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  New York State
  আবাসন ও করমউরনটি পুনন্নবীকিণ শাখা
  বাড়িভািা প্রশাসন দপ্তর

এই নরিটি শুধুমাত্র তি্যজ্াপননি উনদেনশ্যই আবাি ্ািী কিা হনছে।

আসল নরি, যানত কতৃ্ন পনষেি স্াষেি িনেনে তা DHCR-এি অরিস অি রিন্ট 
অ্যাডরমরনন্রেশনন িাইনল নরিভুক্ত িাকনব।

পড়রদশ্শন

এই কায্নকিী বুনলটিনটি পরিমা ্্ন না কিা হনছে যানত হাউর্ং রটেরবরলটি অ্যান্ড রেন্যান্ট র্ানেকশন অ্যাক্ট (HSTPA) 2019-এি 
ইরন্ডরভ্েুাল অ্যাপাে্ন নমন্ট ইম্ুভনমন্টস (IAIs) সংক্ান্ত ভাডাি আইনন পরিবত্ন নগুরল ্রতিরলত কিা যাে।

14ই ্নু, 2019 HSTPA পাস হওোি সমে বা তাি পনি রয IAI ইনটেনলশন শুরু হনেরেল, রসগুরলি ্ন্য মারলকনেিনক  
এই নরিনত বরণজিত অনুসানি ভাডানেনেি অবরহত সম্মরত িম্ন এবং একটি আনে ও পনিি িনোগ্াি সহ একটি রবজ্রতি িম্ন োরখল 
কিনত হনব।

এই কায্নকিী বুনলটিনটি আবাসন মারলক ও ভাডানেনেি New York City-ি রভতনি ও বাইনি ভাডা রনেন্ত্রণ এবং ভাডা রথিরতশীল 
কিাি ব্যাপানি রননে্ন রশকা ্োন কিনব রয রবরশ ভাডা রনওোি অরভনযাে োরখল কিা হনল বা IAI ইনটেনলশন সংক্ান্ত তেন্ত 
চলনল DHCR কীভানব IAI ইনটেনলশননি রবষেগুরল পয্নানলাচনা কিনব। রিন্ট রটেরবলাইন্শন রকাড রসকশন 2522.4(a)(1),  
রেন্যান্ট র্ানেকশন রিগুনলশনস রসকশন 2502.4(a)(4), NYC রিন্ট অ্যান্ড এরভকশন রিগুনলশনস রসকশন 2202.4 ও 
NYS রিন্ট অ্যান্ড এরভকশন রিগুনলশনস রসকশন 2102.3 অনুসানি রকানও মারলক তখনই IAI ইনটেনলশননি ্ন্য ভাডা 
বাডানত পািনবন যখন রসখানন বাসনযাে্য থিান গুরুত্বপূণ্নহানি রবনডনে, মারলক রবরশ পরিমানণ পরিনষবা রেনছেন, আবাসনন 
উন্নরতসাধননি ্ন্য রবরভন্ন র্রনসপত্র ইনটেল কিাননা হনেনে, বা মারলক নতুন আসবাব বা ঘি সা্াননাি র্রনসপত্র রেনেনেন। 
কায্নকিী বুনলটিনটি এই মানেন্ডও ্োন কনি রযগুরলি উপি রনভ্নি কনি DHCR-এি কানে রবরশ খিচাি কায্নধািা এবং অন্যান্য 
অনুসন্াননি ্ন্য ্মা রেওো মারলনকি IAI ইনটেনলশননি খিচা মূল্যােন কিা হে।

14ই ্নু, 2019-এি পনি কায্নকি হওো যাচাইনযাে্য IAI ভাডা বৃরধিি রষেনত্র, HSTPA অনুসানি 35টিি কম আবাসন িাকা 
বাসভবনন IAI বাডাননাি রষেনত্র উন্নরতসাধননি ্ন্য রয খিচা হনেনে তাি 1/168 অংশ ভাডা বাডাননা অনুনমারেত। 35টিি রবরশ 
আবাসন িাকা বাসভবনন IAI বাডাননাি রষেনত্র উন্নরতসাধননি ্ন্য রয খিচা হনেনে তাি 1/180 অংশ ভাডা বাডাননা অনুনমারেত। 
এইিকমভানব ভাডা বাডাননা হনল তা অবশ্যই আইনত রনেরন্ত্রত ভাডা রিনক অপসারিত কিনত হনব যা ভাডা বৃরধি কায্নকি হওোি 
তারিখ রিনক রতরিশ বেনিি মনধ্য হনত হনব, তাি মনধ্য ্নযা্্য ভাডা রননে্ন রশকা পষ্ননেি মঞ্ুি কিা রকানওিকম ভাডা বৃরধি হনল 
তাও অন্তভু্নক্ত িাকনব। ইনটেনলশননি খিচ সহ রকানও উন্নরতসাধননি রমাে খিচাি উপি রনভ্নি কনি IAI বাডাননা যানব তনব তাি 
মনধ্য অি্নােননি খিচ এবং DHCR-এি রননে্ন রশকা অনুসানি যুরক্তসঙ্গত খিচা োডা অন্যান্য খিচও অন্তভু্নক্ত হনব না। মারলকনেি 
্ন্য েড $15,000 খিচা (পনননিা হা্াি ডলাি) রবনঁধ রেওো হনেনে যা তািা পনননিা বেি সমেকানলি মনধ্য রতনটি পয্নন্ত 
আলাো আবাসননি উন্নরতসাধনন খিচ কিনত পািনবন।

