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# 4 সুস্থিত ভাড়ার অ্যাপার্ট মেন্টের লীজ পুনর্নবীকরণ
এক নজরে
এই ফ্যাক্ট শিট ব্যাখ্যা করে সেই সমস্ত ভাড়াটেদের লিজ পুনর্নবীকরণের পিছনের নীতিগুলি যারা ভাড়া-সুস্থিতি
অ্যাপার্টমেন্ট এ থাকতে চায়।
সংজ্ঞাগুলি

আবাসন ও কমিউনিটি পুনর্নবীকরণ শাখা (DHCR): DHCR একটি নিউ ইয়র্ক স্টেট এজেন্সি, যারা বিনিয়�োগ করেন সম্প্রদায়গুলিতে, এবং সাশ্রয়ী
মুল্যের আবাসনগুলি সংরক্ষণ এবং রক্ষা করেন এবং রাজ্যের মধ্যে ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ও ভাড়া স্থিতিশীলতার আইন কার্যকরী করেন।
ভাড়া নির্দেশিকা ব�োর্ড (RGB): যেসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি ভাড়া স্থিতিশীল করেন তারা ভাড়া নির্দে শিকা ব�োর্ড (RGB) তৈরি করেন যা ভাড়া স্থির থাকা
অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে ভাড়া বৃদ্ধির একটি অনুম�োদিত হার স্থির করেন।
ভাড়া সুস্থিতি: নিয়ম যা ভাড়া বৃদ্ধির রাশিকে সীমাবদ্ধ করা ছাড়াও ভাড়াটেদের সুরক্ষা প্রদান করে। ভাড়াটেরা তাদের লিজ পুনর্নবীকরণ করতে
প্রয়�োজনীয় আইন গ্রহণের অধিকারী, এবং আইনসম্মত ভিত্তি ব্যতীত অন্য ক�োন�ো ক্ষত্রে তাদের উচ্ছন্ন করা নাও যেতে পারে। লিজগুল�ো ভাড়াটের পছন্দ
অনুযায়ী, এক বা দুই বছরের একটি টার্মের জন্য পুনর্নবীকরণ করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার এবং বিশিষ্ট বস্তুগুলি

একজন ভাড়াটে এক বা দুই বছরের বিকল্প পছন্দ করতে পারেন স্থানীয় ভাড়া নির্দে শিকা ব�োর্ড স্থির করা হার অনুযায়ী। পুনর্নবীকরণ করা লীজের প্রস্তাবটি
আবাসন ও কমিউনিটি পুনর্নবীকরণ (DHCR) শাখার দ্বারা তৈরি করা ফর্মের উপর অথবা তাদের অনুম�োদিত ফ্যাক্সিমিলির উপর দিতে হবে। একটি লিজ
এইভাবে পুনর্নবীকরণ করা হয়।
প্রক্রিয়া

• নিউ ইয়র্ক শহরে, মালিককে অবশ্যই মেল করতে হবে অথবা হাতে দিতে হবে একটি DHCR লিজ পুনর্নবীকরণ ফর্ম
(RTP-8) বর্ত মান লিজ শেষ হওয়ার 90 থেকে 150 দিনের মধ্যে।
• নিউ ইয়র্ক শহরে, মালিককে অবশ্যই তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করা একটি পুনর্নবীকরণের ন�োটিশ (RTP-8 ETPA) বর্ত মান
লিজ শেষ হওয়ার 90 থেকে 120 দিনের মধ্যে প্রত্ সয়িত ডাকে পাঠাতে হবে।
• তারা পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব দেওয়ার পর, ভাড়াটিয়ার হাতে একটি লীজের শর্ত বেছে নেওয়ার জন্য, লীজে স্বাক্ষর
করার জন্য, এবং মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য 60 দিন সময় আছে।
• যখন একজন ভাড়াটে পুনর্নবীকরণ লিজ ফর্ম স্বাক্ষর করে এবং বাড়ির মালিকের কাছে ফেরত দেয়, বাড়ির মালিকের
জন্য পূর্ণ স্বাক্ষরিত ও তারিখ দেওয়া প্রতিলিপি 30 দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

