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সম্পত্তির মাত্তিকদের বুদিটিন – অগাস্ট 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 ওবয়বসাইে স্টেখনু। 

  

এই িকাশনা শুিুমাত্র আন্তর্ক াপ্রতক 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। 

 

 

HPD'র কাদে আপনার বাত্তষিক সম্পত্তি ররত্তিদেশন (Annual Property Registration) োত্তিি 

করদে ভুিদবন না। 

 

স্টর্ সকি সম্পপ্রির মাপ্রিকবের স্টরপ্রর্োর করবত হবব তাবের র্ত শীঘ্র সম্ভব তাবের স্টরপ্রর্বেশন র্মা স্টেওয়া উপ্রচত। 

স্টরপ্রর্বেশন ফমক িপাটিক  স্টরপ্রর্বেশন অনিাইন প্রসবেবমর (Property Registration Online System, PROS) 

মািযবম পাওয়া র্াবব। ফবমক স্টকানও উপর্ুক্ত পপ্ররবতক ন করবত, মুত্তিে করদে, স্বাক্ষর করবত ও তাপ্ররখ প্রেবত এবং স্টসটি 

HPD এর কাবে ফবমক স্টেওয়া প্রনবেকশ অনুসাবর োকবর্াবগ পাঠিবয় প্রেবত ভুিববন না। িবেয় অর্ক সরাসপ্রর অর্ক প্রবভাবগর 

(Department of Finance, DOF) কাবে পাঠাবত হবব। আমরা র্ত শীঘ্র সম্ভব স্টরপ্রর্বেশনগুপ্রির ববিতা র্াচাই 
করবত কবঠার পপ্ররশ্রম করপ্রে এবং আপনার আববেনপত্র সময়মবতা র্মা স্টেওয়ার তাপ্ররফ কপ্রর র্াবত আপনার 

স্টরপ্রর্বেশবনর স্টময়াে ফুপ্ররবয় স্টগবি এবং আপনাবক স্টরপ্রর্োর করবত হবব এমন অনযানয িপ্রক্রয়ার মবিয আপপ্রন িঙ্ঘন 

শংপ্রসত করবত, অপসারবণর অনুবরাি র্মা প্রেবত বা AEP স্টর্বক অবযাহপ্রত স্টপবত না পারবি আপনার অসুপ্রববি না হয়। 

অনুসন্ধান স্টপবি আমাবের স্টরপ্রর্বেশন সহায়তা ইউপ্রনে (Registration Assistance Unit) প্রবিবের সমু্মখীন হবে 

এবং আপনার সািারণ স্টকানও িশ্ন র্াকবি আমরা আপনাবক আমাবের স্টরপ্রর্বেশন ওবয়ববপবর্র িায়শ প্রর্জ্ঞাপ্রসত 

িশ্নাবিী প্রবভাবগ স্টেবখ প্রনবত স্টর্ারাবিাভাবব উৎসাহ প্রেপ্রে।  

____________________________________________________________________________ 
 

আপৎকািীন প্রস্তুত্তে 

 

উপকূি অঞ্চদির ঝড় 

প্রনউ ইয়কক  প্রসটিবত 1িা অগাে তাপ্ররবখ উপকূি অঞ্চবির ঝবড়র ঋতু আরম্ভ হবয়বে এবং HPD প্রনপ্রিত করবত চায় স্টর্ 

ভববনর মাপ্রিকরা স্টর্ন এরকম স্টকানও ঘেনার র্নয িস্তুত র্াবকন। র্াতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুমণ্ডিীয় িশাসবনর 

(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) স্টর্বক এবেবরর আেিাপ্রিক উপকূি অঞ্চবির 

ঝবড়র পূবকাভাস উপকূি অঞ্চবির ঝবড়র ঋতুর স্বাভাপ্রববকর স্টচবয় স্টবপ্রশ। 
 

প্রসটি অব প্রনউ ইয়কক   
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
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
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উপকূি অঞ্চদির ঝড় ও অনযানয িরুত্তর অবস্থা সম্পদকি  অবত্তিে থাকদে প্রসটির আপৎকািীন সতকক তার র্নয 
www.NYC.gov/NotifyNYC -স্টত সাইন আপ করুন এবং সম্পপ্রিবত আপৎকািীন অবস্থা চিাকািীন স্টর্াগাবর্াগ 

করার র্নয HPD এর কাবে বাপ্রষকক প্রভপ্রিবত স্টরপ্রর্োর করুন। স্টরপ্রর্োর করার সময় একটি প্রনখুুঁত 24-ঘণ্টার স্টগাপন 

