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নিউ ইয়র্ক  স্টেট এর এরটি প্ররাশিা আবাসি  
ও রনিউনিটি পিুি্কবীররণ শাখা  

বানিভািা প্রশাসি দপ্তর

# 32 স্েকর সরুনষিত।

ভূনিরা

নিউ ইয়র্ক  স্টেটে, স্রঠািও ভঠাডঠাটিয়ঠাটর বনিষ্ঠার ররঠা স্রবল তখিই ববধ, যনি স্রঠািও মঠানলর আিঠালটতর রঠায্কক্রটমর 
নববরণ নিটয় আটেি এবং আিঠালত স্েটর িখল স্িওয়ঠার রঠায় অর্ক ি রটরি। স্রঠািও স্েনরফ, মঠাে্কঠাল বঠা রিটটেবল 
আিঠালটতর আটিে স্মটি উটছেি ররটত পঠাটরি। বল প্রটয়ঠাগ বঠা স্বআইিী উপঠাটয় স্রঠাটিঠা মঠানলর ভঠাডঠাটিয়ঠাটর উটছেি 
ররটত পঠারটবি িঠা। যনি স্রঠাটিঠা ভঠাডঠাটিয়ঠা মটি রটরি স্য তঠাটির উটছেি ররঠা িটত পঠাটর, তঠাটির ব্যনতিগত 
স্ঠাে্ক রক্ঠার রি্য তঠাটিরটর প্রঠাইটভে প্র্যঠানটিে ররঠা স্রৌঁশুনল বঠা আইিী েিটযঠাগী বঠা আইিী পনরটেবঠা েংস্ঠার েঠাটে 
স্যঠাগঠাটযঠাগ ররঠার পরঠামে্ক স্িওয়ঠা িয়।

16ই জািয়ুানর, 2022 -স্ত Covid সম্পনর্ক ত আবানসর এবং বানণনজযির উকছেকদর স্থনিতাকদকশর স্িয়াদ স্শষ হকয় 
স্িকে। িানির এবং ভািাকটিকণর আবাসি সংক্ান্ত সিসযিা সিাধাকি সহায়তার জিযি এবং ভািাকটকদর স্থািচুযিনত 
স্রাধ ররার জিযি িভি্কর এবং স্টেট আইিসভা অিযিািযি নবরল্প উপায়সিূহ অকবেষণ ররকে। অনতনরক্ত তেযি 
উপিব্ধ হকিই, তা এই তেযি পত্রটিকত আপকেট ররা হকব। আপকেট হওয়া তেযি স্পকত, অিুগ্রহ রকর নিউ ইয়র্ক  স্রাট্ক  
ওকয়বসাইট www.nycourts.gov-এ যাি।

ভািাটিয়া সংক্ান্ত তেযি

নরছু ভঠাডঠাটিয়ঠা নবিঠামটূল্য বঠা ছঠাড েি আইনি েিঠায়তঠার রি্য স্যঠাগ্যতঠা অর্ক ি িটত পঠাটর্ি। নিম্ননলনখত েংস্ঠািেমিূ 
উপলব্ধ আটছ।

•	 The Legal Aid Society (ি্য নলগঠাল এইড স্েঠােঠাইটি) www.legal-aid.org 
•	 Legal Services NYC (আইনি স্েবঠা NYC) www.legalservicesnyc.org 
•	 NYS Bar Association Lawyer Referral and Information Service(NYS বঠার অ্যঠাটেঠানেটয়েি লইয়ঠার 

স্রফঠাটরল অ্যঠান্ড ইিফটম্কেি েঠানভ্ক টেে) www.nysba.org
•	 Law Help NY এরটি অি-লঠাইি েরঞ্ঠাম যঠা স্ল্প আটয়র নিউ ইয়র্ক  বঠােীটির তঠাটির আইনি েমে্যঠা  

েমঠাধঠাি ররটত েিঠায়তঠা রটর। নরপ স্রঠাড নিটয় আইিী েিঠায়তঠা অিুেন্ঠাি ররটত, লগ ইি ররুি  
www.lawhelp.org/ny 

ভঠাডঠাটিয়ঠারঠা তঠাটির রঠাউনটিটত বঠা মঠাে্কঠাটল িঠাউনরং স্রঠাটে্ক র েঠাটেও স্যঠাগঠাটযঠাগ ররটত পঠাটরি। নিম্ননলনখত েংস্ঠািেমিূ 
উপলব্ধ আটছ।

