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This document has been translated from the English language to the Bengali
language. This translation is provided purely as a guide to the corresponding
English form and is not intended to replace the use of the English form. The
Office of Rent Administration (ORA) has had this document translated to assist
users with Limited English Proficiency. Please note that the translation is by a
contactor retained by the Office of General Services. ORA does not guarantee or
warrant the accuracy of the translation.

এটি

কে

বল

এই নথিটি ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদটি কেবল
অনুরূপ ইংরেজি ফর্মের একটি পথনির্দেশিকা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে এবং ইংরেজি ফর্মটির
বদলে ব্যবহার করার জন্য অভিপ্রেত নয়। অফিস অফ রেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ভাড়া প্রশাসন
দপ্তর – ORA) সীমিত ইংরেজি সাবলীলতা আছে এমন ব্যবহারকারীদের সহায়তা করতে এই
নথিটি অনুবাদ করেছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে অনুবাদ অফিস অফ জেনারেল সার্ভিসেস
(সাধারণ পরিষেবা দপ্তর)-এর অধীনেe থাকা চু ক্তিকারী করেছেন। ORA অনুবাদের সঠিকতা
নিশ্চিত করে বা ওয়ারেন্টি দেয় না।
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িনউ ইয়কর্ ে�ট

আবাসন ও কিমউিনিট পুননর্ বীকরণ শাখা

92-31 UNION HALL STREET JAMAICA, NEW YORK 11433
ওেয়বসাইট: www.hcr.ny.gov

বয্ি�গত অয্াপাটর্েমে�র উ�য়ন: ভাড়ােটর অবগত স�িত
সাধারণ িনেদর্ িশকা

জন্
ে

ি�িতশীল বাস�ান ও ভাড়ােট সুর�া আইন 2019 অনুসাের, ভাড়ােট আেছ এমন বািড়ওয়ালােদরেক ভাড়া িনয়�ণ
ও ভাড়া ি�িতশীল করার জনয্ বয্ি�গত অয্াপাটর্েমে�র (IAI) উ�য়েনর জনয্ ভাড়া বৃি� আইনত আইিনভােব
সং�েহর জনয্ ভাড়ােটর িলিখত অবগত স�িত �হণ করেত হেব
এই ভাড়ােটর অবগত স�িতর ফরমিটেত �দত্ত তথয্ অবশয্ই DHCR-এ জমা েদয়া িব�ি�েত �দত্ত তেথয্র সােথ
সাম�সয্পূণর্ হেত হেব। এই ফরমগিলেত �দত্ত তেথয্র অস�িত এবং িনেচ উি�িখত অনয্ানয্ নিথগিল অভয্�রীণ
পযর্ােলাচনা এবং উপযু� �শাসিনক পদে�েপর জনয্ েরফার করা হেত পাের।

তথ্
যে
র

IAI-এর ভাড়া বৃি� �েযাজয্ আইন অনুসাের েয েকানও বৃি� সহ কাযর্কেরর িদন েথেক ি�শ বছর পের আইিন ভাড়া
েথেক বাদ েদয়া আবশয্ক। 35 বা তার কম অয্াপাটর্েমে�র িবি�ংেয়র একিটর IAI খরেচর 1/168 এবং 36 বা
তার েবিশ অয্াপাটর্েমে�র িবি�ংেয়র একিটর IAI খরেচর 1/180 মািসক ভাড়া বানােনা যায়। IAI ভাড়া বৃি�র
সীমা �িত 15 বছের িতনবার ও এর েমাট খরচ $15,000 েবিশ হওয়া যােব না।
অনু�হ কের বয্ি�গত
অয্াপাটর্েমে�র উ�য়েনর জনয্ অপােরশনাল বুেলিটন 2016-1 েদখুন।

কে
বল

ফাইল করার িনেদর্ িশকা

বািড়ওয়ালা: IAI �াপেনর আেগ েসিটর সম� �েয়াজনীয়তা েমেন চলেত পারেবন িকনা তা েদেখ িনেত এই নিথিট
পযর্ােলাচনা করন। বািড়ওয়ালােক অবশয্ই এই নিথ স�ূণর্ করেত হেব হেব IAI ভাড়া বৃি�র ে�ে�
ভাড়ােটর িলিখত অবগত স�িত েপেত তােদরেক এই নিথিট িদেত হেব। DHCR ওেয়বসাইেট এই �া�র
করা ফরমিট আপেলাড করেত হেব এবং একিট পৃথক IAI েনািটিফেকশন ফরেমর সে� জমা িদেত হেব।
আপনার েরকেডর্র জনয্ এই �া�র করা নিথিটর একিট কিপ েরেখ িদন এবং ভাড়ােটেক একিট কিপ িদন।

