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একজন ভাড়ােট ও বািড়ওয়ালার মেধয্ 
হওয়া চুিক্ত, িলিিত ইজারার মাধয্েম 
েহাক বা হাত েমলােনার মাধয্েম, এিট 
আমােদর েস্টেটর সবেচেয় সাধারণ 
ও গুরুতব্পূণর্ চুিক্তগুিলর মেধয্ 
একিট। ভাড়ােটরা কীভােব তাঁেদর 
বািড় উপেভাগ করেবন, বািড়ওয়ালারা 
কীভােব তাঁেদর সম্পত্িত েদিােশানা 
করেবন, তা এিট েেেকই জানা 
যায় এবং এিট পর্িতেবশীর স্োয়ী 
অবস্োেকও পর্ভািবত করেত পাের।

িনউ ইয়কর্ েস্টেট, এমন িবিভন্ন আইন আেে েযগুিল এই সম্পেকর্র 
েদিােশানা কের, যা আপিন েয কাউিন্ট বা টাউেন োেকন, েসগুিলর 
িভত্িতেত আলাদা হেত পাের। এই পুিস্তকািট এই আইনগুিলর মেধয্ 
অেনকগুিলেকই বয্ািয্া কের, েযগুিল আপনার জানা পর্েয়াজন এবং 
এমন সংস্োন েদয়, েযিােন আপিন বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট সমসয্া 
সমব্েন্ধ আরও তেয্ েপেত পােরন। আপনার যিদ এই িনেদর্িশকায় 
োকা েযেকানও িবষেয় েকানও পর্শ্ন োেক অেবা আপিন ভাড়ােট 
সমব্েন্ধ েকানও িবষেয় আমােদর সহায়তা চান, তাহেল  

(800) 771-7755 নমব্ের আমার কাযর্ালেয় েযাগােযাগ করেত বা 
আমার ag.ny.gov ওেয়বসাইেট েদিেত িদব্ধা করেবন না।

িবনীত,

প্রিয় বন্ধুগণ,
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আবাসেনর ধরন
িনউ ইয়কর্ েস্টেট ভাড়ার দু’পর্কােরর পর্িবধান হল ভাড়া িনয়ন্তর্ণ ও 
ভাড়ার িস্েিতশীলতা। একজন ভাড়ােটর অিধকার পর্যুক্ত পর্িবধােনর উপর 
আংিশকভােব িনভর্র কের, যিদও িকেু অয্াপাটর্েমেন্টর ভাড়ার িবষয় 
েদিােশানা করার জনয্ একািধক আইন োকেত পাের। ভাড়া িনয়িন্তর্ত বা 
সরকাির ভতুর্িকযুক্ত অয্াপাটর্েমেন্ট ভাড়ােটেদর িবেশষ অিধকার োেক, 
আবার অিনয়িন্তর্ত ও িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমন্টগুিলর উপর অেনকগুিল 
িনয়ম ও আইন পর্যুক্ত হয়।  

একিট অয্াপাটর্েমন্ট িনয়িন্তর্ত িকনা, তা জানেত 
portal.hcr.ny.gov/app/ask

ওেয়বসাইেট িনউ ইয়কর্ েস্টেটর আবাসন ও 
কিমউিনিট পুননর্বীকরণ িবভােগ েযাগােযাগ করুন।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া িনয়িন্তর্ত আবাসন

ভাড়া িনয়ন্তর্ণ 
ভাড়া িনয়ন্তর্ণ, একিট অয্াপাটর্েমেন্টর জনয্ একজন বািড়ওয়ালা েয 
ভাড়া চাইেত পােরন, তা সীমাবদ্ধ কের এবং ভাড়ােট উেচ্েদ করার েক্ষেতর্ 
বািড়ওয়ালার অিধকাের বাধা েদয়। ভাড়া িনয়ন্তর্ণ কাযর্কর্ম েসইসকল 
েপৌরসভায় েেবর্ুয়াির 1947-এর আেগ ততির হওয়া বসবােসর ভবেন 
পর্যুক্ত, েযগুিল যুদ্ধপরবতর্ী সমেয় আপতকালীন আবাসেনর ভাড়ার 
সমািপ্ত ে�াষণা কেরিন। ভাড়া িনয়ন্তর্ণ এিনও িনউ ইয়কর্ িসিট এবং 
Albany, Erie, Nassau, Rensselaer, Schenectady ও Westchester 
কাউিন্টর িকেু অংেশ কাযর্কর আেে।

একিট অয্াপাটর্েমন্টেক ভাড়া িনয়ন্তর্েণর অধীেন োকেত হেল ভাড়ােট 
বা ভাড়ােটর আইনত উত্তরািধকারীেক (েযমন পিরবােরর একজন সদসয্, 
সব্ামী বা স্তর্ী অেবা পর্াপ্তবয়স্ক জীবনসঙ্গী) 1 জুলাই, 1971 
তািরেির আেগ েেেক (এবং িকেু েক্ষেতর্ 1 এিপর্ল, 1953 েেেক) একটানা 
েসিােন োকেত হেব। যিন িনউ ইয়কর্ িসিট বা অনয্ানয্ েবিশরভাগ 
স্োেনর একিট ভাড়া িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমন্ট িািল করা হয়, তিন েসিট 
িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্যুক্ত হেয় যায়। িনউ ইয়কর্ িসিটেত পর্িতিট 
ভাড়া িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমেন্টর একিট সবর্ািধক মূল ভাড়া আেে, 
েযিটেক পিরচালনার বয্েয় পিরবতর্ন েদিােত পর্িত দু’বেের িনয়ন্তর্ণ 
করা হয়, িকন্তু ভাড়ােটর ভাড়া সবর্ািধক সংগর্হেযাগয্ ভাড়ার েেেক েবিশ 
হেত পাের না, েযিটেক বািষর্ক পদ্ধিতেত এক বেেরর ইজারা বা 7.5%-
এর (েযিট কম) জনয্ ভাড়ার িনেদর্িশকা েবােডর্র গত পাঁচ বেেরর গেড়র 
িভত্িতেত িনয়ন্তর্ণ করা হয়। যিদ বািড়ওয়ালা সবর্ািধক মূল ভাড়ায় 
সবর্ািধক সংগর্হেযাগয্ ভাড়া চান, যা আইনত িনয়িন্তর্ত ভাড়ার েেেক 
েবিশ, ভবেন আবাসেনর েকাড লঙ্�ন করা হেয়েে, বািড়ওয়ালার বয্য় একিট 
বৃিদ্ধেক পর্মাণ কের না অেবা বািড়ওয়ালা আবিশয্ক পিরেষবাগুিল বজায় 
রািেেন না, তাহেল ভাড়ােট েসই বৃিদ্ধেক চয্ােলঞ্জ করেত পােরন।

আবাসেনর ধরন
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ভাড়া িস্েিতকরণ 
িনউ ইয়কর্ িসিটেত, অয্াপাটর্েমন্টগুিল সাধারণত িস্েিতশীল ভাড়ার 
তবিশষ্টয্যুক্ত হয়, যিদ েসগুিল:

• একিট অয্াপাটর্েমন্ট, েযিট ে’িট বা তার েবিশ ইউিনটসহ 1 
জানুয়াির, 1974 তািরেির আেগ ততির হওয়া ভবেন ভাড়া িনয়িন্তর্ত 
নয়;

• একিট পূবর্বতর্ী ভাড়া িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমন্ট, েযিট আইনত 
উত্তরািধকারী না োকায় োঁকা হেয় িগেয়িেল; 

• কের িবেশষ সুিবধা, েযমন 421-a বা J-51 কর োড়সহ 1 জানুয়াির, 
1974 তািরেি বা তার পের ততির হওয়া বা বয্াপকভােব সংস্কার করা 
িতনিট বা তার েবিশ সংিয্ক অয্াপাটর্েমন্ট োকা একিট ভবেন।

িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের, িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ অয্াপাটর্েমন্ট 
সাধারণত 1 জানুয়াির, 1974 তািরেির আেগ িনিমর্ত ে’িট বা তার েবিশ 
সংিয্ক অয্াপাটর্েমন্টসহ ভবেন োেক।

িনউ ইয়কর্ িসিট, Nassau, Rockland ও Westchester কাউিন্টর 
স্োনীয় ভাড়ার িনেদর্িশকা েবাডর্ এক বেের ভাড়া বৃিদ্ধর সবর্ািধক হার 
িস্ের কের, েযগুিল পর্িত বের 1 অেক্টাবের বা তার পের শুরু হওয়া এক বা 
দু’বেেরর ইজারার েক্ষেতর্ কাযর্করী হয়। িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ 
অয্াপাটর্েমেন্ট ভাড়ােটরা পর্েয়াজনীয় পিরেষবা চাওয়ার ও আসল ইজারায় 
উিল্লিিত একই শতর্াবলীেত ইজারার পুননর্বীকরণ করার অিধকারী এবং 
েকানও আইিন িভত্িত োড়া তােদরেক উেচ্েদ করা যায় না।

15 জুন, 2019 অনুযায়ী অনয্ানয্ অঞ্চলগুিল যিদ আবাসেনর সঙ্কট 
ে�াষণা কের, তাহেল েসগুিল িনেজেদর ভাড়া িস্েিতকরণ িবিধবদ্ধ করেত 
সক্ষম।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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সরকােরর দব্ারা অের্ািয়ত আবাসন 
Mitchell-Lama আবাসন কাযর্কর্ম সারা েস্টেট মধয্িবত্ত ভাড়ােটেদর 
জনয্ ভাড়া ও সমবায় আবাসন পর্দান কের। ভাড়ােটেদরেক আয়, পিরবােরর 
সদসয্সংিয্া এবং েস্টট ও িসিটর দব্ারা অের্ািয়ত Mitchell-Lama 
উন্নয়েনর জনয্ অয্াপাটর্েমেন্টর মাপসহ সকল েযাগয্তার পর্েয়াজনীয়তা 
পূরণ করেত হেব। 

সরকাির আবাসন হল একিট সঙ্�বদ্ধভােব অের্ািয়ত কাযর্কর্ম, 
েযিােন েস্টেটর দব্ারা অের্ায়নকারী কতৃর্পক্ষ সঙ্�বদ্ধতা, েস্টট এবং 
স্োনীয় আইন ও পর্িবধােনর িবষেয় সরকাির আবাসন উন্নয়েনর িবকাশ 
ও পিরচালনা কের। সরকাির আবাসেনর ভাড়ােটরা তাঁেদর ভাড়ার অিধকার 
বািতল হওয়ার আেগ স্োনীয় আবাসন কতৃর্পেক্ষর দব্ারা পিরচািলত 
পর্শাসিনক অিভেযাগ পর্িকর্য়ার অিধকারী হন।  তেব, েকানও পর্শাসিনক 
শুনািন োড়াই ভাড়ার অের্ না েদওয়ার জনয্ ভাড়ােটেদর সরাসির আদালেত 
িনেয় যাওয়া হেত পাের। 

ধারা 8 আবাসন সহায়তায় অের্পর্দান  কাযর্কর্ম হল একিট সঙ্�বদ্ধ 
ভাড়া ও বন্ধেকর ভতুর্িকর কাযর্কর্ম, যা সারা েদেশ েযাগয্ িনম্নিবত্ত 
বা বাস্তুচূয্ত পিরবার, পর্বীণ নাগিরক ও পর্িতবন্ধী বয্িক্তেদর 
আবাসন পর্ািপ্তেত সহায়তা কের। পিরবারগুিল একিট আবাসন সহায়তায় 
অের্পর্দান িহসােব পিরিচত ভাড়ার ভতুর্িক পায় অেবা বািড় েকনার 
অের্পর্দােনর জনয্ বন্ধেকর ভতুর্িক পায়, যা তাঁেদর ভাড়ার অংশ (তাঁেদর 
আেয়র িভত্িতেত) ও ইউিনেটর জনয্ অনুেমািদত ভাড়া বা বন্ধেকর মেধয্ 
পাের্েকয্র সমান। েযাগয্ পিরবার ও বয্িক্তরা িবিধবদ্ধ আেয়র সীমার 
সােপেক্ষ চলেব।

আবাসেনর ধরন

ভাড়া িনয়ন্তর্ণ: 
একিট অয্াপাটর্েমেন্টর জনয্ একজন বািড়ওয়ালা েয ভাড়া চাইেত পােরন, 

তা সীমাবদ্ধ কের এবং ভাড়ােট উেচ্েদ করার েক্ষেতর্ বািড়ওয়ালার 
অিধকাের বাধা েদয়। 

ভাড়া িনয়ন্তর্ণ কাযর্কর্ম েসইসকল েপৌরসভায় েেবর্ুয়াির, 1947-এর 
আেগ ততির হওয়া বসবােসর ভবেন পর্যুক্ত, েযগুিল যুদ্ধপরবতর্ী সমেয় 

আপতকালীন আবাসেনর ভাড়ার সমািপ্ত ে�াষণা কেরিন।



10

িবেশষ ধরেনর আবাসন

• িনিমর্ত ও অস্োবর বািড়র অঞ্চেলর বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােটরা 
আসল সম্পত্িত আইন § 233 দব্ারা পিরচািলত (“অস্োবর 
বািড়ওয়ালােদর অিধকােরর িবল”)। আবাসন ও কিমউিনিট 
পুননর্বীকরণ িবভাগ (DHCR) এই আইেনর সেঙ্গ অনুবিতর্তা জাির 
কের।

• িনউ ইয়কর্ িসিটর োেদর �েরর বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােটরা িনউ ইয়কর্ 
িসিট লে্ট েবােডর্র দব্ারা জাির করা একািধক আবাস আইন, দো 
7-C দব্ারা পিরচািলত হয়।

• িনউ ইয়কর্ িসিটর আবািসক েহােটেলর বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােটরা 
DHCR দব্ারা জাির করা ভাড়ার িস্েিতকরণ আইেনর দব্ারা 
পিরচািলত হয়।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ইজারা
একিট ইজারা হল একজন বািড়ওয়ালা ও একজন ভাড়ােটর মেধয্ 
একিট চুিক্ত, েযিটর মেধয্ ভাড়া সমব্ন্ধীয় শতর্াবলী োেক। এিট 
কাযর্কর োকাকালীন দুই পক্ষ রািজ না হেল এিটেক বদলােনা যায় না। 
অয্াপাটর্েমেন্টর জনয্ িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্হীন ইজারা েমৌিিক বা 
িলিিত হেত পাের। িবতকর্ এড়ােত দু’িট পক্ষ িলিিত চুিক্ত করেত চাইেত 
পাের। একিট পক্ষেক ইজারার শতর্াবলীর অধীেন োকেত হেল অবশয্ইও 
েসিটেত সব্াক্ষর করেত হেব। একবেেরর েবিশ সমেয়র জনয্ েমৌিিক 
ইজারা কাযর্কর করা হেব না (সাধারণ পর্িতশর্ুিত আইন § 5-701)।

ইজারািট বাসস্োনিটেক শনাক্ত করেব, পক্ষেদর নাম ও িিকানা উেল্লি 
করেব, ভাড়ার রািশ ও তা পর্দােনর েশষ তািরি, ভাড়া োকার সময়সীমা, 
বসবােসর অবস্ো এবং দু’িট পেক্ষর অিধকার ও পর্িতশর্ুিত উেল্লি 
করেব। আইন অনুযায়ী না চলেলও, একজন বািড়ওয়ালা দু’িট পেক্ষর 
সম্মিতকর্েম হওয়া শতর্াবলী অনুযায়ী ভাড়া িদেত পােরন। ইজারার 
েযেকানও পিরবতর্ন দু’িট পেক্ষর সম্মিতকর্েম করেত হেব।

িনউ ইয়কর্ িসিটর িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ ভাড়ােটরা, বািড়ওয়ালার 
কােে তাঁেদর সব্াক্ষর করা ইজারা েপৌঁেেনার সময় েেেক 30 িদেনর মেধয্ 
তাঁেদর বািড়ওয়ালার কাে েেেক তাঁেদর সব্াক্ষিরত ইজারার সম্পূণর্ করা 
পর্িতিলিপ পাওয়ার অিধকারী। ইজারার শুরু ও েশেষর তািরি অবশয্ই 
উেল্লি করেত হেব। িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ ভাড়ােটেদর অবশয্ই 
DHCR দব্ারা পর্স্তুত একিট ভাড়া িস্েিতকরণ ইজারা অিতিরক্ত শতর্ 
েদওয়া হেব, যা আইেনর অধীেন তাঁেদর অিধকারগুিলেক সংিক্ষপ্ত কের 
এবং ভাড়া কীভােব গণনা করা হেয়েে, েসই িবষেয় িনিদর্ষ্ট তেয্ েদয়।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ইজারার িবধান
ইজারার ভাষা অবশয্ই সাধারণ ও চিলত ভাষা হেত হেব এবং তা স্পষ্ট ও 
সহজেবাধয্ হেব। ইজারার ধারাগুিলেক যোযেভােব িশেরানামযুক্ত করেত 
হেব এবং োপার মাপ সহেজ পড়ার পেক্ষ যেেষ্ট বড় মােপর হেত হেব। 
(সাধারণ পর্িতশর্ুিত আইন § 5-702; NY C.P.L.R. § 4544.)

ইজারার িনম্নিলিিত িবধানগুিলর অনুমিত েনই:

• বািড়ওয়ালার অবেহলার েেল বয্িক্ত বা সম্পত্িতর ক্ষিতর জনয্ 
অেবা বািড়ওয়ালার কমর্ী বা পর্িতিনিধর ক্ষিতর জনয্ দায় েেেক 
বািড়ওয়ারা িনষ্কৃিত (সাধারণ পর্িতশর্ুিত আইন § 5-321);

• বয্িক্তগত ক্ষিত বা সম্পত্িতর ক্ষিতর জনয্ একিট পেক্ষর 
িবরুেদ্ধ অপর পেক্ষর করা েযেকানও মামলায় একিট িনণর্ায়ক িবচাের 
ভাড়ােটর অিধকার পিরতয্াগ করা (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 259-c);

• ভাড়ােটেক ভাড়ার জনয্ িনরাপত্তা িহসােব ভাড়ােটর বািড়র 
আসবাবপতর্ বন্ধক রািেত বলা (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 231);

• ইজারার সময়সীমা পার হওয়ার আেগ ভাড়ােট জায়গা েেেড় িদেল তার 
ক্ষিতর উপশম করা েেেক বািড়ওয়ালার োড় (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 
227-e); 

• ওয়ােরিন্ট বা বসবাস পিরতয্াগ করা (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 235-
b); এবং 

• ভাড়ােটেক তাঁর িনেজর পিরবােরর সদসয্েদর সেঙ্গ এবং/অেবা 
অিতিরক্ত একজন বয্িক্ত ও তাঁর িনভর্রশীল সন্তানেদর সেঙ্গ 
োকেত বাধা েদওয়া (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 235-f)।

যিদ একিট ইজারােত বলা হয় েয বািড়ওয়ালা আইনজীবীর িে ও তার জনয্ 
হওয়া বয্য় পুনরুদ্ধার করেত পােরন, তাহেল একজন ভাড়ােটরও েসই িেগুিল 
পুনরুদ্ধার করার অিধকার আেে (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 234)। আদালত 
যিদ একিট ইজারা ততির হওয়ার সময়, েসিট বা ইজারার েযেকানও একিট 
শতর্ অসমের্নীয় িেল বেল িবেবচনা কের, তাহেল আদালত েসই ইজারা বা 
শতর্িট জাির হওয়া বািতল করেত পাের (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 235-c)।

ইজারা
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পুননর্বীকরণ ইজারা

ভাড়ার দব্ারা িনয়িন্তর্ত নয়, এমন ইজারার পুননর্বীকরণ 
ভাড়ার দব্ারা িনয়িন্তর্ত নয়, এমন অয্াপাটর্েমেন্টর েক্ষেতর্ 
বািড়ওয়ালােক ইজারার পুননর্বীকরণ করেত হেব না। 

ইজারািটেত সব্য়ংিকর্য় পুননর্বীকরেণর শতর্ োকেত পাের। েসেক্ষেতর্ েয 
তািরেি বািড়ওয়ালােক ভাড়ােট জানােবন েয িতিন ইজারািটর পুননর্বীকরণ 
করেত চান িকনা, তার 15 েেেক 30 িদন আেগ েসই শতর্িটর উপিস্েিত 
সমব্েন্ধ বািড়ওয়ালােক অবশয্ই ভাড়ােটেক আগাম িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব। 
(সাধারণ পর্িতশর্ুিত আইন § 5-905)। 

ভাড়ার দব্ারা িনয়িন্তর্ত নয়, এমন ইউইিনেটর বািড়ওয়ালা যিদ 5%-
এর বািশ ভাড়া বািড়েয় ইজারার পুননর্বীকরণ করেত চান অেবা ইজারার 
পুননর্বীকরণ করেত না চান, তাহেল তাঁেক অবশয্ই আগাম িলিিত 
িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব:

• আপিন যিদ আপনার অয্াপাটর্েমেন্ট দুই বা তার েবিশ বের েেেক 
োেকন অেবা আপনার যিদ দু’বেেরর ইজারা েনওয়া োেক, তাহেল 
আপনার ভাড়া বাড়ােনা বা আপনার ইজারার পুননর্বীকরণ না করার 90 
িদন আেগ আপনার বািড়ওয়ালােক আগাম িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব; 

• আপিন যিদ আপনার অয্াপাটর্েমেন্ট এক বেেরর েবিশ িকন্তু 
দু’বেেরর কম সময় োেকন, তাহেল আপনার ভাড়া বাড়ােনা বা আপনার 
ইজারার পুননর্বীকরণ না করার 60 িদন আেগ আপনার বািড়ওয়ালােক 
আগাম িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব; অেবা 

• আপিন যিদ আপনার অয্াপাটর্েমেন্ট এক বেেরর কম সময় 
োেকন অেবা আপনার যিদ এক বেেরর কম সমেয়র জনয্ ইজারা 
েনওয়া োেক, তাহেল আপনার ভাড়া বাড়ােনা বা আপনার ইজারার 
পুননর্বীকরণ না করার 30 িদন আেগ আপনার বািড়ওয়ালােক আগাম 
িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব;

