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েময়র কিমশনার, NYC অথৰ্ িবভাগ

ি�য় িনউইয়কৰ্ বাসী,   

আমরা আনে�র সে� জানাি� েয, আেরা বির� ও �িতব�ী নাগিরকেদর কােছ ঘর ভাড়া ব্যয়সাধ্য 
করেত বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ� অব্যাহিত (SCRIE)  এবং �িতব�ী নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ� 
অব্যাহিত (DRIE) ে�া�াম বািড়েয় $50,000 করা হেয়েছ।  এই িনেদৰ্শবলীর মাধ্যেম আপিন েযাগ্য িকনা তা 
িনধৰ্ারণ করেত পারেবন এবং আেবদন �ি�য়ার সহায়তা পােবন। 

আপিন যিদ অনলাইেন আেবদন করেত চান অথবা আপিন ইংেরিজ, চাইিনজ, হায়িতয়ান ে�েয়াল, 
েকািরয়ান, রািশয়ান বা �্যািনশ ভাষায় আেবদন করেত চান তাহেল অন�ুহ কের আমােদর অথৰ্দ�েরর 
ওেয়বসাইট েদখুন, ওেয়বসাইট: www.nyc.gov/finance।  এছাড়াও আপিন 311-এ কল কের অথবা 
ম্যানহ্যাটেনর 66 জন ি�েটর SCRIE/DRIE অিফেস িগেয় এইসব তথ্য এবং এইসব ভাষায় আেবদেনর 
অনেুরাধ করেত পােরন।  অিতির� ভাষায় আেবদনপ� �ত উপল� হেব।       

অথৰ্দ�র আপনােক সহায়তার জন্য আপনার সে� রেয়েছ, এবং আমরা সম� িনউইয়কৰ্ বাসীেক 
SCRIE/DRIE ে�া�ােম আেবদেনর জন্য উত্সািহত করিছ। 

িবনীত,  

িনউইয়কৰ্  শহর,  
েময়র অিফস

িনউইয়কৰ্ ,  N Y  1 0 0 0 7



সিূচপ�  
িবভাগ 2:  েযাগ্যতা 
বির� নাগিরকেদর ভাড়া বিৃ� ছােড়র (SCRIE) ে�া�াম 
�িতব�ী নাগিরকেদর ভাড়া বিৃ� ছােড়র (SCRIE) ে�া�াম
অেযাগ্য অ্যাপাটৰ্ েম� 
আেয়র ে�ে� েযাগ্যতার শতৰ্
অথৰ্দ�র িকভােব আমার আয় গণনা করেব?
ে�া�ােমর জন্য আেয়র ে�ে� িক পিরমাণ বাদ েদওয়ার অনমুিত েদওয়া হয়?
ে�া�ােমর জন্য আেয়র ে�ে� িক পিরমাণ বাদ েদওয়ার অনমুিত েদওয়া হয় না?
আিম কর না জমা িদেয় থাকেল িকভােব আমার আয় েদখাব?
িকভােব অথৰ্দ�র িনধৰ্ারণ করেব েয আমার বাড়ী ভাড়া আমার আেয়র েথেক 1/3 েবশী
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িবভাগ 3: আপনার বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করন
িকভােব অথৰ্দ�র িনধৰ্ারণ করেব েয বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করেত হেব
বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করেত হেব তা বিধৰ্ত কভােরর মেধ্য অ�ভুৰ্ � হেব 
কখন SCRIE/DRIE �ারা েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) বৃি�র অথৰ্ �দান করা হয়?
কখন SCRIE/DRIE �ারা েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) বৃি�র অথৰ্ �দান করা হয় না?
িক ধরেনর মলূ্য SCRIE/DRIE �দান কের না?
আিম েয বাড়ী ভাড়া িদই তা আইিন বাড়ী ভাড়ার েথেকও কম (এিটেক প�পাতমলূক বাড়ী 
ভাড়া বেল উে�খ করা হয়), কম পিরমােণও িক আমার বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� হেব?
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িবভাগ 1: NYC ের� ি�জ ে�া�াম িক? 1



িবভাগ 4: �থম বার আেবদন
অথৰ্দ�রেক েযসব নিথ পাঠােত হেব

যিদ েকােনা পিরবােরর েকউ SCRIE বা DRIE-এর জন্য আেবদন কের থােকন তাহেল েসই 
পিরবােরর অন্য েকউিক SCRIE-এর জন্য আেবদন করেত পারেবন?

যিদ এিট আমার অ্যাপাটৰ্ েমে�র �থম লীজ হয় অথবা আিম যিদ বিধৰ্ত লীজ না েপেয় থািক তাহেল 
িক আিম আেবদন করেত পারব?

আেবদন করার জন্য আমােক িক বাড়ীর মািলেকর কােছ অনমুিত িনেত হেব?

আমার বাড়ীর মািলক িক NYC ভাড়া বিৃ� ছাড় ে�া�াম েথেক আমার অংশ�হণ �ত্যাখ্যান করেত 
পাের?

আমার বািড়ওয়ালা অন্য ভাড়ােটেদর কম ভাড়া পিরেশােধর জন্য িক আমােক উে�দ করেত পারেব?

এই সুিবধািট িক আমােক উে�েদর হাত েথেক র�া করেব?
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িবভাগ 5: আেবদন জমা েদওয়া হেয়েছ। এখন িক?
পযৰ্ােলাচনা �ি�য়া ও িব�ি�

িকভােব আেবদন করেত হয়

কখন আপনার সুিবধা েশষ হেব

যিদ আমার আেবদেনর �ি�য়ার জন্য কেয়ক মাস সময় লােগ তাহেল, আমার বাড়ীওয়ালা িক 
ভূতােপ�া ে�িডট পােবন?

যিদ আমার বাড়ীওয়ালা একিট ভূতােপ�া ে�িডট ইসু্য কের তাহেল, আিম িক েসিট আমােক নগেদ 
েদওয়ার জন্য আেবদন করেত পাির?

যিদ আিম অনেুমািদত হয় হই তাহেল িক আিম অথৰ্দ�র েথেক েচক পােবা?

আেবদন পে� একজন ভাড়ােট �িতিনিধর নাম িলখেত বলা হেয়েছ, আমার িক একজন ভাড়ােট 
�িতিনিধ থাকেত হেব?
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িবভাগ 7: সিুবধার সময়কােল পিরবতৰ্ নসমূহ
অন্য অ্যাপাটৰ্ েমে� চেল যােবন?
নতুন অ্যাপাটৰ্ েম� আপনার অবিৃ��া� বাড়ী ভাড়া অথৰ্দ�র িকভােব িনধৰ্ারণ করেব
আমার েবিনিফট িপিরয়েডর সময় েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেমে�র কারেণ (MCI) আমার 
বাড়ী ভাড়া েবেড় েগেল িক হেব?
আিম এখন DRIE পাি� এবং আমার বয়স 62 হেয় েগেছ। আিম িক SCRIE-এ 
�ানা�িরত হেয় যাব?
আিম যখন মারা যাব তখন আমার সুিবধার িক হেব?
উত্তরািধকারী সূে� আমার পিরবার িক আমার সুিবধা পােব?
িকভােব একজন পিরবােরর সদস্য আমার সুিবধার জন্য আেবদন করেত পারেবন?
যিদ পিরবােরর আয় কেম যায় তাহেল িক আমার অবিৃ��া� বাড়ী ভাড়া িক কমােনা হেব?
যিদ েকােনা�েম েখেয় পের েবেঁচ থােকন এমন পিরবােরর সদস্য DRIE-এর জন্য েযাগ্য 
িক� SCRIE-এর জন্য েযাগ্য না হয় তাহেল িক হেব?
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শ�েকােষর পদসমহূ 21

ফমৰ্ এবং আেবদন 23

েযাগােযাগ তথ্য 25

িবভাগ 6: আপনার সিুবধার পনুনৰ্বীকরণ করান
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন
আপনার পুননৰ্বীকরেণর আেবদেনর সে� �েয়াজনীয় নিথ জমা িদেত হেব
আমার েকােনা পুননৰ্বীকরেণর লীজ না থাকেল িক হেব? 
আিম িকভােব আমার পুননৰ্বীকরেণর আেবদন ও সুিবধার ি�িত েচক করেত পারেবা?
আিম যিদ সমেয় আমার পুননৰ্বীকরণ করেত ভুেল যায় তাহেল আমার বাড়ীওয়ালার িক 
তােদর ে�িডট পােবন?
আমার বাড়ীওয়ালা যােত আমার কােছ বাড়ী ভাড়া না চাই তার জন্য িক েকােনা 
অিতির� সময় �দান করা হয়?
আিম যিদ আমার সুিবধার পুননৰ্বীকরণ না কিরেয় ছয় মােসর অিতির� সমেয় যিদ আিম 
আমার অবিৃ��া� বাড়ী ভাড়া �দান করা অব্যাহত রািখ তাহেল িক হেব?
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অেযাগ্য অ্যাপাটৰ্ েম� বলেত েবাঝায়:  
• িনউইয়কৰ্  িসিট হাউিজং অেথািরিট 
(NYCHA) �ারা পিরচািলত সবৰ্জনীন 
আবাসন ইউিনট; 

• েযসব ইউিনট আংিশক বা স�ূণৰ্রূ�েপ ধারা 
8 ভাউচােরর �ারা অথৰ্�দত্ত; 

• অ-িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� (েযমন ব্যি�গত 
বাড়ীেত অ্যাপাটৰ্ েম� এবং েবসরকারী 
সমবায় ভবন যা ঘর ভাড়ার িনয়েমর 
শতৰ্ াধীন নয়); এবং 

• িনেজর ভাড়া করা অ্যাপাটৰ্ েম� অন্য 
কাউেক ভাড়া েদওয়া (এমনিক 
অ্যাপাটৰ্ েম� ভাড়া-িনয়ি�ত হেলও)। 

আেয়র ে�ে� েযাগ্যতার শতৰ্ : 
• যখন পিরবােরর েমাট আয় $50,000 বা 
তার কম। 

• আপনােক অবশ্যই আপনার আেবদন করার 
আেগ অ্যাপাটৰ্ েমে� েযসব পিরবােরর 
সদস্যরা থাকেতন তােদর আপনার িনেজর 
এবং আপনার বাড়ীর সকেলর জন্য আয় 
স�েকৰ্  তথ্য জানােত হেব:  

• উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ 2015 
সােল আেবদন কেরন, তাহেল অন�ুহ 
কের 2014 সােলর আয় সং�া� নিথ 
জম িদন। 

• আপিন যিদ কাউেক েবডরম ভাড়া 
েদন তার আয় এখােন অ�ভুৰ্ � করার 
দরকার েনই। যিদও, আপিন তার 
কাছ েথেক যা আয় কেরেছন েসই 
স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক জানােত 
হেব। 

বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (SCRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার 
এগিল হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 62 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে� উত্তরািধকার 
অিধকার েদওয়া হেয়েছ এমন হেত হেব; 

• পিরবােরর সকল সদেস্যর আয় িনেয় েমাট আয় $50,000 বা তার কম হেত হেব; এবং 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন। 

েয সম� SCRIE আেবদনকারীরা হাউিজং েডেভলপেম� (HDFC) বা িমেচল-লামা অ্যাপাটৰ্ েমে� 
থােকন তােদরেক SCRIE-এ আেবদন করার জন্য অবশ্যই আবাসনদ�র, সংর�ণ ও িবকাশ 
(HPD) দ�েরর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, অন�ুহ কের 
212-863-8494 ন�ের কল করন অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (DRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার এগিল 
হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 18 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে�র বা এমন 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র উত্তরািধকার অিধকার েদওয়া হেয়েছ েযিট েকােনা ভবেন অবি�ত, েযখােন 
মটৰ্ েগজ জাতীয় আবাসন আইেনর ধারা 213-এর অধীেন বীমা করা আেছ, এর মািলকানা 
িমেচল-লামা েডেভলপেম�, িলিমেটড িডিভেড� হাউিজং েকা�ািন, িরেডেভলপেম� েকা�ািনর 
বা িনউইয়কৰ্  ে�েটর �াইেভট হাউিজং ফাইন্যা� আইেনর অধীেন হাউিজং েডেভলপেম� ফা� 
কেপৰ্ােরশন (HDFC)-এর অ�ভুৰ্ �। 

• পািরবােরর েমাট আয় $50,000 বা তার কম; 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন; এবং 
• আপনােক অবশ্যই এগিলর মেধ্য একিটর অিধকারী হেত হেব: 

• েফডােরল সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); 
• েফডােরল েসাশ্যাল িসিকউিরিট িডেসিবিলিট ই�েুর� (SSDI); 
• ইউ.এস িডপাটৰ্ েম� অব্ েভটারা� িডসািবিলিট েপনশন বা কমেপনেসশন; অথবা 
• যিদ আেবদনকারী অতীেত SSI বা SSDI েপেয় থােক তাহেল �িতব�কতা সং�া� Medicaid। 

