সহায়ক আবাসন ভাডাটে এর অধিকার ধবজ্ঞধি টেমটেে
এই বিজ্ঞবিটি সহায়ক আিাসন ভাডাটেটের অবিকার সম্পটকে সািারণ তথ্য সরিরাহ কটর। সহায়ক
আবাসন সরিরাহকারীটের অিশ্যই বনম্নবিবিত ক্ষেটে সম্ভািয এিং স্থায়ী ভাডাটেটের এই বিজ্ঞবিটি
সরিরাহ করটত হটি:
• সাোৎকাটরর সময়
• একটি ইউবনটে প্রথ্ম িসিাস শুরু করার সময়
• প্রবতটি বিজ িা প্রকল্প চু বিপে পুননেিীকরটণর সময়
• অনুটরািসাটপটে
সহায়ক আিাসন সরিরাহকারীটের অিশ্যই ভাডাটেটের যাটের পডটত অসুবিিা হয় তাটেরটক এই
বিজ্ঞবিটি পটড ক্ষশ্ানাটত হটি এিং যবে তাটের পছন্দসই পঠন ভাষা অন্তভুে ি করা হয় তটি নীটচ
তাবিকাভু ি ভাষাগুবির মটিয একটিটত ভাডাটেটের এই বিজ্ঞবিটি সরিরাহ করটত হটি। যবে এই
বিজ্ঞবিটি ভাডাটের পছন্দসই ভাষায় অনুিাে না করা হয় তটি সহায়ক আিাসন সরিরাহকারীটের
অিশ্যই ভাডাটেটের অনুিাে পবরটষিার অনুটরাি গ্রহণ করটত হটি। এই বিজ্ঞবিটি বনম্নবিবিত
ভাষাগুটিাটত উপিব্ধ: স্প্যাবনশ্, চাইবনজ, রাবশ্য়ান, িাংিা, ক্ষহইবশ্য়ান বিওি, ক্ষকাবরয়ান, আরবি,
উেুে , ফরাসী ও ক্ষপাবিশ্। এই ভাষাগুটিাটত এই বিজ্ঞবিটি পডটত, nyc.gov/health বভবজে করুন এিং
"Supportive Housing" (সহায়ক আবাসন) বিটি অনুসন্ধান করুন।
ভাডাটেটের অধিকার
এই বিজ্ঞবিটি একটি সহায়ক আিাসন ভাডাটে বহসাটি আপনার অবিকাটরর
এিং এটি আইনী পরামশ্ে নয়। এটি আইন দ্বারা স্বীকৃ ত নয় এমন নতু ন
এই বিজ্ঞবিটত িবণেত বকছু বকছু অবিকার সহায়ক আিাসটন িসিাসকারী
কাটরা কাটরা ক্ষেটে প্রটযাজয হটত পাটর। ক্ষয ক্ষকাটনা আিাসন-সম্পবকে ত
ক্ষরকর্ে রািার জনয সিাইটক েৃঢ়ভাটি অনুটরাি করা হটে। আপনার আটরা
311 এ ক্ষফান করুন ও ভাডাটে ক্ষহল্প িাইটনর সাটথ্ কথ্া িিার অনুটরাি

একটি সািারণ সারসংটেপ
অবিকার প্রোন কটর না।
সকটির ক্ষেটে নয়, িরং
সমসযার বিস্তাবরত বিবিত
বনবেে ষ্ট তথ্য প্রটয়াজন হটি
করুন।

একজন সহায়ক আিাসন ভাডাটে বহসাটি, আপনার ক্ষয অবিকারগুটিা আটছ তা হি:
1. ক্ষপাকামাকড, বছদ্র, ক্ষমাল্ড এিং নষ্ট বফক্সচাটরর মত ঝুুঁ বকপূণে িা বিপজ্জনক অিস্থা ক্ষথ্টক মুি
হটয় িাস করা। তাপ, গরম পাবন, বিেুযৎ ও গযাটসর মত প্রটয়াজনগুটিার উপর আপনার
অবিকার আটছ।
a. একটি ক্ষমরামবত অনুটরাি জানাটত, বনটচর "ভিন সংিান্ত তটথ্য" ক্ষেওয়া ক্ষযাগাটযাটগর
তথ্য িযিহার কটর আপনার ভিটনর ক্ষমরামত টিমটক অথ্িা আপনার সহায়ক আিাসন
প্রোনকারীটক ক্ষফান করুন।

