COVID Rent Relief Program (ক োভিড কেন্ট ভেভিফ করোগ্রোম) 2020 রোয়শই ভিজ্ঞোভিত রশ্নোবিী

COVID Rent Relief Assistance (ক োভিড কেন্ট ভেভিফ অ্যোভিস্ট্যোন্স)

ী?

নেউ ইয়কশ স্টেট (New York State) আইে পনরষদ স্টকানিড-19 -এর সঙ্কনটর ফনে
পনরবারগুনের উপার্শে বন্ধ হনয় যাওয়ায় তাাঁনদর বনধশত িাড়ার অনথ্শ সহায়তা করনত এই স্টপ্রাগ্রামটি
চােু কনরনে।

COVID Rent Relief Program গ্রহণেে কেণে

োেো ক োগ্য?

COVID Rent Relief Assistance-এর র্েয স্টযাগয হনত, আনবদেকারীনক অবযযই নেম্ননেনিত
স্টযাগযতার নেয়মগুনের িব টিে অন্তিুশ ক্ত হনত হনব:
1. New York State-এ প্রাথ্নমক বাসস্থাে আনে।
2. 1 ই মাচশ, 2020 -এর আনগ এবং যিে বানসন্দা আনবদে করনবে, তিে তাাঁনদর পানরবানরক
আনয়র পনরমাণ অবযযই, তাাঁনদর নবিাগ ও পনরবানরর আকানরর আঞ্চনেক গড় আনয়র 80% এর কম হনত হনব। পনরবানরর আকানরর নিনিনত আনবদেকারী তাাঁনদর নবিানগর আঞ্চনেক গড়
আয় র্ােনত পারনবে HUD-এর ওনয়বসাইনট:
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il2020/select_Geography.odn

উদাহরণ: Clinton County (নিন্টে কাউনন্ট)-স্টত আঞ্চনেক গড় পানরবানরক আয় $76,800.
যনদ একটি পনরবানর চারর্ে সদসয থ্ানকে এবং তাাঁনদর স্টমাট আয় $58,950 -এর কম হয়,
তাহনে তাাঁরা এই মােদনের অন্তিুশ ক্ত।
3. 1 ো মাচশ, 2020 -এর আনগ এবং আনবদেকারীর আনবদে করার সময়, একটি পনরবারনক
িাড়া বাবদ তাাঁনদর স্টমাট মানসক আনয়র 30% -এর স্টবনয প্রদাে করনত হনব।

উদাহরণ: একটি পনরবানরর মানসক আয় $2,000. মানসক পানরবানরক আনয়র নিয যতাংয হনব
$600, নকন্তু তাাঁরা িাড়া বাবদ এক মানস $700 প্রদাে কনরে। এই পনরবারটি এই মােদনের
অন্তিুশ ক্ত।
4. স্টপ্রাগ্রানমর অধীনে, স্টকানিড মহামারীর্নেত কারনণ আমার উপার্শে অবযযই 1 মাচশ 2020
তানরনির আনগ এনপ্রে 2020 এবং র্ুোই 2020-এর মনধয স্টযনকাে মানসর মানসক উপার্শে কম
হনত হনব।

উদাহরণ: যনদ আনবদেকারী ঘণ্টায় উপার্শ ে কনরে ও এই সময়কানে তাাঁনদর কানর্র ঘণ্টা
কনমনয় স্টদওয়া হনে অথ্বা চাকনর চনে স্টগনে, তাহনে তাাঁরা এই মােদে পূরণ করনব।
এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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আমোে োণে ভি বততমোণে Section 8 Housing Choice Voucher (কি শে 8 হোউভিিং চণয়ি
িোউচোে) থোণ বো আভম িে োভে আবোিণে বিবোি ভে, তোহণি ভ আভম এই িোড়ো িিংক্রোন্ত
িহণ োভগ্তো পোওয়োে ক োগ্য?
ো। যনদ িাড়াটিয়া তাাঁনদর আবাসনের বযনয়র র্েয Section 8 Housing Choice Voucher(নবিাগ
8 হাউনর্ং চনয়স িাউচার)* গ্রহণ করনত থ্ানকে অথ্বা সরকানর আবাসনে বসবাস কনরে এবং
তাাঁনদর িাড়ার পনরমাণ তাাঁনদর আনয়র 30% -এর স্টবনয ো হয়, তাহনে স্টসই বানসন্দা সংনবনধর
অধীনে স্টযাগয হনবে ো।

