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রা# $ারা তহিবল *া+ হাউ-জং-এর জন2 আেবদনকারীেদর িনউ ইয়ক: ;<েটর 
;>িডট নীিত (New York State Credit Policy)-;ত আেবদন করার িনেদ:িশকা 

 
এই নিথ&ট হাউ+জং .দানকারীেদর HCR-ফাে5ড হাউ+জং-এর আেবদনকারীেদর 9:িডট 
ইিতহাস মূল@ায়েনর িনেদBশনা .দান কের। এই নতE ন নীিত অনুযায়ী িনI 9:িডট 9JারযুK বা 
9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস সMিলত আেবদনকারীেদর আেবদন Nয়ং+:য়ভােব .ত@াখ@াত 
হওয়ার পিরবেতB 9ডভালাপার, পিরচালক এেজS বা মািলকেক তা ব@+Kগত ও NতUভােব 
মূল@ায়ন কেরত হয়।  
 
এই িনেদBিশকার সােথ, হাউ+জং .দানকারীেদর তােদর িসVােW উপনীত হওয়ার জন@ সংযুK 
ওয়াকBিশট&টর ব@বহার করেত হয় (িনেচ িবXাের আেলািচত হেয়েছ)।  
 
ব"াক%াউ' ও সাধারণ নীিত  
9যাগ@তা িনধ Bারেণর জন@ \&টন ব@াক]াউ5 পরী^া করার এক&ট অংশ িহেসেব, সমX 
রাজ@জেুড় বািড়ওয়ালােদর তােদর আেবদনকারীেদর উপেভাKা সMি`ত 9:িডট 9Jার পরী^া 
করেত হয়। যিদ 9কানও ভাড়া&টয়ার িনI 9:িডট 9Jার বা 9দউিলয়া হেয় যাওয়ার কারেণ বা 9দনা 
থাকার কারেণ 9নিতবাচক 9:িডট 9Jার 9থেক থােক, তাহেল 9সে^েa বািড়ওয়ালা 9সই 
9নিতবাচক 9:িডট 9Jার হওয়ার কারণ বা পিরিbিত িনিব Bেশেষ 9সই আেবদনকারীর আেবদন 
.ত@াখ@ান করেত পােরন।  
 
এই ধরেনর d@ােeট নীিত িবেশষভােব ^িতকর কারণ এ&ট িনউ ইয়েকBর সবেচেয় অসুরি^ত 
9fণীর মানুষেদর ^িতর কারণ হেত পাের, যােদর মেধ@ রেয়েছ সব জােতর মানুষ, ঘেরায়া 
িহংসার িশকার মানুষ, এবং .িতব`ী 9fণীর মানুষ। এছাড়াও, এই নীিতhিল 9মিডক@াল ও িশ^া 
সiিকBত ঋণযুK ব@+Kেদর এক&ট বড় অংেশর উপর খারাপ .ভাব 9ফলেত পাের। এই ধরেনর 
ঋণ আিথ Bক িনরাপkাহীনতা, অথ Bাৎ িবেলর অথ B .দান করার অ^মতা এবং ^িত]X 9:িডেটর 
এক&ট বড় কারণ হেত পাের। এছাড়াও, সমথ Bক ও 9mকেহাnাররা জািনেয়েছন 9য 9কানও 
ভাড়া&টয়া সময়মেতা তার ভাড়া .দান করেবন িকনা তা িনধ Bারেণর জন@ 9:িডট 9Jার এক&ট 
oমাpক সূচক। 
 
হাউ+জং .দানকারী, িনয়Uক ও ভতE Bিক .দানকারী িহেসেব, HCR-এর কাজ িবপেদর মুেখ পেড় 
যখন 9কানও ব@+Kেক তার িনI 9:িডট 9Jার বা 9:িডট ইিতহাস, যা এক&ট সiূণ B ধারণা 
.দান করেত অসমথ B এবং অনুপযুKভােব 9কানও ব@+Kর ভাড়া .দান করার ^মতা যাচাই 
কের, তার কারেণ 9সই ব@+Kেক এক&ট সুলভ হাউ+জং পিরেষবা 9থেক ব+qত করা হয়। 
rবষেম@র সsাবনা এবং অসুরি^ত িনউইয়কBবাসীর 9যাগ@তা .ভািবত হয় বেল, HCR-এর তরেফ 
এক&ট 9:িডট NতU মূল@ায়ন নীিত (credit individualized assessment policy) rতির করা হেয়েছ 
যা HCR ফা+5ং-এর সমX আেবদনকারীেদর উপর .েযাজ@ হেব। 



