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সম্পত্তির মাত্তিকদের বুদিটিন – সসদেম্বর 2021 
 
প্রিয় সম্পপ্রির মাপ্রিকগণ, 

  
আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) প্রনউ ইয়কক  প্রসটির আবাসন 

রক্ষণাববক্ষণ আইন (Housing Maintenance Code), প্রনউ ইয়কক  স্টেবের একাপ্রিক বাসস্থাবনর আইন (Multiple 

Dwelling Law) ও প্রসটির অনযানয িাসপ্রিক আইন স্টমবন চিার সমর্কবন আবাপ্রসক ভববনর মাপ্রিকবের উপিভয উপকরণ ও 

সংস্থানগুপ্রি সম্পবকক  নতুন আইন িণয়ন ও তর্য সম্পবকক  পর্কায়ক্রবম আপবেে িোন কবর। এই বুবিটিনটি (ও আবগর 

বুবিটিনগুপ্রি) অনয ভাষায় পড়বত HPD ওবয়বসাইে স্টেখুন। 

  

এই িকাশনা শুিুমাত্র তথ্যমূলক উবেবশযই করা হবে এবং এর উবেশয আইপ্রন পরামশক স্টেওয়া নয়। এই তর্য মাপ্রিক ও 

ভাড়াটিয়াবের প্রনউ ইয়কক  প্রসটির  আবাসন সংক্রান্ত আইন ও প্রনয়মাবিী সম্পপ্রকক ত র্াবতীয় কতক ববযর সমূ্পণক বা 
চূড়ান্ত প্রববৃপ্রত নয়। 
 

NYC সে গরম ঋেু এদসদে 

 

গরম ঋতু প্রনউ ইয়কক  প্রসটিবত শুরু হয় 1িা অবটাবর এবং স্টশষ হয় 31স্টশ স্টম। এই েইু তাপ্ররবখর মাবে, সম্পপ্রির মাপ্রিকবের 

এো প্রনপ্রিত করবত হবব স্টর্, প্রভতবর তাপ সবকপ্রনম্ন 68 প্রেপ্রি তাপমাত্রায় স্টর্ন বজায় র্াবক যখনই প্রেবনর স্টবিা তাপমাত্রা 55 

প্রেপ্রির প্রনবচ স্টনবম আবস (সকাি 6:00 ো স্টর্বক রাত 10:00 োর মবিয)। সকাি 6:00 ো স্টর্বক রাত 10:00 োর মবিয, 
বাইবরর তাপমাত্রা প্রনপ্রবকবশবষ, প্রভতবর সবকপ্রনম্ন তাপমাত্রা র্া 62 প্রেপ্রি স্টত অবশযই বজায় রাখা উপ্রচত। 

 
আপনার বয়িার শীবতর জনয িস্তুত প্রকনা তা প্রনপ্রিত করবত, আমরা আপনাবক প্রকছু পেবক্ষপ প্রনবত উৎসাপ্রহত কপ্রর: 

- র্প্রে আপনার প্রবপ্রডংবয়, প্রবপ্রডং প্রবভাবগর (Department of Buildings, DOB) বয়িার পপ্ররেশকন িপ্রতববেন 

োপ্রখি করবত হয়, তাহবি প্রনপ্রিত করুন স্টর্ আপনার বয়িার পপ্ররেশকন সম্পন্ন হবয়বছ এবং আপপ্রন স্টর্ স্টকান 

সুপাপ্ররশকৃত স্টমরামবতর সমািান কবরবছন। বয়িাবরর পর্কায়ক্রপ্রমক োপ্রখি করা আবাপ্রসক েখবি িবর্াজয: 
o 6 বা তার স্টবশী পপ্ররবার 

o 350,000 btu/hr (প্রবটিইউ/ঘন্টা) এবং তার স্টবপ্রশ বয়িার িারণক্ষমতার 6 টিরও কম পপ্ররবার 

o প্রমশ্র বযবহার েখি 

o একটি ঘর েখি (Single Room Occupancies, SRO's)। 

 