কায্নকিী বুনলটিন 2016-1 পরিমার্জিত (3িা রিব্রুোরি, 2020)

স্বতন্ত্র অ্াপার্শ মেমটের উন্নড়তসাধন

কায্নকিী বুনলটিন 2016-1
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রযসব IAI-এি রষেনত্র কা্টি 14ই ্নু, 2019-এি আনে সম্ূণ্ন হনেরেল এবং রসই IAI-এি ভাডা বাডাননা 14ই ্নু, 2019-এি 
আনে কায্নকি হনেরেল, রসনষেনত্র HSTPA বলবৎ হওোি আনে রয আইন রেল রসটি দ্ািাই IAI রনেরন্ত্রত হনব। রযসব IAI-এি 
রষেনত্র কা্টি 14ই ্নু, 2019-এি পনি সম্ূণ্ন হনেরেল এবং রসই IAI-এি ভাডা বাডাননা 14ই ্নু, 2019-এি পনি কায্নকি 
হনেরেল, রসনষেনত্র ভাডা কতো বাডাননা হনব তা HSTPA-এি নতুন ক্মানুসানি রশানধি িমূ্নলা ও সংরলিষ্ট সীমাবধিতাি উপনি 
রনভ্নিশীল হনব। রকানও IAI 14ই ্নু, 2019-এি আনে সম্ূণ্ন কিা হনেনে, অিচ রসই IAI–এি ্ন্য ভাডা বৃরধিি রবষেটি 
14ই ্নু, 2019-এি পনি কায্নকি হনে িাকনল IAI ভাডা বৃরধিি রবষেটি HSTPA-এি নতুন ক্মানুসানি রশানধি িমূ্নলাি উপনি 
রনভ্নিশীল হনব রকন্তু রসই IAI আবাি $15,000-এি সীমাবধিতা এবং/বা 15 বেি সমেকানলি মনধ্য রতনটি ইনটেনলশননি ্ন্য 
েণ্য হনব না। 14ই ্নু, 2019-এি আনে ্োন কিা বা ্নবশ িা হনেরেল রকন্তু 14ই ্নু, 2019 বা তাি পনি ক্মানুসানি রশানধি 
পুিননা িমূ্নলা রমনন কায্নকি হনেরেল এমন ই্ািাি রষেনত্র রনম্নরলরখতটি ্নযা্্য হনব। মারলকিা অবশ্যই এই কায্নকিী বুনলটিন 
রবনিাননাি 150 রেননি মনধ্য তানে ভাডানেনেিনক ই্ািাি একটি পরিমার্জিত চুরক্ত রেনবন, সানি ক্মানুসানি রশানধি িমূ্নলাি এবং 
আইরন ভাডাি পুনে্নণনা কনি রকানও োকা রিিত রেনল হনল তাও রেনবন।

HSTPA-ি রননে্ন শানুসানি এটিও আবরশ্যক রয রকানও মারলকনক যরে স্তন্ত্র রিকাোি রননোে কিনত হে এবং ইনটেনলশননি 
খিচ সংক্ান্ত েণনা কনি ভাডানেনক ্ানানত হে, তাহনল রসই রিকাোিনক অবশ্যই লাইনসন্স্াতি হনত হনব। বারডি মারলক এবং 
এইিকম রিকাোি বা রবনক্তানেি মনধ্য রকানও সাধািণ মারলকানা িাকনত পানি না। তাি সানি মারলক অবশ্যই সংরলিষ্ট আবাসনটি 
ইউরনিম্ন িাোি র্নভনশন অ্যান্ড রবর্ডং রকাড (ইউরনিম্ন রকাড), New York City িাোি রকাড, বা New York City রবর্ডং 
অ্যান্ড হাউর্ং রমনন্টন্যান্স রকাড লঙ্ঘন বা রবপজ্জনকভানব লঙ্ঘ কিনল তাি রযনকানও এবং সব বনকো রমোনবন।

ভাডা রথিরতশীল বা রনেন্ত্রণ কিাি আবাসননি মারলকিা অবশ্যই ইনলকট্ররনকারল DHCR িম্ন RN–19N ইরন্ডরভ্েুাল 
অ্যাপাে্ন নমন্ট ইম্ুভনমন্ট োরখল কিনবন: রবজ্রতি, খারল এবং েখল কনি িাকা আবাসনন কিা IAI-এি ্ন্য। রবজ্রতিি িনম্ন 
অবশ্যই আনেি ও পনিি িনোগ্াি িাকনত হনব। এই রবজ্রতি ও সানি িাকা িনোগ্ািগুরলনক ভাডা রথিরতশীলকিণ আবাসননি 
ভাডাি রির্ন্রেশননি রিকড্ন  এবং ভাডা রনেরন্ত্রত আবাসননি ্ন্য সব্নারধক রবস রিন্ট রবর্ডং র্ািাইনলি রিকনড্ন ি অংশ রহনসনব 
রিনখ রেওো হনব। HSTPA-ি রননে্ন শ অনুসানি ্রতটি IAI-এি ্ন্য এইিকম রবজ্রতিনত অবশ্যই সম্ন্ন কিা কান্ি একটি 
আইনেম-রনরেজিষ্ট তারলকা ও রসই কান্ি কািণ বা উনদেনশ্যি ব্যাখ্যা িাকনত হনব। আনে রেওো হনলও যরে রকানও তি্য আইনত 
ভাডা সংনশাধননক ্ভারবত কনি, তাহনল DHCR আবাি রসই ্াসরঙ্গক তি্য রচনে অনুনিাধ কিনত পানি। HSTPA-ি রননে্ন শ 
অনুসানি IAI সংক্ান্ত নরিপত্র োরখল কিা আবরশ্যক হনলও, এনত রবনশষভানব বলা আনে রয এইিকম োরখল কিা মারলকনক 
উন্নরতসাধননি কান্ি বা IAI-এি িনল ভাডা বাডাি নরিপত্র সরিকভানব িাখাি োরেত্ব মকুব কনি না।