এটি

ভাড়ােট: “ভাড়ােটর স�িতর িববৃিত” �া�র কের বািড়ওয়ালার কােছ েফরত েদয়ার আেগ িনেচ �দত্ত তথয্ পযর্ােলাচনা
করন।
েকবলমা� তেথয্র উে�েশয্, এই ফরমিট বাংলা (Bengali), 中國 - 傳統 (Chinese Traditional), Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole), Italiano (Italian), 한국어 (Korean), Русский
(Russian) and Español (Spanish) ভাষায় অনুবাদ করা হেয়েছ এবং DHCR ওেয়বসাইেট পাওয়া
যােব: hcr.ny.gov

িনিদর্ � ভাড়ার অয্াপাটর্েমে�র ে�ে�:
এই অবগত স�িতিট পরবত� 1লা এি�ল মািলক �ারা জমা েদওয়া উি�িখত অয্াপাটর্েমে�র জনয্ ভাড়া িনবে�র
েরকেডর্র অংশ করা হেব।
উি�িখত অয্াপাটর্েমে�র বািষর্ক ভাড়ার িনব�ন করার সময় (hcr.ny.gov/rentregistration) ভাড়ােটর অবগত স�িত প� ও DHCR-এ জমা েদয়া েনািটিফেকশেন �দত্ত তথয্ ও এখােন �দত্ত তথয্
একই হওয়া আবশয্ক।
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ভাড়া িনয়ি�ত অয্াপাটর্েমে�র জনয্:
এই অবগত স�িত উি�িখত অয্াপাটর্েমে�র জনয্ িবি�ং ে�াফাইেলর অংশ করা হেব এবং িবি�ংেয়র ময্াি�মাম েবস
ের� েরকেডর্র সে� িল� করা হেব। ময্াি�মাম েবস ের� RN-26 ফরেম �দত্ত তথয্ এবং মা�ার িবি�ং েরে�র
সময়সূিচ এই অবগত স�িত প� ও DHCR-এ জমা েদয়া েনািটিফেকশেন �দত্ত তথয্ ও এখােন �দত্ত তথয্ একই
হওয়া আবশয্ক।

িবি�ংেয়র
আকার

েমাট IAI
খরচ

উদাহরণ:
34 অয্াপাটর্ েম�

উদাহরণ:
�াপন করা সহ
$840.00

উ�য়ন

তথ্
যে
র

উদাহরণ:
েরি� জ ােরটর

জন্
ে

উি�িখত অয্াপাটর্েমে�র ি�িত:
েকবল একিট িনবর্াচন করন:
☒ ভাড়া িনয়ি�ত অয্াপাটর্েমে�র ভাড়ােট আেছ
☒ িনিদর্ � ভাড়ার অয্াপাটর্েমে�র ভাড়ােট আেছ

X
X
X

কে
বল

X
X
X

X
X
X

IAI মািসক
ভাড়া বৃি�

কাযর্ করীর
তািরখ

উদাহরণ:
$5.00

উদাহরণ:
5/1/2020

X
X
X

X
X
X

বািড়ওয়ালা/বািড়ওয়ালার �িতিনিধর িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:

উি�িখত অয্াপাটর্েম�:

নাম: ___________________X_________________________

িবি�ং আইিড: _______________X_______________________

(অনু�হ কের ছাপান)

ন�র ও
রা�ার িঠকানা: __________X___________________________

এটি

শহর, ে�ট
ও িজপ েকাড: _______________X_______________________
_______________________X____________________________
বািড়ওয়ালা/বািড়ওয়ালার �িতিনিধর �া�র

ভাড়ােটর নাম: _________________X____________________
(অনু�হ কের ছাপান)

ন�র ও
রা�ার িঠকানা: ______________X_______________________
অয্াপাঃ ন�র: _____________X_________________________
শহর, ে�ট
ও িজপ েকাড: _______________X_____________________

ভাড়ােটর স�িতর িববৃিত
আিম এই িব�ি�িট পেড়িছ এবং আমােদর �দত্ত বিধর্ ত পিরেষবা ও সুিবধার িভিত্তেত এই িব�ি�েত উি�িখত ভাড়া
সং�া� বৃি�র িবষয়িটর সে� স�ত।
______________________X____________________________
ভাড়ােটর �া�র
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