এই প্রয়য়োজনীয়তো সম্পবকক  আরও তবর্র জনয, আপপ্রন DOB এর বয়িার ওদয়বদেজ পর্কাবিাচনা করবত পাবরন। 

 
 

সেওয়াত্তন জত্তরমানা 

HPD তাপ এবং গরম জল আইন লঙ্ঘননর সানে সম্পর্কি ত দেওযার্ন জপ্ররমানার জনয আোলনতর কার্িক্রম শুরু করনত পানর। আইন লঙ্ঘন 

সংন াধননর তার্রখ পর্িন্ত আইন লঙ্ঘন র্বজ্ঞর্ির দপার্টং তার্রখ দেনক কার্িকর হওযার জনয এনজর্ি র্নম্নর্লর্খত জর্রমানা চাইনত পানর: 

THE CITY OF NEW YORK  

DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/safety/boiler.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/safety/boiler.page
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• িপ্রতটি িার্প্রমক তাপ বা গরম জি আইন িঙ্ঘবনর জনয িপ্রতপ্রেন $-250 -  $-500 ডলার 

• িার্প্রমক আইন িঙ্ঘন স্টর্বক বা, একই এবং/অর্বা পগরম ঋতুবত পরবতী একই এবং/অেবা পরবতী 
কযানলন্ডার বছনর একই র্বর্ডংনয প্রর্তটি পরবতী আইন লঙ্ঘননর জনয প্রর্তর্েন $-500 - $ -1,000 ডলার বার্প্রে মাপ্রিক 
আোিবতর প্রনবেকশ মত স্টেওয়ানী জপ্ররমানা প্রেবত বযর্ক হয়, তাহনল HPD মার্লক এবং সম্পর্ির র্বরুনে রায দেনব এবং 

দসই রায কার্িকর করার দচষ্টা করনব। 

সেওয়াত্তন জত্তরমানার সন্তুত্তিদে অর্থ প্রোদনর স াগযো 

প্রকছু মাপ্রিক সংবশািবনর সমবয়াপবর্াগী প্রবজ্ঞপ্রির সাবর্ $ 250 দপনমন্ট জমা র্েনয জর্রমানা পূরণ করার দর্াগয হনত পানর। আইন 

লঙ্ঘননর র্বজ্ঞর্ি স্পষ্টভানব র্ননেি   করনব দর্, আইন লঙ্ঘন দেওযার্ন জর্রমানার সন্তুর্ষ্টনত দপনমনন্টর দর্াগয র্কনা, গরম আইন লঙ্ঘন বতি মান বা আনগর 

গরম ঋতুর ির্ম এই িরবনর আইন িঙ্ঘন প্রকনা, অেবা গরম জল আইন লঙ্ঘন বতি মান বা আনগর কযানলন্ডার বছনরর প্রেম এই ধরননর 

আইন লঙ্ঘন র্কনা, তার উপর র্ভর্ি কনর। দর্ মার্লক সংন াধননর র্বজ্ঞর্ি জমা দেওযা দবনছ দনন এবং সন্তুর্ষ্টনত দপনমন্ট কনরন, তা ডাকনর্ানগ বা 

eCertification(ইসাটিি র্িনক ন) বযবহার কবর করবত পাবরন। শতক টি আইন িঙ্ঘন স্টপাে করার 24 ঘন্টার মনধয র্ির 

করনত হনব (পর্রে িন তার্রনখর মনতা একইভানব), এবং $ 250 দপনমন্ট 10 র্েননর মনধযই করনত হনব। দক্রর্ডট কাডি  বা দডর্বট কাবেক র মািযবম 
(দক্রর্ডট কানডি র জনয 2% সুর্বধা র্ি আনছ) অেবা সাটিি িনযড দচক বা মার্ন অডি ানরর মাধযনম দপনমন্ট করা দর্নত পানর। র্র্ে সংন াধন এবং দপনমনন্টর 

র্বজ্ঞর্ি 10 র্েননর মনধয পাওযা না র্ায, তাহনল HPD হাউর্জং দকানটি  সংন াধন এবং দেওযার্ন জর্রমানার আনে  অনুসরণ করনত পাবর। 

