
 

নিউ ইয়র্ক  নিটি  

আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি নবভাগ (DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT)  

বলবৎর্রণ এবং প্রনিববশী পনরবেবাগুনলর অনিি৷  

 
সম্পত্তির মাত্তিকদের কাদে বুদিটিন – ত্তিদসম্বর 2021 

 
নপ্রয় িম্পনির মানলর্গণ, 

  
আবািি িংরক্ষণ ও উন্নয়ি নবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) পর্কায়ক্রবম নিউ ইয়র্ক  নিটি 

হাউন ং রক্ষণাববক্ষণ কর্াড, নিউ ইয়র্ক  কেট এর্ানির্ বািস্থাি আইি এবং অিযািয প্রািনির্ শহবরর কর্াবডর িাবে িম্মনি 

িমেকি র্রার  িয আবানির্ নবনডং মানলর্বের িিুি আইি এবং উপলব্ধ উপর্রণ এবং িম্পবের িবেযর আপবডট প্রোি 

র্বর। অিযািয ভাোয় এই বুবলটিি (এবং অিীবির বুবলটিিগুনল) পড়বি HPD ওবয়বিাইট এ র্াি৷ 

  

এই প্রর্াশিাটি শুিুমাত্র িেযগি উবেবশয তিনর র্রা হবয়বে এবং আইিী পরামবশকর উবেবশয িয়। এই িেযটি নিউ ইয়র্ক  
নিটিবি আবািি িংক্রান্ত আইি এবং নিয়ম িম্পনর্ক ি মানলর্ এবং ভাড়াবটবের িমস্ত র্িক ববযর িমূ্পণক বা চূড়ান্ত নববৃনি িয়। 

 

2021 এর বাত্তষিক ফাইত্তিিং: 

31 শে ত্তিদসম্বর, 2021 এ ত্তিউ আদে: শবিবাগ ফাইত্তিিং: এর্ানির্ বািস্থাি(গুনল) িম্পনির মানলর্বের HPD-এর 

নির্ট বানেকর্ কবড বাগ নরবপাটক  িাইল র্রবি হবব৷ িাইল র্রার িময়র্াল 1লা নডবিম্বর শুরু হয় এবং 31কশ নডবিম্বর 

কশে হয়। কবডবাগ িাইনলং িম্পবর্ক  আরও িেয 2021-এর অবটাবর বুবলটিি এ উপলব্ধ আবে অেবাHPD এর ওবয়ববপ  

কেখি।  

 

31 আগস্ট, 2021 তারিখে: সম্পরি রিবন্ধি: বানেকর্ নিবন্ধবির িময়িীমা কপনরবয় কগবে নর্ন্তু আপনি এখিও HPD-

এর িম্পনি নিবন্ধি অিলাইি নিবেম (Property Registration Online System, PROS)-এ নিবন্ধি প্রনক্রয়া শুরু র্রবি 

পাবরি৷ র্নে আপনি আপিার 2021-2022 এর বানেকর্ িম্পনি নিবন্ধবির নিনিির্রণ িা পাি, িাহবল আপনি 

HPDONLINE অেবা আপনি তবিভাবব নিবনন্ধি নর্িা িা র্াচাই র্রবি আপিার PROS অযার্াউন্ট কচর্ র্রবি পাবরি । 

প্রবের  িয HPD-এর ওবয়ববপ  এ র্াি বা ইবমবলর মািযবম নিবন্ধি িহায়িা ইউনিবটর িাবে কর্াগাবর্াগ র্রুি 

(Register@hpd.nyc.gov) বা কটনলবিাি র্রুি (212-863-7000) এখাবি৷ অিুগ্রহ র্বর মবি রাখববি কর্, COVID-19-

এর র্ারবণ আমাবের অনিিগুনল বিক মাবি অনিবি এবি নিবন্ধি িহায়িার  িয কখালা কিই৷  

নূতন! 
একটি অ্যাপদেন্টদমন্ট ত্তনর্িারণ করুন 

আপনি এখি আপিার িম্পনি নিবন্ধি িমিযা িম্পবর্ক  এর্টি নিবন্ধি ইউনিট প্রনিনিনির িাবে র্ো বলার  িয অিলাইবি 

এর্টি অযাপবয়ন্টবমন্ট নিিকারণ র্রবি পাবরি! নভনডও র্িিাবরন্স বা কটনলবিাবির মািযবম অযাপবয়ন্টবমন্ট উপলব্ধ। 

