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তথ্্যতথ্্য পত্রপত্র

নিউনিউ ইয়র্্কইয়র্্ক  নসটিরনসটির নবন্ডিংগুনলটতনবন্ডিংগুনলটত উষ্ণতাউষ্ণতা ওও েরিেরি জলজল

আইি অিসুাটর, নবন্ডিং িানলর্টের অবশ্যই সিস্ত ভাড়াটেটের নিম্ননলনিত স্তটরর উষ্ণতা এবং েরি জল সরবরাহ  
র্রটত হটব:

উষ্ণতাউষ্ণতা ( েরটির সিয়, 1 অট্টাবর স্থ্টর্ 31 স্ি পর্্কন্ত)

•	  সর্াল 6ো স্থ্টর্ রাত 10োর িটি্য, বাইটরর তাপিাত্রা 55 নিনরির নিটে স্িটি স্েটল, উষ্ণতা অন্তত  
68 নিনরি িাটরিহাইটে নিবন্ধি র্রাটত হটব;

•	  রাত 10ো স্থ্টর্ সর্াল 6োর িটি্য, উষ্ণতা অন্তত 62 নিনরি িাটরিহাইটে নিবন্ধি র্রাটত হটব। 

েরিেরি জলজল (নেটি 24 ঘণ্া, বছটর 365 নেি)

•	  র্টলর েরি জলটর্ অবশ্যই 120 নিনরির এর্টি ধ্রুবর্ তাপিাত্রায় বা তার উপটর নিবন্ধি র্রাটত হটব৷

•	  র্নে স্র্াটিা োব বা শাওয়াটর প্রোহ-প্রনতটরািী ভালটভর িটতা স্র্াটিা সরঞ্াি থ্াটর্ র্া েরি জটলর 
তাপিাত্রাটর্ 120 নিনরি ছানড়টয় স্র্টত বািা স্েয়, তটব স্সই োব বা শাওয়াটরর জি্য েরি জটলর সব্কনিম্ন 
তাপিাত্রা 110 নিনরি।

নিউ ইয়র্্ক  স্টেে Division of Housing and Community Renewal (DHCR) (আবাসি ও র্নিউনিটি পুিি্কবীর্রণ 
নবভাে) নিউ ইয়র্্ক  নসটির স্র্টর্াটিা ভাড়া নিয়ন্রিত অ্যাপাে্ক টিটটের ভাড়া র্িাটিার জি্য অিটুিানেত, র্নে প্রটয়াজিীয় 
উষ্ণতা ও েরি জটলর পনরটেবাগুনল বজায় িা থ্াটর্৷ ভাড়াটেরা এর্টি "উষ্ণতা এবং/অথ্বা েরি জল সরবরাহ 
র্রায় ব্যথ্্কতা - ভাড়া হ্াটসর জি্য ভাড়াটেটের আটবেি" (DHCR িি্ক HHW-1) িাইল র্রটত পাটরি৷ স্র্াটিা স্বত্রি 
অ্যাপাে্ক টিটটের অনভটর্াে অিলাইটি www.hcr.ny.gov-এও জিা স্েওয়া স্র্টত পাটর। এর্ানির্ ভাড়াটে স্র্াটিা অনভটর্াে 
জািাটত োইটল, ভাড়াটেটের HHW-1 িটি্ক এর্টি সিয়সূেী সংটর্াে র্রটত হটব বা এর্টি "নবন্ডিং-ব্যাপী হ্াসরৃ্ত 
পনরটেবা(গুনল) অিরু্ায়ী ভাড়া র্িাটিার আটবেি"(DHCR িি্ক RA-84) োটয়র র্রটত হটব। পর্্কাপ্ত উষ্ণতা বা েরি 
জটলর অভাব সংক্ান্ত আটবেিগুনলর সটগে অবশ্যই উপরু্ক্ত নসটি এটজনসির এর্টি প্রনতটবেি থ্ার্টত হটব, র্াটত পর্্কাপ্ত 
তাপ বা েরি জটলর অভাটবর উটলেি থ্ার্টত হটব। র্নে DHCR স্েটি িানলর্ পর্্কাপ্ত উষ্ণতা বা েরি জল সরবরাহ 
র্রটত পারটছি িা, ভাড়া সুনথিত অ্যাপাে্ক টিটেগুনলর জি্য ভাড়া র্িাটিার আটেশ স্েওয়া হটব এবং ভাড়া নিয়ন্রিত 
অ্যাপাে্ক টিটেগুনলর জি্যও এই আটেশ স্েওয়া হটত পাটর এবং পনরটেবা পুিরুদ্ার িা র্রা পর্্কন্ত স্র্াটিা রর্ি অনতনরক্ত 
বনি্কত ভাড়া সংরিটহর ব্যাপাটর িানলটর্র উপর নিটেিাজ্া থ্ার্টব।

