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 নিউ ইয়র্ক  সিসি স্বাস্থ্য িংক্বান্ত নিনিতে [S. 131.15] মবালিরতের নিউ ইয়র্ক  সিসিতে এরবানির িবািবায় (3সি অথ্যবাপবাি্ক তমন্ট িবা েবার 
বিশি) জবািিবার আগি প্রেবাি ররবার, িবাগবাতিবার ও রক্ষণবাতিক্ষণ ররবার প্রতয়বাজি রতয়তে যখি েি িের িবা েবার রমিয়িী এরসি 
শিশু (িবা এরবানির শিশু) বিখবাতি িবাি রতর। শিশু েবাড়বা ভবাড়বাসিয়বাগণ - িবা িবাড়ড়তে বরউ িবাি রতর িবা - বরবািও রবারতণ জবািিবার 
আগি চবাইতি েবারবা বিগুলির অিুতরবাি ররতে ও বপতে পবাতরি।

 NYC স্বাস্ নিভবাগ (DOH) অিুতমবানেে জবািিবার আগি যবািেীয় জবািিবায় DOH এর িনিস্বার নিিরণী অিুিবাতর িনিরভবাতি 
িবাগবাতিবা আিিথ্যর, যবার মতিথ্য পতড় িবাথরুতমর জবািিবা, বরিি বিই জবািিবাগুলি েবাড়বা বযগুলি আগুি িবাগতি বিতরবাতিবার পথ 
প্রেবাি রতর। বয ভিিগুলিতে এরেিবা ও বেবােিবার উপতর আগুন লাগলল বেল�ালনা� পথ রতয়তে, নরন্তু িীতচ নরেু বিই, বিখবাতি 
অন্তে এরসি জবািিবাতর আিুষনগির বিতরবাতিবার পথ ড়িতিতি িথ্যিিবার ররতে আগি িবা িবাগবাতিবা অিস্বায় বরতখ বেওয়বা আিিথ্যর 
[NYC ভিি নিভবাগ নিয়ম 4.10].

 এরজি িুড়স্ে ভবাড়বার িবা নিয়ন্রিে ভবাড়বার অথ্যবাপবাি্ক তমতন্টর মবালির ভবাড়বাসিয়বার বথতর িবামনয়র িবারচবাজ্ক  িংগ্রি ররতে পবাতরি। 
এই িবামনয়র িবারচবাজ্ক  এর িি্কবানির পনরমবাণ জবািিবার আগি প্রনে $10 অনেক্ম ররতে পবারতি িবা। ভবাড়বাসিয়বা এরিবাতর অথিবা 
এর, েুই িবা নেি িেতরর িময়রবাি জতুড় িমপনরমবাণ মবাসির নরসস্তে এই অথ্ক প্রেবাি ররবা বিতে নিতে পবারতিি। এই চার্জ টি 
অ্াপাি্জ লেলটে� প্াথমেক ভাড়া� অংশ হলে উঠলে না। প্রথম মবাসির নরসস্সি িবাগবাতিবার প�ের্জ তী প্রথম মবাতির প্রথম নেতি 
নিউ ইয়র্ক  বটেি এর আিবািি ও রনমউনিসি পুিি্কিীররণ (DHCR) িবাখবার বথতর বরবািও িররবানর আতেি েবাড়বাই িংগ্রি ররবা বযতে 
পবাতর। বমবাি িবারচবাজ্ক  পুতরবাপুনর প্রেবাি ররবার আতগই ভবাড়বাসিয়বা অথ্যবাপবাি্ক তমন্ট বেতড় বগতি ভবাড়বাসিয়বার অনিিতবে িতরয়বা অথ্ক প্রেবাি 
ররবা আিিথ্যর। মবালির িতরয়বা অংিসি ভবাড়বাসিয়বার নিরবাপত্বা আমবািতের বথতর বরতি নিতে পবাতরি। বরবািও িেুি ভবাড়বাসিয়বা 
আতগর ভবাড়বাসিয়বার জিথ্য জবািিবার আগি িবাগবাতিবা িতয়তে এমি অথ্যবাপবাি্ক তমতন্ট প্রতিি ররতি িেুি ভবাড়বাসিয়বার বথতর বিগুলির 
চবাজ্ক  বিওয়বা যবাতি িবা। জবািিবার আগতির মূিথ্য পুতরবাপুনর নমসিতয় বেওয়বা িতি এিং মবালির নিতজর িংস্বার িবা জবািিবা িেিবাতিবার 
রবারতণ বিগুলিতর িেিবাতি বিই অথ্যবাপবাি্ক তমতন্টর ড়বিেীয় িবারচবাজ্ক  বিই ভবাড়বাসিয়বার িবা পতরর বরবািও ভবাড়বাসিয়বার বথতর িংগ্রি ররবা 
যবাতি িবা।

