামা, উে�খ কের েয কাজিট আবাসন র�ণােব�ণ েকাড এবং 28
RCNY §11-06 এর 14 অনু ে�েদর §27-2056.11 অনু সাের স�ািদত হেয়িছল; কাজিট শরু এবং সমাি�র তািরখ; কাজিট
স�� করা EPA ফােমর্র িঠকানা এবং েযাগােযােগর তথয্ (েফান বা ফয্া�একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
c. েয ফামর্িট কাজিট কেরেছ তার EPA শংসাপে�র একিট কিপ।
d. কাজিট স�াদনকারী EPA-�তয্িয়ত েরেনােভটর বা অয্ােবটেম� �িমক এবং সু পারভাইজােরর EPA শংসাপ�গিলর একিট কিপ।
e. �িতিট কে� স�ািদত কােজর অব�ান েযমন এই জাতীয় কােজর িববরণ সহ এই জাতীয় কােজর জনয্ অথর্ �দােনর জনয্ চালান।
f.

গৃ হীত সম� ধূ িলকণার নমু নাগিলর রাজয্-�তয্িয়ত পরী�াগার িবে�ষেণর একিট কিপ যা নমু নাগিলর ��িত এবং িবে�ষেণর প�িতিট
িনেদর্ শ কের।

g. েয বয্ি�িট পৃ ে�র ধু েলার নমু না �হণ কেরিছল তার কাছ েথেক, নমু নািট �হেণর তািরখ যাচাই কের এবং নমু নািট েকাথায় েনওয়া
হেয়িছল তার িঠকানা / আবািসক ইউিনট িনেদর্ শ কের একিট হলফনামা (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
h. েয বয্ি� পৃ �তেলর ধু েলার নমু না িনেয়িছল তােদর �িশ�েণর শংসাপে�র একিট কিপ। �িশ�েণর শংসাপ� অবশয্ই েসই
সমেয়র জনয্ ৈবধ হেত হেব যখন ধূ িলকণার নমু নাগিল েনওয়া হেয়িছল।
িন�িলিখত আইেটম "I" েকবল তখনই �েয়াজন যখন একজন দখলকারীেক আবাসন েথেক সিরেয় েদওয়া হয়িন এবং কাজিট একিদেনর েবশী
অবয্াহত থােক:
i.

িদেনর কাজ ব� হেয় যাওয়ার পের িদন েশেষ যখন / যিদ দখলকারীরা েকানও কােজর জায়গায় অ�ায়ী অয্াে�েসর অনু মিত পায়
তখন েচকিল�গিল স�� হয়।

িন�িলিখত আইেটমগিল "J" এবং "K" েকবল তখনই �েয়াজন যখন েয কাজিট স�ািদত হেয়িছল তা 100 বগর্ফুেটরও েবশী সীসা-িভিৎতক রঙ বা
অজানা সীসা সাম�ী আবািসক ইউিনেটর এমন একিট কে� হয় েযখােন ছয় বছেরর কম বয়সী িশশ থােক বা এই জাতীয় ইউিনেট দুিট বা তেতািধক
জানালা অপসারেণর সােথ জিড়ত থােক:
j.

�া�য্ ও মানিসক �া�য্ িবভােগ (Department of Health and Mental Hygiene) দােয়র করা কাজ শরু করার
িবষেয় মািলেকর স�ূ ণর্ এবং �া�িরত েনািটেশর একিট কিপ।

k. কাজ শরুর আেগ �া�য্ বা মানিসক �া�য্ িবভােগ (Department of Health and Mental Hygiene) দােয়র করা েনািটেশ থাকা তেথয্র
েয েকানও পিরবতর্ ন, বা যিদ ইিতমেধয্ কাজ শরু হেয় যায়, তেব এই জাতীয় পিরবতর্ েনর 24 ঘ�ার মেধয্।
দয়া কের েনাট করু晨ন: 2020 সােলর 1লা জানু য়ারীেত, "বাস করা" শ�িটর এখন অথর্ ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ 1960-এর পূ েবর্র একিট িবি�ংেয়র
আবািসক ইউিনেট বাস কের, অথবা ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ িনয়িমতভােব এই জাতীয় আবািসক ইউিনেট �িত স�ােহ 10 বা তেতািধক ঘ�া বয্য় কের।