রবজ্রতি িম্ন োডাও, আবাসননি ভাডা রথিরতশীল বা রনেন্ত্রণ কিাি শত্ন াধীন মারলকনেিনক অবশ্যই ইনলকট্ররনকারল DHCR িম্ন 
RN–19C ইরন্ডরভ্েুাল অ্যাপাে্ন নমন্ট ইম্ুভনমন্ট োরখল কিনত হনব: IAI-এি ্ন্য ভাডানেনেি অবরহত সম্মরত যা েখল কিা 
আবাসননি ্ন্যই কিা হনেনে। উন্নরতসাধননি র্রনসগুরল ইনটেল কিাি সমে যরে রকানও ভাডানে আবাসননি েখল রননে িানকন, 
তাহনল ভাডা বাডাননাি ব্যাপানি ভাডানেি রলরখত অনুমরত োডা রকানও ভাডা বাডাননা অনুনমারেত নে। 3িা রিব্রুোরি, 2020-রত 
DHCR িম্ন RN-19C ্কাশ হওোি আনে ভাডানে িাকা আবাসনন IAI ইনটেল কিাননাি ্ন্য, মারলকিা ভাডানেি স্াষেরিত 
সম্মরত চুরক্তটি ্রতথিারপত কিনত পানিন যা তঁািা আনে রনব্নাহ কনিরেল, রযটি আইনত আনে আবরশ্যক রেল। িম্ন RN-19C রযন 
ইংনির্নত পূিণ ও োরখল কিা হে। এই িনম্নি করপগুরল ভাডানেিনেি পয্নানলাচনাি ্ন্য www.hcr.ny.gov সাইনে সাতটি রভন্ন 
ভাষাে উপলভ্য িনেনে। বারড খারল িাকাি সমে রকানও IAI ইনটেল কিা হনল, ভাডানেি অবরহত সম্মরত িম্ন লােনব না।

ভাডা রথিরতশীল িাকা আবাসনন, রবজ্রতি িনম্ন এবং/বা ভাডানেি অবরহত সম্মরত িনম্ন DHCR-রক আনে IAI-এি ্ন্য ভাডা বৃরধিি 
কিা ্ানাননা হনল রসগুরল সংরলিষ্ট আবাসননি পিবততী বারষজিক রির্ন্রেশন িাইরলংনেও ্ানানত হনব। তাি সানি, বারড খারল 
িাকাি সমে যরে IAI ইনটেল কিা হে, তাহনল NYC লী্ িাইডাি বা ETPA টে্যান্ডাড্ন  লী্ সংনযা্নীনত মারলনকি তিি রিনক 
েণনা কিা ভাডাি মনধ্য তাি রমাে খিচাও অন্তভু্নক্ত িাকনত হনব। ইনভনেস এবং রবনলি মত রয রয সহােক নরিগুরল DHCR-রক 
ইনলকট্ররনকারল ্োন কিা হে না, রসগুরল হেনতা ভাডানে মারলনকি কাে রিনক চাইনত পানিন। ভাডা রনেরন্ত্রত আবাসনন, উপনিি 
িনম্ন DHCR-রক ্ানাননা হনল রসই IAI-এি ্ন্য ভাডা বৃরধিি কিা অবশ্যই ম্যারসিমাম রবস রিন্ট রিনপাে্ন  িনম্নও ্ানানত হনব।
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HSTPA অনুসানি, 421-a (16) আবাসন বানে রনেমমুক্ত কিাি সব আকািগুরল 14ই ্নু, 2019 রিনক বারতল কিা হল। রয 
আবাসনগুরল এি আনে রবরশ ভাডাি ্ন্য খারল কিাি রনেম অনুসানি চলত, রসনষেনত্র ভাডানেনক রনেমমুক্ত কিাি রনাটিস রেনল 
রসই রনাটিনস IAIগুরলি একটি তারলকা ও তাি রমাে খিচ অন্তভু্নক্ত িাকনত হনব। রনেমমুক্ত কিাি এই রনাটিস এবং সংরলিষ্ট  
IAI-এি আবরশ্যকতা এখনও 421-a (16) আবাসনগুরলি রষেনত্র ্নযা্্য। 