*স্টযসকে পনরবার স্টসকযে 8 িাউচার গ্রহণ কনরে: যনদ তাাঁনদর িাড়া বাবদ বযয় তাাঁনদর আনয়র
30% -এর স্টবনয হয় এবং তাাঁরা এই সময়কানে উপার্শে হানরনয় থ্ানকে, তাহনে পনরবারটির িাড়া
প্রদানের মাে নবনবচোর অেুনরাধ করা উনচত। অন্তবশতী পুেঃসানযযর অেুনরাধ করনত পনরবারগুনে
তাাঁনদর িাউচার পনরচােনকর সনে স্টযাগানযাগ করনত পানরে।

আভম ভি COVID Rent Relief Program (ক োভিড কেন্ট ভেভিফ করোগ্রোম)-এে ক োগ্য হই, তোহণি
আভম ী িহণ োভগ্তো পোব?
স্টযাগয পনরবার িাড়া সংক্রান্ত এককােীে িতুশ নক পানবে, যা 1 ো মাচশ, 2020 তানরনি তাাঁনদর
"িাড়ার স্টবাঝা" এবং সহনযানগতার র্েয তাাঁরা স্টয মানস আনবদে করনেে, স্টসই মানসর "িাড়ার
স্টবাঝা"-র মনধয প্রনিনদর পনরমাণ হনব। পনরবারগুনে এই সময়কানে এক মাস স্টথ্নক চার মাস পযশন্ত
সহনযানগতার আনবদে করনত পানরে। এই এককােীে িতুশ নক সরাসনর বানসন্দার বানড়ওয়াোনক প্রদাে
করা হনব।
*িাড়ার স্টবাঝা হে মানসক চু নক্তবদ্ধ িাড়ার পনরমাণ, যা স্টমাট পানরবানরক উপার্শনের 30% -এর
স্টবনয।

উদাহরণ: স্টকানিড অনতমারীর আনগ, পনরবানরর মানসক আয় নেে $2,000. তাাঁনদর মানসক িাড়া
$700. অথ্শাৎ 1 ো মাচশ, 2020 -স্টত পনরবারটি তাাঁনদর মানসক আনয়র 35% অথ্শ িাড়া বাবদ
প্রদাে করনেনেে। বতশ মানে কানর্র ঘণ্টা কনম যাওয়ায় পনরবারটির মানসক উপার্শ ে কনম $1,400
হনয়নে এবং িাড়া একই আনে। এই পনরবারটি বতশ মানে তাাঁনদর মানসক আনয়র 50% অথ্শ িাড়া
বাবদ প্রদাে করনে। তাাঁরা িতুশ নক পাওয়ার স্টযাগয, যা তাাঁনদর িাড়ার স্টবাঝার 15% (20% 5%) বৃনদ্ধ অথ্বা $210.

িহণ োভগ্তোে িবত োভি

অ্থত আণে ভ , ো এই করোগ্রোণমে অ্িীণে আভম কপণত পোভে?