েসকশন 4: েয েকানও আবািসক ইউিনেটর টানর্ ওভাের স�ািদত কােজর অিডট
সকেলর জনয্ �েয়াজনীয়:
a. স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � েযেকানও আবািসক ইউিনেটর টানর্ ওভােরর জনয্ হলফনামা (এই আেদেশর সােথ জিড়ত) এমন েকানও আবািসক
ইউিনট তািলকাভু� করা হে� েযখােন েকানও ভাড়ািটয়া একিট আবািসক ইউিনট খািল কেরেছ এবং আবািসক ইউিনটিট অিডেটর সময়কােল নতুন
ভাড়ােট েসটা পু নরায় দখল কেরেছ।
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িন�িলিখত আইেটম "B" েকবল তখনই �েয়াজন যখন আবািসক ইউিনেটর টানর্ওভােরর জনয্ �েয়াজনীয়তাগিল েমেন চলেত েকানও কাজ করার
�েয়াজন িছল না:
b. স�ূ ণর্ এবং েনাটািরযু � েকানও টানর্ ওভােরর কাজ �েয়াজনীয় নয় তার হলফনামা (এই অডর্ােরর সােথ যু � করা হল)।
িন�িলিখত আইেটম "C" এর মাধয্েম "I" েকবলমা� তখনই �েয়াজন যখন সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ ত ঝুঁ িক বা অনু মািনত সীসা-িভিৎতক রঙ
স�িকর্ ত ঝুঁ িক সহ আবািসক ইউিনেটর টানর্ওভােরর �েয়াজনীয়তা েমেন কাজ েশষ হেয়িছল; সম� দরজা এবং দরজার ে�েমর ঘষর্ণ পৃ ে�র
উপর সীসা-িভিৎতক রঙ অপসারণ; জানালার সম� ঘষর্ণ পৃ ে� সীসা-িভিৎতক রঙ সিরেয় েদওয়া বা জানালার চয্ােনল বা �াইডারগিলর �িত�াপন
কের; এবং সম� খািল েমেঝ, জানালার িসলস এবং জানালার ওেয়লগিল মসৃ ণ এবং পির�ারেযাগয্ কের েতালা হয়:
c. EPA-�তয্িয়ত অয্ােবটেম� ফামর্ বা পু ননর্বীকরণ সং�ার অনু েমািদত এেজ� বা �ত� বয্ি� েয কাজিট স�াদন কের, কাজিট স�াদন
কেরেছ বেল উে�খ কের একিট হলফনামা েদয়

আবাসন র�ণােব�ণ েকােডর অনু ে�দ 14 এর §27-2056.11(a)(3) এবং 28 RCNY§11-06; কাজিট শরু এবং সমাি�র
তািরখ; কাজিট স�� করা EPA ফােমর্র িঠকানা এবং েযাগােযােগর তথয্ (েফান বা ফয্া�) (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
d. েযখােন �েযাজয্ অয্ােবটেম� ফােমর্র বা কাজিট স�াদনকারী সং�ার জনয্ EPA শংসাপে�র একিট কিপ।
e. EPA-�তয্িয়ত অয্ােবটেম� ওয়াকর্ াসর্ এবং সু পারভাইজারেদর বা যারা কাজিট স�াদন কেরেছন েসই
সং�ারকারীেদর EPA শংসাপ�গিলর একিট কিপ।
f.

কােজর িববরণ সহ �িতিট কে� স�ািদত কােজর অব�ান এবং আবািসক ইউিনেটর অংশগিলর উপাদানগিল েযগিল
�িত�াপন করা হেয়িছল বা এই জাতীয় কােজর জনয্ অথর্�দােনর চালান।

g. গৃ হীত সম� ধূ িলকণার নমু নাগিলর রাজয্-�তয্িয়ত পরী�াগার িবে�ষেণর একিট কিপ যা নমু নাগিলর ��িত এবং িবে�ষেণর প�িতিট
িনেদর্ শ কের।
h. েয বয্ি�িট পৃ ে�র ধু েলার নমু নাগিল �হণ কেরিছল তার কাছ েথেক, নমু নািট �হেণর তািরখ যাচাই কের এবং নমু নািট েকাথায় েনওয়া হেয়িছল
তার িঠকানা / আবািসক ইউিনট িনেদর্ শ কের একিট হলফনামা (একিট নমু না নিথ এখােন পাওয়া যােব)
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page)।
i.

েয বয্ি� পৃ �তেলর ধু েলার নমু না িনেয়িছল তােদর �িশ�েণর শংসাপে�র একিট কিপ। �িশ�েণর শংসাপ� অবশয্ই েসই সমেয়র জনয্ ৈবধ
হেত হেব যখন ধূ িলকণার নমু নাগিল েনওয়া হেয়িছল।

