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সম্পত্তি মাত্তিকদের বুদিটিন - মে 2021 

 
সম্পত্তির মাত্তিকানা, 
  
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ত্তবভাগ (Department of Housing Preservation and Development, HPD) 
ত্তনউ ইয়কক  ত্তসটি হাউত্ত ং রক্ষণাদবক্ষণ ককাড, ত্তনউইয়কক  কেদের একাত্তিক আবাসন আইন এবং অনযানয 
প্রাসত্তিক শহদরর ককাড কমদন চিার  নয আবাত্তসক ত্তবত্তডংদয়র মাত্তিকদের  নয পর্কায়ক্রত্তমকভাদব নতুন 
আইন এবং উপিভয উপকরণ এবং সংস্থান সম্পত্তকক ত তথ্য সরবরাহ কদর। অনযানয ভাষায়  এই 
বুদিটিনটি (এবং অতীদতর বুদিটিন) পড়দত HPD ওদয়বসাইদে র্ান। 
  
এই প্রকাশনার তথ্যগত উদেদশয শুিুমাত্র কবাঝাদনার  নয রদয়দে এবং আইনী পরামশক ত্তহসাদব উত্তেষ্ট 
নয়। এই তথ্যটি ত্তনউ ইয়কক  ত্তসটির আবাসন আইন ও ত্তনয়ম সম্পত্তকক ত মাত্তিক এবং ভাড়াদেদের সমস্ত 
োত্তয়দের সমূ্পণক বা চূড়ান্ত ত্তববৃত্তত নয়। 
 
 
সম্পত্তির ররত্তিস্ট্রেশন  

আবাত্তসক ত্তবত্তডংদয়র সম্পত্তি মাত্তিকদের আইন অনুসাদর HPD সাদথ্ বাত্তষকক করত্ত দেশন করা প্রদয়া ন।  
পরবতী সম্পত্তি করত্ত দেশন করার ত্তনয়ম 1 িা  নু, 2021 কথ্দক শুরু হদয় এই বেদরর 31 আগদে 
কশষ হদব বদি আশা করা হদে।  ত্তবত্তডং করত্ত দেশন করা প্রদয়া ন র্ত্তে কসই আবাত্তসক সম্পত্তি 
একাত্তিক বাসস্থাদনর (3+ আবাত্তসক ইউত্তনে) হয়, মাত্তিক কসই থ্াকদেন ত্তকনা তা ত্তনত্তবকদশদষ, বা একটি 
বযত্তিগত বাসস্থান (1-2 আবাত্তসক ইউত্তনে) র্ত্তে মাত্তিক বা মাত্তিদকর কাদের পত্তরবার কসখাদন না 
থ্াদক।  র্খনই মাত্তিকানা পত্তরবতক ন হয় বা র্খনই ককানও ববি করত্ত দেশদনর তথ্য পত্তরবতক ন হয় তখন 
ত্তবত্তডং করত্ত দেশনও ফাইি করদত হদব (উোহরণস্বরূপ, নতুন পত্তরচািনা এদ ন্ট বা সাইে 
মযাদন দমন্ট)। HPD সমস্ত সরকারী ত্তবজ্ঞত্তির  নয করত্ত দেশদন কেওয়া কর্াগাদর্াদগর তথ্য বযবহার কদর, 
সম্পত্তিদত  রুরী পত্তরত্তস্থত্ততদত সািারণ তথ্য পাঠায়।   
 
নতুন করত্ত দেশন ফমক একবার উপিভয হদি আপত্তন HPD কথ্দক একটি ইদমইি পাদবন।। আপত্তন 
অত্তবিদে আমাদের সম্পত্তি করত্ত দেশন অনিাইন ত্তসদেদম অনিাইন কর্দত পাদরন, কর্ ককানও তথ্য 
আপদডে করদত পাদরন র্া পত্তরবতক ন করা প্রদয়া ন, DOF-কক $13 করত্ত দেশন ত্তফ প্রোন করুন এবং 
অত্তবিদে ফমকটি মুদ্রণ করুন।  র্া করার বাত্তক আদে তা হি স্বাক্ষর কিখা এবং তাত্তরখ (মাত্তিক এবং 
এদ ন্ট) ত্তেন এবং ফদমক উদেখ করা HPD ইদমইি করা। এদত প্রদবশ করা এবং দ্রুত বযবহার করা 
সহ । আপনার ফমক সময়সীমার মদিয প্রত্তক্রয়া করার ত্তবষয়টি ত্তনত্তিত করদত তাড়াতাত্তড় করত্ত োর 
করুন! করত্ত দেশন সম্পদকক  প্রশ্নগুত্তি এখাদন পাঠান register@hpd.nyc.gov.    
আরও তদথ্যর  নয HPD ওদয়বপৃষ্ঠা কেখুন।  

