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সংজ্াগুলি
আবাস� ও করমউর�টি প�ু�্নবীকিণ শাখা (DHCR): DHCR একটি নিউ ইয়ক্ক  স্টেি এজেন্সি, যারা নিনিজয়াগ কজরি সম্প্রদায়গুলিজে, এিং সাশ্রয়ী 
মুজিযের আিাসিগুলি সংরক্ষণ এিং রক্ষা কজরি এিং রাজেযের মজ্যে ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ কায্ককরী ও ভাড়া স্থিনেশীিোর আইি কায্ককরী কজরি। 

ভাড়া সসু্থিস্ি: নিয়ম যা ভাড়া িৃস্ধির রাশশজক সীমািধি করা ছাড়াও ভাড়াজিজদর সুরক্ষা প্রদাি কজর। ভাড়াজিরা োজদর লিে পুিি্কিীকরণ করজে 
প্রজয়ােিীয় আইি গ্রহজণর অন্কারী, এিং আইিসম্মে নভনতি িযেেীে অিযে স্কাজিা ক্ষত্রে োজদর উচ্ছন্ন করা িাও স্যজে পাজর। লিেগুজিা ভাড়াজির পছন্দ 
অিুযায়ী, এক িা দুই িছজরর একটি িাজম্কর েিযে পুিি্কিীকরণ করা স্যজে পাজর।

সংক্ষিপ্তসাি এবং রবশশষ্ট বস্তুগুলি
একেি ভাড়াটিয়া যার একটি একক অযোপাি্ক জমজটের অথিা সমগ্র নিন্ডং েজুড় পনরজেিা কজম যাওয়ার অনভজ্ঞো হজয়জছ নেনি হয়জো যথাযথ ফজম্ক একটি 
অনভজযাগ দাজয়র করজে পাজরি।

প্রটরিয়া •  DHCR আসা অনভজযাগগুলি িাজছি এিং ডজকি কজরি, িাস্ড়র মালিকজক একটি প্রনেলিলপ স্দি, এিং িটণ্কে 
অিথিার েদন্ত কজরি।

•  DHCR একটি লিশিে আজদশ োনর করজিি যাজে ভাড়া কমাজিাজর এিং সারাই করাজিার নিজদ্ক শ স্দওয়া থাকজে 
পাজর।

ভাড়া কমাষ�াি শি্ন ারি •  সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর কায্ককর হওয়ার োনরি হি ভূোজপক্ষভাজি DHCR এর মালিজকর নিরুজধি পনরজেিার 
অনভজযাজগর পজরর মাজসর প্রথম নদি। নিয়নন্ত্রে িাস্ড়ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে কায্ককর হওয়ার োনরি হি আজদশ 
োনর করার পজরর মাজসর প্রথম নদি।

•  সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে িাস্ড়ভাড়া কমাজিার রাশশ সা্ারণভাজি সিজেজয় সম্প্রনে পনরিনে্ক ে পুিি্কিীকরণ 
নিজদ্ক শশকায় যা িৃস্ধি করা হজয়স্ছি। নিয়নন্ত্রে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর েিযে, এই পনরমাণ হি একটি ডিার রাশশ যা 
DHCR স্থির কজর নদজয়জছ। 

•  ভাড়া-সুস্থিে ভাড়াটিয়াজদর েিযে, একটি পুিি্কহাজির আজদশ েেক্ষণ োনর হজিিা যেক্ষণ িা ভাড়া হ্াজসর নিজদ্ক জশ 
োলিকাভুক্ত সমস্ত পনরজেিা পুিি্কহাি হয়। ভাড়া-সুস্থিে অযোপাি্ক জমজটের েিযে, আংশশক ভাড়া পুিি্কহাজির আজদশ 
োনর করা স্যজে পাজর।

এক �জষি
এটি ভাড়াটিয়াি ভাড়া কমাষ�াি অরিকািষক বণ্ন�া কষি যরি স্ির� িাষিি অ্যাপাি্ন ষমষটে অথবা রবক্্ডং জষুড় ককা� 
পরিষেবাি হ্াস অস্ভজ্িা কষি�।

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

বানিভািা প্রশাসি দপ্তর
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  মালিক পরিষেবা বজায় �া িাখষি ভাড়াটিয়াি অরিকািসমহূ