েসকশন 5: 5 বছেরর পরী�ার �েয়াজনীয়তার অিডট।
2020 এর �ানীয় আইন 31 অনু যায়ী, স�িৎতর মািলকেদর 1লা জানু য়ারী, 1960 এর আেগ িনিমর্ত িবি�ংগিলেত মািলক নন এমন বািস�া �ারা অিধকৃত
একািধক আবািসক ইউিনটগিল �তয্িয়ত িঠকাদার �ারা 9ই আগ� 2025 এর মেধয্ সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ পরীি�ত হেত হেব। তেব, যিদ ছয় বছেরর কম
বয়সী েকানও িশশ 2020 সােলর 9ই আগে�র পের ইউিনেট বসবাস করেত আেস, দখেলর এক বছেরর মেধয্ই পরী�া েশষ করা উিচৎ (বা িনধর্ািরত
তািরেখর মেধয্, েযটা আেগ আসেব)। ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ আবািসক ইউিনেট থােক, যিদ িশশিট ইউিনেট বাস কের অথবা যিদ িশশিট িনয়িমত এই
জাতীয় আবািসক ইউিনেট �িত স�ােহ 10 বা তেতািধক ঘ�া বয্য় কের। সীসা-িভিৎতᶰক রঙ স�িকর্ ত বািষর্ক েনািটশ �ি�য়ার অংশ িহসােব একজন মািলেকর
কমপে� বািষর্ক িভিৎতেত এইরকম একিট িশশ স�েকর্ তথয্ আহরণ করা উিচৎ।
এই পরী�ািট অবশয্ই এমন একজন বয্ি�র �ারা স�াদন করা আবশয্ক িযিন (i) সীসা-িভিৎতᶰক রেঙর ঝুঁ িক �িতকােরর সােথ স�িকর্ ত কাজ স�াদেনর জনয্
মািলক বা মািলক বা েকানও িঠকাদােরর িনেয়াগকতর্ া নন, এবং (ii) পিরদশর্ক িহসােব �তয্িয়ত অথবা েফডােরল েরগেলশন এর েকাড অনু যায়ী
িশেরানাম 40 এর 745.226 েসকশন অনু সাের ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী।

সকেলর জনয্ �েয়াজনীয়:
5.1 সীসা-িভিৎতক রেঙর েটি�ং এর সােথ স�িতর হলফমানা (এই অডর্ােরর সােথ সংযু �)
5.2 েকানও EPA �তয্িয়ত ই�েপ�র বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী �ারা পিরচািলত েকানও সীসা পিরদশর্ন িরেপােটর্র কিপগিলেত এমন
পৃ �তলসমূ হ বা উপাদানগিল অ�ভুর্� রেয়েছ যা সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ ইিতবাচক এবং েনিতবাচক পরী�া কের।
5.3 যিদ 5.2 এর েবশী সরবরাহ করা হয় তেব শংসাপ��া� পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী যারা পিরদশর্ন স�াদন কেরেছন
এবং পিরদশর্ন িরেপাটর্ ��ত কেরেছন তােদর জনয্ EPA শংসাপে�র একিট কিপ একিট কিপ, এবং 9 আগ� 2020 এর
পের পরী�া করা হেল, েসই পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী �ারা স�ূ ণর্ করা একিট হলফনামা (এই আেদেশর সে� সংযু �)।

পূ েবর্ র মািলেকর কাছ েথেক সীসা-িভিৎতক রেঙর েরকডর্েসর হলফনামা
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,
আিম অবি�ত িবি�ং এর জনয্ মািলক / িনয়�ক এেজ�:

(িঠকানা) ("�া�ন")।

েয আিম / কেপর্ােরশন

(পু েরা নাম), �া�নিট িকেনিছলাম
(তািরখ) এ। আিম �া�নিটর জনয্ চুি�র একিট কিপ সংযু � কেরিছ।

এই �া�নগিলেক যিদও 2003 সােলর িনউইয়কর্ িসিট চাই�হুড িলড পয়জিনং ি�েভনশন অয্া� (Childhood Lead Poisoning
Prevention Act) (সংেশািধত িহসােব 2004 এর �ানীয় আইন 1) েমেন চলেত বাধয্ করা হেয়েছ যার জনয্ িনিদর্ � েরকডর্গিল মািলকেদর কমপে�
দশ বছেরর জনয্ রাখেত হেব �শাসিনক েকাড েসকশন 27-2056.4 এবং 27-2056.17 এবং এই জাতীয় েরকডর্গিল নতুন মািলকেদর কােছ
হ�া�র করা হেব, আিম:
অবশয্ই িনবর্াচন করুন এক:
□

পূ বর্বত� মািলেকর কাছ েথেক িলড পয়জিনং ি�েভনশন অয্া� (Lead Poisoning Prevention Act) এর স�িত স�িকর্ ত
েকানও েরকডর্ পাই িন।

অথবা
□

পূ বর্বত� মািলেকর কাছ েথেক আমার �া�ন েকনার তািরেখর মেধয্ এই অিডট শরুর সময়কােলর জনয্ িলড পয়জিনং ি�েভনশন
অয্াে�র (Lead Poisoning Prevention Act) সােথ স�িত স�িকর্ ত েকবলমা� সংযু � েরকডর্গিলই েপেয়িছলাম। এই
েরকডর্গিলর জনয্ (�েয়াগেযাগয্ সম� িনবর্াচন করুন):
� বািষর্ক েনািটশ সরবরােহর �মাণ