আবাসি আদািত

তথ্যপত্র
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•	 Bronx – 1118 Grand Concourse
•	 Brooklyn – 141 Livingston Street
•	 Manhattan – 111 Centre Street

..................– 170 East 121st Street (10035 এবং 10037 নরপ স্রঠাডগুনলটত পনরটেবঠা নিটছে)
•	 Queens – 89-17 Sutphin Boulevard
•	 Staten Island – 927 Castleton Avenue

আইিী তে্য, েঠাধঠারণভঠাটব আিঠালটতর পদ্ধনত, বঠা আিঠালত-েম্পনর্ক ত স্রঠাটিঠা নবেটয় প্রশ্নগুনলর েিঠায়তঠার রি্য আপনি 
question@nycourts.gov-এ এরটি ইটমল পঠাঠঠাটত পঠাটরি। আপনি nycourts.gov-এ লগ অি ররটত পঠাটরি বঠা 
1-800-COURTNY-স্ত রল ররটত পঠাটরি।

NYC Human Resources Administration (NYC নিউম্যঠাি নরটেঠাে্ক অ্যঠাডনমনিট্রেেি)-এর নেনভল রঠানটেে অনফে 
নিউ ইয়র্ক  নেটি রটুড উটছেটির েম্ুখীি স্ল্প আটয়র ভঠাডঠাটিয়ঠাটির রি্য িঠাউনরং স্রঠাে্ক  এবং রনমউনিটি অনফেগুনলটত 
নিখরচঠায় উটছেি নবটরঠাধী আইনি পনরটেবঠাগুনলর রি্য অটে্কর ব্যবস্ঠা রটর।  তটে্যর রি্য civiljustice@hra.nyc.gov-
স্ত ইটমল ররুি বঠা 311-স্ত রল ররুি।

NYC নডপঠাে্ক টমটি ফর ি্য এনরং (DFTA) এবং NYC নেনভল স্রঠাটে্ক র দ্ঠারঠা স্যৌেভঠাটব পনরচঠানলত অ্যঠােঠাইিড 
রঠাউটসেল প্রটরটি (ACP)-এর মঠাধ্যটম নিখরচঠায় আইনি এবং েঠামঠানরর স্েবঠা গ্রিটণর রি্য িঠাউনরং স্রঠাটে্ক  নবচঠারঠাধীি 
মঠামলঠায় রনডত নরছু প্রবীণ িঠাগনরর উপযুতি িটত পঠাটরি। তটে্যর রি্য আপনি আপিঠার আিঠালটতর স্িল্প স্েটিঠাটর 
স্যঠাগঠাটযঠাগ ররটত পঠাটরি।

নিউ ইয়র্ক  নেটিটত মঠাে্কঠাল েম্পটর্ক  স্যঠাগঠাটযঠাটগর তে্য এবং FAQ এর রি্য www.nyc.gov -স্ত যঠাি এবং তিন্তরঠারী 
নবভঠাগ (DOI)-এর েঠাটে েংটযঠাগ ররুি, অেবঠা 311-স্ত রল ররুি।

িানির সম্পনর্ক ত তেযি

উটছেি প্রনক্রয়ঠা শুরু ররঠার নবেটয় নচন্তঠাভঠাবিঠা ররটত বঠাধ্য ররটছ এমি পনরনস্নতটত মঠানলরগি এবং তঠাটির আইিী 
প্রনতননিনধগটির ভঠাডঠার নিয়মনবনধগুনলর প্রটযঠার্য্ অংেগুনল প্রটযঠারিীয়ভঠাটব পয্কঠাটলঠাচিঠা ররঠা উনচত।

নরছু উটছেটির পনরনস্নতটত আিঠালটত যঠাওয়ঠার আটগ DHCR-এর অিটুমঠািটির প্রটয়ঠারি িয়, যনিও অি্যগুনলর স্ক্টরে 
তঠা িয়িঠা। নরছু পনরনস্নতটত নিনি্কষ্ট েমটয়র মটধ্য ভঠাডঠা েঠারঠার েময় স্েে িওয়ঠা েংক্রঠান্ত স্িঠাটিে ফঠাইল ররঠার 
প্রটয়ঠারি িয়, যনিও অি্যগুনলর স্ক্টরে তঠা িয়িঠা।