1970 সােল, িনউইয়েকৰ্  বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র েথেক ছাড় েদওয়ার 
(SCRIE) ে�া�াম শু�র হয়, েযাগ্য �বীণ নাগিরকেদরেক ভিবষ্যেতর ঘর ভাড়া বৃি�র 
েথেক অব্যাহিতর ��াব েদয়। 2005 সােল, এিটেক স�সািরত কের এর মেধ্য �িতব�ী 
নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র েথেক ছাড় েদওয়ার (DRIE) ে�া�াম অ�ভুৰ্ � করা হয়। 
একসােথ, SCRIE এবং DRIE NYC ের� ি�জ ে�া�াম িহেসেব পিরিচত। এই ে�া�াম 
েযাগ্য �বীণ নাগিরকেদর (62 বা তার বয়সী) এবং �িতব�ী নাগিরকেদর জন্য ঘর 
ভাড়া না বািড়েয় ব্যয়সাধ্য আবাসেন থাকেত সাহায্য কের। এই ে�া�ােমর অধীেন, 
ভূস�িত্তর কর ে�িডট �কৃত ঘর ভাড়ার পিরমাণ এবং আপনােক (ভাড়ােট) অবিৃ��া� 
হাের কত টাকা িদেত হেব তা কভার কের। 

NYC অথৰ্দ�ের, আমােদর ল�্য হল আপিন ে�া�ামিট বেুঝেছন এবং আপিন আপনার 
সুিবধা িঠক মেতা পাে�ন তা িনি�ত করা। আপিন যিদ একজন �বীণ নাগিরক অথবা 
�িতব�ী ভাড়ােট হন তাহেল, এই িনেদৰ্ িশকা েথেক আপিন এগিল সহ আপনার �েয়াজনীয় 
তথ্য েপেয় যােবন: েযাগ্যতার শতৰ্ , আেবদন �ি�য়া, েবিনিফট, পুননৰ্বীকরণ, এবং �ায়শই 
িজ�ািসত ��াবলীর উত্তর। 

  NYC ের� ি�জ ে�া�াম িক?
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অেযাগ্য অ্যাপাটৰ্ েম� বলেত েবাঝায়:  
• িনউইয়কৰ্  িসিট হাউিজং অেথািরিট 
(NYCHA) �ারা পিরচািলত সবৰ্জনীন 
আবাসন ইউিনট; 

• েযসব ইউিনট আংিশক বা স�ূণৰ্রূ�েপ ধারা 
8 ভাউচােরর �ারা অথৰ্�দত্ত; 

• অ-িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� (েযমন ব্যি�গত 
বাড়ীেত অ্যাপাটৰ্ েম� এবং েবসরকারী 
সমবায় ভবন যা ঘর ভাড়ার িনয়েমর 
শতৰ্ াধীন নয়); এবং 

• িনেজর ভাড়া করা অ্যাপাটৰ্ েম� অন্য 
কাউেক ভাড়া েদওয়া (এমনিক 
অ্যাপাটৰ্ েম� ভাড়া-িনয়ি�ত হেলও)। 

আেয়র ে�ে� েযাগ্যতার শতৰ্ : 
• যখন পিরবােরর েমাট আয় $50,000 বা 
তার কম। 

• আপনােক অবশ্যই আপনার আেবদন করার 
আেগ অ্যাপাটৰ্ েমে� েযসব পিরবােরর 
সদস্যরা থাকেতন তােদর আপনার িনেজর 
এবং আপনার বাড়ীর সকেলর জন্য আয় 
স�েকৰ্  তথ্য জানােত হেব:  

• উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ 2015 
সােল আেবদন কেরন, তাহেল অন�ুহ 
কের 2014 সােলর আয় সং�া� নিথ 
জম িদন। 

• আপিন যিদ কাউেক েবডরম ভাড়া 
েদন তার আয় এখােন অ�ভুৰ্ � করার 
দরকার েনই। যিদও, আপিন তার 
কাছ েথেক যা আয় কেরেছন েসই 
স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক জানােত 
হেব। 

েযাগ্যতা
বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (SCRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার 
এগিল হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 62 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে� উত্তরািধকার 
অিধকার েদওয়া হেয়েছ এমন হেত হেব; 

• পিরবােরর সকল সদেস্যর আয় িনেয় েমাট আয় $50,000 বা তার কম হেত হেব; এবং 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন। 

েয সম� SCRIE আেবদনকারীরা হাউিজং েডেভলপেম� (HDFC) বা িমেচল-লামা অ্যাপাটৰ্ েমে� 
থােকন তােদরেক SCRIE-এ আেবদন করার জন্য অবশ্যই আবাসনদ�র, সংর�ণ ও িবকাশ 
(HPD) দ�েরর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, অন�ুহ কের 
212-863-8494 ন�ের কল করন অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (DRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার এগিল 
হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 18 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে�র বা এমন 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র উত্তরািধকার অিধকার েদওয়া হেয়েছ েযিট েকােনা ভবেন অবি�ত, েযখােন 
মটৰ্ েগজ জাতীয় আবাসন আইেনর ধারা 213-এর অধীেন বীমা করা আেছ, এর মািলকানা 
িমেচল-লামা েডেভলপেম�, িলিমেটড িডিভেড� হাউিজং েকা�ািন, িরেডেভলপেম� েকা�ািনর 
বা িনউইয়কৰ্  ে�েটর �াইেভট হাউিজং ফাইন্যা� আইেনর অধীেন হাউিজং েডেভলপেম� ফা� 
কেপৰ্ােরশন (HDFC)-এর অ�ভুৰ্ �। 

• পািরবােরর েমাট আয় $50,000 বা তার কম; 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন; এবং 
• আপনােক অবশ্যই এগিলর মেধ্য একিটর অিধকারী হেত হেব: 

• েফডােরল সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); 
• েফডােরল েসাশ্যাল িসিকউিরিট িডেসিবিলিট ই�েুর� (SSDI); 
• ইউ.এস িডপাটৰ্ েম� অব্ েভটারা� িডসািবিলিট েপনশন বা কমেপনেসশন; অথবা 
• যিদ আেবদনকারী অতীেত SSI বা SSDI েপেয় থােক তাহেল �িতব�কতা সং�া� Medicaid। 
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যিদও পিরবার উভয় 
ে�া�ােমর জন্য েযাগ্য 
হেত পাের, িক� 
আইনানসুাের একসে� 
েকােনা পিরবারেক 
SCRIE এবং 
DRIE-এর সুিবধা 
পাওয়ার অনেুমাদন 
েদওয়া হয় না। 

অেযাগ্য অ্যাপাটৰ্ েম� বলেত েবাঝায়:  
• িনউইয়কৰ্  িসিট হাউিজং অেথািরিট 
(NYCHA) �ারা পিরচািলত সবৰ্জনীন 
আবাসন ইউিনট; 

• েযসব ইউিনট আংিশক বা স�ূণৰ্রূ�েপ ধারা 
8 ভাউচােরর �ারা অথৰ্�দত্ত; 

• অ-িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� (েযমন ব্যি�গত 
বাড়ীেত অ্যাপাটৰ্ েম� এবং েবসরকারী 
সমবায় ভবন যা ঘর ভাড়ার িনয়েমর 
শতৰ্ াধীন নয়); এবং 

• িনেজর ভাড়া করা অ্যাপাটৰ্ েম� অন্য 
কাউেক ভাড়া েদওয়া (এমনিক 
অ্যাপাটৰ্ েম� ভাড়া-িনয়ি�ত হেলও)। 

আেয়র ে�ে� েযাগ্যতার শতৰ্ : 
• যখন পিরবােরর েমাট আয় $50,000 বা 
তার কম। 

• আপনােক অবশ্যই আপনার আেবদন করার 
আেগ অ্যাপাটৰ্ েমে� েযসব পিরবােরর 
সদস্যরা থাকেতন তােদর আপনার িনেজর 
এবং আপনার বাড়ীর সকেলর জন্য আয় 
স�েকৰ্  তথ্য জানােত হেব:  

• উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ 2015 
সােল আেবদন কেরন, তাহেল অন�ুহ 
কের 2014 সােলর আয় সং�া� নিথ 
জম িদন। 

• আপিন যিদ কাউেক েবডরম ভাড়া 
েদন তার আয় এখােন অ�ভুৰ্ � করার 
দরকার েনই। যিদও, আপিন তার 
কাছ েথেক যা আয় কেরেছন েসই 
স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক জানােত 
হেব। 

বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (SCRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার 
এগিল হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 62 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে� উত্তরািধকার 
অিধকার েদওয়া হেয়েছ এমন হেত হেব; 

• পিরবােরর সকল সদেস্যর আয় িনেয় েমাট আয় $50,000 বা তার কম হেত হেব; এবং 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন। 

েয সম� SCRIE আেবদনকারীরা হাউিজং েডেভলপেম� (HDFC) বা িমেচল-লামা অ্যাপাটৰ্ েমে� 
থােকন তােদরেক SCRIE-এ আেবদন করার জন্য অবশ্যই আবাসনদ�র, সংর�ণ ও িবকাশ 
(HPD) দ�েরর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, অন�ুহ কের 
212-863-8494 ন�ের কল করন অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (DRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার এগিল 
হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 18 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে�র বা এমন 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র উত্তরািধকার অিধকার েদওয়া হেয়েছ েযিট েকােনা ভবেন অবি�ত, েযখােন 
মটৰ্ েগজ জাতীয় আবাসন আইেনর ধারা 213-এর অধীেন বীমা করা আেছ, এর মািলকানা 
িমেচল-লামা েডেভলপেম�, িলিমেটড িডিভেড� হাউিজং েকা�ািন, িরেডেভলপেম� েকা�ািনর 
বা িনউইয়কৰ্  ে�েটর �াইেভট হাউিজং ফাইন্যা� আইেনর অধীেন হাউিজং েডেভলপেম� ফা� 
কেপৰ্ােরশন (HDFC)-এর অ�ভুৰ্ �। 

• পািরবােরর েমাট আয় $50,000 বা তার কম; 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন; এবং 
• আপনােক অবশ্যই এগিলর মেধ্য একিটর অিধকারী হেত হেব: 

• েফডােরল সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); 
• েফডােরল েসাশ্যাল িসিকউিরিট িডেসিবিলিট ই�েুর� (SSDI); 
• ইউ.এস িডপাটৰ্ েম� অব্ েভটারা� িডসািবিলিট েপনশন বা কমেপনেসশন; অথবা 
• যিদ আেবদনকারী অতীেত SSI বা SSDI েপেয় থােক তাহেল �িতব�কতা সং�া� Medicaid। 
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অথৰ্দ�র িকভােব আমার আয় গণনা করেব?  
েযাগ্যতা িনধৰ্ারণ করার জন্য আয় গণনা করেত সম� উত্েসর আয় সংযু� করা 
হয়। SCRIE এবং DRIE-এর উভয়ই ে�ে� আইনানসুাের েযাগ্যতা িনধৰ্ারণ করেত 
করেযাগ্য এবং অ-করেযাগ্য আয় ব্যবহার করা হয়। যিদও, উপহার এবং 
উত্তরািধকার সূে� পাওয়া েকােনা িকছুেক আয় িহেসেব অ�ভুৰ্ � করা হয় না। 

ে�া�ােমর জন্য আেয়র ে�ে� িক পিরমাণ বাদ েদওয়ার অনমুিত েদওয়া হয়?  
• েফডােরল, ে�ট এবং �ানীয় কর; এবং 
• সামািজক িনরাপত্তা কর। 

ে�া�ােমর জন্য আেয়র ে�ে� িক পিরমাণ বাদ েদওয়ার অনমুিত েদওয়া হয় না?  
• িচিকত্সা বাবদ খরচ; 
• েমিডেকয়ার ি�িময়াম; এবং 
• মলূধন বা ব্যবসার �িত 

আিম কর না জমা িদেয় থাকেল িকভােব আমার আয় েদখােবা?   
NYC ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত ে�া�ােম েযাগ্য হওয়ার জন্য আপনােক কর জমা 
িদেত হেব না। যিদও, আপিন ও আপনার পিরবার িকভােব আয় কেরন েযমন তা 
েবাঝােনার জন্য আপনােক েয েকােনা নিথ েযমন সামািজক িনরাপত্তা িববৃিত, 
অবসর ভাতার িববিৃত, IRA/ অ্যানইুিট (বািষৰ্ক বিৃত্ত) িববিৃত (আেয়র িববিৃত 
সহ), IRS ফমৰ্ 1099 এবং/অথবা W2, অবশ্যই জমা িদেত হেব। 

আপিন যিদ পিরবার বা ব�ুেদর েথেক আিথৰ্ক সহায়তা েপেয় থােকন তাহেল 
অন�ুহ কের তার েথেক পাওয়া সহায়তার পিরমাণ ও অব�া সহ িবশদ িববরেণর 
িচিঠ জমা িদন। 

অেযাগ্য অ্যাপাটৰ্ েম� বলেত েবাঝায়:  
• িনউইয়কৰ্  িসিট হাউিজং অেথািরিট 
(NYCHA) �ারা পিরচািলত সবৰ্জনীন 
আবাসন ইউিনট; 

• েযসব ইউিনট আংিশক বা স�ূণৰ্রূ�েপ ধারা 
8 ভাউচােরর �ারা অথৰ্�দত্ত; 

• অ-িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� (েযমন ব্যি�গত 
বাড়ীেত অ্যাপাটৰ্ েম� এবং েবসরকারী 
সমবায় ভবন যা ঘর ভাড়ার িনয়েমর 
শতৰ্ াধীন নয়); এবং 

