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দি দিটি অব দিউ ইয়র্ক   
আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি দবভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)  

বলবৎর্রণ ও প্রদিববশী পদরবেবা িপ্তর (OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES)  

 
সম্পত্তির মাত্তিকদের প্রত্তি সরকাত্তর ত্তিজ্ঞত্তিপত্র - জানুয়ারী 2022 

 

দপ্রয় িম্পদির মাদলর্গণ, 
 

আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি দবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) দিউ ইয়র্ক  দিটির 

আবািি রক্ষণাববক্ষণ আইি (Housing Maintenance Code), দিউ ইয়র্ক স্টেবের এর্াদির্ বািস্থাবির আইি 

(Multiple Dwelling Law) ও দিটির অিযািয প্রািদির্ আইি স্টমবি চলার িমর্কবি আবাদির্ ভববির মাদলর্বির 
জিয উপলভয উপর্রণ ও িংস্থািগুদল িম্পবর্ক িিুি আইি প্রণয়ি ও ির্য িম্পবর্ক  পর্কায়ক্রবম আপবেে প্রিাি 
র্বর। এই ববুলটিি, অিযািয ভাোয় HPD-এর ওবয়ববপজ (HPD’s webpage) – এ পরবিী িইু িপ্তাবের মবিয 
পাওয়া র্াবব। 
 

এই প্রর্াশিা শুিমুাত্র ির্য প্রিাবির উবেবশয এবং আইদি পরামশক প্রিাবির উবেবশয িয় ৷ এই ির্য দিউ 
ইয়র্ক  দিটির আবািি িংক্রান্ত আইি ও দিয়মাবলী িম্পবর্ক  মাদলর্ ও ভাড়াটিয়াবির র্াবিীয় র্িক ববযর 
িমূ্পণক বা চূড়ান্ত দববৃদি িয়। 

  

 

ত্তনদজ-িন্ধ হওয়া েরজা  
 

অদির্াণ্ড েল, আপিার ভাড়াটিয়া এবং বযবস্থা-গ্রেণর্ারী অদি-দিবকাপণর্ারীবির জীবিবর্ দবপবির িমু্মখীি 
র্বর, এবং আপিার িম্পদিটির স্টক্ষবত্র দবশাল এবং বযয়িাবপক্ষ ক্ষদির র্ারণ িৃদি র্বর আপিার বাদড়টিবর্ 
ক্ষদিগ্রস্ত র্রার জিয িবকাদির্ ধ্বংির্ারর্ ঘেিাগুদলর মবিয এর্টি৷ ত্তনদজ-িন্ধ হওয়া েরজাগুত্তি, একটি 
অ্যাপার্ট দমন্ট থেদক আগুন এিং থ াোঁয়া ছত্ত়িদয় ত্তিদয় সম্পরূ্ট ত্তিত্তডংদক প্রভাত্তিি করার থেদত্র িা া 
থেয়। িংবাি মািযবম আপদি বাদড়বি আগুি লাগার িাম্প্রদির্ ঘেিাগুদল স্টিবখ র্ার্ববি, FDNY জীবিোদির 
এবং বাদড়র উবেখবর্াগয ক্ষয়ক্ষদির এর্টি প্রিাি র্ারণস্বরূপ অযাপােক বমন্ট এবং জিিািারবণর েলগুদলর ত্রুটিপূণক 
দিবজ-বন্ধ েওয়া িরজাগুদলবর্ দচদিি র্বরবে৷  আপিাবর্, আপিার বাদড়র িরজাগুদল দিজ-বন্ধ েওয়া প্রর্াবরর 
েওয়া দিদিি র্রবি েবব, এবং স্টিগুদলর িঠির্ভাবব র্ার্কর্রী অবস্থায় র্ার্া পরীক্ষা র্রার জিয স্ব-উৎিােী 
েবি েবব৷  
 