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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িনয়িন্তর্ত পুননর্বীকরণ ইজারা 
িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ ভাড়ােটেদর একিট এক বা দু’বেেরর 
পুননর্বীকরণ ইজারার অিধকার োেক, েযিট েকানও িনিদর্ষ্ট আইন বা 
িবধােনর দব্ারা বাধয্তামূলক েকানও পিরবতর্ন না োকেল অবশয্ই আেগর 
ইজারার শতর্াবলী অনুযায়ীই হেব। ধারা 8-এর ভতুর্িকেত বািড়ওয়ালার 
সব্ীকৃিত হল এমন একিট শতর্, েযিটেক পুননর্বীকরণ ইজারােত অবশয্ই 
বহাল রািেত হেব। েকবল িনিদর্ষ্ট িকেু পিরিস্েিতেত একিট িস্েিতশীল 
ভাড়ার পুননর্বীকরণ করেত বািড়ওয়ালা অসব্ীকার করেত পােরন, েযমন 
যিন ভাড়ােট তাঁেদর পর্ােিমক বাসস্োন িহসােব ওই স্োনিট বয্বহার 
করেেন না। িনউ ইয়কর্ িসিট ভাড়া িস্েিতকরণ ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ 
ইজারার সময়সীমা অিতকর্ান্ত হওয়ার সবর্ািধক 150 িদন ও সবেচেয় কম 
90 িদন আেগ বািড়ওয়ালােক অবশয্ই ভাড়ােটর কােে িচিি বা বয্িক্তগত 
হস্তান্তেরর মাধয্েম পুননর্বীকরেণর অিধকােরর িলিিত িবজ্ঞিপ্ত 
পািােত হেব।

পুননর্বীকরেণর িবজ্ঞিপ্ত েদওয়ার পের ভাড়ােটর কােে েসিটর 
সব্ীকৃিত েদওয়ার জনয্ 60 িদন সময় োকেব। যিদ ভাড়ােট ওই িনিদর্ষ্ট 
সমেয়র মেধয্ পুননর্বীকরেণর িবষেয় রািজ না হন, তাহেল বািড়ওয়ালা 
ইজারা পুননর্বীকরণ করায় অসব্ীকার করেত পােরন এবং আদালেতর 
কাযর্কর্েমর মাধয্েম ভাড়ােটেক উেচ্েদ করেত পােরন। যিদ ভাড়ােট 
পুননর্বীকরেণর িবষেয় রািজ হন, তাহেল ভাড়ােটেক সম্পূণর্ কাযর্করী 
ইজারা েেরত েদওয়ার েক্ষেতর্ বািড়ওয়ালার কােে 30 িদন সময় োকেব। 

ইজারা
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মািসক ভাড়ােট 
ভাড়ার দব্ারা িনয়িন্তর্ত নয়, এমন ভাড়ােটরা, যাঁেদর কােে ইজারা েনই 
এবং পর্িত মােস ভাড়া েদন, তাঁেদরেক “মািসক” ভাড়ােট বলা হয়। েয 
ভাড়ােটরা ইজারার সময়সীমা েশষ হওয়ার পেরও োেকন, তাঁেদর েক্ষেতর্ 
বািড়ওয়ালা যিদ ভাড়ার অের্ গর্হেণ রািজ োেকন, তাহেল তাঁেদরেক মািসক 
ভাড়ােট িহসােব িবেবচনা করা হয় (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 232-c)।

মািসক ভাড়া েযেকানও পক্ষ বন্ধ করেত পাের। যিদ বািড়ওয়ালা বন্ধ 
করেত চান, তাহেল তাঁেদর অিনয়িন্তর্ত ইজারা বন্ধ করার েয সময়সীমা 
(েযিট আেগর পৃষ্িায় বয্ািয্া করা হেয়েে), েসই একই সময়সীমায় 
িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের ভাড়ােটেক অবশয্ই ইজারা 
বন্ধ করার এক মাস আেগ িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব। 

বািড়ওয়ালা ভাড়া বন্ধ করার কারণ বলেত বাধয্ নন, তাঁেদরেক েকবল 
িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব এবং িািল করায় অসব্ীকৃিতর েেল উেচ্েেদর 
কাযর্কর্ম শুরু হেব। এই ধরেনর িবজ্ঞিপ্ত সব্য়ংিকর্য়ভােব 
বািড়ওয়ালােক ভাড়ােটেক উেচ্েদ করার অিধকার েদয় না। একজন 
বািড়ওয়ালা ভাড়ােটর সম্মিত িনেয় একজন মািসক ভাড়ােটর ভাড়া বাড়ােত 
পােরন। যিদ ভাড়ােট সব্ীকৃিত না েদয়, তাহেল যোযে িবজ্ঞিপ্ত িদেয় 
বািড়ওয়ালা ভাড়া বন্ধ করেত পােরন। (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 232-a ও 
232-b)।

 

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া
ভাড়ার চাজর্ 
যিন একিট অয্াপাটর্েমন্ট ভাড়া িনয়িন্তর্ত নয়, তাহেল বািড়ওয়ালা 
দু’িট পেক্ষর সম্মিতেত েযেকানও ভাড়া চাজর্ করেত পােরন। যিদ 
অয্াপাটর্েমন্টিট ভাড়া িনয়িন্তর্ত হয়, তাহেল পর্ােিমক ভাড়া ও ভাড়ায় 
পরবতর্ী বৃিদ্ধগুিল আইনত িস্ের করা আেে এবং েসগুিলেত ভাড়ােট 
েযেকানও সময় আপত্িত জানােত পােরন। তেব, অিভেযাগ করার সমেয়র 
িভত্িতেত অিভেযােগর পূবর্বতর্ী চার বা েয় বের ভাড়ার অিতিরক্ত মূলয্ 
পুনরুদ্ধার করা সীিমত।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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েদির হওয়ার পািরশর্িমক 
যিদ ভাড়ার অের্পর্দােনর েশষ িদেনর পের পাঁচ িদেনর েবিশ সময় 
অিতকর্ান্ত হেয় যায়, তাহেল েসিটেক িবলিমব্ত িহসােব িবেবচনা করা হয়। 
আপনার বািড়ওয়ালা েদির হওয়ার পািরশর্িমক িহসােব সবর্ািধক $50 বা 
আপনার মািসক ভাড়ার 5%, েযিট কম, েসিট চাজর্ করেত পােরন (পর্কৃত 
সম্পত্িত আইন § 238-a)। 

ভাড়ার অের্ না েদওয়ার েক্ষেতর্ সদের্ক পক্ষসমের্ন িহসােব ভাড়ােট 
এই িবজ্ঞিপ্ত েদওয়ার িবষেয় বািড়ওয়ালার বয্ের্তােক কােজ লাগােত 
পােরন। 

রিসদ 
ভাড়ােট যিদ নগদ, মািন অডর্ার, েকাষাধয্েক্ষর েচক বা িনেজর বয্িক্তগত 
েচক োড়া অনয্ েযেকানও উপােয় ভাড়া েদন, তাহেল বািড়ওয়ালােক অবশয্ই 
ভাড়ােটেক একিট িলিিত রিসদ িদেত হেব। বয্িক্তগত েচেকর মাধয্েম ভাড়া 
িদেল ভাড়ােটরা বািড়ওয়ালার কােে িলিিত রিসেদর অনুেরাধ করেত পােরন। 
রিসেদ অের্পর্দােনর তািরি, রািশ, েয সময়সীমার জনয্ ভাড়া েদওয়া 
হেচ্ে এবং অয্াপাটর্েমেন্টর নমব্েরর উেল্লি োকেত হেব। রিসেদ েয 
বয্িক্ত অের্ গর্হণ করেেন, তাঁর সব্াক্ষর ও পদিব োকেত হেব। (পর্কৃত 
সম্পত্িত আইন § 235-e)। ভাড়ােট একবার রিসেদর অনুেরাধ করেল 
বািড়ওয়ালােক পর্িত মােস রিসদ িদেত হেব। বািড়ওয়ালােক 3 বেেরর নগদ 
ভাড়ার রিসেদর পর্মাণ রািেত হেব।

ভাড়া বৃিদ্ধ

অিনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমেন্টর েক্ষেতর্ ভাড়া বৃিদ্ধ 
যিদ অিনয়িন্তর্ত ইউিনেটর েকানও বািড়ওয়ালা 5%-এর েবিশ ভাড়া বাড়ােত 
চান, তাহেল তাঁরা অবশয্ই ভাড়ােট কতিদন ভাড়া আেেন, তার িভত্িতেত 30, 
60 বা 90 িদেনর আেগ আগাম িলিিত িবজ্ঞিপ্ত েদেবন (পুননর্বীকরণ 
ইজারা)।

ভাড়া
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িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমেন্টর েক্ষেতর্ ভাড়া বৃিদ্ধ 
িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ অয্াপাটর্েমেন্টর েক্ষেতর্ ভাড়ার 
সবর্ািধক বৃিদ্ধ স্োনীয় ভাড়ার িনেদর্িশকার েবাডর্ পর্িত বের িস্ের 
কের েদয়।

বািড়ওয়ালােদর কােে একিট ভাড়া-িনয়িন্তর্ত ইউিনট িািল হেল েসিটর 
ভাড়া 20% বাড়ােনার অনুমিত েনই (‘বািসন্দাহীন েবানাস’)। সম্পিকর্ত 
‘দী�র্ সমেয়র েবানাস’ (যিন জায়গািট েেেড় যাওয়া ভাড়ােট আট বের বা 
তার েবিশ সময় েেেকেেন) িনিষদ্ধ। 

েসই সেঙ্গ, েবিশরভাগ েক্ষেতর্ যিন ভাড়া “েবিশ ভাড়ার সীমা” পার হেয় 
যায় ও অয্াপাটর্েমন্ট িািল হেয় যায়, তিন বািড়ওয়ালার কােে েসই 
অয্াপাটর্েমন্টিট ভাড়ার িবধান েেেক েবর কের েনওয়ার অনুমিত োেক 
না। এোড়াও, ভাড়ােট যিদ “েবিশ আয়” কেরন, তাহেল েবিশরভাগ েক্ষেতর্ 
িনয়ন্তর্ণহীনতার অনুমিত োেক না। (িুব কম েক্ষেতর্ কের োড় পাওয়া 
িকেু নতুন ভবেনর েক্ষেতর্ েবিশ ভাড়া ও েবিশ আেয় িনয়ন্তর্ণহীনতা 
োেক।) 

েয অয্াপাটর্েমন্টগুিল 14 জুলাই, 2019 তািরেির আেগ অিনয়িন্তর্ত 
হেয়েে, েসগুিল েতমনই োকেব। 

ভাড়ােটেদর অয্াপাটর্েমেন্টর িনয়ন্তর্ণহীনতা ও তাঁরা বতর্মােন েয 
পিরমাণ ভাড়া িদেচ্েন, দু’িটেতই সম্ভাবয্ভােব আপত্িত করার জনয্ 
ভাড়ােটেদর ভাড়ার ইিতবৃত্ত েদেি েনওয়া উিচত। আপনার ভাড়ার ইিতবৃত্ত 
েদিার জনয্  (718) 739-6400, নমব্ের ভাড়া পিরচালনার কাযর্ালেয় েোন 
করেত পােরন অেবা portal.hcr.ny.gov/app/ask েদিেত পােরন।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া-িনয়িন্তর্ত ইউিনেট যেেষ্ট িবকাশ:

েমজর কয্ািপটাল ইম্পর্ুভেমন্টস (MCIs) 
ভবেনর িকেু পর্কার েমজর কয্ািপটাল ইম্পর্ুভেমন্টস (MCIs), েযগুিল 
ভবেনর সকল ভাড়ােটর সুিবধা ততির কের (েযমন একিট বয়লার বদলােনা 
বা প্লািমব্ং), বািড়ওয়ালা িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ ভাড়ােতর ভাড়া 
বৃিদ্ধ করেত DHCR-এ আেবদন করেত পােরন।  MCIs-এর জনয্ একজন 
বািড়ওয়ালা ভাড়ােটেদর েয পিরমাণ ভাড়া বৃিদ্ধ করেত পােরন, তা এিন 
তাঁেদর বতর্মান ভাড়ার 2%-এ িস্ের আেে এবং এোড়া আর েকানও রািশ 
েনই। এই কয্াপ এিনও সংগর্হ না করা MCI বৃিদ্ধেত পর্যুক্ত, েযগুিল 16 
জুন, 2012 তািরেি অনুেমািদত হেয়িেল। েসই সেঙ্গ, বতর্মােন MCI বৃিদ্ধ 
সামিয়ক এবং েসিটেক 30 বের পের ভাড়ােটর ভাড়া েেেক বাদ িদেয় েদওয়া 
হেব।

আপনার ভবেন যিদ েকানও “িবপজ্জনক” বা “অিবলেমব্ িবপজ্জনক” 
উল্লঙ্�ন হেয় োেক, তাহেল MCI বৃিদ্ধ আপনার ভাড়ার সেঙ্গ েযাগ করা 
যােব না। েস্টেটর পর্িবধােনর দব্ারা েকানও MCI অনুেমািদত হওয়ার আেগ 
আপনার বািড়ওয়ালােক অবশয্ই এই লঙ্�নগুিল িিক করেত হেব। 

ভবেনর 35%-এর কম সংিয্ক অয্াপাটর্েমন্ট ভাড়া িনয়িন্তর্ত হেল MCI 
বৃিদ্ধর অনুমিত েনই।
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একক অয্াপাটর্েমেন্টর িবকাশ (IAIs)
বািড়ওয়ালার কােে একক অয্াপাটর্েমেন্টর িবকাশ করার জনয্ ভাড়া 
বাড়ােনার অনুমিত আেে (েযমন, নতুন েে্লািরং, নতুন িেিক্সং বা অনয্ 
েকানও িবকাশ)। সাধারণত, এই উন্নিতগুিল ইউিনট োঁকা োকাকালীন হয়, 
িকন্তু ভাড়ােটর িলিিত অনুেমাদন িনেয় ভাড়ােট োকাকালীনও এগুিল করা 
যায়।  IAI-এর কারেণ ভাড়া বাড়ােনার েক্ষেতর্ বািড়ওয়ালােক অবশয্ই 
আেগর ও পেরর েিব তুলেত হেব, িবকােশর স্োয়ী েরকডর্ রািেত হেব এবং 
েস্টেট নিেপতর্ জমা িদেত হেব। 

বািড়ওয়ালা েয পিরমাণ অের্ ভাড়ায় বাড়ােত পােরন, তা িবকােশর বয্েয়র 
পিরমােণর দব্ারা িনধর্ািরত হয়। 

• েয ভবনগুিলেত 35িটর েবিশ অয্াপাটর্েমন্ট আেে, েসিােন 
বািড়ওয়ালা িবকােশর বয্েয়র 1/180th -এর সমান ভাড়া স্োয়ীভােব 
বৃিদ্ধ করেত পােরন (সবর্ািধক $83.33)। 

• েয ভবনগুিলেত 35িট বা তার েেেক কম অয্াপাটর্েমন্ট আেে, 
েসিােন বািড়ওয়ালা IAI-এর বয্েয়র 1/168th -এর সমান ভাড়া 
স্োয়ীভােব বৃিদ্ধ করেত পােরন (সবর্ািধক $89.29)। 

একিট IAI-এর জনয্ ভাড়ার বৃিদ্ধ সংগর্হ করার আেগ বািড়ওয়ালােদর 
অবশয্ই অয্াপাটর্েমেন্ট “িবপজ্জনক” বা “অিবলেমব্ িবপজ্জনক” 
উল্লঙ্�ন িেক করেত হেব। 

ভাড়া োকা ইউিনেটর েক্ষেতর্ একিট DHCR েেমর্ অবশয্ই ভাড়ােটর 
িলিিত সম্মিত োকেত হেব।

IAI িহসােব েকানও কাজ করেত চাইেল বািড়ওয়ালােক অনুমিতপর্াপ্ত 
িিকাদারেক িদেয় কাজ করােত হেব, িযিন িিকাদার ও বািড়ওয়ালার মেধয্ 
সাধারণ মািলকানার দব্ারা সমব্ন্ধযুক্ত নন। 

একজন বািড়ওয়ালা 15 বেেরর মেধয্ িতনবার IAI দািব করেত পােরন, ভাড়া 
বৃিদ্ধর গণনায় েমাট বয্য় $15,000-এর েবিশ হেত পাের না। IAI সামিয়ক 
এবং েসিটেক 30 বের পের আপনার ভাড়া েেেক অবশয্ই বাদ িদেয় েদওয়া 
হেব।

একজন বািড়ওয়ালা অসব্চ্েলতা বা মজুরেদর বৃিদ্ধপর্াপ্ত বয্েয়র েেলও 
ভাড়া বাড়ােত পােরন।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া বৃিদ্ধেত োড়  
েযসকল ভাড়ােট বিরষ্ি বয্িক্ত (62 বা তার েবিশ) বা পর্িতবন্ধী ও 
ভাড়া িনয়িন্তর্ত, কম আেয়র আবাসন কেরর েকর্িডট (LIHTC), সীিমত 
লভয্াংশ, পুনিবর্কাশ, আবাসন উন্নয়ন তহিবল িনগম (HDFC) বা 
Mitchell-Lama সমবায় বা ভাড়ায় োেকন, তাঁেদর ভাড়া বৃিদ্ধেত িনিদর্ষ্ট 
িকেু োড় মঞ্জুর হেত পাের। ভাড়ােটরা NYC-এর অের্ায়ন িবভােগ  (212) 
639-9675নমব্ের েোন কের বা 66 John Street, 3rd Floor, New 
York, NY 10038 িিকানায় অবিস্েত েকেন্দর্ িগেয় িনধর্ারণ করেত 
পােরন েয তাঁরা বিরষ্ি নাগিরেকর ভাড়া বৃিদ্ধর োড় (SCRIE) বা একিট 
পর্িতবন্ধকতার ভাড়া বৃিদ্ধর োড় (DRIE)-এর জনয্ েযাগয্ িকনা। HDFC 
বা Mitchell-Lama অয্াপাটর্েমেন্টর েক্ষেতর্ SCRIE/DRIE-এর জনয্ 
(212) 863-8494 নমব্ের NYC-এর আবাসন সংরক্ষণ ও িবকাশ িবভাগ 
(HPD)-এ েযাগােযাগ করুন। িনউ ইয়কর্ েস্টেটর অনয্ানয্ স্োেন োকা 
ভাড়ােটরা তাঁেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ করার জনয্ DHCR-এ েযাগােযাগ 
করেত পােরন।

ভাড়ািনয়িন্তর্ত ভাড়ােটেদর সুরক্ষা ভাড়া বৃিদ্ধ 
আেগ বািড়ওয়ালারা ভাড়া িনয়িন্তর্ত ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ জব্ালািন 
েদওয়ার (এোড়াও MCI এবং/অেবা IAI বৃিদ্ধ) পাশাপািশ পর্িত বের 7.5% 
পযর্ন্ত ভাড়া বৃিদ্ধ করেত পারেতন না।

এিন, বািড়ওয়ালারা একজন ভাড়া-িনয়িন্তর্ত ভাড়ােটর ভাড়া এক বেেরর 
ইজারা পুননর্বীকরেণর জনয্ পাঁচিট সাম্পর্িতকতম ভাড়ার িনেদর্িশকা 
েবােডর্র বািষর্ক ভাড়া বৃিদ্ধর গড় অেবা 7.5% (েযিট কম) পযর্ন্ত 
বৃিদ্ধেত সীমাবদ্ধ। 

বািড়ওয়ালারা এিন আর ভাড়া-িনয়িন্তর্ত ভাড়ােটেদর কাে েেেক 
জব্ালািনর বয্য় চাজর্ করেত পােরন না।

যিদ আপিন িবশব্াস কেরন েয বািড়ওয়ালা ভাড়া বৃিদ্ধ সম্পিকর্ত আইন 
অনুসরণ করেেন না, তাহেল আপিন hcr.ny.gov ওেয়বসাইেট িনউ ইয়কর্ 
েস্টেটর বািড় ও সম্পর্দায় পুননর্বীকরণ িবভােগ অিভেযাগ করেত পােরন। 
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পক্ষপাতমূলক ভাড়া 
েযসকল িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্সহ ভাড়ােট আইেনর দব্ারা িনয়িন্তর্ত 
ভাড়ার (েযিটেক পক্ষপাতমূলক ভাড়া বলা হয়) েেেক কম ভাড়া েদন, তাঁেদর 
েক্ষেতর্ বািড়ওয়ালা েসিটেক নাকচ করেত পােরন না এবং আইেনর দব্ারা 
অিধকতর িনয়িন্তর্ত ভাড়া অনুযায়ী ভাড়া বাড়ােত পােরন না। অের্াত্ 
আপনার বািড়ওয়ালা আপনার পক্ষপাতমূলক ভাড়া, যিদ MCIs বা IAIs-এর 
জনয্ েকানও চাজর্ োেক, েসগুিলসহ ভাড়ার িনেদর্িশকা েবােডর্র দব্ারা 
িস্ের করা শতাংেশর েেেক েবিশ বাড়ােত পােরন না।

ইজারায় আপনার আইিন ভাড়া পর্দিশর্ত োকা উিচত এবং যিদ আপনার 
েকানও অগর্ািধকারিভত্িতক ভাড়া োেক, তাহেল েসিট ইজারার েসই িবভােগ 
েদিােনা েযেত পাের েযিােন বলা আেে: “পর্েযাজয্ োকেল কম ভাড়া িনেত 
হেব।”

অিতিরক্ত ভাড়া েনওয়া 
িনউ ইয়কর্ িসিট এবং Nassau, Rockland ও Westchester কাউিন্টর 
িনিদর্ষ্ট কেয়কিট কিমউিনিটেত, েযিােন ভাড়া িস্েিতকরণ বা ভাড়া 
িনয়ন্তর্ণ আইন পর্েযাজয্, েসিােন বািড়ওয়ালা আইিনভােব িনয়িন্তর্ত 
ভাড়ার েেেক েবিশ িনেত পারেবন না। বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই িস্েিতশীল 
ভাড়ার তবিশষ্টয্যুক্ত পর্িতিট অয্াপাটর্েমন্ট DHCR-এর কােে 
িনবন্ধন করেত হেব এবং িনবন্ধন িববৃিতর একিট পর্িতিলিপ ভাড়ােটেদর 
বািষর্কভােব পর্দান করেত হেব। ভাড়ােটরা সরাসির DHCR েেেকও তােদর 
অয্াপাটর্েমেন্টর অতীেতর ভাড়ার িিতয়ােনর পর্িতিলিপ েপেত পােরন। 
এোড়াও, ভাড়ােটর 14 জুন, 2019-এর পের অিতিরক্ত চােজর্র দরুন সুদ ও 
তার সেঙ্গ যুিক্তযুক্ত িরচ ও আইনজীবীর পািরশর্িমক পুনরুদ্ধার করার 
অিধকার োকেত পাের।

