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THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  
 

 

সম্পত্তির মাত্তিকদের জন্য জ্ঞাপন্পত্র - জুন্ 2022 
 

প্রিয় সম্পপ্রির মাপ্রিকগণ, 
  

আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) প্রনউ ইয়কক প্রসটির 

আবাসন রক্ষণাববক্ষণ আইন (Housing Maintenance Code), প্রনউ ইয়কক স্টেবির একাপ্রিক বাসস্থাবনর আইন 

(New York State Multiple Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয িাসপ্রিক আইন স্টমবন চিার সমর্ কবন আবাপ্রসক 

ভববনর মাপ্রিকবের জনয উপিভয উপকরণ ও সংস্থানগুপ্রি সম্পবকক নতুন আইন িণয়ন ও তর্য সম্পবকক 

পর্ কায়ক্রবম আপবেি িোন কবর। এই ববুিটিনটি (ও আবগর ববুিটিনগুপ্রি) অনয ভাষায় পড়বত  
HPD ওবয়বসাইি স্টেখুন। 

  

এই িকাশনা শুিুমাত্র তর্যমূিক উবেবশযই পপ্ররকপ্রিত এবং এর উবেশয আইপ্রন পরামশ ক স্টেওয়া নয়। এই 

তর্য প্রনউ ইয়কক প্রসটির আবাসন সংক্রান্ত আইন ও প্রনয়মাবিী সম্পবকক মাপ্রিক ও ভাড়াটিয়াবের র্াবতীয় 

কতকববযর সম্পূণ ক বা চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 
 
 

ককাদন্া হয়রাত্তন্ ন্া করার শংসাপত্র (Certificate of No Harassment, CONH) 
 

2021 সাদির স্থান্ীয় আইন্ 140 (31 অবটাবর, 2021 স্টর্বক কার্ ককর) 27 স্টসবেম্বর, 2026 পর্ কন্ত স্টনা 

হ্যারাসবমন্ট পাইিি স্টিাগ্রাবমর সাটিকপ্রিবকশবনর স্টময়ােবক বপ্রি কত কবর এবং সংবশািন কবর।  এর জনয 

প্রনপ্রেকষ্ট প্রকছু প্রবল্ডংবয়র মাপ্রিকবের আচ্ছাপ্রেত কাবজর জনয ভবন প্রবভাগ (Department of Buildings, DOB) 

এর স্টর্বক অনুমপ্রত স্টনওয়ার আবগ আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাবগর কাছ স্টর্বক স্টকাবনা হ্য়রাপ্রন না 

করার সাটিকপ্রিবকশন (Certification of No Harassment, CONH) স্টপবত হ্বব। প্রনউ ইয়কক প্রসটির আইন ও প্রনয়বম 

আবরা প্রবস্তাপ্ররতভাবব উবেখ করা প্রহ্সাবব, আচ্ছাপ্রেত কাবজর মবিয রবয়বছ: (1) একটি জনস্বাস্থয এবং 

প্রনরাপিা সমসযার কারবণ প্রসটি এবজল্ি দ্বারা একটি িঙ্ঘন জাপ্রর করা হ্বয়বছ  এমন সমসযা স্টমাকাববিা 

করার জনয কাজ সম্পােন করবত স্টর্খাবন পারপ্রমি ইসুয করা িবয়াজন এমন েখিকৃত  ইউপ্রনিগুপ্রি 

স্টমরামত করবত প্রগবয় সংস্কাবরর সময় অভযন্তরীণ অংশ  ধ্বংস করা হ্বয়বছ বযতীত পাইিি স্টিাগ্রাম ভববনর 

সমস্ত বা অংশ স্টভবে স্টিিা; (2) স্টকাবনা ইউপ্রনবির সমস্ত বা প্রকছু অংশ বা প্রবল্ডং সাপ্রভকং ইউপ্রনবির প্রকছু 

অংবশর বযবহ্ার বা েখবির পপ্ররবতকন; (3) রান্নাঘর বা বার্রুবমর সংবর্াজন বা অপসারবণর িবি, আবাপ্রসক 

ইউপ্রনবির সংখযা বৃল্ি বা হ্রাস হ্ওয়ার িবি, বা স্টকাবনা বাসস্থান ইউপ্রনবির স্টকাবনা অংবশর প্রবনযাস, 

কনপ্রিগাবরশন বা অবস্থাবনর স্টকাবনা পপ্ররবতকবনর িবি স্টকানও পপ্ররবতকন; (4) েখবির জনয নতুন বা 

সংবশাপ্রিত সাটিকপ্রিবকবির আববেন; (5) স্টকাবনা স্টকন্দ্রীয় প্রহ্টিং প্রসবেম অপসারণ এবং একটি পৃর্কভাবব 

প্রমিার র্াকা প্রহ্টিং প্রসবেম প্রেবয় তার িপ্রতস্থাপন। 
 

পাইিি স্টিাগ্রাম সাবপক্ষ প্রবল্ডংগুপ্রির মবিয অন্তভুকক্ত রবয়বছ: (1) প্রবল্ডংবয়র স্টর্াগযতা সচূক দ্বারা প্রনি কাপ্ররত 

চরম েুেকশাগ্রস্ত প্রবল্ডং, (2) স্টর্ ভবনগুপ্রিবক 21 অবটাবর, 2016 স্টর্বক 31 অবটাবর, 2021 এর মবিয 

সম্পূণ কভাবব খাপ্রি করার আবেশ স্টেওয়া হ্বয়বছ (অপ্রিকাবের কারবণ খাপ্রি করার আবেশ জাপ্রর করা বযতীত), 

(3) স্টর্ প্রবল্ডংগুপ্রিবক আবেশ জাপ্রর কবরবছ এবং তারপর 31 অবটাবর, 2021 তাপ্ররবখ বা তার পবর প্রবকি 

বিবৎকরণ স্টিাগ্রাম(Alternative Enforcement Program) স্টর্বক স্টছবড় স্টেওয়া হ্বয়বছ, (4) এমন প্রবল্ডং 

স্টর্খাবন 7A স্টিাগ্রাবমর অিীবন প্রনর্ুক্ত একজন িশাসকবক 31 অবটাবর, 2021 এর পর স্টছবড় স্টেওয়া হ্বয়বছ 

র্প্রে না ভবনটি HPD বা HDC স্টর্বক পুনব কাসন ঋণ প্রনবয় র্াবক, এবং (5) এমন প্রবল্ডং স্টর্খাবন 31 অবটাবর, 

2016 এর পর আোিত বা প্রনউ ইয়কক স্টেি স্টহ্ামস এবং কপ্রমউপ্রনটি প্ররপ্রনউয়াি(New York State Homes and 

Community Renewal) দ্বারা হ্য়রাপ্রন হ্ওয়া প্রহ্সাবব প্রনরূপণ করা হ্বয়বছ। 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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মবন কপ্ররবয় প্রেল্চ্ছ স্টর্, প্রসবিি রুম েখি করা ভবন এবং প্রসটি জবুড় একাপ্রিক প্রববশষ স্টজিায় র্াকা 

ভবনগুপ্রিবত আচ্ছাপ্রেত কাজ করার আবগ স্টকানও হ্য়রাপ্রন না করার শংসাপত্র িাপ্ত করা িবয়াজন৷  এই 

ভবনগুপ্রি একটি পৃর্ক আইন এবং প্রনয়বমর অিীন। 
 

CONH পাইিট করাগ্রাম সম্পদকে আরও জান্দে, 2021 সাদির স্থান্ীয় আইন্ 140 দ্বারা রভাত্তিে 

ভিন্গুত্তির একটট োত্তিকা কেখদে, একটট CONH আদিেন্পত্র জমা কেওয়ার জন্য HPD-র 

অন্িাইন্ কপাটোি অযাদেস করদে িা করাগ্রাদমর একটট কাগদজর আদিেন্পত্র িাভ করদে, 

অন্ুগ্রহ কদর এখাদন্ যান্: https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/certification-of-
no-harassment-conh.page  
 

 

ভিন্ ত্তিভাগ (Department of Buildings, DOB) 
 

আপনাবক “ত্তিল্ডংস আফটার আওয়ারস”-এ আমন্ত্রণ জানাবনা হ্বয়বছ – বাপ্রড়র মাপ্রিক, স্টছাি বযবসার 

মাপ্রিক, ভাড়াবি এবং প্রবল্ডং মযাবনজারবের DOB সম্পপ্রককত িবের উির পাওয়া সহ্জ কবর স্টতািার জনয 

প্রনউ ইয়কক প্রসটি ভবন প্রবভাগ িপ্রত মিিবার তাবের ববরা অপ্রিসগুপ্রিবত (প্রববকি 4:00িা স্টর্বক সন্ধ্যা 7:00িা 

পর্ কন্ত) কাবজর সময় বাপ্রড়বয়বছ। স্টকাবনা অযাপবয়ন্টবমবন্টর িবয়াজন স্টনই!  
 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/certification-of-no-harassment-conh.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/certification-of-no-harassment-conh.page
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fbuildings%2Fdob%2Foffice-locations.page&data=05%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ce5f9ae3fab3a498b915a08da585f00e9%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637919462297438794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fUo0gFGvrCfLfKjh%2BFLQqTDb1PaENEcoR2Zr5%2BKduzo%3D&reserved=0

