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#24 মখু্য পুজঁি উন্নতিসাধন (MCI)

সংজ্াগুলি
আবাসন ও কজমউজনটি পনুন্নবীকরণ 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।

মখু্য পুজঁি উন্নতিসাধন (MCIs): সিস্ত নিন্ডং-িযোপী উন্ননে স্যিি িয়িার, োিিা, এিং ছাে।

সংক্ষিপ্তসার এবং জবশশষ্ট বস্তুগুলি
MCIs হি সিস্ত নিন্ডং-িযোপী উন্ননে স্যিি িয়িার, োিিা, আিার কজর ইজিল্রিক োর িাগাজিা, কজির কাে, এিং ছাে। স্বেন্ত্র অযোপাি্ক জিন্ট যা 
অিযেথায় পুজরা নিন্ডংজয়র উন্ননেসা্ি িয়, োর অপ্রজয়ােিীয় স্সৌন্দয্কযেি ্্কক উন্ননেসা্ি িা কাে করাজি MCIগুজিার েিযে স্যাগযে হজি িা।

প্রয়�ািনী�িাগুলি •  ভাড়া িৃস্ধির স্যাগযে হজে স্গজি, MCI স্ক অিশযেই একটি িেুি স্কািনকছু িাগাজিা হজে হজি, পুরজিা সরঞ্াজির 
স্িরািনে িয়।.

•  স্যজকাজিা MCI দাজির দািী অিশযেই যথাযথ িটথ দ্ারা সিটথ্কে হজে হজি।

য�াগ্যিাগুলি •  িালিজকর MCI আজিদজির েিাি নদজে ভাড়াজির 60 নদি সিয় থাজক।.
•  MCI িৃস্ধি 35% িা োর স্েজয় কি ভাড়া নিয়নন্ত্রে ইউনিজির েিযে নিনিধি।.
•  MCI িৃস্ধি থিািীয় নিউনিটসপযোলিটির সাজথ ফাইজি অনিিজবে নিপজ্জিক িঙ্ঘজির সাজথ নিপজ্জিক িঙ্ঘি থাকজি 

নিনিধি হজি।.
•  MCI িৃস্ধি, যা পূজি্ক হয় 6% িয়জো 15%-এ সীনিে করা স্ছি, এখি প্রনে িছর 2%-এ সীনিে করা আজছ, এিং 

এগুলি শু্ুিাত্র সংগ্রহ করা যায় যখি DHCR একটি লিখখে নিজদ্ক শ োনর কজরি ভাড়া িৃস্ধির অিুজরা্ স্িজি নিজয়।
• MCI িৃস্ধি যুটতিসম্মে খরজের নভনতিজে িঞু্র করা স্যজে পাজর।
•  35 িা োর কি ইউনিজির নিন্ডংগুজিা 12 িছর ্জর পনরোিকসজঙ্ঘর হাজে স্দওয়া হয়, 35 টির স্িখশ ইউনিজির 

নিন্ডংগুজিা 12 ½ িছর ্জর পনরোিকসজঙ্ঘর হাজে স্দওয়া হয়।
•  আজদশ ডাকজযাজগ প্প্ররজণর স্থজক 60 নদি পজর প্রথি িাজসর প্রথি নদজি MCI িৃস্ধি কায্ককর ও সংগ্রহ করা স্যজে 

পাজর।.
•  MCI িৃস্ধি সািনয়ক এিং থিািীয় ভাড়া নিজদ্ক খশকা স্িাজড্ক র িঞু্র করা স্কাজিা িৃস্ধি সহ অিশযেই স্য োনরজখ িৃস্ধি 

কায্ককর হজয়স্ছি স্সই োনরজখর 30 িছর পজর ভাড়া স্থজক অপসারণ করজে হজি।

এক নিয়র
এই ফ্যাক্ট শশয়ি বাতির মালিয়কর অজধকার এবং দাজ�ত্বগুলি বণ্ননা করা আয়ে এমন একটি ভবয়নর উন্নতি করার 
পয়র ভািা বতৃধির যষিত্রে �া ভািা-সতুথিি অথবা ভািা জন�ন্ত্রণ আইয়নর অধীয়ন।

িথ্যপরে
নিউ ইয়র্ক  স্টেট এর এরনট প্ররাশিা আবাসি ও রমিউনিনট পিুি্কবীররণ শাখা 

বানিভািা প্রশাসি দপ্তর
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#24 মখু্য পুজঁি উন্নতিসাধন (MCI)

সংজ্া

যখি িালিক ভাড়া সুস্থিনে িা ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইি সাজপজক্ষ একটি নিন্ডংজয়র উন্ননেসা্ি কজরি িা স্কািনকছু িাগাি, 
েখি োরা ভাড়াজিজদর ভাড়া িাড়াজে অিুজিাদজির েিযে আিাসি এিং কিুযেনিটি পুিি্কিীকরণ শাখা (DHCR)-এ আজিদি 
করজে পাজরি। উন্ননেসা্ি িা স্কািনকছু িাগাজিা নিনদ্ক ষ্ট প্রজয়ােিীয়ো পূরণ করজি োজক িুখযে পঁুনে উন্ননেসা্ি (MCI) 
স্হজসজি নিজিেিা করা হয়। একটি MCI স্হজসজি স্যাগযে হজে স্গজি, উন্ননেসা্ি িা স্কািনকছু িাগাজিাজক অিশযেই: 

1. সা্ারণ স্িরািনের েিযে ছাড়া, অভযেন্তরীণ রােস্ব নিন্ অিুসাজর অিস্েনে স্হসািজযাগযে হজে হজি; 
2. সংরক্ষণ, শটতি নিপুণযে, পুজরা নিন্ডংজয়র কায্ককানরো িা পনরকাঠাজিার েিযে অেযোিশযেক হজে হজি; 
3. সকি ভাড়াজিজদর সরাসনর িা পজরাক্ষভাজি উপকার করজে হজি; এিং 
4. প্রজযােযে ভাড়া প্রনি্াজি রাখা দরকারী েীিি সিয়সূস্েজে স্�ািণা করা প্রজয়ােিীয়োগুজিা পূরণ করজে হজি। 

MCI আইজিিগুজিার কজয়কিা উদাহরজণর িজ্যে হজিা িজয়িার, োিািা, ইজিল্রিকাি নরওয়ানরং, প্ািনিং ও ছাদ। স্বেন্ত্র 
অযোপাি্ক জিন্ট যা অিযেথায় পুজরা নিন্ডংজয়র উন্ননেসা্ি িয়, োর অপ্রজয়ােিীয় স্সৌন্দয্কযেি ্্কক উন্ননেসা্ি িা কাে করাজি 
MCIগুজিার েিযে স্যাগযে হজি িা। DHCR উন্ননেসা্ি িা স্কািনকছু িাগাজিার আসি, যাোই করা ও যুটতিসম্মে খরজের 
নভনতিজে ভাড়া িৃস্ধি িঞু্র করজে পাজর। 