স্টফান নের িোন করুন। এখাবন প্রগবয় HPD এর কাবে বাপ্রষকক প্রভপ্রিবত স্টরপ্রর্োর করুন: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page  
 

NYC-স্টক 6টি উপকূি অঞ্চবির ঝবড়র এিাকায় ভাগ করা হবয়বে। উপকূি অঞ্চবির ঝড় NYC-স্টত আেবড় পড়ার আবগ 

স্টময়র স্টর্ স্টকানও ও র্াবতীয় এিাকায় অপসারবণর আবেশ র্াপ্রর করবত পাবরন। উপকূি অঞ্চবির ঝবড়র অপসারবণর 

এিাকাগুপ্রিবক এবের সম্প্রসাপ্ররত করা হবয়বে, তাই আপনার সম্পত্তি রকান অপসারদের এিাকায় রদয়দে ো 
িানদে অথবা বনযার এিাকার ত্তনদেি শক ত্তিহ্ন রপদে এখাবন স্টেখুন: 

http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html  
 

ত্তনদিদক ও আপনার ভাড়াটিয়াদের একটি উপকূি অঞ্চদির ঝদড়র িনয প্রস্তুে িওয়ার টিপস: 

• প্রির্ স্বাক্ষবরর অনুষ্ঠাবন ও িপ্রত 3 বেবর একবার কবর সকি বাপ্রসন্দার কাবে NYC অযাপােক বমি ভববনর 

আপৎকািীন িস্তুপ্রতর গাইে (Apartment Building Emergency Preparedness Guide) প্রবতরণ 

করুন। গাইে সম্পবকক  আরও র্ানবত অনুগ্রহ কবর এখাবন স্টেখুন: 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page  

• ভাড়াটিয়াবের, প্রববশষ কবর র্ারা এপ্রিবভেবরর উপর প্রনভক র কবরন, আপনার সম্পপ্রির এপ্রিবভের নীপ্রত সম্পবকক  
র্াপ্রনবয় প্রেন। এপ্রিবভেরগুপ্রিবক র্তক্ষণ সম্ভব চািু রাখার স্টচষ্টা করুন এবং আপনাবক স্টসগুপ্রির পপ্ররবষবা বন্ধ 

রাখবত হবি ঝড় আেবড় পড়ার বা অপসারবণর ঠিক আবগ পর্কন্ত স্টসগুপ্রির পপ্ররবষবা বন্ধ করববন না।  

• ভাড়াটিয়াবের সবি উপকূি অঞ্চবির ঝবড়র আবগ, তা চিাকািীন ও তার পবর সসু্পষ্টভাবব কর্াবাতক া বিুন। 

ভববনর মাপ্রিক প্রহবসবব আপনার ভববনর প্রসবেমগুপ্রি (স্টর্মন ইিারকম, অপ্রি-সংবকত বযবস্থা), ইবমি বা স্টেক্সে 

স্টমবসর্ বযবহাবরর মািযবম সকি ভাড়াটিয়াবক গুরুত্বপূণক তর্য র্াপ্রনবয় স্টেওয়ার সক্ষমতার মূিযায়ন করুন। 
• প্রবেযুৎ প্রবপ্রেন্ন হওয়ার অর্বা ভববনর কমীবের, ভববনর মযাবনর্ারবের ও ভববনর মাপ্রিকবের মবিয প্রনয়প্রমত 

স্টেপ্রিবফান অনযভাবব বযাহত হওয়ার স্টক্ষবত্র স্টর্াগাবর্াবগর প্রবকল্প উপায় বতপ্ররর কর্া প্রবববচনা করুন। 

• সম্পপ্রির র্নয একটি অপসারণ পপ্ররকল্পনা তর্া একটি স্বাভাপ্রবক অবস্থায় স্টফরার পপ্ররকল্পনা বতপ্রর করুন। এই 
পপ্ররকল্পনাগুপ্রি ভববনর কমীবের ও ভাড়াটিয়াবের র্াপ্রনবয় প্রেন। 

• ঝবড়র অবযবপ্রহত পবর সম্পপ্রির একটি মূিযায়ন পপ্ররচািনা করুন। 

• আপনার ভববনর কমীবের সািারণ র্রুপ্রর অবস্থায় কী কী করবত হবব তার সম্পবকক  সবচতন রাখা প্রনপ্রিত করুন – 