েত্তরের্থন ত্তি 

HPD প্রেম দুইটির পনর সমস্ত পর্রে িননর জনয $-200 র্ি চাজি  করনব র্র্ে পর্রে িননর িনল একই গরম ঋতুর (অনটাবর দেনক দম) মনধয তাপ 

আইন লঙ্ঘন অেবা একটি কযানলন্ডার বছনরর মনধয গরম জল আইন লঙ্ঘন হয। এই র্ি হাউর্জং দকাটি  কততি ক আনরার্পত দর্ দকান দেওযানী 

জপ্ররমানার উপর অপ্রতপ্ররক্ত। পপ্ররেশকবনর পর ত্রত্রমাপ্রসক প্রববি অর্ক প্রবভাগ র্প্রেও এই প্রি মাপ্রিকবকই প্রবি 
স্টেবব। সমস্ত অববতপ্রনক প্রি মাপ্রিবকর ঋণ এবং িািবনর একটি পূবকস্বত্ব হবয় ওবে। কর পূবকস্বত্ব সুে বহন 
করবব এবং প্রসটি কর পূবকস্বত্ব প্রবপ্রক্রর মািযবম পাওনা অর্ক সংিহ করবত প্রবপ্রক্র এবং/অেবা পূবিাভাস দেওযা হনত পানর। 

 
 

FEMA: ত্তনউ ইয়দকথ  হাত্তরদকন ইডার অবত্তর্িাাংর্:  

আেনার েনুরুদ্ধার প্রত্তিয়া শুরু করুন 

1. আপনার ক্ষপ্রতিস্ত বাপ্রড় এবং প্রজপ্রনসপবত্রর ছপ্রব তুিুন। 

2. ক্ষপ্রতিস্ত/হাপ্ররবয় র্াওয়া প্রজপ্রনসপবত্রর একটি তাপ্রিকা ত্রতপ্রর করুন। 

3. প্রনবজর সময় বাাঁচান। র্প্রে আপনার বীমা র্াবক, োহদি আেনাদক অবর্যই আেনার বীমা সকাম্পাত্তনর 

কাদে একটি োত্তব োত্তিি করদে হদব। র্প্রে আপনার বীমা না র্াবক, অর্বা আপনার বীমার োপ্রব অস্বীকার 

করা হয়, তাহবি চতুর্ক িাবপ র্ান। 

4. আববেন করার 3 টি উপায়: 

• অনিাইন DisasterAssistance.gov 

• FEMA mobile app এর মািযবম 

• কি করুন (800) 621-3362, TTY: (800) 462-7585 

 

FEMA সক প্রোন করার জনয আেনার প্রদয়াজনীয় নত্তর্গুত্তি 

• বীমা প্রনিকারবণর প্রচঠি। (দ্রষ্টবয: FEMA বীমা দ্বারা আোপ্রেত ক্ষপ্রতর জনয সহায়তা িোন করবত পাবর না।) 

• েখি বা মাপ্রিকানার িমাণ 

• ID এর িমাণ 

https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages


 

 

 

 

3 

 

 

আববেন িপ্রক্রয়া সম্পবকক  এখাবন আরও জানুন। 

 

 

COVID-19 এর প্রেক্ষিতে আবাক্ষিক িম্পক্ষির মাক্ষিকতের জন্য িংস্থান্ 

 
COVID-19 মালিকদের পাশাপালশ ভাডাদেদের জন্যও একটি সমসযাজন্ক সময় লিি। এখাদন্, আমরা ভাডার 
অর্থপ্রোন্, ঋণ, ফ ারদলাজার সুরক্ষা এবং বযলিগত সহায়তা ফপদত আপন্াদক সহায়তা করার জন্য 
সংস্থান্গুলির সারাংশ প্রোন্ কলর। 
 