রকানও মারলক যখন উন্নরতসাধননি ্ন্য রকানওরকেু ইনটেল কনিন, তখন রসই আইনেমটি একটি ্নো্নীে পরিনষবা হনে ওনি। 
মারলকনেিনক িষেণানবষেণ কিনত হনব এবং বারষজিকভানব DHCR–এি কানে ্ত্যরেত কিনত হনব রয IAI সহ ্নো্নীে সব 
পরিনষবাগুরলি িষেণানবষেণ কিা হনছে। রকানও মারলক যখন ্নো্নীে পরিনষবা িষেণানবষেণ কিনত ব্যি্ন হন বা DHCR-এি 
রিনক অনুমরত না রননেই পরিনষবা বন্ কনি রেন, তখন হেনতা এন্রন্সি পষে রিনক ভাডা কমাননাি আনেশ রেওো হনত পানি। 
DHCR ভাডাি পরিমাণ এক ্ােোে রবনঁধ রেনব এবং ভাডা সংক্ান্ত আনেি রননে্ন রশকা অনুসানি ভাডা সংনশাধন কনি রসটি 
কমাননাি আনেশও রেনব, যাি মনধ্য যতষেণ পয্নন্ত এন্রন্স না রেখনে রয সংরলিষ্ট পরিনষবাটি মারলক আবাি চালু কনিনেন ততষেণ 
পয্নন্ত ভাডা বাডাননাি রবষনে মধ্যথিতা কিাও অন্তভু্নক্ত িনেনে। মেজর ক্াড়পরাল ইেপ্ররুভমেটে (MCI) এবং/বা ইড়ডিড়ভজরুয়াল 
অ্াপার্শ মেটে ইেপ্ররুভমেটে (IAI) ভািা বািামনার ব্াপামর DHCR-এর তি্যপত্র #35 রেখুন রযখানন পরিনষবা কমাননাি ্ন্য 
ভাডাও করমনে রেওো হনেনে এবং কোমনা পড়রমেবার জন্ ভািা কোমনা, ও DHCR-এি কায্নকিী বুনলটিন 2014-2 রেখুন 
যানত রযখানন পরিনষবা কোমনার জন্ ভািাও কোমনা হময়মে মসখামন MCI/IAI সংগ্রমহর হার কীভামব মবমিমে তা রেওো 
হনেনে। 

I. ইনস্টমলশন এবং মপমেমটের প্রোণ

A. মে মে প্রোণ স্বীকৃত হমব:

োরব কিা আলাো আবাসননি উন্নরতসাধননি রবষেগুরলি সানি রযন পয্নাতি এবং রবনশষ নরিপনত্রি ্মাণ িানক। এই নরিপত্রগুরল 
মারলনকি িাইনল িরষেত িাকনত হনব এবং তাি মনধ্য যা যা অন্তভু্নক্ত িাকনব তা হল:

1. বারতল রচক(গুরল) (সামনন এবং রপেনন) যা ইনলকট্ররনক রপনমনন্টি ্মাণ বা কা্ সম্ূণ্ন হওোি 
সমসামরেক হনত হনব;

2.  ইনভনেনসি িরশে যানত কা্ সম্ূণ্ন হওোি সমনে “সম্ূণ্ন োকা রপনমন্ট কিা হনেনে” কিাটি  
রলখা িাকনত হনব;

3. স্াষেরিত রিকাি চুরক্ত; এবং
4.  রিকাোনিি এরিনডরভে যানত উনলেখ িাকনব রয ইনটেনলশন সম্ূণ্ন হনেনে এবং সম্ূণ্ন োকা রপনমন্ট  
কিা হনেনে।

5. আনেি ও পনিি েরব।

এই নরিটিি আবরশ্যকতা DHCR-এি কায্নকিী বুনলটিন 2017-1-এ উরলেরখত বিোমপর উন্নড়তসাধন-খরচা/মপমেমটের 
ড়নড়চিতকরমণ আদশ্শ প্রোমণর সামে মেমল। যাইনহাক, তনব, আসল ্নসরসংনে রেখা রেনে রয একারধক ধিননি ্মাণ  
রেওোোই স্াভারবক, ব্যরতক্ম নে। রস্ন্যই, মারলনকি উরচত রতরন পািনল চািটিি মত তারলকাভুক্ত ্কানিি ্মাণ ্মা 
রেন। DHCR-এি রবনবচনা এই চািটি আইনেনমি মনধ্য সীমাবধি নাও িাকনত পানি রযনহতু এনেি তিনি IAI-এি পয্নানলাচনা 
রষেত্ররবনশনষ আলাো হনত পানি এবং রনরবডভানব কিা হনে িানক। তা রস ্শাসরনক কায্নধািাি অঙ্গ রহনসনবই রহাক বা স্তন্ত্র 
অনুসন্াননি রবষে রহনসনবই রহাক। তাি সানি, IAI পয্নানলাচনাে ্েত্ত ্মানণি DHCR-এি তিনি মূল্যােনও কিা হে, কান্ই 
এমন রকানও রনশ্চেতা রেওো যাে না রয রনরেজিষ্ট রকানও ্মাণ রেনেই রনষ্পতরত কিা যানব। রযমন, রনরেজিষ্ট পরিমানণি রিনক কম 
পরিমানণি রকানও ইনভনেস বা রিকাি চুরক্ত পয্নাতি নাও হনত পানি। ্রতটি রষেনত্র DHCR যরে মনন কনি রয সরিক রসধিানন্ত 
রপৌেঁননাি ্ন্য তানেি তি্য েিকাি তাহনল তািা এই মনম্ন অরতরিক্ত ্মাণ চাইনত পানি রয ইনটেনলশন সম্ূণ্ন হনেনে, সম্ূণ্ন 
োকা রমোননা হনেনে এবং অন্যিাে ভাডা বাডাননাি যিাযি ্মাণও অনুনিাধ কিা হনত পানি। সম্ভব হনল অরতরিক্ত নরিপত্র 
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সব্নোই রেনত হনব, এবং ্শাসরনক বা তেন্তমূলক কায্নধািা এডাননাি ্ন্য রসটি অনুনিাধ মত রেওো উরচত। যরে রকানও মারলক 
এই আইনেমগুরল বা অনুনিাধ রমনন রকানও আইনেম রেনত অষেম হন, তাহনল তাি কািণ ্ারননে ব্যাখ্যাও রেনত হনব এবং তখন 
DHCR রনধ্নািণ কিনব রয ্েত্ত ্মাণ পয্নাতি হনব রকনা।

