
রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম করী?
রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোমটি ্বরীণ নরোগরেকদেে ভরোডরো বরৃধি রেদক অব্রোহরি (Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE) এবং ্রিবন্রী ব্রতিদেে ভরোডরো বরৃধি রেদক 
অব্রোহরিদক (Disability Rent Increase Exemption, DRIE) রবরোঝরোয়। এই র্রোগ্রোমগুরি র�রোগ্ ্বরীণ নরোগরেক (62 বছে বয়সরী বরো িরোে রবরি) এবং র�রোগ্ ্রিবন্কিরো 
েরোকরো ভরোডরোদেদেে িরোদেে ভরোডরো রথিে রেদে সরোশ্রয়রী আবরোসদন েরোকদি সরোহরো�্ কদে। একটি ্পরোটিটি  ে্রোক্স ররেরিে ্কৃি (আইরন) ভরোডরোে পরেমরোণ এবং ভরোডরোদে র� পরেমরোদণে 
জন্ েরোয়রী িরোে মদ্্ে পরোেটিক্দক আওিরোভুতি কদে।

র�রোগ্যতরো

1. SCRIE-এে জন্য করোেরো র�রোগ্য?
SCRIE র�রোগ্িরোে ্দয়রোজনরীয়িরোসমহূ:

• বয়স: 62 বছে বরো িরোে রবরি।
•	 সরমিরিি পরোরেবরোরেক আয়: $50,000 বরো িরোে কম।
•	 মরোরসক পরোরেবরোরেক আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংদিে রবরি অবি্ই ভরোডরোয় ব্য় হদি হদব।
•	 আদবেনকরোেরীদক অবি্ই একটি ভরোডরো-রনয়র্রিি অ্রোপরোেটি দমদন্ট (র�মন, ভরোডরো রথিরিিরীি অ্রোপরোেটি দমদন্ট, ভরোডরো রনয়র্রিি অ্রোপরোেটি দমদন্ট, বরো ভরোডরো রনয়র্রিি রহরোদেদি) 

বরোস কেদি হদব এবং এে রিদজ িরোে নরোম েরোকদি হদব, বরো রসটিে উপে িরোে উত্তেরোর্করোদেে অর্করোে েরোকদি হদব।
জরোিরীয় আবরোসন আইন (National Housing Act)-এে ্রোেরো 213-ে অ্রীদন রেিরোদেিভরোদব রবমরো কেরো বন্ক েরোকরো একটি রবর্ডংদয় অবরথিি অ্রোপরোেটি দমদন্ট বরো রিরমদেি ্রেে 
হরোউরজং রকরোম্রোরন বরো রিরমদেি রিরভদিন্ড হরোউরজং রকরোম্রোরন (Mitchell-Lama development), রেদিদভিপদমন্ট রকরোম্রোরন, অেবরো রনউ ইয়কটি  রটেদেে ্রোইদভে েরোইন্রোন্স 
হরোউরজং আইদনে অ্রীদন রনগরমি হরোউরজং রিদভিপদমন্ট েরোন্ড রকরোম্রোরন (HDFC)-এে মরোরিকরোনরো্রীন রকরোদনরো অ্রোপরোেটি দমদন্ট বসবরোসকরোেরী SCRIE আদবেনকরোেরীদেেদক 
SCRIE-এে জন্ আদবেন কেদি রিপরোেটি দমন্ট অে হরোউরসং র্জরোদভটি িন অ্রোন্ড রিদভিপদমন্ট (Department of Housing Preservation and Development, HPD)- 
এে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেদি হদব। আদবেন এবং আদেরো িদে্ে জন্, অনগু্হ কদে (212) 863-8494 নম্বদে কি করুন বরো www.nyc.gov/hpd -এ �রোন।

2. DRIE-এে জন্য করোেরো র�রোগ্য?
DRIE র�রোগ্িরোে ্দয়রোজনরীয়িরোসমহূ:

•	 বয়স: 18 বছে বরো িরোে রবরি।
•	 সরমিরিি পরোরেবরোরেক আয়: $50,000 বরো িরোে কম।
•	 সরমিরিি মরোরসক পরোরেবরোরেক আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংদিে রবরি অবি্ই ভরোডরোয় ব্য় হদি হদব।
•	 জরোিরীয় আবরোসন আইন (National Housing Act)-এে ্রোেরো 213-ে অ্রীদন রেিরোদেিভরোদব রবমরো কেরো বন্ক েরোকরো একটি রবর্ডংদয় অবরথিি অ্রোপরোেটি দমদন্ট 

বরো রিরমদেি ্রেে হরোউরজং রকরোম্রোরন বরো রিরমদেি রিরভদিন্ড হরোউরজং রকরোম্রোরন (Mitchell-Lama development), রেদিদভিপদমন্ট রকরোম্রোরন, অেবরো রনউ 
ইয়কটি  রটেদেে ্রোইদভে েরোইন্রোন্স হরোউরজং আইদনে অ্রীদন রনগরমি হরোউরজং রিদভিপদমন্ট েরোন্ড রকরোম্রোরন (HDFC)-এে মরোরিকরোনরো্রীন রকরোদনরো অ্রোপরোেটি দমদন্ট 
বসবরোসকরোেরী বরো ভরোডরো রনয়র্রিি বরো ভরোডরো রথিরিিরীি অ্রোপরোেটি দমদন্ট বসবরোসকরোেরী আদবেনকরোেরীদেে বিটি মরোদন অবি্ই সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো ্রিবন্কিরো রবমরো (Social 
Security Disability Insurance, SSDI), সমূ্েক রনেরোপত্তরো আয় (Supplemental Security Income, SSI), ্রিবন্কিরো রপনিন, বরো মরোরকটি ন �ুতিেরোদ্রেে 
রভদেেরোন্স অ্রোদেয়রোসটি রবভরোগ (United States Department of Veterans Affairs) দ্রোেরো ্েত্ত ্রিবন্িরো ক্ষরিপূেণ সুরব্রো, রনরেটিষ্ট ্রিবন্কিরো রপনিন বরো 
মরোরকটি ন �ুতিেরোদ্রেে িরোক পরেদেবরো দ্রোেরো ্েত্ত ্রিবন্িরো ক্ষরিপূেণ সুরব্রো রপদয় েরোকদি হদব, বরো পূদবটি সমূ্েক রনেরোপত্তরো আয় র্রোগ্রোম বরো সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো 
্রিবন্িরো র্রোগ্রোদমে অ্রীদন অক্ষমিরো সুরব্রো পরোওয়রোে করোেদণ র�রোগ্ এবং বিটি মরোদন সমরোজদসবরো আইন (Social Services Law)-এে ্রোেরো 366-এ রেওয়রো 
্রিবন্কিরো রন ট্িরোেদণে রভরত্তদি রিরকৎসরো সহরোয়িরো সুরব্রো পরোদছেন এমন আদবেনকরোেরীেরোও র�রোগ্ হদবন।

3. রকরোন ধেননে অ্যরোপরোর্ট নমন্টগুলি র�রোগ্য নয়?
•	 আপনরোে অ্রোপরোেটি দমন্ট �রে ভরোডরো-রনয়র্রিি (ন্রো�্ বরোজরোে ভরোডরো) নরো হয় িরোহদি আপরন র�রোগ্ নন।
•	 আপনরোে অ্রোপরোেটি দমন্ট �রে একটি রকরোঅপরোদেটিভ হয় �রো ভরোডরো-রনয়র্রিি নয় িরোহদি আপরন র�রোগ্ নন
•	 আপনরোে অ্রোপরোেটি দমদন্ট �রে এমন রকরোদনরো রবর্ডংদয় অবরথিি হয় র�টিে বন্করী জরোিরীয় আবরোসন আইন (National Housing Act)-এে ্রোেরো 213-ে অ্রীদন 