ভাড়া িৃস্ধির স্যাগযে হজে স্গজি, MCI স্ক অিশযেই একটি িেুি স্কািনকছু িাগাজিা হজে হজি, পুরজিা সরঞ্াজির স্িরািনে 
িয়। কজয়কিা প্রণািীও MCI স্হজসজি স্যাগযে হজে পাজর, স্যিি একটি নিন্ডং “ইশারা” করা। DHCR েথযেপত্র #33 
“দরকারী েীিি সিয়সূেী” MCI ভাড়া সিন্বয়সা্জির েিযে স্যাগযে থিাপজির একটি আংখশক োলিকা অন্তভু্ক তি কজর। MCI 
ভাড়া সিন্বয়সা্জির েিযে সি আজিদিজক অিশযেই স্কািনকছু িাগাজিার দুই িছজরর নভেজর ফাইি করজে হজি। 

আয়বদন এবং নক্থপরে প্রদশ্নন 

একেি িালিকজক অিশযেই DHCR িজরা ভাড়া দপ্তর িা Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, NY 11433, 
অথিা DHCR ওজয়িসাইি স্থজক উপিব্ধ িুখযে পঁুনে উন্ননেসা্ি (DHCR ফি্ক Ra-79)-এর নভনতিজে ভাড়া িৃস্ধির েিযে 
িালিজকর আজিদি ফাইি করজে হজি। 

স্ছাি নিন্ডংজয়র িালিকজদর আজিদি পূরণ করার আজগ প্রযুটতিগে সহায়োর েিযে DHCR-এর SBO ইউনিজির সাজথ 
স্যাগাজযাগ করজে উৎসাস্হে করা হয়। সমবা�/কয়্াজমজন�াম সজমতিয়ি সকি মালিক ও পজরচািন এয়িন্টয়দর 
আয়বদন (RA-79) পরূণ করার সম� ময়নায়�াগ সহকায়র MCI জনয়দ্ন শাবিী (RA-79 জনয়দ্ন শাবিী) প�্নায়িাচনা 
করা প্রয়�ািন য�য়হিু িারা এই িথ্যপরে, �ায়ি সাধারণ িথ্য আয়ে, িার যথয়ক অয়নক যবশশ জবস্াজরি।

িথ্যপরে
নিউ ইয়র্ক  স্টেট এর এরনট প্ররাশিা আবাসি ও রমিউনিনট পিুি্কবীররণ শাখা 

বানিভািা প্রশাসি দপ্তর
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সমূ্ণ্ক করা আজিদজি অিশযেই থাকজে হজি:  

1. সম্ন্ন করা কাজের একটি আইজিি করা োলিকা এিং স্সই কাজের কারণ িা উজদেজশযের িণ্কিা িা িযোখযো; 
2. কজের খরে এিং কাে শুরু ও স্শি হওয়ার োনরখ সম্জক্ক  িালিক ও নঠকাদারজদর প্রদাি করা প্রিাণপত্রদাি; 
3. অথ্ক প্রদাজির প্রিাণ; 
4. নিষ্পন্ন হওয়া কাজের েিযে প্রজযােযে সরকারী এজেন্সিগুজিা স্থজক সি প্রজয়ােিীয় অিুজিাদজির কলপ; 
5. নিন্ডংটি প্রজযােযে থিািীয় নিউনিটসপযোলিটির সাজথ স্কাজিা নিপজ্জিক িা অনিিজবে নিপজ্জিক িঙ্ঘি িুতি োর 

একটি নিটচিেকরণ;
6. ভাড়াজিজদর নিে নিে ভাড়া-নিয়নন্ত্রে স্থিনের সাজথ োজদর একটি োলিকা। 

যকস প্রটরি�াকরণ 

1. একেি িালিক MCI আজিদি েিা স্দওয়ার সিয়, DHCR ভাড়াজিজদর োিায় এিং োজদর আিদজির লিখখে 
েিাি েিা স্দওয়ার একটি সুজযাগ স্দয়। োজদর উতি থিাপি(গুজিা) যেিা সম্ভি নিজশিভাজি িন্তিযে করার নিজদ্ক শ 
স্দওয়া হয়। ভাড়াজিরা আজিদজির েিাি নদজে অনেনরতি সিজয়র অিুজরা্ করজে পাজরি। 

2. িালিক েত্বজর সি সিটথ্কে িটথপত্ত্রর একটি কলপ স্রজখ নদজে পাজরি যাজে ভাড়াজিরা স্সিা পরীক্ষা কজর স্দখজে 
পাজরি। েজি, ভাড়াজিজদর লিখখে অিুজরাজ্ পয্কাজিােিার েিযে সি সিটথ্কে িটথপত্ত্রর সাজথ MCI আজিদজির 
একটি সমূ্ণ্ক কলপ সিসিয় DHCR-এ উপিব্ধ থাকজি। DHCR আজিদি পয্কাজিােিা করজি, ভাড়াজিজদর েিাি 
নিজিেিা করজি এিং প্রজয়ােি িজি হজি অনেনরতি িটথপত্ত্রর অিুজরা্ করজে পাজর। 

3. প্রটরিয়াকরণ সমূ্ণ্ক হজি, DHCR হয় অিুজরা্ করা স্িাি রাখশর, আংখশক রাখশর েিযে ভাড়া িৃস্ধি িঞু্র 
করা, অথিা অিুজরা্ প্রেযোখযোি করা একটি আজদশ োনর করজি। DHCR একটি লিখখে আজদজশ িালিক ও 
ভাড়াজিজদর সংটলিষ্ট শে্ক ািিীর সাজথ প্রনে অযোপাি্ক জিজন্ট প্রজযােযে স্িাি রাখশর সহ �র প্রনে ভাড়া িৃস্ধির রাখশ 
োিাজি। 

