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প্রিয় সম্পপ্রির মাপ্রিকগণ, 
  

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

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

(Multiple Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয িাসপ্রিক আইন স্টমবন র্িার সমর্ চবন আবাপ্রসক ভববনর 

মাপ্রিকবের জনয উপিভয উপকরণ ও সংস্থানগুপ্রি সম্পবকচ নতুন আইন িণয়ন ও তর্য সম্পবকচ 

পর্ চায়ক্রবম আপবেি িোন কবর। এই বুবিটিনটি (ও আবগর বুবিটিনগুপ্রি) অনয ভাষায় পড়বত HPD 

ওবয়বসাইি স্টেখুন। 
  

এই িকাশনা শুিুমাত্র তর্যমূিক উবেবশযই করা হবে এবং এর উবেশয আইপ্রন পরামশ চ স্টেওয়া নয়। এই 

তর্য প্রনউ ইয়কচ প্রসটির আবাসন সংক্রান্ত আইন ও প্রনয়মাবিী সম্পবকচ মাপ্রিক ও ভাড়াটিয়াবের র্াবতীয় 

কতচববযর সম্পূণ চ বা রূ্ড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 
 

 

সীসা অবযাহত্তি অনুস্মারক: 
 

1.0 ত্তমত্তিগ্রাম/সসত্তম2-এর পরীক্ষার স্তদর সীসা-ত্তিত্তিক সপইদের পরীক্ষা বযবহার কদর 2004 

সাদির স্থানীয় আইন 1 সেদক অবযাহত্তির জনয আদবেন করার সেষ িাত্তরখ ত্তিি 1 মার্চ, 2022। 

HPD এখন সকবি 0.5 ত্তমত্তিগ্রাম/সসত্তম2-এর পরীক্ষার স্তদর সীসা-ত্তিত্তিক সপইদের পরীক্ষা বযবহার 

কদর 2004 সাদির স্থানীয় আইন 1 সেদক অবযাহত্তির জনয আদবেন গ্রহণ করদি। 
 

2021 সাবির 1 িা প্রেবসম্বর তাপ্ররবখ, 2019 সাবির স্থানীয় আইন 66 এবং আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ 

(Housing Preservation and Development, HPD) কতৃচক গৃহীত প্রনয়ম স্টমবন, সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের সংজ্ঞা 

2004 সাবির স্থানীয় আইন 1 (প্রনউ ইয়কচ প্রসটি শশশবব সীসা প্রবষক্রক্রয়া িপ্রতবরাি আইন) (The New York City 

Childhood Lead Poisoning Prevention Act)-এ সংবশািন করা হবয়বে এমন একটি স্টপইে প্রহবসবব, স্টর্টির 

সীসা সামগ্রী 0.5 ত্তমত্তিগ্রাম/সসত্তম2 বা িার সর্দয় সবত্তে পপ্ররমাবপর র্া পরীক্ষাগাবর প্রববেষণ দ্বারা অর্বা 

অনুবমাপ্রেত PCS সহ একটি XRF র্ন্ত্র দ্বারা প্রনি চাপ্ররত হয় এবং 0.5প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 এর একটি পরীক্ষার স্তবর 

স্টিাগ্রাম করা হয়। স্টেব্রুয়াপ্রর 2022 পর্ চন্ত, মাপ্রকচন র্ুক্তরাবের আবাসন ও নগর উন্নয়ন প্রবভাগ, 0.5 

প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 এ পরীক্ষা করার জনয েুটি XRF র্বন্ত্রর জনয একটি PCS অনুবমােন কবরবে: Viken 

Detection মবেি Pb200i এবং SciAps মবেি X-550। অতএব, র্তপ্রেন না 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 পরীক্ষার 

স্তবর পরীপ্রক্ষত এই িরবনর বাপ্রণক্রজযকভাবব উপিব্ধ আবরকটি র্বন্ত্রর স্টসই পরীক্ষার স্তবর একটি 

