NYS COVID Rent Relief Application(NYS ক োভিড কেন্ট ভেভিফ
অ্যোভিক শন):
য োগ্যতো হিসোবকোরী
এটি আববদনকোরী য োর্টোবের যিোম ৃষ্ঠো - হনম্নহেহিত আববদনকোরীবদর অগ্রসর িওযোর য োগ্যতো
আবেব হকনো যসই সম্পবকট হনম্নহেহিত মূে প্রশ্নগুহে হনর্টোরণ কবর।
•

•

•

•

•

•

প্রশ্ন: আ নোর প্রোথহমক বোসস্থোন হক New York State-এ?
o আ নোর প্রোথহমক বোসস্থোন New York State-এ হদ িবয থোবক তোিবে অনুগ্রি
কবর উবেি করুন
প্রশ্ন: আ হন হক আ নোর প্রোথহমক আবোসনটি ভোড়ো হদবেন?
o আ হন হদ আ নোর আবোসবনর জনয ভোড়ো হদবয থোবকন তোিবে অনুগ্রি কবর
উবেি করুন
o দ্রষ্টবয: এর মবর্য হনহমটত বোহড়গুবেোবত োকট অন্তভুট ক্ত রবযবে।
প্রশ্ন: যকোহভড-19 মিোমোরীজহনত কোরবণ 1েো এহপ্রে 2020 - 31 জুেোই, 2020-এর
সমযকোবে আ হন বো আ নোর হরবোবরর অনয যকোনও প্রোপ্তবযস্ক (যদর) উ োজটন হক
কবম যগ্বে?
o য োগ্যতো সংক্রোন্ত যপ্রোগ্রোবমর সমযকোবে আ নোর উ োজটবনর হরমোণ হ্রোস য বযবে
হকনো অনুগ্রি কবর তো হনহদট ষ্ট করুন: 1 এহপ্রে – July 31, 2020
প্রশ্ন: আ হন হক বতট মোবন Section 8(হবভোগ্ 8) আবোসন সিোযতো য বযবেন বো
োবহেক আবোসনগুহেবত বসবোস করবেন য িোবন আ নোর ভোড়ো আ নোর আবযর 30%
অহতক্রম করবত োবর নো?
o আ নোর কোবে বতট মোবন Section 8 Housing Choice Voucher(হবভোগ্ 8
আবোসন চবযস ভোউচোর) থোকবে, োবহেক িোউহজংবয বসবোস কবরন বো হবভোগ্
8 প্রকল্প হভহিক আবোবস বোস কবরন হকনো অনুগ্রি কবর তো হনহদট ষ্ট করুন
প্রশ্ন: কতজন মোনুষ (আ হন এবং অনযোনয সমস্ত প্রোপ্তবযস্ক এবং নোবোেক সি)
বোসভববন বসবোস কবরন?
o ভোড়ো ইউহনবর্ বসবোসকোরী প্রোপ্ত বযস্ক এবং হিশুবদর যমোর্ সংিযো অন্তভুট ক্ত
করুন
প্রশ্ন: মোচট 1, 2020-এর আবগ্ আ নোর মোহসক উ োজটন কত হেে:
o অনুগ্রি কবর আ নোর যমোর্ মোহসক উ োজট ন সম্পবকট তথয হদন, আদোেত-

আবদিপ্রোপ্ত ভরণব োষণ, স্বোমী-স্ত্রীর এবকঅ বরর সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষোর
প্রহতবন্ধকতো, SSI সুব োগ্সুহবর্োগুবেো, সন্তোবনর সিোযতোর দরুন অথট প্রদোন,
যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো, Pandemic Unemployment
Assistance(মিোমোরী দরুন যবকোরবত্বর জনয সিোযতো) (PUA) বো Pandemic

Unemployment Compensation(মিোমোরী দরুন যবকোরবত্বর জনয আহথটক
সিোযতো প্রদোন) (PUC) যেব্রুযোরী 2020
টন্ত।
•

