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ত্থ্্যত্থ্্য পত্রপত্র

পনরটেবাপনরটেবা প্রদাির্ারীটদরপ্রদাির্ারীটদর নিম্ননিনিনিম্ননিনিত্গুনিত্গুনি সরবরাহসরবরাহ র্রটত্র্রটত্ হটবহটব

স্র্াটিা িানির্টর্ অবশ্যই ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বা ভাড়া সুনথিনত্ নবনি দ্ারা সরবরাহরৃ্ত্ বা আবশ্যর্ পনরটেবা ও সরঞ্াি 
সরবরাহ এবং রক্ষণাটবক্ষণ র্রটত্ হটব। প্রটয়াজিীয় বা অত্্যাবশ্যর্ীয় পনরটেবাগুনির িটি্য রটয়টে স্িরািত্, ত্াপ, েরি 
ও ঠাণ্া জি, রক্ষণাটবক্ষণ, রঙ র্রাটিা এবং ত্ত্তাবিায়র্ পনরটেবা, নিিে পনরটেবা এবং ে্যাটরজ এবং নবটিাদিিিূর্ 
সুনবিাগুনির িটত্া আিেুনগির্ পনরটেবাগুনি। এর িটি্য এিি পনরটেবাগুনি অন্তভু্ক ক্ত থ্ার্টত্ পাটর স্েগুনি প্রাথ্নির্ 
অ্যাপাে্ক টিন্ট নিবন্ধি (DHCR িি্ক RR-1(i)) বা প্রাথ্নির্ নবন্ডিং পনরটেবা নিবন্ধি (DHCR িি্ক RR-3(i))-এ িানিটর্র 
িাি্যটি সরবরাহ র্রা হটিও নিবনন্ধত্ হয়নি৷

ভাড়া সুনথিনত্র অিীটি, স্র্াটিা িানির্টর্ সািারণত্ 31 স্ি, 1968 এবং/অথ্বা 29 স্ি, 1974-এর ভাড়া সুনথিনত্র স্বস 
ত্ানরিগুনিটত্, ভাড়া সুনথিনত্ আইি দ্ারা প্রটয়াজিীয় সিস্ত পনরটেবা বজায় রািটত্ হটব। NYC-এর বাইটর আপৎর্ািীি 
ভাড়াটে সুরক্ষা আইি (ETPA)-এর অিীটি অ্যাপাে্ক টিন্টগুনির জি্য স্বস ত্ানরি হি 29 স্ি, 1974 বা থিািীয় র্াে্কর্র 
ত্ানরটির ঠির্ আটের নদি, স্েটি পটর হটব, স্সটিই। Mitchell-Lama (নিটেি-িািা) নবনি দ্ারা পনরোনিত্ নবন্ডিংগুনি 
স্েনদি ভাড়া নিয়ন্ত্রটণর আওত্াভুক্ত হটয়নেি, স্সই ত্ানরিটিই ওই নবন্ডিংগুনির জি্য স্বস ত্ানরি।

ভাড়া নিয়ন্ত্রটণর অিীটি, িানির্টর্ সািারণত্ NYC-এর বাইটর ভাড়া নিয়নন্ত্রত্ অ্যাপাে্ক টিন্টগুনির জি্য 1 স্ি, 1950-
এর স্বস ত্ানরটি এবং NYC-এর িি্যবত্তী অ্যাপাে্ক টিন্টগুনির জি্য 1 িাে্ক , 1943 ত্ানরটি সরবরাহরৃ্ত্ বা সরবরাহ র্রা 
আবশ্যর্ সিস্ত পনরটেবা প্রদাি এবং রক্ষণাটবক্ষণ র্রটত্ হটব৷

অপ্রিািঅপ্রিাি (De Minimis) পনরটেবারপনরটেবার শত্্ক াবিীশত্্ক াবিী

প্রটয়াজিীয় পনরটেবায় হ্াস ঘোটিা নর্েু নিনদ্কষ্ট অবথিা ো ভাড়াটেটদর উপর ি্ূযিত্ি প্রভাব স্িটি, ো প্রাগিণ েত্তটরর 
ব্যবহার ও উপটভাটে স্র্াটিা প্রভাব স্িটি িা এবং স্েগুনি পনরটেবার নিয়নিত্ রক্ষণাটবক্ষণ সটত্তও উপনথিত্ থ্ার্টত্  
পাটর। প্ররৃ্নত্টত্ অপ্রিাি (de minimis) এই অবথিাগুনি প্রটয়াজিীয় পনরটেবা বজায় রািায় ব্যথ্্কত্া নহসাটব নবটবেিা  
র্রা হটব িা। এই অবথিাগুনির সিয়সূেীর জি্য, ত্থ্্য পত্র # 37, De Minimis অবথিা স্দিুি।