2 
NYS HCR !ফয়ার অ'া( ইকু'ই,টবল হাউ2জং অিফস (Fair & Equitable Housing Office - FEHO) – 
feho@nyshcr.org - hcr.ny.gov/fair-housing 
তািরখ: 12/14/2021 

ওয়াক2িশট এবং 7ণকসমূহ যা অবশ"ই িবেবচনা করেত হেব  
 
ভূিমকা এবং ওভারিভউ 
যখন 9:িডেটর উপর িভিk কের 9যাগ@তার মূল@ায়ন করা হেব, তখন হাউ+জং .দানকারীেদর 
অবশ@ই এই িশেরানামযুK ওয়াকBিশট&ট ব@বহার করেত হেব: "NতU মূল@ায়ন 9:িডট ওয়াকBিশট 
(Individualized Assessment Credit Worksheet): 9mেটর অথ B সাহায@ .াt আবাসেনর 
আেবদেনর জন@ িনউ ইয়কB 9mেটর 9:িডট নীিত।" এই ওয়াকBিশট&ট, যা সমেয় সমেয় আপেডট 
করা হেত পাের, এখােন পাওয়া যােu: https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet। 

 
এই ওয়াকBিশট&ট দু&ট h\vপূণ B উেwশ@সাধন কের। .থম, 9কানও আেবদনকারীর আেবদন 
]হণ বা .ত@াখ@ান করার সময় এ&ট হাউ+জং .দানকারীর িসVােW উপনীত হওয়ার .+:য়া&টর 
এক&ট 9রকডB rতির কের। এর ফেল আেবদনকারী 9সই িসVােWর িভিk বুঝেত স^ম হয় এবং 
এ&ট হাউ+জং .দানকারীেদর আরও সংগত িসVাW 9নওয়ার িদেকও পিরচািলত কের। িyতীয়ত, 
এই ওয়াকBিশট&ট হাউ+জং .দানকারীেদর িসVােW উপনীত হওয়ার জন@ িকছE  .াসিzক 
িবষয়hিলেক িবেবচনা করার িন{য়তা .দােনর িনেদBিশকা িহেসেবও কাজ করেব। 
 
এই ওয়াকBিশট&ট এক&ট 9:িডট নীিত rতির কের। 9যসব আেবদনকারী পূণ B ভাড়া বাবদ ভতE Bিক 
9পেয় থােকন বা যারা পূব Bবত| 12 মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব Bবত| 12 মাস অথ Bাৎ (1 মাচB, 
2019 - 1 মাচB, 2020) পয BW সময়মেতা তােদর সম] ভাড়া 9মটােনার .মাণ .দশ Bন করেত 
পােরন তােদর ছাড়া, এই ওয়াকBিশট অনুযায়ী বািড়ওয়ালা বা পিরচালক এেজSেদর NতUভােব 
আেবদনকারীেদর মূল@ায়ন করেত হয় এবং 9সই সমX িবষয়hিলেক িচি}ত করেত হয় 
9যhিলেক অবশ@ই িবেবচনা করেত হেব বা 9যhিলেক িবেবচনা করেত হেব না (9যমন,  
$5,000-এর অিধক রািশর ঋণ, যিদ না 9সই ঋণ 9মিডক@াল ও িশ^া সiিকBত ঋণ হেয় থােক)। 
9যসব আেবদনকারীরা পূণ B ভাড়া বাবদ ভতE Bিক ]হণ কেরন না তেদর জন@ এই মূল@ায়ন&টেক 
এক&ট দুই-অংেশর .+:য়া িহেসেব নকশািয়ত করা হেয়েছ। .থম অংেশ রেয়েছ 9:িডট 
ইিতহাস যার উপর িভিk কের বািড়ওয়ালা 9কানও আেবদনকারীর আেবদন .ত@াখ@ান করেত 
পােরন এবং িyতীয় অংেশ রেয়েছ .শমনকারী িবষয়সমূহ যা 9যেকােনা 9নিতবাচক ফলাফেলর 
9^েa ভারসাম@ .দানকারী hণক িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। উদাহরণN~প, 9কানও 
আেবদনকারী যার আেবদন .ত@াখ@ান করা হেয়েছ .থম অংেশ উি�িখত 9নিতবাচক 9:িডট 
ইিতহােসর জন@, িতিন িকছE  মানদে�র অধীেন, যিদ পূেব B 12 মােসর সময়মেতা ভাড়া .দােনর 
.মাণ িদেত পােরন তাহেল তারঁ আেবদন .ত@াখ@ান করা যােব না।  
 