জমউজনটসপাি অনয়ুমাদন এবং ভািায়ির িবাব 

1. স্কািনকছু িাগাজিার প্রজয়ােিীয় অিুজিাদি অিযে স্কাজিা সরকারী এজেন্সি স্থজক আসজি, ভাড়াজির েিািগুজিা 
নিজিেিা করা হজি নকন্তু আজিদজির একটি প্রেযোখযোজি পনরণে িাও হজে পাজর। স্সইসি স্ক্ষত্ত্র, ভাড়াজিরা অিযে 
সরকারী এজেন্সির কাজছ উপযুতি পদজক্ষজপর েিযে স্রফার করজে পাজরি। উদাহরণগুজিা: নিউ ইয়ক্ক  টসটিজে, 
িজয়িার, প্ািনিং িাগাজিা এিং নরওয়ানরং করজে স্গজি নিন্ডং শাখার অিুজিাদি প্রজয়ােি।  

2. স্কািনকছু িাগাজিার েিযে অিযে স্কাজিা সরকারী এজেন্সি স্থজক অিুজিাদি প্রজয়ােি িা হজি, িালিক ভাড়াজির 
অনভজযাজগর েিাি স্কাি ত্রুটি ছাড়াই স্কািনকছু িাগাজিা একেি হজয়জছ এই িজি একেি স্বািিবেী িাইজসসি 
আজছ এিি থিপনে িা ইনঞ্নিয়াজরর েিা স্দওয়া একটি হিফিািা েিা নদজয় নদজে পাজরি। ভাড়াজিরা িাগাজিািা 
এখিও ত্রুটিপূণ্ক এই িজি প্রথজি অনভজযাগকারীজদর অন্তে 51% একটি নিিৃনে েিা নদজয় অথিা একেি িাইজসসি 
আজছ এিি থিপনে িা ইনঞ্নিয়াজরর স্থজক পাল্া হিফিািা েিা নদজয় িালিজকর হিফিািা খন্ডি করজে পাজরি। 
হিফিািায় অিশযেই থিপনে ইনঞ্নিয়াজরর আসি স্বাক্ষর ও স্পশাদার টেযোম্ থাকজে হজি, োর কলপ িয়। 

DHCR MCI আজিদি িঞু্র িা প্রেযোখযোি করার টসধিান্ত প্রথজি অনভজযাগকারীজদর অন্তে 51%-এর নিিৃনে িা 
ভাড়াজিজদর পাল্া হিফিািা 
নিজিেিা কজর গ্রহণ করজি। DHCR োর টসধিান্ত গ্রহজণ োজক স্পৌছঁাজে সাহাযযে করজে একটি নিরীক্ষণ সম্ন্ন 
করজে পাজর। 

উদাহরণ: োিািা, ছাদ ও িনির দরো িাহাজিাজে অিযে স্কাজিা সরকারী এজেন্সি স্থজক 
অিুজিাদজির প্রজয়ােি স্িই।
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নক্থ সংরষিণ এবং অথ্ন প্রদায়নর প্রমাণ 

প্রটরিয়াকরজণর গনে িাড়াজিার উজদেজশযে, িালিকজদর সি MCI খরজের েিযে অথ্ক স্েক নদজয় প্রদাি করজে সনিি্কন্ধ 
অিুজরা্ করা হয়। অিুজিাদিজযাগযে MCI খরজের েিযে িগদ অথ্ক প্রদাি করজি, োজদর অিশযেই পয্কাপ্ত িটথপত্ত্রর 
সাজথ সিথ্কি করজে হজি। স্কাজিা দানি করা MCI খরেজক অিশযেই পয্কাপ্ত িটথপত্র নদজয় সিথ্কি করজে হজি যার িজ্যে 
থাকা উস্েৎ কাে সমূ্ণ্ক হওয়ার সাজথ সিসািনয়ক ি্যেথিো িা ইজি্রিনিক অথ্ক প্রদাজির প্রিাণ স্দখাজিা সংটলিষ্ট িযোঙ্ক 
নিিৃনে(গুলি)-এর সাজথ িানেি করা স্েক, ি্যেথিো করা িযোঙ্ক স্েজকর কলপ এিং/অথিা নঠকাদারজক প্রজদয় ি্যেথিো 
করা িানি অড্ক ার, কাে সমূ্ণ্ক হওয়ার সাজথ সিসািনয়ক পুজরা অথ্ক প্রদতি স্েস্নিে করা ইিভজয়স রটসদ(গুলি), স্বাক্ষর 
করা কন্টাক্ট েুটতি(গুলি), স্বাক্ষর করা পনরিে্ক জির আজদশ, এিং স্কািনকছু িাগাজিা সমূ্ণ্ক হজয়জছ ও অথ্ক পুজরা প্রদাি 
করা হজয়জছ ো নিজদ্ক শ করা নঠকাদাজরর হিফিািা। 

যখিই স্দখা যাজি স্য দানি করা খরজের অন্কের অিুসন্ধাি প্রজয়ােি, DHCR হয়জো িালিজকর স্থজক অনেনরতি 
িটথপত্র প্রদাি করার অিুজরা্ করজে পাজর। স্যখাজি প্রিাণ পয্কাপ্তভাজি প্রনেপন্ন করা যায় িা, স্সখাজি দানি কার খরে 
ও প্রনেপন্ন/যুটতিসম্মে খরজের িজ্যের পাথ্ককযের অিুজিাদি করা হজি িা।

অন্কের েথযে DHCR-এর টরিয়ািূিক িুজিটিি 2017-1-এর অ্ীজি পাওয়া স্যজে পাজর যা আিাজদর ওজয়িসাইি  
www.hcr.ny.gov/rent-operational-bulletins এ উপিব্ধ স্যখাজি অথ্ক প্রদাজির প্রিাণ, স্থাক িাকায় খরে, সুজদর 
পনরেয়, এিং িগদ অথ্ক প্রদাজির প্রিাণ স্দওয়া আজছ।

িঙ্ঘন 

িালিক সি প্রজয়ােিীয় পনরজিিা িোয় িা রাখজি, িা NYC আিাসি রক্ষণাজিক্ষণ নিন্ (HPD), NYC নিন্ডং নিন্ 
(DOB), NYC অখনি নিন্ (FDNY), সি অখনি প্রনেজরা্ ও নিন্ডং নিন্ (ETPA কাউন্ন্টগুলি) অিুসাজর িে্ক িাজি 
নিপজ্জিক িা অনিিজবে নিপজ্জিক িঙ্ঘি অনিষ্পন্ন থাকজি, DHCR পুজরা িা আংখশক আজিদি প্রেযোখযোি করজে 
পাজর। নিনদ্ক ষ্ট ভাড়াজির করা িঙ্ঘিগুজিা অিযোহনে স্পজে পাজর। DHCR নিন্ডংজয় অনিষ্পন্ন হয়রানি খঁুজে স্পজি িা 
DHCR-এর োনর করা একটি নিন্ডং-স্োড়া ভাড়া হ্াস কায্ককর থাকজি, পনরজিিার একটি হ্াজসর নভনতিজে, একটি 
MCI ভাড়া িৃস্ধি অিুজিানদে িাও হজে পাজর। DHCR িালিজকর দাজয়র করা স্কাজিা ভাড়া সংরক্ষণ আজিদি ত্বরনন্বে 
করজি। স্য ভাড়াজির একটি স্বেন্ত্র ভাড়া হ্াস আজদশ কায্ককর আজছ, পনরজিিা হ্াজসর নভনতিজে স্সই ভাড়া DHCR 
সংরক্ষণ িা করা পয্কন্ত MCI ভাড়া িৃস্ধি স্থজক অিযোহনে পাজি। 