সাধারণভােব, অিতিরক্ত ভাড়া েনওয়ার েক্ষেতর্ জিরমানা হল মািলক 
আইিনভােব িনয়িন্তর্ত ভাড়ার েেেক েবিশ েয পিরমাণ রািশ িনেয়েেন 
এবং তার উপর জমা হওয়া সুদ। যিদ ইচ্োকৃতভােব অিতিরক্ত ভাড়া 
েনওয়া হয়, তাহেল বািড়ওয়ালা অিতিরক্ত রািশর িতন গুণ জিরমানা িদেত 
দায়বদ্ধ। অিতিরক্ত ভাড়া ইচ্োকৃতভােব েনওয়া হয়িন তা পর্মােণর দায় 
বািড়ওয়ালার। েয ভাড়ােটরা মেন কেরন তােদর েেেক অিতিরক্ত ভাড়া 
েনওয়া হেচ্ে, তােদর DHCR এবং/অেবা একজন আইনজীবীর সেঙ্গ 
েযাগােযাগ করা উিচত।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া সম্পিকর্ত জামানত
ভাড়া েনওয়ার পর্ারেম্ভ, সমস্ত ভাড়ােটেকই তােদর বািড়ওয়ালােক জামানত 
িদেত হেত পাের, তেব এিট েকােনাভােবই এক মােসর ভাড়ার েবিশ হেব না। 
এক মােসর সীমার অের্ একজন বািড়ওয়ালা গত মােসর ভাড়া ও জামানত 
একসেঙ্গ চাইেত পােরন না। তেব, যিদ ইজারা একিট বিধর্ত রািশেত 
নবীকরণ করা হয় বা ইজারার সময়কােল ভাড়া বৃিদ্ধ করা হয়, তাহেল 
বািড়ওয়ালা জামানেতর রািশেক নতুন মািসক ভাড়ার সমান করার জনয্ 
ভাড়ােটর েেেক অিতিরক্ত অের্ সংগর্হ করার অনুমিতপর্াপ্ত। ভবেনর 
ইউিনট সংিয্া িনিবর্েশেষ বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই জামানেতর রািশেক 
তােদর ভাড়ােটেদর মািলকানাধীন টর্াস্ট োন্ড িহেসেব িবেবচনা করেত 
হেব এবং তারা জামানেতর রািশেক িনজসব্ অেের্র সেঙ্গ িমিশেয় েেলেত 
পারেবন না।

ে’িট বা তার েবিশ অয্াপাটর্েমন্ট োকা ভবেনর বািড়ওয়ালােদর সমস্ত 
জামানেতর অের্ িনউ ইয়কর্-এর েকানও বয্াঙ্ক অয্াকাউেন্ট জমা 
রািেত হেব যার উপর পর্েযাজয্ হাের সুদ জমা হেব। পর্েতয্ক ভাড়ােটেক 
অবশয্ই বয্ােঙ্কর নাম ও িিকানা ও জমা করা রািশর পিরমাণ িলিিতভােব 
জানােত হেব। বািড়ওয়ালা আমানেতর পিরমােণর 1% বািষর্ক পর্শাসিনক 
বয্য় িহেসেব সংগর্হ করেত অনুমিতপর্াপ্ত। আমানেতর উপর জমা হওয়া 
অনয্ানয্ সমস্ত সুেদর অিধকার ভাড়ােটর। এই সুদ বািষর্কভােব পর্দান, 
ভাড়ায় পর্েয়াগ বা ইজারার সময়কােলর েশেষ পর্দােনর িবকল্পগুিল 
ভাড়ােটেদর অবশয্ই িদেত হেব। যিদ েেয়র কম অয্াপাটর্েমন্ট োকা 
ভবেনর েকানও বািড়ওয়ালা েসব্চ্োয় জামানেতর অের্ সুদ পর্দানকারী 
বয্াঙ্ক অয্াকাউেন্ট জমা রােিন, তাহেল তােকও এই িনয়মগুিল অবশয্ই 
েমেন চলেত হেব।

উদাহরণসব্রূপ: একজন ভাড়ােট জামানত িহসােব $1,000 পর্দান করেলন। 
বািড়ওয়ালা এই অের্ 1.5% সুদ পর্দানকারী বয্াঙ্ক অয্াকাউেন্ট জমা 
িদেলন। বেেরর েশেষ, অয্াকাউেন্ট $15.00 সুদ জমা হেব। ভাড়ােটর 
পর্াপয্ $5.00 এবং বািড়ওয়ালা পর্শাসিনক িরচ িহসােব $10.00, অের্াত্ 
আমানেতর রািশর 1%, েরেি িদেত পােরন।

বািড়ওয়ালা জামানত বয্বহার করেত পােরন েকানও অপিরেশািধত ভাড়া 
পিরেশাধ করেত বা সব্াভািবক ক্ষয়ক্ষিত বয্িতেরেক ভাড়ােট যিদ 
অয্াপাটর্েমেন্টর েকানও ক্ষিতসাধন কের তাহেল তা েমরামেতর েযৌিক্তক 
িরচ িহসােব।
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আপনার জামানত েেরত পাওয়া – অিনয়িন্তর্ত ইউিনট
ভাড়া িস্েিতকরণ বা ভাড়া িনয়ন্তর্ণ পর্েযাজয্ েনই এমন ইউিনেটর 
ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ ভাড়ােট চেল যাওয়ার 14 িদেনর মেধয্ বািড়ওয়ালােদর 
অবশয্ই জামানেতর অের্ িেিরেয় িদেত হেব। 

বািড়ওয়ালা যিদ ক্ষিতর কারেণ জামানত েেেক েকানও অের্ েনন, তাহেল 
তােদর অবশয্ই ক্ষিত ও তার েমরামেতর িরেচর বণর্না েদওয়া একিট 
সুস্পষ্ট “রিসদ” পর্দান করেত হেব। ভাড়ােট চেল যাওয়ার 14 িদেনর মেধয্ 
যিদ বািড়ওয়ালা এই রিসদ পর্দান না কেরন, তাহেল ক্ষিত েহাক বা না 
েহাক, তােদর জামানেতর সম্পূণর্ অের্ িেিরেয় িদেত হেব। 

চেল যাওয়ার পিরকল্পনা আেে এমন ভাড়ােটরা চেল যাওয়ার তািরেির 
আেগ বািড়ওয়ালােক অয্াপাটর্েমন্ট (বা ভাড়াবািড় বা অনয্ ধরেনর বািড় 
ভাড়া) পিরদশর্ন কের েনওয়ার অনুেরাধ করেত পােরন। পিরদশর্েনর সময় 
তােদর অবশয্ই ভাড়ােটেক উপিস্েত োকেত িদেত হেব। েসই পিরদশর্েন, 
বািড়ওয়ালােক অবশয্ই ভাড়ােটেক জানােত হেব েয কী েমরামত বা পিরষ্কার 
করা পর্েয়াজন। বািড়ওয়ালােক জামানেতর একিট অংশ বা সম্পূণর্ রািশ 
িনেজর কােে েরেি েদওয়া েেেক আটকােত েকানও সমসয্া িনেজ সমাধান 
করার সুেযাগ ভাড়ােটর োকেব। 

যিদ বািড়ওয়ালা ইচ্োকৃতভােব এই আইন ভঙ্গ কেরন, তাহেল জামানেতর 
িদব্গুণ পযর্ন্ত অের্রািশ ভাড়ােটর পর্াপয্ হেত পাের। 

দর্ষ্টবয্: বতর্মােন, এই আইনগুিল েকবল ভাড়ার িনয়ন্তর্ণহীন ইউিনেটর 
ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ই পর্েযাজয্। িনয়িন্তর্ত ভাড়ার ইউিনেট, ভাড়ােট 
েেরত চাক বা না চাক, বািড়ওয়ালােক ইজারা েশেষ বা তারপের েযৌিক্তক 
সময়কােলর মেধয্ আইিনভােব েকেট েনওয়া রািশ বাদ িদেয় জামানেতর 
অের্ অবশয্ই ভাড়ােটেক িেিরেয় িদেত হেব। চেল যাওয়ার সময়, ভাড়ােটেক 
অয্াপাটর্েমন্ট েেেক সমস্ত বয্িক্তগত িজিনসপতর্ ও আবজর্না সিরেয় 
এবং েকানও েোটিােটা েমরামত পর্েয়াজন হেল তা কের অয্াপাটর্েমন্টেক 
পিরষ্কার অবস্োয় েেেড় েযেত হেব।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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আপনার ভাড়ার জামানত েেরত পাওয়ার েক্ষেতর্ আমােদর দপ্তর 
আপনােক সহায়তা কের পাের। সহায়তার অনুেরাধ জানােত েকবল ভাড়ার 
জামানত সংকর্ান্ত অিভেযাগ দােয়র করুন এিােন: িনউ ইয়কর্ েস্টট 
অয্াটিনর্ েজনােরল বুয্েরার গর্াহক পর্তারণা ও িনরাপত্তা দপ্তর। 
আপিন েমর্িট 
formsnym.ag.ny.gov/OAGOnlineSubmissionForm/faces/
OAGRSHome ওেয়বসাইেট েপেত পােরন।

ভবন িবকর্য়
যিদ ভবন িবিকর্ কের েদওয়া হয়, তাহেল বািড়ওয়ালােক অবশয্ই পাঁচ 
িদেনর মেধয্ সমস্ত জামানত নতুন মািলেকর কােে স্োনান্তর করেত 
হেব বা জামানত ভাড়ােটেদর িেিরেয় িদেত হেব। বািড়ওয়ালােক িনবিন্ধত 
বা পর্তয্িয়ত িচিির মাধয্েম অবশয্ই ভাড়ােটেদর নতুন মািলেকর নাম ও 
িিকানা সম্পেকর্ অবিহত করেত হেব।

িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্যুক্ত ভবেনর েকর্তারা জামানত ও অিজর্ত 
েকানও পর্কার সুদ েেরত েদওয়ার িবষেয় সরাসির ভাড়ােটেদর কােে 
দায়বদ্ধ। নতুন মািলক পুরেনা বািড়ওয়ালার েেেক জামানেতর অের্ েপেয় 
োকুন বা না োকুন, এই দািয়তব্ িবদয্মান োেক।

িস্েিতশীল ভাড়ার তবিশষ্টয্যুক্ত ভবন অেবা েয় বা তার েবিশ 
অয্াপাটর্েমন্ট োকা ভবন, েযিােন ভাড়ােটেদর িলিিত ইজারা আেে, 
েসগুিলর েকর্তারা জামানত ও সুদ েেরত েদওয়ার িবষেয় সরাসির 
ভাড়ােটেদর কােে দায়বদ্ধ যিন জামানত সম্পেকর্ েকর্তার “পর্কৃত 
জ্ঞান” োেক। আইনিট িনিদর্ষ্টভােব উেল্লি কের যিন একজন নতুন 
মািলেকর জামানত সম্পেকর্ “পর্কৃত জ্ঞান” আেে বেল িবেবচনা করা হয় 
(সাধারণ বাধয্বাধকতা আইন, অনুেচ্েদ 7, িশেরানাম 1)।

জামানত সংকর্ান্ত েকানও সমসয্া েদিা িদেল, অনয্ েকানও পদেক্ষপ 
েনওয়ার আেগ ভাড়ােটেদর পর্েেম বািড়ওয়ালার সেঙ্গ িবষয়গুিল সমাধান 
করার েচষ্টা করা উিচত। যিদ েকানও িববােদর িনষ্পত্িত করা না যায়, 
তাহেল ভাড়ােটরা অয্াটিনর্ েজনােরেলর িনকটতম স্োনীয় দপ্তের 
েযাগােযাগ করেত পােরন, যা এই পুিস্তকার েশেষ তািলকা িহসােব েদওয়া 
আেে।
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ইজারার উত্তরািধকার বা সমািপ্ত
উপভাড়া েদওয়া বা ইজারা বরাদ্দ করা

উপভাড়া েদওয়া বা বরাদ্দকরণ েকানও অয্াপাটর্েমেন্ট ভাড়ােটর আইিন 
অিধকার অনয্ েকানও বয্িক্তেক স্োনান্তর করার পদ্ধিত। এিােন দুিটর 
পাের্কয্ েদিােনা হল।

উপভাড়া 
উপভাড়া েদওয়ার অের্ ভাড়ােট সামিয়কভােব অয্াপাটর্েমন্ট েেেড় 
যােচ্েন এবং েসই কারেণ অয্াপাটর্েমেন্ট সম্পূণর্ অিধকােরর েেেক কম 
স্োনান্তর করেেন। েয ভাড়ােট একিট অয্াপাটর্েমন্ট উপভাড়া িদেচ্েন 
তােক মূল ভাড়ােট এবং েয বয্িক্ত সামিয়কভােব ভাড়া িনেচ্েন, তােক 
উপভাড়ােট বলা হয়।

িতন বা তার েেেক কম অয্াপাটর্েমন্ট োকা ভবেনর ভাড়ােটেদর উপভাড়া 
েদওয়ার অিধকার েনই। তারা বািড়ওয়ালােক উপভাড়ার জনয্ অনুেরাধ 
জানােত পােরন তেব বািড়ওয়ালার রািজ হওয়া আবিশয্ক নয়। যিদ 
বািড়ওয়ালা উপভাড়ােত অেযৌিক্তকভােব সম্মিত না জানান, তাহেল ভাড়ােটর 
একমাতর্ পর্িতকার হল বািড়ওয়ালােক িবজ্ঞািপত করার 30 িদন পর 
তােদর ইজারা ভাড়া েদওয়া।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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চার বা তার েবিশ অয্াপাটর্েমন্ট োকা ভবেনর ভাড়ােটেদর বািড়ওয়ালার 
অিগর্ম সম্মিত-সহ উপভাড়া েদওয়ার অিধকার আেে। ভাড়ােটর উপভাড়া 
েদওয়ার অিধকার সীমাবদ্ধকারী েকানও ইজারার সংস্োন সরকাির নীিত 
সােপেক্ষ অকাযর্কর হেব। যিদ বািড়ওয়ালা উপভাড়া িদেত সম্মিত েদন, 
তাহেলও ভাড়ােট ভিবষয্েতর সমস্ত ভাড়া-সহ ইজারার বাধয্বাধকতা 
সম্পেকর্ বািড়ওয়ালার কােে দায়বদ্ধ োকেবন। যিদ বািড়ওয়ালা েযৌিক্তক 
কারেণ উপভাড়ায় সম্মিত না জানান, তাহেল ভাড়ােট উপভাড়া িদেত পারেবন 
না এবং বািড়ওয়ালার ভাড়ােটেক ইজারা েেেক মুক্ত করার পর্েয়াজন েনই। 
যিদ বািড়ওয়ালা অেযৌিক্তক কারেণ উপভাড়ায় সম্মিত না জানান, তবুও 
ভাড়ােট উপভাড়া িদেত পােরন। যিদ েকানও মামলা উত্িেত হয়, তাহেল 
ভাড়ােট আদালেতর িরচ এবং আইনজীবীর পািরশর্িমক পুনরুদ্ধার করেত 
পােরন যিদ িবচারপিত রায় েদন েয বািড়ওয়ালা ইচ্োকৃতভােব উপভাড়ায় 
সম্মিত েদনিন (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 226-b(2))।

উপভাড়া িদেত ইচ্েুক ভাড়ােটেদর এই ধাপগুিল অনুসরণ করেত হেব:

1. ভাড়ােটেক অবশয্ই পর্ািপ্তসব্ীকার রিসেদর অনুেরাধ-সহ 
পর্তয্িয়ত িচিির মাধয্েম বািড়ওয়ালােক িলিিতভােব অনুেরাধ 
জানােত হেব। অনুেরােধ িনম্নিলিিত তেয্গুিল অবশয্ই োকেত হেব: 
(a) উপভাড়ার সময়সীমা; (b) পর্স্তািবত উপভাড়ােটর নাম, বািড় 
এবং বয্বসািয়ক িিকানা; (c) উপভাড়া েদওয়ার কারণ; (d) উপভাড়া 
চলাকালীন ভাড়ােটর িিকানা; (e) েকানও সহ-ভাড়ােট বা গয্ারান্টেরর 
িলিিত সম্মিত এবং (f) পর্স্তািবত উপভাড়ার একিট পর্িতিলিপ 
ও তার সেঙ্গ উপলব্ধ োকেল ভাড়ােটর িনেজর ইজারার একিট 
পর্িতিলিপ।

2. এই অনুেরাধ সংকর্ান্ত িচিি পািােনার দশ িদেনর মেধয্ 
বািড়ওয়ালা ভাড়ােটর েেেক অিতিরক্ত তেয্ চাইেত পােরন। অিতিরক্ত 
তেেয্র েকানও অনুেরাধ অযো অসুিবধা সৃিষ্টকারী নাও হেত পাের।
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3. ভাড়ােটর উপভাড়া েদওয়ার অনুেরােধর িচিি পািােনার 30 িদেনর 
মেধয্ বা বািড়ওয়ালার অিতিরক্ত তেয্ চাওয়ার 30 িদেনর মেধয্, 
েযিট পরবতর্ী, বািড়ওয়ালােক সম্মিত পর্দােনর িবজ্ঞিপ্ত বা সম্মিত 
িদেত অসব্ীকার করেল তার কারণ অবশয্ই ভাড়ােটেক পািােত হেব। 
বািড়ওয়ালার এই িলিিত িবজ্ঞিপ্ত পািােনার বয্ের্তা উপভাড়ায় 
সম্মিত পর্দান িহসােব িবেবচনা করা হেব (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 
226-b(2))।

িস্েিতশীল ভাড়ায় োকা ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ সীমাবদ্ধ অিতিরক্ত 
পর্েয়াজনীয়তা:

• উপভাড়ােটেক ধাযর্ করা ভাড়া িস্েিতশীল ভাড়ার েবিশ হেত পাের 
না এবং একিট সিজ্জত বাসস্োেনর ভাড়ার জনয্ ভাড়ােটেক 10% 
সারচাজর্ পর্েদয় হেব। তদিতিরক্ত, মািলকেক পর্েদয় িস্েিতশীল 
ভাড়া, যা েকবল উপভাড়ার সময়কােল কাযর্কর োকেব, “উপভাড়া 
ভাতা” পিরমােণ বৃিদ্ধ করা েযেত পাের যা ভাড়া িনেদর্িশকা েবাডর্ 
দব্ারা িনধর্ািরত। েকানও উপভাড়ােটর েেেক অিতিরক্ত ভাড়া েনওয়া 
হেল িতিন DHCR-এ অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন বা আদালেত 
মূল ভাড়ােটর িবরুেদ্ধ মামলা করেত পােরন অিতিরক্ত ভাড়া ও সুদ, 
আইনজীবীর পািরশর্িমক এবং পর্েযাজয্ হেল ক্ষিতর িতনগুণ পিরমাণ 
রািশ পুনরুদ্ধার করার জনয্ (9 NYCRR § 2525.6(e));

• মূল ভাড়ােটেক অবশয্ই পর্মাণ করেত হেব েয অয্াপাটর্েমন্টিটেক 
সবর্দা মূল বাসস্োন িহসােব বজায় রািা হেয়েে এবং উপভাড়া েশষ 
হওয়ার পর পুনরায় দিল েনওয়ার অিভপর্ায় অবশয্ই পর্দশর্ন 
করেত হেব এবং

• উপভাড়ােটর নয়, মূল ভাড়ােটর অিধকার আেে ইজারা নবীকরণ 
করার এবং সমবােয় রূপান্তেরর েেল উদ্ভূত েকানও অিধকার পর্াপ্ত 
হওয়ার। উপভাড়ার সময়কাল মূল ভাড়ােটর ইজারার সময়কােলর েবিশ 
হেত পাের। ভাড়ােট েয েকানও চার বেেরর সময়কােল দুই বেেরর 
েবিশ উপভাড়া নাও িদেত পােরন (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 226-
b; 9 NYCRR § 2525.6)। েগৌণ বাসস্োেনর িভত্িতেত একজন 
বািড়ওয়ালার িস্েিতশীল ভাড়ার পর্াঙ্গেণর অিধকার চাওয়ার কারণ 
হেত পাের বারংবার অেবা দী�র্স্োয়ী উপভাড়া (9NYCRR § 
2520.6(u))।
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ইজারা বরাদ্দ করা 
বরাদ্দ করার অের্ ভাড়ােট অয্াপাটর্েমেন্ট ইজারার সম্পূণর্ অিধকার 
অনয্ েকানও বয্িক্তেক স্োনান্তর করেেন এবং স্োয়ীভােব পর্াঙ্গণ 
েেেড় চেল যােচ্েন। উপভাড়া েদওয়ার অিধকােরর েেেক ইজারা বরাদ্দ 
করার অিধকার অেনকাংেশই সীিমত। আইনসম্মত নয় এমন উপভাড়া বা 
বরাদ্দকরণ উেচ্েেদর কারণ হেত পাের।

বািড়ওয়ালার িলিিত সম্মিত োড়া ভাড়ােট ইজারা বরাদ্দ করেত সক্ষম 
নাও হেত পােরন। বািড়ওয়ালা েকানও কারণ োড়াই সম্মিত পর্দান আটেক 
রািেত পােরন। যিদ বািড়ওয়ালা েযৌিক্তক কারেণ সম্মিত িদেত অসব্ীকার 
কেরন, তাহেল ভাড়ােট বরাদ্দ করেত পারেবন না এবং িতিন ইজারা েেেক 
মুক্ত হওয়ার অিধকারপর্াপ্ত নন। যিদ বািড়ওয়ালা অেযৌিক্তক কারেণ 
সম্মিত িদেত অসব্ীকার কেরন, তাহেল বািড়ওয়ালােক অনুেরাধ করার 30 
িদেনর মেধয্ ভাড়ােট ইজারা েেেক মুক্ত হওয়ার অিধকারপর্াপ্ত (পর্কৃত 
সম্পত্িত আইন § 226-b(1))।

অয্াপাটর্েমন্ট ভাগ কের েনওয়া 
বািড়ওয়ালার দব্ারা েকানও অয্াপাটর্েমেন্ট বসবােসর অিধকার ইজারায় 
উিল্লিিত ভাড়ােট বা ভাড়ােট ও তার মূল পিরবাের সীমাবদ্ধ রািা 
েবআইিন। যিন ইজারায় েকবল একজন ভাড়ােটর নাম োেক, েসই ভাড়ােট 
অয্াপাটর্েমন্ট ভাগ কের িনেত পােরন তার মূল পিরবােরর সেঙ্গ এবং 
একজন অিতিরক্ত বসবাসকারী ও তার িনভর্রশীল সন্তানেদর সেঙ্গ এই 
শেতর্ েয ভাড়ােট বা ভাড়ােটর জীবনসঙ্গী পর্াঙ্গণিট তােদর মূল বাসস্োন 
িহসােব েভাগ করেেন। যিন ইজারায় এেকর েবিশ ভাড়ােটর নাম োেক, 
েসই ভাড়ােটরা তােদর অয্াপাটর্েমন্ট ভাগ কের িনেত পােরন তােদর মূল 
পিরবােরর সেঙ্গ এবং যিদ ইজারায় উিল্লিিত েকানও একজন ভাড়ােট 
চেল যায়, তাহেল েসই ভাড়ােটর পিরবেতর্ আেরকজন বসবাসকারী ও তার 
িনভর্রশীল সন্তানেদর েনওয়া েযেত পাের। ইজারায় উিল্লিিত ভাড়ােটেদর 
অন্তত একজনেক বা েসই ভাড়ােটর জীবনসঙ্গীেক ভাগ কের েনওয়া 
অয্াপাটর্েমন্টিটেক অবশয্ই মূল বাসস্োন িহসােব েভাগ করেত হেব।
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অয্াপাটর্েমেন্ট েকানও বসবাসকারী আসার 30 িদেনর মেধয্ বা 
বািড়ওয়ালার এই সংকর্ান্ত তেেয্র অনুেরাধ জানােনার 30 িদেনর মেধয্ 
ভাড়ােটেক অবশয্ই বসবাসকারীর নাম বািড়ওয়ালােক জানােত হেব। যিদ 
ইজারায় উিল্লিিত ভাড়ােট চেল যায়, তাহেল বািড়ওয়ালার সুস্পষ্ট সম্মিত 
োড়া অবিশষ্ট বসবাসকারীর বসবাস চািলেয় যাওয়ার েকানও অিধকার েনই।