িতুশ নকর পনরমানণর একটি মািা আনে, যা আনবদেকারীরা স্টপনত পানরে। সহনযানগতার গণোর
উনেনযযর স্টযনি, একটি পনরবানরর মানসক চু নক্তবদ্ধ িাড়া েযাযয প্রচনেত মানসক িাড়ার 125% এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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এর স্টবনয হনব ো, প্রনত মানসর র্েয সহনযানগতার অেুনরাধ করা হয়। েযাযয প্রচনেত িাড়া HUDএর দ্বারা পনরগনণত হয় এবং এটি নেম্ননেনিত নেনঙ্ক স্টদিা
যানব:https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmrs/FY2020_code/select_Geography.
odn

উদাহরণ: Nassau County (োসাউ কাউনন্ট)-স্টত একর্ে বানসন্দা একটি এককামরায় থ্ানকে এবং
িাড়া বাবদ মানস $2,100 স্টদে। এই নবিানগ একটি এককামরার র্েয েযাযয প্রচনেত িাড়া
$1,624. যনদও িতুশ নক গণো করা হনে িাড়ার মািা স্টদিা যানব $2,030, যা েযাযয প্রচনেত
িাড়ার 125%, তবুও এই পনরবার িতুশ নক পাওয়ার স্টযাগয।

COVID Rent Relief Program-এ আণবিণেে রভক্রয়ো

ী?

স্টকােও পনরবার আনবদে করনে, তাাঁনদর স্টযাগযতা নেধশারনণর র্েয প্রশ্ন করা হনব।
বানসন্দানদর স্টযাগযতা যাচাই করার র্েয নকেু তথ্য ও েনথ্পি প্রদাে ও র্মা করনত বো হনব, যার
মনধয থ্াকনব:
•
•

পনরবানরর আকার ও গঠে; এবং
1 ো মাচশ, 2020-এর আনগ পানরবানরক আয় ও বতশ মাে পানরবানরক আয়।

যনদ একটি পনরবানরর স্টযাগযতা নেধশানরত হয়, তাহনে তাাঁনদরনক স্টযাগযতার সাযয নহসানব েনথ্পি
র্মা নদনত বো হনব।
স্টসই তনথ্যর যাচাই ও প্রনক্রয়াকরণ হনয় স্টগনে আনবদেকারীর বানড়ওয়াোনক সরাসনর একটি
এককােীে অথ্শ পাঠিনয় স্টদওয়া হনব।
গ্রীষ্ম স্টযষ হওয়ার আনগ বানড়ওয়াোনদর আনবদনের সময়সীমার চার সপ্তানহর মনধয অথ্শ পাঠানো হনব
বনে HCR অেুমাে কনরে।

COVID Rent Relief Program-এে িেয আভম ীিোণব আমোে পভেবোণেে ক োগ্যতো রভতপোিে
েণত পোভে? আমোণ
ী ী েভথপে রিোে েণত হণব?
আনবদেকারীনক অবযযই নেম্ননেনিত েনথ্ প্রদাে করনত হনব
1. নেনর্র কনপ, মানসক িাড়ার পনরমাণ সংক্রান্ত অেযােয প্রমাণ, বা িাড়ানটর িাড়া সংক্রান্ত
প্রতযায়ে (স্টপাটশানে উপেিয) যনদ স্টকােও নের্ বা অেয প্রমাণ অেুপেব্ধ থ্ানক;
2. 1 ো মাচশ, 2020-এর আনগ পনরবানরর স্টমাট আয় ও বতশ মাে আনয়র প্রমাণ। স্টপোবস,
নেযুনক্তপি ও যুক্তরাষ্ট্রীয়/রাষ্ট্রীয় কর স্টফরত অন্তিুশ ক্ত নকন্তু সীমাবদ্ধ েয়। অথ্বা যনদ স্টকােও
স্টপোবস বা অেয প্রমাণ অেুপেব্ধ থ্ানক তনব আয় উপস্থাপো (স্টপাটশানে উপেিয হনব)।

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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আমোণ

ভ

িোড়ো রিোে

ণে ক ণত হণব?