J-51 কর সজুবধা 

নিউ ইয়ক্ক  টসটিজে অযোপাি্ক জিজন্টর িালিক MCI-এর েিযে একটি কর িা�ি (J-51) স্পজি, ভাড়া িৃস্ধি কর িা�জির 
িূজিযের একিা অংজশর দ্ারা হ্াস পাজি। ভাড়া সািনয়কভাজি MCI কায্ক্ারায় হ্াস পায় িা পজর স্কাজিা োনরজখ একটি 
কর িা�ি পনরিে্ক ি কায্ক্ারায় হ্াস পায়। ভাড়া নিয়নন্ত্রে অযোপাি্ক জিন্ট এিং ভাড়া সুস্থিনে অযোপাি্ক জিজন্টর েিযে একেি 
িালিজকর দাজয়র করা নিজ্ঞন্প্তর েিযে DHCR-এর োনর করা ভাড়া সংরক্ষণ আজদশ অিুসাজর কর িা�ি সিয়কাজির 
স্শজি সংরটক্ষে হয়। 

MCI ভািা বতৃধি এবং খালি িা�গা ও পনুন্নবীকরণ লিি 

স্কাজিা অযোপাি্ক জিন্ট খালি থাকজি িা MCI আজিদি িুিেুনি থাকাকািীি খালি হজয় স্গজি, িালিকজক অিশযেই 
স্কাজিা আসন্ন ভাড়াজিজক োিাজে হজি স্য MCI আজিদি অিুজিানদে হজয় স্গজি ভাড়াজির ভাড়া িৃস্ধি হজে পাজর। 
খালি োয়গার লিজে এই প্রেযোখশে ভাড়া িৃস্ধি নিজদ্ক শ করজে িযেথ্ক হওয়ার ফজি লিে পুিি্কিীকরণ িা হওয়া পয্কন্ত এই 
অযোপাি্ক জিজন্টর েিযে স্কাজিা MCI িৃস্ধির অিুজিাদি করা হজি িা। স্কাজিা িালিক এই যথাযথ নিজ্ঞন্প্ত ছাড়া ভাড়ার িৃস্ধি 
্ায্ক করজি, িালিক অনেনরতি ভাড়া ঝঁুনক স্িি। 
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স্য খালি োয়গার লিজের দফায় আসন্ন ভাড়াজিজক সজন্তািেিকভাজি িুিেুনি থাকা MCI আজিদি সম্জক্ক  োিায় 
স্সটি নিম্নলিখখেভাজি প্রদাি কজর: “নিম্নলিখখে কাজের নভনতিজে DHCR-এর সাজথ একটি িুখযে পঁুনে উন্ননেসা্ি ভাড়া 
িৃস্ধির েিযে আজিদি: _________________________, ডজকি # ________________________। DHCR ভাড়া 
িৃস্ধি িঞু্র কজর একটি আজদশ োনর করজি, এই লিজে উধৃিে ভাড়া িৃস্ধি পাজি।” 

DHCR MCI-এর নভনতিজে ভাড়া িৃস্ধির েিযে আজিদি অিুজিানদে কজরি, িালিক েখিই একটি েিজে থাকা লিজের 
স্িয়াদ েিাকািীি ভাড়া সিন্বয়সা্ি করজে পারজিি, যখি লিজে িালিজকর স্সিা করার অিুিনে স্দওয়ায় দফা 
নিনদ্ক ষ্টভাজি আজছ। একটি সজন্তািেিক লিে দফা নিম্নলিখখেভাজি প্রদাি করজি: “এই লিজে থিালপে ভাড়া DHCR িা 
ভাড়া নিজদ্ক খশকা স্িাজড্ক র একি আজদশ অিুযায়ী িৃস্ধি িা হ্াস স্পজে পাজর।”

জকভায়ব 2019-এর আবাসন সতুথিতি ও ভািায়ি সরুষিা আইন MCI যকস প্রটরি�াকরণ এবং ভািা বতৃধির উপর 
প্রভাব যফয়ি? 

• িালিজকর MCI আজিদজির েিাি নদজে ভাড়াজির 60 নদি সিয় থাজক।

• MCI িৃস্ধি 35% িা োর স্েজয় কি ভাড়া নিয়নন্ত্রে ইউনিজির েিযে নিনিধি।

• MCI িৃস্ধি থিািীয় নিউনিটসপযোলিটির সাজথ ফাইজি অনিিজবে নিপজ্জিক িঙ্ঘজির সাজথ নিপজ্জিক িঙ্ঘি 
থাকজি নিনিধি হজি।  

• MCI িৃস্ধি যুটতিসম্মে খরজের নভনতিজে িঞু্র করা স্যজে পাজর।

• 35 িা োর কি ইউনিজির নিন্ডংগুজিা 12 িছর ্জর পনরোিকসজঙ্ঘর হাজে স্দওয়া হয়, 35 টির স্িখশ 
ইউনিজির নিন্ডংগুজিা 12 ½ িছর ্জর পনরোিকসজঙ্ঘর হাজে স্দওয়া হয়।  

• আজদশ ডাকজযাজগ প্প্ররজণর স্থজক 60 নদি পজর প্রথি িাজসর প্রথি নদজি MCI িৃস্ধি কায্ককর ও সংগ্রহণ করা 
স্যজে পাজর। 

• MCI িৃস্ধি সািনয়ক এিং থিািীয় ভাড়া নিজদ্ক খশকা স্িাজড্ক র িঞু্র করা স্কাজিা িৃস্ধি সহ অিশযেই স্য োনরজখ িৃস্ধি 
কায্ককর হজয়স্ছিজসই োনরজখর 30 িছর পজর ভাড়া স্থজক অপসারণ করজে হজি।  

• MCI িৃস্ধি, যা পূজি্ক হয় 6% িয়জো 15%-এ সীনিে করা স্ছি, এখি প্রনে িছর 2%-এ সীনিে করা আজছ।
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1. একটি MCI জক? 