অিতিরক্ত েলাকসংিয্া সংকর্ান্ত আইিন মানদণ্ড েমেন চলেত বািড়ওয়ালা 
েকানও অয্াপাটর্েমেন্ট বসবাসকারীর সংিয্া সীিমত কের িদেত পােরন 
(পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 235-f)।

ইজারার উত্তরািধকার সংকর্ান্ত অিধকার 
ভাড়া িনয়ন্তর্ণ, ভাড়া িস্েিতকরেণর আওতাধীন নয় এমন অয্াপাটর্েমন্ট 
বা েকানও িনয়ন্তর্ক চুিক্ত দব্ারা পিরচািলত অনয্ েকানও আবাসেন 
বসবাসকারী পিরবােরর সদসয্েদর সাধারণত মৃত বা স্োয়ীভােব পর্াঙ্গণ 
েেেড় চেল যাওয়া েকানও ভাড়ােটর উত্তরািধকারী হওয়ার অিধকার 
োেক না। িনয়িন্তর্ত ভাড়া বা িস্েিতশীল ভাড়ার েকানও অয্াপাটর্েমেন্ট 
বসবাসকারী পিরবােরর েকানও সদেসয্র মৃত বা স্োয়ীভােব চেল যাওয়া 
েকানও নিেভুক্ত ভাড়ােটর উত্তরািধকার সংকর্ান্ত অিধকার DHCR 
িনয়মাবলীর আওতাধীন। এই িনয়মাবলীর অধীেন, “পিরবােরর সদসয্” 
িহসােব সংজ্ঞািয়ত করা হয় ভাড়ােটর সব্ামী, স্তর্ী, পুতর্, কনয্া, 
সত্পুতর্, সত্ কনয্া, িপতা, মাতা, সত্ িপতা, সত্ মাতা, ভাই, েবান, িাকুরদা, 
িাকুমা, নািত, নাতিন, শব্শুর, শাশুিড়, জামাই বা পুতর্বধূ অেবা ভাড়ােটর 
সেঙ্গ অয্াপাটর্েমেন্ট মূল আবািসক িহসােব বসবাসকারী অনয্ েকানও 
বয্িক্ত িযিন ভাড়ােটর সেঙ্গ আেবগগত ও আিের্ক অঙ্গীকার এবং 
পারস্পিরক িনভর্রতা পর্মাণ করেত পারেবন (9 NYCRR § 2520.6(o)
(2))।

নূয্নতম বসবাস — পিরবােরর একজন সদসয্ নিেভুক্ত ভাড়ােটর মৃতুয্ বা 
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স্োয়ীভােব চেল যাওয়ার পর তার উত্তরািধকারী হেত পােরন এই শেতর্ েয 
পিরবােরর সদসয্ এই ধরেনর মূল আবািসেকর সেঙ্গ বসবাস কেরেেন হয়

(1) অন্ততপেক্ষ দুই বের (বিরষ্ি নাগিরক বা িবকলাঙ্গ বয্িক্তেদর 
সেঙ্গ বসবাসকারী বয্িক্তেদর েক্ষেতর্ এক বের) অেবা 

(2) ভাড়া বা সম্পকর্ শুরু হওয়া েেেক, যিদ ভাড়া বা সম্পকর্ দুই 
বেেরর কম হেয় োেক— বা বিরষ্ি নাগিরক বা িবকলাঙ্গতা িনেয় 
বসবাসকারী বয্িক্তেদর েক্ষেতর্ এক বের (9 NYCRR § 2523.5)।

বসবাস সংকর্ান্ত নূয্নতম পর্েয়াজনীয়তা েসই সময়কাল দব্ারা িবিগ্নত 
বেল িবেবচনা করা হেব না যিন “পিরবােরর সদসয্” সিকর্য় সামিরক 
পিরেষবায় িনযুিক্ত, পূণর্ সমেয়র িশক্ষাের্ী িহসােব নিেভুিক্ত, 
আদালেতর আেদেশর কারেণ না োকা, কমর্সংস্োেনর জনয্ সামিয়কভােব 
স্োনান্তর, হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া বা অনয্ েকানও েযৌিক্তক কারেণ 
সামিয়কভােব অনয্ স্োেন োেক।

অয্াপাটর্েমেন্ট বসবাসকারী সকল বয্িক্ত যারা উত্তরািধকার বা উেচ্েদ 
েেেক সুরক্ষা পর্াপ্ত হেত পােরন, তােদর সম্পেকর্ বািড়ওয়ালা জ্ঞাত 
আেেন তা িনিশ্চত করার জনয্ একজন ভাড়ােট চাইেল সমস্ত অিতিরক্ত 
বসবাসকারীেক তািলকাচুক্ত কের বািড়ওয়ালােক একিট িবজ্ঞিপ্ত পর্দান 
করেত পােরন (9 NYCRR § 2523.5(b)(2))। বািড়ওয়ালা অয্াপাটর্েমেন্ট 
বসবাসকারী সকল বয্িক্তেদর নাম জানােনার জনয্ ভাড়ােটেক অনুেরাধ 
করেত পােরন, তেব েকানও বােরা মােসর সময়কােলর মেধয্ একবােরর েবিশ 
নয়।

পিরবােরর অবিশষ্ট সদসয্রা যারা সরকাির অের্পর্াপ্ত আবাসেন 
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(েযমন সরকার দব্ারা িনিমর্ত, স্োনীয় েপৌরসভার মািলকানাধীন একিট 
অয্াপাটর্েমন্ট বা মূল ভাড়ােটর ধারা 8 েমাতােবক ভাড়া সহায়তা রেয়েে 
এমন একিট অয্াপাটর্েমন্ট) বসবাস কেরন এবং েযিােন নিেভুক্ত ভাড়ােট 
মারা েগেেন বা চেল েগেেন, তারাও েসই ভাড়ােটর ইজারা এবং/অেবা ভাড়ার 
উপর ভতুর্িক সংকর্ান্ত উত্তরািধকােরর অিধকার েপেত পােরন। এই 
সকল পিরিস্েিতেত উত্তরািধকােরর অিধকার পর্াের্নাকারী পিরবােরর 
সদসয্েদর তারা েযাগয্তার মাপকািি পূরণ করেেন িকনা তা িনধর্ারণ 
করার জনয্ অবশয্ই পর্েযাজয্ যুক্তরাষ্টর্ীয় ও েপৌর িবিধ এবং স্োনীয় 
গণ আবাসন কতৃর্পেক্ষর িনয়মাবলী পরীক্ষা করেত হেব। যুক্তরাষ্টর্ীয় 
িবিধর অধীেন, একজন ভাড়ােটর পিরবােরর অবিশষ্ট সদসয্ িহসােব দািব 
করা বয্িক্তরা যিদ এই জাতীয় িস্েিত সম্পেকর্ একিট িবশব্াসেযাগয্ দািব 
জানান, তাহেল তারা উেচ্েেদর আেগ অিভেযােগর শুনািনর সুেযাগ পাওয়ার 
অিধকারপর্াপ্ত।

ইজারার সমািপ্ত 
আপিন যিদ ইজারা েশষ হওয়ার আেগ আপনার অয্াপাটর্েমন্ট বা অনয্ 
ভাড়াবািড় েেেড় েদন, তাহেল আপনার বািড়ওয়ালােক শূনয্স্োন পূরণ করার 
জনয্ অবশয্ই একিট সত্ পর্েচষ্টা করেত হেব। যিদ বািড়ওয়ালা নতুন 
ভাড়ােট িুঁেজ পান এবং নতুন ভাড়ােটর ভাড়া আপনার ভাড়ার সমান বা েবিশ 
হয়, তাহেল আপনার ইজারা সমাপ্ত বেল িবেবচনা করা হেব এবং আপিন 
আর ভাড়ার জনয্ দায়বদ্ধ োকেবন না।

বিরষ্ি নাগিরক বা পর্িতবন্ধী বয্িক্তেদর ইজারা সমািপ্ত

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা



35

ভাড়ােট বা তােদর জীবনসঙ্গী বা তােদর সেঙ্গ বসবাসকারী িনভর্রশীল 
যােদর বয়স 62 বা তার েবিশ বা যারা ইজারার সময়কােল 62 বের বয়সী 
হেয় যােবন বা কাযর্িনবর্াহী আইন 292 (21) অনুসাের সংজ্ঞািয়ত 
পর্িতবন্ধী বয্িক্তরা তােদর ইজারা সমাপ্ত করার অিধকারপর্াপ্ত যিদ:

• তারা একজন িচিকত্সেকর দব্ারা শংসািয়ত হন েয শারীিরক কারেণ 
তারা আর সব্তন্তর্ভােব বসবাস করেত সক্ষম নন এবং পিরবােরর 
েকানও সদেসয্র বাসস্োেন চেল যােবন অেবা

• তারা পর্াপ্তবয়স্কেদর যত্েনর বয্বস্ো, আবািসক সব্াস্েয্েসবা 
বয্বস্ো, কম বা মাঝাির উপাজর্নকারীেদর ভতুর্িকপর্াপ্ত আবাসন 
অেবা বিরষ্ি নাগিরক বা পর্িতবন্ধী বয্িক্তেদর জনয্ অনয্ানয্ 
আবাসেন স্োনান্তিরত হন। পর্কৃত সম্পত্িত আইন §227-a(1)।

ভাড়ােটর উপের উিল্লিিত েকানও সংস্োেন চেল যাওয়ার অিভপর্ায় 
সম্পেকর্ িবজ্ঞািপত করা হেল, বািড়ওয়ালােক অবশয্ই ইজারার অবিশষ্ট 
সমেয়র জনয্ ভাড়া পর্দােনর দায় েেেক ভাড়ােটেক মুক্ত করেত হেব এবং 
অিগর্ম েকানও অের্ পর্দত্ত োকেল তা িহসােব যুক্ত কের সামঞ্জসয্ 
আনেত হেব।

িলিিত িবজ্ঞিপ্তেত অবশয্ই অন্তভুর্ক্ত োকেত হেব:

• সমািপ্তর তািরি: আইেন বলা আেে, সমািপ্তর তািরি পরবতর্ী 
ভাড়া পর্দােনর তািরেির (িবজ্ঞিপ্ত েপৌঁোেনার পর) পর িতর্শ 
িদেনর আেগ েকােনাভােবই কাযর্কর হেব না। িবজ্ঞিপ্তিট পািােনার 
পাঁচ িদন পর েসিট েপৌঁেেেে বেল িবেবচনা করা হয়। উদাহরণসব্রূপ: 
যিদ বািড়ওয়ালােক 5 এিপর্ল িবজ্ঞিপ্ত েপর্রণ করা হয়, তাহেল 
িবজ্ঞিপ্তিট 10 এিপর্ল গৃহীত হেয়েে বেল িবেবচনা করা হয়। েযেহতু 
পরবতর্ী ভাড়া পর্দােনর তািরি (10 এিপর্েলর পর) 1 েম, তাই ইজারা 
সমািপ্তর তািরি সবেচেয় আেগ কাযর্কর হেত পাের 1 জুন;

• একজন িচিকত্সেকর শংসাপতর্ েয বয্িক্তিট শারীিরক কারেণ আর 
সব্তন্তর্ভােব বসবাস করেত সক্ষম নন এবং

• ইজারা ভঙ্গকারী বিরষ্ি বয্িক্তেদর েক্ষেতর্, িবজ্ঞিপ্তর সেঙ্গ 
োকেত হেব পিরবােরর একজন সদেসয্র েনাটাির করা িববৃিত েযিােন 
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বলা আেে েয েসই বিরষ্ি বয্িক্ত সম্পিকর্ত এবং অন্তত েয় মােসর 
জনয্ তার বাসস্োেন যােচ্েন যিদ ভিতর্ বেকয়া োেক তাহেল বেকয়া 
ভিতর্র নিে-সহ অেবা উপের উিল্লিিত েকানও একিট সংস্োেন 
ভিতর্ হেচ্েন (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 227-a(2)(a)।  

পর্িতবন্ধী বয্িক্তেদর েক্ষেতর্ িবজ্ঞিপ্তেত অিতিরক্তভােব পিরবােরর 
েকানও সদেসয্র েনাটাির করা িববৃিত োকার পর্েয়াজন েনই। (পর্কৃত 
সম্পত্িত আইন § 227-a(2)(b)।

যিদ েকউ ভাড়ােট বা ভাড়ােটর জীবনসঙ্গীেক েয স্োন েেেড় চেল যাওয়া 
হেব েসিান েেেক বয্িক্তগত িজিনসপতর্, েপাশাক, আসবাব বা অনয্ 
েকানও বয্িক্তগত সম্পত্িত সরােত বাধা েদয়, তাহেল েস েবআইিন কাজ 
করায় েদাষী হেব (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 227-a(3))।

েকানও ইউিনেটর সংস্োেনর মািলক বা ইজারাদাতা, েযিােন একজন বিরষ্ি 
নাগিরক বা পর্িতবন্ধী বয্িক্ত ইজারা সমাপ্ত করার পর পর্েবশ করেবন, 
তােদর এই ধরেনর ভাড়ােটেক আইেনর অধীন ভাড়ােটর অিধকার সম্পেকর্ 
ভিতর্র আেবদন পেতর্র মাধয্েম অবিহত করা উিচত (পর্কৃত সম্পত্িত 
আইন §227-a(3-a))।

িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের সমস্ত িনয়িন্তর্ত ভাড়ার অয্াপাটর্েমেন্ট 
বা িস্েিতশীল ভাড়ার অয্াপাটর্েমেন্ট মািলেকর েভাগদিেলর উেদ্দেশয্ 
একজন বিরষ্ি নাগিরক উেচ্েদ নাও হেত পােরন। িনউ ইয়কর্ িসিটেত, 
একজন বািড়ওয়ালা একজন বিরষ্ি নাগিরকেক এই উেদ্দেশয্ উেচ্েদ 
করেত পােরন েকবলমাতর্ যিদ ভাড়ােটেক িনকটবতর্ী অঞ্চেল সমান বা 
কম ভাড়ায় সমতুলয্ বা উচ্চ মােনর অয্াপাটর্েমন্ট পর্দান করা হয়। (9 
NYCRR § 2524.4;9 NYCRR § 2504.4; NYC অয্াডিমন। েকাড § 
26408(b)(1))

সামিরক বয্িক্তেদর ইজারার সমািপ্ত
সামিরক বািহনীেত সিকর্য় দািয়েতব্ পর্েবশকারী বয্িক্ত আবািসক ইজারা 
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সমাপ্ত করেত পােরন যিদ:

• ইজারািট বািহনীর সদসয্ দব্ারা সিকর্য় দািয়েতব্ পর্েবেশর আেগ 
সম্পন্ন হেয়িেল এবং

• ইজারা করা পর্াঙ্গণিট সদসয্ বা সদেসয্র উপর িনভর্রশীল 
বয্িক্তেদর দিেল িেল।

এই ধরেনর েয েকানও ইজারা সামিরক পিরেষবা শুরু হওয়ার পর েয েকানও 
সমেয় বািড়ওয়ালােক িলিিত িবজ্ঞিপ্ত পর্দােনর মাধয্েম সমাপ্ত করা 
েযেত পাের। মািসক পর্েদয় অের্ বয্বস্োয় োকা েকানও ইজারার সমািপ্ত 
পরবতর্ী পর্েম বেকয়া ভাড়া পর্দােনর তািরেির পর 30 িদন পযর্ন্ত 
কাযর্কর হয় না (NY সামিরক আইন § 310)।

গাহর্স্েয্ িহংসার িশকার বয্িক্তেদর ইজারার সমািপ্ত 
একজন ভাড়ােট বা ভাড়ােটর বািড়র সদসয্ িযিন গাহর্স্েয্ িহংসার 

ইজারার উত্তরািধকার বা সমািপ্ত
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িশকার এবং তােদর অয্াপাটর্েমেন্ট োকেল পরবতর্ীেত আরও 
সম্ভাবয্ গাহর্স্েয্ িহংসার সম্মুিীন হওয়ার েযৌিক্তক ভয় পান, িতিন 
বািড়ওয়ালােক চেল যাওয়ার িবজ্ঞিপ্ত পািিেয় ইজারা সমাপ্ত করেত 
পােরন। িবজ্ঞিপ্তিট ভাড়ােটর চেল যাওয়ার অিভপর্ায় োকা িদেনর 
অন্ততপেক্ষ 30 িদন আেগ পািােত হেব এবং েসিােন অবশয্ই িববৃত 
োকেত হেব েয ভাড়ােট বা ভাড়ােটর বািড়র সদসয্ গাহর্স্েয্ িহংসার 
িশকার হেয়েেন এবং েযৌিক্তকভােব িবশব্াস কেরন ভাড়ােট বা ভাড়ােটর 
বািড়র সদসয্ গাহর্স্েয্ িহংসার েলসব্রুপ অয্াপাটর্েমেন্ট সুরিক্ষতভােব 
োকেত অক্ষম। িবজ্ঞিপ্ত পািােনার 25 িদেনর মেধয্ ভাড়ােটেক 
অবশয্ই নিে পর্দান করেত হেব েয ভাড়ােট বা বািড়র সদসয্ গাহর্স্েয্ 
িহংসার িশকার। নিেেত িনরাপত্তার আেদশ, গাহর্স্েয্ িহংসা সম্পিকর্ত 
আইন পর্ণয়েনর অিভেযাগ, গাহর্স্েয্ িহংসা সম্পিকর্ত িচিকত্সার 
সব্াস্েয্েসবা সরবরাহকারীর একিট েরকডর্, বা ভাড়ােট বা পিরবােরর 
সদেসয্র জানােনা গাহর্স্েয্ িহংসার িবষেয় েযাগয্ তৃতীয় পেক্ষর িলিিত 
যাচাইকরণ অন্তভুর্ক্ত োকেত পাের। বািড়ওয়ালােক অবশয্ই গাহর্স্েয্ 
িহংসা সম্পিকর্ত সমস্ত নিে পর্দশর্ন এবং তেয্ েগাপনীয় রািেত 
হেব এবং একিট ইচ্োকৃত লঙ্�েনর েেল বািড়ওয়ালােক জিরমানা এবং 
ক্ষিতপূরণ িদেত বাধয্ করেব। ভাড়ােটেক অবশয্ই অয্াপাটর্েমন্টিট িািল 
এবং েকানও পর্কার বািসন্দােদর েেেক মুক্ত কের রািেত হেব যিদ িলেজ 
অনয্ বয্িক্ত না োেক, তেব এই েক্ষেতর্ ভাড়ােটেদর োকার িবকল্প 
রেয়েে।  (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 227-c).

উেচ্েদ 
যতক্ষণ না ভাড়ােট িলজ বা েকানও স্োনীয় আবাসন আইন বা েকােডর 
েকানও উেল্লিেযাগয্ িবধান লঙ্�ন না কের ততক্ষণ ভাড়ােটেক িলেজর 
সময়কােল উেচ্েদ েেেক রক্ষা করা হয়। িনয়িন্তর্ত এবং িনয়ন্তর্ণহীন 
উভয় অয্াপাটর্েমেন্টর জনয্, বািড়ওয়ালােক অয্াপাটর্েমেন্টর 
আইনগতভােব দিল েনওয়ার েক্ষেতর্ তােদর উেদ্দশয্সূচক একিট 
িনয়মমািেক িবজ্ঞিপ্ত পর্দান করেত হেব।

েকানও ভাড়ােটর কিেনাই আইিন কাগজপতর্ উেপক্ষা করা উিচত নয়; 
বািড়ওয়ালা কতৃর্ক েপর্রণ করা আদালেতর কাগজপতর্ (আেবদেনর) 
জবাব িদেত যিদ েকানও ভাড়ােট আদালেত হািজর না হন তেব উেচ্েেদর 
িবজ্ঞিপ্ত পািােনা েযেত পাের।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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িলজ োকা সত্েতব্ও উেচ্েেদর অনুেমািদত কারণসমূহ 
ভাড়ােট বািড়ওয়ালার কাে েেেক িবজ্ঞিপ্ত পাওয়ার পের িনিদর্ষ্ট 
তািরেির মাধয্েম পর্াঙ্গনিট িািল না কের, বািড়ওয়ালা এগুিলর মাধয্েম 
উেচ্েেদর পর্িকর্য়া শুরু করেত পাের: (a) যিন ভাড়ােট বেকয়া ভাড়া 
পিরেশােধর েক্ষেতর্ এবং সম্মত ভাড়া িদেত বয্ের্ হন তিন একিট 
সংিক্ষপ্ত নন-েপেমন্ট আদালত েকানও ভাড়ােটেক উেচ্েদ করেত এিগেয় 
যায় বা (b) েকানও ভাড়ােট যিদ িলেজর আওতায় উেল্লিেযাগয্ভােব 
বাধয্বাধকতা লঙ্�ন কের (েযমন অতবধ উেদ্দেশয্ পর্াঙ্গণ বয্বহার করা, 
বা েকানও ক্ষিত করার েচষ্টা বা অনুমিত েদওয়া) বা অনুমিত োড়াই িলেজর 
েময়াদ অিতকর্ম কের োেক তেব উেচ্েেদর জনয্ একিট সংিক্ষপ্ত মুলতুিব 
করেত যায়। (পর্কৃত সম্পত্িত সম্পিকর্ত িকর্য়াকলাপ এবং কাযর্িবিধর 
আইন (RPAPL § 711)).