• িনেজর ভাড়া করা অ্যাপাটৰ্ েম� অন্য 
কাউেক ভাড়া েদওয়া (এমনিক 
অ্যাপাটৰ্ েম� ভাড়া-িনয়ি�ত হেলও)। 

আেয়র ে�ে� েযাগ্যতার শতৰ্ : 
• যখন পিরবােরর েমাট আয় $50,000 বা 
তার কম। 

• আপনােক অবশ্যই আপনার আেবদন করার 
আেগ অ্যাপাটৰ্ েমে� েযসব পিরবােরর 
সদস্যরা থাকেতন তােদর আপনার িনেজর 
এবং আপনার বাড়ীর সকেলর জন্য আয় 
স�েকৰ্  তথ্য জানােত হেব:  

• উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ 2015 
সােল আেবদন কেরন, তাহেল অন�ুহ 
কের 2014 সােলর আয় সং�া� নিথ 
জম িদন। 

• আপিন যিদ কাউেক েবডরম ভাড়া 
েদন তার আয় এখােন অ�ভুৰ্ � করার 
দরকার েনই। যিদও, আপিন তার 
কাছ েথেক যা আয় কেরেছন েসই 
স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক জানােত 
হেব। 

বির� নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (SCRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার 
এগিল হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 62 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে� উত্তরািধকার 
অিধকার েদওয়া হেয়েছ এমন হেত হেব; 

• পিরবােরর সকল সদেস্যর আয় িনেয় েমাট আয় $50,000 বা তার কম হেত হেব; এবং 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন। 

েয সম� SCRIE আেবদনকারীরা হাউিজং েডেভলপেম� (HDFC) বা িমেচল-লামা অ্যাপাটৰ্ েমে� 
থােকন তােদরেক SCRIE-এ আেবদন করার জন্য অবশ্যই আবাসনদ�র, সংর�ণ ও িবকাশ 
(HPD) দ�েরর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, অন�ুহ কের 
212-863-8494 ন�ের কল করন অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বৃি� ছােড়র (DRIE) ে�া�ােমর জন্য আপনার এগিল 
হওয়া/থাকা আবশ্যক: 

• অ�ত 18 বছর বয়স হেত হেব; 
• পিরবােরর কতৰ্ া হেত হেব এবং লীজ/ের� অডৰ্ াের �াথিমক ভাড়ােট িহেসেব নাম থাকেত হেব 
অথবা ভাড়া িনয়ি�ত, ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল অ্যাপাটৰ্ েমে�র বা এমন 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র উত্তরািধকার অিধকার েদওয়া হেয়েছ েযিট েকােনা ভবেন অবি�ত, েযখােন 
মটৰ্ েগজ জাতীয় আবাসন আইেনর ধারা 213-এর অধীেন বীমা করা আেছ, এর মািলকানা 
িমেচল-লামা েডেভলপেম�, িলিমেটড িডিভেড� হাউিজং েকা�ািন, িরেডেভলপেম� েকা�ািনর 
বা িনউইয়কৰ্  ে�েটর �াইেভট হাউিজং ফাইন্যা� আইেনর অধীেন হাউিজং েডেভলপেম� ফা� 
কেপৰ্ােরশন (HDFC)-এর অ�ভুৰ্ �। 

• পািরবােরর েমাট আয় $50,000 বা তার কম; 
• মািসক পািরবািরক আেয়র �ায় এক-তৃতীয়াংেশর েবশী ঘর ভাড়া িহসােব েদন; এবং 
• আপনােক অবশ্যই এগিলর মেধ্য একিটর অিধকারী হেত হেব: 

• েফডােরল সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); 
• েফডােরল েসাশ্যাল িসিকউিরিট িডেসিবিলিট ই�েুর� (SSDI); 
• ইউ.এস িডপাটৰ্ েম� অব্ েভটারা� িডসািবিলিট েপনশন বা কমেপনেসশন; অথবা 
• যিদ আেবদনকারী অতীেত SSI বা SSDI েপেয় থােক তাহেল �িতব�কতা সং�া� Medicaid। 
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অথৰ্দ�র আপনার মািসক আেয়র 1/3 অংেশর সে� মািসক ঘর ভাড়ার তুলনা করেব 

আপনার বতৰ্ মান 
মািসক ঘর ভাড়া 
যিদ $ 1,250 হয় 
তাহেল 

আপনার বতৰ্ মান মািসক 
ঘর ভাড়া যিদ $ 1,250 বা 
তার কম হয় তাহেল আপিন 
েযাগ্য হেবন না 2 �িত মােস

$1,250

ধাপ

অথৰ্দ�র আপনার আেয়র 1/3 অংেশর গণনা করেব 
যিদ অথৰ্দ�র গণনা 
কের েদেখ েয 
আপনার বািষৰ্ক 
পািরবািরক আয়1 $ 45,000

তাহেল $ 45,000 
েক 12 িদেয় ভাগ 
করেত হেব অথবা 
তা হেব 

$ 3,750

ধাপ
তাহেল আপনর মািসক আয় 
$ 3,750 -এর এক তৃতীয়াংশ 
কত তা জানেত 3 িদেয় ভাগ 
করেত হেব অথবা তা হেব

$ 1,250

যিদ আপনার বািষৰ্ক পিরবািরক
আয় এইরকম হয় 

আপনর পািরবািরক
মািসক আয় হেব 

েযাগ্য হওয়ার জন্য আপনার মািসক 
ঘর ভাড়া এর েথেক েবশী হেত হেব 

$ 15,000.00 
$ 20,000.00 
$ 25,000.00 
$ 30,000.00
$ 35,000.00
$ 40,000.00 
$ 50,000.00

$ 1,250.00 $ 416.67
$ 1,666.67 $ 555.56
$ 2,083.33 $ 694.44
$ 2,500.00 $ 833.33
$ 2,916.67 $ 972.22
$ 3,333.33 $ 1,111.11
$ 4,166.67 $ 1,388.89

িকভােব অথৰ্দ�র িনধৰ্ারণ করেব েয আমার বাড়ী ভাড়া আমার আেয়র েথেক 1/3 েবশী 

আেরা উদাহরণগিল বািষৰ্ক পািরবািরক আেয়র উপর িভিত্ত কের 

িবভাগ 2: েযাগ্যতা 
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$ 700
আপনার বতৰ্ মান

ঘর ভাড়া হল মােস

$650

$ 650মািসক টাকা হেব

যিদ আপনার মািসক আয় 
$650 (আপনার আেগর ঘর 
ভাড়া) কম হয় 

তাহেল আপনার অবিধৰ্ত ঘর 
ভাড়া হেব 

যিদ আপনার মািসক আয় 
$650 (ধরন $675) েবশী 
হয় 

তাহেল আপনার অবিৃ� �া� 
ঘর ভাড়া হেব $675 

আপনার মািসক আেয়র 1/3 গণনা করেত 5 নং পৃ�ার চাটৰ্  েদখুন। 

আপনার আেগর 
ঘর ভাড়া িছল 

মািসক টাকা

িকভােব অথৰ্দ�র িনধৰ্ারণ 
করেব েয বাড়ী ভাড়া 
েদওয়া ব� করেত হেব
অথৰ্দ�র আপনার ঘর ভাড়া আেগর 
পিরমােণ িনিদৰ্� করেব অথবা 
মািসক আেয়র 1/3 অংেশর েবশী 
হেল তা কম কের িনিদৰ্� করেব। 

িকভােব িনধৰ্ারণ করা হয় তা 
েবাঝার জন্য িনেচর উদাহরেণ তা 
ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। 

আপনার বাড়ী 
ভাড়া েদওয়া 
ব� করন

িবভাগ 3: 

$ 675মািসক টাকা হেব
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বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করেত হেব তা বিধৰ্ত কভােরর মেধ্য অ�ভুৰ্ � হেব 
বিধৰ্ত কভার িক তা িন�িলিখত উদাহরেণ ব্যাখ্যা করা হেয়েছ, যিদও িকছু ব্যিত�ম থাকেত পাের। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
• লীেজর পুননৰ্বীকরণ বিৃ� হেয়েছ; 
• েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) ভবনব্যাপী সং�ােরর খরেচর জন্য মািলেকর 
�িতপূরণ বিৃ� কের, েযমন নতুন ছাদ বা বয়লার; এবং 

• েকােনা বাড়ীওয়ালা িযিন �দশৰ্ন কেরেছন েয তার ঘর ভাড়া েথেক আয় িদেয় অিনবাযৰ্ 
খরচ সামাল েদওয়া স�ব নয় তােক �িতপূরণ িদেত বৃি� অনেুমাদন করা হেয়েছ 
(ক� লাঘেবর আেদশ)। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
• ম্যাি�মাম কােলকেটবল ের� (MCR) বিৃ� হেয়েছ; 
• �ালানীর বিৃ�র জন্য বাড়ীওয়ালােক �িতপূরণ িদেত ফুেয়ল ক� অ্যাডজা�েম� 
(FCA); 

• েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) ভবনব্যাপী সং�ােরর খরেচর জন্য মািলেকর 
�িতপূরণ বিৃ� কের, েযমন নতুন ছাদ বা বয়লার; এবং 

• েকােনা বাড়ীওয়ালা িযিন �দশৰ্ন কেরেছন েয তার ঘর ভাড়া েথেক আয় িদেয় অিনবাযৰ্ 
খরচ সামাল েদওয়া স�ব নয় তােক �িতপূরণ িদেত বৃি� অনেুমাদন করা হেয়েছ 
(ক� লাঘেবর আেদশ)। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল 
• ের� িডমা� িরিনউয়াল অথবা লীজ িরিনউয়াল বৃি� হেয়েছ; 
• েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) ভবনব্যাপী সং�ােরর খরেচর জন্য মািলেকর 
�িতপূরণ বিৃ� কের, েযমন নতুন ছাদ বা বয়লার; এবং 

• েকােনা বাড়ীওয়ালা িযিন �দশৰ্ন কেরেছন েয তার ঘর ভাড়া েথেক আয় িদেয় অিনবাযৰ্ 
খরচ সামাল েদওয়া স�ব নয় তােক �িতপূরণ িদেত বৃি� অনেুমাদন করা হেয়েছ 
(ক� লাঘেবর আেদশ)। 

িমেচল-লামা িলিমেটড িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, ধারা 213 সমবায়, বা HDFC 
সমবায় অ্যাপাটৰ্ েম� 

• মলূ ঘর ভাড়া/বহন মেূল্যর ে�ে� বৃি� হেয়েছ; 
• সামিয়ক ইউিটিলিট/�ালানী সারচাজৰ্ ; এবং 
• মলূধন মলূ্যায়ন। 

িবভাগ 3: আপনার বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করন 

Freeze Your Rent, Rev. 12.19.14 (Bengali) pg. 7 of 26 nyc.gov/rentfreeze 7



কখন SCRIE/DRIE �ারা েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) বৃি�র অথৰ্ �দান করা 
হয়? 
যিদ SCRIE/DRIE-এর �াথিমক আেবদেনর রিসেদর তািরেখর 90 িদেনর মেধ্য MCI ইসু্য 
করা হয় তাহেল তা SCRIE/DRIE �ারা কভার করা হয়। 

কখন SCRIE/DRIE �ারা েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� (MCI) বৃি�র অথৰ্ �দান করা 
হয় না? 
যিদ SCRIE/DRIE-এর �াথিমক আেবদেনর রিসেদর তািরেখর 90 িদেনর মেধ্য MCI ইসু্য 
করা না হয় তাহেল তা SCRIE/DRIE �ারা কভার করা হয় না। 

িক ধরেনর মলূ্য SCRIE/DRIE �দান কের না? 
• দােরায়ান, পিরচািরকা বা �ারপাল, বাতানকুূল বা ই�ারকেমর মেতা পিরেষবার 
ে�ে�; 

• নতুন য�পািত, আসবাবপ� বা আপনার ইউিনেটর অন্যান্য আসবাব, বা ৈবদ্ুযিতক 
সরবারেহর উ�িত; 

• অ্যাপাটৰ্ েম� বা অিতির� �ান মানেুষর সংখ্যা বৃি� জন্য েকােনা অিতির� চাজৰ্  
সহ সংেযাজন, সম�য় বা অন্যান্য ব্যি�গত অ্যাপাটৰ্ েম� উ�িত; 

• িনরাপত্তা আমানত; 
• গ্যারােজর এবং অন্যান্য সুিবধার জন্য ভাড়া েদওয়া চাজৰ্ ; এবং ইউিটিলিট খরচ 
(গ্যাস, ইত্যািদ িবদ্ুযৎ, তার)। 

আিম েয বাড়ী ভাড়া িদই তা আইিন বাড়ী ভাড়ার েথেকও কম (এিটেক প�পাতমূলক 
বাড়ী ভাড়া বেল উে�খ করা হয়), কম পিরমােণও িক আমার বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� 
হেব? 
আমরা সাধারণত আইনী ঘর ভাড়ার উপর িভিত্ত কের ঘর ভাড়া িনিদৰ্� কির। যিদও 
এইসব ে�ে� িকছু ব্যিত�ম আেছ: 