একটি িুখযে পঁুনে উন্ননেসা্ি (MCI) হি স্সই উন্ননেসা্ি িা থিাপি যা ভাড়া সুস্থিনে িা ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইি সাজপজক্ষ 
থাকা একটি নিন্ডংজয়র সান্ি্কক অিথিা উন্নে কজর। MCIগুজিার উদাহরণগুলির িজ্যে পজর িেুি ছাদ, িজয়িার, 
োিািা, প্ািনিং িা ইজিল্রিকাি নরওয়ানরং। MCIগুজিার অিযোিযে উদাহরজণর একটি নিসৃ্তে োলিকা www.hcr.
ny.gov/fact-sheets এ উপিব্ধ DHCR েথযেপত্র #33-এর অ্ীজি পাওয়া স্যজে পাজর।
 
MCIগুজিার যাোই করা খরেগুজিা আপিার িাটসক ভাড়ায় ভাড়া িৃস্ধির িা্যেজি ভাড়া নিয়নন্ত্রে ভাড়াজিজদর পাস 
কজর স্দওয়া স্যজে পাজর। নিন্ডংজয়র িালিক নিনভন্ন প্রজয়ােিীয় িািদণ্ড পূরণ কজর NYS আিাসি এিং কিুযেনিটি 
পুিি্কিীকরণ শাখা (DHCR) স্থজক োরা অিুজিাদি পাওয়ার পজরই শু্ুিাত্র ভাড়াজিজদর MCI ভাড়া িৃস্ধি ্ায্ক করজে 
পারজিি।

2. একটি MCI ভািা বতৃধির িন্য যকানধরয়ণর কাি য�াগ্য হ�? 

MCIগুজিাজক অিশযেই নিনভন্ন প্রজয়ােিীয়ো পনরেুষ্ট করজে হয়। কােটি অিশযেই পুজরা নিন্ডংজয়র উপকার করজে 
হজি, শু্ুিাত্র কজয়কিা অযোপাি্ক জিজন্টর িয়, এিং এর িজ্যে অিশযেই নিন্ডংজয়র প্র্াি টসজটেিগুজিার একিা িদি 
করা সংযুতি করজে হজি। MCI কাে অিশযেই নিন্ডংজয়র কােকি্ক, সংরক্ষণ, এিং রক্ষণাজিক্ষজণর েিযে হজে হজি। 
MCIগুজিাজক অিশযেই অভযেন্তরীণ রােস্ব নিন্ প্রদাি করা অিুযায়ী অিস্েনে স্হসািজযাগযে হজে হজি। োর সাজথ, 
উন্ননেসা্িজক অিশযেই সমূ্ণ্ক নিন্ডংজয়র সংরক্ষণ, শটতি নিপুণযে, কায্ককানরো িা পনরকাঠাজিার েিযে আিশযেক হজে 
হজি এিং টরিয়ািূিক খরে অথিা অপ্রজয়ােিীয় স্সৌন্দয্কযেি ্্কক উন্ননেসা্জির েিযে িয় িা স্বেন্ত্র অযোপাি্ক জিজন্ট সম্ন্ন 
করা স্কাজিা দিগে কাে যা অিযেথায় সমূ্ণ্ক নিন্ডংজয়র উন্ননে িয় োর েিযেও িয়।

DHCR স্যসি সা্ারণ স্িরািনে নিন্ডংজক শু্ুিাত্র পয্কাপ্ত কি্কক্ষি অিথিায় িোয় রাজখ োর েিযে MCI ভাড়া িৃস্ধি 
িঞু্র করজি িা। োর সাজথ, নিন্ডংজয়র িালিকজক এিাও নিটচিে করজে হজি স্য MCI িদি করা িা সমূ্ণ্ক করা 
কাজের আইজিি DHCR-এর “দরকারী েীিি সিয়সূস্ে”, যা www.hcr.ny.gov/fact-sheets এ উপিব্ধ DHCR 
েথযেপত্র #33-এর অ্ীজি পাওয়া স্যজে পাজর, োর স্থজক স্িখশ সিয় ্জর থাজক। “দরকারী েীিি সিয়সূেী” স্কাজিা 
নিন্ডংজয় নভেজর একটি ইউটিলিটি িা কাঠাজিা িদি করার আজগ কে িছর টিজক থাকজি ো প্রদাি কজর এিং এইভাজি 
স্সিা MCI ভাড়া িৃস্ধির স্যাগযে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পযোজকে িা টেটীি িজয়িার শু্ুিাত্র েখিই MCI ভাড়া িৃস্ধির 
েিযে স্যাগযে হজি, যখি িালিক স্সিা 25 িছর পজর িদি করজি, স্যিা দরকারী েীিি সিয়সূস্েজে সা্ারণে স্হসাি 
করা আয়ুষ্াি স্হজসজি আজছ, প্রনে 5 িছজরর িয়। 

3. আমার জবক্্ডংয়�র মালিক একটি MCI বতৃধির িন্য আয়বদন কয়রয়েন জকনা যসিা আজম জক কয়র িানয়ি পারব?
 
নিন্ডংজয়র িালিক MCI ভাড়া িৃস্ধির েিযে আজিদি করজি, নিন্ডংজয়র সকি ভাড়া নিয়নন্ত্রে ভাড়াজিজদর DHCR 
আজিদিটি নিস্তানরেভাজি সংজক্ষলপে করা একটি নিজ্ঞন্প্ত ডাকজযাজগ পাঠাজি। এই নিজ্ঞন্প্তজে কাজের োনরখ এিং দানি 
করা খরে সহ, উন্ননে সম্জক্ক  েথযে থাকজি। োর সাজথ, এই নিজ্ঞন্প্তজে আপিার অযোপাি্ক জিজন্ট �জরর সংখযো অন্তভু্ক তি 
থাকজি। িক্ষযে রাখুি স্য এই পয্কাজয়, DHCR এখিও নি ্্কারণ কজরনি MCI িঞু্র, আংখশকভাজি িঞু্র, িা প্রেযোখযোি 
করজি নকিা।

#24 মখু্য পুজঁি উন্নতিসাধন (MCI) সং�টুতি
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4. আজম জক আমার জবক্্ডং মালিয়কর MCI আয়বদয়নর িবাব জদয়ি এবং চ্যায়িঞ্জ করয়ি পাজর? 