 
অযাপবয়ন্টবমবন্টর দ্বারা পনরবেবা উপলব্ধ 

1. নিবন্ধি িবায়ি িমক পূরবণ িহায়িা 
2. প্রেম-বাবরর নিবন্ধির্ারীবের িহায়িা 
3. িিুি মানলবর্র র্াবে িম্পনি নবনক্র 

4. HPD দ্বারা প্রাপ্ত নিবন্ধি নবজ্ঞনপ্তর প্রনিনক্রয়া 
  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov


   

 

এর্টি অযাপবয়ন্টবমন্ট নিিকারণ র্রুি 

 

2022 এর বাত্তষিক ত্তবজ্ঞত্তি: এই বানেকর্ নবজ্ঞনপ্তগুনল 2022 এর  ািুয়ারীর মবিয নবিরণ র্রা প্রবয়া ি৷  

• 1 িা - 16 ই জানেুারী বাত্তষিক ত্তিি/উইদডা গািি  ত্তবজ্ঞত্তি: নবনডংটি কর্ বেবর তিনর র্রা হবয়বে িা 
নিনবকবশবে, 3 বা িার কবনশ ইউনিট িহ িমস্ত ভাড়ার নবনডংবয় বানেকর্ উইবডা গাডক  নবজ্ঞনপ্তর প্রবয়া ি৷ র্নে 

নবনডংটি 1960 এর আবগ নিনমকি হয় বা এটি 1960-1978 িাবলর মবিয নিনমকি হয় এবং মানলর্  াবিি কর্ কিখাবি 

িীিা-নভনির্ কপইন্ট রবয়বে, এমিনর্ কর্গুনল 1-2 ইউনিট কিগুনল িহ িমস্ত ভাড়া নবনডংগুনলবি বানেকর্ িীিা 
কপইন্ট নবজ্ঞনপ্ত প্রবয়া ি। আপিার নবনডংবয়র উপর নভনি র্বর, আপনি নিম্ননলনখি নবজ্ঞনপ্তগুনলর িাবে 

প্রবয়া িীয়িাগুনল পূরণ র্রবি পাবরি৷ 

o এর্টি িনম্মনলি বানেকর্ নলড/উইবডা গাডক  নবজ্ঞনপ্ত ইংবরন  এবং স্প্যানিশ এ আবে  

o এর্টি এর্র্ বানেকর্ উইবডা গাডক  নবজ্ঞনপ্ত ইংবরন  এবং স্প্যানিশ এ আবে  

o এর্টি িনম্মনলি বানেকর্ নলড নবজ্ঞনপ্ত ইংবরন  এবং স্প্যানিশএ আবে 

নবজ্ঞনপ্তবি নিবেক নশি, 15 ই কিব্রুয়ানরর মবিয ভাড়াবটবের এই নবজ্ঞনপ্তগুনল আপিাবর্ অনবলবম্ব কিরি নেবয় নেবি 

হবব। আমরা আপিাবর্ আমাবের িীিা-নভনির্ কপইন্ট নবপনি প্রনিবরাবির  িয বানেকর্ নবজ্ঞনপ্তর িমুিা নবিরণ - 

নশশু িম্পনর্ক ি িেন্ত - িমুিা িমক বযবহার র্রবি অেবা আপিার িম্পনির িীিা-নভনির্ কপইন্ট করর্ডক গুনল HPD 

দ্বারা নিরীনক্ষি হওয়ার কক্ষবত্র িীিা-নভনির্ কপইন্ট বানেকর্ নবজ্ঞনপ্ত নবিরবণর এর্টি অিুরূপ িনের ট্র্যার্ রাখার 

 িয িুপানরশ র্রনে। 

 

• শটাভ নব কভার ত্তবজ্ঞত্তি: র্নেও এই নবজ্ঞনপ্তটি  ািুয়ারীবি প্রোি র্রার প্রবয়া ি কিই, িবুও HPD ক ারাবলা 
িুপানরশ র্বর কর্, আপনি উপবরাক্ত প্রবয়া িীয় নবজ্ঞনপ্ত িহ ভাড়াবটবের র্াবে কোভ িব র্ভার ইিেবলশি 

িংক্রান্ত বানেকর্ নবজ্ঞনপ্ত নবিরণ র্রুি৷ আপিার নবজ্ঞনপ্তর নবিরণ এবং র্ভাবরর উপলভযিার করর্ডক  রাখবি 

ভুলববি িা। 

 

 
2022 ANNUAL পত্তরেেিন: 

• 16 ই শফব্রুোরী - 1 িা মার্ি  র্নে আপিার ভাড়াবটরা 15 ই কিব্রুয়ানরর মবিয বানেকর্ িীিা কপইন্ট নবজ্ঞনপ্ত 