� অ-ল�নমূ লক কাজ যা সীসােক িবি�ত কেরিভিৎতক রঙ বা অজানা সীসা সাম�ীর রঙ

� বািষর্ক েনািটশ �িতি�য়া েপেয়িছ

� টানর্ওভাের কাজ স�ািলত হেয়েছ

� বািষর্ক অনু স�ান পিরচািলত হেয়েছ

(পু েরা নাম)

(সা�র)

***********************************************************************************

�য্া�

িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�
আমার সামেন এিট শপথ কের

িদন

, 20

(েনাটািরর সা�র)
AF-RPO1

সংেশাধন 1/29/2020

বািষর্ ক েনািটস সরবরােহর হলফনামা– েমিলং / ইেমিলং / হয্া�-েডিলভাির
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,

িশশ স�িকর্ ত সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ ত ঝুঁ িকর অনু স�ােনর �িতেরােধর জনয্ বািষর্ক েনািটশ সরবরাহ করা, এিট �শাসিনক েকাড েসকশন 27-2056.4
("�া�ন") এ অবি�ত ভবেনর �িতিট আবািসক

("বািষর্ক েনািটশ") এর অধীেন
ইউিনেট �েযাজয্, যা অিডেটর সময়কােল স�� হেয়িছল:
�েযাজয্ সম� িনবর্াচন করুন:
□

আিম িনেজই, মািলক / িনয়�ক এেজ�

□

আমার কমর্চারী আমার অধীেন

□

আমার বা আমার কমর্চারী আমার িনেদর্ শনায় একিট তৃতীয় প� িনেয়াগ কেরেছ

অিডেটর সময়কােল "�া�ন" এ অবি�ত �িতিট আবািসক ইউিনেটর দখলকারীেক বািষর্ক েনািটশ েদওয়ার জনয্ েয প�িতিট িছল, তা হল (অবশয্ই
একিট িনবর্ াচন করেত হেব) ☐ ইেমল এর মাধয্েম বা ☐ েমল এর মাধয্েম বা ☐ হােত-হােত েডিলভািরর মাধয্েম বা ☐ ইেমল, েমল এবং
হােত-হােত েডিলভািরর সংিম�ণ।
এই হলফনামার সমথর্েন, অিডেটর সময়কােলর �িতিট বছেরর জনয্ আমার কােছ থাকা িনেচর েকানও েরকডর্ সংযু � করিছ:
•

ইংিলশ এবং �য্ািনশ ভাষায় বািষর্ক েনািটেশর একিট নমু না কিপ যা িবি�ংএর দখলকারীেদর েমল / ইেমল / হােত হােত েডিলভাির করা হেয়িছল;

•

িবি�ংেয়র িঠকানা, �িতিট আবািসক ইউিনেটর ন�র, �িতিট আবািসক ইউিনটেক সরবরােহর তািরখ বা �িতিট আবািসক ইউিনেট
ে�িরত ইেমল েনািটেশর তািরখ, এবং �িতিট আবািসক ইউিনেট সরবরাহকারী বয্ি�র নাম সহ একিট স�ূ ণর্ তািলকা; এবং

•

যিদ হ�া�র েকানও তৃতীয় প� �ারা স�� হয়: সং�ার নাম এবং িঠকানা।

(পু েরা নাম)

(সা�র)

***********************************************************************************

�য্া�

িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�

আমার সামেন এিট শপথ কের

িদন

, 20

(েনাটািরর সা�র)

AF-RPO2

সংেশাধন 1/29/2020

সীসা-িভিৎতক রঙ স�িকর্ত ঝুঁিকর জনয্ বািষর্ ক অনু স�ােনর হলফনামা
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত

আিম,

করিছ: আিম অবি�ত িবি�ংএর মািলক / িনয়�ক এেজ�:
(িঠকানা) ("�া�ন")।
আিম বা আমার কমর্চারী, বা এই উেদ্দেশয্ আমার �ারা িনেয়াগ করা েকানও বয্ি�, আবািসক ইউিনটগিলেত সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িকর জনয্ একিট
চা�ুষ পিরদশর্ন পিরচালনা কেরিছেলন েযখােন ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ বসবাস কের এবং িবি�ংেয়র সাধারণ ে��গিলেত েযখােন ছয়
বছেরর কম বয়সী একিট িশশ থােক �শাসিনক েকােডর েসকশন 27-2056.4 এর অধীেন বািষর্ক পিরদশর্ন করা দরকার।
এই হলফনামার সমথর্েন, অিডেটর সময়কােল �িতবছেরর জনয্ আমার কােছ থাকা েয েকানও েরকডর্ আিম সংযু � করিছ:
•

েয সকল আবািসক ইউিনটগিলেত একিট পিরদশর্ন পিরচািলত হেয়িছল েসগিলর মেধয্ িযিন চা�ুষ পিরদশর্ন কেরেছন েসই বয্ি�র
নাম, পিরদশর্ন করার তািরখ এবং আবািসক ইউিনেটর ন�র এবং �িতিট ইউিনেটর জনয্ পিরদশর্নিটর কিপ।