হাঁ। ভাড়াজিরা এককভাজি এিং/অথিা ভাড়াজির অযোজসাটসজয়শজির একিা অংশ স্হজসজি MCI ভাড়া িৃস্ধি িঞু্র হওয়া 
এিং ভাড়াজির িাটসক ভাড়ায় স্যাগ করার আজগ এই আজিদি েযোজিঞ্ ও নিজরান্ো করজে পারজিি। ভাড়াজিরা 
নিন্ডংজয়র ভাড়া িৃস্ধি আজিদজির উতির নদজে নিজ্ঞন্প্তর োনরখ স্থজক 60 নদি সিয় পাজি। 

5. আজম জক আমার জবক্্ডং মালিয়কর MCI আয়বদন পরীষিা কয়র যদখয়ি পাজর? 

ভাড়াজিরা DHCR-এর অন্কাজর থাকা িালিজকর MCI আজিদজির কলপ পয্কাজিােিা করজে পাজরি এিং স্সিা করজে 
পাজরি একটি িটথর প্রজিশান্কার (REC-1) অিুজরা্ ফি্ক পূরণ কজর, যা নিজদ্ক শািিীর সাজথ উপিব্ধ আজছ এখাজি: 
www.hcr.ny.gov/tenant-owner-forms

অিুজরা্ েিা নদি এখাজি:  

NYS আিাসি ও কিুযেনিটির পুিি্কিীকরণ শাখা 
ভাড়া প্রশাসি দপ্তর 
Gertz Plaza 
92-31 Union Hall Street, 6th Floor 
Jamaica, NY 11433 
এর প্রনে দটৃষ্ট আকি্কণ কজর: িটথর প্রজিশান্কার ইউনিি 

ভাড়াজিরা িালিজকর MCI আজিদি পয্কাজিােিা করজে DHCR-এর Gertz Plaza দপ্তজর উপজরর োলিকা করা 
নঠকািায় অিুজরা্ করজে পাজরি অথিা একটি কলপ োজদর ডাকজযাজগ পাঠাজিার অিুজরা্ করজে পাজরি। োর সাজথ, 
িালিক সংটলিষ্ট নিন্ডংজয় সিস্ত সিটথ্কে িটথপত্ত্রর সাজথ একটি কলপ স্রজখ স্দি, োহজি ভাড়াজিরা স্সিা অি সাইজি 
পয্কাজিােিা করজে পাজরি। 

6. আজম জক MCI আয়বদয়নর উত্তর জদয়ি অতিজরতি সম� যপয়ি পাজর? 

ভাড়াজিরা, ভাজিা কারজণর েিযে, আজিদজির েিাি নদজে অনেনরতি 30 নদজির সিজয়র অিুজরা্ করজে পাজরি। 
ভাড়াজিজদর অিশযেই স্কি অনেনরতি সিয় প্রজয়ােি স্সই কারণগুজিার একটি োলিকা নেরী করজে হজি। অিুজরা্ 
এখাজি েিা নদি: 

NYS আিাসি ও কিুযেনিটির পুিি্কিীকরণ শাখা 
ভাড়া প্রশাসি দপ্তর 
Gertz Plaza 
92-31 Union Hall Street, 6th Floor 
Jamaica, NY 11433 
এর প্রনে দটৃষ্ট আকি্কণ কজর: MCI ইউনিি 

আপিার অিুজরাজ্ আপিার ডজকি িবের অন্তভু্ক তি করা নিটচিে করুি।

7. DHCR যকান ভািায়ির িবাব/চ্যায়িঞ্জগুয়িা জবয়বচনা করয়ব? 

DHCR ভাড়াজির সিস্ত েিািগুজিা পয্কাজিােিা করজি। ভাড়াজিরা আজিদজির অিুজিাদি অজিকগুজিা কারজণ েযোজিঞ্ 
করজে পাজরি স্যিি: িেুি িাগাজিা সরঞ্াজি ত্রুটি, স্িনঠক খরজের িটথপত্র, িালিজকর দ্ারা হয়রানির অনভজযাগ, 
অনিষ্পন্ন রক্ষণাজিক্ষণ িা িটথর নিন্ডং িঙ্ঘি, নিন্ডং নিিন্ধীকরজণর অভাি, DHCR-এর ভাড়া হ্াস আজদশ োনর করা, 
িদি করা আইজিজির েিযে দরকারী েীিি সিয়সূস্ে প্রজয়ােিীয়ো পূরজণ িযেথ্কো, স্িনঠক অযোপাি্ক জিন্ট �জরর গণিা। 
একটি MCI স্ক েযোজিঞ্ করার কজয়কিা নিনদ্ক ষ্ট নভনতির িজ্যে অন্তভু্ক তি হজিা, নকন্তু োজেই সীিািধি িয়: 
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• কােিা সকি ভাড়াজির উপকাজর আজস িা িা পুজরা নিন্ডংজয়র উপকার কজর িা। উদাহরণ: একিা ছয়-েিার 
নিন্ডংজয়র খালি েৃেীয় েজির োিািা িদি করা।  

• কােিা প্রজয়ােিীয় স্ছি িা আর ো শু্ুিাত্র স্সৌন্দয্কযেি ্্কক প্রকৃনের।  

• কােিা এিি একিা টসজটেজি করা হজয়জছ স্যিা োর দরকারী েীিজির স্িখশ সিয় ্জর টিজক স্িই, িালিক আজগ 
এই আইজিি িাগাজিার েিযে একটি MCI ভাড়া িৃস্ধি স্পজয়জছ, এিং নিন্ডংজয়র িালিক টসজটেি িদি করার েিযে 
DHCR-এর স্থজক স্কাজিা অিযোহনে পাি নি।  

• কােিা সা্ারণ স্িরািনের েিযে এিং নিন্ডংজয়র কােকি্ক, সংরক্ষণ, ও রক্ষণাজিক্ষজণর েিযে িয়। উদাহরণ, িালিক 
ছাজদর নিনদ্ক ষ্ট কজয়কিা োয়গা োখপি নদজয় নঠক কজরি, পুজরা ছাদিা িয়।  

• কােিা অভযেন্তরীণ রােস্ব নিন্র অ্ীজি অিস্েনে স্হসািজযাগযে িয়।  

• MCI আইজিিটি ত্রুটিপূণ্ক, অসমূ্ণ্ক িা ভাজিাভাজি কাে িা কজর করা হজয়জছ।  

• নিন্ডংজয়র িালিক খরে যথাযথভাজি িটথভুতি কজরি নি িা খরে যথাযথভাজি স্হসাি কজরি নি।  