 িররবানর িিবায়েবা প্রবাপর, িবারবা 8 এর িংিবাপত্রের িবারর, প্রিীণ িবাগনররতের ভবাড়বা িৃড়ধিতে েবাড় (SCRIE) অথিবা প্রনেিন্ীতের 
ভবাড়বা িৃড়ধিতে েবাড় (DRIE), পনরপূরর নিরবাপত্বা আয় (SSI) িবা িবামবানজর পনরতষিবা আইতির িবারবা 209 এর অিীতি বটেি প্রেত্ 
অথ্ক পবাওয়বা পনরিবারগুলিতর এই চবাজ্ক  পতরি বথতর নেতে িতি িবা। েবার িেতি, ভবাড়বাসিয়বা জবািিবার আগি িবাগবাতিবার পরিে্ক ীতে 
মবালিতরর বটেিিবানরর উপর আইতিম িতর িতর নিি জমবা বেওয়বার পর স্বািীয় আয় িজবায় রবাখবার বরন্দ্রগুলির মবািথ্যতম জবানর ররবা 
ড়বিপবাসক্ষর বচর িি মবািিিম্পে প্রিবািি মবালিতরর িথ্যয়পূরণ ররতি। SSI িবা িবারবা 209 ভেু্ক নর প্রবাপরগণ জবািিবার আগি িবাগবাতিবার 
পরিে্ক ীতে মবালিতরর বথতর এরসি আইতিম িতর িতর নিি িি েবাতের িবামবানজর পনরতষিবার ড়িিশরিতটের েপ্ততর বযবাগবাতযবাগ ররতে 
পবাতরি।

 বিই ভিতি বরবািও েি িের িবা েবার রমিয়িী শিশু িবাি ররতি এরবানির িবািবার মবালিরগণ প্ররবািথ্য স্বাতিও জবািিবার আগি 
িবাগবাতিবার জিথ্য েবায়ী থবারতিি। প্ররবািথ্য স্বাতির জবািিবার আগতির খরচ ভিতির ভবাড়বাসিয়বাতের উপর চবালপতয় বেওয়বা যবাতি িবা।

 প্রনে িের, 1 জবািুয়বানর - 15 জবািুয়বানর েবানরতখর মতিথ্য, মবালিরতের DOH ও NYC প্রিবািনির নিনির (S.17-123) 
প্রতয়বাজিীয়েবাগুলির প্রনেপবািি ররবা এিং প্রতেথ্যর ভবাড়বাসিয়বা িবা িবাসিন্বাতর ইংতরনজ ও বপেিীয় ভবাষবায় এরসি DOH ফম্ক পবািবাতিবা 
িবা বপৌতঁে বেওয়বা আিিথ্যর। ভবাড়বাসিয়বার ফম্কসি পূরণ ররবা ও মবালিতরর রবাতে বফরে বেওয়বা আিিথ্যর, যবাতে নিতে্ক ি ররবা থবারতি 
বয অথ্যবাপবাি্ক তমন্টসিতে বরবািও েি িের িবা েবার রম িয়তির বরবািও শিশু িবাি রতর নরিবা অথিবা ভবাড়বাসিয়বা িবা িবাসিন্বা বরবািও 
রবারতণ জবািিবার আগি চবাি নরিবা। মবালির িবা ভবাড়বাসিয়বার বিবারবা এই প্রণবািী অিুিরতণ িথ্যথ্কেবা NYC প্রিবািনির নিনির (17-123) 
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মনউ ইেক্জ  বটেি এ� একটি প্কাশনা আোসন  
ও কমেউমনটি পনুন্জেতীক�ণ শাখা োড়ড়ভাড়া  

