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#16 অতিরিক্ত ভাড়া সংগ্রহ কিা রিউ ইয়ক্ক  সসসিি সতুথিতি ভাড়াি অ্াপাি্ক মেন্টগুলিি

সংজ্াগুলি
আবাসি ও করেউরিসি পিুি্কবীকিণ শাখা (DHCR): DHCR একটি নিউ ইয়ক্ক  স্টেি এজেন্সি, যারা নিনিজয়াগ কজরি কনিউনিটিগুলিজে, এিং সাশ্রয়ী 
িুজিযের আিাসিগুলি সংরক্ষণ এিং রক্ষা কজরি এিং রাজেযের িজ্যে ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ কায্ককরী ও ভাড়া স্থিনেশীিোর আইি কায্ককরী কজরি। 

প্রশাসরিক পর্কামিাচিাি দিখাস্ত (লপএআি): ভাড়া প্রশাসজকর স্কাি একটি আজেজশর প্রশাসনিক স্িাকানিিা।

সংক্ষিপ্তসাি এবং রবশশষ্ট বস্তুগুলি
িাস্ড়ভাড়া সুস্থিনে আইজি ভাড়াটিয়ার পজক্ষ িালিজকর স্েজক অনেনরক্ত িাস্ড়ভাড়ার েনরিািা সংগ্রহ করার েুটি নিকল্প পদ্ধনের িজ্ািস্ত রজয়জে। উভজয়র 
প্রজয়ােি নিউ ইয়ক্ক  স্টেি এর আিাসি ও কনিউনিটি পুিি্কিীকরণ শাখা (DHCR) স্েজক আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে ভাড়া প্রনেষ্া ও একটি েনরিািা নি ্্কারণ।

শি্ক াবিী •  অনেনরক্ত িাস্ড়ভাড়ার েনরিািা হি িালিক আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে িাস্ড়ভাড়ার অনেনরক্ত স্য রাশশ সংগ্রহ কজরজেি, 
স্যাগ হয় সুে িয় নেিগুি ক্ষনেপূরণ।

প্রসরিয়া •  িালিক অেিা ভাড়াটিয়া নযনি একিে িি নেনি ভাড়া প্রশাসজকর আজেশজক চযোজিঞ্জ করজে পাজরি প্রশাসনিক 
পয্কাজিাচিা (PAR) এর একটি ফি্ক ভনে্ক  কজর DHCR এর সজগে অেিা কনিশিাজরর সজগে নযনি PAR এর োনয়জবে 
আজেি।

•  িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজকর অনেনরক্ত চাে্ক  স্িওয়ার নি ্্কারজণর নিরুজদ্ধ PAR োজয়র করা ভাড়াজির আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে 
ভাড়া সিনবিে করার অংশটিজক প্রভানিে করজি িা। ভাড়াজি আজেশ োনর হওয়ার পজরর প্রেি িাস্ড়ভাড়া প্রোজির 
োনরখ স্েজক কায্ককর হওয়া কনিজয় স্েওয়া ভাড়া প্রোি করা শুরু করজে পাজরি।

পদ্ধতিগুলি •  অফজসি পদ্ধনে: েনরিািা সমূ্ণ্করূজপ িা অফজসি হওয়া পয্কন্ত ভাড়াটিয়া েনরিািার 20% পয্কন্ত রাশশ িাটসক ভাড়ার 
স্েজক স্কজি নিজে পাজরি।

•  রায়োি পদ্ধনে: একটি রায়োি োজয়র করার ফজি িালিজকর নিজের ভূসম্নতির নিপরীজে লিজয়ি রাখা হজে পাজর। 
িালিক এই রাজয়র সন্তুটটিনি্াি করজে িা পারজি, স্কািও কাউন্টির স্শনরফ িা শহজরর স্শনরজফর দ্ারা িালিজকর 
ভূসম্নতির নিপরীজে লিজয়ি িিিৎ করা হজে পাজর।