অনুবমাপ্রেত PCS জাপ্রর করা হয় ততপ্রেন স্টকবি এই র্ন্ত্রগুপ্রিই 2004-এর স্থানীয় আইন 1-এর অিীবন প্রনউ 

ইয়কচ প্রসটিবত XRF পরীক্ষা র্ািাবনার জনয বযবহার করা র্াবব।  
 

এই পপ্ররবতচন সম্পবকচ আরও তবর্যর জনয অবটাবর 2021-এর সীসা বুবিটিন স্টেখুন র্া HPD-এর 

ওবয়ববপবজ অনযানয ভাষাবতও উপিব্ধ রবয়বে, অর্বা আপপ্রন িায়শই ক্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নগুপ্রি পর্ চাবিার্না 

করবত পাবরন।  
 

1.0 ত্তমত্তিগ্রাম/সসত্তম2 পরীক্ষার স্তদরর অধীদন অবযাহত্তিপ্রাপ্ত একটি ইউত্তনদির িান চওিার 

(হািবেি) হদি আপনাদক অবেযই HPD-সক অবত্তহি করদি হদব। 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-lead-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/property-owner-and-landlord-responsibilities.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
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1.0 প্রমপ্রিগ্রাম/স্টসপ্রম2 পরীক্ষার স্তবরর অিীবন একটি অযাপািচবমে ইউপ্রনিবক 2004-এর স্থানীয় আইন 1 

স্টর্বক স্টেওয়া স্টর্বকাবনা োড় রে হওয়া ববি প্রবববপ্রর্ত হবব এবং 1 প্রেবসম্বর, 2021-এর পবর স্টসই ইউপ্রনবির 

ির্ম হাতবেি হওয়ার পর স্টর্বক স্টসটি িবর্াজয হবব না, এবং মাপ্রিকবক এই হাতবেবির প্রবষবয় HPD-স্টক 

অবশযই প্ররবপািচ করবত হবব। মাপ্রিকবের অবশযই িবয়াজনীয় হিেনামা বযবহার কবর হাতবেবির প্রবষবয় 

প্ররবপািচ করবত হবব, র্া HPD-এর ওবয়ববপবজ অনয ভাষাবতও উপিব্ধ। িায়শই ক্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নগুপ্রিস্টত 
আরও তর্য পাওয়া র্াবব। 
 

িান চওিার (হািবেি) 

ইউত্তনি খাত্তি হদি প্রদয়াজনীয় কাজ সমূ্পণ চ করুন 

র্খন একটি আবাসন ইউপ্রনবি ভাড়াটিয়া পপ্ররবতচন হয়, (এটিবক "িান চওিার" (হাতবেি) বিা হয়) তখন 
1960 এর আবগ প্রনপ্রম চত ভবনগুপ্রির মাপ্রিকবের স্থানীয় আইন 1 এর অিীবন নতুন ভাড়াটিয়ার েখি স্টনওয়ার 

আবগ ইউপ্রনিটিবক প্রনরাপে করার উপর মবনাপ্রনববশ কবর (নতুন ভাড়াবির স্টকান প্রশশু রবয়বে প্রকনা তা 

প্রনপ্রব চবশবষ) সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে কার্ চক্রম সম্পন্ন করা িবয়াজন। র্প্রে সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে বযবহার হবয়বে 

ববি মাপ্রিবকর জানা র্াবক, তবব 1960-1978-এর মবিয প্রনপ্রম চত ইউপ্রনিসমবূহও এই ক্রক্রয়াকিাপগুপ্রি 

সম্পােন করবত হবব। িবয়াজনীয়তাসমহূ হি: 
 

• সকি সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইবের সমসযা এবং র্খন স্টকাবনা অন্তপ্রন চপ্রহত ত্রুটিসমূহ প্রবেযমান র্াবক 