B. একমোমক খরচ

রকানও IAI-এি ব্যাপানি সমস্যাি কিা ্ানাননা হনল, রযমন রবরশ োকা রনওোি রকানও কায্নধািা চলনল, মারলকনক অবশ্যই রসই 
রবনশষ আইনেনমি ্ন্য লাো খিচাি ্মাণ ্মা রেনত হনব। রস্ন্যই, রকানও মারলক যখন কান্ি একারধক আইনেনমি ্ন্য 
ভাডা বাডানত চাইনবন, তখন একনিানক খিনচি রবল পািানল রসটি পয্নাতি বনল রবনবরচত হনব না। রনরেজিষ্ট রকেু পরিরথিরতনত DHCR 
একনিানক খিনচি রবল মঞ্ুি কিনত পানি, রযমন, DHCR রসধিান্ত রননেনে রয: 

1. ্মা রেওো ্মানণ রযন এটি ্রতষ্া পাে রয োবী কিা সব কা্গুরল সুসংহত র্ান্ক্ট রহনসনব কিা হনেনে 
এবং সনন্তাষ্নকভানব সম্ূণ্ন কিা হনেনে; ও

2. রয রয আইনেম রননে কা্ কিা হনেনে তাি ্রতটি রযন “উন্নরতসাধন” বা সাধািণ রমিামরত ও িষেণানবষেণ 
হে যা অনুমরতনযাে্য IAI-এি অপরিহায্ন অঙ্গ রহনসনব, এবং রসটিি ্সনঙ্গ কিা হনেনে।

এমনরক এই সুসংহত র্ান্ক্টগুরলি ্ন্যও রযন আইনেমসহ ্মাণ িানক, রসিকম ্মাণ না রেওো হনল অরতরিক্ত পিীষো কিা 
হনত পানি, এবং িলস্রূপ অনুনিাধ বারতলও কিা হনত পানি। 

DHCR-এি যরে মনন হে রয ্মাণ পয্নাতি নে, তখন ্মাণ রহনসনব কী কী নরি রেওো হনেনে তাি পয্নানলাচনা সানপনষে এইিকম 
IAI পুনিাপুরি বা োরবকৃত খিচা এবং মূল খিচাি মনধ্য পাি্নক্য রকানওটিই বাডাননাি অনুনিাধ বারতল কিা হনত পানি।

II. উপমোড়িতার আয়রু

RSL-এি রননে্ন শ অনুসানি রকানও মারলক যখন IAI-এি ্ন্য ভাডা বাডাননাি অনুনিাধ িান তখন রতরন রকানও সিঞ্াম বা 
আসবানবি উপনযারেতাি আেু চলাকালীন অন্য রকানও একই ধিননি সিঞ্াম বা আসবাব ইনটেল কিাি ্ন্য ভাডা আিও 
বাডানত পািনবন না। বডমানপি মূল উন্নরতসাধনগুরল, RSC-ি অনুসানি রযগুরলি উপনযােী আেুি সূরচ িানক, রসগুরলি ্ন্য 
্রতটি রষেত্ররবনশনষ IAI-এি উপনযারেতাি আেুি আবরশ্যকতা পূিণ কিা হনব রকনা তা DHCR রনধ্নািণ কিনব। 

IAI-এি উপনযারেতাি আেুি রমোে ্ািী কিা হনেনে রকনা এবং আবাসন খারল িাকাি সমে ইনটেনলশন সম্ূণ্ন কিা হনেনে 
রকনা বা সম্তরত ই্ািামুক্ত িাকাি সমে তানত অন্তভু্নক্ত িনেনে রকনা তাি উপি রনভ্নি কনি মারলকনক ্মানণি ্ন্য নরিপত্র 
্মা রেনত হনব রয পুিননা সিঞ্াম বা আসবানবি উপনযারেতাি আেু উত্তীণ্ন হনে রেনে। 

III. আগ্রহ শনাক্তকরণ

HSTPA অনুসানি, এমন রকানও ব্যরক্ত বা সংথিানক IAI-ি খিচ ভাে কিা অননুনমারেত যাি সানি মারলক বা পরিচালনাকািী 
এন্নন্টি রকানও িকম স্াি্ন বা আগ্হ আনে।