এক িজমি
এই ফ্াক্ট শশি ব্াখ্া কমি রকভামব ভাড়াসিয়ািা ভাড়া সতুথিি আইি ব্বহাি কমি িামদি থেমক অতিরিক্ত থিওয়া 
ভাড়াি জি্ জরিোিা আদায় কিমি পািমব।
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িাস্ড়ভাড়া সুস্থিনে আইজি ভাড়াজির পজক্ষ নিউ ইয়ক্ক  স্টেি আিাসি ও কনিউনিটি পুিি্কিীকরণ শাখা (DHCR) অিুযায়ী িালিজকর স্েজক অনেনরক্ত িাস্ড়ভাড়ার 
েনরিািা সংগ্রহ করার েুটি নিকল্প পদ্ধনের িজ্ািস্ত রজয়জে। একেি ভাড়াজি DHCR-এর োনর করা আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে ভাড়া চািু করা ও একটি েনরিািা 
নি ্্কারণ করা একটি চূড়ান্ত আজেজশর পজরই শু্ুিাত্র এই পদ্ধনেগুজিার িজ্যে স্যজকাজিা একিা িযেিহার করা শুরু করজে পাজরি।

অনেনরক্ত িাস্ড়ভাড়ার েনরিািা হি িালিক আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে িাস্ড়ভাড়ার অনেনরক্ত স্য রাশশ সংগ্রহ কজরজেি, োর সাজে হয় েিা হওয়া সুে িা নেিগুণ 
ক্ষনে, স্যিা উপযুক্ত স্সইিা। 14 েিু, 2019 এর আিাসি সুস্থিনে ও ভাড়াজি সুরক্ষা আইি (Housing Stability and Tenant Protection ACT, HSTPA) পাস 
হওয়ার আজগ িা পজর ইচ্াকৃে অনেনরক্ত ভাড়ার স্ক্ষত্ত্র অনভজযাগ োজয়র করার আজগ েয় িের পয্কন্ত অনেনরক্ত ভাড়ার রাশশর নেিগুজণর সিেুিযে েনরিািা 
হজি। প্রাক-HSTPA োজয়র করা অনভজযাগগুলির েিযে েনরিািা অনভজযাগ োজয়র করার েু'িের আজগ শুরু কজর অনেনরক্ত ভাড়ার (ইচ্াকৃে হজি)অজে্কর 
নেিগুজণর সিাি হজি।  

একটি চূড়ান্ত আজেশ হি িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজির একটি আজেশ স্যটিজক সিয়িজো DHCR এর কাজে প্রশাসনিক পয্কাজিাচিার আজিেি (PAR) োজয়র করার  
দ্ারা প্রশাসনিকভাজি চযোজিঞ্জ করা হয়নি, অেিা, চযোজিঞ্জ করা হজয় োকজি, কনিশিাজরর োনর করা আজেজশ PAR নি ্্কারণ করা হজয়জে।

িালিক িা ভাড়াজির দ্ারা িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজির আজেজশর 35 নেজির িজ্যে একটি PAR োজয়র করা ভাড়াজিজক কনিশিার PAR এর রায় িা স্েওয়া পয্কন্ত 
রাজয় প্রেতি েনরিািা সংগ্রহ করার স্েজক নিরে করজি। PAR আজেশ োনর হওয়ার পর, স্কািও ক্ষনেগ্রস্ত পক্ষ ্ারা 78 (স্েওয়ানি নিন্র আইি ও নিয়িািিী) 
অিুসাজর িািিা শুরু করজে পাজরি যা আোিজের দ্ারা একটি চূড়ান্ত নি ্্কারজণ উপিীে িা হওয়া পয্কন্ত ভাড়াজির আজেশটিজক একটি রায় (িীজচর পদ্ধনে #2 
স্েখুি) স্হজসজি োশখি করার সক্ষিোজক অিুরূপভাজি নিিনবিে করজি।.

িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজকর অনেনরক্ত চাে্ক  স্িওয়ার নি ্্কারজণর নিরুজদ্ধ সিয়িজো PAR োজয়র করা আজেজশর ভাড়াজির আইিসম্মে নিয়নন্ত্রে ভাড়া সিনবিে করার 
অংশটিজক প্রভানিে করজি িা। সুেরাং, কনিশিার সুনিনে্ক টিভাজি ভাড়া সিনবিে করা নিিজবি “থিশগোজেশ” োনর িা করজি িালিক একটি PAR োজয়র করা 
স্বজবেও ভাড়াজি আজেশ োনর হওয়ার পজরর প্রেি িাস্ড়ভাড়া প্রোজির োনরখ স্েজক কায্ককর হওয়া কনিজয় স্েওয়া ভাড়া প্রোি করা শুরু করজে পাজরি।

PAR োজয়র করার েিযে 35 নেজির স্িয়াে স্শষ হজয় স্গজি এিং িালিক িা ভাড়াজির িজ্যে স্কউই স্কািও PAR োজয়র িা করজি ভাড়াজি অনেনরক্ত  
ভাড়ার চাজে্ক র েনরিািা সংগ্রহ করজে পাজরি। ভাড়াটিয়ার নিম্নিটণ্কে েুটি নিকল্প পদ্ধনের িজ্যে িাত্র একসিমক স্িজে স্িওয়া আিশযেক:

1. অফমসি পদ্ধতি
েনরিািা সমূ্ণ্করূজপ িা অফজসি হওয়া পয্কন্ত ভাড়াজিক েনরিািার 20% পয্কন্ত রাশশ িাটসক ভাড়ার স্েজক স্কজি নিজে পাজরি।. েনরিািার 20%  
ভাড়াজির িাটসক ভাড়াজক অনেক্রি কজর স্গজি ভাড়াজির িজকয়া স্ফরজের রাশশ পুজরাপুনর স্ফরে পাওয়া পয্কন্ত স্কািও ভাড়া প্রোজির প্রজয়ােি স্িই।  
এই নিকল্পটি প্রজয়াগ করার আজগ, স্য ভাড়াজির স্েজক অনেনরক্ত চাে্ক  স্িওয়া হজয়জে োর িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজকর আজেশ োনর করার পর 35 নেি অজপক্ষা 
করা আিশযেক। উপজরর উজলেখ অিুসাজর, এই সিয়কাজির িজ্যে, এই আজেজশর দ্ারা ক্ষনেগ্রস্ত স্কািও পক্ষ এই আজেজশর শুদ্ধোজক চযোজিঞ্জ কজর একটি 
PAR (DHCR ফি্ক RAR-2) োজয়র করজে পাজরি। একটি PAR োজয়র করা হজি, েেক্ষণ পয্কন্ত অনেনরক্ত চাজে্ক র েনরিািা অফজসি করা যাজি িা 
যেক্ষণ িা PAR আজেজশ নিটচিে করা হজচ্ স্য অনেনরক্ত চাে্ক  স্িওয়া হজয়জে এিং োজে েনরিািার চূড়ান্ত রাশশ নি ্্কানরে হজচ্।

2. িায়দাি পদ্ধতি
একটি রায়োি োজয়র করার ফজি িালিজকর নিজের ভূসম্নতি লিজয়জির নিপরীজে রাখা হজে পাজর।. িালিক এই রাজয়র সন্তুটটিনি্াি করজে িা পারজি 
স্কািও কাউন্টির স্শনরফ িা শহজরর স্শনরজফর দ্ারা িালিজকর ভূসম্নতির নিপরীজে লিজয়ি িিিৎ করা হজে পাজর। এই রবকল্পসি প্রময়াগ কিমি, 
জরিোিাি িাশশ $1,000 ছাতড়ময় থরমি হমব, িিুবা িাি কে হমি, ভাড়াসিয়াি অ্াপাি্ক মেন্ট থেমক সমি রাওয়া আবশ্ক।  
এই রবকল্ল্পি অধীমি, ভাড়ামিমকও PAR পিূণ কিা সেয়কামিি থেয়াদ থশষ হওয়াি জি্ 35 রদি অমপষিা কিমি হমব।

#16 অতিরিক্ত ভাড়া সংগ্রহ কিা রিউ ইয়ক্ক  সসসিি সতুথিতি ভাড়াি অ্াপাি্ক মেন্টগুলিি
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আরও েেযে িা সহায়োর েিযে আপনি আপিার িজরার িাস্ড়ভাড়া েপ্তজর স্যজে পাজরি।