স্টর্মন বনযার, প্রবেযুৎ প্রবপ্রেন্ন হওয়ার ও অনযানয প্রবপ্রেন্নতার সমসযায় কার সবি স্টর্াগাবর্াগ করবত হবব। 
• ঝবড়র পর সম্পপ্রির মাপ্রিক প্রহবসবব আপনার সবি স্টর্াগাবর্াগ করবত পাবর এমন প্রসটি সংস্থাগুপ্রিবক দ্রুত র্বাব প্রেন। 
• আরও তবর্যর র্নয এই নপ্রর্গুপ্রি স্টেখুন: 

o আবাপ্রসক ভবনগুপ্রির মাপ্রিকবের/মযাবনর্ারবের র্নয আপৎকািীন পপ্ররকল্পনা ও অপসারবণর 

(Emergency Planning and Evacuations for Residential Building 

Owners/Managers) গাইে 

o আপৎকাবির র্নয িস্তুত র্াকুন (সংর্ুক্ত রবয়বে) 

o ঝবড়র আবগ ও পবর: আপনাবক র্া র্ানবত হবব (সংর্ুক্ত রবয়বে) 

o স্টরপ্রে প্রনউ ইয়কক  হাপ্ররবকন ইবেহার (Ready New York Hurricane Brochure) 

▪ অনযানয ভাষায় এই ইবেহারটি স্টেখবত অনুগ্রহ কবর Ready NY ওবয়বসাইে স্টেখুন 

o আপৎকাবির বযপ্রক্তগত িস্তুপ্রতর/অপসারবণর পপ্ররকল্পনার নর্রতাপ্রিকা (Individual Emergency 

Preparedness/Evacuation Planning Checklist) 
 

https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynyc/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/hurricane_brochure_english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/hurricane_brochure_english.pdf
https://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
https://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/individual-emergency-checklist.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/individual-emergency-checklist.pdf
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উপবরর বক্তবয অনুর্ায়ী, আইন অনুসাদর সম্পত্তির মাত্তিকদের আবহাওয়ার আপৎকািীন অবস্থার আবগ, িাকৃপ্রতক 

প্রবপর্কবয়র পবর এবং 24 ঘণ্টারও স্টবপ্রশ সময় িবর চিবব এমন উপবর্াপ্রগতা প্রবপ্রেন্ন র্াকা সম্পবকক  অবপ্রহত হওয়ার পবর 

ভববনর সািারণ এিাকায় আপৎকািীন তবর্যর একটি সামপ্রয়ক প্রবজ্ঞপ্রপ্ত স্টপাে করবত হয়। এই নমুনা প্রবজ্ঞপ্রপ্তটি স্টেখুন। 
 

সম্পপ্রির মাপ্রিবকর প্রবপর্কবয়র িপ্রতপ্রক্রয়ার োয়োপ্রয়ত্ব সম্পবকক  আরও তবর্যর র্নয অনুগ্রহ কবর HPD'র এই ওবয়ববপর্টি 

স্টেখুন: https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-preparedness.page  

_____________________________________________________________________ 
 

ভাড়াটিয়ার রেটার রগাপনীয়ো আইন (Tenant Data Privacy Law)  

 
2021 সাবির স্থানীয় আইন 63 এর অিীবন, স্মােক  িববশ (চাপ্রবহীন) বযবস্থা (র্ার মবিয পবড় চাপ্রবর স্টফাব, ববেযুপ্রতন বা 
কপ্রম্পউোর-চাপ্রিত ির্পু্রক্ত, স্টরপ্রেও কম্পাঙ্ক সনাক্তকরণ কােক , স্টমাবাইি স্টফান অযাপ্রিবকশন, বাবয়াবমপ্রিক সনাক্তকারক 

বা অনয স্টর্ স্টকানও প্রেপ্রর্োি ির্ুপ্রক্ত, প্রকন্তু তাবতই তা সীমাবদ্ধ নয়) বযবহার করা একাপ্রিক বাসস্থাবনর মাপ্রিকবের A 

স্টশ্রণীর একাপ্রিক বাসস্থাবন, স্টসই একাপ্রিক বাসস্থাবনর সািারণ এিাকাগুপ্রিবত অর্বা স্টকানও একক বাসস্থাবনর ইউপ্রনবে 
িববশ মঞ্জুর করবত ভাড়াটিয়াবের স্টর্বক প্রিপ্রখতভাবব বা স্টকানও স্টমাবাইি অযাপ্রিবকশবনর মািযবম স্টকানও বযবহারকারীর 