কার্য কর তারিখ

একটি পুনর্নবীকরণ স্বাক্ষর করে তারিখ দিয়ে ভাড়াটিয়ার কাছে ফেরত পাঠান�োর তারিখ থেকে বা তার পরে কার্যকর
হতে হবে - কিন্তু তা বর্ত মান লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনের আগে শুরু হওয়া উচিৎ নয়।

বাড়ির মালিক স্বাক্ষরিত
লিজ ফেরত দেন নি

যদি মালিক ভাড়াটিয়ার থেকে স্বাক্ষরিত লীজ পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে পুর�োপুরি সম্পাদিত লীজ
পুনর্নবীকরণের ফর্মের প্রতিলিপি ফেরত না দেন, তাহলেও ভাড়াটিয়াকে নতু ন বাড়িভাড়া প্রদান করতে হবে। ভাড়াটিয়া
একটি "মালিকের লীজ পুনর্নবীকরণ করায় ব্যর্থতার ও/বা স্বাক্ষরিত লীজের একটি প্রতিলিপি দেওয়ায় ব্যর্থতার বিরুদ্ধে
ভাড়াটিয়ার অভিয�োগ" [DHCR ফর্ম RA-90] দায়ের করতে পারেন।

এই নথিগুলির মধ্যে
পুনর্নবীকরণের ফর্ম
অবশ্যই থাকতে হবে:

NYC অ্যাপার্টমেন্টগুলির জন্য: সুস্থিতি ভাড়াটেদের ভাড়ার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি লিজ ক�্রোড়পত্র
NYC এর বাইরে: ভাড়া সুস্থিতি ভাড়াটেদের জন্য জরুরী অবস্থার ভাড়াটে সুরক্ষা আইন (ETPA) প্রমিত লিজ
সংযুক্তি
এই নথিগুলি ভাড়াটে ও মালিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলি কী কী তা বর্ণনা করবে।
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সাধারণভাবে, সুস্থিত ভাড়ার অ্যাপার্ট মেন্টের ভাড়াটিয়াদের লীজ পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব দেওয়া আবশ্যক। পুনর্নবীকরণ করা লীজটি
ভাড়াটিয়ার পছন্দ অনুযায়ী এক বা দুবছরের মেয়াদের হতে পারে এবং তার হার স্থানীয় বাড়িভাড়া নির্দেশিকা ব�োর্ড এর দ্বারা স্থির
করা হবে। পুনর্নবীকরণ করা লীজের প্রস্তাবটি আবাসন ও কমিউনিটি পুনর্নবীকরণ শাখার দ্বারা তৈরি করা ফর্মের উপর অথবা তাদের
অনুম�োদিত ফ্যাক্সিমিলির উপর দিতে হবে।
লীজ পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়া
		1.	
নিউ ইয়র্ক সিটিতে, একজন মালিকের বিদ্যমান লীজের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনধিক 150 দিন ও অন্তত 90 দিন
আগে একটি DHCR লীজ পুনর্নবীকরণ করার ফর্ম (RTP-8) এর উপর ডাকয�োগে বা ব্যক্তিগতভাবে প�ৌঁছে
দেওয়ার দ্বারা পুনর্নবীকরণের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আবশ্যক।
			
নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরের ভাড়াটিয়াদের ক্ষেত্রে, একজন মালিকের প্রথমে পুনর্নবীকরণের বিজ্ঞপ্তিতে (RTP-8
ETPA) স্বাক্ষর করা ও তারিখ দেওয়া এবং তারপর বিদ্যমান লীজের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনধিক 120 দিন ও
অন্তত 90 দিন আগে শংসিত ডাকয�োগে তা পাঠান�ো আবশ্যক।
		2.	
পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব দেওয়ার পর, ভাড়াটিয়ার হাতে একটি লীজের শর্ত বেছে নেওয়ার, লীজে স্বাক্ষর করার,
ও মালিককে তা ফেরত পাঠান�োর জন্য 60 দিন রয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরের ভাড়াটিয়াদের জন্য, লীজটি
মালিকের কাছে শংসিত ডাক মারফৎ ফেরত পাঠান�ো আবশ্যক। ভাড়াটিয়া লীজ পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব এই 60 দিন
সময়কালের মধ্যে গ্রহণ না করলে মালিক লীজ পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করতে পারেন এবং বর্তমান লীজের
মেয়াদ শেষের পর ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে আদালতে মামলাও করতে পারেন।
		3.	
ক�োনও ভাড়াটিয়া লীজ পুনর্নবীকরণের ফর্মে স্বাক্ষর করলে ও তা মালিকের কাছে ফেরত পাঠালে মালিকের তার
একটি পূর্ণ স্বাক্ষরিত ও তারিখ দেওয়া প্রতিলিপি 30 দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে ফেরত দেওয়া আবশ্যক। ক�োনও
পুনর্নবীকরন স্বাক্ষর করে ভাড়াটিয়ার কাছে ফেরত পাঠান�োর তারিখ থেকে বা তার পরে কার্যকর হতে হবে, কিন্তু তা
বর্তমান লীজের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের আগে হতে পারবে না। সাধারণভাবে, লীজ ও ক�োন�োরকম ভাড়া বৃদ্ধি
ভূ তাপেক্ষভাবে শুরু হতে পারবে না। (নীচের উদাহরণ #1 দেখুন)
অন্যান্য বিবেচনাসমূহ
	মালিক ভাড়াটিয়ার থেকে স্বাক্ষরিত লীজ পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে পুর�োপুরি সম্পাদিত লীজ পুনর্নবীকরণের ফর্মের
প্রতিলিপি ফেরত না দেওয়া স্বত্বেও ভাড়াটিয়াকে নতু ন বাড়িভাড়া প্রদান করতে হবে এবং তিনি একটি "মালিকের লীজ পুনর্নবীকরণ করায়
ব্যর্থতার ও/বা স্বাক্ষরিত লীজের একটি প্রতিলিপি দেওয়ায় ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়ার অভিয�োগ" [DHCR ফর্ম RA-90] দায়ের
করতে পারেন।
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পুনর্নবীকরণ করা লিজগুলির মেয়াদ শেষ হওয়া লীজের মত�ো একই নিয়ম ও শর্তাবলী বজায় রাখা আবশ্যক, যদি না ক�োনও নির্দি ষ্ট
আইন বা প্রবিধান প্রতিপালন করতে তা বদলান�ো জরুরি হয়ে পড়ে। মেয়াদ শেষ হওয়া লীজে বদল আনতে পারে এমন আইনসম্মত
সংস্থানগুলিকে লীজ পুনর্নবীকরণের ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে। (নীচের উদাহরণ #2 দেখুন)
	
ক�োনও ভাড়াটিয়া লীজ পুনর্নবীকরণের ফর্ম পাওয়ার সময় তার সঙ্গে হয় সুস্থিত ভাড়ার ভাড়াটিয়াদের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটির লীজের
অতিরিক্ত ধারা (NYC এর অ্যাপার্ট মেন্টগুলির জন্য), নতু বা সুস্থিত ভাড়ার ভাড়াটিয়াদের জন্য আপৎকালীন ভাড়াটিয়া সুরক্ষা আইন
(ETPA) এর লীজের প্রমিত সংয�োজিত বস্তু (NYC এর বাইরে) সংযুক্ত করা আবশ্যক।এগুলিতে ব্যাখ্যা করা থাকবে যে প্রস্তাবিত
ভাড়া কীভাবে গণনা করা হয়েছে এবং বাড়িভাড়া সুস্থিতি আইনের অধীনে ভাড়াটিয়াদের ও মালিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলি কী
কী তা বর্ণনা করবে।
ক�োনও লীজ পুনর্নবীকরণ না করার কারণগুলি
ক�োনও মালিক বিভিন্ন কারণে লীজ পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করতে পারেন, যেগুলির কয়েকটি হল:
		1.