স্টর্ িরজাগুদল দভিবরর র্াওয়া-আিার পবর্র প্রদি (অর্কাৎ েলওবয়গুদলবি) এবং এর্াদির্ বািস্থাির্ুক্ত বাদড়র 
দিিঁদড়র িাগাল প্রিাি র্বর স্টিগুদলর দিবজ-বন্ধ েওয়া প্রর্াবরর েওয়া প্রবয়াজি (এর মবিয অন্তভুক ক্ত েয় 
অযাপােক বমন্টগুদলর িরজা এবং বাদড়র বাইবর র্াওয়ার িরজাগুদল)৷ িম্পদির মাদলর্রা িরজাগুদলবি এই প্রর্ার 
র্ন্ত্রগুদল লাগাবিার দবর্ল্প গ্রেণ র্রবি পাবরি স্টর্মি ওভারবেে স্টোর স্টলাজার, স্টেদভ দেউটি স্টোর স্টলাজার, 
অর্বা স্টলার দরং স্টোর স্টলাজার৷ ির্ল দিবজ-বন্ধ েওয়া িরজাগুদলবর্ উিমরূবপ স্টমরামিরৃ্ি এবং দিদিকি 
িময়ান্তবর পরীদক্ষি অবস্থায় রাখবি েবব৷  
  

দিবজ-বন্ধ েওয়া দেিাবব রক্ষণাববক্ষবণর বযর্কিা েল এর্টি আশু দবপজ্জির্ লঙ্ঘি (স্টেণী C) এবং HPD এর 
দ্বারা আপৎর্ালীি পদরদস্থদিবি স্টমরামি র্রাবিার ফলাফল িৃদি র্রবব র্দি িম্পদি মাদলর্ িময়ািুগভাবব 
অিুপালি র্রবি এবং 21 দিবির মবিয HPD এর দির্ে িংবশািি িম্পবর্ক  িূচীি র্রবি বযর্ক েি৷ র্দি HPD 

স্টর্ আপৎর্ালীি দভদিবি স্টমরামিটি িম্পূণক র্রবি েয়, িােবল িম্পদি মাদলবর্র িাবম দবল র্রা েবব৷ র্দি 
মাদলর্ স্টপ র্রবি বযর্ক েি, িােবল দিটি িম্পদিটি দবরুবে এর্টি পদরপূরর্ র্র িার্ক র্রবব৷ পদরপূরর্ 
র্রটির মবিয িুি িার্ক র্রা র্ার্বব এবং ববর্য়া রাদশটি িংগ্রবের জিয দবক্রয় এবং/অর্বা িমবয়র পূববক বন্ধ 
র্রা েবি পাবর৷ অদিদরক্তভাবব, িম্পদির মাদলর্বর্ অিুপালবির স্টক্ষবত্র বযর্কিার িবি িম্পদর্ক ি বাস্তু জদরমািা 
প্রিাি র্রবি েবব৷   

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/property-owner-and-landlord-responsibilities.page
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িয়া র্বর মবি রাখববি স্টর্, স্থািীয় আইি 115 এর 2018 অিুিাবর, িম্পদির মাদলর্বিরও ভাড়াটিয়াবির 
এর্টি অদির্াবের স্টক্ষবত্র খাদল র্রার িমবয় িািঁবির িরজাগুদল বন্ধ র্রার দবেবয় মবি র্দরবয় দবজ্ঞদপ্ত প্রিাি 
র্রবি েবব৷  
 
অ্নযানয অ্ত্তি ত্তনরাপিামূিক প্রদয়াজনীয়িাগুত্তির উপর আরও িদেযর জনয েয়া কদর থটাদভর নদির ঢাকা) 
stove knob covers থি এিং (থমাক ত্তিদর্ক্টর) smoke detectors থি HPD এর ওদয়িদপজ থেখুন৷ আপত্তন 
আপনার িসিাদসর িাত্ত়িটিদি কীভাদি অ্ত্তিকাদের প্রত্তিদরা  করদি হদি থসই সম্পদকট  আরও জানদি HPD 
এর (ফায়ার থসফটি ফ্লায়ার) Fire Safety Flyer িাউনদিািও করদি পাদর৷  
 
 

 

 

িাত্তিিকরদর্র অ্নুদরাদ র হািনািাে  
 

এর্টি বাদিলর্রবণর অিুবরাি েল এর্টি প্রদক্রয়া স্টর্টি িম্পদির মাদলর্রা, এর্টি পুরাবিা িংস্করণ অপিারণ 
র্রার জিয বযবোর র্রবি পাবরি, র্দি অবস্থার িংবশািি র্রা েবয় র্াবর্, দর্ন্তু িূচীির্রবণর িাদরখটি 
অদিক্রম র্বর র্াবর্৷ HPD, জািুয়ারী 2022 স্টর্বর্ শুরু েওয়া, (বরখাস্তের অনসু্তরাধ) Dismissal Request এর 
দিম্নদলদখি আপবেেগুদল বাস্তবাদয়ি র্বরবে৷ 
 

