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সংজ্াগুলি
আবাসন ও কিমউিনটি পনুন্নবীকরণ শাখা (DHCR): DHCR একটি নিউ ইয়ক্ক  স্টেি এজেন্সি, যারা নিনিজয়াগ কজরি সম্প্রদায়গুলিজে, এিং সাশ্রয়ী 
মুজিযের আিাসিগুলি সংরক্ষণ এিং রক্ষা কজরি এিং রাজেযের মজ্যে ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ কায্ককরী ও ভাড়া স্থিনেশীিোর আইি কায্ককরী কজরি।

প্রবীণ নাগিরকরা ভাড়া িনয়ন্ত্রণ ছােড়র য�াগ্য হেে পােরন।): প্রিীণ িাগনরকরা ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ছাড় (SCRIE) স্যাগযে প্রিীণ িাগনরকজদর সাহাযযে কজর 
সাশ্রয়ী িাস্ড়জে থাকে স্যখাজি ভাড়া িৃস্ধি হজিিা। যনদ ভাড়া িৃস্ধি হয় SCRIE থাকা মািুষজদর অনেনরক্ত ভাড়া নদজে হজিিা।

সংক্ষিপ্তসার এবং িবশশষ্ট বস্তুগুলি
স্কািও ভাড়াটিয়া িা ভাড়াটিয়ার স্তী/স্ামীর িয়স 62 িছর িা োর স্িশশ হজি এিং একটি নিয়নন্ত্রে ভাড়ার অযোপাি্ক জমজটে িাস করজি, এিং সলমিলিে 
পানরিানরক আয় স্যাগযেোর স্তজর িা োর িীজে থাকজি এিং োরা োজদর নিষ্পনতিজযাগযে আজয়র অন্তে 1/3 অংশ ভাড়ার েিযে নদজি, প্রিীণ িাগনরক 
ভাড়াটিয়া হয়জো প্রিীণ িাগনরক ভাড়া িৃস্ধির ছাজড়র েিযে স্যাগযে হজে পাজরি।

SCRIE প্রটরিয়া •  প্রিীণ িাগনরকজদর সহায়ক িটথর সজগে একটি আজিদি েমা করজে হজি যথাযথ সরকারী সংথিাগুলির সজগে।
•  এজেন্সি আজিদি পয্কাজিােিা করজি এিং একটি লিশখে টসধিান্ত োিাজি। যনদ একটি ভাড়া ছাড় স্দওয়ার সাটি্ক নিজকি 

োনর করা হয়, োহজি একটি "স্থির ভাড়া" নিনদ্ক ষ্ট করা হজি এিং ভনিষযেজে যা অনেনরক্ত ভাড়া িৃস্ধি হজি ো 
ভাড়াটিয়াজক নদজে হজিিা। িাস্ড়র মালিক োর িদজি িযোজসে ছাড় পাজিি।

িবেশষ অিধকার •  স্কািও মালিক NYC-র স্কািও ভাড়া সুস্থিে অযোপাি্ক জমটে স্থজক নিজের িা নিজের পনরিাজরর িযেিহার এিং 
িসিাজসর েিযে ভাড়াটিয়াজক উজছেদ করজে পারজিি িা যনদ ভাড়াটিয়া িা ভাড়াটিয়ার স্ামী /স্তী 62 িছর িা োর স্িশশ 
িয়সী হয়, অথিা 15 িছর িা োরও স্িশশ সময় ্জর ভাড়াজি হজয় িসিাস কজরি অথিা একেি প্রনেিন্ী িযেটক্ত হি, 
যনদ িা মালিক ভাড়াটিয়ার িে্ক মাি অযোপাি্ক জমজটের কাছাকাস্ছ স্কািও োয়গায় একই িা আরও কম ভাড়ায় সমেুিযে িা 
উন্নেের অযোপাি্ক জমটে প্রদাি কজরি।

•  NYC এর িাইজর রাজেযের মজ্যে স্কািও ভাড়া সুস্থিে অযোপাি্ক জমটে িা ভাড়া নিয়নন্ত্রে অযোপাি্ক জমটে স্থজক স্কািও 
মালিক ভাড়াটিয়াজক উজছেদ করজে পারজিি িা নিজের িযেটক্তগে িা পনরিাজরর িযেিহার িা িসিাজসর েিযে যখি 
অযোপাি্ক জমজটে িাস করা পনরিাজরর স্কািও সদজসযের িয়স 62 িছর িা োর স্িশশ হয়, অথিা 15 িছর িা োরও স্িশশ 
সময় ্জর ভাড়াজি হজয় িসিাস কজরি অথিা একেি প্রনেিন্ী িযেটক্ত হি।