ো ত্তসটি অব ত্তনউ ইয়কক   ( THE CITY OF NEW YORK ) 

বাসস্থান সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন বিভাগ  (DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)   
প্রবতক ন এবং পত্তরদবশ পত্তরদষবার কার্কািয় (OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES ) 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
mailto:register@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
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____________________________________________________________________________ 
 
ত্তনউ ইয়র্ক বাসীস্ট্রের সাহায্য র্রস্ট্রে আমাস্ট্রের সাস্ট্রে র্াি র্রুন 

প্রদয়া দন ত্তনউ ইয়কক বাসীদের সাহার্য কেওয়ার সময় ত্তনউ ইয়কক  ত্তসটির বাত্তড়র মাত্তিকদের শূনয পে পূরণ 
করার এবং তাদের পত্তরচাত্তিত আয় বাড়াদনার সুদর্াগ রদয়দে। সমা দসবা ত্তবভাগ  
(Department of Social Services, DSS) আশ্রয় বযবস্থা কথ্দক কবত্তরদয় আসা পত্তরবারদক ত্তসটি দ্বারা 
অথ্কাত্তয়ত ভাড়ার ভতুক ত্তক কেদব। এই পত্তরবার এবং বযত্তিদের  নয ভাড়ার ভতুক ত্তক রদয়দে র্া ভাড়া এবং 
তারা ত্তনদ রাই র্া ত্তেদত পারদব তার মদিয পাথ্ককয বতত্তর কদর। ত্তসটি কর্াগয ক্লাদয়ন্টদের পদক্ষ োিাদির 
ত্তফও, ত্তকেু কক্ষদত্র, ইউত্তনে সনািকরদণর  নয বাত্তড়র মাত্তিকদক কবানাসও ত্তেদত পাদর। 
 
এই চযাদিত্তজং অথ্কননত্ততক সমদয়, DSS ক্লাদয়ন্টদের ভাড়া কনওয়া বাত্তড়র মাত্তিকদের ভাড়ার আয় ত্তস্থর 
রাখদত সাহার্য করদত পাদর। কর্দহতু ত্তসটি ভাড়ার কবত্তশরভাগ অংশ পত্তরদশাি করদে, এবং ভাড়াদেদের 
আয় কদম কগদি কসই ভাগ বাড়দত পাদর, ত্তসটি ভাড়া ভতুক ত্তক বাত্তড়র মাত্তিকদক কর্  ানিায় গাডক  ত্তেি 
না এবং প্রাণনাশক নয় এমন  খদম ভুদগদে। 
 
ত্তসটি ভাড়া ভতুক ত্তক সম্পদকক আরও তথ্য এখাদন পাওয়া র্াদব: 
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/rent-subsidy-flyer.pdf।     
র্ত্তে ভাড়া কেওয়ার  নয আপনার ককানও অযাপােক দমন্ট থ্াদক, অনুগ্রহ কদর পাবত্তিক এনদগ দমন্ট 
ইউত্তনদের কহাম সাদপােক  িাইন 929-221-0047-এ কি করুন বা অনিাইদন ফমকটি পূরণ করুন এখাদন 
http://nyc.gov/homesupportunit। 

 
 
