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COVID Rent Relief Program(ক োভিড কেন্ট ভেভিফ করোগ্রোম):
আবেদন ভিবেবে

COVID Rent Relief Program-এর জর্য আবেদর্ করবে এই আবেদর্পত্রটি শশষ করুর্। কাগবজর
আবেদর্ শিল িারফৎ শফরে পাঠাবে হবে এখাবর্: COVID Rent Relief Program, 500 Bi-County
Blvd., Suite #300, Farmingdale, NY 11735. আবেদন পোঠোবনোে তোভেখ কেন 30 কে জুিোই, 2020
তোভেবখে কেব ব কদভেবত নো িয়। এই আবেদর্ যমদ 30 জুিোই, 2020 তোভেবখে িবযয শফরে র্া
পাঠাবর্া হয়, োহবল আবেদর্ োমেল হবয় যাবে। আপমর্ এই আবেদর্ কমিউটাবরর িাযযবিও করবে পাবরর্
আিাবদর ওবয়েসাইট: www.hcr.ny.gov/rrp -এ মগবয়।.
অর্ুগ্রহ কবর িবর্ রাখবের্, অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে।
উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা
শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ, আপমর্ অযামিবকশবর্র
ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্। আপর্ার যমদ অর্ুোদ পমরবষোর প্রবয়াজর্ পবর
োহবল কল শসন্টাবর সহায়োর জর্য শযাগাবযাগ করুর্: (833) 499-0318. আবেদবর্র অর্ুোমদে
প্রমেমলমপ আিাবদর ওবয়েসাইট covidrentrelief.hcr.ny.gov.।
আপর্ার যমদ COVID Rent Relief Program সংক্রান্ত শকার্ও প্রশ্ন থাবক, োহবল আিাবদর ওবয়েসাইট
www.hcr.ny.gov/rrp., এর প্রায়শ মজজ্ঞাসয অংবশ যার্, ো আিাবদর কল শসন্টাবর (833) 499-0318
র্ম্ববর কল করুর্।
পোর্ট 1: আবেদন
দয়া কবর উবেখ করুর্ আপর্ার শকার্ও প্রমেেন্ধকোর কারবণ আশ্রবয়র
প্রবয়াজর্ মকর্া আর আপমর্ সংস্থাবক শফার্ ো ইবিল কবর এই ত্রাণ শেবয়বের্
হযাাঁ
র্া
মকর্া (একটা শগাল করুর্):
*আপর্ার যমদ একটি যুমিসঙ্গে আশ্রবয়র প্রবয়াজর্ থাবক, এেং শকার্ও প্রমেেন্ধকোর কারবণ এই
আবেদর্পত্র পূরণ করার জর্য আরও সিবয়র প্রবয়াজর্ থাবক, োহবল কল শসন্টাবর শযাগাবযাগ করুর্ এই
র্ম্ববর (833) 499-0318 কল করুর্ ো আিাবদর ইবিল করুর্ covidrentrelief@hcr.ny.gov -এ.

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

আবেদর্কারী ো োাঁর িবর্ার্ীে েযমি শযর্ শশষ করা আবেদর্পবত্রর একটি প্রমেমলমপ মর্বজর কাবে শরবখ
শদর্ শরকর্ন মহবসবে।
এই আবেদর্ কার জর্য? (একটাবক শগাল করুর্)

আিার জর্য

আমি অর্য কারও জর্য আবেদর্
করমে।

আপমর্ আপর্ার পক্ষ শথবক COVID Rent Relief Program(শকামভর্ শরন্ট মরমলফ শপ্রাগ্রাি)-এর জর্য
আবেদর্ করার শক্ষবত্র শকসওয়াকন ার, অযাটমর্ন ো অর্যার্য েযমিগে প্রমেমর্মযবক অর্ুবিাদর্ মদবে পাবরর্।
আপমর্ প্রমেমর্মযটির র্াি, সংস্থার (যমদ প্রবযাজয), ঠিকার্া, শটমলবফার্ র্ম্বর এেং ইবিল ঠিকার্া
(ঐমিক) প্রদার্ কবর এেং োরপবর এই ফিনটিবে স্বাক্ষর কবর এটি করবে পাবরর্। আপর্ার অর্ুবিামদে
প্রমেমর্মযবক অেশযই এই ফিনটি স্বাক্ষর করবে হবে।
COVID Rent Relief Program(শকামভর্ শরন্ট মরমলফ শপ্রাগ্রাি) শদখুর্: অর্ুবিামদে প্রমেমর্ময প্রকাবশর ফিন
এই আবেদবর্র শশবষ রবয়বে (উপাঙ্গ A)। অর্ুগ্রহ কবর িবর্ রাখুর্: এই ফিনটির (উপাঙ্গ A) ইংবরমজবে
শশষ করবে হবে।
আবেদন োেীে েযভিগত তেয:

“*” দাগ শদওয়াা অংশগুমল প্রবয়াজর্ীয়।
*প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

*পদমে:

এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স
আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে?
(একটা শগাল করুর্)

হযাাঁ

র্া

শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

*জন্মোমরখ:

জামে (একটাবক শগাল
করুর্):