 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

এই 35 নেজির PAR োজয়র করার সিয়কাি স্কািও PAR োজয়র িা হজয়ই স্পনরজয় স্গজি অেিা PAR এর রাজয় অনেনরক্ত চাে্ক  স্িওয়াহজয়জে িজি নি ্্কারণ  
করার পর 60 নেি হজয় স্গজি এিং স্সই 60 নেজির িজ্যে আোিজে স্কািও চযোজিঞ্জ িা করা হজি, ভাড়াটিয়াজক কাউন্টি ক্াজক্ক র কাজে একটি "অনেনরক্ত চাে্ক  
িািে েনরিািার শংসায়জির নিজ্ঞন্প্ত"   (DHCR ফি্ক RN-14) এিং রায়োজির ফি্ক  (DHCR ফি্ক RN-14.1) োজয়র করজে হজি।. ভাড়াজি এই ফি্কগুলি কাউন্টি 
ক্াজক্ক র কাজে োজয়র করার আজগ, ভাড়াজির প্রেজি নিজ্ঞন্প্ত (ফি্ক RN-14) DHCR এর Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York, 
11433 নিকািায় অিস্থিে অনেনরক্ত িাস্ড়ভাড়ার স্কস গ্রহণ উপশাখায় পািাজিা আিশযেক। ভাড়াজিজক রায়োজির ফি্ক (ফি্ক RN-14.1) DHCR এর  
কাজে পািাজে হজি িা। DHCR শংটসে করজি স্য িালিক নিচারনিভাগীয় পয্কাজিাচিার েিযে স্কািও PAR িা িািিা োজয়র কজরিনি, অেিা, োজয়র কজর 
োকজিও, স্সই িািিা স্শষ হজয় স্গজে। DHCR ভাড়াজির কাজে িাস্ড়ভাড়া প্রশাসজকর আজেজশর একটি শংটসে প্রনেলিলপ এিং প্রজযােযে হজি, PAR আজেজশর  
একটি শংটসে প্রনেলিলপ সহ সমূ্ণ্ক করা নিজ্ঞন্প্ত (ফি্ক RN-14) স্ফরে পািাজি। এরপর ভাড়াজির নিজ্ঞন্প্ত (ফি্ক RN-14)-স্ে োকা হিফিািা সমূ্ণ্ক করা 
আিশযেক যাজে নিিৃে করা রজয়জেজয অনেনরক্ত ভাড়া স্িওয়ার েনরিািার স্কািও অংশ িাটসক িাস্ড়ভাড়ার নিরুজদ্ধ (উপজরর পদ্ধনে #1) অফমসি করা হয়নি।

এরপর ভাড়াজি স্য কাউন্টিজে সম্নতিটি অিস্থিে োর কাউন্টি ক্াজক্ক র কাজে এই নিজ্ঞন্প্তটি, রায়োজির ফি্ক ও অনেনরক্ত ভাড়ার আজেজশর একটি শংটসে 
প্রনেলিলপ োজয়র করজিি। কাউন্টির ক্াজক্ক র েপ্তর োরপর রায়টিজক ডজকি করজিি।

স্যখাজি আজগকার স্য িালিকগণ অনেনরক্ত চাে্ক  সংগ্রহ কজরজেি োরা স্যৌেভাজি ও পৃেকভাজি োজের সংগৃহীে অনেনরক্ত চাজে্ক র েিযে োয়ী োকজিি, 1 এলপ্রি, 
1984 োনরজখর পর সংগৃহীে স্কািও েনরিািা সহ স্য স্কািও অনেনরক্ত চাে্ক  স্ফরজের োয় িে্ক িাি িালিজকর উপর িে্ক াজি, নকেু সীনিে স্ক্ষত্ত্র যার িযেনেক্রজির 
িজ্যে প্রােনিকভাজি নিচারনিভাগীয় নিটক্রসিূহ পজড়।. এই সীনিে স্ক্ষত্রগুলিজে একিাত্র আজগকার িালিকগণ োজের দ্ারা সংগৃহীে প্রকৃে অনেনরক্ত ভাড়ার েিযে 
োয়ী োকজিি। 1 এলপ্রি, 1984 োনরজখর আজগ োজয়র করা অনভজযাগ ও সংগৃহীে অনেনরক্ত ভাড়ার েিযে স্ফরে ও েনরিািার োয় স্য িালিক অনেনরক্ত ভাড়া 
সংগ্রহ কজরজেি োর উপর িে্ক াজি।