প্রর্দম, দ্রুত একো লরমাইন্ডার: সমস্ত ভাডাটেটের তাটের অ্যাপােট টমটে থাকার অ্ধিকার আটে যধে না 
একজন ধিচারটকর দ্বারা হাউধজিং ককাটেট  উটেটের আটেশ কেওযা হয এিিং ধসটি মাশটাল িা ধসটি কশধরটের 
অ্ধেস দ্বারা ধনষ্পন্ন হয। তািা পলরবতথ ন্ করা, বি প্রদয়াগ করা বা সলহংসতা বযবহার করা, অপলরহার্থ 
পলরদেবাগুলি (তাপ, লবেযুৎ, জি ইতযালে) অস্বীকার করা, অর্বা লবলডং বা স্বাস্থযলবলির অন্যান্য িঙ্ঘন্ 
কদর এমন্ অবস্থা ততলর করা/ চিদত ফেওয়ার মািযদম ভাডাদেদক উদেে করা ফবআইলন্। আইন্টি এমন্ 
ভাডাদেদের সুরক্ষা ফেয় র্াদের িীজ আদি িা র্ারা ইউলন্দে োন্া 30+ লেন্ (িীজ িাডাই) ফর্দকদিন্ এবং 
ইউলন্ে ভাগাভালগ কদর র্াকা প্রলতটি রুমদমে/ পলরবাদরর সেদসযর জন্য স্বতন্ত্রভাদব প্রদর্াজয। এক বা েইু-
পলরবাদরর বালড এবং একালিক বাসস্থান্ আইন্টির আওতায় আদি।   
 
ভাডাটেটের আপনাটক ভাডা পধরটশাি করটত সাহাযয করার জনয আধথটক সহাযতা: 
আপলন্ আপন্ার ভাডাদে(ফের)ফক এই সংস্থান্গুলিদত লন্দেথ লশত করদত পাদরন্ র্লে তাদের ভাডা পলরদশাি 
করদত সমসযা হয়; ERAP-র ফক্ষদে, আপলন্ এমন্লক তাদের পক্ষ ফর্দকও আদবেন্ করদত পাদরন্:    
 
1. জরুধর ভাডা সহাযতা কমটসূধচ (The Emergency Rental Assistance Program, ERAP) ফর্াগযতা 

অজথ ন্কারী লন্ম্ন এবং মিযম আদয়র পলরবারগুলিদক ভাডার বদকয়া পলরদশাি, অস্থায়ী ভাডা সহায়তা এবং 
ইউটিলিটির বদকয়া প্রোন্ করদব। সকল ভাডার অ্থটপ্রোন ভাডাটের পক্ষ কথটক সরাসধর 
িাধডওযালা/সম্পধির মাধলকটক প্রোন করা হটি।  

 
মাধলকরা ভাডাটেটের পক্ষ কথটক ERAP এর জনয আটিেন করটত পাটরন। এখন্ আদবেন্ করদত পাদরন্। 
আদবেন্ করুন্, মালিকদের জন্য ফপ্রাগ্রাদমর প্রদয়াজন্ীয়তা সম্পদকথ  জান্ুন্, অর্বা এই ফেেবযাপী 
ফপােথ াদিরমািযদম আদবেদন্র অবস্থা ফেখুন্।  
 
ফর্াগয পলরবাদরর মালিকরা ফপদত পাদরন্ 

• 12 মাস পর্থন্ত লপিদন্র ভাডা 
• 3 মাস পর্থন্ত অলতলরি, ভলবেযৎ ভাডা সহায়তা 
• 13 মাচথ  2020 এ বা তারপদর জমা হওয়া ইউটিলিটির বদকয়া পলরদশাি করার জন্য 12 মাস 

পর্থন্ত লবেযুৎ বা গযাদসর অর্থপ্রোন্  
 
2. One Shot Deal জরুধর সহাযতা (Emergency Assistance) আপন্াদক বন্ধদকর বদকয়া পলরদশাি করদত 

ও/বা আপন্ার ভাডাদেদক বদকয়া ভাডা পলরদশাি করদত সাহার্য করদত পাদর।  
 
মালিক এবং ভাডাদে উভদয়ই ACCESS HRA ওদয়বসাইে বা  ACCESS HRA ফমাবাইি অযাপবযবহার কদর 
এই জরুরী এককািীন্ সহায়তার জন্য আদবেন্ করদত পাদরন্। HRA ফেলিদ াদন্ একটি ফর্াগযতা সাক্ষাৎকার 

https://www.fema.gov/assistance/individual/program#apply
https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01104
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/#/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
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সম্পন্ন করার জন্য কি করদব। কমথসূলচটির ওপদর আদরা তর্য, ফর্াগযতা ও শতথ াবিীর জন্য HRA এর 
ইন্দ ািাইন্ 718-557-1399 এ ফর্াগাদর্াগ করুন্।  
 