(পু েরা নাম)

(সা�র)

***********************************************************************************

�য্া�

িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�

আমার সামেন এিট শপথ কের
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AF-RPO3

সংেশাধন 1/29/2020

সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁিকর জনয্ বািষর্ ক অনু স�ান স�াদেনর জনয্ েকানও অয্াে�স পাওয়া যায় িন, তার হলফনামা

(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,
আিম অবি�ত িবি�ং এর জনয্ মািলক / িনয়�ক এেজ�:
(িঠকানা) ("�া�ন")।

আিম বা আমার কমর্চারী, বা এই উেদ্দেশয্ আমার �ারা িনেয়াগ করা েকানও বয্ি�, আবািসক ইউিনটগিলেত সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িকর জনয্ একিট চা�ুষ
পিরদশর্ন পিরচালনা কেরিছেলন েযখােন ছয় বছেরর কম বয়সী একিট িশশ বসবাস কের, যা �শাসিনক েকােডর েসকশন 27-2056.4 এর অধীেন
বািষর্ক পিরদশর্ন করা দরকার।
পিরদশর্েনর জনয্ অয্াে�েসর �েয়াজনীয়তার িবষেয় আবািসক ইউিনেটর দখলকারীেক অয্াে�েসর জনয্ িলিখত েনািটস জািরর েচ�া সে�ও
িনিদর্ � িকছু আবািসক ইউিনটগিলেত একিট চা�ুষ পিরদশর্ন স�� হয়িন।
এই হলফনামার সমথর্েন, অিডেটর সময়কােল �িতবছেরর জনয্ আমার কােছ থাকা েয েকানও েরকডর্ আিম সংযু � করিছ:
•

েযসব আবািসক ইউিনটগিলেত একিট চা�ুষ পিরদশর্ন �েয়াজন হেত পাের িক� পিরচালনা করা হয়িন, এবং েসরকম �িতিট
ইউিনেটর জনয্:
o

েমিলং এর �মান সহ েমিলং এর তািরখ বা অনু রপ তথয্ সহ পিরদশর্েনর জনয্ ইউিনটিট অয্াে�স করার �েয়াজনীয়তার
িবষেয় েযমন ইউিনটগিলর দখলকারীেক শংিসত, িনবি�ত বা �থম ে�িণর েমল �ারা �দৎত িলিখত েনািটেশর কিপ;

o
o

েয তািরখগিলেত অয্াে�স পাওয়ার েচ�া করা হেয়িছল; এবং
পিরদশর্ন পিরচািলত না হওয়ার কারণ (গিল) (উদাহরণ�রপ, সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁ িক স�িকর্ ত বািষর্ক েনািটেশর
েকানও �িতি�য়া পাওয়া যায় িন, অয্াে�েসর অনু মিত �তয্াখয্ান করা হেয়েছ, বা পিরদশর্েনর জনয্ অয্াে�েসর
�েয়াজনীয়তার জনয্ মািলেকর েনািটিফেকশেনর েকানও �িতি�য়া পাওয়া যায় িন)।

(পু েরা নাম)

(সা�র)

***********************************************************************************

�য্া�

িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�
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AF-RPO4

সংেশাধন 1/29/2020

সীসা-িভিৎতক রঙ বা অজানা সীসা সাম�ীর িব� সৃ ি�কারী েকানও কাজ হয় িন, তার হলফনামা (অ-ল�ন)
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,
আিম অবি�ত িবি�ং এর জনয্ মািলক / িনয়�ক এেজ�:

(িঠকানা) ("�া�ন") এবং আিম আমার কমর্চারী বা িঠকাদারেদর �ারা অিডেটর সময়কােল বাস�ােন ছয় বছেরর কম বয়সী েকানও িশশ
থাকাকালীন েকানও অয্াপাটর্েমে�র েকানও ঘের এমন েকানও কাজ কিরিন যা েকানও সীসা-িভিৎতক রঙ বা অজানা সীসা সাম�ীর রেঙর দুই
বগর্ফুেটর েবিশ িবি�ত কের।
আিম নীেচ �িতিট ইউিনট তািলকাভু� কেরিছ েযখােন আিম মািলক / িনয়ি�ক এেজ� থাকাকালীন অিডেটর সময়কােল কাজ স�াদন
কেরিছলাম এবং আিম সীসার রঙগিল িবি�ত না কের কাজিট উে�খ করার জনয্ িভিৎতিট িনেদর্ শ কেরিছ:
নীেচ কারণ চয়ন করুন (X)।

ইউিনট ন�র

ইউিনটিটর HPD
সীসা মু � রেঙর
ছাড় রেয়েছ।

ইউিনটিট একিট EPA-�তয্িয়ত
পিরদশর্ ক বা ঝুঁিকর মূ লয্ায়নকারী
�ারা সীসা িভিৎতক রেঙর জনয্
পরী�া করা হেয়িছল এবং েকানও
েপই� করা হয়িন
সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্
পৃ �তলিটর পরী�ার ইিতবাচক
ফলাফল হেয়িছল।*