   সুপানরশ করা হজচ্ছ স্য একেি ভাড়াটিয়া যার একটি একক অযোপাি্ক জমজটের পনরজেিা কজম যাওয়ার অনভজ্ঞো 
হজয়জছ অথিা ভিজির স্থজক প্রথজম মালিজকর সজগে লিশিেভাজি স্যাগাজযাগ করজে হজি, স্যমিিা পজরর অিুজচ্ছজদ 
নিশজদ িিা হজয়জছ। যরিও, ভাড়াটিয়াি কথষক মালিষকি প্রস্ি অশরিম লিক্খি রবজ্শপ্তি কিওয়াি আি ককা�ও 
প্রষয়াজ� ক�ই। মালিক ও DHCR-কক িা প্রিা� কিায় ব্যথ্নিাষক আি অস্ভষযাগ বাস্িি কিাি স্ভরতি 
বষি িিা যাষব �া, 2014 সাষিি ভাড়া রবরি সংষশাি� অ�সুাষি।  লিশিে নিজ্ঞন্তির দ্ারা সমসযোটি িা নমিজি, 
ভাড়াটিয়া অনভজযাগ দাজয়র করজে পাজরি আিাসি ও কনমউনিটি পুিি্কিীকরণ শািা (DHCR) এর কাজছ।  

   একটি িযেটক্তগে অনভজযাজগর েিযে ভাড়াটিয়া একটি "পনরজেিা কমাজিার নভনতিজে িাস্ড়ভাড়া কমাজিার আজিদি  -  
একক অযোপাি্ক জমটে " প্রজয়াগ করজে পারজিি (DHCR ফম্ক RA-81) অযোপাি্ক জমজটের অিথিা সম্পজক্ক  অনভজযাজগর েিযে।  
অনভজযাগটি অিিাইজি www.hcr.ny.gov -স্েও েমা স্দওয়া যাজি। স্সই অনভজযাজগর েিযে যাজে ভিি-িযোপী পনরজেিা 
কমাজিা েস্ড়ে রজয়জছ, একেি ভাড়াটিয়া িা ভাড়াটিয়ার প্রনেনিন্ দাজয়র করজে পাজরি"ভিি-িযোপী পনরজেিা কমাজিার 
নভনতিজে ভাড়া কমাজিার আজিদি" (DHCR ফম্ক RA-84). একেি ভাড়াটিয়া মালিক িা এজেটেজক পাঠাজিা োজদর 
স্েনঠর একটি প্রনেলিলপর সজগে ডাকজযাজগ পাঠাজিার িা স্পৌজঁছ স্দওয়ার প্রমাণ সংযুক্ত করজে পাজরি (উদাহরণস্বরূপ:  
ডাজক স্দওয়ার শংসাপরে, শংটসে ডাজকর রটসদ িা মালিজকর স্বাক্ষর করা রটসদ অথিা এজেজটের িযেটক্তগেভাজি স্পৌজঁছ 
স্দওয়ার স্বীকৃনে)। মালিকজক স্িিা স্েনঠটির োনরজির অন্তে 10 নদি পজর DHCR এর কাজছ অনভজযাগ োিাজে হজি।

   আপৎকািীি অিথিায়, DHCR এর কাজছ অনভজযাগ দাজয়র করার আজগ মালিকজক আজগ স্থজক লিশিে নিজ্ঞন্তি 
স্দওয়া প্রজয়ােিীয় িয়।  এই আপৎকািীি অিথিাগুলি হি: উজচ্ছজদর আজদশ (5 নদজির নিজ্ঞন্তি), আগুি িাগা (5 
নদজির নিজ্ঞন্তি), অযোপাি্ক জমটে েজুড় স্কািও েি স্িই, স্কািও কাে কজর এমি িয়জিি স্িই, স্ভজে পড়া িা স্ভজে 
পড়জে থাকা ছাদ িা স্দওয়াি, স্মজে িজস যাওয়া, অযোপাি্ক জমটে েজুড় স্কািও গরম করার িযেিথিা/গরম েজির িযেিথিা 
স্িই (িঙ্ঘি প্রজয়ােিীয়), ভাো িা কাে িা করা অযোপাি্ক জমজটের সামজির দরোর োিা, সিকটি লিফি অকায্ককর, 
অযোপাি্ক জমটে েজুড় স্কািও নিদুযেৎ স্িই, আগুি িাগজি স্িজরাজিার োিিা (িুিজছ িা),  েি লিক করজছ (েজির ্ারা 
িজয় যাজচ্ছ, আিকাজিা বিদুযেনেক যন্ত্রপানেজে েি িািজছ), োিিার কাঁে ভাো (ফািা িয়), আগুি িাগজি স্িজরাজিার 
পথ ভাো/অিযেিহায্ক, স্ভজে পড়া িাোিুকূি যন্ত্র (গ্রীষ্মকািীি কারণ)। DHCR এর কাজছ করা অনভজযাগ যাজে উজলেি 
করা হয় স্য এই আপৎকািীি অিথিাগুলির স্য স্কািওটিজক প্রথম অগ্রান্কার স্হজসজি স্দিজে হজি এিং যে দ্রুে 
সম্ভি প্রটরিয়া করজে হজি, স্সগুলি অিিাইি আজিদি স্হজসজি েমা স্দওয়া হজয় থাক িা কাগজের আজিদি স্হজসজি। 
কাগজ জমা কিওয়াি জ�্য, সপুারিশ কিা হষছে কয ভাড়াটিয়ািা কসইসব সমস্যাসঙু্ি অবথিাি জ�্য একটি