• যখন েকােনা লীজ বা প�পাতমলূক ঘর ভাড়া �দানকারী ��ভােব জািনেয় েদন 
েয আেবদনকারী যতিদন ভাড়া থাকেবন ততিদন কম ঘর ভাড়া েদেবন; এবং 

• েযসব ভাড়ািটয়া েলা-ইনকাম হাউিজং ট্যা� (LIHTC) ভবেন বাস কেরন তােদর 
জন্য। 

িবভাগ 3: আপনার বাড়ী ভাড়া েদওয়া ব� করন 
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িবভাগ 4: 

�থম বার আেবদনকারী
অথৰ্দ�রেক েযসব নিথ পাঠােত হেব 
অথৰ্দ�রেক স�ূণৰ্ আেবদনপে�র সে� েয সম� নিথ আপনােক পাঠােত হেব তা সংগিঠত করেত সহায্যােথৰ্ তািলকা 
ব্যবহার করন। কখনই আপনার আসল নিথ পাঠােবন, েকবলমা� �িতিলিপ পাঠান। েকাথায় আপনােক 
আেবদনপ� পাঠােত হেব এবং তেথ্যর িবশদ িববরেণর জন্য “ফমৰ্ এবং েযাগােযােগর তথ্য” পৃ�া েদখুন।  

বয়েসর �মাণপ� - এগিলর মেধ্য েকােনা একিট �িতিলিপ পাঠান

�ী�ধেমৰ্র দী�াসং�া� েরকডৰ্  বাথৰ্ সািটৰ্ িফেকট 

ইউ.এস পাসেপাটৰ্  �াইভার লাইেস� 

নন-�াইভার লাইেস� জ�তািরখ আেছ এমন েকােনা েফডােরল, ে�ট বা �ানীয় নিথ 

আেয়র �মাণপ� - �েযাজ্য সবগিলর�িতিলিপ পাঠান  

েফডােরল ও ে�েটর আয়কর িরটানৰ্ W2 ফমৰ্

1099-SSA SSI েলটার

1099-R েবকার�/1099-G, ই�ের� 1099-INT

সবৰ্জনীন সহায়তা সুিবধার িচিঠ ব্যা� বা ে�াকােরজ অ্যাকাউে�র বছেরর েশেষর িববৃিত 

অবসরভাতা/বািষৰ্ক ভাতার িববিৃত েসাশাল িসিকউিরিট েবিনিফট ে�টেম� (SSA/SSI/SSD)

পাবিলক অ্যািসে�� বােজট ে�টেম� েবাডৰ্ ারেদর কাছ েথেক সই করা িচিঠ েযখােন ভাড়া বাবদ অথৰ্ �দােনর উে�খ থােক

আিথৰ্ক সহায়তা �দানকারী ব�ু/পিরবােরর সদস্যেদর কাছ েথেক সই করা িচিঠ েযখােন আিথৰ্ক সহায়তার অ� উে�িখত হেব 
েকবলমা� DRIE-এর জন্য - এগিলর মেধ্য একিটর েঘািষত িচিঠর �িতিলিপ পাঠান 

• েফডােরল সাি�েম�াল িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); 
• েফডােরল েসাশ্যাল িসিকউিরিট িডেসিবিলিট ই�েুর� (SSDI); 
• ইউ.এস িডপাটৰ্ েম� অব্ েভটারা� িডসািবিলিট েপনশন বা কমেপনেসশন; অথবা 
• যিদ আেবদনকারী অতীেত SSI বা SSDI েপেয় থােক তাহেল �িতব�কতা সং�া� Medicaid। 

Student status letter for any non-working students living in your household 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� - �েযাজ্য সবগিলর �িতিলিপ পাঠান 
লীজ – আপিন ও আপনার বাড়ীওয়ালার মেধ্য �া�িরত আেগর বা বতৰ্ মান লীজ 
প�পাতমলূক ঘর ভাড়া �দানকারী (�েযাজ্য হেল) 

েলা ইনকাম হাউিজং ট্যা� ে�িডট (LIHTC) বা 80/20 or 60/40 �দানকারী (�েযাজ্য হেল) 

DHCR অনেুমািদত MCI (েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম�) আেদশ 
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িমেচল-লামা, িলিমেটড িডিভেড� হাউিজং েকা�ািন িরেডেভলপেম� েকা�ািন 

হাউিজং েডেভলপেম� ফা� েকা�ািন (HDFC) 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� - �েযাজ্য সবগিলর �িতিলিপ পাঠান 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট - এগিলর মেধ্য েকােনা একিটর �িতিলিপ পাঠান
বতৰ্ মান এবং পূেবৰ্র ঘর ভাড়া সহ কতৃৰ্ প� বা মািলেকর েথেক একিট �া�িরত পে�র জন্য DHCR বািষৰ্ক 
অ্যাপাটৰ্ েম� িনব�ন  

DHCR ঘর ভাড়ার েরকডৰ্  

DHCR অনেুমািদত MCI (েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম�) আেদশ 

DRIE-এর জন্য - �েযাজ্য সবগিলর �িতিলিপ পাঠান

হাউিজং সংর�ণ ও উ�য়ন (HPD) বা হাউিজং ও কিমউিনিট পুননৰ্বীকরণ িবভাগ (DHCR) কিমশনােরর 
আেদশ কিমশনােরর আেদশ 
ের� ি��আউট বা িচিঠ, েযখােন শু�রর তািরখ এবং সা�িতকতম ভাড়া বৃি�র অ� উে�খ আেছ 
মলূধন মলূ্যায়ন নিথ
পূবৰ্বত� বছেরর জন্য পিরবােরর আেয়র হলফনামা 

DRIE-এর জন্য - �েযাজ্য সবগিলর �িতিলিপ পাঠান
HDFC কতৃৰ্ প� �ারা �া�িরত ভাড়া/বহন মেূল্যর বৃি�র িব�ি� 
�া�িরত পুননৰ্বীকরণ লীজ (�েযাজ্য হেল) 

SCRIE-এর জন্য - হাউিজং সংর�ণ দ�েরর েযাগােযাগ করন

ে�া�ামিট 100 Gold Street, Room 7M, New York, NY 10038-এর হাউিজং সংর�ণ ও উ�য়ন 
িবভােগর (HPD) �ারা পিরচািলত। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, 212-863-8494 ন�ের কল করন 
অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

SCRIE-এর জন্য - হাউিজং সংর�ণ দ�েরর েযাগােযাগ করন 
ে�া�ামিট 100 Gold Street, Room 7M, New York, NY 10038-এর হাউিজং সংর�ণ ও উ�য়ন 
িবভােগর (HPD) �ারা পিরচািলত। আেবদন ও আেরা তেথ্যর জন্য, 212-863-8494 ন�ের কল করন 
অথবা nyc.gov/hpd ওেয়বসাইট েদখুন 

আেগর বা বতৰ্ মােনর ম্যাি�মাম কালিটেবল ের� (ফমৰ্ RN 26)-এর িব�ি� 

আেগর ও বতৰ্ মান বছেরর জন্য মািলেকর �ালানীর খরচ সম�য়কারী ফেমৰ্র (ফমৰ্ RA33.10) িরেপাটৰ্  ও সািটৰ্ িফেকট 

িবভাগ 4: �থম বার আেবদনকারী 
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যিদ েকােনা পিরবােরর েকউ SCRIE বা DRIE-এর জন্য আেবদন কের থােকন 
তাহেল েসই পিরবােরর অন্য েকউ িক SCRIE-এর জন্য আেবদন করেত পারেবন? 
না, আইনানসুাের একসে� েকােনা পিরবারেক SCRIE এবং DRIE-এর সুিবধা 
পাওয়ার অনেুমাদন েদওয়া হয় না। 

যিদ এিট আমার অ্যাপাটৰ্ েমে�র �থম লীজ হয় অথবা আিম যিদ বিধৰ্ত লীজ না 
েপেয় থািক তাহেল িক আিম আেবদন করেত পারব? 
হ্যাঁ। যিদ আপিন আপনার অনেুমািদত সা�িতক বিধৰ্ত লীজ না েপেয় থােকন 
তাহেল আপনােক ভিবষ্যেত েকােনা বিধৰ্ত ঘর ভাড়া িদেত হেব না। 

আেবদন করার জন্য আমােক িক বাড়ীর মািলেকর কােছ অনমুিত িনেত হেব? 
না, আপনার েযাগ্যতা আপনার আেবদন এবং সহায়ক নিথর উপর িভিত্ত কের িনণৰ্য় 
করা হয়। 

আমার বাড়ীর মািলক িক NYC ভাড়া বৃি� ছাড় ে�া�াম েথেক আমার অংশ�হণ 
�ত্যাখ্যান করেত পাের? 
না আপিন েযাগ্য হেল আপিন আইিন মেত েসই সুিবধা পােবন। বাড়ীওয়ালা 
ভাড়ািটয়ােক েকােনা ে�া�ােম অংশ�হণ করা েথেক বাধা িদেত পারেবন না। 

আমার বািড়ওয়ালা অন্য ভাড়ােটেদর কম ভাড়া পিরেশােধর জন্য িক আমােক 
উে�দ করেত পারেব? 
না, আপনােক উে�দ করেত পারেব না কারণ আপিন এই ে�া�ােম অংশ�হণ 
করেছন। 

এই সিুবধািট িক আমােক উে�েদর হাত েথেক র�া করেব? 
না। সমেয় ঘর ভাড়া না েদওয়া সহ আেরা অেনক রকেমর কারণ আেছ যার জন্য 
ভাড়ািটয়ােক উে�দ করা হেত পাের। SCRIE/DRIE সুিবধা পাওয়া আপনােক 
উে�েদর িবরে� সুর�া েদেব না। 

িবভাগ 4: �থম বার আেবদনকারী 
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আপনার অনেুমাদন পে� 
ডেকট ন�র থােক, যা 
আপনার কােছ অনন্য। 
আমরা আপনার সুিবধা 
স�েকৰ্  যত নিথ আপনােক 
পাঠাব সেবেতই আপনার 
ডেকট ন�র থাকেব। সম� 
নিথেত ডেকট ন�র আেছ 
িকনা তার জন্য অথৰ্দ�েরর 
সে� েযাগােযাগ করন। 

পযৰ্ােলাচনা �ি�য়া ও িব�ি� 
• আপিন েযাগ্য িকনা তার জন্য অথৰ্দ�র আপনার আেবদন 
পযৰ্ােলাচনা করেবন। 

• যত�ণ না অথৰ্দ�র েথেক আপনার আেবদন অনেুমাদন করা 
হে� তত�ণ আপনােক ঘর ভাড়া ও যিদ েবেড় থােক তাহেল 
েসই পিরমাণ ঘর ভাড়া েদওয়া চািলেয় েযেত হেব। 

• 45 িদেনর মেধ্য আপনার আেবদেনর ি�িত স�িকৰ্ ত িচিঠ 
পােবন। আপনার আেবদন অনেুমািদত হেয়েছ িকনা বা 
আপনার েথেক অিতির� নিথ লাগেব িকনা তা আপিন েসই 
িচিঠ েথেক জানেত পারেবন। 

1. আেবদন অনেুমািদতআপিন অনেুমাদেনর 
একিট িচিঠ পােবন েযখােন িবশেদ এগিল বলা থাকেব: 

• অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ; 
• আপনার বাড়ীওয়ালােক অথৰ্দ�র কত অথৰ্ েদেব 
(�িডট); এবং 

• আপনার েবিনিফট িপিরয়েডর শু�র ও েশষ 
(উদাহরণ�রপ, যিদ আমরা আপনার আেবদন 15 ই েম 
পাই,এবং তা যিদ অনেুমাদন পায় তাহেল আপনার 
েবিনিফট িপিরয়ড শু�র হেব 1লা জনু েথেক)। 

আপনার বাড়ীওয়ালাও একিট অনেুমাদন প� পােবন। যিদ 
ফাইেল আপনার েকােনা ভাড়ােট �িতিনিধ থােক তাহেল িতিনও 
অনেুমাদন বা �ত্যাখ্যােনর �িতিলিপ পােবন। 

2. আেবদন �ত্যাখ্যান
আপিন িক/িক িক কারেণ েযাগ্য নন েসই স�িকৰ্ ত তথ্য সহ 
আপিন একিট িচিঠ পােবন। িস�াে�র িবরে� আপনার আেবদন 
করার অিধকার আেছ। আেরা তেথ্যর জন্য পরবত� পৃ�া 
"িকভােব আেবদন করেবন" তা েদখুন। 

3. তথ্য অনেুরাধ 
আপনার আেবদেনর িস�া� েনওয়ার আেগ আপনােক আেরা 
নিথর অনেুরাধ করা হেব। 

আেবদন জমা 
েদওয়া হেয়েছ। 
জমা েদওয়া 
হেয়েছ। 
এর পের িক? 