উইস্ট্রডা গার্ক স রসভ লাইভ 

প্রত্ততবের, অল্প বয়দসর ত্তশশুরা অরত্তক্ষত  ানািা কথ্দক পদড় ত্তগদয় আহত হয় বা মারা র্ায়।  
এগুত্তল মৃেয য এবং আহে হওয়াস্ট্রর্ আটর্ায়। তাপমাত্রা বাড়দি  ানািা কখািা হদব কসদক্ষদত্র, স্বাস্থয ও 
মানত্তসক স্বাস্থয বিভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH), ত্তশশুদের পত্তরদষবার 
 নয NYC প্রশাসন ( NYC Administration for Children’s Services, ACS), এবং বাসস্থান সংরক্ষণ এবং 
উন্নয়ন ত্তবভাগ (Department of Housing Preservation and Development, HPD)  ানািা কথ্দক পদড় 
র্াওয়া আেকাদত বাত্তড়ওয়ািা, বাত্তড়র মাত্তিক এবং ভাড়াটিয়াদের প্রত্তত অনুদরাি  াত্তনদয়দেন। 
র্থ্ার্থ্ভাদব ইনেি করা  ানািার গাডক  বাচ্চাদের কখািা  ানািা কথ্দক পদড় র্াওয়া আেকাদত পাদর। 
কফব্রুয়াত্তর 2021পর কথ্দক, 10 বের বা তার কম বয়সী ত্ততনটি বাচ্চা  ানািা কথ্দক পদড় ত্তগদয়দে 
 ানািার গাডক  না থ্াকদি মারাত্মকভাদব আহত হদত থ্াকদব। 

স্থানীয় আইন 57 সম্পত্তি মাত্তিকদের সমস্ত  ানািাদত অনুদমাত্তেত  ানািার গাডক  ত্তেদত হদব এবং 
সঠিকভাদব ইনেি করা প্রদয়া ন, এর মদিয অযাপােক দমদন্ট বারান্দা বা োদের ত্তেদক প্রথ্ম তিা বাথ্রুম 
এবং  ানািা রদয়দে র্ত্তে এই িরদনর ত্তবত্তডং কর্খাদন 10 বের বা তার কম বয়সী বাচ্চারা থ্াদক এবং 
প্রত্ততটি সািারণ স্থাদনর  ানািায়। এই আইদনর বযত্ততক্রমগুত্তি হি কসইসব  ানািা র্া অত্তি-ত্তনগকমদণর 
 নয কখািা হয় এবং প্রথ্ম তিার  ানািা কর্গুত্তি কর্ ত্তবত্তডংদয়র ত্তদ্বতীয় তিা এবং তার ওপদর  
অত্তি-ত্তনগকমণগুত্তি রদয়দে কসগুত্তির কক্ষদত্র ত্তদ্বতীয় প্রস্থান পদথ্র  নয প্রদয়া নীয়। ত্তবত্তভন্ন িরদণর  ানািায় 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhra%2Fdownloads%2Fpdf%2Frent-subsidy-flyer.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C30e727248e234b65983e08d914e4ded5%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637563795489947978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KSO30YvCBTBAJ93nj9kOa4tyo5IRAb%2BbfdX4OGXfYNI%3D&reserved=0
http://nyc.gov/homesupportunit
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhpd%2Fdownloads%2Fpdfs%2Fservices%2Flocal-law-57-window-guards.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537098757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ro%2Br7GkD3dPCZT7Wn4w7SDGUats8tE%2BQtVudagrqxVw%3D&reserved=0
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উইদডা গাডক  ইনেদিশন সম্পদকক  আরও তদথ্যর  নয, এখাদন র্ান Window Guards Landlord - NYC 

Health। 

উইদডা গাডক  প্রদয়া ন ত্তকনা তা ত্তনিকারদণর  নয আইদন মাত্তিকদের একাত্তিক আবাসদনর ভাড়াদেদের  
(3 বা তদতাত্তিক অযাপােক দমদন্টর ত্তবত্তডং) বাত্তষকক কনাটিশও পাঠাদনা উত্তচত। একাত্তিক আবাসদনর  নয 
উইদডা গাদডক র বাত্তষকক কনাটিশ ফমকটি 2004 সাদির স্থানীয় আইন 1 এর অিীদন প্রদয়া নীয় সীসা-ত্তভত্তিক 
কপইদন্টর বাত্তষকক কনাটিশ ফদমকর সাদথ্ রু্ি হদয়দে। আপত্তন র্ত্তে ইত্ততমদিয প্রত্তক্রয়াটি সম্পূণক না কদর থ্াদকন 
তাহদি বাত্তষকক কনাটিশ সম্পত্তকক ত আরও তদথ্যর  নয কফব্রুয়াত্তর 2021 এর বুদিটিন কেখুন।   

