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তবভাগ 1। ভূতিকা 
এই নথিটি থনউ ইয়র্ক  থিটিতে প্রথেবন্ধীতের জনয িাশ্রয়ী আবািন এবং থবতেষ থবতবচনার এর্টি রূপতরখা প্রোন 

র্তর। এতে অন্তর্ভক ক্ত থবষয়বস্তুগুথি হি িাশ্রয়ী আবািন, প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনটগুথি, 

NYC হাউথজং র্াতনক্ট-এর মাধ্যতম HPD আবািন িটাথর আতবেন প্রথিয়া, Mitchell-Lama 

ইউথনটগুথির এর্টি বযাখযা এবং বারবার থজজ্ঞািা র্রা প্রশ্নগুথি। 

তবভাগ 2। সাশ্রয়ী আবাসদন্র লটাতরর রূপদরখা 

থনউ ইয়র্ক  থিটি আবািন িংরক্ষণ ও উন্নয়ন থবর্াগ (Housing Preservation and Development, 

HPD) এবং থনউ ইয়র্ক  থিটি আবািন থবর্াে থনগম (Housing Development Corporation, 

HDC) থবথর্ন্ন আতয়র স্তর ও আর্াতরর পথরবারতের জনয িাশ্রয়ী মতূিযর আবািন তেথর র্তর। িাশ্রয়ী আবািন 
নযায্যর্াতব বন্টন র্রা থনথিে র্রার জনয, এই র্েভক থর্ দেওয়া অযাপাটক তমন্টগুথি এর্টি অিথমর্র্াতব র্রা 
িটাথর বযবস্থার মাধ্যতম দর্না বা র্াড়া দেওয়ার জনয উপির্য। এই আবািন ইউথনটগুথি িাশ্রয়ী বতি থবতবচনা 
র্রা হয় র্ারণ এতের খরচ আবাথির্তের আতয়র প্রায় এএর্-েৃেীয়াংে বা োর র্ম। 

তবভাগ 2a। প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাো কদর রাখা ইউতন্টগুতল 

HPD ও HDC এর অিকায়ন র্রা িাশ্রয়ী আবািন প্রর্ল্পগুথি প্রথেবন্ধী আতবেনর্ারীতের জনয 7% ইউথনট 
আিাো র্তর রাতখ: 5% চিাতেরায় অক্ষমতের জনয, 2% েথৃি ও শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধীতের জনয। 
এইগুথি “প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনট” এবং োরা এর্রূপ দেডাতরি অযাতেিতয্াগযো 
মানেণ্ড (Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS) অনভয্ায়ী পথরর্থল্পে। এর্টি 

আিাো র্তর রাখা UFAS থডজাইতনর তবথেিযগুথি আবাথিতর্র প্রথেবন্ধর্োর জনয প্রতয়াজনীয় য্ভথক্তিঙ্গে 

বািস্থাতনর উপর থনর্ক র র্রতব। 

 এর্টি চিনেথক্ততে অক্ষমতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনতটর মাতন হি দয্ দলার প্ল্যান বা দমতের 

পথরর্ল্পনাটি চিনেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধী দর্াতনা বযথক্তর অযাতেি র্রার মতো র্তর থডজাইন র্রা। এর 

মতধ্য অন্তর্ভক ক্ত িার্তে পাতর িরাতনা য্ায় এমন র্াউন্টাতরর নীতচর র্যাথবতনট, রান্নাঘতরর িরঞ্জাম ও 

র্াউন্টারগুথির জনয থনথেকি উচ্চো, এছাড়াও আরও তবথেিয। 

 এর্টি েথৃি বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনতটর মতধ্য অন্তর্ভক ক্ত দজাতর। 

অনভগ্রহ র্তর িক্ষয র্রতবন দয্ প্রথেবন্ধী িাশ্রয়ী আবািতনর আতবেনর্ারীরা শুধ্ভমাত্র প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো 
র্তর রাখা ইউথনটগুথির জনযই থবতবথচে হন না। য্খন এর্টি পথরবার িটাথরর জনয আতবেন র্তর এবং দিই 



পথরবাতর এর্জন চিাতেরা, েথৃি, বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধী িেিয িাতর্ন, েখন োতের আতবেনতর্ 

প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনট এবং দিই উন্নয়তন িার্া অনয দর্াতনা ইউথনট য্ার জনয োরা 
দয্াগয দিই উর্তয়র জনয থবতবচনা র্রা হয়। 

তবভাগ 3। HPD হাউতজিং লটাতরর িাধ্যদি সাশ্রয়ী আবাসদন্র 

জন্য আদবেন্ করুন্ 

NYC হাউথজং র্াতনক্ট হি থনউ ইয়র্ক  থিটির পাাঁচটি বতরা জভতড় িাশ্রয়ী মতূিযর র্াড়া বাথড় এবং থনতজর 
বাথড়র মাথির্ানা িন্ধান ও আতবেন র্রার জনয আপনার অনিাইন দপাটক াি। NYC হাউথিং র্াতনক্ট 

ওতয়বিাইট দেখভন এখাতন: HousingConnect.nyc.gov। আপথন আপনার দক্ষতত্র র্াতিার্াতব মানানিই হতে 