তখন স্টসই সকি িপ্রতকার করুন। এর মাবন হি স্টর্ কমপবক্ষ প্রভবজ অংশ আরঁ্বড় স্টতািা এবং 

স্টপইে সম্পন্ন করা। 

• োবঁতর প্রর্বের িমাণ সহ র্ব চণবর্াগয পৃবে সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে অপসারবণর বযবস্থা করুন 

অর্বা শক্ত, প্রেদ্র িপ্রতবরািী এনকযাপসুিযাে প্রেবয় পৃেবক আবতৃ করুন। 

• সকি েরজা এবং েরজার স্টেবম ঘষ চণ পৃবের উপর সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে অপসারবণর বযবস্থা 

করুন। 

• সকি জানািাবত ঘষ চণ পৃবের উপর সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে অপসারবণর বযবস্থা করুন অর্বা 

ঘষ চণ পৃেসমূবহ জানািার র্যাবনি িপ্রতস্থাপন অর্বা স্লাইোর স্থাপবনর বযবস্থা করুন। 

• সকি উন্মুক্ত স্টমবে, জানািার প্রসি এবং জানািার গতচ মসৃণ এবং পপ্ররষ্কারবর্াগয করুন। 
 

সকি কম চকাণ্ডসমহূ প্রনরাপে কাবজর অনুশীিনসমহূ বযবহার কবর এবং একজন উপর্ুক্ত সনেিারী 

টিকাোবরর মািযবম সম্পন্ন করবত হবব। উপবরর স্টর্বকাবনা কাজ অনুসরণ কবর, একটি িুবিা স্টমাোর কাজ 

অবশযই তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সম্পােন করবত হবব প্রর্প্রন মাপ্রিক বা স্টসই টিকাোবরর সাবর্ সম্পপ্রকচত নন প্রর্প্রন 

িপ্রতকার অর্বা স্টপইে অপসারবণর কাজ কবরপ্রেবিন। র্প্রে সটিকভাবব করা হয় এবং নপ্রর্ভুক্ত করা হয়, 

তবব েরজা এবং জানািার ঘষ চবণর পৃে স্টর্বক স্টপইবের অপসারণ এক বারই করবত হবব।  
 

 

 

সীসা সংক্রান্ত বাত্তষ চক সনাটিে অনুস্মারক 

আপপ্রন র্প্রে 1িা মাবর্চর মবিয ভাড়াটিয়ার কাে স্টর্বক সম্পূণ চ করা বাপ্রষ চক স্টনাটিশটি না পান এবং এই 

অনুসরণমূিক অনুসন্ধানগুপ্রির প্রভপ্রিবত প্রনি চারণ করবত সক্ষম না হন স্টর্ একটি েয় বেবরর কম বয়সী 

প্রশশু আবে প্রকনা, তাহবি মাপ্রিকবক আবপ্রশযকভাবব স্বাস্থয এবং মানপ্রসক স্বাস্থযপ্রবপ্রি প্রবভাগ (Department of 

Health and Mental Hygiene, DOHMH) স্টক প্রিপ্রখত আকাবর জানাবত হবব স্টর্ ভাড়াটিয়ার স্টর্বক স্টকাবনা 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/affidavit-of-turnover-exempt-unit.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
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প্রবজ্ঞপ্রি স্টেরত পাওয়া র্ায়প্রন। DOHMH এর িপ্রত মাপ্রিবকর প্রবজ্ঞপ্রিটি োকবর্াবগ এই টিকানায় পািাবত 

হবব: 

Department of Health and Mental Hygiene— Healthy Homes 

125 Worth Street, Sixth Floor, CN58 

 New York, NY 10013 

 

 

ত্তবকল্প বিবৎকরদণর সপ্রাগ্রাম (Alternative Enforcement Program, AEP)  
 

31 জানযু়াত্তর, 2022 পর্ চন্ত HPD ত্তবকল্প বিবৎকরদণর সপ্রাগ্রাম (AEP)-এ অংেগ্রহদণর জনয 