•  স্কািও অযোপাি্ক জমজটের মালিক স্কািও ভাড়া সুস্থিে িা স্টেিিযোপী ভাড়া নিয়নন্ত্রে ভাড়াটিয়াজক, একটি অ-উজছেদ 
সমিাজয় রূপান্তনরে ভিিগুলিজে িযেটক্তগে িা অনিিম্ব পনরিাজরর িযেিহার ও িসিাজসর েিযে উজছেদ করজে পারজিি 
িা।

এক নজের
এই ফ্যাক্ট শশি যসই সমস্ত ভাড়াটিয়ার িবেশষ অিধকার বণ্ননা কের �ারা প্রবীণ নাগিরক।
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আইজি যারা প্রিীণ িাগনরক োজদরজক ভাড়াটিয়াজদর িাস্ড়ভাড়া িাড়াজিার স্থজক নকছু নিনদ্ক ষ্ট ছাড় স্দওয়া হয়।

স্কািও ভাড়াটিয়া িা ভাড়াটিয়ার স্তী/স্ামীর িয়স 62 িছর িা োর স্িশশ হজি এিং একটি নিয়নন্ত্রে ভাড়ার অযোপাি্ক জমজটে 
িাস করজি, এিং সলমিলিে পানরিানরক আয় স্যাগযেোর স্তজর িা োর িীজে থাকজি এিং োরা োজদর নিষ্পনতিজযাগযে আজয়র 
অন্তে 1/3 অংশ িাস্ড়ভাড়া স্হজসজি নদজে থাকজি স্সই প্রিীণ িাগনরক প্রিীণ িাগনরকজদর িাস্ড়ভাড়া িাড়াজিায় ছাড় (SC-
RIE) এর স্যাগযে হজে পাজরি।

স্কািও ভাড়াটিয়া এই কায্কক্রজমর স্যাগযে হজি স্সই ভাড়াটিয়া ভনিষযেজে িাস্ড়ভাড়ার নিজদ্ক শশকা িৃস্ধি, সি্কান্ক নভনতিমূিক 
ভাড়া িৃস্ধি, মালিজকর আটথ্কক দুদ্ক শা ও িড়সড় মূি্িী উন্ননের নভনতিজে হওয়া িৃস্ধির স্থজক ছাড় পাজিি। যনদও, 
ভাড়াটিয়ার অনেনরক্ত নিরাপতিা আমািে প্রদাি করা আিশযেক। যখি একেি িে্ক মাি সুনি্াপ্রাপক থিায়ীভাজি পনরিার 
স্ছজড় েজি যাজছেি, েখি পনরিাজরর িানক সদসযেজদর একেি স্যাগযেো অিযোহে থাকা নি ্্কারজণর েিযে একটি হস্তান্তজরর 
আজিদি দাজয়র করজে পাজরি।

িনউ ইয়ক্ন  টসটিেে SCRIE

NYC-স্ে, অথ্ক নিভাগ (DOF) SCRIE কায্কক্রমটি পনরোিিা কজর।

SCRIE এর আজিদি করজে NYC এর স্কািও নিয়নন্ত্রে ভাড়ার িা সুস্থিে ভাড়ার অযোপাি্ক জমজটের ভাড়াটিয়ারা 311 িম্বজর 
স্িাি কজর New York টসটির িাগনরক পনরজষিা স্কজ্রেও স্যাগাজযাগ করজে পাজরি।

NYC-স্ে, পনরিার প্রনে আজয়র স্যাগযেো 1 েিুাই, 2014 োনরখ স্থজক $29,000 স্থজক স্িজড় $50,000 হজি। স্য ভাড়াটিয়ারা 
NYC প্রিীণ িাগনরকজদরভাড়া িাড়াজিায় ছাড় (SCRIE) পাজছেি োরা একিছজরর িা দুিছজরর িীে পুিি্কিীকরণ স্িজছ 
নিজে পাজরি। NYC এর প্রিীণ িাগনরক ভাড়াটিয়াগণ একটি অযোপাি্ক জমটে স্থজক অিযে একটিজে থিািান্তনরে হজি DOF 
এর কাজছ সনিকভাজি আজিদি কজর স্সই ছাড়টিও সজগে নিজয় স্যজে পাজরি।