  আিািা DHCR ফম্ন ব্যবহাি করু� কযগুলি এই আপৎকািী� অবথিাি িালিকায় ক�ই।  

  পরিষেবা কমাষ�াি অস্ভষযাগ িাষয়ি কিাি সমষয়ি প্রণািীসমহূ

   1.    DHCR এই আজিদিপরেগুলি পরীক্ষা ও ডজকি কজর এিং ভাড়াটিয়াজক(স্দরজক) অনভজযাগ/ডজকি 
িম্বর সহ একটি স্বীকৃনে পাঠায়।
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            4.    প্রমাণ যনদ এইনদজক নিজদ্ক শ কজর স্য মালিক প্রজয়ােিীয় পনরজেিা িোয় রািজে িযেথ্ক হজয়জছি, 
স্সজক্ষত্রে DHCR একটি লিশিে আজদশ োনর করজে পাজর যা মালিকজক পনরজেিা পুিি্কহাি করার 
নিজদ্ক শ স্দয় ও অযোপাি্ক জমজটের ভাড়া কনমজয় স্দয়।  এই আজদশ েেক্ষণ পয্কন্ত কায্ককর থাকজি 
যেক্ষণ িা মালিক DHCR এর আজিদি করজছি এিং িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাজির আজদশ পাজচ্ছি যাজে 
পাওয়া যাজচ্ছ স্য পনরজেিাগুলি পুিি্কহাি করা হজয়জছ। DHCR স্সই আইজিমগুলির সম্পজক্ক  স্কািও 
আজদশ োনর করজি িা স্যগুলির উজলেি ভাড়াটিয়ার মালিকজক স্িিা স্েনঠজে স্ছি িা।

 ককা�ও মালিক DHCR এি পরিষেবা কমাষ�াি আষিশ প্রস্িপাি� �া কিষি ভাড়াটিয়াি অরিকািসমহূ

  মালিক এই আজদশ োনরর োনরজির 30 নদজির মজ্যে পনরজেিা পুিি্কহাি করজে ও/িা নিনদ্ক ষ্ট করা অিথিা সংজশা্ি 
করজে িযেথ্ক হজি ভাড়াটিয়া একটি প্রনেপািজির মামিা শুরু করার অিুজরা্ করজে একটি  "ভাড়াটিয়ার দ্ারা 
প্রনেপালিে িা হওয়ার নিটচিেকরণ" (DHCR ফম্ক RA-22.1) দাজয়র করজে পাজরি। ভাড়াটিয়ার োজদর িাস্ড়ভাড়া 
আজদশািুসাজর কমাজিার অিুমনেও থাকজি।

 মালিক কমিামস্িি জ�্য অ্যাপাি্ন ষমষটে প্রষবশ প্রাপ্ত কিষি �া পািষি পিবি্ন ী প্রণািীসমহূ