ত্রুটিপূণ্কত্রুটিপূণ্ক সরঞ্ািসরঞ্াি স্িরািত্স্িরািত্ বাবা প্রনত্থিাপিপ্রনত্থিাপি

স্র্াটিা িানির্ অ্যাপাে্ক টিটন্টর িটি্য স্রনরিজাটরের, স্টোভ বা এয়ার র্নডিশিাটরর িটত্া সরঞ্াি বা পনরটেবা সরবরাহ 
র্রটি, স্সগুনিটর্ অবশ্যই র্ি্কক্ষি অবথিায় রক্ষণাটবক্ষণ র্রটত্ হটব। ত্রুটিপূণ্ক সরঞ্ািগুনি:

1.  িানিটর্র নিটজর িরটে সারাই র্রা স্েটত্ পাটর অথ্বা;

2.  সারাটিা বা ব্যবহৃত্ েন্ত্রপানত্ নদটয় প্রনত্থিানপত্ র্রা স্েটত্ পাটর, েনদ এটি ভাটিাভাটব র্ি্কক্ষি অবথিায় থ্াটর্ এবং 
প্রনত্থিানপত্ আইটেটির সটগি তু্িিীয় হয়। িানির্ সারাই র্রাটিা বা ব্যবহৃত্ সরঞ্াটির িরটের উপর নভনতি র্টর 
ভাড়া বাড়াটিার অনির্ারী িি় বা;
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আরও ত্থ্্য বা সহায়ত্ার জি্য আপনি আপিার বটরার বানড়ভাড়া অনিটস স্েটত্ পাটরি।

 ক্্যইন্সক্্যইন্স স্িায়ারস্িায়ার ি্যািহােিি্যািহােি
 92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 ব্রুর্নিি	ব্রুর্নিি	  ব্ংক্সব্ংক্স
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY 10458

 আপারআপার ি্যািহােিি্যািহােি ওটয়টেটেটোরওটয়টেটেটোর
 163 W. 125th Street 75 South Broadway
 5th Floor 3rd Floor
 New York, NY 10027 White Plains, NY 10601
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3.  িতু্ি স্র্াটিা সরঞ্াি নদটয় প্রনত্থিানপত্ র্রটি, িানির্ এর্টি স্বত্ন্ত্র অ্যাপাে্ক টিটন্টর উন্ননত্ (IAI)-এর জি্য ভাড়া 
বনৃধি র্রার অনির্ারী হটবি। অনিরৃ্ত্ অ্যাপাে্ক টিন্টগুনির স্ক্ষটত্র, িানির্ বনি্কত্ ভাড়া সংগ্রহ র্রার আটে ভাড়াটের 
স্স্বচ্ািীি নিনিত্ সম্মনত্ আবশ্যর্। িতু্ি সরঞ্াি ইিটেি র্রার সিয় অ্যাপাে্ক টিটন্ট স্র্াটিা ভাড়াটে িা থ্ার্টি, 
িানিটর্র IAI বনি্কত্ ভাড়া সংগ্রহ র্রার জি্য িতু্ি ভাড়াটের সম্মনত্র প্রটয়াজি স্িই। র্াে্কর্রী বটুিটিি 2016-1 
স্দিুি।

DHCR-এরএর িাি্যটিিাি্যটি অনভটোেঅনভটোে দাটয়রদাটয়র র্রার্রা

ভাড়াটেরা উপেুক্ত DHCR িটি্ক পনরটেবা হ্াস সম্পটর্্ক  নিনিত্ অনভটোে দাটয়র র্রটত্ পাটরি। অনত্নরক্ত ত্টথ্্যর জি্য, 
ত্থ্্য পত্র # 14, পনরটেবা র্িাটিার জি্য ভাড়া র্িাটিা স্দিুি।

সূত্রসিহূসূত্রসিহূ:
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সম্পনর্্ক ত্সম্পনর্্ক ত্ উপাদািউপাদাি:
ত্থ্্য পত্র # 14, পনরটেবা র্িাটিার জি্য ভাড়া র্িাটিা
ত্থ্্য পত্র #37, নবন্ডিং-ব্যাপী বা স্বত্ন্ত্র অ্যাপাে্ক টিন্ট এিার্ায় De Minimis অবথিা
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