রেিরোদেিভরোদব রবমরো কেরো হদয়দছ বরো রিরমদেি ্রেে হরোউরজং রকরোম্রোরন বরো রিরমদেি রিরভদিন্ড হরোউরজং রকরোম্রোরন (রমদিি-িরোমরো রিদভিপদমন্ট), রেদিদভিপদমন্ট 
রকরোম্রোরন, অেবরো রনউ ইয়কটি  রটেদেে ্রোইদভে েরোইন্রোন্স হরোউরজং আইদনে অ্রীদন রনগরমি হরোউরজং রিদভিপদমন্ট েরোন্ড রকরোম্রোরন (HDFC)-এে মরোরিকরোনরো্রীন 
হয় িরোহদি আপনরোদক SCRIE-এে জন্ আদবেন কেদি রিপরোেটি দমন্ট অে হরোউরসং র্জরোদভটি িন অ্রোন্ড রিদভিপদমন্ট (Department of Housing Preservation 
and Development, HPD)-এে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেদি হদব। আদবেন বরো আদেরো িদে্ে জন্, অনগু্হ কদে (212) 863-8494 নম্বদে রেরোন করুন বরো  
www.nyc.gov/hpd -এ �রোন।

•	 আপরন �রে এক-, েইু- বরো রিন-পরেবরোদেে বরোরডদি েরোদকন িরোহদি আপরন র�রোগ্ নন।
•	 আপনরোে �রে একটি সরোবরিজ েরোদক িরোহদি আপরন র�রোগ্ নন।
•	 আপরন �রে রনউইয়কটি  রসটিে বরোইদে েরোদকন িরোহদি আপরন র�রোগ্ নন।

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম (Rent Freeze Program)
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নলিপত্র জমরো রেওয়রো 

1. আমরোে অ্যরোপরোর্ট নমন্ট ভরোডরো-লনয়ল্রিত তরোে ্মরোণ লিনেনে আমরোে ্রোিলমক আনেেননে েরোনি আমরোনক করী করী নলিপত্র জমরো লেনত িনে?  
ভরোডরো-লথিলতশরীি অ্যরোপরোর্ট নমনন্টে জন্য: আপনরোদক অবি্ই আপনরোে বিটি মরোন রিজ এবং আপনরোে আদগে রিজ জমরো রেদি হদব। রিজগুরি আপনরোে এবং আপনরোে 
বরোরডওয়রোিরোে দ্রোেরো স্রোক্ষরেি হদি হদব।
ভরোডরো-লনয়ল্রিত অ্যরোপরোর্ট নমনন্টে জন্য:  আপনরোদক অবি্ই আপনরোে বিটি মরোন এবং আদগে সদবটিরোচ্চ সংগ্হদ�রোগ্ ভরোডরো (Maximum Collectible Rent)-এে রনরোটিিগুরি 
জমরো রেদি হদব (েমটি RN-26 (Form RN-26))।
ভরোডরো-লনয়ল্রিত রিরোনরি এেং লেনগেি-রুম অকুনপলসি (SRO) ইউলনরগুলিে জন্য:  আপনরোদক অবি্ই আপনরোে ম্রোদনজদমন্ট দ্রোেরো স্রোক্ষরেি একটি ভরোডরো বরৃধিে 
রিঠি এবং DHCR ভরোডরোে ইরিহরোস বরো DHCR অ্রোপরোেটি দমন্ট রনবন্দনে একটি করপ জমরো রেদি হদব।
Mitchell-Lama ্পরোর্্ট , HDFC রকরোঅপরোনের্ভ এেং রেকশন 213 রকরোঅপরোনের্ভগুলিে জন্য: আপনরোদক অবি্ই আপনরোে ম্রোদনজদমন্ট অরেস রেদক একটি 
ভরোডরোে ইরিহরোদসে র্ন্টআউে বরো রিঠি জমরো রেদি হদব �রোদি আপনরোে রিে ভরোডরো বরৃধিে িরোরেে, বরৃধিে আদগ ্েত্ত ভরোডরোে পরেমরোণ এবং ভরোডরো বরৃধিে পদে ্েত্ত পরেমরোদণে 
উদলেে েরোকদব এবং রসইসরোদে, ্দ�রোজ্ হদি, পরেবরোদেে আদয়ে একটি হিেনরোমরো রেদি হদব।

রফ্রোনজন ভরোডরো (FROZEN RENT) 

1. রফ্রোনজন ভরোডরো করোনক েনি?
আপনরোে রফ্রোদজন ভরোডরো হি রসই মরোরসক ভরোডরো �রো আপনরোদক, একজন অনদুমরোরেি রেন্ট ফ্রীজ (Rent Freeze) র্রোগ্রোদমে অংিগ্হণকরোেরী রহদসদব, বরোরডওয়রোিরোদক রেদি হদব। 
রফ্রোদজন ভরোডরোে পরেমরোণ আপনরোে অনদুমরোেদনে রনরোটিদি রেেরোদনরো েরোদক। 

2. আমরোে রফ্রোনজন ভরোডরো করীভরোনে লনধ্টরোেণ কেরো িনে?
রবরিেভরোগ রক্ষদরেই আমেরো হয় আপনরোে আদগে আইরন ভরোডরোে পরেমরোণ বরো আপনরোে মরোরসক আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংি পরেমরোণ, র�টি রবরি হয় িরোদি আপনরোে ভরোডরো ফ্রীজ 
কদে েরোরে।

3. আমরোে েরোলডওয়রোিরোে েরোনি আমরোে পছন্দেই ভরোডরোে চুলতি (preferential rent agreement) িরোকনি আমরোে রফ্রোনজন ভরোডরো করীভরোনে 
লনধ্টরোেণ কেরো িনে?
আপরন �রে অেটি রবভরোগদক একটি রিজ বরো রিজ েরোইিরোে ্েরোন কদে েরোদকন �রো রনদেটিি কদে র� আপনরোে বরোরডওয়রোিরোে সরোদে একটি রিরেি িুরতিে অ্রীদন আপরন একটি 
“পছন্দসই ভরোডরো (preferential rent)” রপদমন্ট কেদছন �রো আইনি রনয়র্রিি ভরোডরোে রিদয় কম, িরোহদি আপনরোে রফ্রোদজন ভরোডরোে পরেমরোণ রনম্নরূদপ রন ট্িরোেণ কেরো হদব:

•	 আপরন �রে রেন্ট রফ্জ র্রোগ্রোদমে একজন নিুন আদবেনকরোেরী হন এবং আপরন র্রোগ্রোদমে র�রোগ্িরোে সমস্ত মরোনেণ্ড পূেণ কদেন, িরোহদি আপনরোে রফ্রোদজন ভরোডরো 
পছন্দসই ভরোডরোে উপে রভরত্ত কদে হদব।

•	 আপরন �রে একটি রিরো-ইনকরোম হরোউরজং ে্রোক্স ররেরিে (LIHTC) ইউরনদে েরোদকন এবং একটি LIHTC েরোইিরোে ্েরোন কদেন, িরোহদি আপনরোে ভরোডরো হয় আপনরোে আদগে 
LIHTC ভরোডরোে পরেমরোণ বরো আপনরোে মরোরসক আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংি পরেমরোণ, র�টি রবরি হদব িরোদি ফ্রীজ কেরো হদব।

েরোল ্্টক পরোলেেরোলেক আয়

1. রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোনমে জন্য আলম আমরোে রমরোর েরোল ্্টক পরোলেেরোলেক আয় করীভরোনে গণনরো কেে?
আদগে ক্রোদিন্ডরোে বছদেে জন্ আপনরোে বরোরেটিক আয় এবং পরেবরোদেে সকি সেদস্ে বরোরেটিক আদয়ে র�রোগেদিে আপনরোে রমরোে বরোরেটিক পরোরেবরোরেক আয় হদব। SCRIE এবং 
DRIE আদবেনকরোেরীেরো �রোেরো 1 জরোনযু়রোরে রেদক 15 এর্দিে সময়করোদিে মদ্্ ্রোেরমক বরো পুননটিবরীকেদণে আদবেন জমরো রেদবন িরোদেে করোদছ �রে আদগে ক্রোদিন্ডরোে বছদেে 
আদয়ে িে্ উপিভ্ নরো েরোদক িদব িরোেরো আদবেন জমরো রেওয়রোে িরোরেদেে েইু ক্রোদিন্ডরোে বছে আদগে আদয়ে িে্ জমরো রেদি পরোদেন। রুমরোে (রুম ভরোডরো কেরো ব্রতি), 
রবরোিটি রোে (রপরয়ং রগটে) বরো সরোবদেন্রোন্ট রহদসদব র� ব্রতিেরো অ্রোপরোেটি দমদন্ট বসবরোস কদেন িরোেরো পরেবরোদেে সেস্ নন। িদব, রকরোদনরো রুমরোে, রবরোিটি রোে, বরো সরোবদেন্রোন্ট দ্রোেরো 
্েত্ত ভরোডরো রমরোে পরোরেবরোরেক আদয় অন্তভুটি তি হদব।
অনমুরিদ�রোগ্ বরোেদ�রোগ্ পরেমরোদণে পদে আপনরোে রমরোে বরোরেটিক পরোরেবরোরেক আয় অবি্ই $50,000 বরো িরোে কম হদি হদব। অনমুরিদ�রোগ্ বরোেদ�রোগ্ পরেমরোণগুরি হি রেিরোদেি, 
রটেে, থিরোনরীয় এবং সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো কে। আপনরোে রমরোে আেদক েরোেরো পরেমরোণ ব্বহরোে কদে বরো IRS েমটি 1040 (IRS Form 1040) এবং NYS েমটি IT-201 (NYS Form 
IT-201)-এ রেকিটি  কেরো মদি মিূ্রোরয়ি আপনরোে রমরোে কেগুরি অন্তভুটি তি কদে আপরন এটি গণনরো কেদি পরোদেন। 