5.22 Bengali

1

b. ক্ষমরামত করা হয়বন এমন ক্ষয ক্ষকাটনা চিমান সমসযার কথ্া বরটপােে করটত এিং
আপনার িাবডটত বনউ ইয়কে বসটি আিাসন সংরেণ ও উন্নয়ন েিটরর (New York
City Department of Housing Preservation and Development, NYCHPD) দ্বারা একটি
পবরেশ্েন করাটত 311 এ ক্ষফান করুন।
c. সম্পবির মাবিক িা হাউবজং সরিরাহকারীটক অিশ্যই তাবিকাভু বি, বিজ পুননেিীকরটণর
সময় এিং যিন আপটর্ে করা হয় তিন তাটের অবভটযাগ পদ্ধবতগুটিার একটি
অনুবিবপ সরিরাহ করটত হটি যাটত আপবন আপনার ইউবনটে ক্ষকাটনা সমসযা হটি
কীভাটি প্রবতবিয়া জানাটত হটি তা জাটনন।
2. আপনার সম্পবির মাবিক, সম্পবি িযিস্থাপক িা সহায়ক হাউবজং সরিরাহকারীর বিরুটদ্ধ
NYC এর হাউবজং রেণাটিেণ ক্ষকাটর্র িঙ্ঘনগুটিা সংটশ্ািন করার জনয একটি আোিটত
মামিা োটয়র করা, যার মটিয রটয়টছ হয়রাবন। আটরা তটথ্যর জনয, 311 এ ক্ষফান করুন
এিং ভাডাটে ক্ষহল্প িাইটনর সাটথ্ কথ্া িিার অনুটরাি করুন, িা আপনার িটরার আিাসন
আোিটত যান।
a. যবে আপনার সম্পবির মাবিক আপনার ঘটর তািা বেটয় ক্ষেয় িা আপনাটক আিাসন
ক্ষথ্টক ক্ষির কটর ক্ষেওয়ার ক্ষচষ্টা কটর, তাহটি একটি অবিি িকআউে বরটপােে করটত
সাটথ্ সাটথ্ 911 এ ক্ষফান করুন। তারপর, 311 এ ক্ষফান করুন ও ভাডাটে ক্ষহল্প
িাইটনর সাটথ্ কথ্া িিটত চান।
3. আপনাটক উটেে করার আটগ একটি আোিটতর কাযেিম পাওয়া
a. NYC-এর রাইে-েু -কাউটেি আইটনর অিীটন আপবন আপনার বজপ ক্ষকার্ িা ইবমটগ্রশ্ন
স্ট্যাোস বনবিেটশ্টষ বিনামূটিয উটেে প্রধিরক্ষা আইধন পধরটেবাগুধি ক্ষপটত পাটরন।
একজন বিনামূটিযর আইনজীিীর সাটথ্ সংযুি হটত, আপবন:
i. 311 এ ক্ষফান কটর ভাডাটে ক্ষহল্প িাইটনর সাটথ্ কথ্া িিটত চাইটত পাটরন।
ii. 718-557-1379 নম্বটর আিাসন আোিত জিাি হেিাইটন ক্ষফান করটত পাটরন।
iii. আপনার প্রথ্ম আোিটত উপবস্থত হওয়ার সময় বিনামূটিযর আইনী সহায়তার
অনুটরাি করটত পাটরন।
b. একজন ধবচারটকর ধনটেে শ বযিীি আপনাটক টকউ উটেে করটি পারটব না।
আপনাটক আইনানুগভাটি উটেে করার আটগ আপনাটক অিশ্যই একটি বসটি মাশ্োি
িা বসটি ক্ষশ্বরটফর অবফস ক্ষথ্টক একটি বিজ্ঞবিও ক্ষপটত হটি।
c. ক্ষয িযবি িা সিা আপনাটক উটেে করার ক্ষচষ্টা করটছ তাটক অিশ্যই একটি বপটিশ্ন
োবিি করটত হটি যা Real Property Actions and Proceedings Law, Section 741
(বরটয়ি ক্ষপ্রাপাটিে সম্পবকে ত কাযোিিী ও কাযেপদ্ধবত আইন, িারা 741) এ িবণেত
বনবেে ষ্ট তথ্য িারণ কটর। এই বপটিশ্ন সম্পটকে আটরা তথ্য ক্ষপটত, আপবন:
i. 311 এ ক্ষফান কটর ভাডাটে ক্ষহল্প িাইটনর সাটথ্ কথ্া িিটত চাইটত পাটরন।
ii. 718-557-1379 নম্বটর আিাসন আোিত জিাি হেিাইটন ক্ষফান করটত পাটরন।
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4. একটি শ্ারীবরক, মানবসক স্বাস্থয িা আচরণগত অেমতার সাটথ্ সামঞ্জসয করার জনয এিং
আপনার আিাসটন ক্ষয ক্ষকাটনা বিষময ক্ষথ্টক সুরবেত হওয়ার জনয আপনার আিাসন, পবরটষিা
িা উভটয়ই যুবিসঙ্গত সুবিিার জনয অনুটরাি করা
a. অেমতার জনয একটি যুবিসঙ্গত সুবিিার অনুটরাি করটত, বনটচ প্রেি ক্ষযাগাটযাটগর
তথ্য িযিহার কটর আপনার সহায়ক আিাসন সরিরাহকারীর সাটথ্ ক্ষযাগাটযাগ করুন।
b. যবে আপনার মটন হয় ক্ষয আপনার অবিকার িবঙ্ঘত হটয়টছ, তাহটি NYC মানিাবিকার
কবমশ্নটক 212-416-0197 নম্বটর ক্ষফান করুন।
5. ভাডার রবসেসমূহ পাওয়া এিং ভাডা প্রোন এিং ভাডা িটকয়ার একটি িতে মান ক্ষিজাটরর
জনয অনুটরাি করা, ক্ষসইসাটথ্ িাবষেক আয় পুনঃপ্রতযয়, বিজ এিং িসিাটসর চু বিসমূটহর
অনুবিবপ পাওয়া। এই তটথ্যর জনয অনুটরাি করটত, বনটচ প্রেি ক্ষযাগাটযাটগর তথ্য িযিহার
কটর আপনার সহায়ক আিাসন সরিরাহকারীর সাটথ্ ক্ষযাগাটযাগ করুন।
6. আপবন যবে আপনার পবরিাটর অনযটের (ক্ষযমন অপ্রািিয়স্ক িা প্রািিয়স্ক বশ্শু, একজন পত্নী
িা গাহে স্থয অংশ্ীোর) ক্ষযাগ করটত চান তটি আপনার সামাবজক পবরটষিা সরিরাহকারীটক
অিবহত করুন। আপনার সরিরাহকারী অবতবরি িসিাসকারীটের জনয আিাসনটি উপযুি
িা আইনত অনুটমাবেত বকনা তা বনিোরণ সহ আপনার আিাসটন থ্াকটত পাটর এমন ক্ষকাটনা
আটয়র ক্ষযাগযতার সীমািদ্ধতা, ক্ষযমনটি বনম্ন-আটয়র আিাসন েযাক্স ক্ষিবর্ে (Low-Income
Housing Tax Credit, LIHTC) ভিনগুবিটত আটরাবপত হয়; এিং কীভাটি ভাডা গণনা এিং বিজ
িা সািবিজ পবরিতে ন হটত পাটর তা সহ পবরিাটরর অনযটের ক্ষযাগ করার প্রভািগুটিা বনটয়
আটিাচনা করটিন।
7. হয়রাবন, প্রবতটশ্াি িা শ্াবস্ত ছাডাই ভাডাটেটের অবিকার এিং সুরোর পটে সমথ্েন করার
জনয ভাডাটেটের সবমবতর মটতা একটি ক্ষগাষ্ঠীটত ক্ষযাগ ক্ষেওয়া িা গঠন করা। আপবন স্থানটি
িযিহার করার জনয ক্ষকাটনা বফ প্রোন না কটরই আপনার বিবল্ডংটয়র সািারণ এিাকায় এই
সভাগুবি করটত পাটরন। তটি, সহায়ক আিাসন প্রোনকারীটক আটগ ক্ষথ্টক বিজ্ঞবি বেটয়
রািটত হটি।
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বনটচর তথ্যগুটিা সহায়ক আিাসন প্রোনকারী পূরণ করটিন।
সহায়ক আবাসন প্রোনকারীর িথ্য
সহায়ক আিাসন প্রোনকারীর নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

