
রেন্টসেফ TO: অ্যাপযার্ট সেন্ট বিল্ডিং স্্যান্যার্ট  প্রোগ্রোম হল একটরো উপবিবি িলিৎ 
কম্মসচূি। এর সরোহরোয্যে টরয্রোর অযেরোপরোট্ম যম্ বিল্ডিযের মরোল্লক ও অপরোযরটরররো 
বিল্ডিিং রক্ষণরোযিক্ষযণর মরোনদণ্ড রক্ষরো করযে পরোরযিন।

এই কম্মসচূি ্য্রোজযে হযি তেন িরো েরোর পিবি েলরোর এিিং 10 িরো েরোর পিবি 
ইউচনযটর ভরোডরোর ্পরোতট্ম র পক্ষযরে। িযেততিগে মরোল্লকরোনরোিীন কয্রোবমচনয়রোম ও 
আিরোসযনর পক্ষযরে এটরো ্য্রোজযে হযি নরো।   

পর্যসফ TO অনু্ রোয়ী বিল্ডিযের মরোল্লক ও অপরোযরটরযদর অতে অিিযেই
• তসচটযে চনযজযদর বিল্ডিিংযক পরল্জস্রোর কররোযে হযি, েরোরপর িছযর-িছযর 

বরচনউ কররোযে হযি
• পটযন্ সরোরভ্ম যসর অনযুররোি ট্যেরোক কররোর ও েরোযে পরসপ্ কররোর ্চরিয়রো 

থরোকযে হযি
• সি্মজনীন স্রোনগুযলরো পবরচ্ছন্ন ও পপরোকরোমরোকযডর উপদ্রি হীন হযয় আযছ 

বক নরো েরো চনয়বমে পবরদি্মন করযে হযি
• রক্ষণরোযিক্ষণ, িজ্ম যে িযেিস্রোপনরো, পবরচ্ছন্নেরোর িযেিস্রো সহ জল, েরোপ ও 

বিদযুেৎ পবরযেিরোর মযেরো গুরুত্বপূণ্ম পবরযেিরো িযেরোহে হযে েরোর িযেিস্রো 
পনওয়রোর পবরকল্পনরো চনযয় ররোখযে হযি

• পবরযেিরো িযেরোহে হওয়রোর কথরো ভরোডরোযটযদর আগরোম জরোনরোযে হযি
• বিল্ডিযের রুচটন মূলযেরোয়ন কররোযে হযি
• তসচটর ্য্রোজযে সমস্ত উপবিবি পমযন িলযে হযি    

প্সি বিল্ডিিং মরোল্লক ও অপরোযরটর তসচটর উপবিবি পমযন িলযিন নরো, েরোঁযদর 
বিরুযধে িযেিস্রো পনওয়রো হযে পরোযর।

অযেরোপরোট্ম যম্ বিল্ডিিং স্যেরো্রোর্ম  প্রোগ্রোম

অনলরোইযন বিল্ডিিং মূলযেরোয়যনর ফল পদখরো ্রোযি
এই িহযরর ্িরোসন তেন িছর অন্তর অন্তে একিরোর পর্যসফ TO 
বিল্ডিিং মূলযেরোয়ন কযর পদযখ। এই ্চরিয়রোয় সি্মজনীন স্রোন, পমকরোচনকযেরোল ও 
সরুক্ষরো িযেিস্রো, পরোরক্ম িং ও িরোইযরর মরোঠ ইেযেরোবদর অিস্রো স্রোফ পবরদি্মন ও 
মূলযেরোয়ন কযরন। 
আপনরোর অযেরোপরোট্ম যময্র ফলরোফল জরোনযে toronto.ca/RentSafeTO 
পদখুন। 

toronto.ca/RentSafeTO



েেে্যাে েেযাধযান হসে কেবিন লযাগসি?

জরুবর আযিদযন বিল্ডিযের মরোল্লক/অপরোযরটরযদর 24 ঘণ্রোর মযিযে সরোডরো বদযে 
হযি। গুরুত্বপূণ্ম পবরযেিরো িযেরোহে হওয়রো সিংরিরোন্ত সমসযেরো সমরোিরোযনর আযিদন 
জরোনরোযনরো হযল, েরোযক জরুবর আযিদন িযল িরযে হযি। প্মন:

জরুবর িযেেীে অনযে আযিদযন সরোে বদযনর মযিযে সরোডরো বদযে হযি। প্মন, জযলর জনযে 
হওয়রো সরোমরোনযে পকরোনও সমসযেরো িরো কযেরোবিযনট িরো টরোইলস-এর মযেরো পকরোনও ল্জচনস পভযে 
্রোওয়রো।

েেে্যাে েেযাধযান নযা-হসল কী কেসে হসি?

আপনরোর িরোচডর মরোল্লক ্বদ পকরোনও িযেিস্রো নরো-চনযয় থরোযকন, িরো সমসযেরোর ্বদ সমরোিরোন 
নরো-হয়, েরোহযল 311-পে প্রোগরোয্রোগ করযিন। পবরযেিরোর জনযে আপচন প্-আযিদন 
জরোচনযয়চছযলন, পসটরো পর্যসফ TO স্রোযফর করোযছ পরোবঠযয় পদওয়রো হযি, তেচনই 
বিেয়চটর েদন্ত করযিন।

311 পথযক আপনরোযক প্-পরফরোযরন্স নম্বর পদওয়রো হযি, পসটরো toronto.ca/311-পে 
িযেিহরোর কযর আপচন চনযজর আযিদযনর বস্তে ট্যেরোক কযর চনযে পরোরযিন।

আেযাে ভযাডযাে ইউননসর রকযানও েেে্যা থযাকসল রেরযা বিক কেি কী 
ভযাসি? 
আপনরোর ইউচনট িরো আপনরোর বিল্ডিযের সি্মজনীন স্রোযন আপনরোর ্বদ পকরোনও সমসযেরো হযয় থরোযক, 
েরোহযল আপনরোযক ্থযম চনযজর বিল্ডিযের মরোল্লক/অপরোযরটযরর সযগে প্রোগরোয্রোগ করযে হযি, 
েরোরপর পবরযেিরোর জনযে একটরো আযিদন জমরো বদযে হযি। 

সমসযেরো প্-পকরোনও িরযনর হযে পরোযর। প্মন, জরোনলরো-দরজরো ভরোেরো, েরোপ খিু কম িরো এযকিরোযর পনই, 
এিিং পপরোকরোমরোকযডর উৎপরোে।

আপচন পবরযেিরোর আযিদন জরোনরোযল, পসটরোর একটরো কবপ চনযজর করোযছ ররোখযিন। ভরোডরোযটররো প্সি 
পবরযেিরোর আযিদন জরোনরোযিন, পসগুযলরোর ট্যেরোক ররোখযে হযি বিল্ডিযের মরোল্লকযদর। 
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•  বিদযুেৎ 
•  েরোপ

•  গযেরোস 
•  জল 

• বিল্ডিযের সরুক্ষরো লঙ্ঘন িরো বিল্ডিযের িরোইযর পথযক হওয়রো পকরোনও সমসযেরো