আপন্াদক বা আপন্ার ভাডাদেদক অবশযই প্রমাণ করদত হদব ফর্ আপলন্ ভলবেযদত বন্ধক বা ভাডা পলরদশাি 
করদত সমর্থ হদবন্। বন্ধকী সহায়তার জন্য আদবেন্কারী মালিকদের HRA-এর সাদর্ একটি লিদয়ন্ োলখি 
করদত হদব।   
 
3. Homebase গৃহহীনতা প্রধতটরাি (Homelessness Prevention) লন্উ ইয়কথ বাসীদের গৃহহীন্তা প্রলতদরাি 

পলরদেবা প্রোন্ কদর। মাধলকরা কহামটিস অ্িস্থান সন্ধানকারী ওটযিটপজ (Homebase Locater 
Webpage)এর মািযটম ভাডাটেটের Homebase এর কাটে করোর করটত পাটরন। Homebase এর 
কমীরা পলরবাদরর লন্লেথষ্ট চালহোগুলি মূিযায়ন্ করদত এবং লবলভন্ন িরদণর পলরদেবা প্রোদন্র জন্য 
উপিব্ধ, র্ার মদিয রদয়দি: 

• উদেে প্রলতদরাি  
• সরকারী সলুবিা ফপদত সহায়তা 
• জরুলর ভাডা সহায়তা 

 
4. অ্ভাটির সম্মুখীন হওযা ভাডাটেটের জনয তহধিল ও পধরটেিা (Funds and Services for Tenants 

Experiencing Need, FASTEN) ভাডার োণ সহ, আলর্থক সংস্থান্সমূহ প্রোন্ কদর। অলভবাসদন্র অবস্থা 
লবদবচন্া করা হয় ন্া। আদরা তদর্যর জন্য অর্বা একটি প্রোন্কারীর সদে ফর্াগাদর্াগ করদত, 311 এ 
কি করুন্ বা এখাদন্সন্ধান্ করুন্। FASTEN এর পলরদেবাপ্রাপ্ত বযলি ও পলরবারগুলির অবশযই:  

• এমন্ আয় র্াকদত হদব র্া অঞ্চদির গড আদয়র (area median income, AMI) 50% এর 
ফবলশ ন্য় 

• বাসস্থান্ সংক্রান্ত অলস্থরতায় ভুগদত হদব, ফর্মন্ পূণথরূদপ ভাডা পলরদশাি করার অক্ষমতা 
• COVID-19 এর কারদণ আয় হালরদয় র্াকদত হদব অর্বা বলিথত খরদচর সমু্মখীন্ হদয় র্াকদত 

হদব 
 
িাধডওযালাটের জনয কোরটলাজার প্রধতটরাি এিিং ঋণ  
 
5. অ্সেলতা সিংক্রান্ত ক ােণা কথটক সরুক্ষা (Hardship Declaration protections) COVID-19 জরুরী 

উদেে ও ফ ারদলাজার প্রলতদরাি আইদন্র (Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act, 
EEFPA) এর অংশ লহসাদব কোে আিাধসক সম্পধির মাধলকটের কোরটলাজার এডাটত সাহাযয করটত 
পাটর । 

 
COVID-19 এর কারদণ ফর্দিাে বালডওয়ািারা আয় হালরদয়দিন্ অর্বা বলিথত খরদচর সমু্মখীন্ হদয়দিন্, তারা 
একটি অ্সেলতা ক ােণা েমট (Hardship Declaration form)এর মািযটম কমপটক্ষ 31 আগস্ট 2021পযটন্ত 
কোরটলাজার কথটক ধনটজটের সুরধক্ষত রাখটত পাটরন।  
 