Aথম অংশ: Cকানও আেবদনকারীর CFিডট ইিতহাস পয 2ােলাচনা করার চার-ধাপিবিশJ 
িবেKষণ 
 
ধাপ 1: আেবদনকারীর ভতE Bিক 
.থেম, বািড়ওয়ালা, 9ডেভলাপার বা এেজSেক িনণ Bয় করেত হেব 9য আেবদনকারী সরকােরর 
কাছ 9থেক এমন 9কানও ভতE Bিক পায় িকনা যা সরাসিরভােব হাউ+জং .দানকারীর কােছ যায় এবং 
যা এককভােব বা স+�িলতভােব আেবদনকারীর পূণ B ভাড়া .দান কের চেলেছ, বতBমান সমেয়র 
সােপে^। এই ধরেনর ভতE Bিকর উদাহরেণর মেধ@ রেয়েছ, ধারা 8-এর ভাউচার, HUD/VASH, জন 
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সহায়তা/FEPS, HOPWA/HASA, \রাল ভাড়া সM`ীয় সহায়তা, এবং অলাভজনক ভাড়া সM`ীয় 
সহায়তা, িক� এই ভতE Bিক 9কবল এই ক&টেতই সীমাবV নয়।  
 
9যেকােনা আেবদনকারী িযিন এই ধরেনর 9কানও ভতE Bিক পােuন তার আেবদন 9:িডট 
ইিতহােসর িভিkেত .ত@াখ@ান না করা 9যেত পাের। এে^েa আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদেত 
হেব, এর ফেল এখােনই এই .+:য়া 9শষ হেয় যায়। যিদ আেবদনকারী এই ধরেনর 9কানও ভতE Bিক 
না 9পেয় থােকন তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক ওয়াকBিশেট .দk ধাপ 2-এর িদেক এিগেয় 9যেত 
হেব। 
 
ধাপ 2: সময়মেতা ভাড়া .দান 
আেবদনকারীর িবেবচনা অনুযায়ী, আেবদনকারী তার পূণ B 9:িডট ইিতহাস যাচাই এড়ােনার জন@ 
পূব Bবত| 12 মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব Bবত| 12 মাস অথ Bাৎ (1 মাচB, 2019 - 1 মাচB, 2020) 
পয BW সময়মেতা তােদর সম] ভাড়া 9মটােনার .মাণ .দশ Bন করেত পােরন। COVID-19 
মহামািরর গভীর অথ Bৈনিতক .ভােবর ফেল, আেবদনকারীেদর এই িবক� িদেত হেব যােত তারা 
হয় পূব Bবত| বছেরর নাহয় মহামািরর পূব Bবত| বছেরর পূণ B ভাড়া সময়মেতা .দােনর .মাণ 9পশ 
করেত পােরন। এই ধরেনর .মােণর মেধ@ রেয়েছ, ক@াে�ল করা 9চক, ভাড়ার রিসদ, ভাড়া 
.দােনর িবষেয় পূব Bবত| বািড়ওয়ালার িলিখত 9রকডB, অনলাইন ভাড়া .দােনর 9রকডB, ব@াংেকর 
ি.S-আউট যা সরাসির বািড়ওয়ালার খাতায় ভাড়া .দান .দশ Bন কের, মািন অডBার এবং অন@ান@ 
.কৃিতর .মাণ যা 9ডেভলাপার, বািড়ওয়ালা বা এেজS িনধ Bারণ করেত পােরন, এই .মাণ এই 
ক&টেতই সীমাবV নয়। 
 
যিদ 9কানও আেবদনকারী পূব Bবত| 12 মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব Bবত| 12 মাস অথ Bাৎ 
(1 মাচB, 2019 - 1 মাচB, 2020) পয BW সময়মেতা তােদর সম] ভাড়া 9মটােনার .মাণ .দশ Bন করেত 
পােরন তাহেল তার আেবদনেক অবশ@ই অনুেমাদন িদেত হেব, এবং 9সে^েa এখােনই এই 
.+:য়া 9শষ হেয় যায়। 
 