ভাড়া িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমন্টসমূেহর বািড়ওয়ালােদর দিল গর্হেণর 
জনয্ আদালেতর কাযর্কর্ম শুরু করার আেগ DHCR-এর অনুেমাদেনর 
পর্েয়াজন হেত পাের, উদাহরণসব্রূপ, যিদ মািলক বািড়িট েভেঙ েেলার 
েচষ্টা কেরন। যিদ েকানও ভাড়ােট ভাড়া িদেত বয্ের্ হয়, সমসয্ার সৃিষ্ট 
কের, অয্াপাটর্েমন্ট বা বািড়র ক্ষিত কের বা অনয্ায় কাজ কের তাহেল 
মািলক সরাসির আদালেত েযেত পােরন।

আপনার বািড়ওয়ালা ভাড়া না েদওয়ার জনয্ আপনােক আদালেত আনেত 
পারেবন না যিদ না িতিন আপনােক 14 িদেনর িলিিত “ভাড়ার দািব” পর্দান 
কেরন।

ইজারার উত্তরািধকার বা সমািপ্ত
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উেচ্েেদর সময় ভাড়ােটর িনরাপত্তা 

বািড়ওয়ালা আদালেতর একিট কাযর্কর্ম আনার পের এবং তার দিেলর 
রায় পর্ািপ্তর পেরই েকানও ভাড়ােটেক আইনত উেচ্েদ করেত পােরন; এবং 
েকবল েকানও েশিরে, মাশর্াল বা কনেস্টবল েকানও ভাড়ােটেক উেচ্েদ 
করার জনয্ আদালেতর আেদশ পর্াপ্ত ওয়ােরন্ট কাযর্কর করেত পােরন। 

বািড়ওয়ালা আইনিট তােদর হােত িনেত পােরন না এবং েজার বা 
েবআইিনভােব বা েজার কের েকানও ভাড়ােটেক উেচ্েদ করেত পােরন না। 
উদাহরণসব্রূপ, বািড়ওয়ালা িহংসামূলক েকানও হুমিক িদেত পােরন না, 
ভাড়ােটেদর সম্পত্িত সিরেয় িদেত পােরন না, ভাড়ােটেক অয্াপাটর্েমেন্টর 
বাইের েেেক তালাবন্ধ করেত পােরন না বা জল বা িবদুয্েতর মেতা 
পর্েয়াজনীয় পিরেষবাগুিল ইচ্োকৃতভােব বন্ধ করেত পােরন না। 

যিন েকানও ভাড়ােটেক উেচ্েদ করা হয় তিন বািড়ওয়ালােক অবশয্ই 
ভাড়ােটেক সমস্ত িজিনসপতর্ সিরেয় েনওয়ার জনয্ যুিক্তসঙ্গত সময় 
িদেত হেব। বািড়ওয়ালা ভাড়ােটর বয্িক্তগত িজিনসপতর্ বা আসবাবপতর্ 
ধের রািেত পােরন না (RPAPL §749; পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 235).

আপনােক উেচ্েদ না করা পযর্ন্ত (অের্াত্ েশিরে বা মাশর্াল উেচ্েেদর 
একিট ওয়ােরন্ট কাযর্কর কের), যিদ আপিন পাওনা সমস্ত ভাড়া পর্দান 
কেরন তেব আপিন আপনার অের্ পর্দানহীন মামলািট িািরজ করেত 
পারেবন। 

অের্ পর্দানহীন মামলােত, আপনােক েকবল আপনার ভাড়া না েদওয়ার 
কারেণ উেচ্েদ করা েযেত পাের। অনয্ানয্ অের্ পর্দান না করার জনয্ 
আপনােক উেচ্েদ করা যােব না (েযমন েদির কের অের্ পর্দান, আইিন 
অের্ পর্দান, বা অনয্ানয্ “সংযুক্ত” অের্ পর্দান)।

আপিন যিদ েকানও আবাসন মামলায় েহের যান এবং িবচারক আপনােক 
উেচ্েেদর আেদশ েদন, েসেক্ষেতর্ আপিন যিদ েদিােত পােরন আপিন 
একই পাড়ায় একই রকেমর অয্াপাটর্েমন্ট িুঁেজ পােচ্েন না তাহেল আপিন 
আদালতেক উেচ্েদ করার েক্ষেতর্ এক বেেরর জনয্ অনুেরাধ করেত 
পােরন। এিট িবচারেকর িবেবচনার িভত্িতেত। িবচারক আপনার সব্ােস্েয্র 
অবস্ো িবেবচনা করেবন, আপনার সন্তােনরা স্কুেল ভিতর্ হন িকনা, 
বািড়ওয়ালার উপর যিদ আপিন েকানও অসুিবধার সৃিষ্ট কের োেকন এবং 
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অনয্ানয্ েয েকানও পিরিস্েিতেত

আপনার স্োনান্তেরর ক্ষমতােক পর্ভািবত করেত পাের। আপিন েয 
মাসগুিলেত োকেবন েসই মােসর ভাড়া আপনােক িদেয় েযেত হেব। 

নতুন আইনগুিল ভাড়ােটেদর পর্িতদানক্ষম উেচ্েেদর িবরুেদ্ধ িনরাপত্তা 
েজারদার কের এবং বািড়ওয়ালা যারা অতবধভােব ভাড়ােটেদর বািড়র বাইের 
তালাবন্ধ কের তােদর জনয্ জিরমানা বৃ্িদ্ধ কের।

েজার কের বা েবআইিনভােব অয্াপাটর্েমন্ট েেেক উেচ্েদ হওয়া ভাড়ােট 
বািড়ওয়ালার িবরুেদ্ধ আইনানুগ বয্বস্োয় িতনগুণ ক্ষয়ক্ষিত আদায় 
করেত পােরন। েয বািড়ওয়ালা েকানও ভাড়ােটেক সরােত বাধয্ করার জনয্ 
অতবধ পদ্ধিত বয্বহার কের তারাও েেৌজদাির এবং েদওয়ািন উভয় দেণ্ডর 
আওতায়। অিধকন্তু, ভাড়ােট পুনরায় বাস করার অিধকার েদওয়া হেত পাের 
(RPAPL  768; RPAPL § 853; NYC Admin. েকাড § 26-523, § 26-
521).

উেচ্েদ সংকর্ান্ত িনিদর্ষ্ট েকানও পিরিস্েিতেত অিতিরক্ত িবিধ 
পর্েযাজয্। িনউ ইয়কর্ িসিটেত, ভাড়ােট বা ভাড়ােটর স্তর্ী যিদ 
েকানও পর্বীণ নাগিরক হন, পর্িতবন্ধী হেয় বসবাস কেরন বা েকানও 
অয্াপাটর্েমেন্ট 15 বের বা তার েবিশ সময় ধের ভাড়ােট িহসােব োেকন 
বািড়ওয়ালা মািলেকর দিেলর উেদ্দেশয্ ভাড়া িস্েিতশীল অয্াপাটর্েমেন্ট 
ভাড়ােটেক উেচ্েদ করেত পােরন না, যিদ না বািড়ওয়ালা িনকটবতর্ী 
অঞ্চেল একই বা কম ভাড়ােত সমতুলয্ বা উচ্চমােনর অয্াপাটর্েমন্ট 
সরবরাহ কের (NYC অয্াডিমন েকাড 26-511(9). িনউ ইয়কর্ িসিটর 
বাইের, রাজয্বয্াপী ভাড়া িনয়িন্তর্ত অয্াপাটর্েমন্টসমূেহ এবং 
ভাড়া িস্েিতশীল অয্াপাটর্েমন্টসমূেহ ভাড়ােট বা ভাড়ােটর স্তর্ী যিদ 
েকানও পর্বীণ নাগিরক হন, পর্িতবন্ধী হেয় বসবাস কেরন বা েকানও 
অয্াপাটর্েমেন্ট 15 বের বা তার েবিশ সময় ধের ভাড়ােট িহসােব োেকন 
বািড়ওয়ালা মািলেকর দিেলর উেদ্দেশয্ ভাড়ােটেক উেচ্েদ করেত পােরন না 
(NYC অয্াডিমন।) েকাড § 26-408(b) (1)).

ইজারার উত্তরািধকার বা সমািপ্ত
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বাসেযাগয্তা ও েমরামত
বাসেযাগয্তার ওয়ােরিন্ট 
বাসেযাগয্তার ওয়ােরিন্টর অধীেন, ভাড়ােটেদর একিট পর্াপয্, িনরাপদ 
এবং সয্ািনটাির অয্াপাটর্েমেন্টর অিধকার রেয়েে, যা পর্িতিট িলিিত 
বা েমৌিিক আবািসক িলেজ অন্তভুর্ক্ত। েযেকানও িলজ িবধান িািরজ 
কের েয এই অিধকারিট জননীিত িবেরাধী এবং তাই এিট অকাযর্কর। এই 
ওয়য্ােরিন্ট লঙ্�েনর উদাহরণগুিলর মেধয্ রেয়েে িনয়িমত উত্তপ্ত বা 
গরম জল সরবরাহ করেত বয্ের্তা, বা কীটপতেঙ্গর আকর্মণ েেেক 
েকানও অয্াপাটর্েমন্টেক মুক্ত করেত বয্ের্তা।

বািড়র সরকাির এলাকাগুিলও বাস-েযাগয্তার ওয়ােরিন্টর দব্ারা 
অন্তভুর্ক্ত। সমবায় অয্াপাটর্েমন্টসমূেহর মািলেকরা আবাসেনর 
ওয়ােরিন্ট বািড়েয় তুলেত পােরন তেব কনেডািমিনয়ােমর মািলেকরা পােরন 
না। সমবায় ও কনেডািমিনয়াম ভাড়ােট এবং উপভাড়ােটেদর বাসেযাগয্তার 
ওয়য্ারািন্ট বািড়েয় তুলেত পােরন। 

ভাড়ােট বা ভাড়ােটেদর িনেদর্শ বা িনয়ন্তর্েণর অধীেন ভাড়ােট বা 
বয্িক্তেদর দব্ারা সৃষ্ট েয েকানও বসবােসর অেযাগয্ পিরিস্েিত 
বাসেযাগয্তার ওয়ােরিন্ট লঙ্�ন কের না। এই সকল েক্ষেতর্, পিরিস্েিতিট 
সামাল েদওয়া ভাড়ােটর দািয়তব্ (পর্কৃত সম্পত্িত আইন §235-b).

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া কমােনার আিজর্
যিদ েকানও বািড়ওয়ালা আবাসেনর ওয়ােরিন্ট লঙ্�ন কেরন তেব ভাড়ােট 
ভাড়া কমােনার জনয্ মামলা করেত পােরন। িবকল্পভােব, ভাড়া িনয়িন্তর্ত 
ভাড়ােটরাও DHCR-এর কােে ভাড়া কমােনা অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। 
ওয়ােরিন্ট লঙ্�েনর জনয্ DHCR-এর কােে এ জাতীয় অিভেযাগ দােয়র 
করার আেগ ভাড়ােটেক অবশয্ই বািড়ওয়ালার সেঙ্গ সমসয্ার িবষেয় 
িলিিতভােব েযাগােযাগ করেত হেব। DHCR-কােে অিভেযাগ দােয়র করার 
িবষয়িট ভাড়ােটর বািড়ওয়ালােক িবজ্ঞিপ্ত পািােনার তািরেির েকবল 10 
িদেনর কম এবং 60 িদেনর েবিশ হওয়া চলেব না। ভাড়ােটেদর ভাড়াও আটেক 
িদেত পাের, িকন্তু জবােব, বািড়ওয়ালা ভাড়া না েদওয়ার জনয্ ভাড়ােটেক 
মামলা করেত পাের। এই সকল েক্ষেতর্, ভাড়ােট ওয়ােরিন্ট লঙ্�েনর জনয্ 
জবাবিদিহ করেত পােরন।

আদালত বা DHCR যিদ জানেত পাের েয বািড়ওয়ালা বাসেযাগয্তার 
ওয়ার ্যািন্ট লঙ্�ন কেরেেন তাহেল ভাড়া কমােনা মঞ্জুর করেত পাের। 
কমােনার অঙ্কিট পর্েয়াজনীয় পিরেষবাগুিল োড়া অয্াপাটর্েমেন্টর 
আনুমািনক মান পর্কৃত ভাড়া েেেক িবেয়াগ কের গণনা করা হয়। েকানও 
ভাড়ােটর ভাড়া কমােনার অংশিট পাওয়ার েক্ষেতর্, বািড়ওয়ালার কােে 
তর্ুিটযুক্ত অবস্োর অিস্ততব্ সম্পেকর্ পর্কৃত বা গিনমূলক িবজ্ঞিপ্ত 
োকেত হেব।

যিন পিরেষবা সরবরাহ করেত বয্ের্তািট সিমিত-বয্াপী ভবন শর্িমকেদর 
ধমর্�েটর েলােল তিন ক্ষয়ক্ষিতর জনয্ বািড়ওয়ালার দায়বদ্ধতা 
সীিমত। তেব, ধমর্�েটর কারেণ আদালত বািড়ওয়ালার েমাট সঞ্চেয়র 
পিরমােণর সমান েকানও ভাড়ােটেক ক্ষিতপূরণ িহসােব িদেত পাের। 
বািড়ওয়ালা ধমর্�েটর কারেণ সৃষ্ট পিরেষবাগুিলর অভােবর জনয্ 
তিনই দায়বদ্ধ োকেবন যিন তাঁরা পিরেষবা পর্দােনর জনয্ েকানও 
িবশব্াসেযাগয্ পর্েচষ্টা কেরনিন, েযিােন তাঁরা পিরেষবাগুিল পর্দান করেত 
বাধয্।

বাসেযাগয্তা ও েমরামত
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কমােনার সমেয়, ভাড়ােটরা পর্েয়াজনীয় েমরামত করেত পােরন এবং 
ভাড়া েেেক যুিক্তসঙ্গত েমরামেতর িরচগুিল েকেট িনেত পােরন। 
উদাহরণসব্রূপ, যিন েকানও বািড়ওয়ালােক জানােনা হয় েয একিট দরজার 
তালা েভেঙ েগেে এবং িতিন ইেচ্ে কের এিট েমরামত করার জনয্ অবেহলা 
কেরন, তিন ভাড়ােট একজন তালাওয়ালােক েডেক আনেত পােরন এবং 
ভাড়া েেেক েসই িরচিট েকেট েনেবন। ভাড়ােটেদর এই জাতীয় েমরামতগুিলর 
সম্পেকর্ বািড়ওয়ালার সেঙ্গ সমস্ত েযাগােযােগর অনুিলিপ ও েমরামেতর 
জনয্ রিসদগুিল িনেজর কােে রািা উিচত।

যিদ েকানও অয্াপাটর্েমন্ট অিগ্নকােণ্ডর কারেণ বা ভাড়ােটর দব্ারা সৃষ্ট 
নয় এমন েকানও ক্ষিতর কারেণ বসবােসর অেযাগয্ হেয় পেড় এবং িলজ 
স্পষ্টভােব সরবরাহ না কের তাহেল ভাড়ােট অয্াপাটর্েমন্টিট িািল কের 
িলজ বািতল করেত পােরন। ভাড়ােট পরবতর্ী ভাড়া পর্দােনর জনয্ দায়বদ্ধ 
োকেবন না। বািড়ওয়ালা ভাড়ার অিগর্ম পর্েদয় িহসােব েকানও অের্ 
েেরত্ েদওয়ার পাশাপািশ বািড়ওয়ালার দব্ারা আটকােনা েয েকানও ভাড়া 
সুরক্ষা েেরত্ েদওয়ার জনয্ দায়বদ্ধ োকেবন (পর্কৃত সম্পত্িত আইন § 
227). ভাড়া িস্েিতশীল এবং ভাড়া িনয়িন্তর্ত ভাড়ােটরা অয্াপাটর্েমন্টিট 
পুনরায় বাসেযাগয্ না হওয়া অবিধ অয্াপাটর্েমেন্টর মািলকানার আগর্হ 
বজায় রািার জনয্ তােদর ভাড়া বাধয্বাধকতা হর্াস কের $1 করার আেদশ 
জাির করার জনয্ DHCR-এর কােে আেবদন করেত পােরন।

যিদ অয্াপাটর্েমেন্টর েকবলমাতর্ একিট অংশ ক্ষিতগর্স্ে হয়, তেব 
আদালেতর আেদশ অনুসাের বা DHCR দব্ারা অয্াপাটর্েমেন্টর েয অংশিট 
ক্ষিতগর্স্ে হেয়েে তার অনুপাত অনুসার ভাড়ািট কমােনা েযেত পাের। 
বািড়ওয়ালােক অবশয্ই অয্াপাটর্েমেন্টর েসই অংশগুিল েমরামত করেত 
হেব এবং েসগুিলেক উপযুক্ত অবস্োয় িেিরেয় িদেত হেব।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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েমরামত করার েক্ষেতর্ বািড়ওয়ালার দািয়তব্ 
একািধক বাসস্োন োকা বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই অয্াপাটর্েমন্টসমূহ 
এবং বািড়র সাবর্জনীন অঞ্চলগুিলেক “ভােলা েমরামত” করেত হেব 
এবং পিরষ্কার করেত হেব এবং ক্ষিতকারক েপাকামাকড়, আবজর্না বা 
অনয্ানয্ আপত্িতকর উপাদান েেেক মুক্ত রািেত হেব। বািড়ওয়ালােদর 
িবদুয্ত্, প্লািমব্ং, সয্ািনটাির, িহিটং এবং বায়ু চলাচল করার িসেস্টমসমূহ 
এবং বািড়ওয়ালার স্োপন করা সরঞ্জামগুিল (েযমন েরিের্জােরটর এবং 
েস্টাভ) ভােলাভােব এবং িনরাপদভােব কাজ করার জনয্ রক্ষণােবক্ষণ 
করার পর্েয়াজন হয়। সমস্ত েমরামত অবশয্ই একিট যুিক্তসঙ্গত সমেয়র 
মেধয্ করা উিচত যা েমরামতিট কতটা কিিন তার উপর িনভর্র কের 
পিরবিতর্ত হেত পাের। িনউ ইয়কর্ িসিটেত, বািড়ওয়ালােক সাবর্জনীন 
অঞ্চলগুিল পিরষ্কার ও সয্ািনটাির অবস্োয় রক্ষণােবক্ষণ করেত 
হেব (NYC Admin. েকাড§ 27-2011). ভাড়ােটেদর অিভেযাগগুিল তােদর 
স্োনীয় আবাসন কমর্কতর্ােদর নজের আনেত হেব (একািধক বাসস্োন 
আইন §78 and §80; একািধক আবািসক আইন § 174.) একািধক 
আবাসন আইন 325,000 বা তার েবিশ জনসংিয্ার শহরগুিলর েক্ষেতর্ 
পর্েযাজয্ এবং একািধক আবািসক আইন 325,000 এরও কম শহরগুিলেত 
এবং সমস্ত শহর এবং গর্ামগুিলর েক্ষেতর্ পর্েযাজয্।

বাসেযাগয্তা ও েমরামত
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সীসা-িভত্িতক রঙ
িনউ ইয়কর্-এ, েোট িশশুেদর িবপজ্জনক সীসা-িভত্িতক রেঙর সংস্পেশর্ 
আসার সম্ভাবনা কমােত বািড়ওয়ালােদর তােদর সম্পত্িত রক্ষণােবক্ষণ 
করা উিচত। যিদও বািড়েত বয্বহৃত রেঙ সীসার মাতর্ার সীমািট 1960 
সােল িনউ ইয়কর্ িসিট, 1970 সােল িনউ ইয়কর্ েস্টট দব্ারা এবং 1978 
সােল যুক্তরাষ্টর্ীয় গর্াহক পণয্ সুরক্ষা কিমশন দব্ারা আেরাপ করা 
হেয়িেল, েদওয়াল এবং অেনকগুিল অয্াপাটর্েমন্ট এবং ততির হওয়া বািড়র 
অনয্ানয্ পৃষ্িতেলর উপর এই সকল সীমার তুলনায় েবিশ সীসা স্তরগুিলর 
রঙ সীমাবদ্ধতা আেরািপত হওয়ার আেগ েেেকই যায়। যুক্তরাষ্টর্ীয় 
আইেন বািড়ওয়ালােক সীসা-িভত্িতক রঙ বা সীসা-িভত্িতক রেঙর িবপত্িত 
সম্পেকর্ জ্ঞাত তেয্ েকানও িলজ কাযর্কর হওয়ার আেগই জানােনা 
পর্েয়াজন এবং সমস্ত িলেজ অবশয্ই 1978 সােলর পূেবর্ িনিমর্ত সমস্ত 
সম্পত্িতগুিলর জনয্ সীসা-িভত্িতক রঙ সম্পেকর্ একিট সতকর্তা 
িববৃিত অন্তভুর্ক্ত করেত হেব। যুক্তরাষ্টর্ীয় আইন এও আেদশ েদয় 
েয বািড়ওয়ালা তােদর ভাড়ােটেদর কীভােব তােদর বািড়েত সম্ভাবয্ সীসার 
পর্ভাব েেেক িনেজেক রক্ষা করেত পাের েস সম্পেকর্ একিট ক্ষুদর্ 
পিতর্কা েদেব। 

উপযুক্ত অয্াপাটর্েমন্ট এবং সাধারণ অঞ্চেল সীসা-িভত্িতক রেঙ 
বয্া�াত �টােত পাের এমন েকানও কাজ সম্পাদেনর েক্ষেতর্, একজন 
বািড়ওয়ালােক অবশয্ই সীসা-সুরক্ষা কােজর অনুশীলেন পর্িশক্ষণ েকাসর্ 
সম্পন্ন করা কমর্ী িনেয়াগ করেত হেব।

িনউ ইয়কর্ িসিটেত, বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই িনউ ইয়কর্ িসিট িশশুেদর 
সীসা িবষপর্েয়াগ পর্িতেরাধ আইন (Childhood Lead Poisoning 
Prevention Act) েমেন চলেত হেব, যার জনয্ পর্েয়াজন 1960 সােলর 
পূেবর্ িনিমর্ত কমপেক্ষ 3 অয্াপাটর্েমন্ট সহ বািড় (বা 1960 এবং 1978 
সােলর মেধয্ েযিােন বািড়ওয়ালা জােন েয সীসা-িভত্িতক রঙ আেে) সাত 
বেেরর কম বয়সী েকানও িশশু অয্াপাটর্েমেন্ট বসবাস কের িকনা তা 
িনধর্ারণ করা এবং েসই অয্াপাটর্েমন্টিট সীসা-িভত্িতক রেঙর ঝুঁিকর 
জনয্ পিরদশর্ন করা।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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একািধক বাসস্োন োকা বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই 
অয্াপাটর্েমন্টসমূহ এবং বািড়র সাবর্জনীন অঞ্চলগুিলেক 

“ভােলা েমরামত” করেত হেব এবং পিরষ্কার করেত হেব 
এবং ক্ষিতকারক েপাকামাকড়, আবজর্না বা অনয্ানয্ 

আপত্িতকর উপাদান েেেক মুক্ত রািেত হেব।  

সমস্ত েমরামত অবশয্ই একিট যুিক্তসঙ্গত সমেয়র মেধয্ 
করা উিচত যা েমরামতিট কতটা কিিন তার উপর িনভর্র 