স্রটি রটট্ঠাটলর অধীি ভঠাডঠাটিয়ঠাটির রি্য, NYC ভঠাডঠা ও উটছেি আইটিরর ধঠারঠা 2204.3(c) অিেুঠাটর আিঠালটতর 
রঠায্কক্রটমর বটরঠাটত অবনস্ত স্য স্রলঠা ভঠাডঠা অনফটে আিঠালত অনধটবেি রটরটছি, স্েই অনফটে ভঠাডঠা েঠারঠার 
েময় স্েে িওয়ঠা েংক্রঠান্ত স্িঠাটিটের এরটি অিনুলনপ এবং পনরটেবঠার এরটি িলফিঠামঠা স্পৌঁটছ নিটত িটব। ম্যঠািিঠােটি 
রঠায্কক্রটমর রি্য, এটি DHCR-এর অবস্ঠাি, স্য স্েই পনরটেবঠা স্লঠায়ঠার বঠা আপঠার ম্যঠািিঠােঠাি ভঠাডঠা অনফটের উপর 
িটত পঠাটর। স্টেটেি আইল্যঠাটন্ড রঠায্কক্রটমর রি্য, স্যখঠাটি DHCR-এর স্রঠািও ভঠাডঠা অনফে স্িই, এটি DHCR-এর 
অবস্ঠাি, স্য ম্যঠািিঠােি ভঠাডঠা অনফেগুনলর স্য স্রঠািও এরটিটতও এই পনরটেবঠা স্িওয়ঠা স্যটত পঠাটর। কুইসে (Queens), 
ব্রঙ্কে (Bronx) এবং ব্রুরনলি (Brooklyn) অনফেগুনল তঠাটির নির নির বটরঠার রঠায্কক্রটমর রি্য পনরটেবঠা প্রিঠাটির 
স্ঠাি িটব।

এই নবনভনি নিয়মনবনধগুনল স্বঠাঝঠার রি্য যনি স্ছঠাটেঠা বঠানডর মঠানলরগটির তে্য এবং েিঠায়তঠার প্রটয়ঠারি িয় তটব 
Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York 11433-এ অবনস্ত স্মল নবন্ডং ওিঠার অ্যঠাটেঠানেটয়েি 
ইউনিে (স্ছঠাটেঠা বঠানডর মঠানলরটির অ্যঠাটেঠানেটয়েি ইউনিে)-এর েঠাটে স্যঠাগঠাটযঠাগ ররটত পঠাটরি।

উকছেকদর স্ষিত্রগুি

•	 ভািা িা স্দওয়া - আিঠালটতর রঠায্কক্রম শুরু ররঠার আটগ মঠানলটরর DHCR-এর অিটুমঠািটির প্রটয়ঠারি স্িই 
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এবং নিনি্কষ্ট েময়েীমঠার মটধ্য ভঠাডঠাটিয়ঠাটর ভঠাডঠা েঠারঠার েময় স্েে িওয়ঠা েংক্রঠান্ত স্িঠাটিে স্িওয়ঠার প্রটয়ঠারি 
স্িই।

•	 ভঠাডঠা েংক্রঠান্ত নিয়মনবনধগুনল এমি অি্যঠাি্য স্ক্রেগুনল েিঠাতি রটর স্য রঠারণ বেত স্রঠা্টিঠা মঠানলর স্রঠা্টিঠা 
ভঠাডঠাটিয়ঠাটির অি্যঠায় রঠাটরর নভনতিটত উটছেি রঠায্কক্রম শুরু ররটত পঠাটরি যঠার রি্য প্রেটম DHCR-এর 
অিটুমঠািটির প্রটয়ঠারি িয় িঠা। তটব, এই অি্যঠাি্য স্ক্রেগুনলটত েঠাধঠারণত প্রটয়ঠারি িয় স্য আবঠারও এরটি 
নিনি্কষ্ট েময়েীমঠার মটধ্য মঠানলর প্রেটম ভঠাডঠাটিয়ঠাটর এরটি ভঠাডঠা েঠারঠার েময় স্েে িওয়ঠা েংক্রঠান্ত স্িঠাটিে 
পনরটবেি ররটবি। 

