
 

 
  

এই নিথিট ইংেরিজ ভাষা েথক �য্ািনশ, চাইিনজ, রািশয়ান, 
ইতািলয়াল, হাইিতয়ান-ে�ওল, েকািরয়ান, বাংলা, ইি�শ, েপািলশ 

এবং আরিব ভাষায় অনুবাদ করা হেয়েছ। এই অনুবাদিট 
স�ণূর্রেপ েকবলমা� অনরুপ ইংেরিজ ফেমর্র একিট িনেদর্ িশকা 
িহেসেব �দান করা হেয়েছ এবং ইংেরিজ ফমর্িটর বদেল বয্বহার 
করার জনয্ অিভে�ত নয়। অিফস অফ ের� অয্াডিমিনে�শন 
(ভাড়া �শাসন দ�র – ORA) সীিমত ইংেরিজ সাবলীলতা 

আেছ এমন বয্বহারকারীেদর সহায়তা করেত এই নিথিট অনবুাদ 
কেরেছ। অনু�হ কের ল�য্ করন েয অনুবাদ অিফস অফ 

েজনােরল সািভর্ েসস (সাধারণ পিরেষবা দ�র)-এর অধীেন থাকা 
চুি�কারী কেরেছন। ORA অনবুােদর সিঠকতা িনি�ত কের বা 

ওয়ােরি� েদয় না। 

 

এই অনূিদত সং�রণ DHCR ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: 
hcr.ny.gov 
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আবাসন ও কিমউিনিট পনুনর্বীকরণ শাখা  
92-31 UNION HALL STREET JAMAICA, NEW YORK  11433  
ওেয়বসাইট: www.hcr.ny.gov 

 

ৈবদযু্িতন িলজ অফার: ভাড়ােটর ে��া স�িতপ� 
 

সাধারণ িনেদর্ িশকা 
 

2022 সােলর আইেনর অধয্ায় 74 এবং রা�ীয় �যুি� আইেনর 309 ধারা অনুসাের, ভাড়া সুি�ততার সােপে� থাকা িবি�ং 
এবং অয্াপাটর্ েমে�র মািলকেদর অবশয্ই িলজ বা িলেজর পুননর্বীকরণ কাযর্কর করার ৈবদযু্িতন েরকডর্  বয্বহার করার আেগ 
ভাড়ােটেদর েথেক ে��া় স�িতপ� িনেত হেব। এই ৈবদযু্িতন েরকডর্  এবং �া�েরর বয্বহার ে��ামূলক এবং এিট মািলকেদর 
�েয়াজন েনই। 
 

এই স�িতর ফমর্িটেত �দত্ত তথয্ অবশয্ই ভাড়ােটর িলজ অফাের �দত্ত তেথয্র সােথ সাম�সয্পূণর্ হেত হেব। এই ফেমর্ �দত্ত 
তেথয্র অস�িত এবং DHCR-এর েযেকােনা ভিবষয্েত জমা করা নিথগিল অভয্�রীণ পযর্ােলাচনা এবং উপযু� �শাসিনক 
পদে�েপর জনয্ েরফার করা হেত পাের। 
 

অিতির� িবশদ তেথয্র জনয্ অনু�হ কের অপােরশনাল বুেলিটন 2022-1  
(hcr.ny.gov/operational-bulletin-2022-1) েদখুন। 
 

ফাইল করার িনেদর্ িশকা 
সাধারণ:  
 

িনউ ইয়কর্  িসিটর ভাড়া সুি�ত িলজ রাইডার এবং/অথবা ETPA �য্া�াডর্  িলজ অয্ােড�া সহ অসীমাব�রেপ থাকা সম� ৈবধ 
রাইডারেদর সােথ ৈবদযু্িতনভােব িলজ কাযর্কর করেত চাওয়া মািলক এবং ভাড়ােটগণ এখনও অফােরর উইে�া িপিরয়ড এবং 
িলজ অফাের �িতি�য়া জানার সময়সীমার ে�ে� স�িকর্ ত �িবধােনর অধীেন আব� থাকেবন। উভয় প�েক ৈবদযু্িতন িলজ 
অফাের অপােরশনাল বুেলিটন 2022-1-এ বিণর্ত পিরেষবার �মাণ এবং �িতি�য়া বজায় রাখেত হেব। অিতির� ভােব, DHCR 
এবং/অথবা আদালেতর একিট কাযর্ধারায় �মােণর �েয়াজন হেত পাের। উইে�া িপিরয়েডর তেথয্র জনয্, DHCR তথয্প� #4 
েদখুন। সুি�ত ভাড়ার অয্াপাটর্ েমে�র িলজ পনুনর্বীকরণ  
 

অনু�হ কের েনাট করেবন: এই ফেমর্ �দত্ত স�িত ভাড়ােটেদর ভাড়ােট থাকার সময় পরবত� সম� িলজ পুননর্বীকরণ 
অফারগিলেত �েযাজয্ থাকেব৷ মািলক এবং ভাড়ােট উভেয়রই অনয্ প�েক িলিখত িব�ি� �দান কের ভিবষয্েতর ৈবদযু্িতন 
িলজ অফারগিল েথেক স�িত িফিরেয় েনওয়ার অিধকার রেয়েছ। মািলক বা ভাড়ােটেদর তথয্ পিরবতর্ ন হেল, মািলক এবং 
ভাড়ােট উভয়েকই অনয্ প�েক িলিখত িব�ি� �দান করেত হেব এবং একিট নতুন স�িত ফমর্ পূরণ করেত হেব।  
 