কের পিরবিতর্ত হেত পাের

বাসেযাগয্তা ও েমরামত

েযিােন িপিলং েপইন্ট রেয়েে বা �ষর্ণ রেয়েে বা সীসার পর্ভাব পর্কাশ 
পায় ও সীসার ধূেলার সৃিষ্ট কের বািড়ওয়ালােক অবশয্ই েসই সকল স্োেনর 
অয্াপাটর্েমেন্টর েদওয়াল এবং অনয্ানয্ স্োনগুিল সিরেয় েেলেত 
বা স্োয়ীভােব আবরণ করেত হেব এবং সমস্ত িবজ্ঞিপ্ত, পিরদশর্ন 
এবং সীসা-িভত্িতক রেঙর িবপত্িতগুিল এবং সীসা-িভত্িতক রঙ আইন 
সম্পিকর্ত অনয্ানয্ িবষয়গুিলর েরকডর্ রািেত হেব।  বািড়ওয়ালােদর 
NYC সব্াস্েয্ ও মানিসক সব্াস্েয্ িবভাগ এবং NYC আবাসন সংরক্ষণ 
ও উন্নয়ন িবভাগ (HPD) দব্ারা পর্স্তুত একিট ক্ষুদর্ পিতর্কা তােদর 
ভাড়ােটেদর সরবরাহ করেত হেব।

Rochester িসিটেত, বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই Rochester-এর সীসা-
িভত্িতক রেঙর িবষিকর্য়া পর্িতেরাধ রায় েমেন চলেত হেব, যােত 
বািড়ওয়ালােদর তােদর বাসস্োন পিরদশর্েনর পর্তয্য়েনর অংশ িহসােব 
রঙেয়র অবনিত জনয্ তােদর সম্পত্িতগুিলর একিট চাক্ষুষ পিরদশর্ন 
করার পর্েয়াজন। এর সেঙ্গ, উচ্চ-ঝুঁিকপূণর্ অঞ্চেল অয্াপাটর্েমন্টগুিলর 
েক্ষেতর্ সীসা পরীক্ষা করার জনয্ পেড় োকা ধূেলার নমুনাও োকেত হেব।  

Buffalo িসিটেত, বািড়ওয়ালােদর তােদর সম্পত্িত রক্ষণােবক্ষণ করা 
এবং িনরাপদ কােজর অনুশীলনগুিল বয্বহার কের সীসার িবষাক্তকরণ 
এবং পর্কৃত সীসার ঝুঁিকর পেক্ষ উপযুক্ত পিরিস্েিতর পর্িতেরােধর জনয্ 
পদেক্ষপ েনওয়া পর্েয়াজন (42 U.S.C.A § 4851; NYC অয্াডিমন। েকাড 
§ 27-2056.3; Rochester িসিটর সম্পত্িত সংরক্ষণ েকাড § 90-50 et 
seq., Erie কাউিন্ট সয্ািনটাির েকাড অনুেচ্েদ IX). 
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সুরক্ষা
েধাঁয়া শনাক্তকারী 
একািধক বাসস্োেনর বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই পর্িতিট অয্াপাটর্েমেন্ট 
�ুমােনার জনয্ বয্বহৃত পর্িতিট �েরর দশ েুেটর মেধয্ অনুেমািদত েধাঁয়া 
শনাক্তকারী স্োপন করেত হেব। যন্তর্িট সিিকভােব কাজ করেে িকনা 
তা ভাড়ােটেক িনিশ্চত করার জনয্ পর্িতিট েধাঁয়া শনাক্তকারী যেন্তর্ 
একিট পরীক্ষামূলক যন্তর্ অন্তভুর্ক্ত করা উিচত। সিিকভােব কাজ 
করেে িকনা তা িনিশ্চত করার জনয্ ভাড়ােটেদর তােদর শনাক্তকারীগুিলর 
�ন-�ন পরীক্ষা করা উিচত। েধাঁয়া শনাক্তকারীগুিলেক েসই �রগুিলর 
পর্েতয্কিটেত পিরষ্কারভােব শর্বণেযাগয্ হওয়া উিচত। ভাড়ােটেদর 
পর্িতিট বয্াটাির-চািলত শনাক্তকারী িকনেত এবং স্োপন করার জনয্ 
$10 পযর্ন্ত বািড়ওয়ালােক েেরত্ িদেত বলা হেত পাের। বয্বহােরর পর্েম 
বেের, েকানও শনাক্তকরণ েভেঙ েগেল েসিট বািড়ওয়ালােক অবশয্ই 
েমরামত বা পর্িতস্োপন করেত হেব যিদ েসিট ভাড়ােটর ভুেল না েভেঙ 
োেক (একািধক আবািসক আইন § 15; একািধক বাসস্োন আইন § 68; 
NYC অয্াডিমন. েকাড § 27-2045).  েধাঁয়া শনাক্তকারীেত নতুন বয্াটাির 
রািার জনয্ ভাড়ােটরা দায়বদ্ধ।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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কাবর্ন মেনাক্সাইড শনাক্তকারী
কনেডািমিনয়াম বা সমবায় িহসােব মািলকানাধীন সহ একািধক বাসস্োেনর 
মািলকেক, আবািসক িহসােব বয্বহৃত এবং িনউ ইয়কর্ িসিটেত এক-ও দুিট 
পিরবাের বািড়গুিলেত পর্িতিট �ুমােনার �ের পর্ােিমক পর্েবশদব্াের 15 
েুেটর মেধয্ একিট অনুেমািদত কাবর্ন মেনাক্সাইড অয্ালামর্ অবশয্ই 
সরবরাহ ও স্োপন করেত হেব। সমস্ত একািধক বাসভবেন অবশয্ই 
স্োনীয় ভবন েকাড অনুসাের কাবর্ন মেনাক্সাইড শনাক্তকারী োকেত 
হেব (NYC অয্াডিমন। েকাড 27-§ 2045; Exec. আইন §378).

িনউ ইয়কর্ িসিটর বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই সাধারণ স্োেন একিট HPD-
অনুেমািদত েমর্ েপাস্ট করেত হেব যা দিলকারীেদর িনউ ইয়কর্ িসিটর 
কাবর্ন মেনাক্সাইড আইনসমূেহর পর্েয়াজনীয়তা সম্পেকর্ অবিহত 
করেব। ভাড়ােটরা নতুন স্োপন করা পর্িতিট কাবর্ন মেনাক্সাইড 
অয্ালােমর্র জনয্ এক বেেরর মেধয্ বািড়ওয়ালােক $25.00 পর্দান করার 
জনয্ দায়বদ্ধ। ভাড়ােটরা ভােলাভােব েমরামত কের কাবর্ন মেনাক্সাইড 
অয্ালামর্িট রািেত এবং রক্ষণােবক্ষণ করার জনয্ দায়বদ্ধ। বয্বহােরর 
পর্েম বেেরর মেধয্ হািরেয় যাওয়া, চুির হওয়া বা িারাপ হেয় যাওয়া 
েকানও শনাক্তকরণ পর্িতস্োপেনর জনয্ বািড়ওয়ালারা দায়বদ্ধ। (NYC 
অয্াডিমন। েকাড § 27-2045).

সিম্মিলত েধাঁয়া / কাবর্ন মেনাক্সাইড শনাক্তকরণ অনুেমািদত। যিন 
েধাঁয়ার অয্ালামর্িট পর্িতস্োপন করা দরকার েকবল তিনই এই ধরেনর 
সিম্মিলত শনাক্তকারীেদর জনয্ একজন বািড়ওয়ালা সবর্ািধক $50.00 
েেরত পাওয়ার অিধকারী হয়। যিদ েধাঁয়ার অয্ালামর্িট িিকিাক োেক 
এবং বািড়ওয়ালা সিম্মিলত অয্ালামর্ িদেয় এিট পর্িতস্োপন করেত চায় 
তেব বািড়ওয়ালােক েকবল $25.00 পর্দান করা েযেত পাের।  কাবর্ন 
মেনাক্সাইড শনাক্তকারীেত নতুন বয্াটাির রািার জনয্ ভাড়েটরা দায়বদ্ধ।

সুরক্ষা
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অপরাধ পর্িতেরাধ
যুিক্তসঙ্গতভােব অপিরবতর্নীয় অপরাধমূলক ক্ষিত েেেক রক্ষা 
করার জনয্ বািড়ওয়ালােদর নূয্নতম সতকর্তা অবলমব্ন করা দরকার। 
উদাহরণসব্রূপ, ভাড়ােটরা যারা তােদর বািড় বা অয্াপাটর্েমেন্ট অপরােধর 
িশকার হয় এবং অপরাধীরা অনুপর্েবশকারী ও বািড়র পর্েবশদব্ারিট 
বািড়ওয়ালার অবেহলাভােব রক্ষণােবক্ষেণর সুেযাগ িনেয়িেল এিট যিদ 
তাঁরা পর্মাণ করেত পােরন তাহেল বািড়ওয়ালার কাে েেেক ক্ষিতপূরণ 
আদায় করেত সক্ষম হেত পােরন।

পর্েবশদব্ােরর তালা এবং ইন্টারকমস 
একািধক আবাসগুিল যা 1 জানুয়ারী, 1968 এর পের িনিমর্ত বা এ জাতীয় 
বয্বহাের রূপান্তিরত হেয়িেল েসগুিলেত অবশয্ই সমস্ত পর্েবশদব্াের 
সব্য়ংিকর্য়ভােব সব্-বন্ধ এবং সব্-লিকং দরজা োকেত হেব। েকানও 
তত্তব্াবধায়ক দািয়েতব্ োকেল েকবল েসই সময়িট োড়া এই দরজাগুিলেত 
অবশয্ই সবর্দা তালা িদেয় রািেত হেব। যিদ এই ধরেনর ভবেন আট 
বা তার েবিশ অয্াপাটর্েমন্ট োেক তেব এগুিলেত অবশয্ই পর্িতিট 
অয্াপাটর্েমন্ট েেেক সামেনর দরজায় িদব্-মুিী ভেয়স ইন্টারকম িসেস্টম 
োকা আবশয্ক এবং ভাড়ােটেদর অবশয্ই অিতিেেদর জনয্ পর্েবেশর 
দরজােত “বাজ” করেত হেত হেব।

1 জানুয়াির, 1968 এর আেগ একািধক আবাসগুিল িনিমর্ত বা এ 
জাতীয় বয্বহাের রূপান্তিরত হেয়িেল েসগুিল সমস্ত অয্াপাটর্েমেন্টর 
সংিয্াগিরষ্ির দব্ারা অনুেরাধ করা োকেল সব্-লিকং দরজা এবং 
একিট িদব্-মুিী ইন্টারকম িসেস্টম োকেত হেব। বািড়ওয়ালা ভাড়ােটেদর 
কাে েেেক এই সরঞ্জাম সরবরােহর িরচিট পুনরায় লাভ করেত পােরন 
(একািধক বাসস্োন আইন § 50-a).

একািধক বাসস্োেনর পর্েবশেকন্দর্, িসঁিড় ও উেিােন অবশয্ই সূযর্াস্ত 
েেেক সূেযর্াদয় পযর্ন্ত রােত যেেষ্ট পিরমােণ আেলা জব্লেত হেব। 
মািলক এই স্োনগুিলেত আেলা িদেত এবং েসিট রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ 
দায়বদ্ধ (NYC অয্াডিমন। েকাড § 27-2040; একািধক বাসস্োন আইন § 
35; একািধক আবািসক আইন § 109)

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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পর্েবশকক্ষ তত্তব্াবধান পিরেষবা
আট বা তেতািধক অয্াপাটর্েমন্ট সহ একািধক বাসস্োেনর ভাড়ােটরা 
তােদর িনজসব্ বয্েয় তােদর িনরাপত্তা এবং সুরক্ষার জনয্ পর্েবশকক্ষ 
তত্তব্াবধান পিরেষবা বজায় রািার অিধকারী তিনই হেবন, যিন 
বািড়ওয়ালার সরবরাহ করা েকানও পিরচারক কতর্বয্পালন না কেরন 
(একািধক বাসস্োন আইন § 50-c).

এিলেভটর আয়না 
একািধক বাসস্োেন পর্িতিট সব্-পিরেষবার এিলেভটের অবশয্ই একিট 
আয়না োকেব যােত যিদ েকউ ইেতামেধয্ এিলেভটের োেক তাহেল েলােকরা 
পর্েবেশর আেগ েদিেত পােবন (একািধক বাসস্োন আইন §51-b; NYC 
অয্াডিমন। েকাড § 27- 2042).
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আলাদা তালা, িপপ েহালস এবং ডাকবাক্স
একািধক বাসস্োেনর ভাড়ােটরা বািড়র মািলেকর সরবরাহ করা তালািট 
োড়াও তােদর অয্াপাটর্েমেন্টর পর্েবশদব্ারগুিলেত িনেজর তালাগুিল 
স্োপন এবং রক্ষণােবক্ষণ করেত পাের। তালািট পিরিধেত িতন ইিঞ্চর 
েবিশ নাও োকেত পাের এবং ভাড়ািটয়ােদর অবশয্ই অনুেরাধ সােপেক্ষ 
তােদর বািড়ওয়ালােক ওই তালার অপর একিট চািব সরবরাহ করেত হেব। 
অনুেরাধ করা হেল বািড়ওয়ালােক একিট ওই তালার অপর একিট চািব 
সরবরাহ না করেত পারািট ভাড়ােটর পর্কৃত বাধয্বাধকতার লঙ্�ন িহসােব 
িবেবিচত হেত পাের এবং উেচ্েদ কাযর্কর্েমর িদেক চািলত করেত পাের। 
ভাড়ােট অিতিরক্ত ভাড়া বা অিতিরক্ত তালা স্োপেনর েক্ষেতর্ অনয্ানয্ 
চাজর্ পর্দােনর জনয্ ভাড়ােটর পর্েয়াজন এমন েকানও িলেজর িবধান, 
জনসাধারেণর নীিতমালার তুলনায় অকাযর্কর এবং পর্েয়াগেযাগয্ নয় 
(একািধক বাসস্োন আইন § 51-c).

বািড়ওয়ালােক অবশয্ই পর্িতিট অয্াপাটর্েমেন্টর পর্েবশদব্ারিটেত একিট 
িপপেহাল সরবরাহ করেত হেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর একািধক বাসস্োেনর 
বািড়ওয়ালােদর দরজার আংিশকভােব েিালার অনুমিত িদেত অবশয্ই 
পর্িতিট অয্াপাটর্েমেন্টর পর্েবশদব্ারিটেত একিট েচন-েডার পর্হরী 
রািেত হেব (একািধক বাসস্োন আইন § 51-a; NYC অয্াডিমন। েকাড § 
27-2043).

United States ডাক আইনসমূেহ িবধান িহসােব যিদ পিরচালন পর্িতিট 
অয্াপাটর্েমেন্ট িচিি িবতরেণর বয্বস্ো না কের তাহেল িতন বা তেতািধক 
অয্াপাটর্েমন্ট যুক্ত ভবেনর বািড়ওয়ালােদর পর্িতিট অয্াপাটর্েমেন্টর 
জনয্ সুরিক্ষত ডাকবাক্স সরবরাহ করেত হেব। বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই 
ডাকবাক্স এবং তালাগুিল ভােলা েমরামত কের রািেত হেব।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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উইেন্ডা গাডর্
িনউ ইয়কর্ িসিটর বািড়ওয়ালােদর ভাড়ােটর অনুেরােধ এবং েয েকানও 
অয্াপাটর্েমেন্ট দশ বেেরর কম বয়সী িশশু বাস করেল, েসিােন অনুেরাধ 
করা েহাক বা না েহাক অবশয্ই উইেন্ডা গাডর্ রািেত হেব। 

বািড়ওয়ালােদর উিচত ভাড়ােটেদর একিট েমর্ সরবরাহ করা েযিটেত 
উেল্লি করা োেক েয েকানও �ের িশশু বাস করেে িকনা এবং 
েসিটেত উইেন্ডা গাডর্ রািার জনয্ অনুেরাধিটও োকেব। ভাড়ােটেদর 
অয্াপাটর্েমেন্ট এই বয়েসর তােদর সন্তান োকেল বা তারা যিদ 
অয্াপাটর্েমেন্ট িশশু যত্ন পিরেষবা সরবরাহ কের তাহেল এই িবষেয় 
তােদর বািড়ওয়ালােক জানােত হেব। ভাড়ােটরা ইনস্টেলশন পর্তয্ািান নাও 
করেত পােরন। একবার উইেন্ডা গাডর্গুিল লাগােনা হেয় েগেল, গাডর্িটর 
েকানও অংশ ভাড়ােটর িুেল েনওয়া, পিরবতর্ন করা বা অপসারণ করা উিচত 
নয়। িনউ ইয়কর্ িসিটর বািড়ওয়ালােদর অবশয্ই সব্াস্েয্ ও মানিসক 
সব্াস্েয্িবিধ সংকর্ান্ত িবভাগ দব্ারা অনুেমািদত উইেন্ডা গাডর্ বসােত 
হেব। যিদ পাঁচ ইিঞ্চ েেেক বড় েকানও বস্তু উইেন্ডা গােডর্র মেধয্, 
উপের বা িনেচ বসােনা েযেত পাের, তাহেল এিট যোযেভােব বসােনা হয়িন। 
সমস্ত অনুেমািদত উইেন্ডা গােডর্ রেয়েে একজন উত্পাদেকর অনুেমাদন 
নমব্র েযিট োপােনা োেক গাডর্িটর একিট উল্লমব্ স্টাইেলর গােয় এবং 
েয ধরেনর জানালাগুিলেত বসােনা হেচ্ে, েসগুিলর জনয্ অবশয্ই উপযুক্ত 
হেত হেব (NYC সব্াস্েয্ েকাড § 131.15; NYC অয্াডিমন। েকাড § 27-
2043.1)।

েয জানালাগুিল িদেয় অিগ্নসংেযাগ �টেল বাইের েবরেনা যায়, েসগুিল এর 
অন্তভুর্ক্ত নয়। সমস্ত নাগিরক হলওেয়গুিলর জানালােত সুরক্ষামূলক 
গাডর্ অবশয্ই বসােনা উিচত। বািড়ওয়ালােদর ভাড়ােটেদরেক অবশয্ই 
উইেন্ডা গােডর্র েক্ষেতর্ তােদর অিধকার সংকর্ান্ত এক বািষর্ক 
িবজ্ঞিপ্ত িদেত হেব এবং ইজারার একিট অিতিরক্ত শেতর্ এই তেয্ 
সরবরাহ করেত হেব। ভাড়া দব্ারা িনয়িন্তর্ত ও িস্েিতশীল ভাড়ােটেদর 
উইেন্ডা গাডর্ পর্িত $10 কের কাটা হেত পাের (NYC সব্াস্েয্ েকাড § 
131.15)।

সুরক্ষা
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উপেযািগতার পিরেষবা
তাপ সরবরােহর মরসুম 
একািধক বাসস্োেন ভাড়ােটেদর অবশয্ই 1 অেক্টাবর েেেক 31 েম 
পযর্ন্ত তাপ সরবরাহ করেত হেব। যিদ সকাল ে’টা েেেক রাত দশটার 
মেধয্ বাইেরর তাপমাতর্া 55°F-এর িনেচ েনেম যায়, তাহেল পর্িতিট 
অয্াপাটর্েমন্টেক অবশয্ই অন্তত 68°F তাপমাতর্ায় উত্তাপ েদওয়া 
হেব। যিদ রাত দশটা েেেক সকাল ে’টার মেধয্ বাইেরর তাপমাতর্া 
40°F-এর িনেচ েনেম যায়, তাহেল পর্িতিট অয্াপাটর্েমন্টেক অবশয্ই 
অন্তত 55°F তাপমাতর্ায় উত্তাপ িদেত হেব। এই সময়গুিলেত স্োনীয় 
বয্বস্োপনাগুিলর েক্ষেতর্ তুলনায় েবিশ তাপমাতর্ার পর্েয়াজন হেত পাের। 
(একািধক বাসস্োন আইন § 79; একািধক আবািসক আইন § 173; NYC 
অয্াডিমন। েকাড § 272029)।

উত্তাপ সরবরাহ সংকর্ান্ত সতয্ 
সব্তন্তর্ভােব উত্তাপ ও শীতলতা গর্হণ সম্পিকর্ত িবল পিরেশােধর 
জনয্ পর্েয়াজনীয় ইজারােত সব্াক্ষর করার আেগ, সম্ভাবয্ ভাড়ােটরা 
বািড়ওয়ালার কাে েেেক িবগত দুই বেেরর িবেলর একিট সম্পূণর্ েসট বা 
সংিক্ষপ্তসার পাওয়ার অিধকারী হন। িলিিত আেবদেনর িভত্িতেত এই 
পর্িতিলিপগুিল অবশয্ই িবনামূেলয্ সরবরাহ করেত হেব (শিক্ত আইন § 
17-103)।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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গরম জল
বািড়ওয়ালােক একািধক বাসস্োেনর পর্িতিট ভাড়ােটেক অবশয্ই গরম ও 
িাণ্ডা উভয় পর্কােরর জল সরবরাহ করেত হেব। স্োনীয়রা তাপমাতর্া 
শনাক্ত করেত পােরন। NYC-েত, টয্ােপর মেধয্ গরম জলক অবশয্ই 120 
িডিগর্র ধর্ুবক তাপমাতর্ার সমান বা তার েবিশ হেত হেব। যিদ েকানও 
টাব বা শাওয়াের েকানও অয্ািন্ট-েস্কলড ভাল্ভ োেক যা গরম জেলর 
তাপমাতর্ােক 120 িডিগর্র েবিশ হওয়ার েক্ষেতর্ বাঁধা েদয়, তাহেল 
েসই টাব বা শাওয়ােরর গরম জেলর নূয্নতম তাপমাতর্া হয় 110 িডিগর্ 
(একািধক বাস্তস্োন আইন § 75; একািধক আবািসক আইন § 170; 
NYC অয্াডিমন। েকাড § 27-2031)।

উপেযািগতার পিরেষবার ধারাবািহকতা 
যিন েকানও একািধক বাসস্োেনর বািড়ওয়ালা উপেযািগতা িবল পিরেশাধ 
করার েক্ষেতর্ চাতুরীর পে অবলমব্ন কেরন, তাহেল পিরেষবা বেন্ধর 
অিভপর্ােয় আেগ েেেক িলিিত িবজ্ঞিপ্ত জািরর মাধয্েম ভাড়ােটেদর ও 
িনিদর্ষ্ট সরকাির সংস্োগুিলেক অবশয্ই উপেযািগতা সরবরাহ করেত 
হেব। ভাড়ােটরা যিদ বািড়ওয়ালার বতর্মান িবলিট সরাসির উপেযািগতা 
সরবরাহকারী সংস্োর কােে পিরেশাধ কেরন, তাহেল পিরেষবা বন্ধ নাও 
হেত পাের। ভাড়ােটরা ভিবষয্েতর ভাড়া পিরশেধর েেেক এই রািশগুিল েকেট 
িনেত পােরন।

সম্পিকর্ত সমসয্াগুিলর েক্ষেতর্ পাবিলক সািভর্স কিমশন ভাড়ােটেদর 
সাহাযয্ করেত পাের। যিদ েকানও একািধক বাসস্োেনর বািড়ওয়ালা 
উপেযািগতার িবল পিরেশাধ করেত না পাের ও পরেষবা বন্ধ হেয় যায়, 
তাহেল বািড়ওয়ালা ক্ষিতপূরণমূলক ও শািস্তমূলক ক্ষিতর সম্মুিীন হেত 
পােরন (স্োবর সম্পত্িত আইন § 235-a; নাগিরক পিরেষবা আইন § 33).

েতল পিরেশাধ 
বািড়ওয়ালা যিন পযর্াপ্ত জব্ালািনর সরবরাহ িনিশ্চত করেত বয্ের্ হয়, 
তিন েতেলর মাধয্েম উত্তাপ লাভ করা একািধক বাসস্োেনর ভাড়ােটরা 
েকানও েতল বয্বসায়ীর সেঙ্গ চুিক্ত করেত পােরন এবং তােদর ভবেন 
েতল সরবরােহর জনয্ অের্ পিরেশাধ করেত পােরন। এই পিরেশাধগুিল 
ভাড়া েেেক েকেট েনওয়া হেব। স্োনীয় আবাসেনর কমর্কতর্ােদর কােে 
েতল বয্বসায়ীেদর তািলকা রেয়েে যারা এই ধরেনর পিরিস্েিতেত জব্ালািন 
সরবরাহ কের (একািধক বাস্তস্োন আইন § 302-c; একািধক আবািসক 
আইন § 305-c)।  

উপেযািগতার পিরেষবা



56

ভাড়ােটেদর বয্িক্তগত িনরাপত্তা
ভাড়ােটেদর সংগিন 
ভাড়ােটেদর সংগিিত হওয়ার আইিন অিধকার রেয়েে। তারা তােদর 
অিধকার সুরিক্ষত করার উেদ্দেশয্ ভাড়ােটেদর সংগিন গড়েত, যুক্ত 
হেত ও অংশগর্হণ করেত পােরন। বািড়ওয়ালােক অবশয্ই ভাড়ােটেদর 
সংগিনগুিলেক ভবেনর েযেকানও কিমউিনিটেত বা সামািজক কেক্ষ 
িবনামূেলয্ অেবা এমনিক যিদ কক্ষিটর বয্বহার সাধারণভােব েকানও িে 
সােপক্ষ হয়, তাহেলও েদিা করার অনুমিত িদেত হেব। ভাড়ােট সংস্োর 
অিধেবশনগুিল যোযে সমেয় ও এমন েকানও শািন্তপূণর্ অংেশ অনুিষ্িত 
হওয়া পর্েয়াজন, েযিট ওই অঞ্চেল পর্েবেশর পেে বাঁধা েদয় না (স্োবর 
সম্পত্িত আইন § 230)।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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পর্িতেশাধ
িনউ ইয়কর্-এর েযসব ভাড়ােটরা ভাড়ােটেদর সংগিেন অংশগর্হণ কেরন, 
তাঁেদর িবরুেদ্ধ বািড়ওয়ালােদর পর্িতেশাধ েনওয়া েবআইিন। িনউ ইয়কর্-
এর েযসকল কতর্বয্িনষ্ি ভাড়ােট বািড়ওয়ালােদর কােে বা সরকাির 
সংস্োর কােে সব্াস্েয্ ও সুরক্ষা আইন লঙ্�ন, আবাসস্োন বা পর্াঙ্গণ 
েমরামত না করা সংকর্ান্ত সমসয্া, েকানও ইজারার আওতায় অিধকার 
লঙ্�ন বা ভাড়া িনধর্ারণ সংকর্ান্ত অিভেযাগ কেরন, তাঁেদর িবরুেদ্ধ 
বািড়ওয়ালােদর পর্িতেশাধ েনওয়া েবআইিন।

আপিন জানেবন েয বািড়ওয়ালা আপনার িবরুেদ্ধ পর্িতেশাধ িনেচ্ে, যিদ:

• ভাড়ােটর অিভেযােগর এক বেেরর মেধয্ বািড়ওয়ালা ভাড়ােটর 
ভাড়া চুিক্তর শেতর্ যেেষ্ট পিরবতর্ন কেরন। এর অন্তগর্ত 
হয়: আপনােক ভাড়ায় রািেত না চাওয়া; আপনার ভাড়ার সময়সীমা 
অিতকর্ান্ত হওয়ার পের ভাড়ার পুননর্বীকরণ না করা; অেবা 
অেযৌিক্তক ভাড়া বৃিদ্ধ কের নতুনভােব ভাড়া িনেত বলা।; অেবা

• কতর্বয্িনষ্ি অিভেযােগর এক বেেরর মেধয্, আপনার বািড়ওয়ালা 
ভাড়ােটর িবরুেদ্ধ একিট উেচ্েেদর মামলা কেরন। যিদ ভাড়ােট 
আদালতেক জানান েয ভাড়ােটর কতর্বয্িনষ্ি অিভেযােগর এক 
বেেরর মেধয্ই বািড়ওয়ালা উেচ্েেদর মামলা শুরু কেরিেেলন, তাহেল 
আইন বািড়ওয়ালােক পর্মাণ করেত বলেব েয এই উেচ্েদ পর্িতিহংসার 
কারেণ হেচ্ে না। উেচ্েেদর মামলািট রদ হেয় যােব, যিদ বািড়ওয়ালা 
পর্মাণ করেত বয্ের্ হন েয উেচ্েদ পর্িতিহংসার কারেণ িেল না।

অনুমােনর পর্ভােবর জনয্ বািড়ওয়ালােক পর্মাণ সংকর্ান্ত একিট 
অগর্গিতর দব্ারা তােদর িকর্য়াকলােপর জনয্ একিট অপর্িতেশাধমূলক 
উেদ্দশয্ স্োপন করা পর্েয়াজন।  পর্িতেশাধ েনওয়ার অনুমানেক 
পর্তয্ািয্ান করেত বয্ের্ হওয়ার েেল ভাড়ােটেক শুধুমাতর্ “যুিক্তসংগত” 
বৃিদ্ধর েক্ষেতর্ এক বেেরর জনয্ নতুন ইজারা বা নবীকরেণর পর্স্তাব 
েদওয়া েযেত পাের।

এই আইন লঙ্�নকারী বািড়ওয়ালােদর কাে েেেক ভাড়ােটরা ক্ষিতপূরণ 
সংগর্হ করেত পাের, যা মািলকানাধীন চার একেকর কম বাসস্োন বােদ সব 
ধরেনর ভাড়া বািড়েত পর্েযাজয্ (স্োবর সম্পত্িত আইন § 223-b)।



58

েগাপনীয়তার অিধকার
ভাড়ােটেদর িনেজেদর অয্াপাটর্েমেন্ট েগাপনীয়তার অিধকার রেয়েে। 
তেব বািড়ওয়ালা েকানও ভাড়ােটর অয্াপাটর্েমেন্ট আেগ েেেক েদওয়া 
যুিক্তযুক্ত িবজ্ঞিপ্তর দরুন ও উপযুক্ত সমেয় ও ভাড়ােটর সম্মিতেত, 
েমরামত বা পিরেষবা সংকর্ান্ত িনয়িমত বা পূেবর্ সম্মিতপর্াপ্ত অেবা 
ইজারা অনুযায়ী পযর্েবক্ষেণর জনয্ পর্েবশ করেত পােরন। ভাড়ােট যিদ 
অেযৌিক্তকভােব সম্মিত না েদন, তাহেল বািড়ওয়ালা পর্েবেশ অনুমিত 
িনেত আদালেতর আেদেশর দািব জানােত পােরন। েকানও আপত্কালীন 
পিরিস্েিতেত, েযমন আগুন লাগেল বা েুেটা িদেয় জল পড়েল বািড়ওয়ালা 
ভাড়ােটর অনুমিত বা আেগ েেেক েদওয়া িবজ্ঞিপ্ত োড়াই অয্াপাটর্েমেন্ট 
পর্েবশ করেত পােরন। েকিবল েটিলিভশেনর সুিবধা স্োপেন েকানও 
বািড়ওয়ালা হস্তেক্ষপ করেত পােরন না (নাগিরক পিরেষবা আইন § 228)। 

পর্িতবন্ধকতা 
বািড়ওয়ালােদরেক পর্িতবন্ধী ভাড়ােটেদর জনয্ যুিক্তসংগত োকার 
বয্বস্ো করা পর্েয়াজন যােত তারা আবাসেনর সুিবধাগুিল সমানভােব িনেত 
ও বয্বহার করেত পােরন। একিট “যুিক্তসংগত োকার বয্বস্ো” হল এক 
ধরেনর নীিত বা পিরবিতর্ত িনয়ম যা সম্পিকর্ত েকানও ভাড়ােটর িনিদর্ষ্ট 
পর্িতবন্ধকতার সেঙ্গ এবং েকানও বািড়ওয়ালার উপের অতয্ািধক উচ্চ 
বয্য় আেরাপ কের না অেবা অনয্ানয্ ভাড়ােটর ক্ষিত কের না বা অসুিবধা 
�টায় না, েযমন ভবেন “েপাষা পর্াণী রািা যােব না” নীিত োকা সত্েতব্ও 
েকানও অন্ধ বা মানিসক পর্িতবন্ধকতা োকা ভাড়ােটেক একিট সহায়ক 
কুকুর বা েকানও সহচর পর্াণী রািেত অনুমিত েদওয়া (42 U.S.C.A § 
3604(f)(3)।

পাশাপািশ, েকানও বািড়ওয়ালা েকানও পর্িতবন্ধী ভাড়ােট দব্ারা দিল করা 
িবদয্মান পর্াঙ্গণগুিলর যুিক্তসঙ্গত কািােমাগত পিরবতর্েন অনুমিত 
অসব্ীকার করেত পােরন না, যিদ এই জাতীয় পিরবতর্নগুিল ভাড়ােটর 
দব্ারা পর্াঙ্গণগুিলেক সম্পূণর্ভােব বয্বহার বহন করা ও ভাড়ােটর 
বয্য়কর্েম গৃহীত হওয়ার েক্ষেতর্ পর্েয়াজন হেয় োেক। এই ধরেনর 
পিরবতর্নগুিলর মেধয্ বােরুেম একিট র ্যাম্প ততির করা বা গর্য্াব বার 
বসােনা অন্তভুর্ক্ত োকেত পাের।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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যিদও, বািড়ওয়ালােক অনুমিত েদওয়ার শতর্ িহসােব সংেশাধেনর আেগ 
পর্চিলত অবস্োেত পর্াঙ্গণিটর অভয্ন্তর িেিরেয় েদওয়ার েক্ষেতর্ 
েকানও ভাড়ােটর সম্মিতর পর্েয়াজন হেত পাের (42 U.S.C.A. §3604(f) 
(3))।

েযসব পর্িতবন্ধী ভাড়ােটর োকার জায়গা পর্েয়াজন, তােদর বািড়ওয়ালােক 
েস িবষেয় জানােনা ও পর্েয়াজনীয় বাসস্োেনর অনুেরাধ করা উিচত। 
যিদও এই ধরেনর অনুেরাধ িলিিতভােব েদওয়ার পর্েয়াজন হয় না, তেব 
েকানও পর্কার িবতেকর্র েক্ষেতর্ এিট পর্ায়শই সহায়ক হয়। েকানও 
বািড়ওয়ালা পর্িতবন্ধকতার পর্মাণ জািনেয় ও উদ্ভূত েযেকানও কাযর্কির 
সীমাবদ্ধতার বণর্না কের েকানও সব্াস্েয্েসবা েপশাদােরর কাে েেেক 
নিে পর্দশর্েনর আেবদন জানােত পােরন। েয পর্িতবন্ধী ভাড়ােটর মেন 
হয় েয েকানও বািড়ওয়ালা অেযৌিক্তকভােব েকানও যুিক্তসঙ্গত োকার 
অনুেরাধ পর্তয্ািয্ান কেরেেন, িতিন U.S.-এর আবাসন ও নগর উন্নয়ন 
িবভাগ (HUD)-এর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন।

তবষময্ 
জািত, ধমর্, বণর্, জাতীয় উত্স, িলঙ্গ, পর্িতবন্ধকতা, বয়স, AIDS বা 
HIV িস্েিত, মদয্পান, তববািহক িস্েিত বা পািরবািরক অবস্োর কারেণ 
বািড়ওয়ালা েকানও বয্িক্ত বা েগাষ্িীর কাে েেেক ভাড়া িনেত, ইজারা 
নবীকরণ করেত অসব্ীকার বা অনয্োয় তােদর িবরুেদ্ধ তবষময্মূলক 
আচরণ করেত পােরন না। িনউ ইয়কর্ িসিটেত, ভাড়ােটেদরেক তবধ েপশা, 
েযৌন পর্বণতা, সঙ্গীর িস্েিত ও অিভবাসন িস্েিতর সােপেক্ষ তবষেময্র 
িবরুেদ্ধ আরও িনরাপত্তা েদওয়া হেয়েে। এোড়া, িনউ ইয়কর্ েস্টেটর 
বািড়ওয়ালােদর দব্ারা আেয়র তবধ উত্েসর িভত্িতেত ভাড়ােটেদর িবরুেদ্ধ 
তবষময্মূলক বয্বহার িনিষদ্ধ, যার মেধয্ অন্তভুর্ক্ত সামািজক 
সুরক্ষা বা ধারা 8-এর রিসেদর মেতা েযেকানও ধরেনর যুক্তরাষ্টর্ীয়, 
রাজয্িভত্িতক বা স্োনীয় নাগিরক সহায়তা েেেক পর্াপ্ত আয় 
(কাযর্িনবর্াহী আইন § 296(5); NYC অয্াডিমন। েকাড § 8-107).
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বািড়ওয়ালারা েকানও অয্াপাটর্েমন্ট ভাড়া িদেত অসব্ীকার কের অেবা 
অসেন্তাষজনক ইজারার শতর্ েজার কের চািপেয় েদওয়ার মাধয্েম 
সন্তান িনেয় বসবাসকারী েকানও বয্িক্তর সেঙ্গ তবষময্মূলক আচরণ 
করেত পােরন না, কারণ বয্িক্তিটর সন্তান রেয়েে। এই িবিধিনেষধগুিল 
পর্বীণ নাগিরকেদর েক্ষেতর্ আবাসন ইউিনটগুিলেত পর্েযাজয্ নয়, 
েযগুিল যুক্তরাষ্টর্ীয় সরকার কতৃর্ক ভতুর্িকপর্াপ্ত বা িবমাকৃত। এই 
িবিধিনেষধগুিল পর্বীণ নাগিরকেদর েক্ষেতর্ আবাসন ইউিনটগুিলেত 
পর্েযাজয্ নয়, েযগুিল যুক্তরাষ্টর্ীয় সরকার কতৃর্ক ভতুর্িকপর্াপ্ত 
বা িবমাকৃত। পাশাপািশ, েকানও ইজারার েক্ষেতর্ই ভাড়া োকার সময় 
ভাড়ােটেদর িনঃসন্তান োকার পর্েয়াজন হেত পাের না (স্োবর সম্পত্িত 
আইন §237; স্োবর সম্পত্িত আইন §237-a)।

অিভযুক্ত তবষময্মূলক আবাসন অনুশীলন �টা বা স্েিগত হওয়ার এক 
বেেরর মেধয্ বাদী পেক্ষর HUD-এর সেঙ্গ েযাগােযাগ করা উিচত। 
িনউ ইয়কর্ িসিটেত, বাদী পক্ষ তবষময্মূলক �টনািট সং�িটত হওয়ার 
তািরি েেেক এক বেেরর মেধয্ NYC মানবািধকার কিমশেন অিভেযাগ 
দােয়র করেত পাের। েকানও বাদী পক্ষ এোড়াও এই আইন লঙ্�নকারী 
বািড়ওয়ালােদর িবরুেদ্ধ ক্ষিতর জনয্ মামলা করেত এবং সেল হেল 
আইনজীবীর িে আদায় করেত পাের (NYC অয্াডিমন। েকাড § 8-109; 42 
U.S.C.A.§3610(a) (1).

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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েহনস্ো 
েকানও ভাড়ােটেক অয্াপাটর্েমেন্টর বাইের েবর কের েদওয়া বা েকানও 
ভাড়ােটেক আইন অনুসাের ভাড়ােটেদর েদওয়া েকানও অিধকার েেেড় িদেত 
বাধয্ করার উেদ্দেশয্ েযেকানও পদেক্ষপ করা বািড়ওয়ালার েক্ষেতর্ 
িনিষদ্ধ। েকানও বািড়ওয়ালা, বা বািড়ওয়ালার হেয় কাজ করা েকানও 
পক্ষই ভাড়ােটেদর েগাপনীয়তা, আরাম বা অয্াপাটর্েমেন্টর মেধয্ 
শািন্তেত উপেভাগ করার েক্ষেতর্ হস্তেক্ষপ করেত পােরন না। েহনস্ো 
শারীিরক বা েমৌিিক িনযর্াতন, ইচ্োকৃতভােব পিরেষবা িদেত অসব্ীকার 
করা, বাধাদানকারী িনমর্াণ বা সংস্কার পর্কল্প েযগুিল সব্াস্েয্, 
সুরক্ষা ও েকানও অয্াপাটর্েমেন্টর বয্বহাের বাধা েদয় বা েবআইিন 
মামলা েমাকদ্দমার মেতা একািধক উদাহরেণর রূপ িনেত পাের। যিদ 
েকানও বািড়ওয়ালা িমেয্া কো বেলন বা ইচ্োকৃতভােব েকানও ভাড়ােটর 
কােে আইনিটর ভুল বয্ািয্া েদন, তেব এিটও েহনস্োর কারণ হেত পাের। 
মারাত্মক েহনস্ো আচরণ েবআইিন উেচ্েদ হেত পাের এবং বািড়ওয়ালারা 
নাগিরক ও েেৌজদাির উভয় পর্কার দেণ্ডই েদাষী সাবয্স্ত হেত পােরন, 
স্োবর সম্পত্িত আইন § 768-এর অধীেন েহনস্োর েক্ষেতর্ একিট 
পর্েম েশর্িণর েবআইিন কােজর আকাের।

ভাড়া দব্ারা িনয়িন্তর্ত ভাড়ােট, যারা মেন কেরন েয তারা েহনস্োর িশকার 
হেয়েেন, তােদর DHCR-এর সােে েযাগােযাগ করা উিচত। NYC-েত, েয 
বািড়ওয়ালারা েহনস্োর জনয্ েদাষী সাবয্স্ত হেবন, তােদর পর্েমবার 
অপরােধ $2,000 অবিধ এবং পরবতর্ী পর্িতিট অপরােধর জনয্ $10,000 
পযর্ন্ত জিরমানা হেত পাের। িনিদর্ষ্ট পিরিস্েিতেত, ভাড়া দব্ারা 
িনয়িন্তর্ত ভাড়ােটর েহনস্ো একিট E েশর্িণর জ�নয্ অপরােধর কারণ 
হেত পাের (দণ্ড আইন§ 241.05; NYC অয্াডিমন েকাড §§ 27-2004, 
27-2005)।

িনউ ইয়কর্ িসিটর ভাড়ােটেদর েহনস্োর িবরুেদ্ধ অিতিরক্ত সুেযাগ-সুিবধা 
রেয়েে। ভাড়া্েটরা আবাসন আদালেত একিট দািব জানােত পােরন এবং 
যিদ লঙ্�েনর �টনা পর্মািণত হয়, তেব বািড়ওয়ালােদর িবরুেদ্ধ আদালত 
িনয়ন্তর্েণর আেদশ জাির করেত পাের Admin Code § 27-2115)।
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েপাষয্
ভাড়ােটরা তােদর অয্াপাটর্েমেন্ট েপাষয্েদর রািেত পােরন, যিদ না 
তােদর ইজারােত িনিদর্ষ্টভােব এিট িনিষদ্ধ করা োেক। েযসব ভাড়ােটরা 
েপাষয্েদর িনিষদ্ধ করা সংকর্ান্ত ইজারার িবধান লঙ্�ন কেরন, 
বািড়ওয়ালারা তােদর উেচ্েদ করেত সক্ষম হেত পাের। িনউ ইয়কর্ িসিট 
ও Westchester কাউিন্টর েসইসব একািধক বাসস্োেন েকানও ‘েপাষয্ 
বারণ’ সংকর্ান্ত ইজারার শুল্ক মকুে বেল ধরা হয়, েযিােন েকানও 
ভাড়ােট “পর্কােশয্ ও সবর্জনিবিদতভােব” েকানও েপাষয্েক কমপেক্ষ 
িতন মাস িনেজর কােে রােি এবং ভবেনর মািলক বা মািলেকর পর্িতিনিধর 
এই িবষেয় জানা োেক। তেব এই িনরাপত্তািট পর্েযাজয্ নয় নাগিরক 
আবাসনগুিলেত বা েযিােন পর্াণীিট ক্ষিতর কারণ হয়, এক পর্কােরর 
উপদর্ব অেবা অনয্ানয্ ভাড়ােটেদর জীবেন যেেষ্ট হস্তেক্ষপ কের 
(NYC অয্াডিমন। েকাড§ 272009.1(b); Westchester কাউিন্ট আইন, 
দো 695.11)।

েযসকল ভাড়ােট দৃিষ্টহীন বা বিধর, তােদর েক্ষেতর্ তােদর ইজারােত 
“েপাষয্ বারণ” সংকর্ান্ত শুল্ক িনিবর্েশেষ সহায়ক কুকুর বা পিরেষবা 
সররবরাহকারী কুকুর রািার অনুমিত রেয়েে। এোড়াও, দী�র্স্োয়ী 
মানিসক সমসয্া োকা ভাড়ােটেদর েক্ষেতর্ আেবগপর্বণ সহায়ক পর্াণী 
রািার অনুমিত রেয়েে (NY নাগিরক অিধকার আইন § 47-b)।
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ভাড়ােটরা তােদর অয্াপাটর্েমেন্ট েপাষয্েদর 
রািেত পােরন, যিদ না তােদর ইজারােত 

িনিদর্ষ্টভােব এিট িনিষদ্ধ করা োেক। েযসব 
ভাড়ােটরা েপাষয্েদর িনিষদ্ধ করা সংকর্ান্ত 

ইজারার িবধান লঙ্�ন কেরন, বািড়ওয়ালারা তােদর 
উেচ্েদ করেত সক্ষম হেত পাের।

ভাড়ােটেদর বয্িক্তগত িনরাপত্তা
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িনিমর্ত ও অস্োবর বািড়
ভাড়া বৃিদ্ধ সীিমত করা 
েবিশরভাগ েক্ষেতর্, বৃিদ্ধ পাওয়া ভাড়ার অন্তগর্ত োেক বািড় ভাড়া ও 
েয েকানও পািরশর্িমক বা উপেযািগতা, তা সীিমত োেক 3%-এর মেধয্, 
তেব পােকর্র মািলকরা ভাড়ািট “যুিক্তসঙ্গত” িহসােব িনধর্ািরত হেল ভাড়া 
6% পযর্ন্ত বাড়ােত পােরন। অস্োয়ী বািড়ওয়ালা যিদ ভাড়া বাড়ােনার 
জনয্ বেলন, যা 3%-এর েবিশ, তাহেল ভাড়ােটরা আদালেত ভাড়া বৃিদ্ধ িনেয় 
মামলা করেত পােরন। বৃিদ্ধ যুিক্তসঙ্গত িকনা, তা িবচারক িনধর্ারণ 
করেবন। 