ধাপ 3: 9:িডট 9Jার 
9য সমX আেবদনকারী 9mট-ফাে5ড হাউ+জং-এর জন@ আেবদন করেবন তােদর আেবদন 
9কবলমাa তােদর FICO 9:িডট 9Jােরর িভিkেত .ত@াখ@ান করা যােব না। হাউ+জং 
.দানকারীরা আিথ Bক Nuলতার সূচক িহেসেব একািধক hণেকর মেধ@ FICO 9:িডট 9Jারেকও 
এক&ট hণক িহেসেব িবেবচনা করেত পােরন। এখােন ল^@ করা জ\ির 9য সীিমত 9:িডট 9Jার 
বা 9কানও 9:িডট 9Jার না থাকা এবং খারাপ 9:িডট 9Jার থাকা এক নয় এবং এ&ট হাউ+জং 
আেবদন .ত@াখ@ােনর কারণ নয়। এ&টও ল^@ করা জ\ির 9য যিদ হাউ+জং .দানকারী FICO 
ব@তীত অন@ 9কানও 9:িডট 9Jািরং পVিত (9যমন ভ@ােSজ বা অন@ান@) ব@বহার করেত চান, 
তােদর অবশ@ই HCR-9ক এক&ট নিথ .দান করেত হেব 9যখােন FICO-এর তE লনায় 9সই পVিতর 
9Jার ও মেডেলর উপbাপনা থাকেব। 
 
যিদ ভাড়া&টয়া িনব Bাচন নীিতর মেধ@ আেবদনকারীর FICO 9:িডট 9Jারেক িবেবচনা না করা হয়, 
তাহেল 9সই হাউ+জং .দানকারীেক সরাসির ওয়াকBিশেটর ধাপ 3-এর িদেক এিগেয় 9যেত হেব 
এবং .শমনকারী hণকhিলর উপর িভিk কের এক&ট িবে�ষণ করেত হেব।  
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যিদ এই নীিতর মেধ@ আেবদনকারীর 9:িডট 9Jার িবেবচনা করা হেয় থােক, তাহেল 
আেবদনকারীর 9:িডট 9Jার 580 বা তার 9বিশ হেল তার আেবদনেক অবশ@ই অনুেমাদন .দান 
করেত হেব। এছাড়া, যিদ আেবদনকারীর 9:িডট 9Jার 500 বা তার 9বিশ হেয় থােক এবং িতিন 
গহৃহীন হেয় থােকন তাহেল তার আেবদন অবশ@ই অনুেমাদন করেত হেব। যিদ আেবদনকারীর 
9:িডট 9Jার এই .দk Xরhিলর 9চেয় কম হেয় থােক, তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক 
ওয়াকBিশেটর ধাপ 3-এর িদেক এিগেয় 9যেত হেব এবং .শমনকারী hণকhিলর উপর িভিk কের 
এক&ট িবে�ষণ করেত হেব। 
 
ধাপ 4: .ত@াখ@ােনর িভিk িহেসেব গহৃীত িবষয়  
�ধুমাa এই িনIিলিখত দু&ট hণকেক .ত@াখ@ােনর িভিk িহেসেব িবেবচনা করা হেব, 
.শমনকারী পিরিbিতর অনুপিbিতেত: (1) 9দউিলয়া, িকছE  9^েa; এবং (2) অপরাধ, 9দনা, অথ B 
সMি`ত িবচার, ও পূব BNv, িকছE  িনিদB� 9^েa (".েযাজ@ ঋণ")।  
 
9কানও আেবদনকারীর 9দউিলয়া হেয় যাওয়ার ঘটনােক 9কবলমাa তখনই িবেবচনা করা হেব 
যিদ তা গত বােরা মােসর মেধ@ হেয় থােক। যিদ এই সময়কােলর মেধ@ 9দউিলয়ার ঘটনা ঘেট 
থােক, তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক ওয়াকBিশেটর িyতীয় অংেশর িদেক এিগেয় 9যেত হেব। যিদ 
9দউিলয়া গত বােরা মােসর আেগ হেয় থােক, তাহেল 9দউিলয়া হেয় যাওয়ার িভিkেত আেবদন 
.ত@াখ@ান নাও করা 9যেত পাের। 
 