প্রশ্ন: আববদবনর সময আ নোর হরবোবরর যমোর্ মোহসক আয কত?
o অনুগ্রি কবর আ নোর যমোর্ মোহসক উ োজট ন সম্পবকট তথয হদন, আদোেত-

আবদিপ্রোপ্ত ভরণব োষণ, স্বোমী-স্ত্রীর এবকঅ বরর সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষোর
প্রহতবন্ধকতো, SSI সুব োগ্সুহবর্োগুবেো, সন্তোবনর সিোযতোর দরুন অথট প্রদোন,
যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো, Pandemic Unemployment
Assistance(মিোমোরী দরুন যবকোরবত্বর জনয সিোযতো) (PUA) বো Pandemic
Unemployment Compensation(মিোমোরী দরুন যবকোরবত্বর জনয আহথটক
সিোযতো প্রদোন) (PUC) আজবক
টন্ত।
যকোনও আববদনকোরীবক COVID Rent Relief(যকোহভড যরন্ট হরহেে)-এর ভতুট হকর জনয
আববদন করো উহচত হকনো তো হনর্টোরবণর জনয এটি প্রোথহমক হববেষণ। য োগ্যতো অবনকগুহে
হবষবযর উ র হনভট রিীে ো
টোবেোচনোর জনয সম্পূণট ো অযোহিবকিবন যেিো িবব।
আববদন
হবহভন্ন প্রকোর আববদন:
•
•

আহম- আববদনকোরীরো প্রোথহমক আববদনকোরী হিসোবব তথয হেিবত োরববন এবং প্রহত
হরবোবর যকবে একটি আববদন ূরণ করবত িবব।
অনয বযহক্ত - আববদনকোরীবদর যকোনও অনুবমোহদত প্রহতহনহর্ আবেন হ হন তোবদর ক্ষ
যথবক আববদনটি সম্পূণট করবত োবরন। েোইবের জনয একটি যপ্রোগ্রোম অনুবমোদবনর কোজ
যিষ করবত িবব। প্রহক্রযোটি সম্পন্ন করোর জনয আববদনকোরীবদর তোবদর য োগ্োব োবগ্র
তথয এবং স্বোক্ষর প্রদোন করোর, োিো োহি তোবদর প্রহতহনহর্বদরবকও প্রদোন করবত িবব।
o প্রক্সীরো োরো বোহসন্দোবদর জনয একোহর্ক অযোহিবকিন সম্পন্ন কবরন তোরো যেিোর
সময সম্পূণট করবত নো োরবে জমো যদওযো অযোহিবকিন এবং অযোহিবকিন জমো
যদওযোর সময উভযই যক্ষবে যদিবত সক্ষম িববন।

র্ো
আববদনটিবত েযটি র্ো
1.
2.
3.
4.
5.
6.

রবযবে:

ঠিকোনো
যকোহভবডর আবগ্- এবং
যকোহভবডর আবগ্- এবং
আববদন তথয
হরবোবরর গ্ঠন
টোবেোচনো

বর ভোড়োর অথট
বর- হরবোবরর উ োজটন

র্ো

1 - ঠিকোনো

হেহিত তথয য োগ্যতো
•
•
•
•
•
•

োচোইকরবণর জনয বযবহৃত িয

প্রশ্ন: কোউহন্ট
o আববদনকোরীবক অবিযই হনউ ইযকট রোবজয তোবদর কোউহন্ট সম্পবকট হেিবত িবব
প্রশ্ন: ঠিকোনো:
o
আববদনকোরীবক অবিযই হনউ ইযকট রোবজয তোবদর ঠিকোনো সম্পবকট হেিবত িবব
প্রশ্ন: যবডরুবমর সংিযো
o আববদনকোরীবক অবিযই তোবদর বোহড়র যবডরুবমর সংিযো হেিবত িবব।
প্রশ্ন: এর্ো হক প্রোথহমক বোসস্থোন?
o আববদনকোরীবক অবিযই িযোাঁ বো নো উির হদবত িবব।
প্রশ্ন: আ হন হক বতট মোবন বোসস্থোনটি ভোড়ো হনবযবেন?
o আববদনকোরীবক অবিযই হনহিত করবত িবব য তোরো ভোড়ো হনবযবেন
প্রশ্ন: হচঠি োঠোবনোর ঠিকোনো।
o আববদনকোরীর হদ বোহড়র ঠিকোনো আেোদো িয তবব যসই হচঠি োঠোবনোর
ঠিকোনোটি প্রদোন করোর হবকল্প রবযবে।