মা
লিকের বা তার নিকট পরিবারের ক�োনও সদস্যের অ্যাপার্ট মেন্টটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ও প্রাথমিক
বাসস্থান হিসেবে প্রয়�োজন। ভাড়াটিয়া প্রবীণ নাগরিক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলে বিশেষ নিয়মাবলী প্রয�োজ্য হবে
[প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ অধিকার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত তথ্যপত্র দেখুন]।

		2.

অ্যাপার্ট মেন্টটি ভাড়াটিয়ার প্রাথমিক বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

		3.


মা
লিক পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্য বা আইনত অনুম�োদিত অন্য ক�োনও উদ্দেশ্যে
অ্যাপার্ট মেন্টটিকে বাড়িভাড়ার বাজার থেকে সরিয়ে নিতে চান।

	
যদিও, মালিক এই কারণগুলির যে ক�োনও একটির জন্য ভাড়াটিয়াকে লীজ পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব না দিলে মালিকের তথ্যপত্রের "লীজ
পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়া" বিভাগে বর্ণিত লীজের প্রস্তাব দেওয়ার সময়সীমার মধ্যে ভাড়াটিয়াকে পুনর্নবীকরণ না করার লিখিত বিজ্ঞপ্তি
দেওয়া আবশ্যক। এই বিজ্ঞপ্তিটি ভাড়াটিয়াকে এই সময়সীমার মধ্যে দিতে না পারলে তা ভাড়াটিয়াকে লীজ পুনর্নবীকরণ করার অধিকার
দেবে।
উদাহরণসমূহ
উদাহরণ #1
		1.	
মিঃ রিভেরার লীজের মেয়াদ 31 জুলাই, 2007 তারিখে শেষ হয়ে যায়। তিনি সময়মত�ো লীজ পুনর্নবীকরণ করার
প্রস্তাব পাননি এবং তার $800 বাড়িভাড়া দিয়ে যেতে থাকেন।
		2.	
15 মে, 2008 তারিখে, বাড়ির মালিক তাকে ভূ তাপেক্ষভাবে 1 অগাস্ট, 2007 তারিখ থেকে শুরু হওয়ার একটি
লীজ পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব দেন, যাতে বাড়িভাড়ার পরিমাণ 1 বছরের জন্য $834 বা 2 বছরের জন্য $858. এই
অতিরিক্ত $34 1 বছরের জন্য 4.25% বৃদ্ধিকে উপস্থাপিত করে ও অতিরিক্ত $58 2 বছরের জন্য 7.25% বৃদ্ধিকে
উপস্থাপিত করে।
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		3.


এ
ই পরিস্থিতিতে, লীজ আরম্ভের তারিখের বিকল্পটি মিঃ রিভেরার হাতে রয়েছে। তিনি অনুর�োধ করতে পারেন যে
লীজ এই তারিখে থেকে শুরু হ�োক:

				ক)
1 অগাস্ট, 2007, সময়মত�ো প্রস্তাব দেওয়া হলে তা যে তারিখ থেকে শুরু
					হতে পারত�ো অথবা
				খ)	1 সেপ্টেম্বর, 2008, প্রথম বাড়িভাড়া প্রদানের তারিখ প্রস্তাব দেওয়ার অন্তত 90 দিন পর
পড়ত�ো।
		4.	
মিঃ রিভেরা (ক) বা (খ) যে বিকল্পই বেছে নিন, প্রয�োজ্য নিরদেশিকার বৃদ্ধি ঘটবে সম্ভাব্য দুটি হারের মধ্যে যেটি কম
হবে সেই হারে। এক্ষেত্রে, তিনি কম হারটির জন্য দায়ী থাকবেন যেটি 1 সেপ্টেম্বর, 2008 তারিখ থেকে কার্যকর
হবে; 1 বছরের জন্য 3% বা 2 বছরের জন্য 5.75%. তদুপরি, এই ভাড়া হয় 1 বছরের জন্য $824 অথবা 2
বছরের জন্য $846 রাশিতে বৃদ্ধি 1 সেপ্টেম্বর, 2008 তারিখের আগে কার্যকর হবে না।
উদাহরণ #2
1.	দুবছর আগে, শ্রীমতী কু পার একটি বাসিন্দাহীন বাসার লীজে স্বাক্ষর করেছিলেন যাতে সীসাযুক্ত পেন্ট,
পুনর্ব্যবহারয�োগ্য উপাদান, দেরী করার ফি বা প�োষ্য সংক্রান্ত ক�োনও অনুচ্ছেদ বা অতিরিক্ত ধারা ছিল না। তার
লীজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, বাড়ির মালিক একটি লীজ পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব পেশ করলেন যাতে অনেকগুলি
অতিরিক্ত ধারা রয়েছে:
				ক)	
অতিরিক্ত ধারা 1 (সীসাযুক্ত পেন্টের বিপদ এড়ান�ো)-এ অনুর�োধ করা হয়েছে যে শ্রীমতী কু পার
যেন মালিককে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই অ্যাপার্ট মেন্টে ক�োনও 6 বছরের কমবয়সী শিশু বাস করে
কিনা।
				খ)	
অতিরিক্ত ধারা 2 নির্দি ষ্ট করেছে যে কাগজ, কার্ডব�োর্ড , ক্যান, ব�োতল, ইত্যাদির মত�ো উপাদান
কীভাবে পুনর্ব্যবহার করা আবশ্যক।
				গ)	
অতিরিক্ত ধারা 3-এ বিবৃত করা হয়েছে যে ভাড়াটিয়া $20 দেরী করা ফি হিসেবে দেওয়ার জন্য
দায়ী থাকবেন, যদি মালিকের দ্বারা ভাড়া মাসের 10 তারিখের পর প্রাপ্ত হয়।
				ঘ)
অতিরিক্ত ধারা 4 অ্যাপার্ট মেন্টে প�োষ্য পুষে রাখা নিষিদ্ধ করে।
		2.	
এই পরিস্থিতিতে, অতিরিক্ত ধারা 1 ও 2 লীজের আইনসম্মত সংস্থান গঠন করে কারণ সেগুলি
			নিউ ইয়র্ক সিটির সীসাযুক্ত পেন্ট ও পুনর্ব্যবহার আইনগুলি প্রতিপালন করার জন্য জরুরি।
		3.	
অতিরিক্ত ধারা 3 ও 4 হল এমন সংস্থান যা লীজ পুনর্নবীকরণের সঙ্গে য�োগ করা যাবে না, কারণ সেগুলি বাসিন্দাহীন
বাসার লীজের নিয় ও শর্তাবলীতে বস্তুগত পরিবর্ত ন নিয়ে আসে, যাতে ক�োন�োরকম দেরী হওয়ার ফি বা প�োষ্য
সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ছিল না। শ্রীমতী কু পার ক�োনও অধিকার না ছেড়েই এই অতিরিক্ত ধারায় স্বাক্ষর করতে এবং একটি
লীজ পুনর্নবীকরণ করার অভিয�োগ দায়ের করতে পারেন।
সূত্রসমূহ:
নিউ ইয়র্ক সিটি বাড়িভাড়া সুস্থিতি বিধি, ধারা 2523.5
ভাড়াটিয়া সুরক্ষা প্রবিধান, ধারা 2503.5
সম্পর্কি ত উপাদান:
তথ্যপত্র #2, বাড়িভাড়া সুস্থিতি লীজের অতিরিক্ত ধারা
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আরও তথ্য বা সহায়তার জন্য আপনি আপনার বরোর বাড়িভাড়া দপ্তরে যেতে পারেন।
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