পাতর এমন এর্টি থবজ্ঞাপন দেখতি ,আপনার হাউথজং র্াতনক্ট দপ্রাোইি িম্পূণক র্রা এবং আতবেন র্রতে 

শুরু র্রা থনথিে র্রুন !আপনার হাউথজং র্াতনক্ট দপ্রাোইি বযবস্থায় িার্া দয্ উন্নয়নগুথির জনয আপথন 
আতবেন র্তরন োতের প্রথেটির জনয আপনার আতবেনপত্র। 

আতবেনগুথি আতয়র দয্াগযো িীমা িাতপক্ষ, য্া এর্ আবািন উন্নয়ন দিতর্ অনযটিতে থর্ন্ন হতে পাতর। 
আমরা িভপাথরে র্থর দয্ আবািন র্রার আতগ, আতবেনর্ারীরা আতয়র িীমার দয্াগযোর মতধ্য পতড়ন থর্না 
ো থনধ্কারণ র্রার জনয োরা দয্ন আতয়র িীমা িমথিে প্রর্তল্পর থবজ্ঞাপনটি পয্কাতিাচনা র্তর দনন।  খন্ই 

আপন্ার পতরবাদরর সেসয সিংখযা বা িাদের আয় পতরবতিে ি হয় িখন্ই অতবলদে আপন্ার 

প্প্রাফাইল িেয আপদেট করা খুবই গুরুত্বপরূ্ে। এটি আপথন দর্াতনা উন্নয়তন আতবেন র্রার আতগ বা পতর 

র্রা দয্তে পাতর। 

থবজ্ঞাপতন প্রথেটি উন্নয়তনর জনয দর্ান আিাো র্তর রাখা ইউথনট ও পছন্দগুথি উপির্য রতয়তছ দিই িম্পতর্ক ও 

েিয িাতর্। উোহরণস্বরূপ, প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখার িাতি অথেথরক্তর্াতব, আপথন দপৌরির্ার 
র্মকচারী বা ইথেমতধ্য উন্নয়তনর মতো এর্ই র্থমউথনটি পথরষতে বাি র্রা আবাথির্তের জনয পছন্দ দেখতে 

দপতে পাতরন। 

িাশ্রয়ী আবািন উন্নয়তনর জনয থবজ্ঞাপনগুথি NYC হাউথজং র্াতনক্ট-এর “ওতপন িটাথর” পৃষ্ঠায় এবং েহরবযাপী 
ও স্থানীয় প্রর্ােনাগুথিতে দেখতে পাওয়া য্ায়। প্রথেটি থবজ্ঞাপতন থর্র্াতব হাউথজং র্াতনক্ট বা ইতমি 
আতবেনপতত্রর মাধ্যতম আতবেন র্রা য্াতব োর থনতেকোবিী রতয়তছ। আপথন অনিাইতনর পথরবতেক  র্াগতজ-

র্িতম আতবেন র্রতে পছন্দ র্রতি, আপথন থনমকাোতর্ আপনাতর্ ডার্তয্াতগ আতবেনপত্র পাঠাতনার অনভতরাধ্ 
র্রতে পাতরন। এর্টি র্াগতজর আতবেনপত্র অনভতরাধ্ র্রা এবং দর্ািায় িম্পূণক র্রা আতবেনপত্র ডার্তয্াতগ 
পাঠাতে হতব দিই িম্পতর্ক  আরও জানতে িটাথরর থবজ্ঞাপতনর থনতেকোবিী দরোর র্রুন। আপথন এর্টি 

র্াগতজর আতবেনপত্র জমা দেয়ার থিদ্ধান্ত থনতি, অনিাইতনও আতবেন র্রতবন না; ডার্তয্াতগ ও অনিাইন 

https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/


উর্তয়র মাধ্যতম আতবেন জমা থেতি আপনার দয্াগযো খাথরজ হতয় দয্তে পাতর। আপথন 212-863-7990 

নম্বতর র্ি র্তর থর্র্াতব র্াগতজর আতবেনপত্র পাওয়া দয্তে পাতর দিই িম্পতর্ক  আরও জানতে পারতবন। 

তবভাগ 3a। আপন্ার হাউতজিং কাদন্ক্ট প্প্রাফাইল সম্পরূ্ে করার জন্য পরািিেগুতল 

আপনার হাউথজং র্াতনক্ট দপ্রাোইতির হাউজতহাল্ড দমম্বািক বা পথরবাতরর িেিয থবর্াতগ আপনার িাতি বাি 

র্রা ির্তির আয় দিখা থনথিে র্রুন। িবধ্রতনর আতয়র উৎি অন্তর্ভক ক্ত র্রুন, এর মতধ্য রতয়তছ চার্থর, 

স্ব-থনয্ভথক্ত দিতর্ আিা আয়, িরর্াথর িভথবধ্ার আয় (দবর্ারর্াো, িরর্াথর িহায়ো, TANF, িামথরর্ 

বাথহনী িংরথক্ষে, ইেযাথে), অবিরর্াো বা প্রথেবন্ধী আয় (দপনিন, বাথষকর্ বথৃি, দিাোি থিথর্উথরটি, 