িবভাগ 5: 
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িকভােব আেবদন করেত হয় 
আপনােক অবশ্যই সম� সহায়ক নিথ সহ আপীল করার আেবদন জমা করেত হেব। 
আপীেলর ফমৰ্ অথৰ্দ�েরর িস�া� পাওয়ার 60 িদেনর মেধ্য পাঠােত হেব। ডাকেযােগ 
পাঠােনার জন্য “েযাগােযােগর তথ্য” পৃ�া েদখুন। ইিতমেধ্য আপীল �ত্যাখ্যান হেয়েছ এমন 
ে�ে� আপিন অন্য আপীল জমা করেত পারেবন না। 

কখন আপনার সিুবধা েশষ হেব 
আপনার অনেুমাদন পে� আপনার েবিনিফট েশষ হওয়ার তািরখ েদওয়া আেছ। আপনার িক 
ধরেণর অ্যাপাটৰ্ েম� রেয়েছ এবং আপনার কখন অনেুমাদন হে� তার উপর এিট িনভৰ্ র 
করেছ। আপিন যিদ এখােন বাস কেরন: 

ভাড়া ি�িতশীল 
অ্যাপাটৰ্ েম� 
আপনার বতৰ্ মান লীেজর েময়াদ েশষ 
হওয়ার তািরেখ আপনার সুিবধার 
েময়াদ েশষ হেয় যােব। উদাহরণ�রপ, 
15 ই েম, 2014 এ আেবদন কেরন 
এবং আপনার বতৰ্ মান লীেজর েময়াদ 
31 েশ েম, 2015 এ েশষ হেয় যায় 
তাহেল আপনার 31 েশ েম, 2015 
সােল আপনার েবিনিফেটর েময়াদ েশষ 
হেয় যােব। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট 
আপনার িডমা�/বিধৰ্ত লীেজর েময়াদ 
েশষ হওয়ার তািরেখ আপনার সুিবধার 
েময়াদ েশষ হেয় যােব। উদাহরণ�রপ, 
আপিন যিদ 15 ই েম, 2014 এ 
আেবদন কেরন এবং আপনার বতৰ্ মান 
ের� িডমা� বা লীজ যিদ 31 েশ 
েম, 2015 এ েশষ হেয় যায়, তাহেল 
31 েশ েম, 2015 সােল আপনার 
েবিনিফেটর েময়াদ েশষ হেয় যােব 

ভাড়া িনয়ি�ত 
অ্যাপাটৰ্ েম�   
আপনার িবিনিফেটর েময়াদ িবেজাড় 
সংখ্যাযু� বছেরর 31 েশ িডেস�র েশষ 
হেয় যােব। উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ 
2015 সােল আেবদন কেরন, তাহেল 
আপনার েবিনিফেটর েময়াদ 31 েশ 
িডেস�র 2015 সােল েশষ হেয় যােব। 

িমেচল-লামা,িলিমেটড 
িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, 
ধারা 213 সমবায়, বা  HDFC 
সমবায় অ্যাপাটৰ্ েম� 
আপনার েবিনিফেটর েময়াদ DRIE 
কাযৰ্কির হওয়ার একবছর পর েশষ 
হেব। উদাহরণ�রূ�প, যিদ আপনার 
কাযৰ্কিরর তািরখ 1লা েম, 2014, হয় 
তাহেল েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ হেব 
30 েশ এি�ল, 2015 সােল। 

িবভাগ 5: আেবদন জমা েদওয়া হেয়েছ। এখন িক? 
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যিদ আমার আেবদেনর �ি�য়ার জন্য কেয়ক মাস সময় লােগ তাহেল, 
আমার বাড়ীওয়ালা িক ভূতােপ�া ে�িডট পােবন? 
হ্যাঁ। উদাহরণ�রূ�প, যিদ আপনার আেবদন 15ই েম �হণ করা হয় িক� 
আমরা যিদ 15ই অগা� পযৰ্� আপনার আেবদেনর অনেুমাদন না কির তাহেল 
1লা জনু েথেক আপনার েবিনিফট শু�র হেব। 

যিদ আমার বাড়ীওয়ালা একিট ভূতােপ�া ে�িডট ইস্ুয কের তাহেল, আিম 
িক েসিট আমােক নগেদ েদওয়ার জন্য আেবদন করেত পাির? 
আপিন েয ঘর ভাড়া �দান কেরেছন তা বাড়ীওয়ালােক আপনােক ে�িডট 
িদেত হেব। এই ভূতােপ�া ে�িডট িকভােব ইসু্য করেবন তা বাড়ীওয়ালা 
িস�া� েনেবন। 

যিদ আিম অনেুমািদত হয় হই তাহেল িক আিম অথৰ্দ�র েথেক েচক পােবা? 
না। অথৰ্দ�র েকােনারকম সরাসির অথৰ্�দান কের না। ে�া�ামিট 
বাড়ীওয়ালােদর ভূস�িত্তর ট্যা� ে�িডট �দান করেছ যা অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া 
এবং বিধৰ্ত ঘর ভাড়ার মেধ্য পাথৰ্েক্যর সমান। 

আেবদন পে� একজন ভাড়ােট �িতিনিধর নাম িলখেত বলা হেয়েছ, আমার 
িক একজন ভাড়ােট �িতিনিধ থাকেত হেব? 
না। যিদও, একজন ভাড়ােট �িতিনিধ আমরা আপনার েবিনিফট স�িকৰ্ ত েয 
িচিঠ পাঠাব তার ডুি�েকট �িতিলিপ পােবন। আমরা েজারােলাভােব ��াব 
করিছ েয আপিন েকােনা একজনেক আপনার ভাড়ােট �িতিনিধ হওয়ার জন্য 
বলনু। 

িবভাগ 5: আেবদন জমা েদওয়া হেয়েছ। এখন িক? 
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িমেচল-লামা িলিমেটড িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, 
ধারা 213 সমবায়, এবং HDFC সমবায় অ্যাপাটৰ্ েম�
যিদ আপনার েশষ DRIE অনেুমাদন পে�র পর েথেক আপনার 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র ঘর ভাড়া/বহন করার মলূ্য বাড়ােনা হেয় থােক, 
অন�ুহ কের আপেডট করা ঘর ভাড়ার েরকেডৰ্ র ি�� বা HDFC 
েবাডৰ্  েথেক বিধৰ্ত ঘর ভাড়ার িচিঠ পাঠান। এইসব নিথেত বিধৰ্ত 
ভাড়ার কাযৰ্কিরর তািরখ থাকার পাশাপািশ ঘর ভাড়া বাড়ােনার 
আেগর ও পেরর পিরমাণ েদওয়া থাকেব। "পুননৰ্বীকরণ 
আেবদনকারীর �ারা লীজ ছাড়া �ত্যয়ন প�" ফমৰ্ ধারাবািহক 
পুননৰ্বীকরণ িপিরয়েডর জন্য ব্যবহার করা যােব না। 

আমার েকােনা পনুনৰ্বীকরেণর লীজ না থাকেল িক হেব? 
অন�ুহ কের বাড়ীওয়ালা ও ভাড়ােট উভেয়র �া�র করা পুননৰ্বীকরণ 
লীজ বা বিধৰ্ত ঘর ভাড়ার িচিঠ েপেত সম� �য়াস করন। যিদ 
আপিন অসমথৰ্ হন তাহেল, আপনােক অবশ্যই এ একিট "পুননৰ্বীকরণ 
আেবদনকারীর �ারা লীজ ছাড়া �ত্যয়ন প�" ফমৰ্ জমা িদেত হেন।  

•  অন�ুহ কের এই ফমৰ্িট এবং আপনার পুননৰ্বীকরেণর 
আেবদেনর সে� ঘর ভাড়া িববিৃত/রিসদ েযখােন ভাড়ার 
পিরমাণ এবং িনউইয়কৰ্  হাউিজং এবং কিমউিনিট পুননৰ্বীকরণ 
DHCR অিভেযাগ িবভােগর নিথ জমা করন। 

•  যখন আপিন আপনার লীেজর �িতিলিপ পােবন তখন অবশ্যই 
তা অথৰ্দ�ের জমা িদন। 

•  যিদ আপনার েবিনিফেটর পুননৰ্বীকরণ করা হেয় থােক তাহেল 
আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ একই থাকেব িক� 
বাড়ীওয়ালার ে�িডট (TAC) অথৰ্দ�রেক �া�র করা 
পুননৰ্বীকরণ লীেজর �িতিলিপ না েদওয়া পযৰ্� বৃি� হেব না। 

       

আপনার 
েবিনিফেটর 
পনুনৰ্বীকরণ 
করা

পনুনৰ্বীকরেণর আেবদন 
• আপনার েবিনিফট েশষ হওয়ার 60 িদেনর মেধ্য
• অথৰ্দ�র আপনােক একিট পুননৰ্বীকরেণর আেবদন প� 
ডাকেযােগ পাঠােব। আমােদর ল�্য হল সমেয় পুননৰ্বীকরণ 
িনি�ত কের আপনার েবিনিফট িনরবি�� রাখা। 

• আপনার েবিনিফট পুননৰ্বীকরেণর দািয়� আপনার। 
• আপিন যখন আপনার েবিনিফেটর অনেুমাদন প� পােবন 
তখন েসখােন েবিনিফট েশষ হওয়ার তািরখ উে�খ করা 
থাকেব। 

• আপিন যিদ পুননৰ্বীকরণ না করান তাহেল আপনার 
অনেুমাদন পে�র তািরখ অনসুাের আপনার েবিনিফট েশষ 
হেয় যােব।  

আপনার পনুনৰ্বীকরেণর জন্য জমা িদেত 
�েয়াজনীয় নিথ 
আপনােক �া�িরত আেবদন পে�র সে� আপনার পুননৰ্বীকরেণর 
জন্য বছেরর আেগ আপনার পিরবােরর সদস্যেদর সকেলর আয় 
সং�া� নিথ জমা িদেত হেব। “আয় সং�া� �মাণপ�” 
উদাহরেণর জন্য 9 নং পৃ�ার তািলকা েদখুন।

ভাড়া ি�িতশীল অ্যাপাটৰ্ েম� 
আপিন ও আপনার বাড়ীওয়ালার মেধ্য �া�িরত আেগর বা 
বতৰ্ মান লীজ পাঠান 

ভাড়া িনয়ি�ত ইউিনট  
েকােনা ভাড়া িনয়ি�ত সুিবধার েময়াদ সবসময় MBR বা 
ফুেয়ল ক� অ্যাডজা�েম� নতুন িব�ি� ইসু্যর সে� 
একে� েশষ হেয় যায় না। যিদ েসগিল আপনার হােত 
থােক অথবা যখন েসগিল আপনার কােছ উপল� হেব 
তখন অ�ভুৰ্ � করন। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট
আপনার বাড়ীওয়ালার কােছ েথেক বিধৰ্ত ভাড়ার িচিঠ পাঠান। 

আপিন যিদ 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন 
প� না পান তাহেল তা 
�হণ করা এবং আপনার 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন 
জমা েদওয়া আপনার 
দািয়� অথবা আপনার 
েবিনিফট েশষ হেয় যােব। 
“ফমৰ্ ও আেবদন” িবভাগ 
েদখুন। 

িবভাগ 6: 
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িমেচল-লামা িলিমেটড িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, 
ধারা 213 সমবায়, এবং HDFC সমবায় অ্যাপাটৰ্ েম�
যিদ আপনার েশষ DRIE অনেুমাদন পে�র পর েথেক আপনার 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র ঘর ভাড়া/বহন করার মলূ্য বাড়ােনা হেয় থােক, 
অন�ুহ কের আপেডট করা ঘর ভাড়ার েরকেডৰ্ র ি�� বা HDFC 
েবাডৰ্  েথেক বিধৰ্ত ঘর ভাড়ার িচিঠ পাঠান। এইসব নিথেত বিধৰ্ত 
ভাড়ার কাযৰ্কিরর তািরখ থাকার পাশাপািশ ঘর ভাড়া বাড়ােনার 
আেগর ও পেরর পিরমাণ েদওয়া থাকেব। "পুননৰ্বীকরণ 
আেবদনকারীর �ারা লীজ ছাড়া �ত্যয়ন প�" ফমৰ্ ধারাবািহক 
পুননৰ্বীকরণ িপিরয়েডর জন্য ব্যবহার করা যােব না। 

আমার েকােনা পনুনৰ্বীকরেণর লীজ না থাকেল িক হেব? 
অন�ুহ কের বাড়ীওয়ালা ও ভাড়ােট উভেয়র �া�র করা পুননৰ্বীকরণ 
লীজ বা বিধৰ্ত ঘর ভাড়ার িচিঠ েপেত সম� �য়াস করন। যিদ 
আপিন অসমথৰ্ হন তাহেল, আপনােক অবশ্যই এ একিট "পুননৰ্বীকরণ 
আেবদনকারীর �ারা লীজ ছাড়া �ত্যয়ন প�" ফমৰ্ জমা িদেত হেন।  

•  অন�ুহ কের এই ফমৰ্িট এবং আপনার পুননৰ্বীকরেণর 
আেবদেনর সে� ঘর ভাড়া িববিৃত/রিসদ েযখােন ভাড়ার 
পিরমাণ এবং িনউইয়কৰ্  হাউিজং এবং কিমউিনিট পুননৰ্বীকরণ 
DHCR অিভেযাগ িবভােগর নিথ জমা করন। 