• নিন্ডংজয়র িালিক ভাড়াজিজদর উতিযেতি কজরজছি। অন্কের েজথযের েিযে www.hcr.ny.gov/fact-sheets - উপিব্ধ 
DHCR েথযেপত্র #17 স্দখুি এিং প্রজয়ােি হজি DHCR-এর সাজথ একটি নরজপাি্ক  দাজয়র করুি।

• স্য োনরজখ িালিক MCI আজিদি কজরস্ছজিি স্সই োনরজখ থিািীয় নিউনিটসপযোলিটির সাজথ ফাইজি নিপজ্জিক 
িা অনিিজবে নিপজ্জিক িঙ্ঘিসিূহ স্ছি। আপনি HPD-এর ওজয়িসাইি িা DOB-এর ওজয়িসাইজি স্যজে পাজরি 
স্যখাজি এই িঙ্ঘিসিূহ স্দখাজিা হজয়জছ।

• কােিা সমূ্ণ্ক হওয়ার দুই িছজররও স্িখশ পজর িালিক MCI আজিদি দাজয়র কজরজছি।  

• িালিক আইি অিুযায়ী থিািীয় নিউনিটসপযোলিটি স্থজক উপযুতি অিুজিাদিগুলি অে্ক ি কজরি নি।  

• িালিক কজয়কিা কাে করার েিযে অথ্ক প্রদাি করজে সরকারী অিুদাি িা নিিা কায্ক্ারা স্পজয়স্ছজিি।  

• িালিজকর দানি করা কােিা একটি িাটণনেযেক সতিাজক সুনি্া স্দয় এিং িালিক MCI খরেজক িাটণনেযেক োয়গায় 
যথাযথভাজি িরাদে কজরি নি।  

• নিন্ডংজয়র িালিক নিন্ডংজয়র সি প্রজয়ােিীয় পনরজিিার রক্ষণাজিক্ষণ করজছি িা স্যিি, গযোস, োপ, গরি েি, 
ইেযোনদ প্রদাি করা।  

• িালিক MCI কােিা অজিক িছর ্জর নিনভন্ন পয্কাজয় ছস্ড়জয় সমূ্ণ্ক কজরস্ছি।  

• কােিার খানিকিা অংশ িা পুজরািাই সুপানরিজিিজডন্ট িা িালিজকর সাজথ সম্ক্ক যুতি স্কউ সম্ন্ন কজরি।

• িালিজকর MCI আজিদজি কােিা স্য স্শি হজয়জছ এিং পুজরা অথ্ক নিটিজয় স্দওয়া হজয়জছ এিা প্রিাণ করজে সকি 
নঠকাদারজদর স্থজক একটি স্বাক্ষর করা হিফিািা অন্তভু্ক তি করা স্িই।  

• কজয়কিা MCI খরে অিানছিে িা ফাইি করার নফ।
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8. আজম আমার প্রাথজমক উত্তর িমা যদও�ার পয়র জক একটি MCI আয়বদয়ন চ্যায়িঞ্জগুয়িা য�াগ করয়ি পাজর? 

হাঁ। DHCR আজদশ োনর িা করা পয্কন্ত, ভাড়াজিরা োজদর প্রাথনিক উতির দাজয়র করার পজরও MCI আজিদি 
প্রেযোখযোি করার নভনতিজে DHCR স্ক প্রিাণ েিা স্দওয়া োলিজয় স্যজে পাজরি। ডজকি িবের অন্তভু্ক তি করা নিটচিে 
করুি যাজে DHCR িুঝজে পাজর আপনি স্কাি MCI আজিদজির কথা িিজছি। 

9. আমার জবক্্ডংয়�র মালিক জক DHCR-এর অনয়ুমাদয়নর আয়গ আমার ভািা বতৃধি করয়ি পায়রন? 

িা। িালিকজক অিশযেই DHCR স্ক একটি আজিদি েিা নদজে হজি এিং স্সিা পুংখািুপুংখভাজি পয্কাজিােিা করা হজি। 
DHCR স্ক অিশযেই ভাড়াজিজদর ও িালিকজক আজিদি িঞু্র িা প্রেযোখযোি কজর একটি লিখখে আজদশ োনর করজে 
হজি এিং আজদজশ MCI ভাড়া িৃস্ধির রাখশ উজলেখ করজে হজি।

10. জকভায়ব MCI ভািা বতৃধি তহসাব করা হ�?

MCI ভাড়া িৃস্ধি নিম্নরূজপ স্হসাি করা হয়: 

একেি িালিজকর দানি করা খরে (দানিকৃে খরে) নিরীক্ষা কজর DHCR যাোই কজর এিং হ্াস করা হয়: এিি আইজিি 
যা MCIগুজিা স্হজসজি স্যাগযে হয় িা, িালিক প্রিাণ করজে পারজছি িা এিি খরে, ও নিিার অথ্ক প্রদাি এিং/অথিা 
MCI-এর আংখশক অথ্ক প্রদাি করা সরকারী অিুদাজির দ্ারা। 

এর পজর েজি আজস অিুজিানদে খরে, যা হয় দানিকৃে খরজের স্থজক DHCR-এর িাদ স্দওয়া রাখশর নিজয়াগফি 
িয়জো স্কািনকছু িাগাজিার যুটতিসম্মে খরে। োরপর অিুজিানদে খরজের সিন্বয়সা্ি করা হয় যনদ পুজরা নি্ডংজয়র 
সম্জক্ক  িাটণনেযেক োয়গার িগ্কফুি দ্ারা নিন্ডংজয় স্কাজিা িাটণনেযেক োয়গা স্থজক MCI সুনি্া পায়। স্িাি 
অিুজিানদে খরে আইজি নিনদ্ক ষ্ট করা সিয়কাি (35 িা োর কি ইউনিজির নিন্ডংজয়র েিযে 144 িাস এিং 35 ইউনিজির 
স্িখশ নিন্ডংজয়র েিযে 150 িাস) ্জর নিঃজশি কজর স্ফিা হয় (নিস্তার কজর স্দওয়া হয়)। এই রাখশ োরপজর নিন্ডংজয় 
স্িাি �জরর সংখযো নদজয় ভাগ করা হয়। এইিা আিাজদর �র প্রনে, িাস প্রনে ভাড়া িৃস্ধি স্দয়। অযোপাি্ক জিজন্টর ভাড়া িৃস্ধি 
এই রাখশজক অযোপাি্ক জিজন্টর �জরর সংখযো নদজয় গুণ কজর পাওয়া যায়।