  স্কািও মালিক স্েষ্টা করা স্বজবেও পনরজেিা িা সরঞ্াজমর ত্রুনে সংজশা্ি করজে এই নিেয়া্ীি আিাসজির িাসথিাজি 
প্রজিশ প্রাতি করজে িা পারজি মালিকজক এর উতিজর ো নিিৃে করজে হজি। প্রান্তির পর, DHCR পনরদশ্ককজক স্সইরূপ 
প্রজিশ প্রদাি করা হজয়জছ নকিা ো নি ্্কারণ করজে মালিক িা মালিজকর এজেটেজক সজগে নিজয় স্সই আিাসজির িাসথিাজি 
যাওয়ার নিজদ্ক শ নদজে পাজর।  DHCR এর এই পনরদশ্কিগুলির সমন্বয় করার স্ক্ষত্রে, মালিকজক DHCR এর কাজছ েমা 
স্দওয়া উতিজর প্রজিশ প্রেযোিযোি করা নিজদ্ক শ করজে হজি এিং োজে ভাড়াটিয়াজক প্রজিজশর িযেিথিা করার প্রয়াস সম্পজক্ক  
স্িিা দুটি স্েনঠর প্রনেলিলপ অন্তভু্ক ক্ত করজে হজি।  স্েনঠগুলির প্রনেটি প্রজিজশর প্রস্তানিে োনরজির অন্তে আিনদি 
আজগ ডাজক স্দওয়া আিশযেক এিং স্সগুলি শংটসে ডাজকর মা্যেজম প্রান্তির রটসদ স্ফরজের অিুজরা্ সহ ডাজক স্দওয়া 
আিশযেক।  এই সি পনরদশ্কজির প্রজয়ােিীয়োর িযেনেরিজমর অিুমনে স্সই আপৎকািীি অিথিায় স্দওয়া স্যজে পাজর, 
স্যিাজি নিজশে পনরস্থিনের অটস্তবে রজয়জছ অথিা ো আদািজের আজদশ সাজপক্ষ।

   
   3.    মালিজকর উতির নি ্্কারজণর পজক্ষ প্রাসনগেক হজি DHCR ভাড়াটিয়াজক একটি প্রনেলিলপ পাঠাজে 

পাজর, যাজক সাড়া স্দওয়ার েিযে একটি নিনদ্ক ষ্ট পনরমাণ সময় স্দওয়া হয়। DHCR আজিদি 
প্রটরিয়াকরজণর সময় একটি পনরদশ্কজির সময়সূস্ে নি ্্কারণ করজে পাজর।

   2.    মালিজকর সাড়া স্দওয়ার সময়জরিা অনভজযাজগর প্রকৃনের উপর নিভ্ক র কজর। ভাড়াটিয়ার 
আজিদজির /অনভজযাজগর একটি প্রনেলিলপ মালিকজক পাঠাজিা হয় এিং মালিকজক োজে সাড়া 
স্দওয়ার েিযে একটি নিনদ্ক ষ্ট পনরমাণ সময় স্দওয়া হয়।  DHCR সিসময়ই মালিকজক সাড়া নদজে 
একটি যুটক্তসগেে িন ্্কে সময় মঞু্র কজর। 

পনরদশ্কজির েিযে DHCR এর দ্ারা স্থির করা সমজয় ভাড়াটিয়া প্রজিশ প্রদাজি িযেথ্ক হজি ভাড়াটিয়ার পনরজেিার 
অনভজযাগ প্রেযোিযোি করা হজি অথিা মালিজকর িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাি করার আজিদি মঞু্র করা হজি।
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  3.   এই আজদশ সা্ারণভাজি সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর িাস্ড়ভাড়া আরও িৃস্ধি করা স্থজক নিরে কজর, 
যেক্ষণ িা DHCR স্কািও িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাজির আজদশ োনর করজছ। 2014 সাজির িাস্ড়ভাড়া নিন্র 
সংজশা্িীজে এর পরিে্ক ীজে িাটসন্দাহীি িীজের িন ্্কে িাস্ড়ভাড়া সংগ্রহ এিং িড়সড় মূি্িী উন্ননের 
েিযে িন ্্কে িাস্ড়ভাড়ার স্সই অংশ সংগ্রহজক নিনেধি কজর যা িাস্ড়ভাড়া কমাজিার আজদশ োনর হওয়ার 
পর সংগ্রহজযাগযে হয়।  স্সগুলি স্কিিমারে ভনিেযেজে সংগ্রহজযাগযে হয়, DHCR িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাি করার 
আজদশ কায্ককর হওয়ার োনরজি স্থজক। নিয়নন্ত্রে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে, আজদশটি সা্ারণভাজি   
সি্কান্ক সংগ্রহজযাগযে িাস্ড়ভাড়া (MCR) ও জ্ািানি িৃস্ধি সংরিান্ত িৃস্ধিগুলিজক নিনেধি কজর িা। এই 
িৃস্ধি স্কিি েিিই নিনেধি করা যায় যিি আজদজশ স্দিা যাজি স্য, স্কািও অেযোিশযেক পনরজেিা কনমজয় 
স্দওয়া হজয়জছ। আইজি প্রজয়ােিীয় হজি এগুলির িছজরর স্সই সময়, যিি প্রকাশযে ও প্রজয়ােিীয় িযেটক্তগে 
এিাকার উভয় োয়গায় গরম েি, ঠাণ্া েি, সুপানরজটেিজডটে পনরজেিা, সামজির িা প্রজিজশর দরোর 
নিরাপতিা িোয় রািা (োিা ও অযোিাম্ক সহ, নকন্তু োজেই ো সীমািধি িয়), েঞ্াি সংগ্রহ, লিফি পনরজেিা, 
গযোস, নিদুযেৎ ও অিযোিযে উপজযাশগো পনরজেিাগুলিজক োপ িজি সংজ্ঞা স্দওয়া হয়, এিং "স্সই অিযোিযে 
পনরজেিাগুলি যিি স্সগুলি প্রদাি করায় ও/িা িোয় রািায় িযেথ্কো ভাড়াটিয়াজদর েীিি ও নিরাপতিার 
পজক্ষ নিপজ্জিক অথিা োজদর স্বাজথিযের পজক্ষ ক্ষনেকর।"