এই  মথটি (একালিক ভাোয় উপিব্ধ) পূরণ করুন্, স্বাক্ষর করুন্ এবং আপন্ার বন্ধকী ঋণোতা এবং অন্য 
ফর্ পক্ষগুলি আপন্ার সম্পলি(গুলি) ফ ারদলাজ করার জন্য অগ্রসর হদত পাদরন্ তাদেরদক একটি 
প্রলতদরািমূিক বযবস্থা লহসাদব প্রোন্ করুন্। আপলন্ র্লে ইলতমদিযই ফ ারদলাজার কার্থিারায় র্াদকন্, তাহদি 
 মথটিদত স্বাক্ষর করুন্ এবং আোিদত ফ রত লেন্। আপন্ার ফরকদডথ র জন্য স্বাক্ষলরত  দমথর একটি কলপ 
রাখুন্ (বা একটি িলব তুিনু্)। 
 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://uploads-ssl.webflow.com/5f63cb56c583edef0cceb2ed/5fad4e5e8a65fab41a09cd19_Project%20Parachute%20FAQ.pdf
https://www.nycourts.gov/covid-eefpa.shtml
https://www.nysenate.gov/newsroom/articles/2021/covid-19-emergency-eviction-and-foreclosure-prevention-act-2020
https://nycourts.gov/eefpa/PDF/Foreclosure_Hardship_Declaration-English.pdf
https://nycourts.gov/eefpa/
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ফর্াগয হওয়ার জন্য, অবশযই মালিকরা লন্জস্ব মুখয বাসস্থান্ সহ, ফমাে েশটির ফবলশ আবালসক ইউলন্দের 
মালিক হদত পারদবন্ ন্া। অন্যান্য শতথ াবিী প্রদর্াজয। বালডওয়ািারা আপন্ার বন্ধকী ঋণোতাদক ফর্ ফকান্ও 
অপলরদশালিত বন্ধকী অর্থপ্রোন্ এবং  ী প্রোদন্র জন্য োয়ী র্াদকন্। আপলন্ র্া পলরদশাি কদরদিন্ এবং 
আপন্ার র্া পাওন্া আদি তার ফরকডথ  রাখুন্।  
  
6. ধনউ ইযকট  ধসটি অ্থট ধিভাগ (Department of Finance, DOF)সম্পলি কদরর ফক্ষদে সাহার্য করদত 

পাদর। তারা ফর্াগয মালিকদের জন্য অর্থপ্রোদন্র পলরকল্পন্া, িাড, স্থলগতকরণ এবং অন্যান্য সহায়তা 
প্রোন্ কদর। আরও জান্দত অন্িাইদন্ DOF এর সাদর্ ফর্াগাদর্াগ করুন্ বা 311 ন্ম্বদর কি করুন্। 

 
7. ধনউ ইযকট  ঋণ তহধিল (New York Loan Fund) ফর্াগযতা অজথ ন্কারী ফিাে আবালসক মালিকদের 

কার্থকরী মূিিন্ ঋণ প্রোন্ করদি র্ারা COVID-19 এর কারদণ ভাডা ফর্দক আয় হ্রাদসর সাক্ষী 
ফর্দকদিন্। প্রাক-আটিেন উনু্মক্ত আটে। 

 
ফর্াগযতার প্রদয়াজন্ীয়তা ফেখদত, এখাদন্ ললক করুন্ এবং “Residential Landlord Eligibility” (আবালসক 
বালডওয়ািার ফর্াগযতা) শীেথক লবভাদগ ফরাি করুন্। একটি প্রায়শ লজজ্ঞালসত প্রশ্নাবিী এবং আদবেন্গুলির 
ফক্ষদে সহায়তা করার জন্য উপিব্ধ সংস্থাগুলির তালিকার জন্য, এই পষৃ্ঠারন্ীদচ ফরাি করুন্। 
একটি প্রাক-আদবেন্ সম্পূণথ করদত এবং একটি অংশগ্রহণকারী CDFI ঋণোতার সাদর্ 
ফমিাদত, nyloanfund.comএ র্ান্।  
 