হযাাঁ। িাড়া সংক্রান্ত িতুশ নক, 1 ো মাচশ, 2020 -স্টত পনরবানরর "িাড়ার স্টবাঝা" এবং সহনযানগতার
র্েয তাাঁরা স্টয মানস আনবদে করনেে, স্টসই মানসর "িাড়ার স্টবাঝা"-র মনধয প্রনিনদর পনরমাণ
হনব।
িাড়া সংক্রান্ত িতুশ নক সরাসনর পনরবানরর বানড়ওয়াোনক প্রদাে করা হনব। মানসক িাড়ার বানক
অংয বানড়ওয়াোনক নেয়নমত প্রদাে কনর স্টযনত হনব।

আভম এই িময়িীমোে মণিয ইভতমণিযই এ বো এ োভি মোণিে িম্পূেত িোড়ো রিোে
আভম ভ এখেও COVID Rent Relief Program কথণ িহণ োভগ্তো কপণত পোভে?

ণেভে।

হযাাঁ। একটি পনরবার যনদ 1 ো এনপ্রে, 2020 স্টথ্নক 31 স্টয র্ুোই, 2020 -এর সময়সীমায়
তাাঁনদর সম্পূণশ িাড়া বা তার নকেু অংয প্রদাে কনর থ্ানকে এবং স্টযাগয হে (উপনরর মােদে
স্টদিুে), তাহনে তাাঁরা সহনযানগতা স্টপনত পানরে।
একটি পনরবার যনদ COVID Rent Relief পাওয়ার র্েয নেবশানচত হে এবং তাাঁরা ইনতমনধযই সম্পূণশ
বা আংনযক িাড়া প্রদাে কনর থ্ানকে, তাহনে তাাঁরা নেবশাচে করনত পানরে স্টয তাাঁনদর বানড়ওয়াো
1 ো অগে, 2020 স্টথ্নক এক বা একানধক মানসর অনগ্রম িাড়া গ্রহণ কনরনেে বনে মনে করুে।
পনরবারটি এও নেবশাচে করনত পানর স্টয বানড়ওয়াো স্টসই অথ্শ নেরাপিা আমােত নহসানব রািনবে,
স্টযনহতু আনগ তা িাড়া প্রদানে বযবহৃত হনয়নে।
আনবদে র্মা স্টদওয়ার সময় বানসন্দারা এই সহনযানগতা কীিানব স্টপনত চাে, তা নেনদশ ষ্ট করনত বো
হনব।

ভি আমোে ইিোেো েো থো ো িণেও মোভি
পোওয়োে ক োগ্য?

িোড়োটিয়ো হই, তোহণিও ভ

আভম িহণ োভগ্তো

হযাাঁ। আনবদেকারীরা স্টযাগযতার মােদনের অন্তিুশ ক্ত হনে সহনযানগতা পাওয়ার র্েয েযাযয ইর্ারার
প্রনয়ার্ে স্টেই।
পনরবারগুনে যানদর নের্ স্টেই তানদর অেযােয েনথ্পি যনদ ো থ্ানক তনব তানদর হয় একটি িাড়া
সংক্রান্ত চু নক্তর প্রমাণ প্রদাে করনত হনব অথ্বা স্টপাটশানে উপেব্ধ Tenant Rent Attestation
(স্টটেযান্ট স্টরন্ট অযানটনেযে) পূরণ করনত হনব।

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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আমোে পোভেবোভে

আয় ভেিত োেে

েোে িময় ক োে আয়ণ

অ্ন্তিভত ক্ত

েো হয়?