স্টর্বক স্মােক  িববশ বযবস্থায় বযবহাবরর র্নয স্টরফাবরন্স স্টেো সংগ্রহ করবত সসু্পষ্ট সম্মপ্রত িাপ্ত করা আবশযক এবং স্মােক  
িববশ বযবস্থা বযবহাবর সক্ষম করার র্নয িবয়ার্নীয় নূযনতম পপ্ররমাণ িমাণীকরবণর স্টেো ও স্টরফাবরন্স স্টেো সংগ্রহ 
করবত পাবরন। মাপ্রিবকর ভাড়াটিয়াবেরবক একটি স্টেো িবর রাখার ও স্টগাপনীয়তার নীপ্রতও িোন করা আবশযক। 

ভাড়াটিয়াবের ও তাবের অপ্রতপ্রর্বের প্রনরাপিা ও স্টেো রক্ষা করবত স্মােক  িববশ বযবস্থাটির শপ্রক্তশািী প্রনরাপিা ও 

রক্ষাকবচ র্াকা আবশযক। ভাড়াটিয়াবের স্টেোর স্টগাপনীয়তা আইবন (Tenant Data Privacy Law) বযবস্থার বা স্টসই 
বযবস্থার সংগৃহীত স্টেোর অপবযবহাবরর র্নয শাপ্রেমূিক বযবস্থাও রবয়বে। 
 

স্থানীয় আইন 63 এর িপ্রতপ্রিপ্রপ পাওয়ার এবং/অর্বা স্মােক  িববশ বযবস্থার িবয়ার্নীয়তা সম্পবকক  আরও তবর্যর র্নয 
অনুগ্রহ কবর www.hpd.nyc.gov স্টেখুন। 
 

 

ত্তনউ ইয়কি  রস্টদটর আপৎকািীন ভাড়া সিায়ো কার্িক্রম (Emergency Rental Assistance 

Program, ERAP) 
 
প্রনউ ইয়কক  স্টেবের আপৎকািীন ভাড়া সহায়তা কার্কক্রম (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) 

প্রনউ ইয়কক  প্রসটির স্টর্ পপ্ররবারগুপ্রির ভাড়া ববকয়া পবড়বে তাবের সহায়তা িোন কবর।  

 

ERAP এর িনয অনুদমাত্তেে পত্তরবারগুত্তি এগুত্তি রপদে পাদর: 

• 13 মাচক , 2020 তাপ্ররবখ বা তার পবর র্মা হওয়া 12 মাবসর বদকয়া ভাড়ার অথিপ্রোন। 
• পপ্ররবারটির কাবে ভাড়া স্টেওয়ার র্নয তাবের স্থূি মাপ্রসক আবয়র 30 শতাংশ বা তার স্টবপ্রশ খরচ করার 

িতযাশা করা স্টগবি 3 মাস পর্কন্ত অত্তেত্তরক্ত ভাড়া সিায়ো িোন। 

• 13 মাচক , 2020 তাপ্ররবখ বা তার পবর র্মা হওয়া ববকয়া রাপ্রশর র্নয 12 মাস পর্কন্ত প্রবেযুবতর বা 
গযাবসর উপদর্াত্তগোর বদকয়া অথিপ্রোন। 
 

এিন আদবেনপত্র গ্রিে করা িদে। ভাড়াটিয়া ও বাপ্রড়ওয়ািা উভবয়ই আববেন করবত পাবরন – বাপ্রড়ওয়ািাবক 

অর্কিোন করা হবব এবং ভাড়াটিয়াবের তাবের হবয় করা স্টর্ স্টকানও অর্কিোন সম্পবকক  অবপ্রহত করা হবব।  

 

আগ্রিী ভাড়াটিয়া ও বাত্তড়ওয়ািাদের র্ে শীঘ্র সম্ভব আদবেন করদে উৎসাি রেওয়া িদে। কীভাবব আববেন 

করববন এবং আপপ্রন স্টর্াগয প্রকনা তা র্ানার সম্পবকক  আরও তবর্যর র্নয otda.ny.gov/erap স্টেখুন। এগুপ্রি NYS 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-notification.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-preparedness.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/tenant-data-privacy-law.page
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/#apply
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ERAP ওবয়বসাইবে র্াকা সহায়ক নপ্রর্পত্র ও প্রভপ্রেও। পাুঁচটি ববরা র্বুড় প্রনউ ইয়কক বাসীবের সাহার্য করার র্নয 
কপ্রমউপ্রনটি-প্রভপ্রিক সংগঠনও রবয়বে, র্ার তাপ্রিকা nyc.gov/erap -এ রবয়বে।  

 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/#apply
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page