_____________________________________________________________________________ 

ছাাঁচ সঠির্ভাস্ট্রব ঠির্ র্রুন 

10 বা তদতাত্তিক ইউত্তনে সহ আবাত্তসক সম্পত্তির মাত্তিকদের র্খন ত্তনউইয়কক  কেে কিবার-িাইদসন্সরু্ি 
োাঁচ মূিযায়নকারী এবং প্রত্ততকারকারী (এই েটুি ঠিকাোরদক অবশযই এদক অপদরর কথ্দক সম্পূণক স্বািীন 
হদত হদব) ত্তনদয়াগ করদত হদব র্খন 10 বগকফুদের কবত্তশ োাঁচ থ্াদক তখন শতক গুত্তি মূিযায়ন করদত 
এবং পুনরুদ্ধার করদত পাদর। আপনার অঞ্চদি িাইদসন্সরু্ি োাঁদচর ঠিকাোর কপদত,NYS শ্রম িাইদসন্সপ্রাি 
োাঁচ ঠিকাোদরর ত্তবভাগ (NYS Department of Labor's Licensed Mold Contractors) অনুসন্ধান েুিটি 
বযবহার করুন। এই িাইদসন্সপ্রাি কমীদের অবশযই ত্তনউ ইয়কক  ত্তসটি প্রশাসত্তনক ককাড িারা 24-154 
এবং ত্তনউ ইয়কক  কেে শ্রম আইন িারা 32 কমদন চিদত হদব।  
 
2018 এর স্থানীয় আইন 61 ত্তবত্তডংর  নয োাঁচ মূিযায়ন, োাঁচ হ্রাস এবং োাঁচ প্রত্ততকাদরর  নয নূযনতম 
মান প্রত্ততষ্ঠা কদরদে র্ার মদিয 10 বা তদতাত্তিক আবাসন ইউত্তনে রদয়দে বা এমন একটি ক াত্তনং িদে 
অবত্তস্থত কর্খাদন 25,000 বা তারও কবত্তশ বগকফুে অ-আবাত্তসক কমদঝ এত্তরয়া রদয়দে। আইদনর  নয োাঁচ 
ত্তনরামদয়র িাইদসন্সপ্রাি বযত্তির োাঁচ প্রত্ততকার কমক পত্তরকল্পনা ত্তবজ্ঞত্তি ফমক এবং NYC পত্তরদবশ সংরক্ষণ 
ত্তবভাদগর (Department of Environmental Protection, DEP) সাদথ্ োাঁচ প্রত্ততকার কমক পত্তরকল্পনা ফাইি 
করার প্রদয়া ন রদয়দে। োাঁচ মূিযায়ন িাইদসন্সপ্রাি বযত্তির  নয প্রত্ততকাদরর পরবতী মূিযায়ন ফমক এবং 
োাঁচ পরবতী প্রত্ততকাদরর সাটিক ত্তফদকে ফাইি করদত হদব। এই ফমকগুত্তল DEP ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রট উপলব্ধ এবং 
(https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold-abatement.page) ঠির্াোরস্ট্রের োস্ট্রের 
অনলাইস্ট্রন ফাইল র্রস্ট্রে হস্ট্রব। ঠিকাোরদের র্ত্তে এই ফমকগুত্তি  মা ত্তেদত ককানও সমসযা হয়, তাদের 
কর্াগাদর্াগ করা উত্তচত moldhelp@dep.nyc.gov.  
 
য্োয্ে ফাইত্তলং ছাডাই র্াি পত্তরচাত্তলে র্রার িনয সম্পত্তি মাত্তলর্স্ট্রের 800 রেস্ট্রর্ 10,000 মাত্তর্ক ন 
র্লার িত্তরমানা ত্তেস্ট্রে হস্ট্রব। DEP ফাইত্তিং পৃষ্ঠার ত্তিঙ্কটি হি 
https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold-abatement.page।   
 