পানরবানরক আয় নেধশারণ করার সময় অবযযই সমস্ত উপার্শেনক অন্তিুশ ক্ত করনত হনব। এই
স্টপ্রাগ্রানমর স্টযনি স্টযাগযতা স্টমাট আনয়র* নিনিনত নবচাযশ, স্টটক-স্টহাম অনথ্শর নিনিনত েয়।
এই সংনবনধর অধীনে উপার্শনের মনধয আনে পনরবানরর সকে সদনসযর স্টবতে, মর্ুনর, বিনযয,
আবৃি উপহার, স্টবকারনের সুনবধা এবং অেযােয সরকানর সুনবধা। Pandemic Unemployment
Assistance (পযানেনমক আেএমপ্লয়নমন্ট অযানসনেন্স) (PUA) এবং Pandemic Unemployment
Compensation (পযানেনমক আেএমপ্লয়নমন্ট কনম্পনন্সযে) (PAC) অন্তিুশ ক্ত।
পানরবানরক উপার্শনে 18 বেনরর কম বয়সী োবােনকর নেযুনক্তর আয় অথ্বা 18 বেনরর স্টবনয
বয়সী সম্পূণশিানব োিাবস্থায় থ্াকা বযনক্তর আয় অন্তিুশ ক্ত েয়। পানরবানরক উপার্শনে োেেপােনের
র্েয প্রদি অথ্শ বা সম্পূরক পুনষ্ট সহনযানগতা স্টপ্রাগ্রানমর সুনবধাও (SNAP) অন্তিুশ ক্ত েয়।
* আপনে যনদ আনয়র প্রমাণ নহসানব আপোর 2018 স্টফডানরে বা রার্য আয়কর নরটােশ বযবহার
করনেে তনব স্টযাগযতার সমন্বয় স্টমাট আনয়র উপর নেিশ র কনর।

ক োভিড কেন্ট ভেভিফ করোগ্রোম

ী?

স্টপ্রাগ্রানমর অধীনে, Covid-19 মহামারীর্নেত কারনণ আপোর উপার্শে অবযযই 1 মাচশ 2020
তানরনির আনগ এনপ্রে 2020 এবং র্ুোই 2020-এর মনধয স্টযনকাে মানসর মানসক উপার্শে কম
হনত হনব। আপনে শুধুমাি এনপ্রে, স্টম, র্ুে এবং র্ুোই মানসর র্েয অেুদাে স্টপনত সযম।

ভ

হণব ভি আমোে উপোিতে এভরি, কম, িভে এবিং িভিোই মোণি পৃথ

হয়।

আপনে যনদ অেযিানব স্টপ্রাগ্রানমর র্েয স্টযাগয হে তাহনে আপোর তাস্বনিও সহায়তার র্েয আনবদে
করা উনচত। স্টযিানে আপোনক আপোর বতশ মাে উপার্শে প্রদাে করনত বো হনয়নে, আপোর
উপার্শনের পনরমাণ স্টয মানস সবনচনয় কম নেে স্টসই মানসর তথ্য সরবরাহ করা উনচত। যাইনহাক,
স্টবকারে বীমা বা অেযােয িতুশ নক বা এেটাইনটেনমন্টগুনে যা একটি নেনদশ ষ্ট মানসর উপার্শনের যনত
কাটানত প্রাপ্ত করা হয় স্টসটি স্টযই মানসই স্টহাকো স্টকে স্টসই নেধশানরত মানসর র্েয গণো করা
উনচত। আপনে যনদ এিেও UI(ইউআই) সুনবধাগুনে বা অেয স্টকােও িতুশ নক বা এেটাইনটেনমন্ট ো
স্টপনয় থ্ানকে তনব আপোনক স্টসগুনে সম্পনকশ র্াোনত হনব ো।

আমোে পোভেবোভে

আয় আঞ্চভি

গ্ড় আণয়ে 80% -এে

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

ম ভ েো, তো

ীিোণব ভেিত োেে

েব?

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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HUD-এর Area Median Income (এনরয়া নমনডয়াে ইেকাম) পনরবানরর আকার ও নবিানগর
নিনিনত পৃথ্ক। পনরবানরর আকানরর নিনিনত আনবদেকারীরা HUD-এর ওনয়বসাইনট তাাঁনদর
নবিানগর AMI স্টপনত পানরে:
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il2020/select_Geography.odn

আভম ভি িে োভে িভভবিো বো িে োভে িহণ োভগ্তো পোই, কিণেণে ী হণব? আমোণ
ভহিোণব এই করোগ্রোম কথণ গ্ৃহীত ক োেও তহভবি িম্বণে ভেণপোর্ত ভিণত হণব?