•  যখন আপিন আপনার লীেজর �িতিলিপ পােবন তখন অবশ্যই 
তা অথৰ্দ�ের জমা িদন। 

•  যিদ আপনার েবিনিফেটর পুননৰ্বীকরণ করা হেয় থােক তাহেল 
আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ একই থাকেব িক� 
বাড়ীওয়ালার ে�িডট (TAC) অথৰ্দ�রেক �া�র করা 
পুননৰ্বীকরণ লীেজর �িতিলিপ না েদওয়া পযৰ্� বৃি� হেব না। 

       

পনুনৰ্বীকরেণর আেবদন 
• আপনার েবিনিফট েশষ হওয়ার 60 িদেনর মেধ্য
• অথৰ্দ�র আপনােক একিট পুননৰ্বীকরেণর আেবদন প� 
ডাকেযােগ পাঠােব। আমােদর ল�্য হল সমেয় পুননৰ্বীকরণ 
িনি�ত কের আপনার েবিনিফট িনরবি�� রাখা। 

• আপনার েবিনিফট পুননৰ্বীকরেণর দািয়� আপনার। 
• আপিন যখন আপনার েবিনিফেটর অনেুমাদন প� পােবন 
তখন েসখােন েবিনিফট েশষ হওয়ার তািরখ উে�খ করা 
থাকেব। 

• আপিন যিদ পুননৰ্বীকরণ না করান তাহেল আপনার 
অনেুমাদন পে�র তািরখ অনসুাের আপনার েবিনিফট েশষ 
হেয় যােব।  

আপনার পনুনৰ্বীকরেণর জন্য জমা িদেত 
�েয়াজনীয় নিথ 
আপনােক �া�িরত আেবদন পে�র সে� আপনার পুননৰ্বীকরেণর 
জন্য বছেরর আেগ আপনার পিরবােরর সদস্যেদর সকেলর আয় 
সং�া� নিথ জমা িদেত হেব। “আয় সং�া� �মাণপ�” 
উদাহরেণর জন্য 9 নং পৃ�ার তািলকা েদখুন।

ভাড়া ি�িতশীল অ্যাপাটৰ্ েম� 
আপিন ও আপনার বাড়ীওয়ালার মেধ্য �া�িরত আেগর বা 
বতৰ্ মান লীজ পাঠান 

ভাড়া িনয়ি�ত ইউিনট  
েকােনা ভাড়া িনয়ি�ত সুিবধার েময়াদ সবসময় MBR বা 
ফুেয়ল ক� অ্যাডজা�েম� নতুন িব�ি� ইসু্যর সে� 
একে� েশষ হেয় যায় না। যিদ েসগিল আপনার হােত 
থােক অথবা যখন েসগিল আপনার কােছ উপল� হেব 
তখন অ�ভুৰ্ � করন। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট
আপনার বাড়ীওয়ালার কােছ েথেক বিধৰ্ত ভাড়ার িচিঠ পাঠান। 

িবভাগ 6: আপনার সুিবধার পুননৰ্বীকরণ করা 
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আিম িকভােব আমার পনুনৰ্বীকরেণর আেবদন ও েবিনিফেটর ি�িত েচক 
করেত পারেবা?
অথৰ্দ�র তার ওেয়বসাইেট ভাড়ািটয়া ি�িতর িরেপাটৰ্  �কাশ করেবন। এইসব 
িরেপাটৰ্  �ায় 1-2 স�াহ অ�র আপেডট করআ হয়। 

• আপনার অনেুমাদন পে� আপনার ডেকট ন�র েদওয়া থাকেব এবং 
আমরা আপনার সুিবধা স�েকৰ্  যত নিথ আপনােক পাঠাব সেবেতই 
আপনার ডেকট ন�র থাকেব। 

• �িতিট বেরার জন্য ভাড়ািটয়া ি�িত িরেপাটৰ্  রেয়েছ। এিট ডেকট 
ন�র অনসুাের সাজােনা। েসই িরেপােটৰ্  �েবশািধকার েপেত
www.nyc.gov/rentfreeze-এ যান 

   
আিম যিদ সমেয় আমার পনুনৰ্বীকরণ করেত ভুেল যায় তাহেল আমার 
বাড়ীওয়ালার িক তােদর ে�িডট পােবন? 
না। যিদ আপনার েবিনিফট েশষ হেয় যায় এবং আপিন যিদ পুননৰ্বীকরণ 
না করান তাহেল আপনার বাড়ীওয়ালা ে�িডট পােবন না। 

আমার বাড়ীওয়ালা যােত আমার কােছ বাড়ী ভাড়া না চাই তার জন্য 
িক েকােনা অিতির� সময় �দান করা হয়? 
হ্যাঁ। আইনানসুাের আপনার েবিনিফট েশষ হওয়ার পর আপনার 
বাড়ীওয়ালােক ছয় মাস একই ভাড়া িনেত হেব, এমনিক আপিন 
পুননৰ্বীকরণ না করেলও। 

আিম যিদ আমার সিুবধার পনুনৰ্বীকরণ না কিরেয় ছয় মােসর অিতির� 
সমেয় যিদ আিম আমার অবৃি��া� 
বাড়ী ভাড়া �দান করা অব্যাহত রািখ তাহেল িক হেব? 
ছয় মােসর জন্য আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া এবং আপনার আইিন ঘর 
ভাড়ার পিরমােণর মেধ্য েয পিরমাণ পাথৰ্ক্য রেয়েছ তা আপনার 
বাড়ীওয়ালােক �দান করার দািয়� আপনার। 

িবভাগ 6: আপনার সুিবধার পুননৰ্বীকরণ করা 
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$ 650 $ 550
নতুন অ্যাপাটৰ্ েমে�র ভাড়া ঘর ভাড়া িনিদৰ্� করা হয় 

পরুােনা অ্যাপাটৰ্ েমে�র ভাড়া 

$ 750 $ 100
পুরােনা অ্যাপাটৰ্ েমে�র 
কর �ােসর ে�িডট িছল 

নতুন অ্যাপাটৰ্ েমে�র 
কর �াস হল $ 650

ঘর ভাড়া িনিদৰ্� করা হয়

($ 750 - 100)

নতুন অ্যাপাটৰ্ েমে�র ভাড়া 

$ 100
আপনার কর �ােসর 

ে�িডট িছল 

($ 650 - 550)

েবিনিফট িপিরয়েড পিরবতৰ্ নসমহূ 
অন্য অ্যাপাটৰ্ েমে� চেল যােবন? 
আপিন যিদ ভাড়া িনয়ি�ত অন্য েকােনা অ্যাপাটৰ্ েমে� চেল যান তাহেল আপনােক অবশ্যই 
আপনার চেল যাওয়ার 60 িদন আেগ বা পের "অ্যাপাটৰ্ েম� েবিনিফট �া�ফার অ্যাি�েকশন" 
এর জন্য আেবদন জমা করা আবশ্যক। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” েদখুন। 

• আপিন যিদ আপনার নতুন বাড়ীেতও েযাগ্য হন, তাহেল কর �ােসর ে�িডেটর েকােনা 
পিরবতৰ্ ন করা হেব না। যিদও, আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ আপনার নতুন 
আইিন ঘর ভাড়ার পিরমােণর উপর িনভৰ্ র করেছ। 

নতুন অ্যাপাটৰ্ েম� আপনার অবৃি��া� বাড়ী ভাড়া অথৰ্দ�র িকভােব 
িনধৰ্ারণ করেব

িবভাগ 7: 
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িকভােব একজন পিরবােরর সদস্য আমার সিুবধার জন্য আেবদন করেত 
পারেবন? 
একজন েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন এমন ব্যি� িযিন আপনার 
SCRIE/DRIE েবিনিফেট �ানা�েরর জন্য েযাগ্য তােক অবশ্যই “েবিনিফেটর 
অিধকারী হওয়ার আেবদন” জমা িদেত হেব। আেবদন পে� েবিনিফেটর অিধকার 
েনওয়ার শতৰ্  ও �েয়াজনীয় নিথ স�েকৰ্  তথ্য েদওয়া আেছ। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ 
ও আেবদন” েদখুন। 

যিদ পিরবােরর আয় কেম যায় তাহেল িক আমার অবিধৰ্ত বাড়ী ভাড়া িক 
কমােনা হেব? 
পিরবােরর সদস্য মারা যাওয়া বা �ায়ীভােব নািসৰ্ংেহােম ভিতৰ্  বা িচরিদেনর জন্য 
বাড়ী েছেড় চেল যাওয়ার কারেণ পিরবােরর আেয় উে�খেযাগ্য �িত হেত পাের। 
যিদ এইরকম হয় তখন ভাড়ােট হয়েতা েবিনিফেটর জন্য েযাগ্য হেত পােরন। েযাগ্য 
িকনা তার পুনঃিনরূ�পেণর আেগর অনেুমািদত SCRIE/DRIE আেবদেন উি�িখত 
আেয়র েথেক পিরবােরর আয় �ায়ীভােব 20% বা তার েবশী কম হওয়া আবশ্যক। 
অবিশ� ভাড়ােট েক অবশ্যই "পুনঃিনরূ�পেণর আেবদন” এইরকম ঘটনা ঘটার 60 
িদেনর মেধ্য করেত হেব। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” েদখুন। 

যিদ েকােনা�েম েখেয় পের েবঁেচ থােকন এমন পিরবােরর সদস্য DRIE-এর জন্য 
েযাগ্য িক� SCRIE-এর জন্য েযাগ্য না হয় তাহেল িক হেব? 
যিদ েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন পািরবািরক সদস্য DRIE-এর জন্য েযাগ্য 
হয় এবং SCRIE-এর জন্য েযাগ্য না হয় তাহেল, তােক “SCRIE <–––––>  DRIE 
�া�ফার অ্যাি�েকশন” জমা িদেত হেব। আেবদন পে� েবিনিফেটর অিধকার েনওয়ার 
শতৰ্  ও �েয়াজনীয় নিথ স�েকৰ্  তথ্য “SCRIE <–––––>  DRIE �া�ফার 
অ্যাি�েকশন”-এ েদওয়া আেছ। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” েদখুন। 

আমার েবিনিফট িপিরয়েডর সময় েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেমে�র কারেণ 
(MCI) আমার বাড়ী ভাড়া েবেড় েগেল িক হেব?
যিদও আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া একই থাকেব, "ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট 
(TAC) অ্যাডজা�েম� অ্যাি�েকশন" সহ MCI অডৰ্ ার SCRIE/DRIE 
ইউিনেট জমা েদওয়ার দািয়� আপনার। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” 
েদখুন। 

আিম এখন DRIE পাি� এবং আমার বয়স 62 হেয় েগেছ। আিম িক 
SCRIE-এ �ানা�িরত হেয় যাব? 
না। উভয় ে�া�াম অিভ�। DRIE েথেক SCRIE-এ �ানা�িরত হেল অিতির� 
েকােনা েবিনিফট েনই। 

আিম যখন মারা যাব তখন আমার েবিনিফেটর িক হেব? 
অথৰ্দ�রেক 60 িদেনর মেধ্য তা জানােত হেব। েবিনিফট মতুৃ্যর তািরেখর পর 
মােসর �থম িদেন কাযৰ্কর �ত্যাহার করা হয়। 

উত্তরািধকারী সেূ� আমার পিরবার িক আমার সিুবধা পােব? 
না। SCRIE/DRIE েবিনিফট িকছুেতই �য়ংি�য়ভােব উত্তরািধকার সূে� পাওয়া 
যায় না। যিদও, আপনার পিরবােরর েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন 
এমন েকােনা সদস্য SCRIE/DRIE েবিনিফেট �ানাতিরত হেত পােরন। 

• এিট েকবলমা� তখনই হয় যিদ আপিন আেগ আপনার SCRIE-এর 
আেবদন প�্র বা পুননৰ্বীকরণ ফেমৰ্ েসই ব্যি�র নাম এবং আেয়র 
উতস তািলকাভু� কের রােখন। 

• েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন এমন ব্যি�েক অবশ্যই 
ে�া�ােমর জন্য েযাগ্য হেত হেব এবং 

• েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন ব্যি�িটেক অবশ্যই 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র আইিন ভাড়ােট বা বাড়ীওয়ালার �ারা অ্যাপাটৰ্ েমে�র 
উত্তরািধকার িহেসেব ম�রু করা হেত হেব। 

িবভাগ 7: সুিবধার সময়কােল পিরবতৰ্ নসমহূ 
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িকভােব একজন পিরবােরর সদস্য আমার সিুবধার জন্য আেবদন করেত 
পারেবন? 
একজন েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন এমন ব্যি� িযিন আপনার 
SCRIE/DRIE েবিনিফেট �ানা�েরর জন্য েযাগ্য তােক অবশ্যই “েবিনিফেটর 
অিধকারী হওয়ার আেবদন” জমা িদেত হেব। আেবদন পে� েবিনিফেটর অিধকার 
েনওয়ার শতৰ্  ও �েয়াজনীয় নিথ স�েকৰ্  তথ্য েদওয়া আেছ। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ 
ও আেবদন” েদখুন। 