আপনার ফমর্ পরূণ কের ভাড়ােটেক েদওয়ার পেূবর্ 
 

মািলকগণ: ভাড়ােটর ে��া স�িতপ� পাওয়ার জনয্ মািলকেক ৈবদযু্িতন িলজ অফার করার পূেবর্/ েদওয়ার সময় মািলকেক 
এই নিথ স�ূণর্ করেত হেব এবং ভাড়ােটেক �দান করেত হেব।  এই স�িত ফমর্ অবশয্ই উভয় প�েক �া�র 
করেত হেব এবং ভাড়ােটেক অবশয্ই একিট কিপ �দান করেত হেব। অনু�হ কের আপনর েরকেডর্ র জনয্ এই সম� 
নিথর একিট কিপ েরেখ িদন। এই স�িত ফমর্ অিফস অভ ের� অয্াডিমিনে�শেন (বািড়ভাড়া �শাসন দ�র) 
েদওয়ার �েয়াজন েনই।   

 

ভাড়ােট: “ভাড়ােটর স�িতর িববৃিত” �া�র কের বািড়ওয়ালার কােছ েফরত েদওয়ার আেগ মািলক �দত্ত তথয্ পযর্ােলাচনা 
করন।  েকবলমা� তেথয্র উে�েশয্, এই ফমর্িট Spanish (�য্ািনশ), Chinese - Traditional (চাইিনজ-
িচরাচিরত), Russian (রািশয়ান), Italian (ইতািলয়ান), Haitian-Creole (হাইিতয়ান-ে�ওল), Korean 
(েকািরয়ান), Bengali (বাংলা), Yiddish (ইি�শ), Polish (েপািলশ) এবং আরিব ভাষায় অনুবাদ করা হেয়েছ 
(Arabic), এবং এিট DHCR ওেয়বসাইেটও উপল� রেয়েছ: hcr.ny.gov 

 

file://hcr-Home/dhcr_home/dkwon/G%20Documents/%5B02%20Current%20Projects%5D/2022-03-28%20EL-TVC%20for%20LinguaLinx/EL-TVC%20Electronic%20Lease%20Tenant's%20Voluntary%20Consent%20Form%20(03-22)_Final/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4:%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://hcr.ny.gov/operational-bulletin-2022-1
file://hcr-Home/dhcr_home/dkwon/G%20Documents/%5B02%20Current%20Projects%5D/2022-03-28%20EL-TVC%20for%20LinguaLinx/EL-TVC%20Electronic%20Lease%20Tenant's%20Voluntary%20Consent%20Form%20(03-22)_Final/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4:%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BE
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উি�িখত অয্াপাটর্ েমে�র িঠকানা: 
 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                         
    ন�র/ি�ট   অয্াপাটর্ েম� ন�র            িসিট, ে�ট, িজপ েকাড 
 

ভাড়ােট(গণ)-েক েদওয়া িলজ অফার:   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                    

    (নাম ি�� করন) 
 

িলেজর বণর্না েকবল একিট িনবর্াচন করন:   ■ খািল জায়গার িলজ  ■ পুননর্বীকরেণর িলজ 
 

মািলক/মািলেকর �িতিনিধর েযাগােযােগর তথয্: (অন�ুহ কের ি�� করন) 
 

নাম(সমূহ): X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                               

ইেমল অয্াে�স:  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                             
 

 X   X   X   X           X   X   X X   X   X   X   
 তািরখ      মািলক/মািলেকর �িতিনিধর �া�র(সমূহ) 

 

 
 
 

 

ভাড়ােটর েযাগােযােগর তথয্ (অন�ুহ কের ি�� করন) 
 

নাম(সমূহ): X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                                             

ইেমল অয্াে�স:  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                           

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                                                                                                                                              
            (যিদ উি�িখত অয্াপাটর্ েম� িঠকানার থােকাআলাদা হয়) 

 

ভাড়ােটর স�িতর িববৃিত 
 
আিম এত�ারা িনি�ত করিছ েয আিম এই িব�ি�িট পেড়িছ এবং উি�িখত িবি�ং এবং অয্াপাটর্ েমে�র মািলেকর �ারা 
ৈবদযু্িতন িলজ অফাের এবং তা স�াদেন ে��ায় স�িত জানাি�। 
 

       X   X   X   X   X   X                                                  
   ভাড়ােটর নাম (সমূহ) (অনু�হ কের ি�� করন) 
 

X   X   X   X   X            X  X   X   X   X X                                                                        
             তািরখ      ভাড়ােটর �া�র(সমূহ) (কািল �ারা অথবা ৈবদযু্িতন) 

িবভাগ A (সকল ে�� অবশ�ই মািলক/মািলেকর �িতিনিধ �ারা স�ূণ � করেত হেব) 

িবভাগ B (সকল ে�� অবশ�ই ভাড়ােট �ারা স�ূণ � করেত হেব) 