MCI তহসাব করার িালিকা

বণ্ননা তহসাব
1. িালিক পঁুনেযুতি কাজের $227,000 দানি কজরি $227 000

উপজিাি (দানি করা খরে) $227 000

2. নিরীক্ষা $35 হাোজরর অিানছিে খরে (অথ্কাৎ, প্রনেপন্ন করা িয়,  
নিিার দ্ারা প্রদাি করা, সরকারী অিুদাজির দ্ারা প্রদাি করা) স্দখায়;  
খরে হ্াস পায় $35 হাোর

−$35,000

উপজিাি (অিুজিানদে খরে) $192 000

3. িাটণনেযেক োয়গা নিন্ডংজয়র এিাকার 10 % নিজয় গনঠে; দানি অন্কের 
হ্াস পায় 10%

−$19,200

উপজিাি (স্িাি অিুজিানদে খরে) $172 800

4. নিন্ডংজয়র 30 টি ইউনিি আজছ োই, আইি অিুযায়ী, স্িাি অিুজিানদে  
খরে 144 িাস ্জর নিঃজশি কজর নদজে হজি

÷144

উপজিাি (স্িাি িাস প্রনে নিন্ডং িৃস্ধি) $1 200

5. নিন্ডংজয় 120 টি �র আজছ (প্রনেটিজে 3 টি �র সহ 40 টি অযোপাি্ক জিন্ট) 
োই স্িাি িৃস্ধিজক 120 নদজয় ভাগ করা হজি

÷120

স্িাি (�র প্রনে িাস প্রনে িৃস্ধি) $10
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11.  DHCR MCI ভািা বতৃধি মঞ্জরু কয়রয়ে এবং আজম DHCR-এর টসধিায়তের সায়থ সম্মি নই। আজম জক 
করয়ি পাজর? 

ভাড়াজিরা স্য োনরজখ DHCR আজদশ MCI ভাড়া িৃস্ধি িঞু্র কজরজছ োর স্থজক 35 নদজির নভেজর একটি আলপি 
দাজয়র করজে পাজরি। এই আজদশ োনর করায় DHCR স্কাজিা ভুি িা গিনে কজর থাকজি স্সগুজিা নিনদ্ক ষ্ট করুি। 
আলপি কায্ক্ারায় পয্কাজিােিাটি সা্ারণে MCI স্কস প্রটরিয়াকরজণর সিয় DHCR-এর কাজছ উপথিাপি করা েথযে 
িা প্রিাজিই সীনিেথাজক। আপনি আলপজি িেুি েথযে িা প্রিাণ েিা নদজে োইজি স্সইসি উপাদািজক আপিাজক কারণ 
নদজয় স্দখাজে হজি স্য স্কি এখি স্সগুজিা স্বীকার িা পয্কাজিােিা করা উস্েৎ। আলপি দাজয়র করার আজিদি, DHCR-
এর প্রশাসনিক পয্কাজিােিার েিযে দরখাস্ত ফি্ক RAR-2, উপিব্ধ আজছ এখাজি www.hcr.ny.gov/tenant-owner-
forms
 
12. আলপি দায়�র করা জক মালিকয়ক ভািা বতৃধি সংগ্রহ করা যথয়ক জবরি কয়র? 

িা। আইি অিুসাজর িালিজকর ভাড়া িৃস্ধি সংগ্রহ করার অন্কার আজছ।

13. জকভায়ব এই বতৃধি আমার ভািা� প্রয়�াি্য হ�? 

DHCR-এর MCI আজদশ আপিার অযোপাি্ক জিজন্টর েিযে ভাড়া িৃস্ধি এিং কখি স্সই িৃস্ধি সংগ্রহ করা হজি স্সিা নিনদ্ক ষ্ট 
করজি। আজদজশ সংগ্রহ করার োনরজখর (MCI আজদজশ, DHCR এইটিজক ভাড়ার িটথর োনরখ স্হজসজি স্রফার কজর) 
স্থজক স্যজকাজিা 12-িাজসর সিজয় MCI ভাড়া িৃস্ধি িালিজকর আজিদি দাজয়র করার সিয় আপিার কায্ককর থাকা 
ভাড়ার 2%-এ সীনিে থাজক। ভাড়ার স্েজয় 2% স্িখশ স্কাজিা রাখশ হয়জো শু্ুিাত্র ভনিিযেজে 12-িাজসর সিয়কাজি 
সংগ্রহ করা স্যজে পাজর।

14. আমার লিয়ি আমার ভািা ইতিময়ধ্য তথির করা থাকয়ি যকন আমায়ক MCI বতৃধির অথ্ন প্রদান করয়ি হয়ব? 

আপিার লিজে আপিার ভাড়া স্থির করা থাকজিও, িালিক েিুও DHCR-এর আজদজশর নভনতিজে একটি MCI ভাড়া 
িৃস্ধি করজে পাজরি। DHCR-এর োনর করা প্রনিে লিে পুিি্কিীকরণ ফজি্ক এই ভািায় িিা থাজক স্য “এই 
পুিি্কিীকরণ লিজের েিযে প্রদাি করা ভাড়া, আিাদা োে্ক  এিং স্িাি অথ্ক প্রদাি হয়জো DHCR িা ভাড়া নিজদ্ক খশকা 
স্িাজড্ক র আজদশ িা িানি্কক আপজডজির দ্ারা িৃস্ধি িা হ্াস স্পজে পাজর।” 

15. আজম SCRIE/DRIE যপয়ি আমায়ক জক ভািা বতৃধির অথ্ন প্রদান করয়িই হয়ব? 

িা। নিউ ইয়ক্ক  টসটিজে স্যসি ভাড়াজি িি্কীয়াি িাগনরক ভাড়া িৃস্ধি অিযোহনে (SCRIE) িা প্রনেিন্ধকো ভাড়া িৃস্ধি 
অিযোহনে (DRIE) পাি, একটি MCI আজদজশর পজর োজদর ভাড়া অিযোহনে সম্জক্ক  েথযে স্পজে 311 কি করা উস্েৎ। 
নিউ ইয়ক্ক  টসটির িাইজর িাস করা ভাড়াজিজদর একটি MCI আজদজশর পজর োজদর ভাড়া অিযোহনে সম্জক্ক  েথযে স্পজে 
োজদর থিািীয় SCRIE/DRIE দপ্তজরর সাজথ স্যাগাজযাগ করা উস্েৎ। ভাড়াজিজদর MCI আজদজশর একটি কলপ িানিজয় 
স্সিা োজদর SCRIE/DRIE দপ্তজর পাঠাজিা উস্েৎ যাজে োজদর অিযোহনে আপজডি করা স্যজে পাজর।
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আরও িথ্য বা সহা�িার িন্য আপজন আপনার বয়রার বাতিভািা দপ্তয়র য�য়ি পায়রন।
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