1. সীসা-ত্তভত্তিক রঙ সংক্রান্ত িঙ্ঘন: 
• মাদলর্/প্রদিদিদিবির, উনু্মক্ত িীিা-দভদির্ রঙ িংক্রান্ত লঙ্ঘিগুদলর িািঁবির বাদিলর্রণ 

অিুবরাবির আববিবির িবি র্াচাইর্ারী িদর্ জমা স্টিওয়ার প্রবয়াজিীয়িা িাই৷ HPD এর দ্বারা 
বাস্তদবর্ অবস্থার িংবশািবির দবেবয় প্রিযদয়ি র্রার পবর, আমরা মাদলবর্র র্াবে লঙ্ঘি 
বাদিলর্রণ প্রদক্রয়াটি িম্পূণক র্রার উবেবশয স্টর্াি িদর্গুদল প্রবয়াজিীয় এবং র্ীভাবব স্টিগুদল 
জমা দিবি েবব স্টিই িম্পবর্ক দিবিকশিা িম্বদলি এর্টি ত্রুটি পত্র পাঠাববা৷  

• স্টলে োিকওভার এবং িদর্ িংরক্ষণ িম্পদর্ক ি লঙ্ঘি অেক ার িম্বর 614, 621, 622, 623, 618, 619, 

এবং 620 এর জিয িোয়িার প্রবয়াজিীয়িািে মাদলর্বির িরািদর 212-863-5501 স্টি এবং দবর্ল্প 

#5 দিবকাচি র্বর HPD এর স্ট লে অদেে ইউদিে এর িবি স্টর্াগাবর্াগ র্রবি েবব৷   
 

2. িাত্তিিকরর্-পরিিী অ্নুদরা  স্ব-সংশাকরর্ প্রত্তক্রয়া (CV-1) 

• এই প্রদক্রয়াটি স্টিই ির্ল মাদলর্বির জিয উপলব্ধ স্টর্খাবি বাদিলর্রণ অিুবরাবির ফলাফলগুদল 
দর্েু দিদিকি মাপর্াঠি পূরণ র্বর, িয়া র্বর মবিাবর্াগ িের্াবর বাদিলর্রণ অিুবরাি দিবিকশাবলী 
স্টিখুি৷ 

• িিুি দিবিকশগুদল এবং অদিদরক্ত লঙ্ঘিগুদল স্টর্গুদল বাদিলর্রণ পরবিী অিুবরাি স্ব-িংশার্রণ 
প্রদক্রয়ার জিয স্টর্াগয নয়, স্টিগুদল অন্তভুক ক্ত র্রার জিয CV-1 ফমক আপবেে র্রা েবয়বে  

• এখি HPD এর ওবয়বিাইে স্টর্বর্ CV-1 ফমক দপ্রন্ট র্বর স্টিওয়া স্টর্বি পাবর৷  
• শবিযর ক্ষদির্ারর্ পরজীবী প্রাণী িংক্রান্ত লঙ্ঘি িম্বর 567, 568 এবং 569 স্টর্ বাদিলর্রণ 

পরবিী অিুবরাি স্ব িংশার্রণ প্রদক্রয়ার অংশস্বরূপ দবববচিা র্রা স্টর্বি পাবর র্দি এর্জি 
মাদলর্/প্রদিদিদি বাদিলর্রণ পরবিী স্ব-প্রিযয়িণিে োলিাগাি র্রা প্রদিপালবির েলফিামা  
(AF-6) জমা স্টিি৷ শবিযর ক্ষদির্ারর্ পরজীবী প্রাণী িংক্রান্ত লঙ্ঘিগুদলবর্ দবববচিা র্রার জিয 
আবদশযর্ভাবব ির্ল িদর্গুদলবর্ এর্বত্র এর্ই িাদরবখ জমা দিবি েবব৷ 

  