SSI/SSD, র্মীর ক্ষথেপূরণ, ইেযাথে), এবং অনযানয উৎতির দিতর্ আিা আয় (থেশু িহায়ো, উপহার 

আয়, দখারতপাে, র্াড়া দিতর্ আিা আয়, ইেযাথে)। 

আপনার এর্টি র্াউচার বা র্াড়ার র্েভক থর্ িার্তি, ো আপনার দপ্রাোইতি থনতেকে র্রা থনথিে র্রুন। 
আপনার এর্টি র্াউচার বা র্াড়ার র্েভক থর্ িার্তি নভযনেম আতয়র প্রতয়াজনীয়ো প্রতয্াজয হয় না। েতব, 

র্াড়া আপনার র্াউচার বা র্াড়া িহায়ো প্রর্তল্পর অনভতমাথেে িবকাথধ্র্ িীমার মতধ্য হতে হতব। থবর্াগ 8 

আবািন পছতন্দর র্াউচার (Housing Choice Vouchers) (HPD বা NYCHA), CityFHEPS, 

ISS, Medicaid এর ছাড়, এবং VASH হি র্াড়া র্েভক থর্র থর্ছভ উোহরণ এবং এই িবই িাশ্রয়ী আবািন 
িটাথরর মাধ্যতম গ্রহণ র্রা হয়। 

আপনার পথরবাতরর দর্াতনা িেতিযর চিনেথক্ত েথৃি, বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধর্ো িার্তি, ো আপনার 
হাউথজং র্াতনক্ট দপ্রাোইতির পথরবাতরর িেিয থবর্াতগ থনতেকে র্রা থনথিে র্রুন। আপথন ডার্তয্াতগর 
মাধ্যতম আতবেনপত্র জমা থেতি, এই প্রশ্নটি র্াগতজর আতবেনপতত্রর হাউজতহাল্ড ইনেরতমেন বা পথরবার 

িম্পথর্ক ে েিয থবর্াতগ থজজ্ঞািা র্রা হয়। প্রথেবন্ধর্োর র্ারতণ এর্টি য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থাতনর মতধ্য িার্তে 

পাতর দর্াতনা নীথে, প্রর্ল্প, পথরতষবা বা র্মকতক্ষতত্র দর্াতনা পথরবেক ন, স্বাঙ্গীর্রণ, বা রূপান্তর, দয্মন এর্জন 
হুইিতচয়ার বযবহারর্ারীর থবথল্ডংতয্ প্রতবে র্রতে দেওয়ার জনয এর্টি ঢািভ পি দয্াগ র্রা, দর্াতনা দপাষয নয় 
নীথে রতয়তছ এমন এর্টি থবথল্ডংতয্ এর্টি পথরতষবা জন্তু বা িাথর্ক ি অযাথনতমতির অনভতমােন দেওয়া, বা 
এর্জন িবিমতয় িাতি িার্া িহায়র্ বা থনথেকি থচথর্ৎিাগে িরঞ্জাতমর িাতি বাি র্রা মানভতষর জনয এর্টি 

অথেথরক্ত দোয়ার ঘর। 



তবভাগ 3b। আপতন্ আদবেন্ করার পদর 

আতবেতনর চূড়ান্ত িময়িীমার পতর, িব অনিাইন ও র্াগতজর আতবেনগুথিতর্ এর্টি অিথমর্ িতম রাখা হয় 
ও এর্টি র্তর িগ নম্বর দেয়া হয়। িব িগ নম্বরগুথি এতিাপািাথড়র্াতব বরাদ্দ র্রা হতয় দগতি, মাতর্ক টিং 
এতজন্ট, প্রথেবন্ধী ও পছতন্দর আতবেনর্ারীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনটগুথি থেতয় শুরু র্তর, 

আতবেনগুথির পয্কাতিাচনা র্তরন। 

আমাতের পাওয়া আতবেনগুথির িংখযা অেযন্ত দবথে হওয়ার র্ারতণ, আপনার আতবেন িম্পতর্ক  উির দপতে বহু 
মাি বা োরও দবথে িময় িাগতে পাতর। র্খনও র্খনও আপথন দয্াগয হতিও, আপথন উির নাও দপতে পাতরন। 

আপথন থনবকাথচে না হতি বা উির না দপতি, অনয অযাপাটক তমন্ট দখাাঁজা চাথিতয় য্ান এবং আপথন প্রস্তুে হতি 
আতবেন র্রুন। 

তবভাগ 3c। আপন্ার সাদে ন্তেপদত্রর জন্য প্ াগাদ াগ করা হদল প্রস্তুি োকুন্ 

আপনার আতবেন থনবকাথচে হতি, আপথন আপনার আতবেতন দয্ েিয প্রোন র্তরতছন ো প্রমাণ র্রার জনয 
আপনাতর্ এর্টি নথিপতত্রর অনভতরাতধ্ উির থেতে বিা হতব। এই অনভতরাধ্টি খভবই গুরুত্বপূণক। থবথল্ডংতয়র 
দিতর্ এতজন্টরা আপথন দয্ িভতয্াতগর জনয আতবেন র্তরতছন োর দয্াগয থর্না ো থনথিে র্রতবন। আপনার 