STEP 2 – ভোড়োর

হরমোণ

দ্রষ্টবয: হরবোবরর জনয গ্ৃিসঙ্গীবদর একটিই আববদন প্রদোন করবত িবব। হদ যকবেমোে একজন
গ্ৃিসঙ্গী আববদন কবর, তোিবে যসই অনু োযী ভোড়ো প্রদোবনর বযবস্থো যনওযো উহচত।
•

•

•

•

প্রশ্ন: আ হন সোর্োরণত ভোড়ো কীভোবব যদন?
o আববদনকোরীবক তোবদর ভোড়ো কীভোবব প্রদোন করবত িবব তো হনবদট ি করো
উহচত। হবকল্পগুবেো িবেো কযোি, যচক, মোহন অডটোর বো সরোসহর জমো করো।
মোচট 1, 2020-এর আবগ্র মোহসক ভোড়ো:
o আববদনকোরীর যেব্রুযোহর 2020-যত তোবদর মোহসক ভোড়ো আহথটক হরমোণ
হনবদট ি করবত িবব।
আববদবনর সময মোহসক ভোড়োাঃ
o
আববদনকোরীবক বতট মোবন তোবদর মোহসক ভোড়ো আহথটক হরমোণ হনবদট ি করবত
িবব।
এহপ্রে 1, 2020 যথবক এিন
টন্ত আ নোর যকোনও মোবসর ভোড়ো হক বোহক আবে?
o আববদনকোরীরো ভোড়ো যদওযোর যক্ষবে হ হেবয রবযবে হকনো তো হনবদট ি করবত
িবব।
▪
হদ তোরো ভোড়ো যদওযোর যক্ষবে হ হেবয থোবকন, তোিবে তোরো "িযোাঁ"
হনবটোচন কবর এবং আবগ্র যমোর্ ভোড়ো কতর্ো ববকযো োিনো রবযবে তো
হদবত।

আববদনকোরী সমস্ত মোস োবত কত হরমোণ ভোড়ো আদোয করো হেে
তোও রীক্ষো কবর যদিবব।
o হদ আববদনকোরী ভোড়ো যদওযোর যক্ষবে হ হেবয নো থোবক, তবব তোরো "নো"
হনবটোচন করববন এবং তোর বর কীভোবব ভতুট হক প্রবযোগ্ করো উহচত যস জনয
হবকল্পটি যববে যনববন:
• হবকল্প 1: হনরো িো অথট ুনরোয ূণট করো িবযবে হক?
• হবকল্প 2: বরর মোবসর ভোড়ো হদন - োওনো বরর মোবস
ভতুট হক হিবসবব হদন।
▪

র্ো

3 – বসবোসকোরী ও উ োজটন
• প্রশ্ন: কতজন মোনুষ (আ হন এবং অনযোনয সমস্ত প্রোপ্তবযস্ক এবং নোবোেক সি)
বোসভববন থোবকন?
o আববদনকোরীর হরবোবরর মবর্য প্রোপ্ত বযস্ক এবং নোবোেকবদর যমোর্ সংিযো হনবদট ি
করো উহচত।
• প্রশ্ন: আ নোর বোহড়র যকউ হক ুক্তরোবজযর নোগ্হরক বো আ নোর বোহড়র কোরও হক
অহভবোসন দ রবযবে?
o আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব।
• প্রশ্ন: একজন বযহক্তর জনয যসোিোে হসহকউহরটি নম্বর, র্যোক্স আইবডনটিহেবকিন নম্বর বো
অনয যকোনও হরচযহভহিক নম্বর বোহড়র যসই সদবসযর োর United States
Citizenship(মোহকট ন ুক্তরোবজযর নোগ্হরকত্ব) রবযবে বো থো থ অহভবোসন দ রবযবে
তো প্রদোন করুন।
o আববদনকোরীবক যসোিোে হসহকউহরটি নম্বর, র্যোক্স আইহড বো অনয যকোনও
হরচযহভহিক নম্বর বোহড়র যসই সদবসযর োর ুক্তরোবজযর নোগ্হরকত্ব রবযবে বো
থো থ অহভবোসন দ রবযবে তো প্রদোন করবত িবব।
•
•
•

প্রশ্ন: বোহড়বত হক যকোনও প্রহতবন্ধী সদসয রবযবেন? (ঐহেক)
▪ আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব
প্রশ্ন: বোহড়বত হক যকোনও বযস্ক (62+) সদসয রবযবেন? (ঐহেক)
▪ আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব
প্রশ্ন: 1 ই মোচট 2020-এর আবগ্ আ নোর অযো োর্টবমবন্ট বসবোসকোরী সমস্ত প্রোপ্তবযস্কবদর
যমোর্ মোহসক আয(সি সমস্ত যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো এবং মিোমোরী সংক্রোন্ত
যবকোরবত্বর সুব োগ্সুহবর্োগুবেো) হকনো?
o 18 বো তোর যবহি বযসী হরবোবরর সকে সদবসযর জনয আববদনকোরীবক
যেব্রুযোহর 2020 তোহরবির মবর্য তোবদর সহিহেত উ োজটন সরবরোি করবত
িবব।
o দ্রষ্টবয: আবযর মবর্য থোকবব সমস্ত মজুহর, টি স, ওভোরর্োইম, যবতন, ুনরোবৃি
উ িোর, হবহনবযোবগ্র উ র হরর্োনট, কেযোণ সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষো প্রদোন,

•

•

হিশু সিোযতো প্রদোন, যবকোরবত্বর সুহবর্ো, যকোনও সুহবর্ো, অথট প্রদোন বো নগ্দ
অনুদোন অন্তভুট ক্ত োর উবেিয ভোড়ো প্রদোবনর যক্ষবে সিোযতো করো, যকোনও অথট
প্রদোবনর ক্ষহত ো িে আবযর প্রহতস্থো ন এবং হরবোবরর প্রহতটি সদবসযর জনয
অনয যকোনও সরকোরী সুহবর্ো বো নগ্দ অনুদোন প্রহতস্থো ন।
o আঠোবরো বেবরর কম বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোন, আঠোবরো বের বো তোর যবহি
বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোবনর উ োজটন অন্তভুট ক্ত নয োরো ূণটকোেীন হিক্ষোথী,
োেবনর ত্ন প্রদোন, হবহক্ষপ্ত উ িোর, হরবোবর বোস নো কবর এমন বযহক্তবদর
দ্বোরো সরবরোি করো মুহদ, হর ূরক ুহষ্ট সিোযতো যপ্রোগ্রোবমর সুহবর্োগুহে, আয
উ োজটন নো করো বো উ োহজটত আযকর।
প্রশ্ন: আ নোর অযো োর্টবমবন্ট বসবোসকোরী সমস্ত প্রোপ্তবযস্কবদর যমোর্ মোহসক আয (সি
সমস্ত যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো এবং মিোমোরী সংক্রোন্ত যবকোরবত্বর
সুব োগ্সুহবর্োগুবেো) আববদন জমো যদওযোর সময হক হেে?
o 18 বো তোর যবহি বযসী হরবোবরর সকে সদবসযর জনয আববদনকোরীবক
যেব্রুযোহর তোহরবির মবর্য তোবদর সহিহেত উ োজটন আববদন ূরণ করোর হদন
প্রদোন করবত িবব।
o দ্রষ্টবয: আবযর মবর্য থোকবব সমস্ত মজুহর, টি স, ওভোরর্োইম, যবতন, ুনরোবৃি
উ িোর, হবহনবযোবগ্র উ র হরর্োনট, কেযোণ সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষো প্রদোন,
হিশু সিোযতো প্রদোন, যবকোরবত্বর সুহবর্ো, অহতমোহর যবকোরত্ব সিোযতো (PUA)
এবং অহতমোহর যবকোরত্ব ক্ষহত ূরণ (PUC), যকোনও সুহবর্ো, অথট প্রদোন বো
নগ্দ অনুদোন অন্তভুট ক্ত োর উবেিয ভোড়ো প্রদোবনর যক্ষবে সিোযতো করো, যকোনও
অথট প্রদোবনর ক্ষহত ো িে আবযর প্রহতস্থো ন এবং হরবোবরর প্রহতটি সদবসযর
জনয অনয যকোনও সরকোরী সুহবর্ো বো নগ্দ অনুদোন প্রহতস্থো ন।
o আঠোবরো বেবরর কম বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোন, আঠোবরো বের বো তোর যবহি
বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোবনর উ োজটন অন্তভুট ক্ত নয োরো ূণটকোেীন হিক্ষোথী,
োেবনর ত্ন প্রদোন, হবহক্ষপ্ত উ িোর, হরবোবর বোস নো কবর এমন বযহক্তবদর
দ্বোরো সরবরোি করো মুহদ, হর ূরক ুহষ্ট সিোযতো যপ্রোগ্রোবমর সুহবর্োগুহে, আয
উ োজটন নো করো বো উ োহজটত আযকর।
প্রশ্ন: ূণট-সমবযর হিক্ষোথীর দ্বোরো উ োহজটত যকোনও আয বোদ হদবে, কভোবরবজর
সমযকোবে এমন এক মোস হেে য িোন (সি সমস্ত যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো এবং
মিোমোরী সংক্রোন্ত যবকোরবত্বর সুব োগ্সুহবর্োগুবেো) আ নোর অযো োর্টবমবন্ট বসবোসকোরী সমস্ত
প্রোপ্তবযস্কবদর যমোর্ মোহসক আয সোম্প্রহতক মোবসর যচবয কম হেে?
o হদ এহপ্রে, যম, জুন বো জুেোইবযর সময, যমোর্ আবযর হরমোণ (সি সমস্ত
যবকোরত্ব সংক্রোন্ত সুব োগ্সুহবর্ো এবং মিোমোরী সংক্রোন্ত যবকোরবত্বর
সুব োগ্সুহবর্োগুবেো) আববদনকোরীর হরবোবরর জনয আজবকর তু েনোয কম িয,
তোিবে আববদনকোরীবক যসই মোসগুবেোর সববচবয কম উ োজটবনর হরমোণ ডেোবরর
প্রদোন করবত িবব।

•

•

o দ্রষ্টবয: আবযর মবর্য থোকবব সমস্ত মজুহর, টি স, ওভোরর্োইম, যবতন, ুনরোবৃি
উ িোর, হবহনবযোবগ্র উ র হরর্োনট, কেযোণ সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষো প্রদোন,
হিশু সিোযতো প্রদোন, যবকোরবত্বর সুহবর্ো, অহতমোহর যবকোরত্ব সিোযতো (PUA)
এবং অহতমোহর যবকোরত্ব ক্ষহত ূরণ (PUC), যকোনও সুহবর্ো, অথট প্রদোন বো
নগ্দ অনুদোন অন্তভুট ক্ত োর উবেিয ভোড়ো প্রদোবনর যক্ষবে সিোযতো করো, যকোনও
অথট প্রদোবনর ক্ষহত ো িে আবযর প্রহতস্থো ন এবং হরবোবরর প্রহতটি সদবসযর
জনয অনয যকোনও সরকোরী সুহবর্ো বো নগ্দ অনুদোন প্রহতস্থো ন।
o আঠোবরো বেবরর কম বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোন, আঠোবরো বের বো তোর যবহি
বযসী বোচ্চোবদর কমটসংস্থোবনর উ োজটন অন্তভুট ক্ত নয োরো ূণটকোেীন হিক্ষোথী,
োেবনর ত্ন প্রদোন, হবহক্ষপ্ত উ িোর, হরবোবর বোস নো কবর এমন বযহক্তবদর
দ্বোরো সরবরোি করো মুহদ, হর ূরক ুহষ্ট সিোযতো যপ্রোগ্রোবমর সুহবর্োগুহে, আয
উ োজটন নো করো বো উ োহজটত আযকর।
প্রশ্ন: আ হন হক Section 8(হবভোগ্ 8) সিোযতো োন বো োবহেক িোউহজংবয বসবোস
কবরন?
o আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব।
প্রশ্ন: আ হন হক বতট মোবন অনয যকোনও ভোড়োর ভতুট হক োন?
o আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব। হদ িযোাঁ িয, তোিবে
আববদনকোরীর সিোযতোর েমট এবং ডেোবরর হরমোণ হনবটোচন করবত ড্র ডোউন
বযবিোর করো উহচত।

STEP 4 – আববদনকোরীর তথয

এই হবভোবগ্ উ হস্থত তথয আববদবকর আবযর হস্থহত এবং যকোহভড-এর আবগ্- এবং রবতী- ভোড়ো
যবোঝোর হরবতট বনর উ র হভহি কবর সম্ভোবয ভতুট হক গ্ণনো করবত বযবিোর করো িয।
•
•

•
•

প্রশ্ন: প্রোথহমক আববদবকর নোম
o আববদকবক নোম, নোবমর মর্যবতী অংি, দহব হেিবত িবব
প্রশ্ন: আ নোর হক যকোনও যসোিযোে হসহকওহরটি নম্বর বো র্যোক্স আইবডনটিহেবকিন নম্বর
রবযবে?
o আববদনকোরীবক যসোিোে হসহকউহরটি নম্বর, র্যোক্স আইহড বো অনয যকোনও
হরচযহভহিক নম্বর বোহড়র যসই সদবসযর োর ুক্তরোবজযর নোগ্হরকত্ব রবযবে বো
থো থ অহভবোসন দ রবযবে তো প্রদোন করবত িবব। অথবো যকোবনোটি নোও
যববে হনবত োবরন।
প্রশ্ন: জন্মতোহরি
o আববদকবক তোবদর জন্মতোহরি প্রদোন করবত িবব
প্রশ্ন: জোহত (ঐহেক)

o আববদনকোরীবদর তোবদর জোহত উবেি করবত ড্র -ডোউন বোক্স বযবিোর করবত
িবব
•
•
•

•
•
•

প্রশ্ন: জোহতগ্ত (ঐহেক)
o আববদনকোরীর "হিস্পোহনক" বো "নন-হিস্পোহনক" হনবটোচন করবত িবব
প্রশ্ন: ইবমে
o আববদকবক তোবদর ইবমে ঠিকোনো প্রদোন করবত িবব
প্রশ্ন: প্রোথহমক যেোন নম্বর
o আববদকবক তোবদর প্রোথহমক যেোন নম্বর সরবরোি করবত িবব এবং যসটিহ
একটি যমোবোইে যর্হেবেোন নম্বর বো েযোন্ডেোইন নম্বর তো হনহদট ষ্ট করবত িবব।
প্রশ্ন: য োগ্োব োবগ্র েন্দসই দ্ধহত
o আববদনকোরীবক ইবমে বো োঠয বোতট ো যববে হনবত িবব
প্রশ্ন: আ হন হক সম্পূণট সমবযর ড়ুযো?
o আববদনকোরীবক "িযোাঁ" বো "নো" হনহদট ষ্ট করবত িবব
প্রশ্ন: হরচয প্রমোণ:
o আববদনকোরীবক অবিযই গ্রিণব োগ্য আইহড আ বেোড করবত িবব উদোিরণগুহের মবর্য রবযবে New York (হনউ ইযকট ) রোবজযর ড্রোইভোর
েোইবসন্স, New York (হনউইযকট ) রোবজযর নন-ড্রোইভোর আইহড, বো োসব োর্ট