এর মটধ্য রটয়রটি স্ক্রে িল:

o  ভঠাডঠাটিয়ঠার ভঠাডঠা েঠারঠার েটবের যটেষ্ট বঠাধ্যবঠাধরতঠা লঙ্ঘি ররঠা েংটেঠাধি ররঠার নবেটয় ব্যে্ক 
o েঠারঠার আবঠােটির ক্নত রর 
o প্রটয়ঠারিীয় স্মরঠামত ররঠার রি্য মঠানলরটর ঢুরটত নিটত অস্ীরঠার রর

উদাহরণ-েঠারঠার আবঠােটির ক্নত ররঠা

ভঠাডঠাটিয়ঠা, নমঃ উইলেি (Mr. Wilson) অ্যঠাপঠাে্ক টমটটি ভঠারী যন্ত্রপঠানত ব্যবিঠার রটর ছঠাি এবং স্িয়ঠাল ক্নতগ্রস্ 
রটরটছি এবং অি্যঠাি্য ভঠাডঠাটিয়ঠাটির আরঠাম ও েুরক্ঠায় িস্তটক্প ররটছি।

ভঠাডঠাটিয়ঠাটির ইরঠারঠা স্িওয়ঠার েত্ক  অিযুঠায়ী েমে্যঠাটির নবস্তঠানরত নববরণ নিটয় মঠানলর, নমে র্যঠানমেি (Ms. Jamison)-
এর উনচৎ নমঃ উইলেি (Mr. Wilson) স্র এরটি স্িঠাটিে স্িওয়ঠা এবং তঠাটর বলঠা স্য তঠাঁর এই েমে্যঠাটি েংটেঠাধি 
ররঠা প্রটয়ঠারি। এটি "েংটেঠাধি ররঠার রি্য স্িঠাটিে" নিেঠাটব পনরনচত

যনি েংটেঠাধি িঠা ররঠা িয় তটব মঠানলর স্য তঠানরখ স্েটর ভঠাডঠাটিয়ঠাটর তঠার অনধরঠার ত্যঠাগ ররঠা্টত চঠাি স্েই 
তঠানরটখর রমপটক্ 7 র্যঠাটলন্ডঠার নিি আটগ ভঠাডঠাটিয়ঠাটর ভঠাডঠা েঠারঠার েময়েীমঠা স্েে িওয়ঠার স্িঠাটিে নিটত িটব।

ভঠাডঠা েঠারঠার েময়েীমঠা স্েে িওয়ঠার স্িঠাটিটে বনণ্কত প্রটয়ঠারিীয় েময়েীমঠা অনতক্রঠান্ত িওয়ঠার পটর, মঠানলর আইিী 
রঠায্কক্রম শুরু ররটত পঠাটরি।

•	 ভঠাডঠার নিয়মনবনধগুনল এমি অি্যঠাি্য স্ক্রেগুনল েিঠাতি রটর যঠার উপর নভনতি রটর DHCR-এর অিটুমঠািি, 
ছঠাডঠাই এররি মঠানলর স্রঠাটিঠা ইরঠারঠা পুিি্কবীররণ ররটত অস্ীরঠার ররটত বঠা ভঠাডঠা েঠারটত স্িওয়ঠা বন্ 
ররটত পঠাটরি। এগুনলর রি্য ভঠাডঠাটিয়ঠাটর ভঠাডঠা েঠারঠার েময়েীমঠা স্েে িওয়ঠার স্িঠাটিে স্িওয়ঠাও প্রটয়ঠারি। 

 এর মটধ্য রটয়রটি স্ক্রে িল:

o মঠানলর বঠা তঠার পনরবঠাটরর নিরেতম েিে্য দ্ঠারঠা িখল। (ফ্যঠাটি নেে #10 স্িখুি)
o  মিুঠাফঠার রি্য িয় এমি প্রনতষ্ঠাি দ্ঠারঠা িঠাতব্য বঠা নেক্ঠামূলর উটদেটে্য ব্যবিঠাটরর রি্য ইউনিে 

পুিরুদ্ধঠার।
o  নিউ ইয়র্ক  নেটিটত, ভঠাডঠাটিয়ঠা ইউনিেটিটর প্রঠােনমর বঠােস্ঠাি নিেঠাটব ব্যবিঠার ররটছি িঠা।