প্রস্তুথে থনথিে র্রতে িমতয়র আতগই তেরী িাকুন। 

আপনাতর্ য্া দেখাতে হতব: 

 আপনার িাতি দর্ িার্তব। উোহরণ: জন্ম েংিাপত্র, িথচত্র পথরচয়পত্র 

 আপনার িাতি বিবাি র্রা ির্তির আয়। উোহরণ: দবেতনর রথিে, দেডাতরি ও দেট টযাতের থরটানক; 
দিাোি থিথর্উথরটির প্রমাণ, অবিরপ্রাপ্ত তিথনর্, বা িরর্াথর িহায়ো িভথবধ্ার আয় 

 আপনার বেক মান অযাপাটক তমন্ট িম্পথর্ক ে েিয: উোহরণ: আপনার বেক মান থিজ, র্াড়ার রথিে, 

িাম্প্রথের্ গযাি বা থবেভযতের থবি 

 আপনার এই নথিপতত্রর র্থপ দপতে িাহাতয্যর প্রতয়াজন হতি আপথন আতবেন র্রার পতর:দচর্থিে এবং 
িংস্থানিমহূ থনতেক থের্া দেখভন 
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তবভাগ 3d। আপন্ার ন্তেপত্র পাঠাদন্ার পদর 

আপনার দয্াগযো পয্কাতিাচনা র্রা হতব, এবং আপনার আতবেন অথধ্র্ের থবতবচনার জনয থনবকাথচে হতে 

পাতর। দিতক্ষতত্র, আপথন িেি প্রািী থহতিতব থনধ্কারে হওয়া এবং ইউথনট প্রোন র্রার আতগ আপনাতর্ আরও 

র্তয়র্টি ধ্াতপর মধ্য থেতয় দয্তে হতব। 

আপথন দয্াগয নন এবং োর র্ারণ দেথখতয় আপথন এর্টি প্রেযাখযাতনর থবজ্ঞথপ্তও দপতে পাতরন। এমনটি ঘটতি, 

আপনার আথপি র্রার অথধ্র্ার রতয়তছ। এর মাতন হি থিদ্ধান্তটি দর্ন িঠির্ নয় বতি আপনার মতন হয় ো 
বযাখযা র্রার এর্টি িভতয্াগ আপথন পাতবন। আথপি প্রথিয়াটি প্রেযাখযাতনর থবজ্ঞথপ্ততে অন্তর্ভক ক্ত রতয়তছ। মতন 

রাখভন: 

 আপথন আথপি র্রতে চাইতি, দ্রুে র্রুন―আপনার মতে দর্ন আপনাতর্ প্রেযাখযান র্রা ঠির্ হয়থন 
ো বযাখযা র্তর এর্টি আথপি জমা দেওয়ার জনয আপনার র্াতছ িীথমে িময়িীমা িার্তব। আপনার 

আথপিতর্ িমিকন র্তর এমন দয্তর্াতনা নথিপত্র অন্তর্ভক ক্ত র্রুন। 

 থবথল্ডং এতজন্টরা আপনার আথপতির পয্কাতিাচনা র্রতবন এবং োর পথরণথে জাথনতয় আপনাতর্ এর্টি 

থবজ্ঞথপ্ত পাঠাতব। 

 আথপিটি িেি হতি, এতজন্ট আপনার আতবেন প্রথিয়ার্রণ র্রা অবযাহে রাখতবন। 

 আপনার আথপি িেি না হতি, আপথন এর্টি আথপি প্রেযাখযাতনর থবজ্ঞথপ্ত পাতবন। আপনার মতে েবভও 

দর্াতনা র্ভ ি রতয়তছ বতি মতন হতি, আপথন এর্টি অথর্তয্াতগর িাতি পাাঁচ র্ায্কথেবতির মতধ্য HPD বা 
HDC এর িাতি দয্াগাতয্াগ র্রতে পাতরন। আপনার মতে দর্ন এর্টি র্ভ ি রতয়তছ ো িমিকন র্রা এর্টি 

বযাখযা ও নথিপত্র থনথিে র্তর অন্তর্ভক ক্ত র্রুন। থবজ্ঞথপ্ত আপনাতর্ থনতেকোবিী দেতব। 

আপথন এর্টি আবািন িভতয্াতগর জনয দয্াগয না হতিও, অনযানয ইউথনটগুথির জনয আপনার জমা দেওয়া অনয 
আতবেনগুথি েবভও িথিয় রতয়তছ। আপথন অনয এর্টি ইউথনতটর জনয থনবকাথচে হতি আপনার হাউথজং 
র্াতনক্ট-এর েিয আপ টভ  দডট রাখতে র্ভ িতবন না। 

তবভাগ 3e। প্ াগযিা প োদলািন্া প্রতিয়ার জন্য প্রস্তুি হওয়ার পরািিেগুতল 

প্রথিয়াটি এর্টি িাশ্রয়ী উন্নয়তনর জনয আপনার দয্াগযোর পয্কাতিাচনা হতয় দগতি দ্রুে এথগতয় দয্তে িাতর্। 

প্রস্তুে হওয়ার জনয আপথন িমতয়র আতগ এগুথি র্তর রাখতে পাতরন: 