দ্রষ্টে্য:
• SCRIE এবং DRIE-এে উদদেদি্ে জন্ অনমুরিদ�রোগ্ বরোেদ�রোগ্ পরেমরোণগুরি আবরি্কভরোদব আয়কদেে উদদেদি্ বরোেদ�রোগ্ পরেমরোদণে মদিরো একই নরোও হদি 

পরোদে।
•	 স্-রন�ুতি ব্রতিেরো িরোদেে স্-কমটিসংথিরোন কদেে 81% বরোে রেদি পরোদেন; িরোদেে স্-কমটিসংথিরোন কদেে 19% একটি Medicare কে �রো SCRIE/DRIE পরোরেবরোরেক 

আদয়ে র�রোগ্িরো গণনরোে জন্ বরোে রেওয়রো �রোদব নরো।

2. আলম আমরোে মরোলেক পরোলেেরোলেক আনয়ে এক-তৃতরীয়রোংশ করীভরোনে গণনরো কেে?
আপনরোে রমরোে বরোরেটিক পরোরেবরোরেক আয় গণনরো করুন এবং রসই সংে্রোটিদক 36 রেদয় ভরোগ করুন। উেরোহেণস্রূপ, �রে আপনরোে বরোরেটিক পরোরেবরোরেক আয় $36,000 হয়, 
িরোহদি আপনরোে মরোরসক আদয়ে এক িৃিরীয়রোংি হি $1,000।

3. আমরোে র�রোগ্যতরো লনধ্টরোেনণে জন্য আমরোনক রকরোন আনয়ে লে্নয় লেনপরোর্ট  কেনত িনে?
রনদি আদয়ে উৎসগুরিে একটি িরোরিকরো েদয়দছ �রো রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম রবদবিনরো কদে। আপরন এবং আপনরোে পরেবরোদেে সেস্েরো �রে এই উৎসগুরিে র�দকরোদনরো একটি রেদক 
রকরোদনরো আয় পরোন িদব অনগু্হ কদে রসগুরিদক আপনরোে বরোরেটিক আদয়ে গণনরোয় অন্তভুটি তি করুন।
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আনয়ে উৎে আনয়ে ্মরোণ (্ন�রোজ্য েমস্ত লকছুে একর্ কলপ পরোঠরোন।)

সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো (SSA, SSI, SSDI) SSA-1099 বরো SSI সুরব্রো ্েরোন পদরেে র্ন্টআউে

মজরুে, রবিন, টিপস W-2s, স্-কমটিসংথিরোন সহ

ব্বসরোরয়ক আয় রসরিউি C, K-1 সহ S-কপটি কে রেেি বরো পরোেটি নরোেরিপ কে রেেি

কেদ�রোগ্ ও অ-কেদ�রোগ্ সুে অ-কেদ�রোগ্ সুদেে জন্ সমস্ত 1099-INT এবং বছে রিদেে রববরৃি

কেদ�রোগ্ ও অ-কেদ�রোগ্ রিরভদিন্ড অ-কেদ�রোগ্ রিরভদিদন্ডে জন্ সমস্ত 1099-DIV এবং বছে রিদেে রববরৃি

IRA আয় অরজটি ি সুে, রিরভদিন্ড, বরো মিূ্ন িরোভ রেেরোদনরো িকুদমদন্টিন। আপনরোে 
রবিেদণে পরেমরোণ অন্তভুটি তি কেদবন নরো।

রপনিন, অ্রোনইুটি, অবসে পরেকল্পনরো কেদ�রোগ্ ও অ-কেদ�রোগ্ রপনিন সহ 1099-R রববরৃি

রভদেেরোন্স অ্রোদেয়রোসটি ্রিবন্কিরো রপনিন বরো ্রিবন্কিরো ক্ষরিপূেণ সুরব্রো বরোরেটিক সুরব্রো রববরৃি

মরোরকটি ন �ুতিেরো্রে িরোক পরেদেবরো ্রিবন্কিরো রপনিন বরো ্রিবন্কিরো ক্ষরিপূেণ 
সুরব্রো বরোরেটিক সুরব্রো রববরৃি

মিূ্ন িরোভ আরেটিক ্রিষ্রোন রেদক মিূ্ন িরোদভে রববরৃি

ভরোডরো রেদক রনে আয় (সমস্ত সম্রত্ত রেদক) আপনরোে রেিরোদেি কে রেেি রেদক রসরিউি E

রবরোিটি রোে, রুমরোে এবং সরোবদেন্রোন্টদেে করোছ রেদক ্রোপ্ত ভরোডরো আপনরোদক ্েত্ত িিরোদেে সঠিক পরেমরোণ উদলেে কদে স্রোক্ষরেি এবং রনরোেরোেরোইজ 
কেরো রিঠি

ভরোডরো সহরোয়িরো (ভিুটি রক)
ভিুটি রক পরেিরোিনরোকরোেরী সংথিরো/্রিষ্রোন রেদক ্রোপ্ত ভিুটি রক রিঠিে করপ (র�মন, 
HUD, Links, NYCHA, ইি্রোরে)

স্-কমটিসংথিরোন রেদক রনে আয় আপনরোে রেিরোদেি কে রেেি রেদক রসরিউি C

্রিবন্কিরো, শ্ররমকদেে ক্ষরিপূেণ, বরো রবকরোেত্ব রবমরো সুরব্রো অ্রোওয়রোিটি  রিেরোে

এদটেে বরো ট্রোটে রেদক আয় এদটেে বরো ট্রোদটেে জন্ আয়কে রেেি

্রোপ্ত রেরোেদপরোি এবং রিশু সহরোয়িরো রপদমন্ট আেরোিদিে আদেি, ্রোপ্ত মরোরসক রপদমদন্টে রবিে রববেণ রেওয়রো িকুদমদন্টিন

জযু়রো বরো িেরোরে রেদক রজিরো অেটি 1099-MISC

সেকরোেরী সহরোয়িরো নগে পুেস্রোদেে সুরব্রো বরো আদয়ে অন্রোন্ উৎস ্মরোণ সং�ুতি করুন

ঋদণে বরোরিিকেণ 1099-MISC

3 | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম — ্রোয়িই রজজ্রোরসি ্শ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ)



4. রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোনমে জন্য রকরোননরো আনেেনকরোেরীে র�রোগ্যতরো লনধ্টরোেণ কেরোে েময় রকরোন আয়গুলিনক েরোে রেওয়রো িয়?
•	 নগে উপহরোে
•	 উত্তেরোর্করোেসূদরে ্রোরপ্ত
•	 রকরোদনরো ব্রতিগি আঘরোদিে মরোমিরো রেদক ্রোপ্ত ক্ষরিপূেণ
•	 িরতি সংরেরোন্ত সহরোয়িরোে রপদমন্ট
•	 আয়কে রেেরোন্ড
• IRA রেরোিওভরোে 
•	 সমূ্েক পুরষ্টে সহরোয়িরো ্কদল্পে (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) সুরব্রো
•	 নরোৎরস রনপরীডদনে রিকরোে ব্রতিদেে জন্ ক্ষরিপূেণ বরোবে রপদমন্ট 

5. েরোল ্্টক পরোলেেরোলেক আয় রিনক করী করী েরোে রেওয়রো র�নত পরোনে?
রেিরোদেি, রটেে, রসটি এবং সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো কে বরোে রেওয়রো র�দি পরোদে।  আপনরোে করোদছ হয় আেদক েরোেরো কে বরোে রেওয়রোে নয়দিরো আপনরোে রমরোে মিূ্রোয়ন কেরো কে 
বরোে রেওয়রোে রবকল্প আদছ। Medicare র্রময়রোমগুদিরো বরোেদ�রোগ্ নয়।