  4.    সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে, িাস্ড়ভাড়া কমাজিার আজদজশ োলিকাভুক্ত যািেীয় পনরজেিা যেক্ষণ িা 
সংজশান্ে হজচ্ছ েেক্ষণ পয্কন্ত স্কািও িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাজির আজদশ োনর করা হজি িা। নিয়নন্ত্রে ভাড়ার 
অযোপাি্ক জমজটের স্ক্ষত্রে, আংশশক িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাজির আজদশ োনর করা স্যজে পাজর। স্য সকি মালিক 
িাস্ড়ভাড়া পুিি্কহাজির আজিদি দাজয়র করজে োি, োরা ফম্ক RTP-19 িযেিহার করজে পাজরি।  এই ফম্কটি 
অিিাইজি www.hcr.ny.gov -স্েও পাওয়া যাজি।

 উিাহিণগুলি

 উিাহিণ #1

    1.    শ্রীমেী উইলিয়ামস, একেি সুস্থিে িাস্ড়ভাড়ার ভাড়াটিয়া, একটি ভাো োিিার েিযে ভাড়া কমাজিার আজদশ 
স্পজিি 15 স্ফব্রুয়ানর, 2020 োনরজি।  এটি কায্ককর হওয়ার োনরি 1 স্ডজসম্বর, 2019.

    2.    োর একটি দুিছজরর পুিি্কিীকরণ িীে কায্ককর রজয়জছ যা শুরু হজয়স্ছি 1 িজভম্বর, 2019 োনরজি যার ভাড়া 
স্ছি $1640 ($1600 + 40.00 (2.50%)). পুিি্কিীকরণ িীজের নিজদ্ক শশকায় িৃস্ধি হওয়ার আজগ োর ভাড়া 
স্ছি $1600.

    3.    1 মাে্ক , 2020 োনরজি, শ্রীমেী উইলিয়ামজসর ভাড়া কজম $1600 হজি, যা কায্ককর হজি 1 স্ডজসম্বর, 2019 োনরজি।  
যনদ মালিক স্কািও প্রশাসনিক পয্কাজিােিার আজিদি (PAR) দাজয়র িা কজরি, োহজি োর এর সজগে িজকয়া 
হজি শ্রীমেী উইলিয়ামজসর কাজছ $40.00 স্ফরে, স্ডজসম্বর, োিুয়ানর ও স্ফব্রুয়ানর এই নেিমাজসর প্রনেটির েিযে; 
যার স্মাি পনরমাণ $120.00.  এই নেিমাজসর েিযে কটথে স্ফরে অনিিজম্ব সংগ্রহজযাগযে হজি িা, যনদ মালিক 
একটি PAR দাজয়র কজরি, যনদও, িাস্ড়ভাড়ার পনরমাণ কজম $1600-ই থাকজি।

  