যরহসবডন্ট যপ্রোেোইে সম্পূণট করুন

এিোবন আববদনকোরী তোবদর

হরবোবরর প্রহতটি সদবসযর জনয তথয সরবরোি করববন।

o উ বরর অনুরূ

তথয বোহড়র প্রহতটি সদবসযর জনযআদোেত-আবদিপ্রোপ্ত

ভরণব োষণ, স্বোমী-স্ত্রীর এবকঅ বরর সিোযতো, সোমোহজক সুরক্ষোর প্রহতবন্ধকতো,
SSI সুব োগ্সুহবর্োগুবেো, সন্তোবনর সিোযতোর দরুন অথট প্রদোন, বযতীত যেিো
িবযবে:
র্ো

5 বোহড়রমোহেবকর তথয

আববদনকোরী বোহড়র মোহেবকর সবঙ্গ য োগ্োব োবগ্র জনয তথয সরবরোি কবরহেবেন
•

•

•

প্রশ্ন: বযবসোর প্রকোর: বোহড়র মোহেক অথবো সম্পহি হরচোেন যগ্োষ্ঠী
o আববদনকোরী হদ তোরো তোবদর বোহড়ওযোেো বো যকোনও সম্পহি হরচোেন সংস্থোয
মোহসক ভোড়ো প্রদোন কবরন তো হনবদট ি করবব
প্রশ্ন: সংস্থোর নোম অথবো বোহড়র মোহেবকর নোম
o আববদনকোরী বোহড়র মোহেক বো সম্পহি হরচোেন সংস্থোর ুবরো নোম সরবরোি
করবব
প্রশ্ন: বযবসোর ঠিকোনো

•

•

•

র্ো
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o আববদনকোরী বোহড়র মোহেক বো সম্পহি হরচোেন সংস্থোর ুবরো নোম প্রদোন
করবব
o দ্রষ্টবয: য বমন্ট এই ঠিকোনোয োঠোবনো িবব
প্রশ্ন: বযবসোর ইবমে ঠিকোনো
o আববদনকোরী বোহড়রমোহেক বো সম্পহি হরচোেবকর ইবমে ঠিকোনো সরবরোি
করবব
প্রশ্ন: প্রোথহমক যেোন নম্বর
o আববদনকোরী বোহড়রমোহেক বো সম্পহি হরচোেবকর ইবমে ঠিকোনো সরবরোি
করবব
প্রশ্ন: ভোড়োর হরমোণ প্রমোণ
o আববদনকোরীবক গ্রিণব োগ্য ভোড়োর হরমোণ প্রমোণ হিবসবব আ বেোড করবত িবব
o হেজ
o ভোড়োর রহসদ
o হদ উ বর উ হস্থত নো থোবক - আববদনকোরীবক প্রতযোহযত ঠিকোনো, প্রদি ভোড়ো,
এবং কোবক প্রদোন করো িবযবে তো উবেি করবব। সিহত জোহনবয েবমট সোক্ষর

টোবেোচনো

এই হবভোগ্টিবত আববদনকোরীর দ্বোরো প্রববি করো সমস্ত যডর্ো যদিোবনো িয এবং প্রবযোজবন
আববদনকোরীবক "সম্পোদনো" করোর অনুমহত যদওযো িয

স্বোক্ষর

আববদনকোরী হেহিত যডর্ো
অনুমহত হদবেন।

টোবেোচনো করোর এবং তৃ তীয

আববদনকোরীবদর নোম র্োই

কবর এবং আববদন জমো যদয

বক্ষর সংস্থোগুহের সোবথ তু েনো করোর

চূ ড়োন্ত হনহিতকরণ

রহসবদর হনহিতকরণ এবং উত্ ন্ন নম্বর এবং য োবে করোর তোহরি
আববদনকোরীবক তোবদর যরকডট হিবসবব রহসদ যরবি যদওযো উহচত।