যিদ পিরবােরর আয় কেম যায় তাহেল িক আমার অবিধৰ্ত বাড়ী ভাড়া িক 
কমােনা হেব? 
পিরবােরর সদস্য মারা যাওয়া বা �ায়ীভােব নািসৰ্ংেহােম ভিতৰ্  বা িচরিদেনর জন্য 
বাড়ী েছেড় চেল যাওয়ার কারেণ পিরবােরর আেয় উে�খেযাগ্য �িত হেত পাের। 
যিদ এইরকম হয় তখন ভাড়ােট হয়েতা েবিনিফেটর জন্য েযাগ্য হেত পােরন। েযাগ্য 
িকনা তার পুনঃিনরূ�পেণর আেগর অনেুমািদত SCRIE/DRIE আেবদেন উি�িখত 
আেয়র েথেক পিরবােরর আয় �ায়ীভােব 20% বা তার েবশী কম হওয়া আবশ্যক। 
অবিশ� ভাড়ােট েক অবশ্যই "পুনঃিনরূ�পেণর আেবদন” এইরকম ঘটনা ঘটার 60 
িদেনর মেধ্য করেত হেব। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” েদখুন। 

যিদ েকােনা�েম েখেয় পের েবঁেচ থােকন এমন পিরবােরর সদস্য DRIE-এর জন্য 
েযাগ্য িক� SCRIE-এর জন্য েযাগ্য না হয় তাহেল িক হেব? 
যিদ েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন পািরবািরক সদস্য DRIE-এর জন্য েযাগ্য 
হয় এবং SCRIE-এর জন্য েযাগ্য না হয় তাহেল, তােক “SCRIE <–––––>  DRIE 
�া�ফার অ্যাি�েকশন” জমা িদেত হেব। আেবদন পে� েবিনিফেটর অিধকার েনওয়ার 
শতৰ্  ও �েয়াজনীয় নিথ স�েকৰ্  তথ্য “SCRIE <–––––>  DRIE �া�ফার 
অ্যাি�েকশন”-এ েদওয়া আেছ। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” েদখুন। 

আমার েবিনিফট িপিরয়েডর সময় েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেমে�র কারেণ 
(MCI) আমার বাড়ী ভাড়া েবেড় েগেল িক হেব?
যিদও আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া একই থাকেব, "ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট 
(TAC) অ্যাডজা�েম� অ্যাি�েকশন" সহ MCI অডৰ্ ার SCRIE/DRIE 
ইউিনেট জমা েদওয়ার দািয়� আপনার। 23 নং পৃ�ার “ফমৰ্ ও আেবদন” 
েদখুন। 

আিম এখন DRIE পাি� এবং আমার বয়স 62 হেয় েগেছ। আিম িক 
SCRIE-এ �ানা�িরত হেয় যাব? 
না। উভয় ে�া�াম অিভ�। DRIE েথেক SCRIE-এ �ানা�িরত হেল অিতির� 
েকােনা েবিনিফট েনই। 

আিম যখন মারা যাব তখন আমার েবিনিফেটর িক হেব? 
অথৰ্দ�রেক 60 িদেনর মেধ্য তা জানােত হেব। েবিনিফট মতুৃ্যর তািরেখর পর 
মােসর �থম িদেন কাযৰ্কর �ত্যাহার করা হয়। 

উত্তরািধকারী সেূ� আমার পিরবার িক আমার সিুবধা পােব? 
না। SCRIE/DRIE েবিনিফট িকছুেতই �য়ংি�য়ভােব উত্তরািধকার সূে� পাওয়া 
যায় না। যিদও, আপনার পিরবােরর েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন 
এমন েকােনা সদস্য SCRIE/DRIE েবিনিফেট �ানাতিরত হেত পােরন। 

• এিট েকবলমা� তখনই হয় যিদ আপিন আেগ আপনার SCRIE-এর 
আেবদন প�্র বা পুননৰ্বীকরণ ফেমৰ্ েসই ব্যি�র নাম এবং আেয়র 
উতস তািলকাভু� কের রােখন। 

• েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন এমন ব্যি�েক অবশ্যই 
ে�া�ােমর জন্য েযাগ্য হেত হেব এবং 

• েকােনা রকেম েখেয় পেড় েবেঁচ আেছন ব্যি�িটেক অবশ্যই 
অ্যাপাটৰ্ েমে�র আইিন ভাড়ােট বা বাড়ীওয়ালার �ারা অ্যাপাটৰ্ েমে�র 
উত্তরািধকার িহেসেব ম�রু করা হেত হেব। 

িবভাগ 7: সুিবধার সময়কােল পিরবতৰ্ নসমহূ 

Freeze Your Rent, Rev. 12.19.14 (Bengali) pg. 20 of 26 nyc.gov/rentfreeze 20



ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
েয সম� আবাসেন বাড়ীওয়ালা ভাড়ােটর কােছ 
ভাড়ার জন্য সীিমত অথৰ্ চাজৰ্  করেত পাের। 
ভাড়া িনয়�েণর জন্য েযাগ্য হেত, একজন 
ভাড়ােট েক অবশ্যই 1লা জলুাই 1971 সাল েথেক 
েকােনা অ্যাপাটৰ্ েম� একটানা থাকেত হেব। 

ের� িডমা� িরিনউয়াল 
ভাড়া িনয়ি�ত েহােটেলর ভাড়ার বিৃ� NYC 
ভাড়া িনেদৰ্শ েবাডৰ্  �ারা িনরূ�পণ করা হয়। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
বা ইউিনটভাড়া িনয়ি�ত বা ি�িতশীল েকােনা 
অ্যাপাটৰ্ েম� বা হাউিজং ইউিনট। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট 
েকােনা েহােটল ইউিনট েযিট ভাড়া ি�িতশীল। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
আবাসন ইউিনট আইন �ারা িনয়ি�ত যােত ভাড়া 
বিৃ� িনিদৰ্� পিরমােণর েবশী না হেত পাের। 
NYC-এ এিট ভাড়া িনেদৰ্শ েবাডৰ্  �ারা িনয়ি�ত। 

SCRIE 
�বীণ নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত, 
েযাগ্য 62 বা তার েবশী বয়সী নাগিরকেদর 
সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ�র েথেক অব্যাহিত �দান কের। 

TAC 
ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট। SCRIE এবং 
DRIE-এর জন্য = েকােনা বাড়ীওয়ালার 
ভূস�িত্তর ট্যা� িবেল ে�িডট করা হয়। 

আইিন ঘর ভাড়া  
ভাড়া িনয়ি�ত ইউিনেটর জন্য বাড়ীওয়ালা 
আপনােক সেবৰ্া� েয মলূ্য চাজৰ্  করেত পােরন। 
বাড়ীওয়ালােক অবশ্যই DHCR-এ বছের তার 
আইিন ঘর ভাড়া িনব�ন করেত হেব। 

েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� 
(MCI) 
ভবনব্যাপী সং�ােরর খরেচর জন্য মািলেকর 
�িতপূরণ বিৃ� কের, েযমন নতুন ছাদ বা 
বয়লার করেত DHCR অনেুমািদত �িতপূরণ। 

ম্যাি�মাম েবস ের� (MBR) বৃি� 
ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� বাড়ীওয়ালা 
DHCR অনেুমািদত েয সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ� 
করেত পােরন। 

ম্যাি�মাম কােলকেটবল ের� 
(MCR) 
ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� বাড়ীওয়ালা 
DHCR অনেুমািদত েয সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ� 
করেত পােরন। 

িমেচল-লামা 
একিট িলিমেটড িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, 

ধারা 213 সমবায়, বা HDFC সমবায় 
অ্যাপাটৰ্ েম�। 

প�পাতমলূক ঘর ভাড়া 
েকােনা বাড়ীওয়ালা তার ভাড়ােটেক আইিন ঘর 
ভাড়ার েচেয় েয কম মলূ্য চাজৰ্  কের। 

অনেুমাদন/�ত্যাখ্যান/�ত্যাহার 
আেদশ  
অথৰ্দ�র আপনােক েয িব�ি� পাঠােব েসখােন 
আপনার আেবদেনর ি�িত বলা থাকেব: অনেুমাদন, 
�ত্যাখ্যান বা �ত্যাহার আেদশ 

েবাডৰ্ ার 
েরকডৰ্  অনসুা িযিন ভাড়ােটর আত্মীয় নন। 
েবেনিফেটর অিধকারী হওয়ার জন্য েবাডৰ্ ার েযাগ্য নন
। েযেহতু েবাডৰ্ ােরর আয় পািরবািরক আয় গণনার 
সে� অ�ভুৰ্ � নয়, তাই যিদ েকােনা েবাডৰ্ ার চেল যান 
তাহেল ভাড়ােট পুনঃিনরপেণর জন্য েযাগ্য নন। 

DHCR 
িনউইয়েকৰ্ র হাউিজং এবং কিমউিনিট পুননৰ্বীকরণ 

িবভাগ, এই সং�া িনউইয়েকৰ্  ঘর ভাড়া িনয়�েণর 
আইন পিরচালনা করার জন্য দািয়��া� 

ডেকট ন�র 
এই অন্যন্য শনা�করণেযাগ্য ন�র �িতিট 
আেবদনকারীেক েদওয়া হেব। এিট হল আপনার েকস 
েদখার সহজ উপায়। 

DRIE 
�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত, েযাগ্য ঘর 
ভাড়া �দানকারীেদরেক সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ�র েথেক 
েফডােরল �িতব�ী �িরপূরেণর মাধ্যেম অব্যাহিত 
�দান কের। 

অব্যাহিত েযাগ্য ভাড়া বৃি� 
ঘর ভাড়া িনেদৰ্শকারী েবাডৰ্  বা DHRC অনেুমািদত 
ঘর ভাড়া বিৃ� DRIE এবং SCRIE-এর অধীেন 
অব্যাহিত েদওয়া হয়। উদাহরণ: েমজর ক্যািপটাল 
ইম�ভেম�, ফুেয়ল ক� 

অ্যাডজা�েম� বা ম্যাি�মাম েবস ের� ইনি�জ। 

অব্যাহিতর সময়কাল 
আপনার DRIE/SCRIE ঘর ভাড়া অব্যাহিতর 
িপিরয়েডর �ারা এই সময়কাল কভার করা হয়। 

অথৰ্দ�র 
িনউইয়কৰ্  িসিটর অথৰ্দ�র, েয সং�া SCRIE এবং 
DRIE ে�া�াম পিরচালনা কের। 

অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া 
েয পিরমাণ অথৰ্ আপনােক অবশ্যই আপনার 
বাড়ীওয়ালােক িদেত হেব। 

ফুেয়ল ক� অ্যাডজা�েম� 
ইনি�জ 
গত বছর তােপর �ালানীর মলূ্য অ�ত্যািশতভােব 
েবেড়িছল তা কভার করার জন্য বিৃ�। DHCR �ারা 
যাচাই করা আবশ্যক। 

পািরবািরক আয় 
পিরবাের থাকা �িতিট ব্যি�র আয়। আপিন যিদ 
কাউেক েবডরম ভাড়া েদন তাহেল তার আয় এখােন 
অ�ভুৰ্ � করার দরকার েনই িক�, আপিন তার কাছ 
েথেক যা আয় কেরেছন েসই স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক 
জানােত হেব েকননা েসিট আপনার আেয়র অংশ। 

শ�েকােষর পদসমহূ
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ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
েয সম� আবাসেন বাড়ীওয়ালা ভাড়ােটর কােছ 
ভাড়ার জন্য সীিমত অথৰ্ চাজৰ্  করেত পাের। 
ভাড়া িনয়�েণর জন্য েযাগ্য হেত, একজন 
ভাড়ােট েক অবশ্যই 1লা জলুাই 1971 সাল েথেক 
েকােনা অ্যাপাটৰ্ েম� একটানা থাকেত হেব। 

ের� িডমা� িরিনউয়াল 
ভাড়া িনয়ি�ত েহােটেলর ভাড়ার বিৃ� NYC 
ভাড়া িনেদৰ্শ েবাডৰ্  �ারা িনরূ�পণ করা হয়। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
বা ইউিনটভাড়া িনয়ি�ত বা ি�িতশীল েকােনা 
অ্যাপাটৰ্ েম� বা হাউিজং ইউিনট। 

ভাড়া িনয়ি�ত েহােটল ইউিনট 
েকােনা েহােটল ইউিনট েযিট ভাড়া ি�িতশীল। 

ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েম� 
আবাসন ইউিনট আইন �ারা িনয়ি�ত যােত ভাড়া 
বিৃ� িনিদৰ্� পিরমােণর েবশী না হেত পাের। 
NYC-এ এিট ভাড়া িনেদৰ্শ েবাডৰ্  �ারা িনয়ি�ত। 

SCRIE 
�বীণ নাগিরকেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত, 
েযাগ্য 62 বা তার েবশী বয়সী নাগিরকেদর 
সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ�র েথেক অব্যাহিত �দান কের। 

TAC 
ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট। SCRIE এবং 
DRIE-এর জন্য = েকােনা বাড়ীওয়ালার 
ভূস�িত্তর ট্যা� িবেল ে�িডট করা হয়। 

আইিন ঘর ভাড়া  
ভাড়া িনয়ি�ত ইউিনেটর জন্য বাড়ীওয়ালা 
আপনােক সেবৰ্া� েয মলূ্য চাজৰ্  করেত পােরন। 
বাড়ীওয়ালােক অবশ্যই DHCR-এ বছের তার 
আইিন ঘর ভাড়া িনব�ন করেত হেব। 