ভ

আয়

ো। পনরবানরর পয স্টথ্নক প্রদি স্টযনকােও তহনবে সরকানর সুনবধা বা অেযােয সরকানর
সহনযানগতার উনেনযযর স্টযনি তাাঁনদর বানষশক পানরবানরক আয় নহসানব পনরগনণত হনব ো।
এই করোগ্রোণম আণবিে

েোে িেয আমোে ভ

ক োগ্য অ্ভিবোিে অ্বস্থোে িোভব

েো রণয়োিে?

যুক্তরাষ্ট্রীয় নেয়নমর অধীনে, যনদ Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act of 1996 (পারনসাোে স্টরসপনন্সনবনেটি অযাে অপরচু নেটি নরকনন্সনেনয়যে অযাক্ট
অফ 1996) (PRWORA)-এর Title IV (টাইটে IV)-এর অধীনে পনরবানরর এক বা একানধক
সদসয (সহ একটি স্টোট নযশু) সুনবধা স্টপনত পানরে, তাহনে পনরবারটি সহনযানগতা পাওয়ার স্টযাগয।
পনরবানরর স্টকােও সদসয PRWORA-স্টযাগয অনিবাসে অবস্থায় আনেে নকো, তা নেধশারণ করনত,
দয়া কনর PWORA Immigration Status Eligibility (ইনমনগ্রযে েযাটাস এনেনর্নবনেটি) স্টথ্নক
পরামযশ নেে এিানে।

আমোে পভেবোে এ টি ভমশ্র-অ্ভিবোিে ভস্থভতে পভেবোে। আভম ক োগ্য অ্ভিবোিে ভস্থভতে িোভব
ভে েো, তণব আমোে িন্তোে তো িোভব ণে। আমেো ভ এেপণেও আণবিে েণত পোভে?
হযাাঁ। কমশসূনচর আওতায়, পনরবানরর একমাি বযনক্তর র্েয স্টযাগয অনিবাসে মযশাদার পনয েড়াই
করা প্রনয়ার্ে এবং স্টসই বযনক্ত একর্ে োবােক হনত পানরে। স্টযাগয অনিবাসে নস্থনতর নবষনয়
অযানপ্লনকযে নবিাগ স্টযিানে নর্জ্ঞাসা করা হয়, স্টসিানে আপোর সন্তানের সামানর্ক সুরযা েম্বরটি
বযবহার করা উনচত।

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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আভম এ িে অ্ভিবোিী। আভম ভি COVID Rent Relief(ক োভিড কেন্ট ভেভিফ) িহোয়তো পোই,
তণব এই িহোয়তো ভ আমোণ িেিোিোেণেে িেয অ্থত ভেিত োেণেে অ্িীণে িো ত েো হণব?
দুিশাগযবযত এই স্টয এই সহায়তানক র্েসাধারনণর র্েয অথ্শ নেধশারনণর অধীনে ধাযশ করা হনব।
যনদও, অনিবাসে এবং পাবনেক চার্শ নবনেষণটি িুব র্টিে সহায়তার র্েয আপোর Office for
New Americans(েতু ে আনমনরকােনদর র্েয অনফস) বা অনিবাসে অযাটনেশর সানথ্ পরামযশ করা
উনচত।
আমোে বোভড়ওয়োিোণ

ভ

িভভবিো স্বী োে

েণত হণব?

হযাাঁ। 2019 সানে, গিেশর Cuomo আইে স্বাযর কনরনেনেে, যা িাড়াটিয়ারা িাড়া প্রদাে করনত
কী তহনবে বযবহার কনরে, তার নিনিনত তাাঁনদর মনধয ববষময করা স্টথ্নক বানড়ওয়াোনদর বাধা
স্টদয়। অথ্শাৎ বানড়ওয়াো ও অেযােয বাসস্থাে প্রদােকারীনদর আইেত COVID Rent Relief
(স্টকানিড স্টরন্ট নরনেফ) সহনযানগতা স্বীকার করনত হনব।
New York State আনয়র উৎনসর ববষমযনক কড়া ের্নর স্টদনি। যনদ স্টকােও বানড়ওয়াো এই অথ্শ
প্রতযািযাে কনরে, তাহনে িাড়াটিয়া State Division of Human Rights (স্টেট নডনিযে অফ
নহউমযাে রাইটস)-এ SOI ববষনমযর অনিনযাগ করনত পানরে, এিানে www.dhr.ny.gov/complaint