যিদ আেবদনকারীর .েযাজ@ ঋণ থােক, তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই িনIিলিখত 
.�hিল +জে�স করেত হেব: .েযাজ@ ঋণ&ট িক এখনও 9খালা আেছ বা অমীমাংিসত আেছ? 
.েযাজ@ ঋেণর 9মাট রািশ িক $5,000-এর 9বিশ? অনু]হ কের মেন রাখেবন 9য 9মিডক@াল ঋণ 
বা িশ^া সMি`ত ঋণ .েযাজ@ ঋেণর মেধ@ পেড় না।  যিদ এই িতন&ট .ে�র উkরই হ@া ঁহেয় 
থােক, তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক ওয়াকBিশেটর িyতীয় অংেশ এিগেয় 9যেত হেব। যিদ এই 
িতন&টর 9কানও এক&টর উkর না হেয় থােক, তাহেল .েযাজ@ ঋেণর িভিkেত আেবদনকারীর 
আেবদন .ত@াখ@ান করা 9যেত পাের। 
 
িMতীয় অংশ: আেবদনকারীর আউটিরচ ও Aশমনকারী 7ণক7িলর িবেবচনা  
যিদ আেবদনকারী এই মূল@ায়েনর .থম অংেশ ব@থ B হন, তাহেল হাউ+জং .দানকারীেক 
আেবদনকারীর আেবদন .ত@াখ@ােনর পূেব B িনIিলিখত .শমনকারী hণকhিলেক িবেবচনা 
করেত হেব। এই অবbায়, হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই আেবদনকারীর কােছ অিতিরK তথ@ 
চাইেত হেব যােত এক&ট NতU মূল@ায়ন স&ঠকভােব সংঘ&টত করা যায়।  
 
আেবদনকারীেক অবশ@ই কমপে^ 14 কায Bিদবেসর সময় িদেত হেব এইসমX অিতিরK তথ@ 
.দােনর জন@। আেবদনকারীর 9যাগ@তা সং:াW 9কানও িনণ Bায়ক িসVাW 9নওয়ার আেগ 
হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই আেবদনকারীর yারা .দk অিতিরK তথ@ িবেবচনা কের 
9দখেত হেব। আেবদনকারীর কােছ অিতিরK তেথ@র অনুেরাধ জানােনার জন@ এক&ট িচ&ঠর 
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নমুনা ইিতবাচক ন@ায@ হাউ+জং মােকB&টং পিরক�নাসমূহ (Affirmative Fair Housing Marketing 
Plans)-এ .দk HCR-এর িনেদBিশকায় পাওয়া যােব যা আমােদর ওেয়বসাইেট রেয়েছ: 
https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance। 
 
ধাপ 1: .শমনকারী hণক যা 9যাগ@তার জন@ বাধ@তামূলক  
আেবদনকারীর 9যাগ@তার সােপে^ িনIিলিখত hণকhিল হল বাধ@তামূলক .শমনকারী hণক: 
(1) যিদ 9:িডট ইিতহাস 9কােনাভােব মিহলােদর িব~েV িহংসা আইন (Violence Against 
Women Act - “VAWA”)-এর সােথ সiিকBত হয় যার মেধ@ অপরাধ জিড়েয় রেয়েছ এবং (2) 
ইিতবাচক ভাড়া সM`ীয় অথ B.দােনর ইিতহাস। যিদ আেবদনকারী এই hণক বা এই িবশয়hিলর 
অ+Xv সiেকB আ�াসমূলক িকছE  নিথপa .দান করেত পােরন, তাহেল আেবদনকারীেক তার 
9:িডট ইিতহােসর িভিkেত 9যাগ@ বেল িবেবচনা করা হেব। 
 
VAWA-এর মেধ@ ঘেরায়া িহংসা, 9ড&টং সiিকBত িহংসা, 9যৗন অত@াচার, বা িপছE  9নওয়ার মেতা 
অপরাধ অWভE BK। যিদ আেবদনকারী হাউ+জং .দানকারীেক জানায় 9য িতিন এই অপরাধhিলর 
9কানও এক&টর িশকার এবং িতিন যিদ যেথ� পিরমাণ .মাণ .দান কেরন যার 9থেক হাউ+জং 
.দানকারী সহেজই বুঝেত পােরন 9য তার 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস VAWA-এর অWগ Bত 
9কানও অপরােধর িশকার হওয়ার এক&ট .ত@^ ফলাফল, তাহেল 9সই আেবদনকারীেক 
অবশ@ই অনুেমাদন িদেত হেব। মািলক/ম@ােনজােরর বাধ@বাধকতা অনুযায়ী অিতিরK তথ@ এবং 
VAWA-এর অধীেন .দk সুর^া আমােদর ওেয়বসাইেট উপল� আেছ এখােন।  
 
