
2019-এরএর  আবাসনআবাসন  সসু্থিতিসসু্থিতি  ওও  ভাড়াটেভাড়াটে    
সরুক্াসরুক্া  আইনআইন

পরিদর্শনপরিদর্শন
ননউননউ  ইয়ট ক্ে রইয়ট ক্ে র  ভাড়াভাড়া  প্রস্বধানপ্রস্বধান  আইটনরআইটনর    
এ্নেএ্নে  স্বস্তীরকেস্বস্তীরকে  আপটেে।আপটেে।

্টয়্ো্টয়্ো  সবটেটয়সবটেটয়  গুরুত্বপূরকেগুরুত্বপূরকে  পস্রবিকেনপস্রবিকেন  এবংএবং  ভাড়াভাড়া  ননয়ত্রিিননয়ত্রিি  ভাড়াটেটেরভাড়াটেটের  উপরউপর  িাটেরিাটের  প্রভাটবরপ্রভাটবর    
এ্নেএ্নে  পস্রেরকেনপস্রেরকেন  ননম্নরূপননম্নরূপ:

পক্পািমূল্পক্পািমূল্  ভাড়াভাড়া  
●  আপনন এ্জন ভাড়া সসু্থিতি ভাড়াটে হটল এবং আপনার বানড়ওয়ালা আপনাট্ 

আইনসম্মি ননয়ত্রিি ভাড়ার চেটয় ্ম ভাড়ার প্রস্াব স্েটল, আপনার ভাড়া 
পক্পািমূল্ হটব। 

●  14 জনু, 2019 িাস্রটে পক্পািমূল্ ভাড়া প্রোন ্রা ভাড়াটেরা, িাটের ললজ 
আটে শুরু হটল, বা এই িাস্রটের পটর যাই চহা্ না চ্ন, িাটের পরবিকে তী ললজ 
পুননকেবতী্রটর িাটের ভাড়া বৃনধি ্টর আইনসম্মি  
ননয়ত্রিি ভাড়ায় ননটয় চযটি পারটবন না।

●  এ্জন ভাড়াটে এ্নে অ্াপােকে টমন্ট োলল ্টর স্েটল, মালল্ আইনি পরবিকে তী 
ভাড়াটেট্ আইনসম্মি ননয়ত্রিি ভাড়া ধাযকে ্রটি পাটরন, ্টয়্ো সতীস্মি পস্রস্থিতি 
ছাড়া। 

োললোলল  জায়োজায়ো  বৃনধিবৃনধি  
●  মালল্ োলল হটয় যাওয়ার পটর এ্নে অ্াপােকে টমটন্টর ভাড়ার উপর 20% বৃনধি আর 

ধাযকে নাও ্রটি পাটরন। উপরন্তু, ভাড়া ননটেকে স্র্া চবাটেকে র এ্নে পথৃ্ োলল জায়ো 
বৃনধি স্থির ্রার অনটুমােন চনই। চবাটেকে র অনটুমােন চপটল, এ্নে এ্ বা েইু বছটরর 
ললজ ননটেকে স্র্া প্রটয়াে  
্রা চযটি পাটর। 

মুে্মুে্  পুঁলজপুঁলজ  উন্নতিসাধনউন্নতিসাধন  
●  মুে্ পুঁলজ উন্নতিসাধটনর (স্বল্ডং-ব্াপতী উন্নতিসাধন চযমন, বটয়লার, জানালা ও ছাে, 

যা MCI স্হটসটব পস্রনেি) ্ারটর ভাড়া বৃনধি অবর্ই ভাড়া ননটেকে স্র্া চবাটেকে র মঞু্র 
্রা চ্াটনা বৃনধি সহ, চয িাস্রটে বৃনধি ্াযকে্র হটয়টছ চসই িাস্রটের 30 বছর পটর 
অপসারর ্রটি হটব  
এবং িা আর এ্নে থিায়তী ভাড়া বৃনধি হটব না। 

●  MCIগুললর ্ারটর ভাড়া বৃনধি চয সময় MCI প্রোন ্রা হটয়নছল চসই সমটয় ্াযকে্র 
থা্া ভাড়ার 2%-এর চেটয় চবস্র না হওয়ায় সতীস্মি। ননউ ইয় ক্ে  তসনেটি, এইনে 6% 
ভাড়া বৃনধি সতীমার চথট্ ্ম। জরুস্র্ালতীন ভাড়াটে সরুক্া আইন ্াউন্ন্টগুটলাটি, 
এইনে 15%-এর এ্নে সতীমা চথট্ ্ম।