ক্ষয এটজবে উপটরাি সহায়ক আিাসন প্রোনকারীর পটে চু বিপে সংরেণ কটর
(প্রটযাজয সিগুবিটত টিক বেন):
 NYC সামাবজক পবরটষিা েির / জনসম্পে প্রশ্াসন
 NYC আিাসন সংরেণ ও উন্নয়ন েির
 NYC এর স্বাস্থয ও মানবসক স্বাস্থযবিবি েির
এই এটজবের বিরুটদ্ধ একটি অবভটযাগ োবিি করটত, 311 এ কি করুন।
 অনযানয: ____________________________
একটি অবভটযাগ োবিি করটত, ক্ষযাগাটযাগ করুন:
উপিব্ধ সহায়ক পবরটষিাসমূহ:

পবরটষিা পাওয়া িা পবরিতে ন করার
নীবতমািা ও কাযেপদ্ধবত ক্ষপটত
ক্ষযাগাটযাগ করুন:

ক্ষফান:

ইটমইি:

প্রোনকারীর তহবিি উৎসগুটিার (সমস্ত তহবিি উৎসগুটিাটত প্রটযাজয প্রিান প্রবিিানগুবির একটি
তাবিকাসহ) একটি অনুবিবপ অনুটরাি করটত; উটেে এিং অবভটযাগ নীবতমািাসমূহ (প্রোনকারীর
প্রবতবিয়া জানাটনার জনয প্রবিয়া এিং সময়টরিা সহ); অথ্িা ভাডা িটকয়া িা আবথ্েক
িযিস্থাপনা সহায়তা ক্ষপটত সহায়তা সম্পটকে তথ্য ক্ষপটত, ক্ষযাগাটযাগ করুন:
নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:
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সামাবজক পবরটষিা িা ক্ষকস িযিস্থাপনা সম্পবকে ত সমসযা আটিাচনা করটত, ক্ষযাগাটযাগ করুন:
নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

ভবন সম্পধকেি িথ্য
ঠিকানা, (ইউবনে নম্বরসহ, যবে প্রটযাজয হয়)
সম্পবির মাবিক:

ক্ষফান:

ইটমইি:

সম্পবির িযিস্থাপক:

ক্ষফান:

ইটমইি:

ক্ষমরামবত িা রেণাটিেটণর অনুটরাি জানাটত, ক্ষযাগাটযাগ করুন:
নাম:

ক্ষফান:

ইটমইি:

অনযানয িথ্য
ক্ষমাে মাবসক ভাডা:
ভাডায় প্রোনকারীর অংশ্:
ভাডায় ভাডাটের অংশ্:
এই ইউবনটের ভাডা বক বস্থবতশ্ীি?

 হযাুঁ

 না

 অজানা
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একটি ইউবনটের ভাডার ইবতহাস পাওয়ার
অনুটরাি করটত, বনউ ইয়কে ক্ষস্ট্টের আিাসন
ও কমুযবনটি পুননেিীকরটণর সাটথ্ ক্ষযাগাটযাগ
করুন এিাটন:

ক্ষফান:

ইটমইি:

 হযাুঁ
শুরুর তাবরি:

 না

উপটরর সহায়ক আিাসন প্রোনকারী আপনাটক
একটি ইউবনটের ভাডার ইবতহাস ক্ষপটত
সহায়তা প্রোন করটিন।
এই ইউবনেটি এমন একটি ভিটন যা েযাক্স
মওকুফ িা হ্রাস প্রাি হয়?

ক্ষশ্টষর তাবরি:
এই ইউবনেটি বক একটি িহনটযাগয ভতুে বকর
মািযটম ভতুে বকপ্রাি?

 হযাুঁ
একটি স্থানান্তর
পাওয়ার প্রবিয়া
সম্পটকে আটরা জানার
জনয ক্ষযাগাটযাগ করুন:

 না

বনটচ সাের করার মািযটম, আপবন স্বীকার করটছন ক্ষয আপবন পবরেশ্েন কটরটছন এমন একটি
অযাপােেটমটে ওঠার জনয িা আপবন িাস কটরন এমন একটি অযাপােেটমটের জনয সহায়ক আিাসন
প্রোনকারীর কাছ ক্ষথ্টক এই বিজ্ঞবির একটি প্রবতবিবপ ক্ষপটয়টছন।
ভাডাটে িা সম্ভািয
ভাডাটের নাম:
স্বাের:
তাবরি:
সহায়ক আিাসন প্রোনকারীটক অিশ্যই সম্ভািয এিং স্থায়ী ভাডাটেটের এই বিজ্ঞবির একটি প্রবতবিবপ
বেটত হটি।
সহায়ক আিাসন প্রোনকারীর কাটছ ক্ষসই িযবির ফাইটি একটি সােবরত প্রবতবিবপ থ্াকটি।
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