COVID-19 মহামািরর দ\ন আয় কেম যাওয়ার ফেল ও অন@ান@ কারেণ ল^ ল^ 
িনউইয়কBবাসীর উপর এক&ট �ংসাpক অথ Bৈনিতক .ভাব পেড়েছ। এর ফল িহেসেব, িনউ ইয়কB 
9mেট আপতকালীন অবbা থাকার দ\ন (িবেশষত, 7 মাচB, 2020 9থেক 23 জনু, 2021 পয BW) 
আেবদনকারীর 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস 9থেক থাকেল তার জন@ তােক 9কােনারকম শা+X 
.দান করা উিচত না। একজন হাউ+জং .দানকারী কখেনাই 9দউিলয়ার কারেণ বা ঋেণর কারেণ 
একজন আেবদনকারীর আেবদন .ত@াখ@ান করেবন না যিদ তা (1) 7 মাচB, 2020 9থেক 23 জনু, 
2021 পয BW সময়কােলর মেধ@ হেয় থােক এবং (2) যিদ তা COVID-19 মহামািরর ফেল স�ৃ ক&ঠন 
আিথ Bক পিরিbিতর জন@ হেয় থােক।  
 
সবেশেষ, যিদ 9কানও আেবদনকারীর পিরবােরর 9দউিলয়া বা ভাড়া না .দােনর ফেল .েযাজ@ 
ঋণ সং:াW (যা .থম অংেশ সং�ািয়ত হেয়েছ) 9কানও 9নিতবাচক ইিতহাস 9থেক থােক, িক� 
9সই পিরবার যিদ পূব Bবত| 12 মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব Bবত| 12 মাস অথ Bাৎ (1 মাচB, 2019 - 
1 মাচB, 2020) পয BW সময়মেতা তােদর সম] ভাড়া 9মটােনার ইিতবাচক ভাড়া সং:াW ইিতহােসর 
.মাণ .দশ Bন করেত পােরন তাহেল তার আেবদনেক অবশ@ই অনুেমাদন িদেত হেব। ইিতবাচক 
ভাড়া সং:াW ইিতহােসর .মােণর মেধ@ রেয়েছ, ক@াে�ল করা 9চক, ভাড়ার রিসদ, ভাড়া 
.দােনর িবষেয় পূব Bবত| বািড়ওয়ালার িলিখত 9রকডB, অনলাইন ভাড়া .দােনর 9রকডB, ব@াংেকর 
ি.S-আউট যা সরাসির বািড়ওয়ালার খাতায় ভাড়া .দান .দশ Bন কের, মািন অডBার এবং অন@ান@ 
.কৃিতর .মাণ, এই .মাণ এই ক&টেতই সীমাবV নয়।  
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ধাপ 2: অন@ান@ .শমনকারী hণক  
উপেরাK দু&ট বাধ@তামূলক hণক ছাড়াও, 9কানও আেবদনকারীর 9যাগ@তা িনধ Bারেণর জন@ 
হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই িনIিলিখত িবষয়hিলেক h\v িদেত হেব: আেবদনকারীর 
9যাগ@তা সং:াW 9কানও িসVাW 9নওয়ার আেগ হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই আেবদনকারীর 
সামি]ক পিরিbিতেক h\v িদেত হেব এবং .শমনকারী তথ@েকও h\v িদেত হেব। 
 