●  2%-এর সতীমা 14 জনু, 2019-এ বা িার পটর শুরু হওয়া চ্াটনা পনুনকেবতী্রর  
ললটজর জন্ োল ুথা্া MCIগুটলাটি প্রটযাজ্ হটি পাটর। সিুরাং, স্বেি সাি বছটর 
এ্নে MCI প্রোন ্রা হটয় থা্টল, চসই MCIগুটলার তভততিটি চ্াটনা ভস্বষ্টির 
বৃনধি 2% বারষকে্ সতীমা সাটপক্ হটব। 

●  ভাড়াটেটের হস্ান্তর ্রা মাতস্ MCI েরেগুটলাও এেন আটরা ্ম হটব ্ারর েরে 
স্হসাব ্রার জন্ ফমূকেলাগুটলা বেটল চেটছ। MCIগুটলার জন্ ঘাি-চরাষর সময়্াল 
35 বা িার ্ম ইউননটের স্বল্ডংগুটলার জন্  
12 বছর এবং 35 ইউননটের চবস্র স্বল্ডংগুটলার জন্ 12.5 বছটর  
বাড়াটনা হটয়টছ। 

●  চ্ানো MCI স্হটসটব চযাে্ হটব িার ননধকোরর ্রার ভার উটলেেটযাে্ভাটব বেটল 
চেটছ এবং MCIগুটলার জন্ অনটুমাস্েি েরে HCR-এর তিরতী ্রা এ্নে যুততিসম্মি 
েরে সময়সনূের তভততিটি ্রা হটব। 

●  HCR সমস্ অনটুমাস্েি MCIগুটলার 25% বারষকে্ তভততিটি ননরতীক্র ্রটব। 

ভাড়াভাড়া  ননয়্রিরননয়্রির

●  ভাড়া ননয়ত্রিি অ্াপােকে টমন্টগুটলাটি ভাড়াটেটের জন্ ভাড়া বৃনধি এেন ভাড়া সসু্থিতি 
পুননকেবতী্রর ললটজর জন্ েি পাঁে বছটরর েড় ননটয় স্হসাব ্রা হটব, যা ভাড়া 
ননটেকে স্র্া চবােকে  স্থির ্রটব।

●  ভাড়া ননয়ত্রিি ভাড়াটেরা আর জ্ালাননর জন্ বরাদ্দ ্রা োজকে  ধটর বৃনধি ্রা িাটের 
ভাড়া চেটবন না।
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স্বি্রিস্বি্রি  অ্াপােকে টমটন্টরঅ্াপােকে টমটন্টর  উন্নতিসাধনউন্নতিসাধন  
●  স্বি্রি অ্াপােকে টমটন্টর উন্নতিসাধটনর (IAI) ্ারটর ভাড়া বৃনধি অবর্ই ভাড়া 

ননটেকে স্র্া চবাটেকে র মঞু্র ্রা চ্াটনা বৃনধি সহ, চয িাস্রটে বৃনধি ্াযকে্র হটয়টছ 
চসই িাস্রটের 30 বছর পটর অপসারর ্রটি হটব এবং িা আর এ্নে থিায়তী ভাড়া 
বৃনধি হটব না। 

●  IAIগুটলার ্ারটর ভাড়া বৃনধি ননম্নললস্েি ফমূকেলায় সতীস্মি: তিননের চবস্র নয় এমন 
আলাো IAIগুটলাটি 15-বছটরর সময়্াল ধটর উন্নতিসাধটন সবকোস্ধ্ $15,000। 

●  মালল্টের অবর্ই এ্নে IAI ভাড়া বৃনধির জন্ আটবেন ্রার আটে 
অ্াপােকে টমটন্ট স্বপজ্জন্ লঙ্ঘনগুটলা পস্রষ্ার ্টর চফলটি হটব।

●  বসবাসরি চ্াটনা অ্াপােকে টমটন্ট সমূ্রকে ্রা IAIগুটলাট্ অবর্ই অবেি ললস্েি 
সম্মতির প্রমার চেোটি হটব এবং মালল্ট্ এ্নে চ্ন্দতীভূি চেোটবটস আপটলাে 
্রটি হটব।

●  ভাড়াটেটের হস্ান্তর ্রা মাতস্ IAI েরেগুটলাও এেন আটরা ্ম হটব ্ারর 
েরে স্হসাব ্রার জন্ ফমূকেলাগুটলা বেটল চেটছ। IAIগুটলার জন্ ঘাি-চরাষর 
সময়্াল 35 বা িার ্ম ইউননটের স্বল্ডংগুটলার জন্  
14 বছর এবং 35 ইউননটের চবস্র স্বল্ডংগুটলার জন্ 15 বছটর  
বাড়াটনা হটয়টছ।