  2.    সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে িাস্ড়ভাড়া কমাজিার রাশশ সা্ারণভাজি সিজেজয় সম্প্রনে োে্ক  করা িীে 
পুিি্কিীকরজণর নিরজদশশকার িৃস্ধি (�ীষেি উিাহিণ #1 কিখ�ু)। নিয়নন্ত্রে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর েিযে, এই 
পনরমাণ হি একটি ডিার রাশশ যা DHCR স্থির কজর স্দজি (�ীষে উিাহিণ #2 কিখ�ু)।

 সসু্থিি ভাড়াি ও র�য়র্রিি ভাড়াি ভাড়াটিয়াষিি উপি DHCR এি ভাড়া কমাষ�াি আষিষশি প্রভাবসমহূ

  1.    সুস্থিে ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর কায্ককর হওয়ার োনরি হি ভূোজপক্ষভাজি DHCR এর মালিজকর নিরুজধি 
অনভজযাজগর পনরজেিা পরিে্ক ী মাজসর প্রথম নদি।  নিয়নন্ত্রে িাস্ড়ভাড়ার ভাড়াটিয়াজদর স্ক্ষত্রে, কায্ককর 
হওয়ার োনরি হি আজদশ োনর করার পজরর মাজসর প্রথম নদি।
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 উিাহিণ #2

    1.    শ্রীমেী স্কাজহি, একেি নিয়নন্ত্রে িাস্ড়ভাড়ার ভাড়াটিয়া একটি ভাো োিিার েিযে ভাড়া কমাজিার আজদশ 
স্পজিি 15 মাে্ক , 2020 োনরজি।  োর সি্কান্ক সংগ্রহজযাগযে ভাড়া (MCR) হি $845.

    2.   আজদজশ এই ভাড়া $8 কনমজয় স্দওয়া হি।

    3.    1 এলপ্রি, 2020 োনরজি, শ্রীমেী স্কাজহজির িাস্ড়ভাড়া কজম $837 ($845 - $8) হজয় যাজি।  এিাজি স্কািও 
নিপরীেমুিী কায্ককিাপ স্িই এিং োর আজগকার মাসগুলি িািদ স্কািও অথ্ক স্ফরে প্রাপযে হজি িা।

   মালিক বা ভাড়াটিয়াগণ িাষিি অস্ভষযাগ, উতিি বা আষবিষ�ি সমথ্নষ� একজ� িাইষসন্সিািী 
আরক্ন ষিক্ট বা ইরজির�য়াষিি দ্ািা হিফ�ামা জমা রিষি পাষি�

   সমূ্পণ্ক আিেিার েিযে িীনে নিিৃনে 96-1, েৃেীয়পজক্ষর শংসায়ি স্দিুি। মূিেঃ, একেি মালিজকর সরিরাহ 
করা হিফিামায় অিথিা সংজশান্ে হজয়জছ িিাজক ভাড়াটিয়ারা অন্তে 51% অনভজযাগকারী ভাড়াটিয়ার দ্ারা 
স্সই অিথিা নিদযেমাি িজি নিিৃনে স্দওয়ার দ্ারা অথিা স্কািও ভাড়াটিয়া স্কািও িাইজসসি্ারী আনক্ক জিক্ট 
িা ইনঞ্নিয়ারজক নদজয় পাল্া হিফিামা েমা স্দওয়ার দ্ারা িণ্ি করজে পাজরি।

 সূরেসমূহ:
 নিউ ইয়ক্ক  টসটি িাস্ড়ভাড়া সুস্থিনে নিন্, ্ারা 2523.4
 ভাড়াটিয়া সুরক্ষা প্রনি্াি, ্ারা 2503.4
 নিউ ইয়ক্ক  টসটি িাস্ড়ভাড়া ও উজচ্ছদ প্রনি্াি, ্ারা 2202.16
 নিউ ইয়ক্ক  টসটি িাস্ড়ভাড়া ও উজচ্ছদ প্রনি্াি, ্ারা 2102.4

 সম্পনক্ক ে উপাদািসমূহ:
 েথযেপরে #3, প্রজয়ােিীয় ও অেযোিশযেক পনরজেিাসমূহ
 

ওয়েবসাইট: www.hcr.ny.gov



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 County
163 W. 125th Street  75 South Broadway  
5th Floor  3rd Floor  
New York, NY 10027  White Plains, NY 10601  
 

    

   

আরও েথযে িা সহায়োর েিযে আপনি আপিার িজরার িাস্ড়ভাড়া দতিজর স্যজে পাজরি।
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