 দয্াগযো পয্কাতিাচনার িময় আপনাতর্ দয্ ধ্রতনর নথিপত্র প্রোন র্রতে বিা হতে পাতর োর জনয আপথন 

আতবেন র্রার পতর: দচর্থিে এবং িংস্থানিমহূ HPD থনতেক থের্া দেখভন। 
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 আপনার চিনেথক্ত, েথৃি, বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধর্ো িার্তি, আপনার ডাক্তারতর্ প্রথেবন্ধীতের 

জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনটগুথির জনয দয্াগযোর েংিাপত্র (Certificate of Eligibility for Units 

Set Aside for People with Disabilitites), দয্টি হি দর্াতনা পথরবাতরর দর্উ এর্টি 

প্রথেবন্ধর্োর জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনতটর দয্াগয থর্না ো য্াচাই র্রার জনয HPD ও HDC-

এর বযবহার র্রা এর্টি েমক, দিটি িম্পূণক র্রতে বিভন। এই েমকটি এর্ বছতরর জনয তবধ্, এবং েতমকর 
এর্টি থিঙ্ক হাউথজং র্াতনক্ট ওতয়বিাইতট বা HPD-এর প্রথেবন্ধীতের জনয িংস্থানিমহূ পৃষ্ঠায় দপতে 

পাতরন: nyc.gov/hpd/accessibility। 

 দয্াগযোর পয্কাতিাচনা মিূে অনিাইতন পথরচািনা র্রা হয়। আপথন মাতর্ক টিং এতজতন্টর িাতি স্বয়ং 
িেরীতর দেখা র্রতে চাইতি এবং থমটিংতয়র জনয এর্টি য্ভথক্তিঙ্গে স্থাতনর প্রতয়াজন হতি, থনথিে র্তর 
অযাপতয়ন্টতমতন্টর আতগ য্ভথক্তিঙ্গে স্থাতনর অনভতরাধ্ র্রুন। 

 আপনার দিথডট ও র্াড়ার ইথেহাি জানভন। আপথন এর্টি িাশ্রয়ী র্াড়া বাথড়র জনয আবেন র্রতি, 

এবং এর্টি দয্াগযো পয্কাতিাচনার জনয আপনার িাতি দয্াগাতয্াগ র্রা হতি, আপনার র্াতছ হয় দিথডট 

দচতর্র মধ্য থেতয় য্াওয়ার নয়তো এর্টি দিথডট দচতর্র বেতি ইথেবাচর্ র্াড়ার ইথেহাতির প্রমাণ প্রোন 

র্রার থবর্ল্প িার্তব। আপনার দিথডট ইথেহাি বভেতে বা উন্নে র্রতে আপনার িাহাতয্যর প্রতয়াজন 

হতি, এর্জন দরথড টভ  দরন্ট আথিকর্ র্াউথিিাতরর িাতি এর্টি অযাপতয়ন্টতমন্ট থনধ্কারণ র্রুন: 

nyc.gov/ready-to-rent। 

 থনথিে র্তর দেতখ থনন দয্ থিজ দেষ হওয়ার আতগ দছতড় য্াওয়া িম্পতর্ক  আপনার বেক মান থিতজ থর্ বিা 
আতছ। এটি িমতয়র আতগ দজতন রাখা িহায়র্ র্ারণ আপনাতর্ এর্টি অযাপাটক তমন্ট প্রোন র্রা হতি, 

আপনাতর্ হয়ে দ্রুে দিখাতন চতি দয্তে হতব। 

তবভাগ 4। Mitchell-Lama 

Mitchell-Lama প্রর্ল্প পথরথমে- ও মধ্যম-আতয়র পথরবারতের জনয িাশ্রয়ী র্াড়ার ও িমবায় আবািন 
প্রোন র্তর। আপথন থনউ ইয়র্ক  দেতট বাি র্রা এর্জন অবিরপ্রাপ্ত তিথনর্ হতি, আপনার হয়তো এর্টি 

দখািা অতপক্ষার োথির্ার িাতি Mitchell-Lama উন্নয়তনর জনয পছন্দ র্রার অথধ্র্ার আতছ। আরও 

জানতে চান Mitchell-Lama ওতয়বিাইট দেখভন। 

Mitchell-Lama অযাপাটক তমন্টগুথি প্রথেটি উন্নয়তনর দ্বারা রক্ষণাতবক্ষণ র্রা অতপক্ষার োথির্ার মাধ্যতম 
থবথি র্রা বা র্াড়া দেওয়া হয়। অতনর্ ওএপ্ক্খর োথির্াতর্ই বন্ধ র্তর দেওয়া হয় র্ারণ ইথেমতধ্য িভেরূ 
র্থবষযতের জনয প্রেযাথেে খাথি জায়গা পূরণ র্রার জনয য্তিি িংখযর্ আতবেনর্ারীতে দপৌাঁতছ য্ায়। েতব, 

এই অতপক্ষার োথির্াগুথি থনিঃতেথষে হতয় দগতি, এই উন্নয়নগুথি োতের অতপক্ষার োথির্াগুথি র্থেক  র্রার 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
http://nyc.gov/hpd/accessibility
http://www.nyc.gov/ready-to-rent
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fmitchell-lama-program.page&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018557358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ziqS%2B%2FCsUL8Q3fz5ICmUo8gr1xMebMWI3Ythi3QtMOE%3D&reserved=0


