
  

  

ভবন চুক্তি ক্তবভাগ (“Department of Buildings, DOB”) কী? 
DOB, ক্তববাদীকক (NYC আইন বা ক্তনয়ম লঙ্ঘকনর অক্তভকযাকগ অক্তভযুি বযক্তি) শুনাক্তনর পূকবে “চুক্তির” প্রস্তাব ক্তদকে 
পাকর।  
 
“চুক্তি” কী? চুক্তি হকে ক্তববাদী এবং প্রক্তেষ্ঠাকনর মকযয সম্মক্তে, যযমন DOB, যযখাকন শুনাক্তনর পক্তরবকেে  উভয় পক্ষ 
ক্তকছু শেে  পালকনর জনয প্রক্তেজ্ঞাবদ্ধ হয়।  
 
DOB ক্তিম্নক্তিক্তিত কাজ করার জিয প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ হয়: 
• ক্তববাদী যক্তদ আইন ভঙ্গ ককর োহকল োকদর উপর যমাট অর্েদকের শুযুমাত্র অকযেক জক্তরমানা যাযে করা।   

 
ক্তববাদী ক্তিম্নক্তিক্তিত কাজ করার জিয প্রক্ততশ্রুক্ততবদ্ধ হয়: 
• লঙ্ঘন স্বীকার করা এবং 50% জক্তরমানা প্রদান করা।  
• দ্রষ্টবয: যযকহেু ক্তববাদী পক্ষকক যমাট প্রকদয় শাক্তস্তকযাগয জক্তরমানার শুযুমাত্র 50% প্রদান করকে হকব, োই যস 

এখনও ক্তনয়ম লঙ্ঘনকারীর আওোভুি হকে পাকর। এর অর্ে হকে যস যক্তদ ক্তিেীয় বাকরর মকো একই অপরায 
পুনরায় ককর “অপরাযী” সাবযস্ত হয়, োহকল োর উপর একই অপরায পুনরায় করার জনয শাক্তস্ত ক্তহকসকব পূকবের 
েুলনায় যবক্তশ জক্তরমানা যাযে করা হকব।     

• লঙ্ঘন “সংকশাযন” করা অর্ে সমসযা সমাযান করা। 
• DOB এ সংকশাযকনর সার্টে ক্তিককট দাক্তখল করুন। এর্ট এমন একটা নক্তর্ যযখাকন যদখাকনা হয় যয ক্তববাদীর লঙ্ঘন 

অপরায “সংকশাযন” ককরকছ এবং 50% জক্তরমানা পক্তরকশায ককরকছ।   
• ক্তববাদীকক অবশ্যই সমকন উকেক্তখে শুনাক্তনর োক্তরখ হকে 75 ক্তদকনর মকযয সার্টে ক্তিককট দাক্তখল করকে হকব।  
• কাযেকর হওয়ার জনয সংকশাযনী সার্টে ক্তিককটর্ট অবশ্যই DOB কেতে ক অনুকমাক্তদে হকে হকব এবং এই প্রক্তিয়া 

সম্পন্ন করকে ককয়ক সপ্তাহ প্রকয়াজন হকে পাকর।  
• পরামশ্শ: আপক্তন যক্তদ উক্তেক্তখে ক্তববাদী হকয় র্াককন বা সম্পক্তির সত্ত্বাক্তযকারী হকয় র্াককন, োহকল সংকশাযনী 

সার্টে ক্তিককটর্ট অক্তে দ্রুে অনুকমাদন করাকে চাইকল (বা এর্ট অনুকমাক্তদে হকয়কছ ক্তক না ো জানার জনয) 
সবচাইকে উিম পন্থা হকলা এর্ট 280 Broadway, 1st Floor, New York, NY 10007 এ অবক্তিে NYC ভবি 
ক্তবভাগ – প্রশ্াসক্তিক আইি প্রয়য়াগ ইউক্তিট এ সরাসক্তর, সকাি 8:30 এবং দপুরু 2:30 এর ময়যয দাক্তিি করা। 

 
ক্তববাদী যক্তদ চুক্তিকে সম্মক্তে জ্ঞাপন ককর ক্তকন্তু উক্তেক্তখে শেে াবলী পূরণ না ককর োহকল োরা আইন লঙ্ঘনকরী 
বকল গণয হকব এবং োকদরকক অর্েদকের সম্পূণে (100%) পক্তরকশায করকে হকব। 
 
যক্তদ ককায়িা ক্তববাদীয়ক চুক্তির জিয অফার করা হয় তাহয়ি কস কীভায়ব তা জািয়ত পারয়ব?  

• ক্তববাদীকক যমইকলর মাযযকম ক্তচঠি প্রদান করা হকে পাকর (DOB বা OATH হকে) যাকে উকেখ র্াককব যয 
োকদরকক চুক্তির জনয অিার করা হকে।  

• ক্তববাদীকক জানাকনা হকে পাকর যয যস যক্তদ প্রর্ম শুনাক্তনর জনয OATH এ হাক্তজর হয় োহকল যস চুক্তি 
করকে পারকব।   

• যকাকনা চুক্তি অিার করা হকে ক্তক না এ বযাপাকর জানকে, ক্তববাদী (বা োকদর প্রক্তেক্তনক্তয) OATH সহায়ো 
যককের প্রক্তেক্তনক্তযকক ক্তজজ্ঞাসা করকে পাকরন। 
 

ক্তববাদী কিি চুক্তি গ্রহণ করয়ত পায়রি?  
• প্রর্ম শুনাক্তনর োক্তরকখর পূকবেই চুক্তি গতহীে হকে হকব। যাকহাক, ক্তববাদী প্রর্ম শুনাক্তনর োক্তরকখ OATH এ 

উপক্তিে হকলও শুনাক্তন শুরু হওয়ার পূকবে চুক্তি গ্রহণ অক্তযকার প্রকয়াগ করকে পাকর।   
• শুনাক্তন শুরু হকয় যগকল ক্তববাদী আর চুক্তি গ্রহণ করকে পারকব না। দ্রষ্টবয: আপক্তন যক্তদ যকাকনা চুক্তি গ্রহণ 

ককরন োহকল এর কাযেকাক্তরো আপনার সমকন উক্তেক্তখে োক্তরখ হকেই শুরু হকয় যাকব। 
 

কীভায়ব সংয়শ্াযি পযায়কয়টর সার্টশ ক্তফয়কট কপয়ত হয় তা জািয়ত বা এর জিয আয়বদি করা 
সম্পক্তকশ ত ক্তিয়দশ শ্িা কপয়ত অিুগ্রহ কয়র OATH সহায়তা ককয়ের প্রক্ততক্তিক্তযর সায়ে কো বিুি। 