প্শাসনদপ্ত�ভাড়া প্শাসলন� দপ্ত�

  রথ্পত্র
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আরও েথথ্য িবা িিবায়েবার জিথ্য আপনি আপিবার িতরবার িবাড়ড়ভবাড়বা েপ্ততর বযতে পবাতরি।

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
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িঙ্ঘি। মবালিরতের এরসি DOH অিুতমবানেে নিতিষ িীজ এর ভবাড়বাসিয়বার প্রনে নিজ্ঞপ্প্ত (“পনরশিটে র”) এর িতগি িংযুক্ত ররবার 
প্রতয়বাজি: (1) যবািেীয় োটসন্াহতীন রােগা� িীজ এিং, (2) যবািেীয় পনুন্জেতীক�ণররবা িীজ।

 জবািিবার আগিগুলি ও বিগুলি িবাগবাতিবা DOH এর িনিস্বার নিিরণী বমতি িওয়বা আিিথ্যর, িেুিবা মবালির িঙ্ঘতির েবাতয় 
পড়তিি এিং বিগুলি িেিবাতিবার িবা িংতিবািতির আতেি পবাতিি। বরিিমবারে DOH অিুতমবানেে আগি, িনিরভবাতি িবাগবাতিবা 
িতি, িবামনয়র িবারচবাতজ্ক র বযবাগথ্য িতি। অিুতরবাি ররতি DOH মবালিরতেরতর জবািিবার আগতির অিুতমবানেে নিম্কবােবাতের 
ও িনিস্বার নিিরণীর এরসি েবালিরবা িরিরবাি ররতি। 

 মবালির ও ভবাড়বাসিয়বাগণ নিউ ইয়র্ক  সিসির িবাগনরর পনরতষিবা বরতন্দ্র 311 িবেতর বফবাি রতর অথিবা nyc.gov/311 -এ িগইি 
রতর নিজ্ঞপ্প্ত প্রসক্য়বা ও DOH প্রনিিবািিমূি, েথবা ভবাড়বাসিয়বা িবা িবাসিন্বাতের িবানষ্কর নিজ্ঞপ্প্তর ফম্ক (“পনরশিটে খ”) িংক্বান্ত 
অনেনরক্ত েথথ্য ও িিবায়েবা প্রবাপ্ত ররতে পবাতরি।

 বয ভবাড়বাসিয়বা মতি রতরি বয মবালির জবািিবার আগতির প্রনিিবাতির প্রনেপবািি রতরিনি েবাতর িমিথ্যবাসি নিতয় মবালিতরর িতগি 
আতিবাচিবা ররতে িতি। মবালির ভবাড়বাসিয়বার উতবিতগর নিষ্পনত্ িবা ররতি ভবাড়বাসিয়বা নিউ ইয়র্ক  সিসির িবাগনরর পনরতষিবা বরতন্দ্র 
311 িবেতর বফবাি রতর অথিবা nyc.gov/311 -এ িগইি রতর প্রনেপবািি িবা ররবা মবালির িম্পতর্ক  অথিবা বিনিরভবাতি িবাগবাতিবা 
জবািিবার আগি িম্পতর্ক  নরতপবাি্ক  ররতে পবাতরি। 