জনয িটাথর পথরচািনা র্তর। আপথন Mitchell-Lama র্াতনক্ট ওতয়বিাইতটর িন্ধান বা িাচক  পৃষ্ঠায় এর্টি 

হাউথজং োথির্া দেখতে এবং এই িটাথরগুথিতে আতবেন র্রতে পাতরন। 

র্তয়র্টি Mitchell-Lama থবথল্ডংতয়র োতের অতপক্ষার োথির্া র্থেক  র্রার জনয িটাথরর প্রতয়াজন হয় 
না। আতবেন র্রার জনয, আপনাতর্ এর্টি আতবেনপতত্রর অনভতরাধ্ র্রতে িরািথর পথরচািনা দর্াম্পাথনর 

িাতি দয্াগাতয্াগ র্রতে হতে পাতর। দখািা অতপক্ষার োথির্ার িাতি থবথল্ডংগুথির এর্টি োথির্া এবং প্রথেটি 

পথরচািনা দর্াম্পাথনর িাতি দয্াগাতয্াতগর েতিযর জনয, Mitchell-Lama র্াতনক্ট-এর িন্ধান পৃষ্ঠায় 
“Waitlist” (ওতয়টথিে) বা অতপক্ষার োথির্ায় থির্ র্রুন। 

তবভাগ 5। বারবার তজজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী 

আিার প্রতিবন্ধকিা আদে, তকন্তু িা আিার িলাদফরা, েতৃি, বা শ্রবর্িতিদক প্রভাতবি 
কদর ন্া। আতি তক িবুও হাউতজিং কাদন্ক্ট-এর িাধ্যদি আদবেন্ করদি পাতর? 

হযাাঁ। দয্িব আতবেনর্ারীর চিাতেরা, েথৃি, বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধর্ো দনই োরা েবভও িাধ্ারণ 

িাশ্রয়ী আবািতনর িটাথরতে িাশ্রয়ী আবািতনর জনয আতবেন র্রতে এবং ইউথনতট দর্াতনা পথরবেক ন র্রতে 

হতি থবথল্ডংতয়র মাথিতর্র দিতর্ য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থাতনর অনভতরাধ্ র্রতে পাতরন। প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর 

রাখা ইউথনটগুথি চিাতেরা, েথৃি, ও শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধীতের জনয িংরথক্ষে, দেডাতরি অিকায়তনর িাতি 
িম্পূথরে এবং পভনবকািন আইন (Rehabilitation Act) এর ধ্ারা 504 অনভয্ায়ী প্রতয়াজনীয়। 

আিাদক প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাো কদর রাখা ইউতন্ট সম্পদকে  প্ াগাদ াগ করা হদল 

তকন্তু আিার িলাদফরা, েতৃি, বা শ্রবর্িতি জতন্ি প্রতিবন্ধকিা ন্া োকদল তক হদব? 

আপথন আপনার আতবেতন আপনার চিাতেরা, েথৃি, বা শ্রবণেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধর্ো আতছ িূথচে র্রতি 
এবং পতর ো দনই বতি দেখা দগতি, আপনার আতবেনতর্ িাধ্ারণ আতবেনপত্রগুথির মতধ্য রাখা হতব। 
থবতবচনার জনয আপনার িাতি আবার দয্াগাতয্াগ র্রা হতে পাতর। 

 ুতিসঙ্গি বাসস্থান্ কী? 

এর্টি য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থান হি দর্াতনা নীথে, প্রর্ল্প, পথরতষবা, র্মকতক্ষত্র, বা বাথড়তে দর্াতনা পথরবেক ন, 

িাঙ্গীর্রণ, বা রূপান্তরর্রণ য্া এর্জন প্রথেবন্ধীতর্ এর্জন প্রথেবন্ধী নয় এমন মানভতষর িমান অযাতেতির 
অনভমথে দেয়। য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থাতনর উোহরণগুথির মতধ্য রতয়তছ এর্জন হুইিতচয়ার বযবহারর্ারীতর্ 

থবথল্ডংতয় প্রতবে র্রতে দেওয়ার জনয এর্টি ঢািভ পি দয্াগ র্রা; দর্াতনা দপাষয নয় এমন নীথে আতছ এর্টি 

থবথল্ডংতয় এর্টি পথরতষবা জন্তু বা িাথর্ক ি অযাথনতমতির অনভতমােন দেওয়া। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa806-housingconnect.nyc.gov%2Fnyclottery%2Flottery.html%23ml-home&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018567313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KrLxKe0F1Y6RZAaw6G3EHuvNLqXsjpQ8%2BKmabAQr79A%3D&reserved=0


একটি প্রতিবন্ধকিার কারদর্, আপন্ার অযাপাটে দিন্ট বা বাতিদি একটি  ুতিসঙ্গি 

বাসস্থাদন্র অন্ুদরাধ্ করার প্রতিয়াটি তক? 