সমস্ত িনিমর্ত অঞ্চেলর বািড় সংকর্ান্ত ইজারােত ভাড়ােটর অিধকার 
সম্পিকর্ত একিট চালক অন্তভুর্ক্ত করা আবশয্ক।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া িদেয় মািলকানা েনওয়ার েক্ষেতর্ িনরাপত্তা
েকানও িনিমর্ত অঞ্চেলর বািড়ওয়ালার সেঙ্গ একিট ভাড়া িদেয় মািলকানা 
গর্হণ সংকর্ান্ত চুিক্তেত পর্েবশকারী বয্িক্তেক অবশয্ই একিট চুিক্ত 
সরবরাহ করেত হেব, যােত পিরষ্কারভােব বণর্না করা আেে: 

• চুিক্তর শতর্াবলী;

• চুিক্তর সময়কােল বেকয়া োকা সমস্ত পািরশর্িমক, ভাড়া বা 
অনয্ানয্ চাজর্; 

• উত্পািদত বািড়র তবধ বাজার দর এবং

• ভাড়া েদওয়ার সময়কােল গুরুতর েমরামত ও উন্নয়নগুিল কভার 
করার েক্ষেতর্ িনিমর্ত অঞ্চেলর বািড়ের মািলেকর দািয়তব্। 

পর্িতিট ভাড়া িদেয় মািলকানা েনওয়া সংকর্ান্ত চুিক্তেত অবশয্ই উেল্লি 
করা উিচত েয সম্পত্িতিটর মািলকানা স্োনান্তর না হওয়া পযর্ন্ত 
ভাড়ােট ভাড়া বািড় দিল কের োকেত পারেবন। এোড়াও এিট উেল্লি 
করেত হেব েয েসই সময় অবিধ অস্োয়ী বািড়ওয়ালা বািড়িট আবাসেযাগয্ 
অবস্োয় রািা, সমস্ত পর্ধান েমরামত করা ও উন্নয়ন �টােনা এবং 
এিটেক এমন শতর্ েেেক মুক্ত রািার েক্ষেতর্ দায়বদ্ধ, যা ভাড়ােটর 
সব্াস্েয্ ও সুরক্ষার পেক্ষ িবপজ্জনক। 

ভাড়া িদেয় মািলকানা েনওয়া ভাড়ােটরা ভাড়া িদেয় মািলকানা চুিক্তর 
সােপেক্ষ পর্দত্ত সমস্ত অেের্র সুস্পষ্ট িববরণ সমিনব্ত একিট িববৃিত 
বেের একবার পাওয়ার অিধকারপর্াপ্ত। যিদ অস্োয়ী বািড়ওয়ালার দব্ারা 
ইজারা সমাপ্ত করা হয়, তাহেল ভাড়া িদেয় মািলকানা সােপেক্ষ পর্দত্ত 
সমস্ত অের্ মািলকেক অবশয্ই িেিরেয় িদেত হেব। 
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পািরশর্িমেকর উপের সীমাবদ্ধতা 
িনিমর্ত অঞ্চেলর অস্োয়ী বািড়ওয়ালারা ভাড়া েদির কের পিরেশােধর 
েক্ষেতর্ পর্েযাজয্ চাজর্ সংগর্হ করেত পােরন, শুধুমাতর্ যিদ ইজারােত 
বা িনিমর্ত অঞ্চেলর অস্োয়ী বািড়র িবিধগুিলেত েদির কের পিরেশােধর 
েক্ষেতর্ পর্েযাজয্ চােজর্র িবধান উপিস্েত োেক, িকন্তু েময়াদ েশষ 
হওয়ার তািরেির 10 িদেনর মেধয্ পর্াপ্ত ভাড়া পিরেশােধর উপের েদির 
কের পিরেশােধর েক্ষেতর্ পর্েযাজয্ চাজর্ সংগর্হ করা যােব না। েদির কের 
পিরেশােধর েক্ষেতর্ পর্েযাজয্ চাজর্ চকর্বৃিদ্ধ হাের বাড়ােনা যায় না এবং 
অিতিরক্ত ভাড়া িহসােব িবেবচনা করা হয় না। 

েকানও ভাড়ােট আইনজীবীর পািরশর্িমক পিরেশাধ করেবন - এরকম দািব 
েকানও িনিমর্ত অঞ্চেলর অস্োয়ী মািলক জানােত পােরন না, যিদ না 
েকানও আদালেতর আেদেশ েসই পািরশর্িমক তারা পাওয়ার েযাগয্ হয়।

বয্বহাের পিরবতর্ন সংকর্ান্ত িবজ্ঞিপ্ত
যিদ েকানও অস্োয়ী বািড়ওয়ালা চান তােদর বতর্মান বািসন্দারা বািড় 
েেেড় িদক, কারণ তারা িনিমর্ত অঞ্চেলর অস্োয়ী বািড়িটেক অনয্ 
েক্ষেতর্ কােজ লাগােবন বেল পিরবিতর্ত করেেন, েসেক্ষেতর্ অস্োয়ী 
বািড়ওয়ালার দব্ারা বািড়িটর বয্বহার পিরবতর্ন সংকর্ান্ত িবজ্ঞিপ্ত 
পর্কােশর পের দু’বের পযর্ন্ত তারা উেচ্েেদর কাযর্কর্ম শুরু করেত 
পারেবন না। 

যিদ বািসন্দা তােদর অস্োয়ী বািড়র মািলক হন এবং অস্োয়ী বািড়ওয়ালা 
চান তারা বািড় েেেড় িদক কারণ তারা জিমিটর বয্বহার পিরবতর্ন করেত 
চান, েসেক্ষেতর্ বািড় পিরবতর্ন সংকর্ান্ত বয্েয়র ক্ষিতপূরণ েদওয়ার 
জনয্ তােদর অবশয্ই বািসন্দািটেক $15,000 পযর্ন্ত ভাতা িদেত হেব। 

যিদ আপিন িবশব্াস কেরন েয েকানও িনিমর্ত অঞ্চেলর অস্োয়ী 
বািড়ওয়ালা আইনিট অনুসরণ করেেন না, তাহেল আপিন িনউ ইয়কর্ 
েস্টেটর বািড় ও সম্পর্দায় পুননর্বীকরণ-এর সােে  (hcr.ny.gov)
ওেয়বসাইেট েযাগােযাগ করেত পােরন। িনিমর্ত অস্োয়ী বািড় সংকর্ান্ত 
অিভেযােগর েপর্াগর্াম হটলাইনিট হল  (800) 432-4210 ।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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ভাড়া িদেয় মািলকানা েনওয়া ভাড়ােটরা ভাড়া িদেয় 
মািলকানা চুিক্তর সােপেক্ষ পর্দত্ত সমস্ত অেের্র 
সুস্পষ্ট িববরণ সমিনব্ত একিট িববৃিত বেের একবার 
পাওয়ার অিধকারপর্াপ্ত। যিদ অস্োয়ী বািড়ওয়ালার 

দব্ারা ইজারা সমাপ্ত করা হয়, তাহেল ভাড়া িদেয় 
মািলকানা সােপেক্ষ পর্দত্ত সমস্ত অের্ মািলকেক 

অবশয্ই িেিরেয় িদেত হেব।

িনিমর্ত ও অস্োবর বািড়
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একিট অয্াপাটর্েমন্ট সন্ধান করা
িরেয়ল এেস্টেটর দালাল 
একজন গর্াহক একিট উপযুক্ত অয্াপাটর্েমন্ট সন্ধান করেত একজন 
িরেয়ল এেস্টেটর দালালেক িনযুক্ত করেত পােরন। িনউ ইয়কর্ েস্টট িরেয়ল 
এেস্টেটর দালাল এবং িবকর্য় পর্িতিনিধেদর লাইেসন্স েদয়। দালালরা 
তােদর পিরেষবার জনয্ একিট দস্তুির ধাযর্ কের যা সাধারণত পর্েম 
বেেরর ভাড়ার একিট িনধর্ািরত শতাংশ হয়। দস্তুিরর পিরমাণ আইন 
িস্ের কের না এবং সংিশ্লষ্ট পক্ষেদর আেলাচনার মাধয্েম িিক করেত 
হেব। দস্তুির ধাযর্ করার আেগ দালালেক অবশয্ই তার মেক্কলেক একিট 
অয্াপাটর্েমন্ট সন্ধান করেত ও পর্াপ্ত করেত সহায়তা করেত হেব। 
মেক্কলেক বািড়ওয়ালার দব্ারা সব্াক্ষর করা ইজারা সরবরােহর আেগ 
পািরশর্িমক পর্দান করা উিচত নয়। 

ভাড়া িস্েিতকরণ েকােডর অধীেন একজন দালােলর দস্তুির আইিন ভাড়ার 
ঊেধব্র্ অিতিরক্ত “ভাড়া” িহসােব িবেবচনা করা হেত পাের যিন দালাল ও 
বািড়ওয়ালার মেধয্ অতয্ন্ত �িনষ্ি বয্বসািয়ক বা আিের্ক সংেযাগ োেক 
(9 NYCRR § 2525.1)। িরেয়ল এেস্টেটর দালালেদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ 
িনউ ইয়কর্ িডপাটর্েমন্ট অে েস্টেট দােয়র করেত হেব (স্োবর সম্পত্িত 
আইন, §442-e)।

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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অয্াপাটর্েমন্ট সংকর্ান্ত তেয্ পর্দােনর সংস্ো 
অয্াপাটর্েমন্ট তািলকাভুিক্ত পিরেষবা যারা ভাড়ার অয্াপাটর্েমন্ট 
এবং �েরর অবস্োন ও উপলব্ধতা সম্পেকর্ তেয্ পর্দান করার জনয্ 
পািরশর্িমক ধাযর্ কের তােদর অবশয্ই েস্টেটর দব্ারা লাইেসন্সপর্াপ্ত 
হেত হেব (স্োবর সম্পত্িত আইন § 446-b)। এই সংস্োগুিলর দব্ারা 
ধাযর্ করা পািরশর্িমক এক মােসর ভাড়ার েবিশ হেত পারেব না এবং 
অবশয্ই একিট এেস্কর্া অয্াকাউেন্ট জমা রািেত হেব। যিন সংস্োগুিলর 
দব্ারা পর্দত্ত তেেয্র েেেক েকানও ভাড়ার সংস্োন �েট না, তিন পূবর্-
পর্দত্ত পািরশর্িমক েেেক $15.00 বাদ িদেয় সম্পূণর্ রািশ সম্ভাবয্ 
ভাড়ােটেক অবশয্ই েেরত িদেত হেব। এই আইন লঙ্�ন করেল অয্াটিনর্ 
েজনােরল েেৌজদাির মামলা দােয়র করেত পােরন (স্োবর সম্পত্িত আইন § 
446-h)।

পািরশর্িমক 
েকানও ইজারােত সব্াক্ষর করার আেগ, আমানত ও আনুষািঙ্গক পরীক্ষার 
জনয্ েকানও বািড়য়ালা সেবর্াচ্চ $20 ধাযর্ করেত পােরন। বািড়ওয়ালােক 
অবশয্ই আমানত ও আনুষািঙ্গক পরীক্ষার একিট পর্িতিলিপর পাশাপািশ 
েয সংস্ো েেেক েসিট করা হেয়েে, েসিটর একিট চালান আেবদনকারীেক 
িদেত হেব। েকানও বািড়ওয়ালা েকানও আেবদনকারীর কাে েেেক আমানত 
ও আনুষািঙ্গক পরীক্ষার জনয্ ধাযর্ করেত পারেবন না, যিদ তারা 
আেবদনকারীেক একিট পর্িতিলিপ িদেত অক্ষম হন। িবগত 30 িদেনর 
মেধয্ যতক্ষণ না আনুষািঙ্গক বা আমানত সংকর্ান্ত পরীক্ষা করা হয়, 
ততক্ষণ পযর্ন্ত আেবদনকারীরা েকানও পর্কার পািরশর্িমক এড়ােত 
তােদর িনজসব্ আনুষািঙ্গক বা আমানত সংকর্ান্ত পরীক্ষা করােত 
পােরন।

পর্েণাদনা অের্: েকানও সম্ভাবয্ ভাড়ােটর কাে েেেক েকানও িািল 
অয্াপাটর্েমন্ট ভাড়া েনওয়ার েক্ষেতর্ অগর্ািধকার িহসােব আইনসম্মত 
ভাড়া ও সুরক্ষা আমানেতর উপের “পর্েণাদনা অের্” নােম সাধারণভােব 
পিরিচত অিতিরক্ত পািরশর্িমক ধাযর্ করা েবআইিন। পর্েণাদনা 
অের্েক েসইসব পািরশর্িমেকর সমান িহসােব ভাবা উিচত নয় যা েকানও 
লাইেসন্সপর্াপ্ত িরেয়ল এেস্টেটর দালাল দব্ারা আইনসম্মতভােব ধাযর্ 
হয় (দণ্ড আইন § 180.55)।

একিট অয্াপাটর্েমন্ট সন্ধান করা
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ভাড়ােটর িস্কর্িনং েটস্ট বা “িনিষদ্ধ ভাড়ােটর তািলকা” 
েকানও বািড়ওয়ালার সেঙ্গ অতীেত �টা আইিন দব্েন্দব্র িভত্িতেত 
েকানও অয্াপাটর্েমন্ট, ভাড়া বািড় বা েযেকানও অনয্ ধরেনর ভাড়ার জনয্ 
আেবদনকারী েকানও ভাড়ােটেক বািড়ওয়ালা ভাড়া িদেত অসব্ীকার করেত 
পােরন না। উদাহরণসব্রূপ, একজন বািড়ওয়ালা েকানও অয্াপাটর্েমেন্টর 
আেবদনকারীেক অসব্ীকার করেত পােরন না যিদ তারা েমরামত করার জনয্ 
তােদর পূবর্বতর্ী বািড়ওয়ালার িবরুেদ্ধ মামলা কের োেকন। 

পূবর্বতর্ী ভাড়ােট-বািড়ওয়ালা সংকর্ান্ত মামলার উেল্লি োকা েকানও 
ভাড়ােট িস্কর্িনং পিরেষবা িরেপাটর্ বয্বহার করার পের যিদ েকানও 
বািড়ওয়ালা আপনার আেবদন িািরজ কেরন অেবা েসই েরকডর্গুিল িনেজর 
দব্ারা করা পযর্ােলাচনার উপের িনভর্র কের, তাহেল আইেন ধের েনওয়া 
হয় েয এই অতীত �টনার কারেণ আপনার আেবদন িািরজ করা হেয়িেল।  
আপিন অয্াটিনর্ েজনােরেলর দপ্তের অিভেযাগ জানােত পােরন এবং 
বািড়ওয়ালা যিদ আপনােক অসব্ীকার করার েকানও যুিক্তগর্াহয্ কারণ না 
েদিােত পােরন, তাহেল তােক েস্টটেক $500-$1,000.00 -এর মেধয্ একিট 
জিরমানা িদেত হেত পাের।  (স্োবর সম্পত্িত আইন (“RPL”) § 227-f.).
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িনউ ইয়কর্-এর অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিেস

Albany
The Capitol
Albany, NY 12224
(518) 776-2000

হটলাইন:
(800) 771-7755

েশানা/কো বলার 
পর্িতবন্ধী:
(800) 416-8300

ag.ny.gov

New York City
28 Liberty Street
New York, NY 10005
(212) 416-8300

Albany
Hampton Plaza
38-40 State St.
Albany, NY 12207

New York City
25 Beaver Street, 
5th Floor
New York, NY 10004 

সংস্োন

বািড় ও কিমউিনিট পুননর্বীকরণ (DHCR)-এর NYS িবভাগ

hcr.ny.gov
সাধারণ তেয্:HCRInfo@nyshcr.org
ভাড়া পিরচালনা: (833) 499-0343

তবধ ও নয্ায়সংগত আবাসন দপ্তর
518-473-3089

ভাড়ােটর িনরাপত্তা সংকর্ান্ত ইউিনট
tpuinfor@nyshcr.org

কাযর্িনবর্াহী দপ্তর

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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OAG আঞ্চিলক দপ্তর

Binghamton
State Office Building
44 Hawley St, 17 Fl. 
Binghamton, NY 13901 
(607) 251-2770

Brooklyn
55 Hanson Place, STE 1080 
Brooklyn, NY 11217-1523 
(718) 560-2040

Buffalo
Main Place Tower, STE 300A 
350 Main St
Buffalo, New York 14202 
(716) 853-8400

Harlem
163 West 125th St
New York, NY 10027
(212) 364-6010

Nassau
200 Old Country Rd
Suite 240
Mineola, NY 11501
(516) 248-3302

Plattsburgh
43 Durkee Street, STE 700 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 562-3288

Poughkeepsie
One Civic Center Pl.,
Suite 401
Poughkeepsie, NY 12601
(845) 485-3900

Rochester
144 Exchange Blvd.
Rochester, NY 14614
(585) 546-7430

Suffolk
300 Motor Parkway 
Hauppauge, NY 11788
(631) 231-2424

Syracuse
300 South State Street, Suite 300 
Syracuse, NY  13202
(315) 448-4800

Utica
207 Genesee St, Rm. 508
Utica, NY 13501
(315) 864-2000

Watertown
317 Washington St
Watertown, NY 13601
(315) 523-6080

Westchester
44 South Broadway
White Plains, NY 10601
(914) 422-8755

বািড় ও কিমউিনিট পুননর্বীকরণ (DHCR)-এর NYS িবভাগ

সংস্োন
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ভাড়া পিরচালনা সংকর্ান্ত বয্েরা ও েজলা দপ্তর
ভাড়া পিরচালনা সংকর্ান্ত সদর দপ্তর

Bronx

1 Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458
(718) 430-0880

Brooklyn

55 Hanson Place, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11217 
(718) 722-4778

Lower Manhattan

South side of 110th Street
and below

25 Beaver Street, 5th Floor 
New York, NY 10004
(212) 480-6238

Queens

Gertz Plaza
92-31 Union Hall Street, 6th Floor
Jamaica, NY 11433 
(718) 482-4041

Westchester County

75 South Broadway, 3rd Fl 
White Plains, NY 10601 
(914) 948-4434

Upper Manhattan

North side of 110th Street and above
Adam Clayton Powell Jr. 

State Office Building
163 West 125th Street, 5th floor 
New York, NY 10027
(212) 961-8930

িনউ ইয়কর্ িসিটেত ভাড়া িনেদর্শক েবাডর্
1 Centre Street, Suite 2210 
New York, NY 10007
Dial 311 or (212) 639-9675 if calling from outside of New York City
rentguidelinesboard.cityofnewyork.us

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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িনউ ইয়কর্ েস্টেটর নাগিরক পিরেষবা কিমশন
3 Empire State Plaza
Albany, NY  12223
dps.ny.gov

গয্াস, িবদুয্ত্, েলাডেশিডং;
(800) 342-3355

গয্াস, িবদুয্ত্, েোন, েকবল সম্পিকর্ত পিরেষবা ও িবিলং:
(800) 342-3377 

েশানা বা কো বলােত পর্িতবন্ধী গর্াহকরা NYS িরেল পিরেষবার 
মাধয্েম নাগিরক অিধকার িবভােগর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন 
এিােন ডায়াল কের 711 ।

িনউ ইয়কর্ েস্টেটর রাষ্টর্ িবভাগ
িরেয়ল এেস্টট-এর দালাল, পর্িতিনিধ, অয্াপাটর্েমন্ট সংকর্ান্ত তেয্ 
িবেকর্তা, তািলকাভুিক্ত পিরেষবা

New York City
123 William Street
New York, NY 10038-3804 

Albany – স্োয়ী িিকানা
One Commerce Plaza
99 Washington Avenue
Albany, NY 12231-0001
(518) 474-4429
dos.ny.gov

িনউ ইয়কর্ েস্টেটর মানবািধকার িবভাগ
One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458
(888) 392-3644
dhr.ny.gov

Albany – িচিি পািােনার িিকানা
Division of Licensing Services
P.O. Box 22001
Albany, NY 12201-2001

সংস্োন
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িনউ ইয়কর্ িসিটর মানবািধকার সংকর্ান্ত কিমশন
(212) 416-0197
www1.nyc.gov/site/cchr/index.page

কিমউিনিট পিরেষবা েকন্দর্
Manhattan
(212) 306-7450

Brooklyn
(718) 722-3130

িনউ ইয়কর্ িসিটেত লেট েবাডর্
280 Broadway 5th Floor
New York, NY 10007 
(212) 393-2616
www1.nyc.gov/site/loftboard/index.page

U.S-এর আবাসন ও নগর উন্নয়ন িবভাগ (HUD)
New York Regional Office
Jacob K. Javits Federal Office 
26 Federal Plaza, Suite 3541 
New York, NY 10278-0068 
(212) 264-8000 / TTY (212) 264-0927
hud.gov

Albany Office
52 Corporate Circle
Albany, NY 12203-5121 
(518) 862-2801

Bronx
(718) 579-6900

Queens
(718) 657-2465

Staten Island
(718) 390-8506

Buffalo Office (covers Upstate New York)
Lafayette Court
465 Main Street, 2nd Floor 
Buffalo, NY 14203-1780
(716) 551-5755 / TTY (716) 551-5787

আবািসক ভাড়ােটেদর অিধকার িনেদর্িশকা
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িনউ ইয়কর্ িসিটর আবাসন কতৃর্পক্ষ
250 Broadway
New York, NY 10007 
(212) 306-3000

nyc.gov/nycha

গর্াহক েযাগােযাগ েকন্দর্ (CCC)
(718) 707-7771 

গর্াহক েযাগােযাগ েকন্দর্-র পর্েবশসাধয্ অবস্োন
Bronx/Manhattan/Queens 

478 East Fordham Road (1 Fordham Plaza), 2nd Floor
Bronx, NY 10458
Monday-Friday, 8am - 5pm

Brooklyn/Staten Island/Queens 

787 Atlantic Avenue, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11238
Monday-Friday, 8am - 5pm

িনউ ইয়কর্ িসিট বাসভবন সংরক্ষণ উন্নয়ন (HPD)
100 Gold Street
New York, NY 10038
Dial: 311
nyc.gov/html/hpd

সংস্োন





New York State Office of the 
Attorney General Letitia James 

িনউ ইয়কর্ েস্টট এর অয্াটিনর্ 
েজনােরল েলিটিশয়া েজমস এর দপ্তর 

ag.ny.gov             (800) 771-7755
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