(উপবর বনণকি) কিরি িা কেি, িাহবল েয় বেবরর র্ম বয়িী নশশু বানড়বি োবর্ নর্িা িা নিিকারণ র্রবি 

আপিাবর্ এর্টি পনরেশকি র্রবি হবব। (নরমাইডার: িীিা-নভনির্ কপইবন্টর  িয "অবস্থাি" মাবি নশশুটি িপ্তাবহ 

র্মপবক্ষ 10 ঘন্টা বানড়বি র্াটায়।) আপনি র্নে 1 লা মাবচক র মবিয েয় বেবরর র্ম বয়িী নশশু বানড়বি োবর্ি 

নর্িা িা নিিকারণ র্রবি ভাড়াবটবের বািস্থাবি অযাবেি কপবি িক্ষম িা হি, িাহবল মানলর্বর্ অবশযই স্বাস্থয ও 

মািনির্ পনরচ্ছন্নিা নবভাগবর্ এটি নরবপাটক  র্রার  িয এর্টি নবজ্ঞনপ্ত প্রোি র্রবি হবব। 

 

• িমস্ত ভাড়া ইউনিবটর  িয কর্খাবি আপনি েয় বেবরর র্ম বয়িী এর্টি নশশুর বািস্থাি নিিকারণ র্বরবেি এবং 

আপিার িািারণ এলার্ায় অবশযই িীিা-নভনির্ কপইবন্টর নবপনির  িয এর্টি চাকু্ষে পনরেশকি পনরচালিা র্রবি 

হবব। HPD ক ারাবলা িপুানরশ র্বর কর্, বযনক্তটিবর্ র্ী খুুঁ বি হবব িা  ািবি িাহার্য র্রার  িয র্ারা এই িেন্তটি 

পনরচালিা র্বরি িারা কর্ি আবািি ও িগর উন্নয়ি নবভাগ (Housing and Urban Development, HUD) 

র্িৃক র্ প্রেি অিলাইি নভ যুয়াল অযাবিিবমন্ট কট্র্নিং গ্রহণ র্বরি। এোড়াও আমরা িুপানরশ র্নর কর্ িীিা-নভনির্ 

কপইন্ট নবপনির  িয বানেকর্ চাকু্ষে পনরেশকি - িারাংশ িমক িলািলগুনল িমুিাবি ব ায় রাখবি হবব বা আপিার 

িম্পনির িীিা ইবভবন্ট পনরেশকি িনেভুক্ত র্রার  িয অিুরূপ িমক -নভনির্ কপইন্ট করর্ডক  HPD দ্বারা নিরীনক্ষি 

হয়। 

https://hpdrau.timetap.com/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.hud.gov%2Foffices%2Flead%2Ftraining%2Fvisualassessment%2Fh00101.htm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C84e97a1f824444e9d5ab08d897d9789f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637426307564360142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S7bdsy8SPa2zlHPQScqe88IuFZ5t77VAaKT4uvkT1%2Fc%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf


   

 

• HPD িুপানরশ র্বর কর্, কর্খাবি আপনি ইনিমবিযই িীিা-নভনির্ কপইবন্টর নবপনির  িয চাকু্ষে পনরেশকি 

পনরচালিা র্রবেি, এোড়াও আপনি এই িমবয় ইনদিার অ্যািাদজি ন ত্তবপত্তির  িযও প্রবয়া িীয় বানেকর্ 

পনরেশকি পনরচালিা র্বরি, কর্মি কোবটা ইুঁেরু, আরবশালা, ইুঁেরু এবং কমাড, র্নেও ইিবডার অযালাব ক ি পনরেশকি 

শুিুমাত্র 6 বেবরর র্ম বয়িী এর্টি নশশু বিবাির্ারী আবানির্ ইউনিটগুনলবি িীমাবদ্ধ িয়। এই পনরেশকবির 

করর্ডক গুনলও রাখা উনচি, এবং এই উবেবশয HPD এর্টি িমুিা িেন্ত িমক প্রোি র্বরবে অেবা আপনি এর্ই িেয 
ব ায় রাখার  িয নিব ও নড াইি র্রবি পাবরি। আপিাবর্ অবশযই র্যাবলডার বেবরর মবিয অন্তি এর্বার 

এই ইিবডার অযালাব ক ি পনরেশকি পনরচালিা র্রবি হবব।  

 

বিবৎকরণ খবর: 

পত্তরদবে সিংরক্ষণ ত্তবভাগ: HPD আইিলঙ্ঘবির নবজ্ঞনপ্তবি বনণকি নহিাবব, 10টির কবনশ ইউনিট িহ নবনডংগুনলবি HPD 