আপথন আপনার বাথড়ওয়ািা বা থবথল্ডংতয়র মাথিতর্র দিতর্ িরািথর এর্টি প্রথেবন্ধর্োর র্ারতণ য্ভথক্তিঙ্গে 

বািস্থাতনর অনভতরাধ্ র্রতে পাতরন, য্া প্রতয়াজনীয় র্াজটি দর্াতনা অতয্ৌথক্তর্ দবাো তেরী না র্রতি, আপনাতর্ 

অবেযই থবনা খরতচ থেতে হতব। 

আিার বাতিওয়ালা একটি প্রতিবন্ধকিার কারদর্ অযাপাটে দিদন্ট  ুতিসঙ্গি বাসস্থান্ 

করদি ইচ্ছকু ন্া হদল আতি তক করদি পাতর? 

NYC মানবাথধ্র্ার আইন (Human Rights Law)-এর অধ্ীতন, আপনার এর্টি প্রথেবন্ধর্োর র্ারতণ 

য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থাতনর অথধ্র্ার আতছ, য্থে না ো এর্টি অতয্ৌথক্তর্ র্ি তেরী র্তর। আপনার আবািন 

প্রোনর্ারী য্ভথক্তিঙ্গে বািস্থান প্রোন র্রতে ইচ্ছভর্ না হতি এবং োর অিক প্রোন না র্রতি, আপথন আপনার ও 

আপনার বাথড়ওয়ািার মতধ্য িহতয্াথগোমিূর্ র্িাবােক ার প্রথিয়াতর্ িহায়ো র্রতে NYC মানবাথধ্র্ার 
র্থমেতনর িাতি দয্াগাতয্াগ র্রতে পাতরন। 

তকভাদব আতি আিার সাশ্রয়ী আবাসদন্র আদবেন্ বা প্  িাদকে টিিং এদজন্ট আিার 

প্ াগযিার প োদলািন্া পতরিালন্া কদরদেন্ িার সম্পদকে  একটি অতভদ াগ োদয়র 

করব? 

hpdcompliance@hpd.nyc.gov এ HPD র্মপ্ল্াতয়তির িাতি বা hdccompliance@nychdc.com এ 

HDC র্মপ্ল্াতয়তির িাতি দয্াগাতয্াগ র্রুন। 

আপনার য্থে মতন হয় আপনার তবষতমযর অথর্জ্ঞো হতয়তছ, োহতি অনভগ্রহ র্তর 311 নম্বতর র্ি র্রুন বা 
আপনার অথধ্র্ারগুথি িম্পতর্ক  আরও জানতে বা NYC মানবাথধ্র্ার র্থমেন (Commission on 

Human Rights) এ এর্টি অথর্তয্াগ োতয়র র্রতে nyc.gov/cchr দেখভন। 

হাউতজিং কাদন্ক্ট লটাতরর জন্য আিার আদবেদন্ প্কান্ প্কান্ তিতকৎসাগি ন্তেপত্র 

প্রদয়াজন্? 

 প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনটগুথির জনয দয্াগযোর েংিাপত্র (দমথডতর্ি িাটিক থেতর্েন) – 

অনভগ্রহ র্তর িক্ষয র্রুন দয্ এই দমথডতর্ি িাটিক থেতর্েতনর দময়াে 1 বছর এবং আপনাতর্ এর্টি 

ইউথনট প্রোন র্রার িময় দিতর্ 2 িপ্তাতহর মতধ্য আপনাতর্ আপনার নথিপত্র িংগ্রহ র্তর জমা থেতে 

হতব (উোহরণস্বরূপ, পথরচয়পত্র, জন্ম েংিাপত্র, আতয়র য্াচাইর্রণ এবং বেক মান বািস্থাতনর প্রমাণ)। 

mailto:hpdcompliance@hpd.nyc.gov
mailto:hdccompliance@nychdc.com
http://www.nyc.gov/cchr


 প্রথেবন্ধর্োর েংিাপত্র র্র্ার দিটার – আপথন দয্াগযো পয্কাতিাচনার জনয থনধ্কাথরে িমতয়র মতধ্য 
এর্জন থচথর্ৎিা র্মীতর্ থেতয় দমথডতর্ি িাটিক থেতর্েন েমক িম্পূণক র্রতে না পারতি, আপথন এর্জন 
থচথর্ৎিা র্মীতর্ থেতয় দমথডতর্ি িাটিক থেতর্েন েমক িম্পূণক না র্রা পয্কন্ত, পথরবতেক  থনতজ 

প্রথেবন্ধর্োর েংিাপত্র র্র্ার দিটার েমকটি িম্পূণক র্তর জমা থেতে পাতরন। 

আদবেন্ প্রতিয়ার সাদে সাহা য প্রদয়াজন্? 