6. আনয়ে ্মরোণ লিনেনে রকরোন েরোমরোলজক লনেরোপত্রো নলিগুনিরো গ্িণন�রোগ্য?
সবদিদয় ভরোদিরো ্মরোণ হি আপরন র� বছদেে জন্ আদবেন কেদছন িরোে আদগে বছদেে জন্ েমটি SSA (Form SSA)-1099।
আপরন �রে SSI সুরব্রোগুরি পরোদছেন, িরোহদি অনগু্হ কদে সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো ্িরোসন (Social Security Administration) রেদক একটি রিঠি ্েরোন করুন �রো আদগে 
বছদেে জন্ আপনরোে SSI রপদমদন্টে সরোেসংদক্ষপ ্েরোন কদে।

7. আলম গত েছে পরোকরোপরোলকভরোনে অেেে লননয়লছ, আে তরোই আমরোে আয় এই েছে গত েছনেে মনতরো একই নয়। 
আমরোনক করী করী আনয়ে তি্য জমরো লেনত িনে?
আপনরোদক আপনরোে মজরুে, অবসে রেদক আয়, এবং আপনরোে অবসে গ্হদণে িরোরেে রনদেটিি কদে আপনরোে ্রোতিন রনদয়রোগকিটি রোে একটি রিঠি সহ আদগে বছদেে জন্ 
আপনরোে রমরোে আদয়ে িে্ জমরো রেদি হদব। আপরন �রে স্-কমটিসংথিরোন রেদক অবসে রনদয় েরোদকন বরো আপনরোে ্রোতিন রনদয়রোগকিটি রোে করোছ রেদক একটি রিঠি অজটি ন কেদি 
নরো পরোদেন, িরোহদি আপরন রনদজে দ্রোেরো স্রোক্ষরেি একটি রনরোেরোরে কেরো রিঠি জমরো রেদি পরোদেন, �রোদি আপনরোে অবসে গ্হদণে িরোরেে উদলেে কেরো েরোকদব। আমেরো 12 মরোস 
জদুড আপনরোে অবসদেে আদয়ে অনমুরোন রবে কেব।

পলেেরোনেে েেে্যগণ

1. রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোনমে উনদেনশ্য, করোনক পলেেরোনেে ্ধরোন লিনেনে লেনেচনরো কেরো িয় এেং করোনেে পলেেরোনেে েেে্য লিনেনে লেনেচনরো কেরো িয়?
পরেবরোদেে ্্রোন মরোদন SCRIE/DRIE সুরব্রোে জন্ অনদুমরোরেি আদবেনকরোেরী। �রে পরেবরোদেে ্্রোন হয় রববরোরহি বরো রনবরন্ি গরোহটি থি্ অংিরীেরোরেদত্বে সেস্ হন, িদব 
স্রোমরী/স্তরী বরো অংিরীেরোেদেে উভয়দকই রকছু িদিটি ে অ্রীদন পরেবরোদেে সহ-্্রোন রহদসদব গণ্ কেরো হদব। আদবেনকরোেরী এবং রুমরোে, রবরোিটি রোে, বরো সরোবদেন্রোন্ট ব্িরীি 
অ্রোপরোেটি দমদন্ট থিরোয়রীভরোদব বসবরোসকরোেরী অন্ র�দকরোদনরো ব্রতি হদিন পরেবরোদেে সেস্। আপনরোদক আদবেদন পরেবরোদেে সকি সেস্দেে িরোরিকরোভুতি কেদি হদব এবং 
্দ�রোজ্ আদগে বছদেে জন্ িরোদেে আয় ্করোি কেদি হদব। �রে পরেবরোদেে রকরোদনরো সেদস্ে আদগে বছদে রকরোদনরো আয় নরো েরোদক, িরোহদি আপনরোদক অবি্ই িরো 
আদবেনপদরে উদলেে কেদি হদব এবং রকরোদনরো আয় নরো হওয়রোে ্মরোণ জমরো রেদি হদব।

2. পলেেরোনেে েেে্য লিনেনে করোনেে লেনেচনরো কেরো িয় নরো?
•	 একজন ্কৃি রুমরোে র�রন পরেবরোদেে ্্রোদনে সরোদে সম্রকটি ি নন
•	 একজন সরোবদেন্রোন্ট র�রন পরেবরোদেে ্্রোদনে সরোদে সম্রকটি ি নন
•	 একজন রবরোিটি রোে র�রন পরেবরোদেে ্্রোদনে সরোদে সম্রকটি ি নন
•	 র� রবরোিটি রোেদেে রকরোদনরো ভরোডরোে িুরতি আদছ এবং আপনরোদক ভরোডরো ্েরোন কদেন 

আপনরোে আদবেনপদরে আপনরোদক রবরোিটি রোেদেে িরোরিকরোভুতি কেদি হদব নরো। িদব, আপনরোদক অবি্ই রবরোিটি রোদেে করোছ রেদক একটি রিঠি �রোদি উদলেে কেরো েরোকদব র� িরোেরো 
আপনরোদক ্রি মরোদস কি অেটি রেয় রসটি জমরো রেওয়রোে মরো্্দম আপনরোদক র� পরেমরোণ ভরোডরো রেওয়রো হয় িরো ্করোি কেদি হদব। রবরোিটি রোে �রো আয় কদেদছন িরোে রবিে জমরো 
রেদবন নরো। পরেবরোদেে সেস্দেে রবরোিটি রোে রহদসদব রবদবিনরো কেরো হয় নরো। অনগু্হ কদে মদন েরোেদবন র� রুমরোে, রবরোিটি রোে এবং সরোবদেন্রোন্টেরো সুরব্রো রেকওভরোে (benefit 
takeover) কেরোে জন্ র�রোগ্ নয়। পরেবরোদেে সেস্েরোই রকবি সুরব্রো রেকওভরোে কেরোে জন্ আদবেন কেদি পরোেদবন।

3. আপনরোে েরো পলেেরোনেে রকরোননরো েেনে্যে আনগে েছনে আয় নরো িরোকনি করী িনে?
রনদি এমন রকছু নরেে একটি িরোরিকরো েইি র�গুরি আমেরো গ্হণ কেব �রে আপরন রেদপরোেটি  কদেন র� আপরন বরো পরেবরোদেে রকরোদনরো সেস্ আদগে ক্রোদিন্ডরোে বছদে রকরোদনরো 
আয় কদেনরন:

• IRS েরোদয়ে নরো কেরোে �রোিরোইকেদণে রিঠি
•	 পূণটি-সমদয়ে রিক্ষরোেথীে �রোিরোইকেণ রিঠি
•	 সরোমরোরজক রনেরোপত্তরো ্িরোসদনে একটি রিঠি �রো রনদেটিি কদে র� আপরন আদগে বছদে সুরব্রো পরোনরন। 
•	 আপনরোে বরো পরেবরোদেে সেস্ দ্রোেরো স্রোক্ষরেি একটি রনরোেরোেরোইজ কেরো রিঠি, র�েরোদন উদলেে কেরো হদয়দছ র� আদগে বছদেে সময়করোদি রকরোদনরো আয় ্রোপ্ত হয়রন।

4. �লে পলেেরোনেে একজন েেনে্যে ইলতমনধ্যই SCRIE েরো DRIE িরোনক, তরোিনি অন্য একজন েেে্য লক SCRIE েরো DRIE-এে জন্য 
আনেেন কেনত পরোনেন?
নরো। আইন একটি পরেবরোেদক একই সমদয় SCRIE এবং DRIE পরোওয়রোে অনমুরি রেয় নরো।

4 | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম — ্রোয়িই রজজ্রোরসি ্শ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ)