আভম িহণ োভগ্তো পোওয়োে িেয ভেবত োভচত হণয়ভে। আমোে বোভড়ওয়োিো আমোে পে কথণ
কপণয়ণেে ভ েো, তো ীিোণব িোেব?

িভভবিো

একর্ে আনবদেকারী সহনযানগতা পাওয়ার র্েয নেবশানচত হনে, বানড়ওয়াোর সানথ্ সানথ্ তাাঁনদরনকও
র্াোনো হনব স্টয িতুশ নক প্রদাে করা হনয়নে।
এই নবজ্ঞনপ্তনত সহনযানগতার অনথ্শর পনরমাণ, অথ্শ গ্রহনণর সময়সীমা এবং আনবদেকারীর দ্বারা
নেবশানচত পদ্ধনতর পাযাপানয তাাঁরা ইনতমনধয সম্পূণশ বা আংনযক িাড়া প্রদাে কনর থ্াকনে অনতনরক্ত
তহনবে র্মা করার কথ্া নেবশাচে কনরনেে নকো, তাও অন্তিুশ ক্ত থ্াকনব।

আমোণ িোেোণেো হণয়ভেি ক আমোে বোভড়ওয়োিোণ COVID Rental Relief (ক োভিড কেন্টোি
ভেভিফ) িহণ োভগ্তো রিোে েো হণয়ণে। এখে আমোে বোভড়ওয়োিো িোভব েণেে ক তোাঁেো
খেই িহণ োভগ্তো পোেভে এবিং আমোণ উণেি েণত চোইণেে। আমোে ী েো উভচত?
আনবদেকারী তাাঁর বানড়ওয়াোনক অথ্শ প্রদানের স্টয নবজ্ঞনপ্ত স্টপনয়নেে, তা স্টরনি স্টদওয়া গুরুেপূণশ।
এই নবজ্ঞনপ্ত পনরবানরর অথ্শ প্রদানের প্রমাণ। আপনে কে স্টসন্টানর (833) 499-0318 েম্বনর
স্টপনমন্ট সংক্রান্ত সমসযা সহ স্টপনমন্ট ধাযশ করার স্টযনি নেনিতকরণ নেনয় স্টযাগানযাগ করনত পানরে।

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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ক োে িেণেে িোড়ো িিংক্রোন্ত িম্পভি িহণ োভগ্তো পোওয়োে ক োগ্য?
নেম্ননেনিত িাড়া সংক্রান্ত সম্পনিগুনে স্টপ্রাগ্রানমর মাধযনম িাড়ার নেষ্পনির সহনযানগতার র্েয উপেব্ধ:
•
•
•
•

অযাপাটশনমন্ট িাড়া;
একটি একক-পনরবানরর বানড়র র্েয িাড়া;
নেনমশত বানড়র িাড়া; এবং
নেনমশত বানড়র আংনযক িাড়া।

নেনমশত বানড়র পাকশ বানসন্দানদর আনবদনে স্টকবেমাি িাড়া সংক্রান্ত চু নক্ত (আংনযক িাড়া
এবং/অথ্বা বানড় িাড়া) অন্তিুশ ক্ত করনত হনব।
আভম ভি রুমণমর্ণিে িণে থোভ , তোহণি ভ
আণবিে েণত পোভে?