ফাইি করার পদর ঠিকাোরদের দ্বারা এই ফাইি করা রত্তসদের অনুত্তিত্তপগুত্তি ত্তেদত হদব,এবং HPD  নয 
এই একই নত্তথ্র অনুত্তিত্তপ ক্লাস B এবং ক্লাস C োাঁচ িঙ্ঘদনর  নয 10 বা তদতাত্তিক ইউত্তনে সহ  াত্তর 
করা সাটিক ত্তফদকে সংদশািদনর সাদথ্ োদয়র করদত হদব।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-61.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdep%2Fenvironment%2Fmold-abatement.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541264096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pj8V0xTj%2FZSNTortJtA8UBIoWrHRAh2QyBgPQMEbvwc%3D&reserved=0
mailto:moldhelp@dep.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdep%2Fenvironment%2Fmold-abatement.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541522963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rHgt3furaNoe0mmEk%2FUcKjtC7QJwJkKVoaVHFvqZGt4%3D&reserved=0
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ত্তলর্ ত্তভত্তির্ রপইন্ট পত্তরেশকন: টানকওভাস্ট্ররর প্রস্ট্রয়ািনীয়ো রমস্ট্রন চলার বযেকো 
লঙ্ঘন র্রা  

HPD সমস্ত পত্তরেশকনকাদি োনকওভাদরর প্রদয়া নীয়তা কার্ককর করদে কর্খাদন েয় বের বয়দসর ত্তশশু 
থ্াদক। ইউত্তনদে কর্খাদন েয় বের বয়সী ত্তশশু বসবাস কদর এবং ভািা  ানািা এবং ের ার ঘষকণ 
উপত্তরতদি ইত্ততবাচক বা অনুত্তমত সীসা ত্তভত্তিক কপইন্ট থ্াদক এবং কর্খাদন ভাড়াটিয়া ত্তনত্তিত হয় কর্ 2 
আগে, 2004 োনকওভাদরর পদর এদসত্তেি (স্থানীয় আইন 1 এর কার্ককর তাত্তরখ), HPD # 621 বা 
622 অডক ার সহ একটি নতুন িঙ্ঘন  াত্তর করদব। এই িঙ্ঘদনর প্রদয়া ন 21 ত্তেদনর মদিয ইউত্তনস্ট্রট 
সমস্ত িানালা এবং েরিা ঘর্কণ পসৃ্ট্রের সীসা ত্তভত্তিক কপইন্ট সত্তরদয় অযাপােক দমদন্ট োনকওভাদরর 
প্রদয়া নীয়তা পূরণ করা। এর মদিয  ানািা এবং ের ার ঘষকণ পৃষ্ঠ অন্তভুক ি থ্াকদত পাদর র্া 
পত্তরেশকদনর সময় তাত্ক্ক্ষত্তণক ত্তবপে কডদক আনদে না তদব োনকওভাদরর সময় এটিদক কমাদনার েরকার 
ত্তেি। ত্তনত্তেকষ্ট  ানািা বা ের ার ঘষকণ পৃদষ্ঠর উপর ত্তভত্তি কদর কনতৃে-ত্তভত্তিক কপইন্ট ত্তবপদের  নয 
এবং সমস্ত  ানািা এবং ের ার ঘষকণ পৃদষ্ঠর (িঙ্ঘন ত্তনদেকশ # এর 616 বা 617) োনকওভাদরর কা  
সম্পূণক হওয়া উভয়ই মাত্তিকদক পৃথ্কভাদব র্থ্ার্থ্ভাদব ত্তনত্তিত করদত হদব (621 বা 622)।   

িঙ্ঘদনর কনাটিশ প্রেি ত্তনদেকশ সাবিানতার সাদথ্ অনুসরণ কদর মাত্তিদকর কাদে সমস্ত িঙ্ঘদনর  নয 
সংদশািন তাত্তরখ স্থত্তগদতর  নয অনুদরাি করার সুদর্াগ রদয়দে। ত্তনদেকশ # 621 এর  নয, XRF পরীক্ষা 
প্রোদনর মািযদম মাত্তিকও িঙ্ঘদনর প্রত্ততদর্াত্তগতা করদত পাদর কর্  ানািা বা ের ার ঘষকণ পৃদষ্ঠর 
ককানওটিই সীসা ত্তভত্তিক কপইদন্টর  নয ইত্ততবাচক নয়। 
 
এই োনকওভার িঙ্ঘন কমদন চিা বযথ্কতার  নয নাগত্তরক েণ্ড প্রত্তত ত্তেন িঙ্ঘন প্রত্তত 250 ডিার, সদবকাচ্চ 
10,000 ডিার পর্কন্ত। 
 