ভরোডরোনর ্লতলনলধগণ 

1. ভরোডরোনর ্লতলনলধ করোনক েনি এেং তরোেরো করীভরোনে আমরোনক েরোিরো�্য কেনত পরোনেন?
একজন ভরোডরোদে ্রিরনর্ হি এমন রকরোদনরো ব্রতি �রোদক আপরন আপনরোদক র্রেি সমস্ত রনরোটিদিে একটি করপ পরোওয়রোে জন্ মদনরোনরীি কদেন এবং র�রন আদবেন ্ররেয়রোে 
সময় আপনরোদক সহরোয়িরোও কেদি পরোদেন। পরেবরোদেে সেস্, বনু্, ্রিদবিরী বরো করমউরনটি সংগঠন ভরোডরোদে ্রিরনর্ হদি পরোদে। আইদনে আেরোিি দ্রোেরো অরভভরোবকত্ব 
রন�ুতি কেরো র� রকউও ভরোডরোদে ্রিরনর্ হদি পরোদেন, র�মন গ্রুপ রহরোম রিিরোে, অ্রোেরনটি, ্বরীণদেে আবরোসদনে ম্রোদনজরোে, নরোরসটিং রহরোম রকদ্রেে ্িরোসক, সরোমরোরজক 
পরেদেবরো ্িরোসক, ইি্রোরে।
�রে আমেরো আপনরোে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেদি নরো পরোরে, আপরন রকরোদনরো রনরোটিি নরো পরোন, বরো আপনরোদক পরোঠরোদনরো রনরোটিি আপরন বঝুদি নরো পরোদেন, রসদক্ষদরে আপনরোে ভরোডরোদে 
্রিরনর্ সরোহরো�্ কেদি সক্ষম হদি পরোদে।
একজন ভরোডরোদে ্রিরনর্ একজন SCRIE বরো DRIE আদবেনকরোেরীে পদক্ষ স্রোক্ষে কেদি পরোেদবন নরো; রকবি একজন এদজন্ট SCRIE বরো DRIE আদবেনকরোেরীে পদক্ষ স্রোক্ষে 
কেদি পরোেদবন। একজন এদজন্ট হদিন এমন একজন ব্রতি র�রন হয় SCRIE বরো DRIE আদবেনকরোেরীে জন্ আেরোিি-রন�ুতি অরভভরোবক, অেবরো এমন একজন ব্রতি 
�রোদক SCRIE বরো DRIE আদবেদনে জন্ পরোওয়রোে অে অ্রোেরনটি ্েরোন কেরো হদয়দছ।  

একজন ভরোডরোদে দ্রোেরো ্রোেরমক আদবেদন একজন ভরোডরোদে ্রিরনর্ে একটি পে করো�টিকে েরোকদব �িক্ষণ নরো আদবেনকরোেরীে দ্রোেরো পেটি ্ি্রোহরোে কেরো হয় বরো ্রিরনর্ 
পেটি অপসরোেদণে অনদুেরো্ কদেন।  ভরোডরোদে ্রিরনর্ে র�দকরোদনরো পদে ্রিরনর্ে রমইরিং ঠিকরোনরো অবি্ই অন্তভুটি তি েরোকদি হদব।

রেন্ট ফ্রীনজে জন্য আনেেন কেরো 

1. আলম �লে ্িমেরোে SCRIE েরো DRIE-এে জন্য আনেেন কলে, তরোিনি আলম লক আমরোে লিজ পনুন্টেরীকেনণ স্রোক্ষে কেরোে আনগ 
আনেেন কেে নরোলক পনে?
আপনরোে রিজ িদরেে র�দকরোদনরো সমদয় আপরন রেন্ট রফ্জ র্রোগ্রোম - SCRIE বরো DRIE - এে জন্ আদবেন কেদি পরোদেন িরোই আপরন নূ্ নিম র�রোগ্িরোে মরোনেণ্ড পূেণ 
কেরোে সরোদে সরোদেই আদবেন কেরোেরো ভরোদিরো। র�দহিু আপনরোে ফ্রীজ কেরো ভরোডরো সরো্রোেণি আপনরোে বিটি মরোন রিদজে আদগে িরীদজে ভরোডরো রেদয় রন ট্িরোরেি হয় িরোই আপরন 
�েন ্েমবরোে রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদম আদবেন কেদবন িেন আমরোদেে উভয় রিদজেই ্দয়রোজন হদব। 

2. আলম লক অনিরোইনন রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোনমে জন্য আনেেন কেনত পরোলে?
হ্রোাঁ, আপরন �রে রেন্ট রফ্জ র্রোগ্রোদমে জন্ ্েমবরোে আদবেন কদেন, িরোহদি আপরন অনিরোইদন www.nyc.gov/nyctap -এ িরো কেদি পরোদেন৷ অনগু্হ কদে মদন 
েরোেদবন র� আপরন অনিরোইদন আপনরোে পুননটিবরীকেদণে আদবেন জমরো রেদি পরোেদবন নরো। 

3. আলম আনেেননে ফম্ট করীভরোনে রপনত পরোলে?
আমরোদেে ওদয়বসরোইে www.nyc.gov/rentfreeze -এ রগদয় সমস্ত েমটি িরোউনদিরোি কেরো র�দি পরোদে। এছরোডরোও েমটিগুরি ম্রোনহ্রোেদনে 66 John Street, 3rd Floor-এ 
অবরথিি আমরোদেে রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে অরেদস বরো আমরোদেে অন্ রকরোনও অরেদসও পরোওয়রো �রোয়। অরেদসে অবথিরোন এবং রেরোিরো েরোকরোে সময় জরোনরোে জন্ অনগু্হ কদে 
আমরোদেে ওদয়বসরোইে রেেুন বরো 311 নম্বদে রেরোন করুন। আপরন 311 নম্বদে রেরোন কদে আপনরোদক একটি েমটি িরোকদ�রোদগ পরোঠরোদনরোে অনদুেরো্ও কেদি পরোদেন।

4. আমরোে আনেেননে েরোনি করী করী জমরো রেওয়রো উলচত?
আপনরোদক অবি্ই আপনরোে আদবেদনে সরোদে ্দয়রোজনরীয় সমস্ত নরে পরোঠরোদি হদব। আপনরোদক র� নরেগুরি জমরো রেদি হদব িরো িনরোতি কেদি আদবেনপদরেে রনদেটিিরোবিরী 
অনসুেণ করুন। আপরন �রে সমস্ত ্দয়রোজনরীয় নরে নরো পরোঠরোন িরোহদি আমেরো আপনরোে আদবেন ্ররেয়রো কেদি সক্ষম নরোও হদি পরোরে। 

5. আলম �লে শরোেরীলেকভরোনে আনেেনপনত্র স্রোক্ষে কেনত েক্ষম নরো িই তরোিনি করী িনে?
আপনরোে হদয় একজন এদজন্ট স্রোক্ষে কেদি পরোদেন।  একজন এদজন্ট মরোদন এমন একজন ব্রতি র�রন হয় আপনরোে আেরোিি-রন�ুতি অরভভরোবক অেবরো এমন একজন ব্রতি 
�রোদক আপনরোে SCRIE/DRIE আদবেদনে জন্ পরোওয়রোে অে অ্রোেরনটি অনদুমরোেন রেওয়রো হদয়দছ। অনগু্হ কদে আদবেদনে সরোদে পরোওয়রোে অে অ্রোেরনটি বরো আেরোিদিে 
আদেি জমরো রেন �রোদি অেটি রবভরোগ িে্টি েরোইদি েরোেদি পরোদে এবং রনরচিি কেদি পরোদে র� সমস্ত রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে রিঠিপদরেে করপ আপনরোে এদজন্টদক পরোঠরোদনরো 
হদয়দছ।

6. আমরোনক রমজে ক্যরোলপররোি ইম্প্রুভনমন্ট (MCI) চরোজ্ট  কেরো িনয়নছ, রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম লক এে জন্য রপনমন্ট কেনে?
�রে আপনরোে ্রোেরমক আদবেদনে িরোরেদেে আদগে 90 রেদনে মদ্্ রমজে ক্রোরপেরোি ইম্প্রুভদমদন্টে আদেি জরোরে কেরো হদয় েরোদক িরোহদি রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম বরৃধিদক কভরোে 
কেদব। MCI আদেিটি �রে আপনরোে ্রোেরমক আদবেন জমরো রেওয়রোে 90 রেদনে রবরি আদগ জরোরে কেরো হদয় েরোদক িরোহদি আপরন MCI বরৃধিে অেটি ্েরোন কেরোে জন্ েরোয়রী 
েরোকদবন। MCI-টি আপনরোে ফ্রীজ কেরো ভরোডরোে পরেমরোদণে সরোদে র�রোগ কেরো হদব।

