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একটঠা নিরঠাপত্ঠা আমঠািত হল�ঠা সেই অর্থ যঠা একজি ভঠাড়ঠালট, তঠালের জঠানমিেঠার বঠা অি্ঠাি্ তৃতীয় পলষের জমঠা সেওয়ঠা রঠানি 
যঠা ভঠাড়ঠালট েঠায়ী এমি সকঠালিঠা অ্ঠাপঠাট্থ লমলটের ষেনতর সমরঠামনতর জি্ অ্ঠাপঠাট্থ লমলটের মঠান�লকর কঠালে জমঠা সেওয়ঠা রঠালকনি। 

2019-এর আবঠােি েুনথিত এবং ভঠাড়ঠালট েুরষেঠা আইি (HSTPA) সকঠালিঠা অ্ঠাপঠাট্থ লমলটের জি্ নিরঠাপত্ঠা আমঠািলতর রঠানি 
এক মঠালের ভঠাড়ঠায় েীনমত কলরনি। মঠান�লকর নেক সরলক ভঠাড়ঠালট, জঠানমিেঠার বঠা তৃতীয়পলষের কঠালে সকঠািও অনতনরক্ত 
অর্থরঠানি চঠাওয়ঠা সবআইনি। অ্ঠাপঠাট্থ লমটেটি প্ররমবঠার েুনথিত ভঠাড়ঠার অধীলি আেঠার েময় মঠান�লকর দ্ঠারঠা সকঠািও ভঠাড়ঠালটর 
সরলক েমুঠালের নিরঠাপত্ঠা আমঠািত েংগ্রহ করঠা হলয় রঠাকল� এবং সেই একই ভঠাড়ঠালট এখিও সেই অ্ঠাপঠাট্থ লমলটে বেবঠাে করলত 
রঠাকল�, মঠান�কলকলক অবি্ই এক মঠালের ভঠাড়ঠার অনতনরক্ত সকঠালিঠা নিরঠাপত্ঠা আমঠািত ভঠাড়ঠালটলক সেরত নেলত হলব। পরবততী 
েুনথিত ভঠাড়ঠার ভঠাড়ঠালটলক এক মঠালের ভঠাড়ঠার অনতনরক্ত সকঠািও রঠানি নিরঠাপত্ঠা আমঠািত নহলেলব জমঠা নেলত হলব িঠা। মঠান�ক 
ভঠাড়ঠালটর, জঠানমিেঠালরর বঠা ভঠাড়ঠালটর পলষের সকঠািও তৃতীয়পলষের সরলক একমঠালের নিরঠাপত্ঠার সচলয় সবনি পনরমঠাণ অর্থ 
েঠানব করল� ভঠাড়ঠালট একটি “েুনথিত ভঠাড়ঠার অ্ঠাপঠাট্থ লমলটে বঠানড়ভঠাড়ঠা ও/বঠা অি্ঠাি্ নিনে্থষ্ট অনতনরক্ত চঠাজ্থ  নবষলয় ভঠাড়ঠালটর 
অনভলযঠাগ” (DHCR েম্থ RA-89) েঠালয়র করলত পঠালরি।

সকঠািও ভবলির মঠান�লকর বঠা ভূেম্পনত্ ম্ঠালিজঠালরর একটি অ্ঠাপঠাট্থ লমটে ইউনিটলক েংরনষেত রঠাখলত অর্থ জমঠা রঠাখঠার বঠা 
অনতনরক্ত চঠাজ্থ  সেওয়ঠার অিলুরঠাধ করঠা বঠা অি্রঠায় প্রলয়ঠাজি হওয়ঠা আইিত নিনষদ্ধ। সেই ঘর েংরষেলণর চঠাজ্থ  বঠা আমঠািত, 
যঠা ভঠাড়ঠালটর, একজি জঠানমিেঠালরর, বঠা অি্ সকঠািও তৃতীয়পলষের দ্ঠারঠা প্রেঠাি করঠা হয় বঠা তঠার সরলক েঠানব করঠা হয়, সেগুন� 
সবআইনি। এই ধরলির েঠানব, চঠাজ্থ  ও প্রলয়ঠাজিীয়তঠাগুন�লক প্রঠায়িই "প্রধঠাি অর্থ" বল� উললেখ করঠা হয়। 

একজি স্ঠাকঠালরর নে হ� সেই নে যঠা একটি অ্ঠাপঠাট্থ লমটে ইউনিট ভঠাড়ঠা সেওয়ঠার স�িলেলির জি্ ধঠায্থ করঠা হয়। এটঠা ধঠায্থ 
করঠা ও েংগ্রহ করঠা সযলত পঠালর �ঠাইলেন্সধঠারী ভূেম্পনত্র স্ঠাকঠার বঠা নবলরেতঠার দ্ঠারঠা। যনেও, ভবলির মঠান�ক, ভূেম্পনত্ 
ম্ঠালিজঠার ও তঠালের এলজটে বঠা কম্থচঠারী তঠালের মঠান�কঠািঠায় বঠা নিয়ন্ত্রলণ রঠাকঠা ভঠাড়ঠা সেওয়ঠার ইউনিলটর জি্ স্ঠাকঠালরর নে 
েংগ্রহ কলরলেি বল� পঠাওয়ঠা সগল� DHCR অনতনরক্ত ভঠাড়ঠা েংগ্রহ করঠা হলয়লে বল� নিধ্থঠারণ করলত পঠালর। সকঠািও সকঠাম্পঠানির 
ও ভূেম্পনত্র স্ঠাকঠালরর বঠা নবরেয়কমতীর এমি সকঠািও অ্ঠাপঠাট্থ লমটে ইউনিট ভঠাড়ঠা সেওয়ঠার জি্ স্ঠাকঠালরর নে েংগ্রহ করঠা 
আইিত নিনষদ্ধ যঠার উপর মঠান�কঠািঠা বঠা নিয়ন্ত্রণ রঠাকঠা মঠান�ক বঠা ভূেম্পনত্র ম্ঠালিজঠালরর েলগে সেই সকঠাম্পঠানির, স্ঠাকঠালরর 
বঠা নবরেয়কমতীর েম্বন্ধ রলয়লে। 