গুরুিরিাদব পীত্ত়িি একাত্তধক বাসস্থান সবদি ত্তনদয়দি। কীিাদব সপ্রাগ্রাম সেদক িা়িা সপদি 

পাদরন সস সম্পদকচ AEP-এর জনয ত্তনব চাত্তর্ি িবনগুত্তির মাত্তিক এবং বযবস্থাপকদের ত্তবজ্ঞত্তপ্ত 

সেওয়া হদয়ত্তিি এবং অবত্তহি করা হদয়ত্তিি।  আপত্তন র্ত্তে ত্তনশ্চিি না হন সর্ আপনার িবন 

ত্তনব চাত্তর্ি হদয়দি ত্তকনা িাহদি AEP-সি অংেগ্রহদণর জনয ত্তর্ত্তিি িবনগুত্তির 2022-এর িাত্তিকা 

সেখদি উপদরর ত্তিঙ্কটি বযবহার কদর HPD-এর ওদয়বদপজ সেখনু।  
 

প্রনব চার্বনর মানেবণ্ডর মবিয রবয়বে ক্লাস "B" প্রবপজ্জনক এবং ক্লাস "C" অপ্রবিবম্ব প্রবপজ্জনক আবাসন 

রক্ষণাববক্ষণ স্টকাে িঙ্ঘবনর সংখযা এবং HPD কতৃচক কাবজর েবি জরুপ্রর স্টমরামবতর খরর্। স্টর্াগযতার 

শতচগুপ্রি সংবশািন করবত বযর্ চ হবি জরুপ্রর স্টমরামবতর খরর্ বহন করবত হবত পাবর, পূব চস্বত্বঃ প্রনবয় স্টনওয়া 

হবত পাবর এবং উবেখবর্াগয প্রে প্রেবত হবত পাবর।  এই স্টিাগ্রাবমর জনয প্রনব চাপ্রর্ত হওয়ার কারবণ প্রবক্রডংবক 

বারংবার পপ্ররেশ চন করা হবত পাবর, স্টর্টি সংবশািবনর প্রনবেচশ জাপ্রর করা হবি প্রসবেম িপ্রতস্থাপন এবং 

উবেখবর্াগয প্রের িবয়াজন হয়। আপনার ভবন র্াবত এই স্টিাগ্রাবমর জনয প্রনব চাপ্রর্ত না হয় তার জনয 

আপনার িঙ্ঘন স্টরকেচ সটিক রাখুন এবং ক্লাস C িঙ্ঘন সংবশািন করুন।  র্প্রে আপনার ভবন এই 

স্টিাগ্রাবমর জনয প্রনব চাপ্রর্ত হবয় র্াবক তাহবি অনুগ্রহ কবর AEP এর সাবর্ 212-863-8262 নম্ববর স্টর্াগাবর্াগ 

করুন।   
 

 

অপসারণ অনুদরাদধর অনুস্মারক:  
 

জানুয়াত্তর, 2022 সেদক, আপদেি করা অপসারণ অনদুরাধ ফম চ বযবহার কদর নিুন অনুদরাধ জমা 

ত্তেদি হদব।  
 

একটি অপসারণ অনুবরাি হি একটি িক্রক্রয়া স্টর্টি সম্পপ্রির মাপ্রিকরা একটি পরুাবনা িঙ্ঘন অপসারণ 

করার জনয বযবহার করবত পাবরন, র্প্রে অবস্থাটির সংবশািন করা হবয় র্াবক, প্রকন্তু িতযয়বনর তাপ্ররখটি 

অপ্রতক্রম হবয় র্াবক।  
 

আপবেি করা পপ্ররবতচনগুপ্রি সম্পবকচ আরও তবর্যর জনয জানুয়াপ্রর 2022 বুদিটিন স্টেখুন।  
 

 