এই ঋণগুলি 5 বিদরর ফময়াদে 3% স্থায়ী সুে সহ অবশযই ফ রত লেদত হদব। 
ধসটির কয ঋণগুধল আপনাটক আপনার িাসস্থান িজায রাখটত সাহাযয করটত পাটর:  
8. কয কযাগয কু্ষদ্র িাধডওযালারা এক কথটক চার-পধরিাটরর িাধডর মাধলক এিিং েখলোর, তাটেরটক 

HomeFix বালড ফমরামদতর জন্য সাশ্রয়ী মূদিযর কম সদুে বা লবন্া সুদে এবং সম্ভাবযরূদপ ক্ষমাদর্াগয ঋণ 
প্রোন্ কদর। এই HPD ঋণ কমথসূলচটি চার-পলরবাদরর বালডর জন্য $150,000 পর্থন্ত প্রোন্ কদর। 
আলর্থক সহায়তার সাদর্ লন্লবড বযলিগতকৃত পলরদেবা র্িু করা হয়। আদরা তদর্যর জন্য, 
nyc.gov/homefix এ র্ান্ অর্বা লববরদণর জন্য 646-513-3470 এ কি করুন্। 

 
9. পধরটিশিান্ধি আিাসন সিংরক্ষণ কমটসূধচ (Green Housing Preservation Program) শলি সাশ্রয়ী এবং 

জি সংরক্ষণকারী উন্নয়ন্, সীসার প্রলতকার এবং মাঝালর পুন্বথাসদন্র কাদজর জন্য ফসই বযলিদের কম 
সুদে বা লবন্া সুদে ঋণ প্রোন্ কদর, র্ারা কমপদক্ষ পাাঁচটি ইউলন্ে এবং 50,000 বগথ ুদের কম ভবদন্র 
মালিক ও েখিোর। আদরা তদর্যর জন্য, nyc.gov/ghpp এ র্ান্ বা লববরদণর জন্য 
hpdpres@hpd.nyc.gov এ ইদমি করুন্। 

 
10. সীসার ধিপে হ্রাস এিিং স্বাস্থযকর িাধড কমটসূধচ (Lead Hazard Reduction and Healthy Homes 

Program) 1960 সাদির আদগ লন্লমথত ফর্াগয ভবন্গুলিদক সীসার্ুি রদের লবপে এবং ভবদন্র স্বাস্থয ও 
লন্রাপিার অন্যান্য সমসযাগুলির সমািান্ করার জন্য, ইউলন্ে প্রলত গড $10,000 ক্ষমাদর্াগয ঋণ প্রোন্ 
কদর। আরও তদর্যর জন্য nyc.gov/lead-reduction এ র্ান্ বা hpdlead@hpd.nyc.govএ ইদমি 
করুন্।  

 
এই ঋণগুলি 5 বিদরর ফময়াদে 3% স্থায়ী সুে সহ অবশযই ফ রত লেদত হদব। 
আিাধসক সম্পধির মাধলকটের জনয িযধক্তগত সহাযতা:  
 

https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-us.page
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://www.connect2capital.com/partners/new-york-forward-loan-fund/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
mailto:hpdpres@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
mailto:hpdlead@hpd.nyc.gov
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11. িাধডওযালার কহল্পটেস্ক (Homeowner Helpdesk) হি একটি ন্তুন্ কমথসূলচ র্া ফসই সকি 
বালডওয়ািাদক সহায়তা কদর র্াদেরদক তাদের বালড ও সম্প্রোয় ফর্দক লবস্থালপত করা হদে। এটি 
বতথ মাদন্ Central Brooklyn, Southeast Queens, ও North Bronx এর অঞ্চিগুলিদক পলরদেবা ফেয়। 
সহায়তার প্রদয়াজন্ আদি এমন্ বালডওয়ািারা কলমউলন্টি লভলিক হাউলজং কাউলিির এবং আইন্ 
লবদশেজ্ঞদের কাি ফর্দক ধিনামূটলয আলর্থক, আইলন্ এবং প্রর্ুলিগত সহায়তা ফপদত পাদরন্। লন্ম্নলিলখত 
লবেদয় সহায়তার জন্য, 1-855-HOME-456 এ কি করুন্ বা ফহল্পদডস্ক ওদয়বসাইদের্ান্:  

• COVID-19 এর কারদণ আবাসন্ সংক্রান্ত চযাদিঞ্জগুলির সমািান্ করা 
• ঠিকাোর এবং বন্ধকী প্রতারণার লবরুদে সরুক্ষা 
• ঋণ, অনু্োন্, সলুবিা এবং িাদডর জন্য আদবেন্ করা 
• ফ ারদলাজার এডাদন্া 
• আইলন্ সাহার্য এবং আদরা অদন্ক লকিু! 