সকঠািও �ীজ সকঠািও উচ্চতর ভঠাড়ঠার রঠানিলত পুিি্থবীকরণ করঠা হল� অরবঠা সকঠািও �ীলজর সময়ঠাে চ�ঠাকঠা�ীি বঠানড়ভঠাড়ঠা 
বনৃদ্ধ করঠা হল�, মঠান�ক নিরঠাপত্ঠা আমঠািতলক িতুি মঠানেক ভঠাড়ঠার েমঠাি করলত ভঠাড়ঠালটর সরলক অনতনরক্ত অর্থ েংগ্রহ করলত 
পঠালরি। যনেও সকঠালিঠা ভঠাড়ঠালট হয়লতঠা তঠার বষতীয়ঠাি িঠাগনরক ভঠাড়ঠা বনৃদ্ধ অব্ঠাহনত (SCRIE) বঠা প্রনতবন্ধকতঠা ভঠাড়ঠা বনৃদ্ধ 
অব্ঠাহনত (DRIE)-এর কঠারলণ ন�লজর অর্থ প্রেঠাি সরলক অব্ঠাহনত সেওয়ঠা হল�ও, ভঠাড়ঠালট তবওু বনৃদ্ধ করঠা নিরঠাপত্ঠা আমঠািত 
নেলত পঠালরি। 

নিরঠাপত্ঠা আমঠািতটি মঠান�লকর দ্ঠারঠা নিউ ইয়ক্থ  সটেট এর সকঠািও ব্ঠালকে েুে-েহ অ্ঠাকঠাউলটে সরলখ সেওয়ঠা আবি্ক। 
মঠান�লকর ভঠাড়ঠালটলক ব্ঠালকের িঠাম ও ঠিকঠািঠা জঠািঠালিঠা এবং ভঠাড়ঠালটলক মঠান�লকর প্রিঠােনিক খরচ বঠাবে নিরঠাপত্ঠা আমঠািলতর 
1% বঠাে নেলয় পুলরঠা বঠানষ্থক েুে প্রেঠাি করঠা আবি্ক। একজি ভঠাড়ঠালট সবলে নিলত পঠালরি সয েুে ভঠাড়ঠার সরলক সকলট সিওয়ঠা 
হলব, ভঠাড়ঠালট স্বত্ব সিষ হওয়ঠা পয্থন্ত নবশ্বস্তরূলপ ধলর রঠাখঠা হলব, িঠানক প্রনত বেলরর সিলষ সরঠাক টঠাকঠা নহলেলব প্রেঠাি করঠা হলব।

# 9 একটি অ্যাপযার্ট মেন্ট ভযাড়যা দেওয়যা - নিরযাপত্যা আেযািত ও অি্যাি্ চযার্ট

তথ্পত্র
নিউ ইয়ক্ট  দটের এর একটি প্রকযাশিযা আবযাসি ও কনেউনিটি 

পিুি্টবীকরণ শযাখযা বযানড়ভযাড়যা প্রশযাসি েপ্তর
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আরও তর্ বঠা েহঠায়তঠার জি্ আপনি আপিঠার বলরঠার বঠানড়ভঠাড়ঠা েপ্তলর সযলত পঠালরি।

 Queens Lower Manhattan
 92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 Brooklyn Bronx
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY 10458

 Upper Manhattan Westchester
 163 W. 125th Street 75 South Broadway
 5th Floor 3rd Floor
 New York, NY 10027 White Plains, NY 10601

নিরঠাপত্ঠা আমঠািতলক সিষ মঠালের ভঠাড়ঠা নহলেলব ব্বহঠার করঠা যঠালব িঠা। �ীলজর সিলষ, যনে ভঠাড়ঠাটিয়ঠা �ীলজর নিয়ম ও 
িত্থ ঠাব�ীর প্রনত েম্ঠাি প্রেি্থি কলরি এবং অ্ঠাপঠাট্থ লমটেটি ভঠাড়ঠা সিওয়ঠার েময় সয অবথিঠায় নে�, স্বঠাভঠানবক ষেয়ব্য় বঠালে, 
তঠাহল� মঠান�কলক অবি্ই েমূ্পণ্থ নিরঠাপত্ঠা আমঠািত সেরত নেলত হলব। যনে ষেনত হলয় রঠালক, সেলষেলরে মঠান�ক নিরঠাপত্ঠা 
আমঠািলতর সকঠািও অংি বঠা পুলরঠাটঠাই সমরঠামনতর খরচ বঠাবে ব্বহঠার করলত পঠালরি।

ভঠাড়ঠালট মঠান�লকর েলগে নিরঠাপত্ঠা আমঠািত সেরত সেওয়ঠার বঠা েুে প্রেঠালির ব্ঠাপঠালর নদ্মত হল� ভঠাড়ঠালট ষুেদ্র েঠানবর 
আেঠা�লত মঠাম�ঠা শুরু করলত অরবঠা নিউ ইয়ক্থ  সটেট এর অ্ঠাটনি্থ সজিঠালরল�র েপ্তলরর উপলভঠাক্তঠার জঠান�য়ঠানত ও েুরষেঠা 
বু্ লরঠায় সযঠাগঠালযঠাগ করলত পঠালরি।
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