"সীসার সেদক এক পা এত্তিদয় োকুন" ওদয়ত্তবনার 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/alternative-enforcement-program-aep.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/dismissal-request-form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/jan-2022-maintenance-bulletin.pdf


       

মার্চ 2022 

 

HPD-এর "সীসার সেদক এক পা এত্তিদয় োকুন" ওদয়ত্তবনার ত্তসত্তরজ আপনাবক 2004 সাবির স্থানীয় 

আইন 1 (সীসা-প্রভপ্রিক স্টপইে আইন এবং প্রনয়ম) এর অিীবন আপনার োপ্রয়ত্ব এবং বািযবািকতা সম্পবকচ 

আরও জানবত সাহার্য করবত পাবর।  
 

আপপ্রন র্প্রে HPD-এর ওবয়প্রবনার প্রমস কবর র্াবকন: 24 স্টেব্রুয়াপ্রর, 2022-এ সীসা-ত্তিত্তিক সপইে সংক্রান্ত 

িাদ়ির প্রদয়াজনীয়িা এবং আদবেন প্রশ্চক্রয়ার ত্তবষদয় মাত্তিদকর ত্তনদেচত্তেকা, এটি এখন আমাবের 

ওবয়ববপবজ স্টপাে করা হবয়বে।  
 

আপপ্রন র্প্রে এই িাইভ ওবয়প্রবনারগুপ্রিবত স্টর্াগোন করবত আগ্রহী হন তাহবি আসন্ন বুবিটিনগুপ্রিবত 

নজর রাখুন।  
 

 

অত্তি ত্তনরাপিা সংক্রান্ত অনুস্মারক 
 

প্রনবজ স্টর্বক বন্ধ হওয়া েরজাগুপ্রি কখবনাই অবরুদ্ধ করা উপ্রর্ত নয় এবং এগুপ্রি একটি ভবন জবুড় আগুন 

েপ্রড়বয় পড়া স্টর্বক রক্ষা করবত সাহার্য করবত পাবর এবং সম্পপ্রির মাপ্রিকবের প্রনক্রিত করবত হবব স্টর্ 

সমস্ত েরজা র্াবত প্রনবজ স্টর্বক বন্ধ হয় এবং সব চো প্রনবজ স্টর্বক বন্ধ হওয়ার জনয প্রনেচঞ্ঝাি র্াবক।  সমস্ত 

একাপ্রিক বাসস্থাবনর জনয, প্রনম্নপ্রিপ্রখত েরজাগুপ্রি প্রনবজ স্টর্বক বন্ধ হওয়া িবয়াজন: 

• ভববনর িবববশর েরজা 

• ইউপ্রনবি িবববশর েরজা 

• আগুবনর সমবয় বযবহাবরর প্রসঁপ্রড়র েরজা 

• োয়ার িাওয়াবরর েরজা 

• বাল্কবহবের েরজা 

• রাপ্রবশ শুি স্টক্লাবসি েরজা 

• পাবপ্রিক হি/প্রসঁপ্রড়গুপ্রি অযাবেস করার অনযানয েরজা (বাপ্রণক্রজযক স্থান, গযাবরজ এিাকা, ইতযাপ্রে) 

 

HPD এবং ত্তনউ ইয়কচ ত্তসটি েমকি ত্তবিাি আিামী মাসগুত্তিদি সম্পত্তির মাত্তিক ত্তহসাদব আপনার 

োত্তয়ত্ব সম্পদকচ আরও ত্তবস্তাত্তরি িেয সেয়ার করদব।  ইত্তিমদধয, আপত্তন 

https://www.fdnysmart.org/resources/-এ আপনাদক িাইে করার জনয সংস্থান এবং অত্তি ত্তনরাপিা 

সম্পদকচ িেয সপদি পাদরন। 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJkht7uMApOJN0aJzYRXFYz8SNbcWNV7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJkht7uMApOJN0aJzYRXFYz8SNbcWNV7
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www.fdnysmart.org/resources/
https://www.fdnysmart.org/resources/