https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/3-rcny-401-06-nov.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Self_Closing_Doors_Reminder&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/3-rcny-401-06-nov.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Self_Closing_Doors_Reminder&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/fire-safety-graphic.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/fire-safety-graphic.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/dismissal-request-form.pdf
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3. থ ৌে িাসস্থান এিং সমিায়ত্তভত্তিক িাসস্থানগুত্তি: 
HPD, িম্পদির দিবদন্ধর্রণ দস্থদির বযদিবরবর্ই স্টর্ৌর্ অযাপােক বমবন্টর মাদলর্বির এবং িমবায় 
অংশীিারবির স্টর্বর্ বাদিলর্রণ অিুবরাবির আববিিপত্রগুদল গ্রেণ এবং প্রদক্রয়া র্রবব এবং শুিুমাত্র 
বাদিলর্রণ অিুবরাবির আববিবি িাদলর্ারৃ্ি, বািস্থািগুদলর দভিবরর উনু্মক্ত লঙ্ঘিগুদল পুিরায় 
পদরিশকি র্রবব৷ স্টর্ৌর্ বািস্থািগুদল মাদলর্বির এবং িমবায় অংশীিারবির আবদশযর্ভাবব প্রবিযর্ 
অযাপােক বমবন্টর স্টর্বর্ িাবির বাদিলর্রণ অিুবরাবির আববিবির িবি "মাত্তিকানার হিফনামা" জমা 
দিবি েবব৷  
 
এর্টি অযাপােক বমন্ট পুিঃপদরিশকি র্রার জিয বাদিলর্রণ অিুবরাবির দফ েবব $250.00 ৷র্দি স্টর্ৌর্ 
অযাপােক বমবন্টর মাদলর্বির এবং িমবায় অংশীিাররা, এর্ই বাদড়র এর্টি অদির্ অযাপােক বমবন্টর জিয 
এর্টি বাদিলর্রণ অিুবরাবির আববিি জমা র্বরি, িােবল পুিঃপদরিশকির্রণীয় লঙ্ঘিগুদলর িংখযার 
উপর দিভক রশীলভাবব বাদিলর্রণ অিুবরাবির দফ েবব $300.00, অর্বা িার অদির্৷ HPD লঙ্ঘিগুদলর 
মাত্রা (বাদিলর্রণ অিুবরাি দিবিকশিায় িাদলর্ারৃ্ি) বযবোর র্রা প্রচদলি রাখবব, র্দি এর্টি স্টর্ৌর্ 
বািস্থাি অর্বা িমবায় অংশীিার মাদলর্ এর্ই িমবয় এর্াদির্ ইউদিবের জিয আববিি র্রবেি৷ 

 

 

সীসা-ত্তভত্তিক রদঙর িাৎসত্তরক ত্তিজ্ঞত্তি এিং অ্নুসন্ধান 
 

2004 এর স্থািীয় আইি 1 (স্থািীয় আইি 1) প্রবয়াজি েল স্টর্ মাদলর্রা িীিা-দভদির্ রবঙর িবি িম্পদর্ক ি 
র্ার্কর্লাপগুদল পদরচালিা র্রুি৷ মাদলর্বিরও আবদশযর্ভাবব এই প্রর্ার র্ার্কর্লাপগুদলর িদর্গুদলবর্ র্মপবক্ষ 
10 বেবরর জিয িংরক্ষণ র্রবি েবব এবং বাৎিদরর্ িম্পদি স্টরদজবেশবির এর্টি অংশস্বরূপ এই র্ার্কর্লাপগুদলর 
অিুপালি িংদশি র্রবি েবব৷ এই কা টকিাপগুত্তি পত্তরচাত্তিি করার এিং এই নত্তেগুত্তি রের্াদিেদর্র 
িযেটিার থেদত্র জত্তরমানাগুত্তি উদেখদ ািয হদি পাদর৷  
 
জানুয়ারী 1 এিং জানুয়ারী 16 এর মবিয, 1960 (অর্বা 1960 এবং 1978 এর মবিয র্দি মাদলর্ জ্ঞাি েি স্টর্ 
স্টিখাবি িীিা-দভদির্ রঙ আবে) এর পূববক দিদমকি এর্াদির্ বািস্থাবির মাদলর্বির প্রবিযর্ ভাড়াটিয়াবর্ 
বাৎিদরর্ দবজ্ঞদপ্ত প্রিাি র্রার এবং স্টফব্রুয়ারী 15ই এর মবিয ভাড়াটিয়াবির স্টর্বর্ স্টিই িম্পূণক র্রা দবজ্ঞদপ্তটি 
িংগ্রে র্রার প্রবয়াজিীয়িা দেল৷  
 

ত্তিজ্ঞত্তিটি কী? 
• বাৎিদরর্ দবজ্ঞদপ্তটি ভাড়াটিয়াবর্, বিবাবির ইউদিেটিবি েয় বেবরর র্ম বয়িী এর্টি দশশু '