পনুন্টেরীকেণ এেং পলেেত্ট ন 

1. আমরোে রেন্ট ফ্রীজ েলুেধরোর্ আমরোে কখন পনুন্টেরীকেণ কেরো উলচত?
সুরব্রোে রিে িরোরেদেে উপে রনভটি ে কদে সমস্ত রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে সুরব্রো ্রোপকদেে ্রি বছে বরো ্রি েইু বছদে একটি পুননটিবরীকেদণে আদবেন েরোদয়ে কেরো আবি্ক। 
আপনরোে অনদুমরোেদনে আদেদি সুরব্রোে সময়করোি সবসময় িরোরিকরোভুতি েরোকদব। পুননটিবরীকেদণে আদবেনগুরি ্রোপদকে সুরব্রোে রময়রোে রিে হওয়রোে ্রোয় 60 রেন আদগ 
রমইি কেরো হয়। আপরন �রে রমইদি একটি পুননটিবরীকেদণে আদবেন নরো পরোন, িরোহদি আপরন www.nyc.gov/rentfreeze রেদক একটি আদবেনপরে িরোউনদিরোি কেদি 
পরোদেন বরো 311 নম্বদে কি কেদি পরোদেন এবং আপনরোদক একটি আদবেনপরে পরোঠরোদনরোে অনদুেরো্ কেদি পরোদেন। আপনরোে পুননটিবরীকেদণে আদবেন অবি্ই সুরব্রোে রময়রোে 
রিে হওয়রোে ছয় মরোদসে মদ্্ েরোদয়ে কেদি হদব।

5 | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম — ্রোয়িই রজজ্রোরসি ্শ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ)



2. “এক-তৃতরীয়রোংশ আনয়ে র�রোগ্যতরো �রোচরোই” করী এেং এর্ করীভরোনে আমরোে েলুেধরোনক ্ভরোলেত কেনত পরোনে?
একটি ্রোেরমক SCRIE বরো DRIE-এে আদবেদনে জন্, আপনরোে অ্রোপরোেটি দমদন্টে ভরোডরো অবি্ই পরেবরোদেে আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংদিে রবরি হদি হদব। পুননটিবরীকেদণে 
আদবেন, পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন, এবং অ্রোপরোেটি দমদন্টে সুরব্রো থিরোনরোন্তদেে আদবেদনে রক্ষদরে, �রে আপনরোে ভরোডরো আপনরোে পরেবরোদেে আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংদিে রবরি নরো 
হয় িরোহদি আপরন �রে SCRIE/DRIE র্রোগ্রোদম 2 জিুরোই, 2015 িরোরেদে বরো িরোে পদে ্দবি কদে েরোদকন রসদক্ষদরে আপনরোদক র� ভরোডরো রেদি হদব িরো পরেবরোদেে আদয়ে 
এক-িৃিরীয়রোংদি বরৃধি পরোদব।  
িদব, আপরন �রে 1 জিুরোই, 2015 িরোরেদে বরো িরোে আদগ SCRE/DRIE র্রোগ্রোদম ্দবি কদে েরোদকন, িরোহদি পুননটিবরীকেদণে আদবেন, পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন এবং 
অ্রোপরোেটি দমদন্টে সুরব্রো থিরোনরোন্তদেে আদবেদনে জন্ আপনরোে ফ্রীজ কেরো ভরোডরো এক-িৃিরীয়রোংি আদয়ে র�রোগ্িরো �রোিরোইদয়ে অ্রীন হদব নরো।

3. �লে আলম একর্ পনুন্টেরীকেনণে েময়করোনিে জন্য আনয়ে র�রোগ্যতরো অলতক্রম কলে তরোিনি করী িনে?
�রে আপনরোে সুরব্রো আপনরোে বরোরেটিক পরোরেবরোরেক আয় $50,000-এে রবরি হওয়রোে বরো পুননটিবরীকেণ সময়করোদিে জন্ আপনরোে ভরোডরো আপনরোে মরোরসক পরোরেবরোরেক 
আদয়ে এক-িৃিরীয়রোংদিে কম হওয়রোে করোেদণ রিে হদয় �রোয়, িরোহদি আপরন ভরবে্দি র্রোগ্রোদমে জন্ আবরোে আদবেন কেদি পরোদেন �রে আপরন রবশ্রোস কদেন র� আপরন 
র�রোগ্। পেবিথী ক্রোদিন্ডরোে বছদে আপনরোে আয় কদম রগদি, আপরন আপনরোে পুেরোদনরো ফ্রীজ কেরো ভরোডরো পুনবটিহরোি কেরোে র�রোগ্ হদি পরোদেন। আবরোে আদবেন কেদি, অনগু্হ 
কদে পেবিথী ক্রোদিন্ডরোে বছদে একটি ্রোেরমক আদবেন জমরো রেন।

4. আমরোে পরোলেেরোলেক আয় কনম রগনি েরো আমরোে আনয়ে থিরোয়রী ক্ষলত িনি করী িনে?
আপনরোে সবটিদিে অনদুমরোরেি আদবেদন আপনরোে রেদপরোেটি  কেরো পরোরেবরোরেক আদয়ে 20% বরো িরোে রবরিে থিরোয়রী ক্ষরি হদি, আপরন একটি পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন 
(Redetermination Application) েরোদয়ে কদে আপনরোে ফ্রীজ কেরো ভরোডরোে পরেমরোণ পুনরনটি ট্িরোেদণে জন্ আদবেন কেদি পরোদেন, �রো www.nyc.gov/rentfreeze -এ 
পরোওয়রো �রোদব। পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেদনে সরোদে আপনরোদক অবি্ই আপনরোে বিটি মরোন পরোরেবরোরেক আদয়ে ্মরোণ ্েরোন কেদি হদব। 
অনগু্হ কদে মদন েরোেদবন র� পরেবরোদেে একজন সেদস্ে িরোকরে রেরোয়রো �রোওয়রো বরো রকরোদনরো রুমরোে, রবরোিটি রোে, বরো সরোবদেন্রোদন্টে আদয়ে রকরোদনরো হ্রোস আপনরো রেদকই আদয়ে 
থিরোয়রী হ্রোদসে করোেণ হদব গণ্ হদব নরো। 
পুনরনটি ট্িরোেদণে জন্ অনদুমরোরেি হদি, আপরন এবং আপনরোে বরোরডওয়রোিরো নিুন ফ্রীজ কেরো ভরোডরোে পরেমরোণ এবং করো�টিকে িরোরেে রনদেটিি কদে একটি কে হ্রোস সমন্বয় 
আদেি (tax abatement adjustment order) পরোদবন। 12 মরোদসে মদ্্ �রে পরেবরোদেে ্্রোন মরোেরো �রোন বরো অ্রোপরোেটি দমন্ট রেদক থিরোয়রীভরোদব িদি �রোন, িরোহদি পরেবরোদেে 
বরোকরীদেে মদ্্ একজন, র�রোগ্ ্্রোন একটি পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন জমরো রেদি পরোেদবন।
দ্রষ্টে্য: একজন ভরোডরোদে র�রন একটি ্রোেরমক আদবেন জমরো রেদয়দছন এবং রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে জন্ অনদুমরোরেি, রিরন ্রোেরমক সুরব্রোে সময়করোদিে ্েম 12 মরোস 
রিে নরো হওয়রো প�টিন্ত একটি পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন জমরো রেদি পরোেদবন নরো। 12 মরোদসে মদ্্ �রে ভরোডরোদে মরোেরো �রোন বরো অ্রোপরোেটি দমন্ট রেদক থিরোয়রীভরোদব িদি �রোন, িরোহদি 
পরেবরোদেে বরোকরীদেে মদ্্ একজন, র�রোগ্ ্্রোন একটি পুনরনটি ট্িরোেদণে আদবেন জমরো রেদি পরোেদবন।

5. �লে ্রোিলমক আনেেনকরোেরী ঠিকরোনরো েেি কনেন তরোিনি করী িনে?
্রোেরমক আদবেনকরোেরী অন্ ভরোডরো-রনয়র্রিি অ্রোপরোেটি দমদন্ট িদি রগদি, নিুন অ্রোপরোেটি দমদন্ট অব্রোহরি থিরোনরোন্তে কেদি ্রোেরমক আদবেনকরোেরীদক অবি্ই একটি 
অ্রোপরোেটি দমদন্টে সুরব্রো থিরোনরোন্তদেে আদবেন (Apartment Benefit Transfer Application) েরোদয়ে কেদি হদব। অনগু্হ কদে মদন েরোেদবন র� নিুন অ্রোপরোেটি দমদন্টে 
আইরন ভরোডরোে উপে রনভটি ে কদে ফ্রীজ কেরো ভরোডরোে পরেবিটি ন হদি পরোদে।