 
12. লযান্ডলেট  অ্যাম্বাসাের কপ্রাগ্রাম (Landlord Ambassador Program) সম্পলি মালিকদের লবলডং 

মযাদন্জদমদের সদবথািম অনু্শীিন্গুলি বাস্তবায়দন্ সহায়তা কদর এবং HPD অর্থায়দন্র জন্য কীভাদব 
আদবেন্ করদত হয় তা জান্দত সরাসলর সহায়তা প্রোন্ কদর। আপলন্ র্লে একজন্ িযান্ডিডথ  
অযাম্বাসাডদরর সদে কাজ করদত আগ্রহী হন্, তাহদি এই ওদয়বসাইদে র্ান্ অর্বা লববরদণর জন্য 
hpdlap@hpd.nyc.gov এ ইদমি করুন্। 

 
 

েনুবথাসন বযয় 

র্খন একটি প্রবপ্রডং একটি প্রসটি এবজপ্রি স্টর্বক খাপ্রি করার আবেশ পায়, তখন HPD প্রবপ্রডংবয়র ভাড়াবেবের পুনবকাসন 

পপ্ররবষবা িোন করবত পাবর তাবেরই, র্াবের অযাপােক বমন্ট স্টছবড় স্টেওয়ার আবেশ স্টেওয়া হবয়বছ।  মাপ্রিকবের অববহিা বা 
ইোকৃত কবমকর িবি অর্বা িবর্াজয আইন অনুর্ায়ী প্রবপ্রডং রক্ষণাববক্ষণ বা স্টমরামবতর বযর্কতার িবি,পনুবকাসবনর 

িবয়াজবনর জন্ম স্টেয় এমন শতক গুপ্রি পুনবকাসবনর পূবকস্ববত্বর খরচ পপ্ররবশাি করবত বািয।  HPD পূববক এই পপ্ররপ্রস্থপ্রতবত 

ভাড়াবেবের পুনবকাসন পপ্ররবষবার খরবচর জনয প্রবপ্রডংবয়র উপর একটি স্টমকাপ্রনক্স পবূকস্বত্ব স্টরবখপ্রছি এবং প্রবপ্রডং মাপ্রিকবক 

অবশযই স্টসই খরচ বহন করবত হবব।  2019 সাবি, প্রসটি কাউপ্রিি পুনবকাসন আইবনর সংবশািন কবরবছ (2019 এর স্থানীয় 

আইন 159)।  িিস্বরূপ, খাপ্রি আবেবশর জনয র্া 14 ই স্টসবেম্বর, 2021 তাপ্ররবখ বা পবর জাপ্রর করা হয়, পুনবকাসন পপ্ররবষবা 
িোবনর জনয শহবরর খরচ এখনও খাপ্রি প্রবপ্রডংবয়র প্রবপরীবতই জমা হবব, প্রকন্তু র্প্রে খরচগুপ্রি পপ্ররবশাি না করা হয়,তাহবি 

তারা এখন অনযানয সম্পপ্রি কবরর মবতা সেু এবং িবয়াবগর সাবপবক্ষ সম্পপ্রির প্রবরুবে কর পবূকস্বত্ব হবয় র্াবব। অযাকাউবন্টর 

মাপ্রিবকর সম্পপ্রি কর প্রববপৃ্রতর মািযবম প্রবপ্রিং করা হবব। 

 
 
 

https://homeownerhelpny.org/help-desk
https://homeownerhelpny.org/help-desk
http://nyc.gov/landlordambassadors
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/landlord-ambassador-program.page
mailto:hpdlap@hpd.nyc.gov