আগ্হ শনাক্তকিণ মানন হল মারলক/পরিচালনাকািী এন্ন্ট এবং রযরন উন্নরতসাধননি কান্ ইনটেল কনিনেন বা র্রনসপত্র 
র্াোন রেনেনেন এমন রিকাোি, র্াোনোতা বা ইনটেলানিি(রেি) মনধ্য অন্য রকানও সম্ক্ন  িাকা (রযমন, পারিবারিক সূনত্র বা 
আরিজিক আগ্নহি রেক রিনক)। এই সম্ক্ন গুরলি মনধ্য অন্তভু্নক্ত িাকনত পানি: 
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1. মারলক/পরিচালনাকািী এন্নন্টি যখন ভাডা বাডাননাি অনুনিানধ অন্তভু্নক্ত িাকা IAI-এি হনে রপনমন্ট 
গ্হণকািী রকানও এন্ন্টটিি সানি আরিজিক স্াি্ন ্রডত িানক;

2. যখন রেখা যাে মারলক/পরিচালনাকািী এন্ন্ট (বা এনেি কনপ্নানিশন বা অংশীোরিি এক বা একারধক 
অরিসাি, রডনিক্টি, টেকনহা্ডাি, বা অংশীোি) ভাডা বাডাননাি অনুনিানধ অন্তভু্নক্ত IAI-এি (হে উন্নরতসাধন 
বা শ্রম) হনে রপনমন্ট গ্হণকািী অরিসাি, রডনিক্টি, টেকনহা্ডাি বা অংশীোনিি সানি পারিবারিক সূনত্র আবধি;

3. যরে রেখা যাে রকানও রষেনত্র উপরি রকানও রলননেন, চুরক্ত বা রিকা হনেনে বা কিাি কিা ভাবা হনছে যা 
IAI-এি (হে উন্নরতসাধন বা শ্রম) রয রকানও খিচ পরিবরতজিত বা বারতল কিনত পানি বা রযখানন IAI-এি 
কাোকারে অন্য রকানও উপরি রলননেন, চুরক্ত বা রিকানত আবধি হওো হনেনে;

4. এই IAI সংরলিষ্ট সিঞ্াম বা শ্রনমি চুরক্ত োডা যরে অন্য রকানও ভাডা বাডাননাি অনুনিানধ মারলক/পরিচালনাকািী 
এন্ন্ট এবং রিকাোি, অধীনথি রিকাোি বা IAI–এি ্ন্য রপনমন্ট গ্হণ কিা অন্য রকানও ব্যরক্তি মনধ্য অন্য 
রকানও সম্ক্ন  রবে্যমান িানক (সিঞ্াম বা শ্রনমি রেক রিনক) যা মারলক/পরিচালনাকািী এন্ন্টনক রিকাোি বা 
ইনটেলানিি উপি রনেন্ত্রণ বা ্ভাব খাোননাি সুনযাে রেনত পানি; এবং

5. যরে রেখা যাে রয IAI-এি হনে (হে শ্রম বা সিঞ্াম) রপনমন্ট গ্হণকািী ব্যরক্ত বা ব্যরক্তিা মারলক/পরিচালনাকািী 
এন্নন্টি কম্নচািী অিচ এইিকম রপনমন্ট মারলক/পরিচালনাকািী এন্ন্টনক রেওো কান্ি ্ন্য রবতন বা 
অন্যান্য কান্ি রপনমন্ট রহনসনব তানেিনক রেওো হনছে না।

যরে অরভনযাে কিা হে বা রেখা যাে রয মারলক/পরিচালনাকািী এন্নন্টি পষে রিনক রকানও আবাসনন উন্নরতসাধন কিা হনেনে 
এবং/বা মারলক/পরিচালনাকািী এন্নন্টি রকানও কম্নচািী কতৃ্ন ক নতুন সিঞ্াম ইনটেল কিা হনেনে, তাহনল IAI-এ কা্ কিা 
ঘণ্াসহ রপনিাল রিকড্ন  এবং কান্ি ্ন্য রপনমনন্টি সূরচ অনুনিাধ কিা হনব। মারলকনক ্মাণ রেনত হনব রয কম্নচািীনক তঁাি 
রবতন রিনক আলাো কনি এবং রবতননি সানি কান্ি ্ন্য োকা রেওো হনেনে।

IV. ক্াশ মপমেটে

IAI পািিম্ন কিাি পনি রয IAI-এি রষেনত্র রমাে ক্যাশ রপনমনন্টি পরিমাণ $10,000-এি রবরশ হনব, রসনষেনত্র ভাডা বাডাননাি 
রনশ্চেতা রেনত ্মাণপত্র কনিািভানব খুঁটিনে পিখ কিা হনব। DHCR-এি রক ব্যানকেি তিি রিনক নরিপত্র এনন রপনমনন্টি আিও 
্মাণ রেনত হনব রয এইিকম পুঁর্ তুনল রনওো হনেনে, তাি মনধ্য রযন পুঁর্ কীভানব ট্রান্সিাি কিা হনেনে রসটিি ্মাণও িানক। 
রযখানন ব্যবসাি কায্নক্নম সাধািণ িরশে উপলভ্য রনই রসখানন ইন্টান্নাল রিরভরনউ রকানডি আবরশ্যক নরিপত্রসহ এইিকম ্মাণ 
রবনক্তা/রিকাোনিি িরশনেি এরিনডরভনেি সানি ্মা রেনত হনব।