বাি র্বর'দর্িা স্টিই িম্পবর্ক প্রর্াশ র্রার জিয ববল৷ বাি র্বর" এর অর্ক েল এর্টি দশশু স্টর্ 
বিবাবির ইউদিেটিবি বাি র্বর অর্বা বিবাবির ইউদিেটিবি এর্টি দশশু স্টর্ দিয়দমিভাবব 
10 অর্বা িার অদির্ ঘন্টার জিয িময় অদিবাদেি র্বর৷ 

• মাদলর্রা স্টর্ বাৎিদরর্ দবজ্ঞদপ্ত বযবোর র্রবি পাবরি, স্টিটির িটুি িংস্করণ আবে৷ আপিার 
শুিুমাত্র এর্টি প্রিাি র্রা প্রবয়াজি৷ এর্টি িংস্করণ উইবো গ্রােক ি দবজ্ঞদপ্তর (3টি অর্বা িার 
অদির্ ইউদিে িে ভাড়ার উবেবশয ির্ল বাদড়গুদলর জিয প্রবয়াজিীয়, দিমকাবণর বের 
বযদিবরবর্ই) িবি স্থািীয় আইি 1 স্টর্ িমদিি র্বর এবং দদ্বিীয় িংস্করণটি েল এর্টি 
এর্র্ভাবব প্রদিদিি স্থািীয় আইি 1৷ 

o Protect Your Child from Lead Poisoning and Window Falls Annual Notice ion 
Annual (আপিার িন্তািবর্ িীিার দবেদক্রয়া এবং জািলা দিবয় পবড় র্াওয়া স্টর্বর্ রক্ষা 
র্রুি বাৎিদরর্ দবজ্ঞদপ্ত) 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
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o Annual Notice for Prevention of Lead-Based Paint Hazards – Inquiry Regarding 

Child (িীিা-দভদির্ রবঙর দবপিগুদলর জিয দবজ্ঞদপ্ত-দশশুর দবেবয় অিুিন্ধাি) 

 

• দবজ্ঞদপ্তটিবর্ আবদশযর্ভাবব ভাড়াটিয়াবর্ র্মপবক্ষ ইংবরদজ এবং স্প্যাদিশ ভাোয় এবং েুদিবর্বে 
(প্রবিযর্টির িটুি প্রদিদলদপ) দিবি েবব র্াবি ভাড়াটিয়া এর্টি প্রদিদলদপ রাখবি এবং এর্টি 
প্রদিদলদপ মাদলর্বর্ দফদরবয় দিবি পাবরি৷ 

• এই দবজ্ঞদপ্তটি স্টর্ স্টিওয়া েবয়দেল িার এর্টি িদর্ রাখিু, স্টর্ার্ায় এই দবজ্ঞদপ্তটি স্টফরি দিবি 
েবব স্টিটি ভাড়াটিয়ার জািা দিদিি র্রুি, এবং ভাড়াটিয়ার স্টর্বর্ স্টফরি পাওয়া িম্পূণক র্রা 
দবজ্ঞদপ্তটি রাখুি৷  

 

 ত্তে ভা়িাটিয়া প্রত্তিত্তক্রয়া না কদরন িাহদি কী হদি? 
• র্দি ভাড়াটিয়া স্টফব্রুয়ারী 15ই এর মবিয িম্পূণক র্রা দবজ্ঞদপ্তটি স্টফরি িা স্টিি, িােবল 

মাদলর্বর্ এর্টি দশশু স্টর্ বিবাবির ইউদিেটিবি বাি র্বর অর্বা বিবাবির ইউদিেটিবি এর্টি 
েয় বেবরর র্ম বয়িী দশশু বাি র্বর অর্বা দিয়দমিভাবব 10 অর্বা িার অদির্ ঘন্টার জিয 
িময় অদিবাদেি র্বর স্টিটি দিিকারণ র্রার জিয আবদশযর্ভাবব থফব্রুয়ারী 16 এিং মাচট  1 এর 
মিয অিুিরণমূলর্ পদরিশকি র্রবি েবব৷ এর্জি মাদলর্বর্ আবদশযর্ভাবব, অিুিন্ধাি র্রার 
জিয ভাড়াটিয়ার িবি স্টর্াগাবর্াগ র্রার প্রবচিাগুদলর িদর্ রাখাবি েবব৷ 

• র্দি মাদলর্ ভাড়াটিয়ার স্টর্বর্ িম্পূণক র্রা দবজ্ঞদপ্তটি িা পাি এবং, এর্টি েয় বেবরর র্ম 
বয়িী দশশু আবে দর্িা, এই অিুিরণমূলর্ অিুিন্ধািগুদলর দভদিবি দিিকারণ র্রবি িক্ষম িা 
েি, িােবল মাদলর্বর্ আবদশযর্ভাবব স্বাস্থয এিং মানত্তসক স্বাস্থযত্তিত্ত  ত্তিভাি (Department of 