িনউ ইয়ক্ন  টসটির বাইের SCRIE

আপৎকািীি ভাড়াটিয়া সুরক্ষা আইজির আওোভুক্ত NYC এর িাইজরর কাউন্টেগুলিজে, নিউ ইয়ক্ক  স্টেি এর আিাসি 
ও কনমউনিটি পুিি্কিীকরণ শাখা (DHCR) SCRIE কায্কক্রম পনরোিিা কজর। SCRIE এর আজিদি করজে, নিয়নন্ত্রে 
ভাড়ার অযোপাি্ক জমজটের ভাড়াটিয়ার এখাজি একটি আজিদি দাজয়র করা আিশযেক:

DHCR
District Rent Office
75 South Broadway
White Plains, New York 10601
(914) 948-4434

NYC এর িাইজর, SCRIE একটি থিািীয় নিকল্প এিং নিনভন্ন কনমউনিটির নভন্ন নভন্ন আজয়র স্যাগযেোর সীমা ও ছাজড়র 
ভাোর সুনি্া রজয়জছ। SCRIE এর আজিদি করা প্রিীণ িাগনরকজদর একটি দুিছজরর িীে পুিি্কিীকরণ স্িজছ স্িওয়ার 
প্রজয়ােি। আিাসি ও কনমউনিটি পুিি্কিীকরণ শাখায় কর উপশজমর শংসাপত্র ও প্রিীণ িাগনরকজদর িাস্ড়ভাড়া িৃস্ধিজে 
ছাড় ও আজদজশর (DHCR িম্ক RTP-13) উপর SCRIE ছাজড়র আজিদি করজে হয়। যনদ আপনি Nassau অথিা 
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Westchester কাউন্টেজে িাস কজরি, স্সজক্ষত্ত্র আজিদজির িম্কজপজে ও আপিার স্পৌর অঞ্চজির আজয়র স্যাগযেোর স্তর 
সম্পজক্ক নেজ্াসা করজে (914) 948-4434 িম্বজর স্িাি করুি অথিা অনিজস স্দখা করার েিযে একটি সাক্ষাৎকার এর 
সময় নি ্্কারি করুি।

িীজে নিউ ইয়ক্ক  টসটির িাইজরর স্য স্পৌর অঞ্চিগুলিজে SCRIE কায্কক্রম রজয়জছ োজদর োলিকা স্দওয়া হি।

নাসাউ কাউন্টি(Nassau County)

টসটি অি গ্লেি স্কাভ(City of Glen Cove)
িাউি অি িথ্ক স্হম্পজটেড(Town of North Hempstead)
নভজিে অি স্হম্পজটেড(Village of Hempstead)
নভজিে অি গ্রেি স্িক প্াো(Village of Great Neck Plaza)

ওেয়স্টেেস্টার কাউন্টি(Westchester County)

নভজিে অি গ্ক্রািি অি হাডসি(Village of Croton on Hudson)
নভজিে অি ডিস স্িনর(Village of Dobbs Ferry)
িাউি অি রেীিিাগ্ক(Town of Greenburgh)
টসটি অি নিউ স্রাজেি(City of New Rochelle)
নভজিে অি স্হশটেংস অি হাডসি(Village of Hastings on Hudson)
নভজিে অি আনভ্ক ংিি(Village of Irvington)
নভজিে অি স্প্জেটেনভি(Village of Pleasantville)
নভজিে অি িাে্ক মটে(Village of Larchmont)
নভজিে অি িযোনরিাউি(Village of Tarrytown)
নভজিে অি ওটসনিঙ (Village of Ossining)
িাউি অি মামাজরাজিক(Town of Mamaroneck)
নভজিে অি স্ীলপ হজিা(Village of Sleepy Hollow)
নভজিে অি মামাজরাজিক(Village of Mamaroneck)
টসটি অি স্হায়াইি স্প্িস(City of White Plains)
টসটি অি মাউটে ভাি্কি(City of Mount Vernon)
টসটি অি ইয়ঙ্াস্ক(City of Yonkers)
টসটি অি রাই(City of Rye)

প্রবীণ নাগিরকেদর অন্যান্য অিধকারগুলির মেধ্য পেড়:

1.  স্কািও মালিক NYC-র স্কািও ভাড়া সুস্থিে অযোপাি্ক জমটে স্থজক ভাড়াটিয়াজক উজছেদ করজে পারজিি িা যনদ 
ভাড়াটিয়া িা ভাড়াটিয়ার স্ামী /স্তী 62 িছর িা োর স্িশশ িয়সী হয়, অথিা 15 িছর িা োরও স্িশশ সময় ্জর 
ভিজির স্কািও আিাস ইউনিজি ভাড়াজি হজয় িসিাস কজরি অথিা একেি প্রনেিন্ী িযেটক্ত হি যনদ িা মালিক 
ভাড়াটিয়ার িে্ক মাি অযোপাি্ক জমজটের কাছাকাস্ছ স্কািও োয়গায় একই িা আরও কম ভাড়ায় সমেুিযে িা উন্নের 
অযোপাি্ক জমটে। 

2. NYC িাইজর স্কািও ভাড়া সুস্থিে অযোপাি্ক জমটে িা ভাড়া নিয়নন্ত্রে অযোপাি্ক জমটে স্থজক স্কািও মালিক ভাড়াটিয়াজক 
উজছেদ করজে পারজিি িা যখি অযোপাি্ক জমজটে িাস করা পনরিাজরর স্কািও সদজসযের িয়স 62 িছর িা োর স্িশশ 
হয়, অথিা 15 িছর িা োরও স্িশশ সময় ্জর ভিজির স্কািও আিাস ইউনিজি ভাড়াজি হজয় িসিাস কজরি অথিা 
একেি প্রনেিন্ী িযেটক্ত হি। 

3. স্কািও অযোপাি্ক জমজটের মালিক িা োজে স্শয়ার িরাদ্দ থাকা মালিক স্কািও ভাড়া সুস্থিে িা স্টেিিযোপী ভাড়া 
নিয়নন্ত্রে ভাড়াটিয়াজক, একটি অ-উজছেদ সমিাজয় রূপান্তনরে ভিিগুলিজে িযেটক্তগে িা অনিিজম্ব পনরিাজরর 
িযেিহার ও িসিাজসর েিযে উজছেদ করজে পারজিি িা। 

4. 62 িছর িা োর স্িশশ িয়সী স্কািও ভাড়াটিয়া স্াথিযে পনরেয্কা স্কজ্রে িা প্রিীণ িাগনরকজদর আিাসি কমজপ্জসে 
থিািান্তনরে হজে স্কািও েনরমািা ছাড়াই নিজের িীে সমাপ্ত করজে পারজিি। স্কািও প্রিীণ িাগনরক স্াথিযে 
পনরেয্কা স্কজ্রে িা প্রিীণ িাগনরকজদর আিাসি কমজপ্জসে থিািান্তনরে হজে িীে সমাপ্ত করজি মালিজকর স্াথিযে 
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আরও েথযে িা সহায়োর েিযে আপনি আপিার িজরার িাস্ড়ভাড়া দপ্তজর 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     Wes tches ter  
     163 W. 125th Street     75 South Broadway   
     5th Floor      3rd Floor  
     New York, NY 10027     White Plains, NY 10601  
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পনরেয্কা স্কজ্রে িা প্রিীণ িাগনরকজদর আিাসি কমজপ্জসে ভনে্ক  হওয়ার িা ভনে্ক  মুিেুিী থাকার িটথপত্র সহ 
অন্তে 30 নদজির লিশখে নিজ্ন্প্ত পাওয়া আিশযেক। 

5. স্কািও স্পৌর অঞ্চজির সকি SCRIE প্রাপক এগুলির স্থজক ছাড় পাজিি: স্কািও স্পৌর অঞ্চজির সকি SCRIE 
প্রাপকগণ 2014 সাজির ভাড়া নিন্ সংজশা্ি (RCA) অিুসাজর DHCR অিুজমানদে িযেটক্তগে নমিানরং-এ 
(সরাসনর িা সাি-নমিানরং)বিদুযেনেক রূপান্তজর ছাড় পাজিি।  

6. একটি স্সাশযোি টসনকউনরটি সুনি্া যাোইকরজণর স্েনি স্পজে আপনি স্দখজে পাজরি:  
www.socialsecurity.gov/myaccount, একটি অযোকাউটে বেনর করুি ও েৎক্ষণাৎ একটি প্রনেলিলপ মুনরিে 
করুি।  
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