V. স্বতন্ত্র আবাসমনর উন্নড়তসাধন বলমত কী কী ড়বমবড়চত হমব?

A. মে আইমরেগুড়ল IAI ড়হমসমব উপেরুক্ত ড়বমবড়চত হমত পামর

RSC-ি মতানুসানি সাধািণত আাবাসননি উন্নরতসাধন, নতুন সিঞ্াম, বা নতুন পরিনষবা িাকনল রসই আবাসনে IAI-এি অধীনন 
ভাডা বাডাননাি ্ন্য উপযুক্ত হনত পানি। রননচ রয তারলকাটি রেওো হনেনে রসটিনত উপযুক্ত IAI-গুরলি উোহিণ রেওো হনেনে; 
তনব এই তারলকাটিি মনধ্যই সবরকেু অন্তভু্নক্ত রনই এবং এই তারলকাটি সব রষেনত্র রনধ্নািণকািী রহনসনব রবনবচ্য হনব না। অনুগ্হ 
কনি মনন িাখনবন রননচ তারলকাভুক্ত নে এমন আইনেমগুরলও উপযুক্ত বনল রবনবচ্য হনত পানি: 

1. বািরুনমি সম্ূণ্ন আধুরনকীকিণ বা পুনে্নিন, যাি মনধ্য এইিকম র্ান্নক্টি অঙ্গ রহনসনব ইনটেল কিা 
রিসিচাি, এবং আধুরনকীকিণ বা পুনে্নিননি অঙ্গ রহনসনব িঙ ও প্াটোি অন্তভু্নক্ত িনেনে

2. িান্নাঘনিি সম্ূণ্ন আধুরনকীকিণ বা পুনে্নিন, সানি এইিকম র্ান্নক্টি অঙ্গ রহনসনব রিসিচাি ও সিঞ্াম 
ইনটেনলশন

3. মারলনকি তিি রিনক রকনা ও ইনটেল কিা নতুন এোি করন্ডশনাি যাি মনধ্য তাি ও আউেনলেও অন্তভু্নক্ত 
িনেনে, রযগুরল আনে রিনক রেল না
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4. নতুন ওোরশং রমরশন এবং/বা ড্াোি, যাি মনধ্য তাি ও আউেনলেও অন্তভু্নক্ত িনেনে,  
রযগুরল আনে রিনক রেল না

5. আনে রিনক বসাননা না িাকনল নতুন পানক্ন ে রমনে
6. নতুন সাবন্ারিং
7. নতুন সাবন্ারিং ইনটেল কিনল রলননারলোম ও রভনাইল োইলসহ নতুন রমনে বসাননা
8. নতুন কানপ্নে লাোননা
9. নতুন রবল্ট-ইন ্ামাকাপড িাখাি আলমারি
10. নতুন আসবাব
11. আনে রিনক আনলাি ্ন্য রকানও রিসিচাি বসাননা না িাকনল নতুন রিসিচাি
12. ্রতকূল আবহাওো রিকাননাি ্ন্য নতুন েি্া
13. ্রতকূল আবহাওো রিকাননাি ্ন্য নতুন ্ানলা
14. পুনিা আবাসননি ইনটেনলশননি অঙ্গ না হনল নতুন ্ানলা বসাননা
15. আনে রিনক বসাননা না িাকনল নতুন পূণ্ন-দেনঘ্ন্যি র্রিন
16. বািান্া রঘিাি ব্যবথিা
17. রসরকউরিটি অ্যালাম্ন
18. িলস রসরলং এবং/বা শব্দরননিাধক রসরলং
19. বডমানপি সংস্াি কিা হনল তাি অঙ্গ রহনসনব িঙ ও প্াটোি কিা
20. পুনিা আবাসন ্নুড বসাননা হনল রশেিক ইনটেনলশন

অন্যান্য খিচা:

রয রয আইনেম ্রতথিারপত কিা হনছে রসগুরলি অপসািণ বা ভাঙ্গাি সানি ্রডত খিচাও ভাডা বাডাননাি উপযুক্ত পরিমানণি  
্ন্য অন্তভু্নক্ত হনত পানি, রবনশষ কনি যরে রসই অপসািণ বা ভাঙ্গাি কা্ ্রুরি হে এবং কা্ সম্ূণ্ন হওোি সমনেই রসটি কিা 
হনে িানক।

আরকজিনেকচাি বা ইরঞ্রনোরিং পরিনষবা ো সরাসড়র IAI-এর সামে েরুক্ত রসগুরলনক ভাডা বাডাননাি েণনাে উপযুক্ত খিচাি 
আওতাে রবনবচনা কিা রযনত পানি যখন New York City Department of Buildings-এি (DOB) পষে রিনক অনুমরত ্ািী 
কিাি ্ন্য কা্টি কিনত রির্টোড্ন  আরকজিনেক্ট (RA) বা রপশাোি ইরঞ্রনোনিি (PE)অনুনমােন লানে। অনুনমােন সংক্ান্ত 
আিও তি্য DOB–ি ওনেবসাইনে পাওো যানব।