.থেম, হাউ+জং .দানকারীেক অবশ@ই িবেবচনা করেত হেব 9য আেবদনকারী িক এমন 9কানও 
.মাণ 9পশ কেরেছ যােত .মািণত হয় 9য 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস&ট এক&ট �&টপূণ B বা 
অসiূণ B গেবষণার ফল। এই ধরেনর �&টর উদাহরেণর মেধ@ রেয়েছ 9:িডট িরেপাটB করার 
9^েa 9কানও �&ট বা অপরািধক কাজকেম B ব@ব�ত অ@াকাউেSর িন�িkর .মাণ। এরপের, 
হাউ+জং .দানকারীেক 9দখেত হেব 9য আেবদনকারী আর 9কানও .শমনকারী িবষেয়র কথা 
বেলেছ িকনা। এই ধরেনর .শমনকারী িবষয় বা hণেকর মেধ@ িনIিলিখতhিল রেয়েছ, িক� তা 
এই ক&টেতই সীমাবV নয়: আেবদনকারীর কারাবাস, U.S. সশa বািহনীেত আেবদনকারীর 
িনেয়াজন, অথবা এই 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস COVID-19 মহামািরর কারেণ উদ্ভূত ক&ঠন 
অথ Bৈনিতক পিরিbিতর ফেল হেয়েছ, বা 9কানও অbায়ী আিথ Bক সমস@ার ফেল হেয়েছ (9যমন 
^ণbায়ী 9বকারv বা শারীিরক \�তা)। এই ধরেনর .মাণ ]হেণর পের, ভাড়া সং:াW 9^েa 
আেবদনকারীর 9যাগ@তা িনধ Bারণ িবষয়ক 9কানও িসVাW 9নওয়ার আেগ হাউ+জং .দানকারীেক 
আেবদনকারীর সামি]ক পিরিbিতর িভিkেত 9সই িসVাW িনেত হেব। হাউ+জং .দানকারীেক 
এই িসVােWর এক&ট সিবXার ব@াখ@া .দান করেত হেব।  
 
িনিষN তথ" 
িনIিলিখত তথ@সমূহ এই NতU মূল@ায়েনর 9^েa িবেবচনা নাও করা হেত পাের: 

• আয় ও ঋেণর অনুপাত; 
• 9:িডট ইিতহাস বা ভাড়া সং:াW ইিতহােসর অভাব; 
• উেuদ বা হাউ+জং আদালত সiিকBত ইিতহাস; 
• গ@ারাSার বা সহ-Nা^িরত ব@+Kসমুহ, অলাভজনক ও সরকাির সংbা ব@তীত যারা তােদর 

মে�লেদর প^ 9থেক কাজ করেছন; 
• আেবদনকারীর বািড়েত িগেয় খিতেয় 9দখা বা তার বসবােসর পিরিbিতর উপbাপনা; 

অথবা 
• িনIিলিখত িবষয়hিল ছাড়া আেবদনকারীর বসবােসর পিরিbিত সiেকB জানেত তার 

বতBমান বা পূব Bবত| বািড়ওয়ালা, .িতেবশী বা অন@ান@ সহেযাগীেদর কােছ 9পৗ�েছ যাওয়া, 
(1) আেবদনকারীর িনিদB� অনুেমাদন অনুযায়ী তার বতBমান বা পূব Bবত| বািড়ওয়ালার 
কােছ ভাড়া .দান সং:াW িলিখত নিথ 9পেত, বা (2) ভাড়া সং:াW চE +Kর 9কানও 
বড়সড় উল�ন (9যমন, ভাড়া না 9দওয়া বা 9বআইিন কাজকেম Bর জন@ 9সই বািড়র 
পিরসর ব@বহার করা) সiিকBত ব@াপাের আেবদনকারীর ইিতহাস জানেত তার বতBমান বা 
পূব Bবত| বািড়ওয়ালার কােছ যাওয়া, এে^েa আেবদনকারীর অনুেমাদেনর .েয়াজন হয় 
না। যিদ না বতBমান বা পূব Bবত| 9কানও বািড়ওয়ালা ভাড়ার চE +Kর বড়সড় 9কানও 
উল�েনর কথা জানায়, তাহেল 9সে^েa এই ধরেনর তথ@েক িবেবচনা করা হেব না। যিদ 
বতBমান বা পূব Bবত| 9কানও বািড়ওয়ালা ভাড়ার চE +Kর 9কানও বড় উল�েনর কথা 
জানান, তাহেল 9সে^েa আেবদনকারীেক .শমনকারী hণেকর উপিbিত সং:াW 
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অ+Xেvর কথা .মােণর জন@ যেথ� সুেযাগ .দান করেত হেব, 9যমনটা উপের িyতীয় 
অংেশ বলা হেয়েছ (9যমন, COVID-19 মহামািরর দ\ন ক&ঠন আিথ Bক পিরিbিত স&ৃ�র 
ফেল)। 