HPD হাউথজং অযাম্বাতিডার বা েেূরা হি র্থমউথনটির দিইিব িংস্থাগুথি য্ারা মানভষতর্ িাশ্রয়ী আবািতনর 

িটাথরর জনয প্রস্তুে ও আতবেন র্রতে িাহায্য র্তর। িাধ্ারণ অযাম্বাতিডারতের িাতি অথেথরক্ত থহতিতব, HPD 

প্রথেবন্ধীতের জনয হাউথজং অযাম্বাতিডারতের িাতি অংেীোথরত্ব র্তর য্ারা হয়তো চিনেথক্ত জথনে প্রথেবন্ধী 
আতবেনর্ারীতের জনয আরও থবতেষাথয়ে িহায়ো প্রোন র্রতে িক্ষম হয়। আপনার থনর্টবেী হাউথজং 
অযাম্বাতিডাতরর িাতি িংয্ভক্ত হতে 311 নম্বতর র্ি র্রুন বা আমাতের ওতয়বিাইট দেখভন: 

nyc.gov/housing-ambassadors। 

আপথন হাউথজং অযাম্বাতিডার বা িাধ্ারণর্াতব HPD পথরতষবাগুথি িম্পতর্ক  েতিযর জনয, HPD-এর 
পথরবন্ধর্ো পথরতষবার উপস্থাপর্ (Disability Service Facilitator), Andrew Lange-এর 
িাতিও দয্াগাতয্াগ র্রতে পাতরন: 212-863-6486 নম্বতর র্ি র্তর এবং 
accessibility@hpd.nyc.gov এ ইতমি র্তর। 

কার সাদে প্ াগাদ াগ করদি হদব একটি আদবেদন্র তস্থতি প্িক করার জন্য, বা 
হাউতজিং কাদন্ক্ট প্ল্যাটফদিের প্েদক লক আউট হদয় প্গদল: 

NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov এ বা 212-863-7990 নম্বতর র্ি র্তর 

তবভাগ 8 এবিং অন্যান্য ভাউিারগুতল সম্পদকে  কার সাদে প্ াগাদ াগ করদি হদব: 

 HPD িরািথর জনগণতর্ র্াড়াতট-থর্থির্ আবািন পছতন্দর র্াউচার (Housing Choice 

Vouchers) জাথর র্তর না, য্থেও থবর্াগ 8 র্াড়াতট-থর্থির্ র্াউচারগুথি থনউ ইয়র্ক  দেট গৃহ ও 

র্থমউথনটি পভননকবীর্রণ (Homes and Community Renewal, HCR) এবং থনউ ইয়র্ক  থিটি 

আবািন র্েৃক পক্ষ (New York City Housing Authority, NYCHA)-এর মাধ্যতম উপিব্ধ। 
HCR-এর িাতি 866-275-3427 নম্বতর এবং NYCHA-এর িাতি 718-707-7771 নম্বতর দোন 
র্তর দয্াগাতয্াগ র্রা দয্তে পাতর। আপথন গৃহহীনো প্রথেতরাধ্ পথরতষবার জনয NYC িমাজ দিবা 
থবর্াগ (Department of Social Services) এর দহামতবি দপ্রাগ্রাতমর মাধ্যতমও থবর্াতগর িাতি 

দয্াগাতয্াগ র্রতে পাতরন: www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page। 

http://nyc.gov/housing-ambassadors
mailto:accessibility@hpd.nyc.gov
mailto:NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhra%2Fhelp%2Fhomebase.page&data=02%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C6c2df513a846456d7be908d86a25ecac%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637376058394716908&sdata=aODvCStGFAlsNIU4ssrsW21QJFfzrtxxWKcQC48SxKQ%3D&reserved=0


 CityFHEPS – বযথক্ত এবং পথরবারতর্ আবািন খভাঁতজ দপতে ও রাখতে িাহায্য র্রার জনয থিটি 

পথরচাথিে র্াড়া িহায়ো িম্পূরর্। 

 HASA – AIDS বা HIV অিভতখ দর্াগা বযথক্ততের আরও স্বাস্থযর্র, আরও স্বথনর্ক র জীবন য্াপন র্রতে 

িহায়ো র্রার জনয থিটি পথরচাথিে পথরতষবাগুথি। 

 NHTD – দেট পথরচাথিে নাথিকং দহাতম য্াওয়া এবং থর্ন্নমভথখোর অবযাহথে। 

 ISS – থবর্ােগে প্রথেবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কতের জনয দেট পথরচাথিে আবািন র্েভক থর্। 

তবভাগ 6। সিংস্থান্সিূহ 

ওদয়বসাইটগুতল 

 প্রথেবন্ধীতের জনয HPD-এর িংস্থানিমহূ 

 NYC হাউথিং র্াতনক্ট 

 NYC Mitchell-Lama র্াতনক্ট 

 MOPD অযাতেি হাউথজং: NYC দে আবািন অযাতেি র্রার জনয আপনার থনতেক থের্া 

 হাউথজং অযাম্বাতিডার দপ্রাগ্রাম 

 দরথড টভ  দরন্ট দপ্রাগ্রাম 

ন্তেপত্র 

 NYC হাউথিং র্াতনক্ট আতবেন থনতেক থের্া 

 প্রথেবন্ধর্োর েংিাপত্র র্র্ার দিটার 

 প্রথেবন্ধীতের জনয আিাো র্তর রাখা ইউথনটগুথির জনয দয্াগযো েংিাপত্র (দমথডতর্ি িাটিক থেতর্েন) 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/hiv-aids-services.page
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/nhtd-tbi/nhtd_overview.htm
https://www.nyconnects.ny.gov/services/housing-subsidy-iss-opwdd-pr-94720904
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#ml-home
https://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/access-housing-guide.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-ambassadors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/ready-to-rent.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certificate-of-disability-cover-letter.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certification-of-disability.pdf