6. ্রোিলমক আনেেনকরোেরী মরোেরো রগনি েরো থিরোয়রীভরোনে রকরোননরো নরোলে্টং রিরোনম চনি রগনি করী িনে?
�রে ্রোেরমক আদবেনকরোেরী মরোেরো �রোন, থিরোয়রীভরোদব একটি নরোরসটিং রহরোদম িদি রগদয় েরোদকন, বরো অন্েরোয় থিরোয়রীভরোদব অ্রোপরোেটি দমন্টটি েরোরি কদে েরোদকন, িরোহদি পরেবরোদেে অন্ 
সেস্ সুরব্রোটি গ্হণ কেরোে জন্ র�রোগ্ হদি পরোদেন। র�রোগ্িরো অজটি ন কেরোে জন্, পরেবরোদেে সেস্দক অবি্ই রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে জন্ র�রোগ্িরোে মরোনেণ্ড পূেণ কেদি 
হদব এবং আদগে আদবেদনে িরোে নরোম িরোরিকরোভুতি েরোকদি হদব। একটি সুরব্রো রেকওভরোদেে আদবেনটি (Benefit Takeover Application) ্রোেরমক আদবেনকরোেরীে 
মিুৃ্ হওয়রোে বরো থিরোন বেি কেরোে ছয় মরোদসে মদ্্ অেবরো অেটি রবভরোগ একটি ্ি্রোহরোদেে রনরোটিি পরোঠরোদনরোে 90 রেদনে মদ্্, র� িরোরেেটিই পদে হদব িরোে মদ্্ েরোদয়ে 
কেদি হদব।
অনগু্হ কদে মদন েরোেদবন র� রবাঁদি েরোকরো স্রোমরী/স্তরী বরো রনবরন্ি গরোহটি থি্ অংিরীেরোেদেে সুরব্রো রেকওভরোদেে আদবেন জমরো রেওয়রোে ্দয়রোজন রনই �রে িরোেরো সবদিদয় 
সরোম্প্ররিক আদবেন জমরো রেওয়রোে সময় রেন্ট ফ্রীজ সুরব্রোে ্দয়রোজনরীয়িরো পূেণ কদে েরোদকন এবং পরেবরোদেে একজন সেস্ রহসরোদব আদবেদন িরোেরো অন্তভুটি তি েরোদকন।
আপরন �রে পরেবরোদেে বরোকরী একজন সেস্ হন এবং SCRIE বরো DRIE-এে জন্ সমস্ত র�রোগ্িরোে ্দয়রোজনরীয়িরো পূেণ কদেন, িরোহদি আপনরোদক অবি্ই একটি সুরব্রো 
রেকওভরোদেে আদবেন এবং রনম্নরিরেিগুরিে মদ্্ একটি জমরো রেদি হদব:

•	 আপনরোদক ভরোডরোদে বরো সহ-ভরোডরোদে রহসরোদব িরোরিকরোভুতি কেরো একটি রিজ বরো ভরোডরোে িুরতি
•	 আপনরোে রবর্ডং ম্রোদনজদমদন্টে একটি রিঠি �রো উদলেে কদে র� আপনরোে অ্রোপরোেটি দমদন্ট েরোকরোে অর্করোে েদয়দছ 
•	 আেরোিদিে একটি আদেি �রো আপনরোদক অ্রোপরোেটি দমদন্ট েরোকরোে অর্করোে রেয় 

্রোেরমক সুরব্রো ্রোপদকে জন্, রনম্নরিরেিগুরি জমরো রেন:
•	 �রে ্রোেরমক আদবেনকরোেরী মরোেরো রগদয় েরোদকন িদব একটি মিুৃ্ে িংসরোপরে
•	 নরেপরে র� ্রোেরমক আদবেনকরোেরী থিরোয়রীভরোদব অ্রোপরোেটি দমন্টটি েরোরি কদেদছন, র�মন রকরোদনরো নরোরসটিং রহরোম রেদক একটি রিঠি, বরোরডওয়রোিরো বরো ম্রোদনরজং এদজদন্টে করোছ 

রেদক একটি রিজ বরো রিঠি, বরো নিুন ঠিকরোনরোটি নরেবধি কেরো আদছ এমন সেকরোে দ্রোেরো জরোরে কেরো একটি ID

7. আলম �লে আমরোে পনুন্টেরীকেনণে আনেেন েরোনয়ে কেরোে জন্য ছয় মরোনেে েময়েরীমরো েরো রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোনমে েরোনি েম্পলক্ট ত অন্য 
রকরোননরো েময়েরীমরো লমে কলে তরোিনি আলম করী কেনত পরোলে?
অক্ষমিরো বরো িরোেরীরেক বরো মরোনরসক ্রিবন্কিরোে করোেদণ আপনরোে আদবেন জমরো রেওয়রোে জন্ বরো অন্ রকরোদনরো সময়সরীমরো পূেণ কেরোে জন্ আপনরোে �রে আেও সমদয়ে 
্দয়রোজন হয় িরোহদি আপরন অরিরেতি সমদয়ে জন্ অনদুেরো্ কেদি পরোদেন। আপনরোে �রে সরোহরোদ�্ে ্দয়রোজন হয় বরো রকরোদনরো ্রিবন্কিরো সংরেরোন্ত ্শ্ন েরোদক বরো অরিরেতি 
সমদয়ে জন্ অনদুেরো্ কেদি হয় িরোহদি অনগু্হ কদে 311 নম্বদে রেরোন করুন এবং অেটি রবভরোদগে ্রিবন্রী পরেদেবরো ে্রোরসরিদেেদেে সরোদে কেরো বিরোে অনদুেরো্ 
করুন। এছরোডরোও আপরন www.nyc.gov/contactdofeeo -এ র�রোগরোদ�রোগ কেদি পরোদেন অেবরো ম্রোনহরোেদন 66 John Street, 3rd Floor-এ আমরোদেে রেন্ট ফ্রীজ 
র্রোগ্রোম অরেদস র�দি পরোদেন। দ্রুি রসবরোে জন্ অ্রোপদয়ন্টদমন্ট রনদি উৎসরোরহি কেরো হয়, িদব িরো আবি্ক নয়। আপরন www.nyc.gov/dofappointments -এ 
অ্রোপদয়ন্টদমদন্টে সময় রন ট্িরোেণ কেদি পরোদেন।

6 | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম — ্রোয়িই রজজ্রোরসি ্শ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ)



আপনরোে �রে রকরোদনরো অক্ষমিরো বরো িরোেরীরেক বরো মরোনরসক ্রিবন্কিরো নরোও েরোদক, িবওু আপরন র�রোগ্ হদি পরোদেন �রে আপরন আপনরোে আদবেন েরোদয়ে কেরোে সময় 
ব্রিরেমরী পরেরথিরিদি সময়সরীমরো রমস কদে েরোদকন এবং �রে আপনরোে সুরব্রোে রময়রোে গি 12 মরোদসে মদ্্ রিে হদয় েরোদক। �রে আপরন রকরোদনরো অথিরোয়রী রিরকৎসরোগি 
সমস্রোে জন্ হরোসপরোিরোদি ভরিটি  হদয় েরোদকন, বরো আপনরোে অ্রোপরোেটি দমন্ট আগুন, বন্রো, একটি ্রোকৃরিক রবপ�টিয়, বরো অন্রোন্ ব্রিরেমরী পরেরথিরিদি ক্ষরিগ্স্ত হদয় েরোদক, 
িরোহদি আপরন আপনরোে আদবেদনে সরোদে আপনরোে েরোরবে র�দকরোদনরো িকুদমদন্টিন সহ রনরেটিষ্ট পরেরথিরিে একটি রববরৃি জমরো রেদি পরোদেন। এছরোডরোও আপরন একটি 
এক্সদেনিদনে জন্ র�রোগ্ হদি পরোদেন �রে আপনরোে পরেবরোদেে COVID-19-এে করোেদণ একটি রেন্ট ফ্রীদজে আদবেন জমরো রেদি রবিম্ব হদয় েরোদক। আপনরোে �রে রকরোদনরো 
্শ্ন েরোদক িরোহদি অনগু্হ কদে 311 নম্বদে র�রোগরোদ�রোগ করুন এবং রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে জন্ রজজ্রোসরো করুন, অেবরো www.nyc.gov/contactscrie বরো  
www.nyc.gov/contactdrie -এ �রোন।