েমজর ক্যািপটাল ইম�ভেম� 
(MCI) 
ভবনব্যাপী সং�ােরর খরেচর জন্য মািলেকর 
�িতপূরণ বিৃ� কের, েযমন নতুন ছাদ বা 
বয়লার করেত DHCR অনেুমািদত �িতপূরণ। 

ম্যাি�মাম েবস ের� (MBR) বৃি� 
ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� বাড়ীওয়ালা 
DHCR অনেুমািদত েয সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ� 
করেত পােরন। 

ম্যাি�মাম কােলকেটবল ের� 
(MCR) 
ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� বাড়ীওয়ালা 
DHCR অনেুমািদত েয সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ� 
করেত পােরন। 

িমেচল-লামা 
একিট িলিমেটড িডিভেড�, িরেডেভলপেম�, 

ধারা 213 সমবায়, বা HDFC সমবায় 
অ্যাপাটৰ্ েম�। 

প�পাতমলূক ঘর ভাড়া 
েকােনা বাড়ীওয়ালা তার ভাড়ােটেক আইিন ঘর 
ভাড়ার েচেয় েয কম মলূ্য চাজৰ্  কের। 

অনেুমাদন/�ত্যাখ্যান/�ত্যাহার 
আেদশ  
অথৰ্দ�র আপনােক েয িব�ি� পাঠােব েসখােন 
আপনার আেবদেনর ি�িত বলা থাকেব: অনেুমাদন, 
�ত্যাখ্যান বা �ত্যাহার আেদশ 

েবাডৰ্ ার 
েরকডৰ্  অনসুা িযিন ভাড়ােটর আত্মীয় নন। 
েবেনিফেটর অিধকারী হওয়ার জন্য েবাডৰ্ ার েযাগ্য নন
। েযেহতু েবাডৰ্ ােরর আয় পািরবািরক আয় গণনার 
সে� অ�ভুৰ্ � নয়, তাই যিদ েকােনা েবাডৰ্ ার চেল যান 
তাহেল ভাড়ােট পুনঃিনরপেণর জন্য েযাগ্য নন। 

DHCR 
িনউইয়েকৰ্ র হাউিজং এবং কিমউিনিট পুননৰ্বীকরণ 

িবভাগ, এই সং�া িনউইয়েকৰ্  ঘর ভাড়া িনয়�েণর 
আইন পিরচালনা করার জন্য দািয়��া� 

ডেকট ন�র 
এই অন্যন্য শনা�করণেযাগ্য ন�র �িতিট 
আেবদনকারীেক েদওয়া হেব। এিট হল আপনার েকস 
েদখার সহজ উপায়। 

DRIE 
�িতব�ীেদর ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত, েযাগ্য ঘর 
ভাড়া �দানকারীেদরেক সেবৰ্া� ভাড়া বিৃ�র েথেক 
েফডােরল �িতব�ী �িরপূরেণর মাধ্যেম অব্যাহিত 
�দান কের। 

অব্যাহিত েযাগ্য ভাড়া বৃি� 
ঘর ভাড়া িনেদৰ্শকারী েবাডৰ্  বা DHRC অনেুমািদত 
ঘর ভাড়া বিৃ� DRIE এবং SCRIE-এর অধীেন 
অব্যাহিত েদওয়া হয়। উদাহরণ: েমজর ক্যািপটাল 
ইম�ভেম�, ফুেয়ল ক� 

অ্যাডজা�েম� বা ম্যাি�মাম েবস ের� ইনি�জ। 

অব্যাহিতর সময়কাল 
আপনার DRIE/SCRIE ঘর ভাড়া অব্যাহিতর 
িপিরয়েডর �ারা এই সময়কাল কভার করা হয়। 

অথৰ্দ�র 
িনউইয়কৰ্  িসিটর অথৰ্দ�র, েয সং�া SCRIE এবং 
DRIE ে�া�াম পিরচালনা কের। 

অবিধৰ্ত ঘর ভাড়া 
েয পিরমাণ অথৰ্ আপনােক অবশ্যই আপনার 
বাড়ীওয়ালােক িদেত হেব। 

ফুেয়ল ক� অ্যাডজা�েম� 
ইনি�জ 
গত বছর তােপর �ালানীর মলূ্য অ�ত্যািশতভােব 
েবেড়িছল তা কভার করার জন্য বিৃ�। DHCR �ারা 
যাচাই করা আবশ্যক। 

পািরবািরক আয় 
পিরবাের থাকা �িতিট ব্যি�র আয়। আপিন যিদ 
কাউেক েবডরম ভাড়া েদন তাহেল তার আয় এখােন 
অ�ভুৰ্ � করার দরকার েনই িক�, আপিন তার কাছ 
েথেক যা আয় কেরেছন েসই স�েকৰ্  অবশ্যই আপনােক 
জানােত হেব েকননা েসিট আপনার আেয়র অংশ। 

শ�েকােষর পদসমহূ 
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পুনঃিনরূ�পেণর আেবদন  
েযেহতু আপনার পিরবােরর বতৰ্ মান আয় আপনার গত অনেুমািদত আেবদেনর সময় জানােনা 
আেয়র েথেক 20% বা তার েবশী কেম েগেছ তাই আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ 
পুনঃিনরূ�পেণর জন্য আেবদন করেত এই আেবদনিট ব্যবহার করন।

SCRIE <–––––> DRIE �া�ফার অ্যাি�েকশন 
SCRIE েথেক DRIE অথবা DRIE েথেক SCRIE ে�া�ােম �ানা�িরত হেত এই ফমৰ্ ব্যবহার 
করন। 

আেবদন প� 
SCRIE বা DRIE �ারা িস�াে�র িবরে� 60 িদেনর মেধ্য আপীল করেত এই ফমৰ্ ব্যবহার 
করন। 

ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট (TAC) অ্যাডজা�েম� অ্যাি�েকশন  
আপিন যিদ বতৰ্ মােন SCRIE/DRIE েবিনিফট পাে�ন এবং TAC, ফুেয়ল ক� 
অ্যাডজা�েম�, বিধৰ্ত MCI বা J-51-এর পিরবতৰ্ েনর সম�েয়র জন্য আেবদন করেত চান 
তাহেল এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

ফমৰ্ এবং 
আেবদন

NYC ভাড়া বিৃ� অব্যাহিতর �াথিমক 
আেবদন �াথিমক আেবদন 
�থমবার SCRIE বা DRIE ে�া�ােমর জন্য 
আেবদন করেত এই আেবদনপ� ব্যবহার করন। 
উভেয়র জন্য আেবদন করেবন না। 

পুননৰ্বীকরেণর আেবদন 
আপনার েবিনিফট পুননৰ্বীকরণ করেত এই 
আেবদন ব্যবহার করন। আপিন যিদ 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন প� ডাক েযােগ না পান 
তাহেল তা �হণ করা এবং আপনার 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন জমা েদওয়া আপনার 
দািয়� অথবা আপনার েবিনিফট েশষ হেয় যােব।  

লীজ ছাড়া পুননৰ্বীকরণ জন্য 
আেবদনকারীর �ারা �ত্যয়ন  
আপিন যিদ আপনার বাড়ীওয়ালা েথেক �া�র 
করা লীজ েপেত একািধক �েচ�া কের থােকন 
এবং আপিন যিদ এখেনা না েপেয় থােকন তাহেল 
লীেজর পিরবেতৰ্  “পুননৰ্বীকরেণর আেবদেনর” 
জন্য এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

অ্যাপাটৰ্ েম� েবিনিফট �ানা�র আেবদন  
আপিন যিদ অন্য ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� 
চেল যান এবং আপনার েবিনিফট �ানা�িরত 
করেত চান তাহেল এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

েবিনিফট �হণ করার আেবদন 
�ায়ীভােব অ্যাপাটৰ্ েম� েছেড় চেল েগেছন এমন 
সুিবধােভাগীর সুিবধা িনেত আেবদন করার জন্য 
এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

অনলাইন
nyc.gov/rentfreeze

311 এ কল করন 
িরেল সািভৰ্ স
212-639-9675

ফমৰ্ এবং আেবদন 
অনলাইন 
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পুনঃিনরূ�পেণর আেবদন  
েযেহতু আপনার পিরবােরর বতৰ্ মান আয় আপনার গত অনেুমািদত আেবদেনর সময় জানােনা 
আেয়র েথেক 20% বা তার েবশী কেম েগেছ তাই আপনার অবিধৰ্ত ঘর ভাড়ার পিরমাণ 
পুনঃিনরূ�পেণর জন্য আেবদন করেত এই আেবদনিট ব্যবহার করন।

SCRIE <–––––> DRIE �া�ফার অ্যাি�েকশন 
SCRIE েথেক DRIE অথবা DRIE েথেক SCRIE ে�া�ােম �ানা�িরত হেত এই ফমৰ্ ব্যবহার 
করন। 

আেবদন প� 
SCRIE বা DRIE �ারা িস�াে�র িবরে� 60 িদেনর মেধ্য আপীল করেত এই ফমৰ্ ব্যবহার 
করন। 

ট্যা� অ্যােবটেম� ে�িডট (TAC) অ্যাডজা�েম� অ্যাি�েকশন  
আপিন যিদ বতৰ্ মােন SCRIE/DRIE েবিনিফট পাে�ন এবং TAC, ফুেয়ল ক� 
অ্যাডজা�েম�, বিধৰ্ত MCI বা J-51-এর পিরবতৰ্ েনর সম�েয়র জন্য আেবদন করেত চান 
তাহেল এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

NYC ভাড়া বিৃ� অব্যাহিতর �াথিমক 
আেবদন �াথিমক আেবদন 
�থমবার SCRIE বা DRIE ে�া�ােমর জন্য 
আেবদন করেত এই আেবদনপ� ব্যবহার করন। 
উভেয়র জন্য আেবদন করেবন না। 

পুননৰ্বীকরেণর আেবদন 
আপনার েবিনিফট পুননৰ্বীকরণ করেত এই 
আেবদন ব্যবহার করন। আপিন যিদ 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন প� ডাক েযােগ না পান 
তাহেল তা �হণ করা এবং আপনার 
পুননৰ্বীকরেণর আেবদন জমা েদওয়া আপনার 
দািয়� অথবা আপনার েবিনিফট েশষ হেয় যােব।  

লীজ ছাড়া পুননৰ্বীকরণ জন্য 
আেবদনকারীর �ারা �ত্যয়ন  
আপিন যিদ আপনার বাড়ীওয়ালা েথেক �া�র 
করা লীজ েপেত একািধক �েচ�া কের থােকন 
এবং আপিন যিদ এখেনা না েপেয় থােকন তাহেল 
লীেজর পিরবেতৰ্  “পুননৰ্বীকরেণর আেবদেনর” 
জন্য এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

অ্যাপাটৰ্ েম� েবিনিফট �ানা�র আেবদন  
আপিন যিদ অন্য ভাড়া িনয়ি�ত অ্যাপাটৰ্ েমে� 
চেল যান এবং আপনার েবিনিফট �ানা�িরত 
করেত চান তাহেল এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

েবিনিফট �হণ করার আেবদন 
�ায়ীভােব অ্যাপাটৰ্ েম� েছেড় চেল েগেছন এমন 
সুিবধােভাগীর সুিবধা িনেত আেবদন করার জন্য 
এই ফমৰ্ ব্যবহার করন। 

ফমৰ্ ও আেবদন 
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 �� আেছ? সহায়তার �েয়াজন? 

েদখা করন
• আপনার �বীণ েকে�, 
• আপনার িনবৰ্ািচত কমৰ্কতৰ্ া, 
পিরষেদর সদস্য, বা �ানীয় 
েসেনটেরর �ানীয় অিফস 

অনলাইন 
nyc.gov/rentfreeze

সশরীের
অথৰ্দ�েরর SCRIE/DRIE েকে� 
েসাম েথেক শু��বার 
সকাল 8:30 - িবকাল 4:30 
66 John Street, 3rd Floor 
New York, New York 10038 

311 এ 

কল করন 
িরেল সািভৰ্ স 
212-639-9675

NYC ঘর ভাড়া বিৃ�র অব্যাহিত ে�া�ােমর সাধারণ তেথ্যর জন্য 
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এই িঠকানায় িলখুন 

এই িঠকানায় িলখুন 

ইেমল

সশরীের

SCRIE আেবদনকারী 
New York City Department 
of Finance
SCRIE UNIT
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

scrie@finance.nyc.gov

অথৰ্দ�েরর SCRIE/DRIE েক� (আেগর পৃ�া েদখুন)

drie@finance.nyc.gov

DRIE আেবদনকারী
New York City Department 
of Finance
DRIE UNIT
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

আপীল করেত, আপীল ফমৰ্ এবং সম� সহায়ক নিথ এই িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠান 

আেবদন করেত, আপনার আেবদনপ� এবং �েয়াজনীয় 
সম� নিথর �িতিলিপ এখােন জমা িদেত 

DRIE আেবদনকারী
New York City Department 
of Finance
DRIE Appeals
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

SCRIE আেবদনকারী 
New York City Department 
of Finance
SCRIE Appeals
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

েযাগােযাগ তথ্য 

Freeze Your Rent, Rev. 12.19.14 (Bengali) pg. 26 of 26 nyc.gov/rentfreeze 26



Rev. 02.04.2015 (Bengali)