Health and Mental Hygiene, DOHMH) স্টর্ দলদখি আর্াবর জািাবি েবব স্টর্ ভাড়াটিয়ার স্টর্বর্ 
স্টর্ািও দবজ্ঞদপ্ত স্টফরি পাওয়া র্ায়দি৷  DOHMH এর প্রদি মাদলবর্র দবজ্ঞদপ্তটি স্টমল র্রবি েবব 
এই ঠির্ািায়: 

Department of Health and Mental Hygiene — Healthy Homes 
125 Worth Street, Sixth Floor, CN58  

New York, NY 10013 
 

থকন একজন মাত্তিদকর এই িেয সংগ্রহ করা প্রদয়াজন? 
• এই দবজ্ঞদপ্তটি গুরুত্বপূণক র্ারণ এটি স্থািীয় আইি 1 এর অিীবি, মাদলর্ আবদশযর্ভাবব অিয 

প্রবয়াজিীয় র্ার্কর্লাপগুদল র্বরি, স্টর্মি বাৎিদরর্ অিুিন্ধাি র্রা এবং আইবি দিিকাদরি 
দিরাপি র্মক আচরণগুদল অিুিরণ র্রবেি দর্িা স্টিগুদল দিিকারণ র্বর৷ িীিা-দভদির্ রবঙর 
দবপিগুদলর জিয স্টিই বাদড়গুদলর িািারবণর স্থািগুদলবর্ও োড়াও, স্টিই ির্ল বািস্থািগুদলবি 
স্টর্খাবি উপবরর িংজ্ঞাদয়ি অিুিাবর এর্টি দশশু বিবাি র্বর ববল দিিকাদরি েওয়া 
বািস্থািগুদলবি স্টর্খাবি উপবরর িংজ্ঞাদয়ি অিুিাবর এর্টি দশশু বিবাি র্বর ববল দিিকাদরি 
েবয়বে, র্মপবক্ষ বাৎিদরর্ভাবব পদরিশকি র্রা প্রবয়াজি৷ 

• স্টিই ইউদিে এবং বাদড়গুদলবি স্টর্খাবি েয় বেবরর র্ম বয়িী এর্টি বিবাি র্বর এবং 
দিরাপি র্মক অভযাবির জিয প্রবয়াজিীয় বাৎিদরর্ অিুিন্ধাবির িম্পবর্ক  আরও িবর্যর জিয HPD 

ওবয়বিাইবে স্টপাে র্রা দেবিম্বর 2019 ত্তনদেট শ-পরামশট সংক্রান্ত সংত্তেি ত্তিিরর্ (briefing) স্টিখুি৷ 
  

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.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-monthly-briefing-dec-2019.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-monthly-briefing-dec-2019.pdf


       

5 

 

কীভাদি একজন মাত্তিক সিত্তকছুদক অ্নুসরর্ করদিন? 
• HPD, দবজ্ঞদপ্ত পাঠাবিা েবয়দেল, স্টফরি পাওয়া স্টগবে, অর্বা স্টর্ািও অিুিরণমূলর্ পদরিশকি র্রা 

েবয়দেল দর্িা, র্দি ভাড়াটিয়ার দ্বারা দবজ্ঞদপ্তটি স্টফরি িা েবয় র্াবর্, স্টিই ির্ল দর্েুর িদর্ 
রক্ষা র্রার স্টক্ষবত্র এর্জি মাদলর্বর্ িাোর্য র্রার জিয ফমক তিদর র্বরবেি:  িাৎসত্তরক ত্তিজ্ঞত্তি 
অ্নুপািন প্রোদনর জনয নমুনা ফমট৷ (Sample Forms for Delivery of Annual Notice 

Compliance.) স্টিখুি৷ 
• HPD, বাৎিদরর্ অিুিন্ধািগুদলর িম্পবর্ক িদর্ প্রস্তুদির স্টক্ষবত্র মাদলর্বর্ িাোর্য র্রার জিয ফমক 

তিদর র্বরবেি:িাৎসত্তরক অ্নুসন্ধান অ্নুপািদনর জনয নমুনা ফমট৷(Sample Forms for Annual 

Investigation Compliance.) স্টিখুি৷ 
 

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/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf

