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

 
সম্পত্তি মাত্তিকদের বদুিটিন - জনু 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  স্টেবের একাপ্রিক বাসস্থাবনর আইন (Multiple 

Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয িাসপ্রিক আইন স্টমবন চিার সমর্কবন আবাপ্রসক ভববনর মাপ্রিকবের জনয 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 তর্যমূিক উবেবশযই পপ্ররকপ্রিত এবং এর উবেশয আইপ্রন পরামশক স্টেওয়া নয়। এই তর্য প্রনউ ইয়কক  
প্রসটির আবাসন সংক্রান্ত আইন ও প্রনয়মাবিী সম্পবকক  মাপ্রিক ও ভাড়াটিয়াবের র্াবতীয় কতক ববযর সম্পূণক বা চূড়ান্ত প্রববপৃ্রত 

নয়। 
 
 

ত্তনদজ-বন্ধ হওয়া েরজা  
 

2022 সাদির স্থানীয় আইন 62 একটি " প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা" স্টক একটি প্রেভাইবসর মািযবম সপ্রিত একটি েরজা 
প্রহসাবব সংজ্ঞাপ্রয়ত কবর র্া েরজাটি খুবি স্টেবড় প্রেবি, বন্ধ অবস্থাবন প্রিবর আবস এবং প্রনজস্ব-িযাচগুপ্রি বন্ধ হবয় র্ায়। 

 

2022 সাদির স্থানীয় আইন 63 প্রনউ ইয়কক  প্রসটির িশাসপ্রনক স্টকােবক প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা সংবশািন, িঙ্ঘন 

সংবশািবনর প্রমর্যা সাটিক প্রিবকশন এবং প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা িঙ্ঘবনর জনয শাপ্রির প্রবষবয় সংবশািন কবর। মাপ্রিকবেরবক 

প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা ভািভাবব স্টমরামবতর মািযবম রাখা এবং রক্ষণাববক্ষণ করা িবয়াজন।  স্টর্সব মাপ্রিকরা র্র্র্র্ভাবব 

স্টমরামবতর মবিয প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা রাখবত এবং রক্ষণাববক্ষণ করবত বযর্ক হন তারা অপ্রবিবে ঝুুঁ প্রক িঙ্ঘবনর জনয C 

স্টেপ্রণবত োয়বদ্ধ র্াকববন।   

স্থানীয় আইবন প্রনম্নপ্রিপ্রখত পপ্ররবতক নগুপ্রি অন্তভুক ক্ত রবয়বে র্া 16 জিুাই, 2022 স্টর্বক কার্ককর হবব: 

• স্থানীয় আইন 63 একজন বাত্তিওয়ািার জনয ত্তনদজ-বন্ধ হওয়া েরজাগুত্তি রাখা বা রক্ষণাদবক্ষদণর 

একটি িঙ্ঘন সংদ াধদনর সময় 21 ত্তেন থেদক 14 ত্তেদন হ্রাস কদরদে৷   

• এটি স্পষ্ট কবর স্টর্ R-1 এবং R-2 অকুবপপ্রি গ্রুবপর অভযন্তরীণ কপ্ররবোর বা প্রসুঁপ্রড়গুপ্রিবত অযাবেস িোনকারী সমি 

েরজাগুপ্রিবক অবশযই একটি প্রেভাইস প্রেবয় সপ্রিত করবত হবব র্া এই েরজাগুপ্রি খুবি স্টেবড় স্টেওয়া হবি, বন্ধ হবব 

এবং প্রনজ-িাচগুপ্রি প্রনপ্রিত করবব৷  

• একটি প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা িঙ্ঘন সংবশািন করবত বযর্কতার জনয নতুন থেওয়ানী  াত্তি:  

o $250 - $500 প্লাস িঙ্ঘন সংবশািন না হওয়া পর্কন্ত সংবশািবনর জনয প্রনিকাপ্ররত তাপ্ররখ স্টর্বক িপ্রতপ্রেন 

$250। 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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• সমি িঙ্ঘদনর জনয ত্তমেযা সাটিি ত্তিদক ন  াত্তির পত্তরবতি ন: একজন বযত্তি ইচ্ছাকৃতভাদব থকাদনা 
িঙ্ঘদনর সংদ াধদনর জনয একটি ত্তমেযা সাটিি ত্তিদক ন ততত্তর করদি প্রত্ততটি ত্তমেযাভাদব প্রতযত্তয়ত 

িঙ্ঘদনর জনয থেওয়ানী জত্তরমানা সাদপক্ষ হদব।  নন-ত্তিড, নন-ত্তহট (non-lead, non-heat) িঙ্ঘদনর 

জনয সংদ াধদনর ত্তমেযা সাটিি ত্তিদক ন সম্পত্তকি ত থেওয়ানী জত্তরমানা ত্তনম্নরূপ: 

o $500 - $1,000 প্রমর্যাভাবব িতযপ্রয়ত িপ্রতটি তাৎক্ষপ্রণক ঝুুঁ প্রক িঙ্ঘবনর জনয  
o প্রমর্যাভাবব িতযপ্রয়ত িপ্রতটি ঝুুঁ প্রক িঙ্ঘবনর জনয $250 - $500 

o প্রমর্যাভাবব িতযপ্রয়ত িপ্রতটি অ-প্রবপিনক িঙ্ঘবনর জনয $50 - $250    

 
স্থানীয় আইন এোড়াও িোন কবর র্া 1 জানুয়ারী, 2023 স্টর্বক শুরু: 

• মাত্তিক সংদ াধদনর একটি সাটিি ত্তিদক ন জমা ত্তেদয়দেন ত্তকনা তা ত্তনত্তবিদ দে, 14-প্রেবনর সংবশািন 

সমবয়র পবর, HPD 20 প্রেবনর মবিয প্রনবজ-বন্ধ হওয়া েরজা িঙ্ঘনগুপ্রির পুনরায় পপ্ররেশকন করবব।   

• HPD ভাড়াবেবের পুনরায় পপ্ররেশকবনর িবচষ্টা সম্পবকক  এবং অযাবেস না র্াকবি পুনরায় পপ্ররেশকবনর সময়সূচী 
কীভাবব প্রনিকারণ করবত হবব তা জাপ্রনবয় স্টেবব।   

 

 

অত্তি ত্তনরাপিা সংক্রান্ত থনাটি  
 

জবুনর শুরু স্টর্বক, সমি অযাপােক বমন্ট পপ্ররেশকন চিাকািীন, HPD পপ্ররেশককরা অযাপােক বমবন্টর েরজাগুপ্রির প্রভতবরর আত্তি 

ত্তনরাপিা থনাটিদ র জনয পরীক্ষা করববন র্া স্টসখাবন স্টপাে করার জনয NYC িায়ার স্টকাে (NYC Fire Code) দ্বারা 
িবয়াজনীয়৷ 
 

িবয়াজনীয় স্টনাটিশটির েটুি সংস্করণ আবে৷ অনুগ্রহ কবর সঠিক সংস্করণ প্রনবকাচন করুন - আপনার প্রবপ্রডংটি অপ্রিবরািী বা 
অ-অপ্রিবরািী প্রকনা- এবং িবয়াজন অনুসাবর র্ত দ্রুত সম্ভব িপ্রতটি অযাপােক বমবন্ট স্টনাটিশটি স্টপাে করা হবয়বে তা প্রনপ্রিত 

করুন। র্প্রে HPD সনাক্ত কবর স্টর্ সাইবনজটি অনুপপ্রস্থত/ক্ষপ্রতগ্রি বা ভুি প্রবপ্রডং োইবপর জনয, HPD আপনাবক একটি 

স্টনাটিশ পাঠাবব। অনুপপ্রস্থত/ক্ষপ্রতগ্রি/ত্রুটির প্রবষবয় স্টনাটিশগুপ্রি র্র্ার্র্ বযবস্থা স্টনওয়ার জনয প্রনউ ইয়কক  প্রসটি অপ্রি 

প্রবভাগবকওও (New York City Fire Department) প্ররবপােক  করা হবব। িপ্রতটি অযাপােক বমবন্ট আপনার িবয়াজনীয় স্টনাটিশ 

অপ্রবিবে স্টপাে করা উপ্রচত। আপপ্রন র্খন সঠিক সাইবনজ স্টপাে করববন তখন আপনাবক HPD বা FDNY-স্টক জানাবনার 

েরকার স্টনই৷ 
 

িপ্রতটি বাসস্থান ইউপ্রনবের েরজায় প্রনউ ইয়কক  প্রসটি িায়ার স্টকাবের (FC401.6 of the New York City Fire Code) িারা 
FC401.6 এবং িায়ার প্রেপােক বমবন্টর প্রনয়বমর (Fire Department’s rules) (3 RCNY 401-06) িারা 401-06 দ্বারা অপ্রি 

প্রনরাপিা স্টনাটিশ স্টপাে করা িবয়াজন র্াবত অপ্রিকান্ড ঘেবি ভাড়াবেরা কী করবত পাবর তা জানবত পাবর। অপ্রি প্রনরাপিা 
স্টনাটিবশর প্রেজাইন, প্রবষয়বস্তু এবং স্টপাপ্রেং; এর রক্ষণাববক্ষণ এবং িপ্রতস্থাপন; এবং স্টরকেক  রাখার িবয়াজনীয়তা সম্পবকক  
তবর্যর জনয অনুগ্রহ কবর িারা 401-06(e) পর্কাবিাচনা করুন। (দ্রষ্টবয: িারা 401-06 অপ্রি প্রনরাপিা স্টনাটিশবক "অপ্রি ও 

জরুরী িস্তুপ্রতর স্টনাটিশ" প্রহসাবব উবেখ কবর।) সমি অযাপােক বমন্ট প্রবপ্রডং মাপ্রিক এবং বযবস্থাপনা এবজন্টবের িারা 401-06 

এর অনযানয িবয়াজনীয়তাগুপ্রি স্টমবন চিবত হবব, র্ার মবিয রবয়বে: 

• প্রবপ্রডং-প্রনপ্রেকষ্ট প্রবপ্রডং তর্য প্রবভাগ; বযপ্রক্তগত জরুরী িস্তুপ্রত/শূনযকরণ পপ্ররকিনা স্টচকপ্ররে; এবং অপ্রি 

প্রনরাপিা স্টনাটিশ সাটিক প্রিবকশন িমক সহ বতক মান (2021)NYC অযাপােক বমন্ট প্রবপ্রডং জরুরী িস্তুপ্রত গাইে 

("গাইে")প্রবতরণ। 

• প্রবপ্রডং তর্য প্রবভাগ, অপ্রি প্রনরাপিা স্টনাটিশ এবং হাপ্ররবকন স্টজান স্টনাটিশ প্রবপ্রডং িপ্রব কমন এিাকায়, এবং 
প্রসুঁপ্রড়র েরজায় "েরজা বন্ধ করুন" স্টনাটিশ স্টপাে করা। 

https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/non-combustible-fireproof-building.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/codes/combustible-non-fireproof-building.pdf
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প্রবভাগ 401-06 এবং উপবর উপ্রেপ্রখত সমি প্রবষয়বস্তু অপ্রি প্রবভাবগর ওবয়বসাইবে (Fire Department’s website) স্টেখা 
স্টর্বত পাবর: 

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

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page (প্রবষয়বস্তু) 
 

 

চুিা নব কভার এবং স্থায়ী চুিা ত্তনরাপিা নব 
 

িশাসপ্রনক স্টকাে প্রবভাগ 27-2056.4 সরবারাহ কবর স্টর্ একাপ্রিক আবাসবনর মাপ্রিকবেরবক অবশযই িপ্রতবের ভাড়াবেবের 

জানাবত হবব স্টর্ তারা হয় গযাবসর চুিার জনয ইপ্রন্টবগ্রবেে িপ্রকং স্টমকাপ্রনজম (integrated locking mechanisms) সহ 

চুিার নব কভার বা স্থায়ী চুিার প্রনরাপিা নবগুপ্রির জনয অনুবরাি করবত পাবর৷ 2022 সাবির স্থানীয় আইন 44 দ্বারা 
প্রবভাগ 27-2056.4 এবং HPD-এর চুিা নব প্রনয়বমর সাম্প্রপ্রতক সংবশািনগুপ্রির িবি প্রনম্নপ্রিপ্রখত পপ্ররবতক নগুপ্রি হবয়বে: 

(1) িপ্রত বের 16 জানয়ুারী বা তার আবগ চুরা নবগুপ্রিবত অযাবেস সীপ্রমত করার জনয প্রেভাইসগুপ্রির প্রবিান সম্পবকক  
মাপ্রিকবের এখনও ভাড়াবেবের একটি স্টনাটিশ প্রবতরণ করবত হবব। আইবনর পপ্ররবতক নগুপ্রি িপ্রতিপ্রিত করার জনয 
স্টনাটিশটি সংবশািন করা হবয়বে এবং িেি স্টর্বকান স্টনাটিবশর জনয নতুন স্টনাটিশটি বযবহার করা আবশযক। নতুন 