8. �লে আলম আনগে েছেগুলিনত র�রোগ্যতরো অজ্ট ন নরো কনে িরোলক তনে আলম লক আেরোে আনেেন কেনত পরোলে?
হ্রোাঁ। আপরন �রে রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে র�রোগ্িরোে মরোনেণ্ড পূেণ কদেন িদব আপরন আবরোে আদবেন কেদি পরোদেন। 

9. আলম �লে আমরোে েরোলডওয়রোিরোে করোছ রিনক একর্ পনুন্টেরীকেনণে লিজ নরো রপনত পরোলে তরোিনি করী িনে?
আপনরোদক রনরো রেরনউয়রোি রিজ (No Renewal Lease) েদমটিে একটি িংসরোপরে পূেণ এবং স্রোক্ষে কেদি হদব এবং আপরন বিটি মরোদন অ্রোপরোেটি দমদন্ট বসবরোস কেদছন িরোে 
্মরোণ সহ এটি জমরো রেদি হদব। আপরন আপনরোে বরোরডওয়রোিরোে করোছ রেদক আপনরোে পুননটিবরীকেদণে আদবেন রপদি অনগু্হ কদে এটি এেরোদন িরোকদ�রোদগ পরোঠরোন: NYC 
Department of Finance, Rent Freeze Program, P.O. Box 3179, Union, NJ 07083. এই েমটিটি ছরোডরোও আপনরোদক অবি্ই আপনরোে পুননটিবরীকেদণে 
আদবেন জমরো রেদি হদব। আপরন এই েমটিটি পেপে েইুটিে রবরি পুননটিবরীকেদণে সময়সরীমরোে জন্ ব্বহরোে কেদি পরোেদবন নরো।

10. আমরোে পলেেরোনে রকরোননরো পলেেত্ট ননে লে্নয় আলম করীভরোনে লেনপরোর্ট  কেনত পরোলে?
আপরন আপনরোে পরেবরোদেে পরেবিটি দনে রবেদয় অেটি রবভরোগদক অবরহি কেদি বরো একজন নিুন ভরোডরোদে ্রিরনর্ রনবটিরোিন কেদি রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম পরেবিটি ন েমটিটি 
(Rent Freeze Program Change Form) ব্বহরোে কেদি পরোদেন।

আেও েিরোয়তরোে জন্য

1. আমরোে েলুেধরো েরো আনেেন ্লক্রয়রো েম্পলক্ট ত ্শ্ন িরোকনি আলম করোে েরোনি র�রোগরোন�রোগ কেনত পরোলে?
আপনরোে করোদছ �রে করম্উেরোদেে অ্রোদক্সস েরোদক িরোহদি আপরন SCRIE সম্দকটি  ্দশ্নে জন্ www.nyc.gov/contactscrie অেবরো DRIE সম্দকটি  ্দশ্নে জন্
www.nyc.gov/contactdrie -এ রগদয় অেটি রবভরোদগে ওদয়বসরোইদে একটি অনসুন্রোন জমরো রেদি পরোদেন। এছরোডরোও আপরন 311 নম্বদে কি কেদি পরোদেন, অেবরো
www.nyc.gov/nyctap -এ রগদয় রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে জন্ NYC রেন্রোন্ট অ্রোদক্সস রপরোেটি রোি (Tenant Access Portal) অ্রোদক্সস কেদি পরোদেন।
আমেরো বিটি মরোদন 66 John Street, 3rd Floor, New York, NY 10038-এ অবরথিি আমরোদেে রেন্ট ফ্রীজ সহরোয়িরো রকদ্রে রসরোমবরোে রেদক শুরেবরোে, সকরোি 8:30 রেদক 
রবকরোি 4:30 প�টিন্ত ব্রতিগিভরোদব সহরোয়িরো ্েরোন করে। আমেরো আপনরোদক www.nyc.gov/dofappointments -এ আপনরোে রভরজদেে জন্ একটি অ্রোপদয়ন্টদমন্ট রন ট্িরোেণ 
কেদি উৎসরোরহি করে।
আপনরোে �রে সহরোয়িরোে ্দয়রোজন হয় বরো ্রিবন্কিরো সম্রকটি ি উদদ্দগে করোেদণ আপরন আদবেন বরো িকুদমদন্টিন জমরো রেদি নরো পরোদেন িরোহদি অনগু্হ কদে 311 নম্বদে কি 
করুন এবং DOF-এে ্রিবন্রী পরেদেবরো রেরসরিদেেদেে সরোদে কেরো বিরোে জন্ অনদুেরো্ করুন। 

2. আমরোে আনেেন েরো েলুেধরোে লে্নয় কেরো রকরোননরো লেদ্রোন্ত েঝুনত নরো পরোেনি আলম করোে েরোনি র�রোগরোন�রোগ কেনত পরোলে?
সকি রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোদমে আদবেনকরোেরী �রোেরো সেকরোেরীভরোদব অব্রোহরিে অনদুমরোেন, অস্রীকৃরি বরো ্ি্রোহরোদেে রনরোটিি রপদয়দছন িরোদেে SCRIE বরো DRIE এে আদবেন 
এবং সুরব্রো রনদয় উদদ্গ সমরো্রোদন সহরোয়িরো পরোওয়রোে অর্করোে েদয়দছ। আপরন আদবেন ্ররেয়রো সম্ন্ন কেরোে পদে SCRIE বরো DRIE ন্রোয়পরোি আপনরোে আদবেন বরো 
সুরব্রোে সমস্রোগুরি িনরোতি কেদি এবং সমরো্রোন কেদি পরোদেন। আপরন www.nyc.gov/contactscrieombuds বরো www.nyc.gov/contactdrieombuds -এ 
DOF ওদয়বসরোইদে রগদয় িরোদেে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেদি পরোদেন।

3. আমরোে লিজ েংক্ররোন্ত রকরোননরো েমে্যরো িরোকনি েরো আমরোে আইলন ভরোডরোে পলেমরোণ লননয় মতলেনেরোধ িনি আলম করী কেনত পরোলে?
রিজ সংরেরোন্ত অনসুন্রোদনে জন্, ভরোডরো সংরেরোন্ত মিরবদেরো্ রনষ্পরত্ত কেদি, অেবরো আপনরোে বরোরডওয়রোিরো রিজ ্েরোন নরো কেরোে করোেদণ একটি অরভদ�রোগ েরোদয়ে কেদি, 
ভরোডরোদেেরো রিরভিন অে হরোউরজং অ্রোন্ড করমউরনটি রেরনউয়রোি (Division of Housing and Community Renewal, DHCR)-এে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেদি পরোদেন। 
DHCR-এে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ কেরো র�দি পরোদে:

েশেরীনে: Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York 11433 
রফরোননে মরোধ্যনম: 718-739-6400 
ইনমইনিে মরোধ্যনম: RentInfo@nyshcr.org

রসটি দ্রোেরো স্পন্সে কেরো Mitchell-Lama রিদভিপদমন্ট সম্দকটি  আেও িদে্ে জন্, অনগু্হ কদে রনউ ইয়কটি  রসটি রিপরোেটি দমন্ট অে হরোউরসং র্জরোদভটি িন অ্রোন্ড 
রিদভিপদমন্ট (Department of Housing Preservation and Development, HPD)-এে সরোদে র�রোগরোদ�রোগ করুন: 

রফরোননে মরোধ্যনম: 212-863-6500 
ইনমইনিে মরোধ্যনম: Mitchell-Lama@hpd.nyc.gov

রটেে দ্রোেরো স্পন্সে কেরো Mitchell-Lama রিদভিপদমন্ট সম্দকটি  আেও িদে্ে জন্, অনগু্হ কদে রনউ ইয়কটি  রটেে রহরোমস অ্রোন্ড করমউরনটি রেরনউয়রোি (New York State 
Homes and Community Renewal, HCR)-এ �রোন:

রফরোননে মরোধ্যনম: 866-463-7753 
এখরোনন তরোনেে ওনয়েেরোইর রেখুন: www.hcr.ny.gov

7 | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

রেন্ট ফ্রীজ র্রোগ্রোম — ্রোয়িই রজজ্রোরসি ্শ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ)


