
উচ্ছেদ নিনিদ্ধকরণ
নিচ্দদে নিত সকল তথ্য পাওয়া যাচ্ে এই ঠিকািায় NYC.gov/tenantprotection. আরও তচ্থ্যর জি্য 
MOPT’s COVID-19 Fact Page দদখুি ো সেদেচ্িি আপচ্েটসমহূ জািচ্ত 311 এ কল করুি এেং 
"ভাড়াটিয়া দহল্পলাইি" এ নদচ্ত েলুি।

ঘটিাসমহূ

• আপনি যনদ দকাচ্িা োনড়চ্ত কমপচ্ষে 30+ নদি 
ধচ্র থাচ্কি ো ইজারা নিচ্য় থাচ্কি তাহচ্ল দকাচ্িা 
োনড়ওয়ালা আপিাচ্ক হাউনজং দকাচ্টদে র আগাম অিমুনত 
ছাড়াই আপিাচ্ক দসখাি দথচ্ক সনরচ্য় নদচ্ত পারচ্ে িা। 
এটি সময় সাপেক্ষ এবং এই প্রক্রিয়াটিপে আেনার ক্িছু অক্িিার 
রপয়পছ।1

• যনদ আপনি দকাচ্িা ইজারা নিচ্য় ভাড়াচ্ট হি ো আপনি 
কমপচ্ষে 30 নদি ধচ্র আপিার োনড়চ্ত েসোসরত 
থাচ্কি, তাহচ্ল দকাচ্িা নেচারক আচ্দি জানর কচ্র 
োনড়ওয়ালাচ্ক অিমুনত নদচ্লই দকেল আপিাচ্ক উচ্ছেদ 
করা যাচ্ে। যক্ি কিাপনা বাক্িওয়ালা, সুোর বা অন্য কিাপনা 
ব্যক্তি যারা বাক্িওয়ালার জন্য িাজ িপর এমন কিউ আেনাপি 
আেনার অ্যাোর্ট পমপটে োলাবদ্ধ িপর রাপে, োহপল 911 বা 
আেনার স্ানীয় থানায় িল িরুন।

• েুক্লশ যক্ি সহায়ো িরপে অক্ষম হয় োহপল আেক্ন হাউক্জং 
কিাপর্ট  এিটি জরুক্র মামলা শুরু িরপে োপরন যাপি এিটি 
"অববি লিআউর" বলা হয়। এটি এই জন্য িরা হয় যাপে 
আেনার “অক্িিাপর েুনব্টহাল িরা যায়,” যার অথ্ট আেনাপি 
আেনার অ্যাোর্ট পমপটে ক্িপর কযপে কিওয়া হয়।

° জরুক্র মামলাগুক্ল ইপলক্ট্রক্নি েদ্ধক্েপে বা কিাপন শুরু িরা 
কযপে োপর এবং আেক্ন আিালে ভবপন না এপসই হাক্জরা 
ক্িপে োরপবন।

° COVID-19/িপরানাভাইরাস জরুক্র অবস্া চলািালীন 
ক্নউ ইয়ি্ট  ক্সটি হাউক্জং কিাপর্ট র ক্রিয়ািলাে সম্পক্ি্ট ে প্রশ্ন ও 
উপবেপের জন্য অনগু্রহেূব্টি nycourts.gov কিেুন বা সিাল 
9:00 কথপি ক্বিাল 5:00 এর মপি্য ক্নম্নক্লক্েে জরুক্র 
হাউক্জং কিার্ট  কিান নম্বপর িল িরুন।

Bronx 718-618-2500
Harlem 646-386-5409
Kings (Brooklyn) 347-404-9133
New York (Manhattan) 646-386-5730
Queens 718-262-7300
Richmond (Staten Island) 646-386-5409

1 এই দ্ানিয়াচ্র েনণদেত অনধকারগুনল সেদেদা দসইসকল অলাভজিক ো সরকানর 
দ্াগ্ামগুনলচ্ত অংিগ্হণকারীচ্দর জি্য ্চ্যাজ্য িা দযগুচ্লা অস্ায়ী ো ষেণস্ায়ী 
আোসি সরেরাহ কচ্র।

ভাড়াটিয়াচ্দর সংস্ািসমহূ

• আপনি যনদ উচ্ছেচ্দর মচু্খামনুখ হি ো আপিার আোসি 
পনরনস্নত নিচ্য় উচ্বেগ থাচ্ক োহপল সিল ভািাটিয়াপির 
জন্য ক্বনামপূল্য আইক্ন েরামশ্ট োওয়া যায়। অনগু্রহেূব্টি 311 
এ িল িরুন এবং "ভািাটিয়া কহল্পলাইন" এ ক্িপে বলনু অথবা 
কময়পরর অক্িপসর ভািাটিয়াপির সুরক্ষার আমাপির সাপথ 
কযাোপযাে িরুন িরম েূরণ িরুন।

• COVID-19/কচ্রািাভাইরাস জরুনর অেস্া চলাকালীি 
ভাড়াচ্টচ্দর অনধকার সম্পনকদে ত আপচ্েট হওয়া সংস্াি 
এেং তচ্থ্যর জি্য, উচ্ছেচ্দর স্নগতাচ্দি ো হাউনজং 
দকাচ্টদে র নরিয়াকলাপ সম্পচ্কদে  জািচ্ত অনগু্রহেূব্টি ক্ভক্জর 
িরুন MOPT’s COVID-19 Fact Sheet, বা 311 এ িল 
িরুন এবং "ভািাটিয়া কহল্পলাইন" এ ক্িপে বলনু।

আইনি সহায়তায় অ্যাচ্সেস
• নিউ ইয়কদে  নসটি ভাড়াটিয়াচ্দর জি্য নেিামূচ্ল্য আইনি 

পরামিদে ্দাি কচ্র। এই েক্রপেবাগুক্ল অ্যাপসেস িরপে 
অনগু্রহেূব্টি 311 এ িল িরুন এবং "ভািাটিয়া কহল্পলাইন" এ 
ক্িপে বলনু অথবা কময়পরর অক্িপসর ভািাটিয়াপির সুরক্ষার 
আমাপির সাপথ কযাোপযাে িরুন িরম েূরণ িরুন।

• আেক্ন যক্ি উপছেপির মামলার মপুোমকু্ে হন োহপল আেক্ন 
মানবসম্পি প্রশাসপনর এিি ক্সক্ভল জাক্টিপসর ক্সটি অব 
জাক্টিপসর মাি্যপম আেনার প্রক্েক্নক্িত্ব িরার জন্য ক্বনামপূল্য 
এিজন আইনজীবী কেপে সক্ষম হপে োপরন। িীভাপব 
ক্বনামপূল্য আইক্ন সহায়ো োওয়া যায় কস সম্পপি্ট  েপথ্যর জন্য, 
অনগু্রিেূব্টি 311 এ িল িরুন এবং "ভািাটিয়া কহল্পলাইন" এ 
ক্িপে বলনু বা nyc.gov/civiljustice কিেুন।

কীভাচ্ে নেিামচূ্ল্য আইনি পরামিদে পাচ্েি দস সম্পচ্কদে  তচ্থ্যর জি্য অিগু্হপেূদেক 
311 এ কল করুি এেং িহচ্রর ভাড়াটিয়া দহল্পলাইি এ নদচ্ত েলুি।

[Bengali]

https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
https://www.nycourts.gov/courts/nyc/housing/lockouts.shtml
https://www.nycourts.gov/
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/contact-us
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/contact-us
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/contact-us
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/legal-assistance.page


ভাড়া ও ইউটিনলটি সহায়তা
যনদ আপিার কাচ্ছ দকাচ্িা ভাড়া ভতুদে নক থাচ্ক এেং 
আপিার ভাড়ার অিদুাি পাওয়ার জি্য লড়াইরত 
থাচ্কি:

• NYCHA Public Housing – আেক্ন যক্ি এিজন 
NYCHA (New York City Housing Authority, 
NYCHA) অক্িবাসী হপয় থাপিন, োহপল আেক্ন ভািা 
েক্রপশাপি অক্ষমো এর জন্য এিটি ভািা হ্াপসর কযাে্য হপে 
োপরন। যক্ি িম্টপক্ষপরে আেনার িম্টঘণ্া িারা হয় বা আেক্ন 
যক্ি চািক্র হাক্রপয় কিপলন োহপল আেক্ন এিটি োৎক্ষক্ণি 
অন্তব্টেতীিালীন েুনঃসংপশািন সম্পন্ন িরপে োপরন। েক্রবারবে্ট 
718-707-7771 এ িল িপর অেশন 5 ক্নব্টাচন িরপে 
োপরন।

• NYCHA অধ্যায় 8 – NYCHA আপয়র ক্ষক্ের িারপণ 
ভািা েক্রপশাপি অক্ষমোর ক্শিার েক্রবারগুক্লপি স্ব-
েক্রপেবা কোর্ট ালটি কিোর জন্য উৎসাক্হে িপর। অি্যায় 
8 অংশগ্রহণিারীরা NYCHA Self-Service Portal 
এর মাি্যপম এিটি অন্তব্টেতীিালীন েুনঃসংপশািন সম্পন্ন িপর 
েক্রবাপরর আপয়র হ্াস ক্রপোর্ট  িরপে োপরন। ইটোরপনর 
অ্যাপসেসক্বহীন েক্রবারগুক্ল এিটি অনপুরাি জমা ক্িপে োপরন 
এই ঠিিানায় P.O. Box 19196, Long Island City, 
NY 11101-9196 বা সহায়োর জন্য NYCHA এর গ্রাহি 
কযাোপযাে কিপ্রে 718-707-7771 নম্বপর িল িরপে োপরন।

• HPD (New York City Department of Housing 
Preservation and Development, HPD) 
অধ্যায় 8 – কযসিল ভাউচারিারী আপয়র অবনমপনর 
িারপণ ভািা েক্রপশাপি ক্হমক্শম োপছেন োরা আপয়র 
অবনমপনর ক্রপোপর্ট র িরম েূরণ িরপে োপরন এবং এটি 
DTRIncomeDecrease@hpd.nyc.gov ঠিিানায় 
োঠাপে োপরন বা Document Portal এ আেপলাড িরপে 
োপরন। ি্যাপসের মাি্যপম ইটোরপনর অ্যাপসেসক্বহীন েক্রবারগুক্ল 
িরম এবং ডকুপমপটেশন জমা ক্িপে োপর 212-863-5299 
নম্বপর বা HPD Division of Tenant Resources, 
100 Gold Street Room 1-M, New York NY 
10038 ঠিিানায় কমইল িরপে োপর। অনগু্রহ িপর লক্ষ্য িরুন 
কয HPD এর ক্াপয়টে েক্রপেবাক্ি এেন জনসািারপণর জন্য বন্ধ 
রপয়পছ।

• CityFHEPS – আেক্ন যক্ি কিাপনা CityFHEPS 
কপ্রাগ্রাপমর অংশগ্রহণিারী হন ক্যক্ন আপয়র ক্ষক্ের ক্শিার 
হপয়পছন, োহপল আেক্ন আেনার ভািার অনিুান েক্রবি্টপনর 
জন্য এিটি অনপুরাি জমা ক্িপে োপরন এই ঠিিানায় 
RAPRenewals. hra. nyc. gov.

যনদ আপনি ভাড়া সহায়তার জি্য আচ্েদি করচ্ত 
চাি:
NYC কসাশ্যাল সাক্ভ্ট পসস/ক্হউম্যান ক্রপসাস্ট অ্যাডক্মক্নপ্রেশন 
(DSS/HRA) ক্বভাপের ভািাটিয়াপির সহায়োর জন্য ক্বক্ভন্ন 
কপ্রাগ্রাম রপয়পছ। আেক্ন নেি সহায়োর জন্য আপবিন িরপে 
োরপবন, যার মপি্য চলক্ে মাক্সি ভািা ভেু্ট ক্ি এবং/অথবা 
এিিালীন জরুক্র সহায়ো/ওয়ান-শর-ক্ডল (EA/OSD) ভািা 
বপিয়া বা ইউটিক্লটি বপিয়াগুক্ল অন্তভু্ট তি রপয়পছ। আেক্ন কয মাি্যপম 
আপবিন িরপে োরপবন:

• ACCESS NYC – আেক্ন ভািা সহায়ো বা বপিয়ার কযাে্য 
ক্িনা ো কিেপে ACCESS NYC কিেুন।

• 311 এ িল িপর Homebase এর েৃহহীনো প্রক্েপরাি কপ্রাগ্রাম 
“Homebase” এ ক্িপে বলনু বা আেনার ক্নিরস্ অক্িপস িল 
িরপে Homebase locator ব্যবহার িরুন।

• ভািাটিয়া কহল্পলাইপন িল িরপে অনগু্রহেূব্টি 311 এ িল িরুন 
এবং "ভািাটিয়া কহল্পলাইন" এ ক্িপে বলনু অথবা কময়পরর 
অক্িপসর ভািাটিয়াপির সুরক্ষার আমাপির সাপথ কযাোপযাে িরুন 
িরম েূরণ িরুন।

ACCESS NYC এিটি কসলি-ক্্রিক্নং রুল যা আেক্ন আেনার 
েক্রবার সম্পপি্ট  কয েথ্য ক্লপেপছন কসই েপথ্যর উের ক্ভক্তি িপর 
প্রপয়াপের ক্বেপয় ক্বপবচনা িরার জন্য সব্টজনীন িম্টসূক্চ েক্রচালনা 
িপর। ACCESS NYC আেনাপি িীভাপব আপবিন িরপে হপব 
ো জানাপব, েপব এটি আেনার আপবিন কযাে্য হওয়ার ে্যারাক্টে 
কিয় না।
অনলাইপন ACCESS NYC কিেুন এই ঠিিানায় 
nyc. gov/ acesshra বা Access HRA অ্যাপের মাি্যপম 
(iOS এবং Android)।

অস্ীকৃনত সম্পনকদে ত দঘািণা: এই দ্ানিওচ্র ্দত্ত তথ্য আইনি পরামিদে গঠি কচ্র িা। এই দ্ানিওচ্র সমস্ত তথ্য, সামগ্ী 
এেং উপকরণগুনল দকেলমাত্র সাধারণ তচ্থ্যর জি্য।

কীভাচ্ে নেিামচূ্ল্য আইনি পরামিদে পাচ্েি দস সম্পচ্কদে  তচ্থ্যর জি্য অিগু্হপেূদেক 
311 এ কল করুি এেং িহচ্রর ভাড়াটিয়া দহল্পলাইি এ নদচ্ত েলুি।

[Bengali]

https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/rent-hardship.page
https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/rent-hardship.page
https://selfserve.nycha.info/eservice_enu/start.swe?SWECmd=Start&SWEHo=selfserve.nycha.info#no-back-button
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/reporting-income-decrease-form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/reporting-income-decrease-form.pdf
https://a806-asap.nyc.gov/HPDPortal/#/login
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
https://access.nyc.gov/eligibility/#step-1
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/contact-us
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/contact-us
https://access.nyc.gov/eligibility/#step-1
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/