B. IAI-এর জন্ উপেরুক্ত বমল ড়বমবড়চত হমব না মে আইমরেগুড়ল:

1. মারলক বা মারলনকি রকানও কম্নচািী আনিারপত কান্ি মনধ্য রকানও রকেু সিানল বা ভাঙ্গনল তা IAI-এি 
্ন্য ভাডা সংনশাধননি েণনাি মনধ্য ধিা হনব না;

2. ব্যবহৃত সিঞ্াম, আসবাসপত্র বা স্াভারবক িষেণানবষেণ বা রমিামরতি মাধ্যনম ্রতথিারপত আইনেম;
3. ভাডানেি রলরখত অনুমরত রভন্ন ভাডানে ঘি েখল কনি িনেনেন এমন সমনে রকানও ইনটেনলশন বা  
পরিবত্ন ন কিা; এবং

4. এমন রকানও আইনেম যা সাধািণ রমিামরত ও িষেণানবষেনণি মনধ্য পনড যরে না এইিকম কা্ রকানও 
অনুনমােননযাে্য IAI-এি ্সনঙ্গ (এবং রসটিি এটি অপরিহায্ন অঙ্গ হনে িানক) কিা হনে িানক। আলাোভানব 
কিা হনল, রনম্নরলরখত আইনেমগুরল শুধুমাত্র রমিামরত এবং/বা িষেণানবষেণ রহনসনব ধিা হনব, এবং উপনিি 
রবভাে V(A)-রত অন্তভু্নক্ত না িাকনল IAI রহনসনব উপযুক্ত হনব না।

(A) পুনিা আবাসননি কম পরিসনি রশেিক ইনটেল কিা;
(B) প্াটোি, িঙ কিা;
(C) চঁাো, রশল্যাক কিা বা রমনেনত পরলইউরিরিননি আস্তিণ লাোননা;
(D) আনলাি রিসিচাি, আউেনলে বা সু্যইচ পাল্টাননা;
(E) নতুন রসরলং (উপনিি #18 নম্বি রেখুন)
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এোডাও IAI ভাডা বৃরধিি েণনা রিনক বাে যানব ইনটেনলশননি অি্নােননি সানি যুক্ত খিচা, বীমা করিনে রয উন্নরতসাধন 
কিা হনেনে তাি খিচ, এবং মারলনকি তিি রিনক অরধেৃহীত কান্ি শ্ররমক খিচা বা আনিারপত কান্ি সমে মারলনকি 
কম্নচািীি(রেি) খিচা।

New York City-রত, রকানও আবাসননি ইন্ন্টরিেনি যুরক্তগ্াহ্য বাস্তব পরিবত্ন ন কিা এবং/বা আবাসননি েখনল িাকা  
রকানও ্রতবন্ী ভাডানেি হনে রকানও পরিবত্ন ন কিা, রযমন বািরুনম আঁকনড ধিাি িড লাোননা, রযগুরল অন্যিাে হেনতা 
ইরন্ডরভ্েুাল অ্যাপাে্ন নমন্ট ইম্ুভনমন্ট রহনসনব ভাডা বাডাননাি রযাে্য হনত পানি, তা ্রতবন্কতা িাকা ব্যরক্তি অরধকাি সংক্ান্ত 
New York City রহউম্যান িাইে আইননি বনন্াবস্ত অনুসানি ভাডা বাডাননাি শত্ন াধীন হনব না। N.Y.C. অ্যাডরমন রেখুন 
Code § 8-107(5) রেখুন। রকানও ্শ্ন িাকনল, অনুগ্হ কনি NYC করমশন অি রহউম্যান িাইনেি সানি রযাোনযাে করুন। 

VI. নড়ে রক্ষণামবক্ষণ করা

সাধািণত ভাডাি আইনন রয মারলক DHCR-এি কানে রকানও আবাসন যিাযিভানব রির্টোি করিনেনেন তানক সবনিনক 
সাম্প্ররতক রির্ন্রেশননি বোননি আনেি েে বেনিি রবরশ আবাসন ভাডাি নরি িষেণানবষেণ কিনত বা রেখানত হে না। যাইনহাক, 
তনব েে-বেনিি রবরধি ব্যরতক্নমি ্ন্য, ্স্তাব কিা হে রয মারলক রযন েে বেনিি রবরশ সমে ধনি IAI নরি িানখন। 

VII. মরেবল ড্ামেজ

োরব কিা IAI অননুনমােননি িনল রবরশ োকা রনওোি রবষেটি রট্রবল ড্যানমন্ি শত্ন াধীন যরে না মারলক ্মাণ কিনত পানিন রয 
রবরশ োকা অরনছোকৃতভানবই রনওো হনেনে। RSL-এি রননে্ন শ অনুসানি রবরশ োকা রয অরনছোকৃতভানবই রনওো হনেনে তা ্মাণ 
কিাি োে মারলনকি উপনিই বত্ন াে। রট্রবল ড্যানম্ ধায্ন কিা হনব রকনা তাি রনধ্নািণ মামলাে উপথিারপত রবষে রননে DHCR-এি 
পয্নানলাচনাি উপনি রনভ্নি কনি। 

উড়ড পাসকাল
ভাডা ্নোে ও পরিচালনাি রডপুটি করমশনাি 
3িা রিব্রুোরি, 2020-রত পরিমার্জিত