দ্বারা  ানর র্রা ক্লাি B এবং ক্লাি C কমাড আইিলঙ্ঘিগুনল লাইবিন্সপ্রাপ্ত কমাড নিণকয়র্ারী এবং প্রনির্ারর্ারী দ্বারা 
িংবশািি র্রা প্রবয়া ি৷ 18 ই নডবিম্বর, 2020-এ, পনরববশ িংরক্ষণ নবভাগ (Department of Environmental 

Protection, DEP) দ্বারা  ানর র্রা এর্টি নিয়ম র্ার্কর্র হবয়বে কর্, মানলর্ র্নে লাইবিন্সপ্রাপ্ত প্রনির্ারর্ারীবর্ নিবয়াগ 

র্রবি বযেক হয় িাহবল িমি  ানর র্রার অিুমনি কেয়৷ আবগর প্রবয়া ি অিুর্ায়ী, এই কর্াম্পানিগুনলবর্ িাবের র্াব র 

নবজ্ঞনপ্ত DEP-কি িাইল র্রবি হবব। এই িিুি কপিানি িময়িনূচর িুনিনেকষ্ট নবেবয় আরও িেয 
https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/-এ পাওয়া র্াবব। িঠির্ িাইনলং োড়াই HPD আইিলঙ্ঘবির প্রনিনক্রয়া 
নহিাবব এই শিক গুনলবি র্া  িম্পন্ন র্রা হবল HPD, DEP-এর আইিলঙ্ঘিগুনলবর্ নিবেকশ র্বর। র্নে DEP-এর র্াবে উপর্ুক্ত 

ঠির্াোরবের দ্বারা িাইল র্রার কর্াবিা করর্ডক  িা োবর্, িাহবলও DEP িম্পনির মানলর্বর্ আইিলঙ্ঘি  ানর র্রবব। এই 

আইিলঙ্ঘিগুনল প্রশািনির্ ট্র্াইবুযিাবলর অনিবি কিরিবর্াগয, এবং  নরমািা $800 কেবর্ $2,400 পর্কন্ত হবি পাবর।  

 

 

ত্তনউ ইেকি  শটট জরুরীকািীন ভাড়া সহােতা শরাগ্রাম (ERAP) 

 
র্নে আপিার ভাড়াবটবের মবিয কর্উ নিউ ইয়র্ক  কেট  রুরীর্ালীি ভাড়া িহায়িা কপ্রাগ্রাম (Emergency Rental 

Assistance Program, ERAP) এর  িয আববেি র্বর োবর্ি িাহবল অিুগ্রহ র্বর র্ি িাড়ািানড় িম্ভব আববেবি 

বানড়ওয়ালার অংশটি িম্পূণক র্রবি ভুলববি িা। ERAP কর্াগয নিম্ন কেবর্ মাঝানর আবয়র পনরবারগুনলবর্ 12 মাি পর্কন্ত 

িাবের পূবকবিী ভাড়া নেবি পাবর, প্রবর্া য হবল নিি মাবির ভনবেযি ভাড়া এবং উপর্ুক্ত ইউটিনলটি ববর্য়া প্রোি র্রবি 

পাবর। ভাড়াবট োর্া বানড়ওয়ালা বা ভাড়াটিয়া র্ারা ERAP-এর  িয আববেি র্রবি অস্বীর্ার র্বরবেি, বা ববর্য়া িহ 

খানল র্বরবেি, িারা বানড়ওয়ালা ভাড়া িহায়িা কপ্রাগ্রাবমর  িয আববেি র্রবি পাবরি। র্ীভাবব আববেি র্রববি, কি 

িম্পবর্ক  আরও িবেযর  িয এবং আপনি কর্াগয নর্িা িা  ািবি, otda.ny.gov/erap এ র্াি। NYS ERAP ওদেবসাইদট 

িহায়র্ িনে এবং নভনডও রবয়বে৷ এোড়াও র্নমউনিটি-নভনির্ িংস্থা রবয়বে, র্ারা নিউ ইয়র্ক বািীবর্ nyc.gov/erap-এ 

িানলর্াভুক্ত পাুঁচটি বুযবরা  বুড় আববেি র্রবি িাহার্য র্বর। 

  

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078716484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yLO8kjnYeMmQNFyL%2FYwRQv7CbEpzgoMgtf5Qo5JACes%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F%23apply&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FWEd0WrleXyCKFYc%2FuCsk1pM7FlYBqpDRitF3AXAbQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F%23apply&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FWEd0WrleXyCKFYc%2FuCsk1pM7FlYBqpDRitF3AXAbQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhra%2Fhelp%2Fnew-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DeXg6Me3gzAd4eZaL7gbXoK1ekPYRfJ6pyJaAJLlRVg%3D&reserved=0