উষ্ণতা এবং/অথ্বা েরি জল সংক্ান্ত অনভটর্াটে নিউ ইয়র্্ক  নসটিটত ভাড়া নিয়ন্রিত এবং ভাড়া সুনথিত ভাড়াটেটের  
NYC নসটিটজিনসটিটজি সানভ্ক সসানভ্ক স স্সটোটরস্সটোটর 311 িম্বটর র্ল র্রটত হটব।

এর্জি নিউ ইয়র্্ক  নসটি স্র্াি এিটিাস্কটিটে ইসিটপ্টর আপিার অনভটর্াটের তেন্ত র্রটবি এবং এর্টি নবন্ডিং সংক্ান্ত 
লঙ্ঘি জানর র্রটবি বা পনরটেবাগুনল পুিরুদ্ার র্রার জি্য আপৎর্ালীি স্িরািটতর আটেশ স্েটবি, র্নে তারা স্েটিি  
স্র্ িানলর্ স্সগুনল সরবরাহ র্রটছি িা। 
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স্র্াটিা ভাড়াটে DHCR স্থ্টর্ ভাড়া হ্াটসর সুনবিা স্পটল এবং এর্ই শটত্ক র র্ারটণ অি্য এর্টি হ্াস বা ভাড়া স্ক্নিেও 
স্পটল, নতনি এর্ই সিটয় উভয় সুনবিা স্পটত পাটরি িা।

নিউনিউ ইয়র্্কইয়র্্ক  নসটিরনসটির বাইটরবাইটর অবনথিতঅবনথিত নবন্ডিংগুনলটতনবন্ডিংগুনলটত উষ্ণতাউষ্ণতা ওও েরিেরি জলজল

ETPA-এর অিীি স্বনশরভাে আবাসটির জি্য, স্র্াটিা িানলর্টর্ অবশ্যই প্রটয়াজিীয় পনরটেবা নহসাটব উষ্ণতা এবং  
েরি জল সরবরাহ র্রটত হটব। র্নে স্র্াটিা িানলর্ উষ্ণতা এবং/অথ্বা েরি জল সরবরাহ র্রটত বাি্য িা হি, বা 
উষ্ণতা এবং/অথ্বা েরি জটলর জি্য ভাড়াটে অথ্্ক প্রোি র্টরি, তটব নিটে্ক নশর্ার বনৃদ্ র্থ্ার্থ্ নর্িা তা ভাড়াটেটের 
নিনচিত র্রটত হটব। থিািীয় নিটে্ক নশর্া স্বাি্ক  স্সই সম্পনতিগুনলর জি্য এর্টি পৃথ্র্ নিটে্ক নশর্া জানর র্রটত পাটর৷ (তথ্্য  
পত্র #26 স্েিুি।)

ETPA নিউনিনসপ্যানলটিগুনলটত উষ্ণতা এবং েরি জল সরবরাটহর জি্য ি্ূযিতি িািগুনল নিউ ইয়র্্ক  State Property 
Maintenance Code (PMC) (স্টেে প্রপাটি্ক  রক্ষণাটবক্ষণ স্র্াি)-এ উটলেি র্রা হটয়টছ:

উষ্ণতাউষ্ণতা: সািারণভাটব, PMC-এর স্ক্ষটত্র 15 স্সটটেম্বর স্থ্টর্ 31 স্ি পর্্কন্ত সিস্ত বাসটর্াে্য র্ক্ষ, বাথ্রুি এবং েয়টলে  
র্টক্ষ ি্ূযিতি 68 নিনরি িাটরিহাইে তাপিাত্রার ব্যবথিা র্রা প্রটয়াজি। 

েরিেরি জলজল: সািারণভাটব, PMC-এর স্ক্ষটত্র প্রনতটি নসঙ্ক, স্শৌোোর, বাথ্োব, শাওয়ার এবং লন্রির সুনবিার জি্য 110  
নিনরি িাটরিহাইটের র্ি িয় এিি তাপিাত্রায় পর্্কাপ্ত পনরিাটণ জল স্তালার ব্যবথিা র্রা প্রটয়াজি৷ 

স্র্টহতু থিািীয় প্রটয়াজিীয়তা নভন্ন হটত পাটর, ভাড়াটে এবং িানলর্টের তাটের নবন্ডিংগুনলর জি্য প্রটর্াজ্য নিনে্কষ্ট 
প্রটয়াজিীয়তার জি্য তাটের থিািীয় নবন্ডিং স্র্ািগুনলর সাটথ্ আটলােিা র্রার পরািশ্ক স্েওয়া হয়।

উষ্ণতা বা েরি জটলর অভাটবর জি্য অনভটর্াে জািাটত, থিািীয় স্পৌরসভার ভবি নবভাে বা র্াউনটের স্বাথি্য নবভাটের 
সাটথ্ স্র্াোটর্াে র্রুি। র্নে এই অবথিা স্বশ নর্ছু সিয় িটর েলটত থ্াটর্, তাহটল থিািীয় DHCR ভাড়া অনিটসর িাি্যটি 
"উষ্ণতা এবং/অথ্বা েরি জল সরবরাহ র্রায় ব্যথ্্কতা - ভাড়া র্িাটিার জি্য ভাড়াটেটের আটবেি" (DHCR িি্ক 
HHW-1) -এ এর্টি পৃথ্র্ অ্যাপাে্ক টিটটের জি্য, অথ্বা এর্টি নবন্ডিং-ব্যাপী অনভটর্াটের জি্য এর্টি "নবন্ডিং-ওয়াইি 
পনরটেবা(গুনল) হ্াটসর উপর নভনতি র্টর ভাড়া হ্াটসর আটবেি" (DHCR িি্ক RA-84) র্নিটয় স্েওয়া পনরটেবা সংক্ান্ত 
অনভটর্াে োটয়র র্রা স্র্টত পাটর। পর্্কাপ্ত উষ্ণতা বা েরি জটলর অভাব সংক্ান্ত আটবেিগুনলর সটগে অবশ্যই উপরু্ক্ত 
র্াউনটে বা নিউনিনসপাল এটজনসির এর্টি প্রনতটবেি থ্ার্টত হটব, র্াটত পর্্কাপ্ত তাপ বা েরি জটলর অভাটবর উটলেি 
থ্ার্টত হটব।

র্নে DHCR স্েটি িানলর্ পর্্কাপ্ত উষ্ণতা বা েরি জল সরবরাহ র্রটত পারটছি িা, ভাড়া সুনথিত এবং ভাড়া নিয়ন্রিত 
অ্যাপাে্ক টিটেগুনলর জি্য ভাড়া র্িাটিার আটেশ স্েওয়া হটত পাটর।

স্র্াটিা ভাড়াটে DHCR স্থ্টর্ ভাড়া হ্াটসর সুনবিা স্পটল এবং এর্ই শটত্ক র র্ারটণ অি্য এর্টি হ্াস বা ভাড়া স্ক্নিেও 
স্পটল, নতনি এর্ই সিটয় উভয় সুনবিা স্পটত পাটরি িা।

আরও তথ্্য বা সহায়তার জি্য আপনি আপিার বটরার বানড়ভাড়া অনিটস স্র্টত পাটরি।
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