6 বছেরর কম বয়সী
েকানও িশশ েসই
সমেয় ইউিনেট বাস
করত না।

স�ািদত কাজিট দুই
বগর্ ফুেটরও েবশী েকানও
জায়গায় িবি�ত কের িন
সীসার রঙ বা রিঙেনর ঘের
অজানা সীসা সাম�ীর �ারা।

*যিদ আবািসক ইউিনটিট সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ পরী�া করা হেয় থােক এবং সীসা-িভিৎতক রেঙর ফলাফল েনিতবাচক হয়, তার
জনয্ আিম িন�িলিখত �েয়াজনীয় তথয্ সংযু � করিছ:
•
•

েকানও EPA-�তয্িয়ত পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারীর �ারা ��ত পিরদশর্ন িরেপােটর্র একিট কিপ।
পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারীর EPA শংসাপে�র কিপিট পিরদশর্েনর তািরেখর জনয্ ৈবধ।

•

পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারীর যারা পিরদশর্ন পিরচািলত �ারা �ীকৃত একিট েনাটািরযু � হলফনামা
(হলফনামা এই আেদেশর সে� সংযু �)।

সম� ইউিনটগিলেক তািলকাভু� করার জনয্ অিতির� �ােনর �েয়াজন হেল দয়া কের এই হলফনামািটর অিতির� কিপ যু � করুন।
(পু েরা নাম)

(সা�র)

*************************************************************************************
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িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�
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AF-RPO5

সংেশাধন 2/1/2021

েয েকানও আবািসক ইউিনেটর টানর্ ওভােরর জনয্ হলফনামা
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,

আিম অবি�ত িবি�ং এর জনয্ মািলক / িনয়�ক এেজ�:
(িঠকানা) ("�া�ন") এবং যা:
অবশয্ই িনবর্াচন করুন এক:
□

যখন আিম মািলক / িনয়�ক এেজ� িছলাম তখন অিডেটর সময়কােল েকানও আবািসক ইউিনট খািল করা হয়িন এবং নতুন ভাড়ােট

(টানর্ওভার) পু নরায় দখল কেরিন।
অথবা

□
যখন আিম মািলক / িনয়�ক এেজ� িছলাম তখন অিডেটর সময়কােল িন�িলিখত মািলকানাধীন ইউিনটগিল খািল করা হেয়িছল এবং
নতুন ভাড়ািটয়া (টানর্ওভার) পু নরায় দখল কেরিছল।
পু রােনা ভাড়ািটয়ার েশষ করার তািরখ দখল নতুন ভাড়ািটয়ার শরু করার তািরখ দখল

ইউিনট ন�র

সম� ইউিনটগিলেক তািলকাভু� করার জনয্ অিতির� �ােনর �েয়াজন হেল দয়া কের এই হলফনামািটর অিতির� কিপ যু � করুন।
েয ইউিনটগিল ভাড়া েদওয়া হেয়িছল, তার জনয্ মািলক / িনয়�ক এেজ� েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ােরর েসকশন 4 “i” এর মাধয্েম “c” েত
উে�খয্ তািলকা অনু যায়ী কােজর �েয়াজনীয়তার সােথ স�িত �দশর্েনর জনয্ সম� েরকডর্ জমা করেবন।
েয ইউিনটিট টানর্ওভার হেয়েছ িক� টানর্ওভােরর কাজিট �েয়াজন িছলনা, তার মািলক / িনয়�ক এেজ�েক অবশয্ই িলিখতভােব েকানও
টানর্ ওভােরর কােজর �েয়াজন েনই তার হলফনামা- জমা করেত হেব।
(পু েরা নাম)

(সা�র)

******************************************************************************

�য্া�

িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�
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সংেশাধন 1/29/2020

েকানও টানর্ ওভােরর কােজর �েয়াজন েনই তার হলফনামা
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,

আিম এখােন অবি�ত বািড়র জনয্ মািলক / িনয়�ক:
(িঠকানা)
("�া�ন") এবং এই আবাসনগিল পু রােনা বয্াবহারকারী ভাড়ািটয়া খািল করবার পর নু তন ভাড়িটয়ার (টানর্ওভার) �ারা অিডেটর সময়কােল বয্বহৃত হি�ল যখন আিম েসটার মািলক/
িনয়�ক এেজ� িছলাম তখন েসটার টানর্ওভােরর �েয়াজন িছল না �শাসিনক েকাড েসকশন 27-2056.8 এর অধীেন।
আিম নীেচ �িতিট ইউিনট তািলকাভু� কেরিছ এবং ইউিনটিট টানর্ওভার কােজ �েয়াজন েনই বেল উে�খ করার জনয্ িভিৎতিট িনেদর্ শ কেরিছ:

ইউিনট ন�র

ইউিনটিটেত
HPD রেয়েছ
সীসা মু � েপইে�
ছাড়।

নীেচ কারণ চয়ন করুন (X)।
ইউিনেটর জানালা এবং দরজার
ঘষর্ ণ পৃ �তল সীসা-িভিৎতক
ইউিনেট েকানও রঙ করা জানালা এবং
রেঙর* জনয্ পরী�ার ফলাফল
দরজার ঘষর্ ণ পৃ �তল িছল না, উইে�া
েনিতবাচক হেয়েছ, েমেঝ,
িসলস এবং উইে�া ওেয়লগিল মসৃ ণ
উইে�া িসলস এবং উইে�া
এবং পির�ারেযাগয্ িছল, এবং েকানও
ওেয়ল মসৃ ণ এবং পির�ার িছল,
সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁিক বা সংেশাধন
এবং সংেশাধন করার জনয্
করার জনয্ অ�িনর্ িহত �িট িছলনা।
েকানও সীসা-িভিৎতক রেঙর ঝুঁিক
িছল না বা অ�িনর্ িহত �িট িছলনা।

ইউিনটিট EPA-�তয্িয়ত
পিরদশর্ ক বা ঝুঁিক
িনধর্ ারণকারী �ারা সীসািভিৎতক রেঙর* জনয্ পরী�া
করা হেয়িছল এবং সীসািভিৎতক রেঙর েকান �মাণ
পাওয়া যায় িন।

*যিদ আবািসক ইউিনটিটর সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ পরী�া করা হয় এবং জানালা এবং দরজার ঘষর্ণ পৃ �তলগিল সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ েনিতবাচক হয় (কলাম 3,
উপিরউ�) অথবা েকানও পৃ �তল সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ ইিতবাচক পরীি�ত না হয় (কলাম 4, উপিরউ�), আিম িন�িলিখত �েয়াজনীয় তথয্ সংযু � করিছ:

•
•
•

েকানও EPA-�তয্িয়ত পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারীর �ারা ��ত পিরদশর্ন িরেপােটর্র একিট কিপ।
পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূলয্ায়নকারীর EPA শংসাপে�র কিপিট পিরদশর্েনর তািরেখর জনয্ ৈবধ।
পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারীর যারা পিরদশর্ন পিরচািলত �ারা �ীকৃত একিট েনাটািরযু � হলফনামা (হলফনামা এই আেদেশর সে� সংযু �)।

সম� ইউিনটগিলেক তািলকাভু� করার জনয্ অিতির� �ােনর �েয়াজন হেল দয়া কের এই হলফনামািটর অিতির� কিপ যু � করুন।

(পু েরা নাম)

(সা�র)

******************************************************************************
িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�

আমার সামেন এিট শপথ কের

িদন

�য্া�
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(েনাটািরর সা�র)
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সীসা-িভিৎতক েপই� XRF পরী�ার অনু বিতর্ তার হলফনামা
(পু েরা নাম), শপথ করিছ বা িন�িলিখত িহসােব শপথভে�র �িত দে�র অধীেন িনি�ত করিছ:

আিম,
আিম অবি�ত িবি�ংএর মািলক / িনয়�ক এেজ�:

(িঠকানা) ("�া�ন") এবং আিম �শাসিনক েকাড েসকশন 27-2056.4 a-1 এর সীসািভিৎতক রেঙর পরী�ার �েয়াজনীয়তার সােথ স�িত স�িকর্ ত িনে�া� তথয্গিলর �ীকৃিত িদি� এবং জমা করিছ:
অংশ A িনবর্াচন করুন এক:
□
9ই আগ�, 2020 েথেক েকােনা ছয় বছেরর কম বয়সী িশশ উে�িখত �া�েনর আবািসক ইউিনেট ("বাস করা") থােক িন বা স�ােহ 10 ঘ�া বা তার
েবশী সময় কাটায়িন।
অথবা
□
হয্াঁ, ছয় বছেরর কম বয়সী আেছ েকানও িশশ 9ই আগ�, 2020 েথেক উে�িখত �া�েনর আবািসক ইউিনেট ("বাস করা") বাস কেরেছ অথবা স�ােহ
10 ঘ�া বা তার েবশী সময় কািটেয়েছ, এবং তার জনয্ আিম িন�িলিখত তথয্ েপশ করিছ:
ইউিনট ন�র

িশশিটর থাকেত আসার তািরখ

সীসা-িভিৎতক েপইে�র জনয্ ইউিনটিট
পরী�া করা হেয়িছল িক? (হয্াঁ অথবা না)