   

 

 

শহামওনার শহল্প শিস্ক: 

 কহামওিার কহল্প কডস্ক হল NYC প্রনিববশীবের  িয কর্ন্দ্র, NYS অযাটনিক ক িাবরবলর অনিি, এবং NYC হাউন ং িংরক্ষণ ও 

উন্নয়ি নবভাবগর িাবে হওয়া এর্টি অংশীোনরত্ব, র্া মাচক  2021 এ চাল ুহবয়বে এবং মাচক  2022 পর্কন্ত চলবব। কহামওিার কহল্প 

কডস্ক হাউন ং র্াউবন্সনলং, আনেকর্ িহায়িা, আইনি পনরবেবা এবং েনলল চুনর এবং কর্বলঙ্কারী িম্পবর্ক  িবচিিিা বৃনদ্ধর 

মািযবম িংগ্রামী বানড়র মানলর্বের িংর্ুক্ত র্বর, িকূ্ষ্ম আবািি এবং স্থািচুযনি ঝুুঁ নর্র কমার্াববলা র্রবি চায়। এই 

িমিযাগুনল Central Brooklyn, Southeast Queens এবং North Bronx কহল্প কডবস্কর অগ্রানির্ার এলার্ায় রবের বানড়র 

মানলর্বের উপর অিামঞ্জিযপূণকভাবব প্রভাব কিবল।  

 

 

আসন্ন টযাক্স ত্তিদেন শসি: 

2021 নলবয়ি কিলটি 17 নডবিম্বর, 2021-এ অিুনিি হবয়নেল৷ র্নে আপিার িম্পনি নলবয়ি নবক্রবয় অন্তভুক ক্ত 
র্রা হয় এবং আপনি অেকপ্রোি র্রবি অক্ষম হি িবব েয়া র্বর 1-855-466-3456 িম্ববর বানড়র 
মানলর্ িহায়িা কডবস্কর িাবে কর্াগাবর্াগ র্রুি বা https://homeownerhelpny.org/get-helpএর্টি হাডক নশপ 
নডবক্লয়াবরশি িম্পূণক র্রার নবেবয় আরও  ািবি এবং কর্বর্াি টযাে নলবয়ি ইিুযবি িহায়িা কপবি। 
 

 
HPD অ্র্যাে 8 এর আপদিটগুত্তি: 

• HPD কর্ানভড িম্পনর্ক ি িীনিবি পনরবিক বির নবেবয় আপবডট নিবেক নশর্া  ানর র্রবব, অংশগ্রহণর্ারী মানলর্বের 

র্াবে কপ ুঁোবব এবং এই পনরবিক িগুনলর নবেবয় HPD-এর নবভাগ 8 ওবয়বিাইট আপবডট র্রবব। 

• নিউ ইয়র্ক  নিটির  িয িযার্য মাবর্ক ট ভাড়া হ্রাি র্রা হবয়বে এবং HPD িাবের িম্পবর্ক  HUD কর্ অিুিরণ র্রবে। 

HPD, 2021 এর অেকপ্রোবির মাি বযবহার র্রা চানলবয় র্াবব এবং মাি পনরবিক ি র্রা হবল িার ওবয়বিাইট 

(অিযায় 8 - HPD (nyc.gov)) আপবডট র্রবব। অিুগ্রহ র্বর আগামী মাবি পনরবিক বির  িয ওবয়বিাইট কচর্ 

র্রুি।  

 

 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhomeownerhelpny.org%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6ccbaf868ecb498cd91808d9b698b194%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741589187052708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQ%2BZcVaaCOyLzMCV8tAYJ6RaA2eUclbDGlDxcNYgEtE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhomeownerhelpny.org%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6ccbaf868ecb498cd91808d9b698b194%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741589187052708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQ%2BZcVaaCOyLzMCV8tAYJ6RaA2eUclbDGlDxcNYgEtE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhomeownerhelpny.org%2Fget-help&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6ccbaf868ecb498cd91808d9b698b194%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741589187042741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ST0me66Vdcg5KpgGz9tymt%2FX%2FqpDXCqi5Wv3qhnx7yI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fsection-8.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C814463fa1da4431d36be08d9b69cfd88%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741607639792720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Eldms%2B7TG%2Fsq79M%2F%2BzO8p232qtx8ZC03xGF%2FuQGClkY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fsection-8.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C814463fa1da4431d36be08d9b69cfd88%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741607639792720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Eldms%2B7TG%2Fsq79M%2F%2BzO8p232qtx8ZC03xGF%2FuQGClkY%3D&reserved=0