স্টনাটিবশর একটি নমুনা এখাবন রবয়বে। 

(2) ভাড়াবেবের অবশযই িবয়াজনীয় বাপ্রষকক স্টনাটিশ পাওয়ার পবর মাপ্রিবকর কাবে প্রিপ্রখতভাবব প্রেভাইস স্টর্বকানও 

একটি প্রেভাইবসর জনয ইপ্রতবাচকভাবব অনুবরাি করবত হবব।  

(3) ভাড়াটিয়ারা চুিা নব কভাবরর পপ্ররববতক  ইপ্রন্টবগ্রবেে িপ্রকং স্টমকাপ্রনজম (integrated locking mechanisms) সহ 

স্থায়ী চুিার সুরক্ষা নবগুপ্রির জনয অনুবরাি করবত পাবর। 

(4) র্প্রে চুিার জনয এই িরবনর স্টকান প্রেভাইস উপিব্ধ না র্াবক তাহবি মাপ্রিকবক চুিা নব কভার বা স্থায়ী চুিার 

সুরক্ষা নব িোন করবত হবব না, র্প্রে চুিার জনয এই িরবনর স্টকানও প্রেভাইস উপিব্ধ না র্াবক, র্প্রে মাপ্রিক 

ইপ্রতমবিযই আবগর বেবরর মবিয এই জাতীয় প্রেভাইসগুপ্রি িপ্রতস্থাপবনর জনয েটুি অনুবরাি পূরণ কবর র্াবকন, বা 
র্প্রে মাপ্রিক এই িরবনর প্রেভাইস ইনেি করার জনয একটি অনুবরাি না পান। 

(5) মাপ্রিকবের অবশযই বাপ্রষকক স্টনাটিশ িোবনর স্টরকেক , ভাড়াবেবের প্রিপ্রখত িপ্রতপ্রক্রয়া, এই জাতীয় প্রেভাইসগুপ্রির 

জনয অনুবরাবির একটি তাপ্রিকা এবং স্টর্ ইউপ্রনেগুপ্রির জনয প্রেভাইসগুপ্রি সরবরাহ করা হবয়প্রেি তার একটি 

তাপ্রিকা রাখবত হবব৷ চুিা নব কভার বা স্থায়ী চুিা প্রনরাপিা নবগুপ্রির জনয ইপ্রন্টবগ্রবেে িপ্রকং স্টমকাপ্রনজম 

(integrated locking mechanisms ) সহ অনুবরাি করা হবয়প্রেি প্রকন্তু িোন করা হয়প্রন কারণ চুিার জনয এমন 

স্টকানও উপিব্ধ প্রেভাইস প্রেি না এমন হবিও মাপ্রিকবের অবশযই তার নপ্রর্ রাখবত হবব৷ 
 

আপনার অঞ্চি সম্পদকি  জানুন 

হাত্তরদকন থমৌসুম 1 জনু শুরু হদয়ত্তেি—আপনার ত্তক হাত্তরদকন প্রস্তুত্ততর পত্তরকল্পনা আদে?  
 

জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়মুণ্ডিীয় িশাসন (The National Oceanic and Atmospheric Administration) হাপ্ররবকন 

ঋতুর গড় হাবরর পূবকাভাস প্রেবয়বে। প্রনউ ইয়কক  প্রসটিবত হাপ্ররবকন িস্তুপ্রত সম্পবকক  আরও জানবত nyc.gov/know your zone 

প্রভপ্রজে করুন, র্ার মবিয রবয়বে:  
 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/rules.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/about/final-rule-stove-knob-covers-5-31-2022.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
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• আপপ্রন হাপ্ররবকন শনূযকরণ অঞ্চবি বাস কবরন প্রকনা 
• উপকূিীয় ঝড় এবং হাপ্ররবকবনর সাবর্ সম্পপ্রকক ত প্রবপেসমূহ 

• প্রকভাবব আপনার এবং আপনার পপ্ররবাবরর জনয একটি জরুরী পপ্ররকিনা করা র্ায় 

• স্টকার্ায় জরুরী সতকক তা এবং আপবেবের জনয সাইন আপ করবত হবব।  

 