পরী�ার তািরখ

পাটর্ B আিম বু েঝিছ েয উপের পাটর্ A - এ তািলকাভু� / সংযু � থাকা সম� ভাড়ােট-দখলকৃত ভাড়ার আবািসক ইউিনটগিলর 9ই আগ�, 2025 এর মেধয্
অবশয্ই XRF পরী�া করা উিচৎ এবং আিম িনি�ত করিছ:
িনবর্াচন করুন এক:
এই তািরখ অনু সাের অনয্ েকানও আবািসক ইউিনেটর �া�েন সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ XRF পরী�া করা হয়িন।

□
অথবা

□
�া�েনর অনয্ানয্ আবািসক ইউিনটগিলর XRF পরী�া করা হেয়েছ এবং আিম পরীি�ত ইউিনটগিল স�েকর্ িন�িলিখত তথয্সহ একিট
নিথ সংযু � করিছ:
ইউিনট ন�র

পরী�ার তািরখ

পাটর্ C পাটর্ A বা পাটর্ B েত তািলকাভু� েয েকানও আবািসক ইউিনট, েযখােন XRF পরী�া করা হেয়িছল, আিম পরী�ার �েয়াজনীয়তার সােথ স�িত
�দশর্েনর জনয্ িন�িলিখত েরকডর্গিলও জমা িদি�:
•

•
•

সীসা-িভিৎতক েপইে�র জনয্ ইিতবাচক এবং েনিতবাচক পরীি�ত পৃ �তলগিলর অ�ভুর্� েকানও সীসা পিরদশর্ন িরেপােটর্র কিপ।

�িত �তয্ািয়ত পিরদশর্ক (গিল) বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী (গিল) যারা পিরদশর্ন কেরেছন তােদর জনয্ EPA শংসাপে�র একিট কিপ।
9 আগ� 2020 এর পের পরী�া করা হেল, েয পিরদশর্ক বা ঝুঁ িক মূ লয্ায়নকারী পিরদশর্নিট স�াদন কেরেছন তার �ারা একিট েনাটািরকৃত
হলফনামা (হলফনামা এই আেদেশর সে� সংযু �)।

(পু েরা নাম)
(সা�র)
*******************************************************************************************
�য্া�
িনউ ইয়কর্ রাজয্, কাউি�
শপথ কের আমার আেগ এই

িদেন
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েয শংসাপ��া� বয্ি�
সীসা-িভিৎতক রেঙর পরী�া স�াদন কেরিছেলন তার �ারা হলফনামা
(েযখােন এই েরকডর্ ে�াডাকশন অডর্ার অনু যায়ী �েয়াজন, শধু েসখােনই জমা িদন)
আিম,

_____________________________________

________________________________________

(নাম

(রা�া),

বড়

হােতর

অ�ের

িলখু ন),

______________________

(শহর),

______________ (ে�ট), _____________ (িজপ), _______________ (ইউিনট ন�র, যিদ �েযাজয্ হয়) এ অবি�ত
�া�েণ সীসা-িভিৎতক রেঙর জনয্ পিরদশর্ন ও পরী�া ও/বা নমু না সং�হ স�াদন কেরিছলাম ______________ (তািরখ) এ।
েফডারাল িবিধর সংিহতার িশেরানাম 40 এর অংশ 745 উপাংশ L ও Q এর অধীেন এই ধরেনর পিরদশর্ন ও পরী�া ও/বা নমু না
সং�হ স�াদন করার জনয্ আিম শংসাপ��া�। আিম িশেরানাম 40 CFR § 745.227, এবং বাস�ােন সীসা-িভিৎতক রেঙর
িবপেদর মূ লয্ায়ন ও িনয়�েণর জনয্ ইউএস আবাসন ও নাগিরক উ�য়ন িবভােগর (U.S. Department of Housing and
Urban Development) িনেদর্ িশকার অধয্ায় 7, 2য় সং�রণ (জু লাই 2012) অনু যায়ী পিরদশর্ন ও পরী�া ও/বা নমু না সং�হ
স�াদন কেরিছলাম।
আিম হলাম (একিট িনবর্ াচন করুন):
_____ �িনযু �
_____ একিট EPA �তয্িয়ত ফামর্ �ারা িনযু � (নাম): _________________________________________ এবং
েসই ফােমর্র EPA শংসাপে�র একিট কিপ সংযু � কেরিছ।

এছাড়াও, আিম এও হলফনামার জনয্ আমার EPA শংসাপে�র একিট কিপ সংযু � কেরিছ। আমার EPA শংসাপ� ন�র হল
________________________ এবং এর েময়াদ অিত�ম হয় ______________________ এ।

__________________________________

__________________________________

(বড় হােতর অ�ের নাম িলখু ন)

(সা�র)

********************************************************************************
েনাটাির �য্া�
িনউ ইয়কর্ ে�ট, __________________________ কাউি�
আমার সামেন শপথ করা হেয়েছ __________ িদন _________________মাস, 20_________ এ
_________________________________

__________________________________

(েনাটািরর নাম বড় হােতর অ�ের িলখু ন)

(েনাটািরর �া�র)
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