উদাহরণ-প্রঠােনমর বঠােস্ঠাি

মঠানলর নমঃ নস্মে (Mr. Smith) নবশ্ঠাে রটরি ভঠাডঠাটি নমঃ স্রঠাসে (Mr. Jones) তঠার অ্যঠাপঠাে্ক টমটিটিটর তঠার প্রঠােনমর 
বঠােস্ঠাি নিেঠাটব ব্যবিঠার ররটছি িঠা। মঠানলরটর অবে্যই ভঠাডঠাটিয়ঠাটর নলনখতভঠাটব অবনিত ররটত িটব স্য ইরঠারঠা 
িবঠায়টির অফঠার স্িওয়ঠা িটব িঠা এবং এই েমঠানতির নবজ্ঞনতিটি ইরঠারঠা স্েে িওয়ঠার 150 নিি পূটব্ক রমপটক্ 90  
টি এবং তঠার স্বনে িয় served আিঠালটতর রঠায্কক্রম শুরু ররঠার রি্য তঠার মঠানলরটর তঠার ভঠাডঠাটিয়ঠাটর 30  
নিটির স্িঠাটিেও নিটত িটব। িটুি নবজ্ঞনতি এরনরেত ররঠা স্যটত পঠাটর।
নমঃ নস্মে যতক্ণ যেঠাযে েময়রঠাটল এই স্িঠাটিেগুনল পনরটবেি রটরটছি, ততক্ণ নতনি নমঃ স্রঠাসেটর আিঠালটত 
উটছেটির রি্য আিঠালটত নিটয় স্যটত পঠাটরি, রঠারণ DHCR িস্তটক্প ররঠার স্রঠাি অনধরঠার স্িই। স্রঠািও 
ভঠাডঠাটিয়ঠাটর অ-পূণ্কিবীররটণর স্িঠাটিটের পয্কঠাতিতঠা বঠা মঠানলটরর িঠানবর ববধতঠা েঠারটত পঠাটর এমি আপনতি স্রবল 
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আরও তে্য বঠা েিঠায়তঠার রি্য আপনি আপিঠার বটরঠার বঠানডভঠাডঠা িতিটর স্যটত পঠাটরি।

Queens
92-31 Union Hall Street 
6th Floor 
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan 
25 Beaver Street 
New York, NY 10004

Brooklyn 
55 Hanson Place 
6th Floor  
Brooklyn, NY 11217 

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY  10458

Upper Manhattan 
163 W. 125th Street 
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester 
75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601

আিঠালটতই িঠাটয়র ররঠা স্যটত পঠাটর

•	 ভঠাডঠার নবনধগুনলও ইরঠারঠা পুিি্কবীররণ প্রত্যঠাখ্যঠাি এবং ভঠাডঠাটে উটছেটির নভনতি নচননিত রটর যঠার রি্য প্রেটম 
DHCR-এর অিটুমঠািি প্রটয়ঠারি। 

এর মটধ্য রটয়রটি স্ক্রে িল:

o ভঠাডঠা বঠারঠার স্েটর প্রত্যঠািঠার
o  ধ্ংে (ফ্যঠাটি নেে # 11 স্িখুি)
o রঠাষ্ট্র বঠা স্ফডঠাটরল আইি অিেুঠাটর িয় পুিব্কঠােি বঠা ধ্ংে ররটত অনিরঠাপি আবঠােিগুনলর নবটলঠাপ।

এই ফযিাক্ট নশটটিকত এই নবষকয়র এরটি প্রােনির ওভারনভউ এবং সংনষিপ্তসার রকয়কে। নবস্ানরত তকেযির জিযি,  
দয়া রকর িীকচ উদ্ধৃত উতসগুনির স্রফাকরন্স নিি

উৎস

• ভঠাডঠাটে েুরক্ঠা প্রনবধঠাি-ধঠারঠা 2503, 2504 (Tenant Protection Regulations, Sections 2503, 2504)
• নিউ ইয়র্ক  নেটি ভঠাডঠা েুনস্নত স্রঠাড, ধঠারঠা 2523, 2524 (New York City Rent Stabilization Code,  

Sections 2523, 2524)
• নিউ ইয়র্ক  নেটি ভঠাডঠা এবং উটছেি প্রনবধঠাি, ধঠারঠা 2204 (New York City Rent and Eviction Regulations,  

Section 2204
• নিউ ইয়র্ক  স্টেে ভঠাডঠা এবং উটছেি প্রনবধঠাি, ধঠারঠা 2104 (New York State Rent and Eviction Regulations,  

Section 2104)