 
যুPরাQRয় এবং রােজ"র আইন (Federal and State Law)-এর অধীেন অিতিরP দািয়T 
অনু]হ কের মেন রাখেবন 9য HCR-এর 9:িডট নীিত যুKরা��য়, রাজ@ বা bানীয় আইেনর 
অWগ Bত 9কানও অিধকার বা দািয়v মকুব কের না, এ&ট 9কবল �ধু 2019 সােলর িনউ ইয়কB 
9mট হাউ+জং 9mিবিল&ট অ@া5 9টনা� 9.ােটকশন অ@া� (New York State Housing Stability 
and Tenant Protection Act) এবং ন@ায@ 9:িডট িনব`ন আইন (Fair Credit Reporting Act - 
FCRA) বা অন@ান@ যুKরা��য় আইেনই সীমাবV নয়। FCRA-এর অন@ান@ িবধান অনুযায়ী, 
.েত@কেক (1) অবশ@ই জানােত হেব যিদ তােদর 9:িডট িরেপােটBর তথ@ তােদর িব~েV 
ব@ব�ত হেয় থােক, (2) তােদর 9:িডট িরেপাটB 9দখার অ@াে�স িদেত হেব, (3) 9সই অিধকার 
িদেত হেব যােত তারা তােদর 9:িডট িরেপােটB থাকা ভE ল বা অসiূণ B তেথ@র িবেরািধতা করেত 
পাের। FCRA সMে` আরও জানার জন@, যুKরা��য় বািণজ@ কিমশন (Federal Trade 
Commission) yারা .�ত এই িনIিলিখত নিথ&টর পয Bােলাচনা ক\ন। 
(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf)। 
 
Cরকড2 বজায় রাখার জন" Aেয়াজনীয়তা 
9:িডট ইিতহাস সM`ীয় HCR-এর নীিত অনুযায়ী হাউ+জং .দানকারীেক িনIিলিখত 9রকডB 
বজায় রাখেত হয় (ক) 9য সমX আেবদনকারীর 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস (অথ Bাৎ 580-এর 
িনেচ বা গহৃহীনেদর জন@ 500-এর িনেচ) রেয়েছ তােদর সংখ@া, এবং (খ) 9নিতবাচক 9:িডট 
ইিতহাস সMিলত আেবদনকারীর সংখ@া যােদর ভাড়া&টয়া িহেসেব গহৃীত ও .ত@াখ@ান করা 
হেয়েছ, এছাড়াও সমX গহৃীত ও .ত@াখ@ান করা আেবদেনর এক&ট সiূণ B ওয়াকBিশট যােত 
কীভােব 9সই িসVােW উপনীত হওয়া 9গেছ তা  � হয়। HCR-এর অ@ােসট ম@ােনজেমS 
ইউিনট (Asset Management Unit - AMU) yারা পিরচািলত আপনার অনুবিতBতা তদারিকমূলক 
সাইট পিরদশ Bেনর দ\ন, AMU কম|রা যাচাই করেব 9য 9নিতবাচক 9:িডট ইিতহাস সMিলত 
আেবদনকারীেদর আেবদেনর মূল@ায়েনর 9^েa হাউ+জং .দানকারী HCR-এর িনেদBিশকা 9মেন 
চেলেছ।  
 
িফ 
অনু]হ কের মেন রাখেবন 9য 2019 সােলর িনউ ইয়কB 9mট হাউ+জং 9mিবিল&ট অ@া5 9টন@াS 
9.ােটকশন অ@া�-এর অনুসরেণ, আেবদেনর .+:য়াকরণ বা পয Bােলাচনার সােথ সiিকBত 
একমাa চাজB যা 9কানও আেবদনকারীর উপর আেরাপ করা হেব তা হল 9:িডট পরী^া ও 
ব@াক]াউ5 পরী^া করার িফ। এই আইন অনুযায়ী আেবদন .িত এই িফ (সম&�গতভােব) $20 
ছািড়েয় 9যেত পাের না, বা এই পরী^াhিল করার আসল খরচ, এেদর মেধ@ 9য&ট কম হেব 9স&ট। 
এছাড়াও আইন অনুযায়ী, যিদ 9কানও আেবদনকারী গত 30 িদেনর মেধ@ সংঘ&টত ব@াক]াউ5 
পরী^া ও 9:িডট পরী^ার এক&ট কিপ .দান করেত পাের তাহেল এই িফ মকুব করা হেব।  
 
উপর�, হাউ+জং .দানকারী 9য ব@াক]াউ5 পরী^া/9:িডট পরী^ার মাধ@েম আেবদনকারীর 
9যাগ@তার মূল@ায়ন কেরেছন তার এক&ট কিপ তােক আেবদনকারীেক .দান করেত হেব। 


