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েকািভড ের� িরিলফ ে�া�াম কী?
ের� িরিলফ ে�া�াম েকািভড সংকেটর সময় উপাজর্ন হারােনার কারেণ ভাড়ার েবাঝা* বৃি�র স�ুখীন হওয়া
কম-আেয়র পিরবারগিলর জনয্ এক েথেক চার মােসর জনয্ বিধর্ত ভাড়ার েবাঝা �ােস এককালীন অথর্
�দােনর বয্ব�া কের।

আপিন িক েযাগয্?
েযাগয্ বািস�ােদর িন�িলিখত �ে�র �িতিটেত অবশয্ই হয্াঁ উত্তর িদেত হেব:
• আপিন কী িনউ ইয়কর্ ে�েট বািড় ভাড়া িনেয় বাস করেছন? হয্াঁ
• আপনার পািরবািরক আয় (েবকার� সুিবধা সহ) কী HUD-র এিরয়ার 80% এর নীেচ
েমিডয়ান ইনকাম**? হয্াঁ
• আপিন কী 1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 এর মেধয্ উপাজর্ন হািরেয়েছন? হয্াঁ
• আপিন কী 1 মাচর্, 2020 এর আেগ আপনার পািরবািরক আেয়র 30% এর েবিশ ভাড়ার জনয্ বয্য় করেতন? হয্াঁ
• 1 মাচর্, 2020 েথেক আপনার ভাড়ার েবাঝা কী েবেড়েছ? হয্াঁ

অিতির� মানদ�:
• মািকর্ ন নাগিরক� বা েযাগয্ অিভবাসন ি�িত থাকা কমপে� একজন পিরবােরর সদসয্ সহ পিরবারগিল
ভতুর্ িক পাওয়ার েযাগয্।
• িনউ ইয়েকর্ র বািস�া যারা আবাসন খরেচর জনয্ েসকশন 8 হাউিজং চেয়স ভাউচার (Section 8
Housing Choice Voucher) পাে�ন বা যারা সরকারী আবাসনগিলেত বাস কেরন তারা সহায়তািটর
জনয্ েযাগয্ নন।
• আেবদনকারীেদর এই ে�া�ােম েযাগয্ হবার জনয্ ভাড়া বািক রাখার �েয়াজন েনই। যিদ তােদর ভাড়া
আপ টু েডট করা থােক, তেব কীভােব তােদর বািড়ওয়ালােক এই ভতুর্ িক �েয়াগ করেবন তা েবেচ িনেত
পােরন। (ভিবষয্ত ভাড়া জমা কের বা িসিকউিরিট অথর্ পূরণ কের)
ে�া�ামিটর অনলাইন ফমর্ জমা েদওয়া �থম পাঁচিট উত্তেরর মেধয্ আেবদনকারীেদর �াথিমক েযাগয্তা
িনধর্ারেণর সরবরাহ করেব।

এটা িকভােব কাজ কের?
• েযাগয্ পিরবার ভাড়া সং�া� এককালীন ভতুর্ িক পােবন, যা 1লা মাচর্, 2020 -েত তাঁেদর "ভাড়ার
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েবাঝা" এবং সহেযািগতার জনয্ তাঁরা েয মােস আেবদন করেছন, েসই মােসর "ভাড়ার েবাঝা"-র মেধয্

�েভ েদর পিরমাণ হেব।
• ভাড়ােট এই সময়কােল চার মাস পযর্� সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পাের।
• এই এককালীন ভতুর্ িক সরাসির আেবদনকারীর বািড়র মািলকেক েদওয়া হয়।

ভ াড়ার েবাঝা (ের� বােডর্ ন)কী?
েকািভড-19 মহামারীর আেগ একিট পিরবােরর েমাট মািসক আয় িছল $2,000 এবং তােদর মািসক ভাড়া িছল
$700। পিরবার তােদর মািসক আেয়র 35% ভাড়া �দান করিছল, যা তােদর "ভাড়ার েবাঝা" িহসােব েযাগয্
কের েতােল।
েকািভেডর কারেণ, তােদর কােজর সময় �াস েপেয়েছ এবং তােদর মািসক আয় কেমেছ $1,400, যখন তােদর
ভাড়া একই িহসােব 700 ডলাের রেয় েগেছ। পিরবার তােদর মািসক আেয়র 50% ($700/$1,400) ভাড়া
�দান করিছল, যা তােদর "ভাড়ার েবাঝা" িহসােব েযাগয্ কের েতােল।
এই পিরবার েকানও ভতুর্ িকর জনয্ উপযু� হেব যা তােদর খাজনার েবাঝা বৃি�র িবষয়িট অ�ভুর্ � কের।
এই পিরবােরর জনয্ ভতুর্ িকর পিরমাণ গণনা করেত, আমরা �থেম তােদর বতর্ মান আেয়র উপর িভিত্ত কের
সেবর্া� ভাড়া েবাঝার সীমা িনধর্ারণ কির: $1,400 x 35% = $490।
এরপের, আমরা তােদর বতর্ মান ভাড়া েথেক $490 িবেয়াগ করব এবং পাথর্কয্িট তারা �া� ভতুর্ িকর পিরমােণর
সােথ িমিলত হেব ($700 - $490 = $210)। তারা সহায়তার জনয্ আেবদন কের �িত মােস $210 চার
মাস পযর্� এই পিরবােরর �াক-েকািভড পযর্ােয় ভাড়ার েবাঝা �াস করেব।

আেবদন করার জনয্ আপনার কী �েয়াজন?
েযাগয্তা �মাণ করার জনয্, বািস�ােদর অবশয্ই �দান করেত হেব:
• পিরচয় �মাণপ�: সরকােরর ইসুয্ করা পিরচয়প� েযমন লাইেস� বা আইিড কাডর্
• মািসক ভাড়া সং�া� বাধয্বাধকতার �মাণ 2020 সােলর 1 মােচর্র আেগ।

েকাথায় আেবদন
করেত হেব?

hcr.ny.gov/RRP

*ভাড়া েবাঝা এমন এক মািসক চু ি�িভিত্তক ভাড়ার পিরমাণ যা েমাট পািরবািরক আেয়র 30% ছািড়েয় যায়।
**আপনার এিরয়া েমিডয়ান ইনকাম পরী�া করন এখােন: http://www.hcr.ny.gov/eligible-income-limits-80-ami-county