অতিস্রতিঅতিস্রতি  ভাড়াভাড়া  
●  ভাড়াটেটের ্াটছ অতিস্রতি ভাড়ার োস্ব চপর ্রটি এেন ছয় বছর সময় আটছ। 

আটে, এ্জন ভাড়াটে িাটের চথট্ অতিস্রতি ভাড়া আোটয়র োস্ব শুধুমাত্র 
োর-বছটরর সময়সতীমার মটধ্ এবং এই োর-বছটরর সময়্াটলর জন্ই ক্তির োস্ব 
্রটি পারটিন।

●  এ্নে ইচ্া্ৃি অতিস্রতি ভাড়ার ফটল, চয সময়্াটলর জন্ ভাড়াটে ক্তিপূরর 
চপটি পাটরন, এমনস্্ তিনগুর পযকেন্ত ক্তিপূরর চপটি পাটরন, চসনে ছয় বছটর 
বানড়টয় চেওয়া হটয়টছ। 

●  মালল্রা আর তিনগুর ক্তিপূরর এনড়টয় চযটি পারটবন শুধুমাত্র এই ্ারটর চয 
িারা অতিস্রতি ভাড়ার অথকে এ্নে অতভটযাে োটয়র ্রার পটর চফরি চেন। 

মাললট্রমাললট্র  বাসবাস  ্রার্রার  স্বধানস্বধান

●  মালল্রা িাটের ননটজর স্বল্ডংটয় বাস ্রটি চবটছ ননটল এেন হয়টিা ননটজটের 
বা িাটের পস্রবাটরর সেস্টের জন্ এ্নে ভাড়া ননয়ত্রিি ইউননটেই বাস ্রটি 
পারটবন। 15 বছর ধটর বাস ্রা অথবা বয়স্ বা প্রতিবন্তী অবাতস্টের মাললট্র 
বাস ্রার স্বধাটনর পস্রবিকেন অনসুাটর অতিস্রতি সরুক্া আটছ।

অলাভজন্অলাভজন্  সরুলক্িসরুলক্ি  আবাসনআবাসন  
●  পস্রটষবা অসরুলক্ি ব্ততি বা প্রতিবন্তী ব্ততি অথবা েহৃহতীন বা েহৃহতীন হওয়ার 

ঝঁুস্্টি থা্া ব্ততিট্ ্টয়্ো অলাভজন্ ননেম সর্ারতী েুততি অনসুাটর ভাড়া 

সসু্থিতি অ্াপােকে টমন্ট ললটজ স্েটচ্ এবং িাটের বাসথিানগুটলাট্ ভাড়া সসু্থিতি 
আইটনর অধতীটন বাস ্রার সরুক্া  
চেওয়া হটয়টছ।

উচ্চউচ্চ-ভাড়াভাড়া/উচ্চউচ্চ-আয়আয়  স্বননয়্রিরস্বননয়্রির  
●  অ্াপােকে টমন্টগুটলার ভাড়া এ্নে ননলেকে ষ্ট রাস্রর চবস্র বা ভাড়াটের আয় এ্নে ননলেকে ষ্ট 

রাস্রর উপটর যাওয়ার ্ারটর চসগুটলাট্ আর ভাড়া সসু্থিতি চথট্ অপসারর 
্রটি পারা যাটব না। 

●  উচ্চ-ভাড়ায় বাস ্রা স্বননয়্রির স্বধান, যেন চসই অ্াপােকে টমটন্টর জন্ ভাড়া এ্নে 
স্থির ্রা সতীমানা পার ্টর এবং ইউননেনে োলল হটয় যায় িেন ভাড়া সসু্থিতি চরষ 
হয়, এই স্বধান না্ে ্রা হটয়টছ। 

●  উচ্চ-আটয় বাস ্রা স্বননয়্রির স্বধান, যেন এ্জন ভাড়াটের আয় পূবকেবিকে তী েনুে 
্্াটলন্ার বছটর $200,000 বা িার চবস্র এবং চসই অ্াপােকে টমটন্টর জন্ ভাড়া 
এ্নে স্থির ্রা সতীমানাপার ্টর, িেন  
ভাড়া সসু্থিতি চরষ হয়, এই স্বধান না্ে ্রা হটয়টছ। 

●  এ্নে 421-a(16) ্র হ্াটসর সাটথ বাজাটরর মূটল্র ইউননেগুটলার জন্ এ্নে 
ব্তিক্ম আটছ, যা আইটনর আটের সংস্রটরর অধতীটন চযভাটব চেো হচ্চ্ল 
চসইভাটবই েলটি থা্া বজায় থা্টব। 

●  14 জনু, 2019 িাস্রটের আটে আইনসম্মিভাটব স্বননয়ত্রিি ইউননেগুটলা 
স্বননয়ত্রিিই থা্টব।
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