আভম COVID Rent Relief Assistance-এে িেয

হযাাঁ, বানসন্দারা এক বা একানধক রুমনমনটর সনে থ্াকনে িাড়া সংক্রান্ত সহনযানগতার র্েয আনবদে
করনত পানরে, নকন্তু তাাঁরা স্টকবেমাি বানড়র স্টসই অংয এবং িাড়ার অনথ্শর র্েয আনবদে করনত
পানরে, যার র্েয তাাঁরা মানসক নিনিনত বযনক্তগতিানব দায়বদ্ধ।
যনদ একর্ে বানসন্দা ও তাাঁর রুমনমট একনি সহনযানগতার আনবদে কনরে এবং উিয় সহায়তার
র্েয আনবদে করনেে, তাহনে তাাঁনদরনক একটি পনরবার নহসানব আনবদে করনত হনব।
যনদ স্টকবেমাি একর্ে রুমনমনটর স্টযাগযতার মােদে পূরণ হয়, তনব স্টসই রুমনমটনক একাই
আনবদে করনত হনব এবং িাড়াটির পনরমাণনক িাগািানগ করনত হনব। এই রুমনমটনক িাড়ানটর
অংযীদানরে প্রমাণ করার র্েয, Tenant Rent Attestation(স্টটনেন্ট স্টরন্ট অযাটানেযে) পূরণ করনত
হনব।

ভি আমোণ COVID Rent Relief(ক োভিড কেন্ট ভেভিফ) িহোয়তোে িেয অ্ণ োগ্য বণি মণে
হয় তণব ী আমোণ িোেোণেো হণব?

েো

হযাাঁ। আপোনক যনদ সহায়তার র্েয অনযাগয বনে মনে করা হয় তাহনে আপনে একটি নবজ্ঞনপ্ত
পানবে।
আমোণ ভ
ণেভে?

বোভড়ওয়োিোণ

িোেোণত হণব ক আভম COVID Rent Relief িহণ োভগ্তোে আণবিে

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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িু ে স্টবাঝাবুনঝ এড়ানত, িাড়াটিয়ানদর পরামযশ স্টদওয়া হনে স্টয তাাঁরা যত দ্রুত সম্ভব তাাঁনদর
আংনযক বা সম্পূণশ িাড়া প্রদানের অযমতা সম্বনন্ধ এবং তাাঁরা একটি আনবদে র্মা নদনয়নেে, তা
র্াোনত বানড়ওয়াোর সনে অবযযই কথ্া বেুে। তহনবে প্রদাে করা হনে িাড়াটিয়া ও বানড়ওয়াো,
দু'র্নেই একটি নবজ্ঞনপ্ত পানবে।
বোভড়ওয়োিো ভ
পোণেে?

তোাঁণিে িোড়োটিয়ো(ণিে) পে কথণ

িোড়ো িিংক্রোন্ত িহণ োভগ্তোে আণবিে

েণত

ো। স্টযাগয িাড়াটিয়ানকই তাাঁনদর পনরবানরর পয স্টথ্নক আনবদে র্াোনত হনব।

ক োভিড কেন্ট ভেভিফ করোগ্রোণমে িেয আণবিণেে িময়িীমোটি
আনবদনের র্েয সময়সীমা হে 30 র্ুোই, 2020।
পাঠানো হনব বনে HCR অেুমাে কনরে।
আভম ভ

ী? আভম

খে খবেটি পোব?

আনবদনের সময়সীমার চার সপ্তানহর মনধয অথ্শ

COVID Rent Relief করোগ্রোণমে উপিব্ধতো িম্বণে তথয কপণত িোইে আপ

হযাাঁ, সাম্প্রনতকতম তথ্য র্ােনত দয়া কনর নেম্ননেনিত নেনঙ্ক নিক করুে:
Program Updates(স্টকানিড স্টরন্ট নরনেফ স্টপ্রাগ্রাম আপনডট)

এই FAQ-এর তথ্যসমূহ সাধারণ তথ্য প্রদানের উনেনযয।

েণত পোভে?

COVID Rent Relief

এটি আইনে পরামযশ গঠে কনর ো বা করনত চায় ো।
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