ঐমিক

ভারেীয় িামকন র্ ো আলাস্কার
মর্োসী
এমশয়ার্
কৃ ষ্ণাঙ্গ ো আমিকার্ িামকন র্
হাওয়াই ো পযামসমফক দ্বীবপর
মর্োসী
শেোঙ্গ
দুটি ো োর শেমশ জামে

জামেভু ি (একটাবক
শগাল করুর্)

ঐমিক

মহস্পামর্য়
অমহস্পামর্য়

পৃষ্ঠা: 2

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

অর্য শকার্ও জামে
ইবিল:

শিাোইল র্ম্বর:

শযাগাবযাবগর পেন্দসই পদ্ধমে (একটাবক শগাল করুর্):

ইবিল
শফার্

পেবন্দর প্রথি ভাষা (একটাবক শগাল করুর্):

English
Spanish
Chinese
Russian
Haitian Creole
Bengali
Korean

আপমর্ মক সিূণন সিবয়র পড়ুয়া? (একটাবক শগাল করুর্)

লযান্ডলাইর্:

হযাাঁ

র্া

*1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

উদাহরণস্বরূপ, আপমর্ যমদ টযাক্স মরটার্ন দামখল কবরর্
েবে দয়া কবর আপর্ার সাম্প্রমেকেি দাবয়রকৃ ে টযাক্স
মরটাবর্নর IT-201 এেং IT201X (সংবশামযে ফাইবলর
মরটাবর্নর জর্য)-এর লাইর্ 33 (New York State
অযার্জাবের্ গ্রস ইর্কাি) শথবক র্লাবরর পমরিাণ
অন্তভুন ি করুর্, 12 দ্বারা মেভি কবর।
*এখর্ িামসক শরাজগার:

$

$

*র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য 1 িােন, 2020 এর আবগ আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ (*শযখাবর্ েলা
আবে শসখাবর্ োড়া)
শেের্, িাইবর্

$

আদালবের মর্বদন বশ ভরণবপাষণ

$

পত্নীর সিথনর্

$

সন্তাবর্র সহায়োর পামরশ্রমিক

$

পৃষ্ঠা: 3

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

শসাশযাল মসমকওমরটি প্রমেেন্ধকো

$

শসাশযাল মসমকওমরটি অেসর

$

SSI সুমেবয

$

অর্যার্য

$

আপমর্ মক কভাবরবজর সিয়কাবল শেকারত্ব েীিা সুমেযা
শপবয়বের্ ো পাবির্? (একটাবক শগাল করুর্)

হযাাঁ

র্া

যমদ হযাাঁ হয়, োহবল সাপ্তামহক শেকারত্ব েীিার (UI)
পমরিাণ মলখুর্।

দয়া কবর সে রকি UI-এর কথা মলখুর্, যার িবযয
থাকবে Pandemic Unemployment Assistance (PUA)
এেং Pandemic Unemployment Compensation
(PUC)।

$

আবেদন োেীে আেোবেে তেয
শয ঠিকার্ার জর্য আপমর্ ভেুন মক োইবের্।
*ঠিকার্ার লাইর্ 1:
ঠিকার্ার লাইর্ 2:
*শহর:

*মজপ শকার্:

*আপর্ার োমড়বে কেগুমল শয়র্কক্ষ রবয়বে? েু মর্ওর শক্ষবত্র শূর্য মলখুর্।
*এই এককটি মক আপর্ার প্রাথমিক আোসর্? (একটাবক শগাল করুর্)

হযাাঁ

র্া

*আপমর্ মক আপর্ার প্রাথমিক আোসর্টি ভাড়া মদবির্? (একটাবক শগাল
করুর্)

হযাাঁ

র্া

মর্মিনে োমড়র ভাড়া োড়াবর্ার শক্ষবত্র এটি সীিােদ্ধো েজায় রাবখ।

মেঠি পাঠাবর্ার ঠিকার্া যমদ প্রাথমিক ঠিকার্ার শেবয় আলাদা হয় (শপাে েক্স গ্রহণ করা হয়)

পৃষ্ঠা: 4

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

ঠিকার্ার লাইর্ 1:
ঠিকার্ার লাইর্ 2:
শহর:

রাজয:

মজপ শকার্:

িোড়োে পভেমোণ
আপমর্ সাযারণে ভাড়া কীভাবে শদর্? (একটাবক শগাল করুর্)

র্গদ
শেক
িামর্ অর্নার
সরাসমর জিা

িােন 1, 2020-এর আবগর িামসক ভাড়া:

$

আবেদবর্র সিয় িামসক ভাড়াাঃ

$

এমপ্রল 1, 2020 শথবক এখর্ পযনন্ত আপর্ার শকার্ও িাবসর ভাড়া মক োমক
আবে? (একটাবক শগাল করুর্)

হযাাঁ

ভেুন মক পাওয়ার শযাগয হওয়ার জর্য আবেদর্কারীবদর ভাড়া েবকয়া থাকা
দরকার শর্ই।
যমদ হযাাঁ হয়, োহবল প্রবয়াজবর্র সিবয় (এমপ্রল 1, 2020 শথবক এখর্),
কেটা ভাড়ার অভাে মেল?

র্া

$

শকার্ িাবসর ভাড়া োমক রবয়বে? প্রবযাজয
সেকটিবে শগাল করুর্।

এমপ্রল 2020
শি 2020
জুর্ 2020
জুলাই 2020

এই ভেুন মক যমদ োমক থাকা ভাড়ার শেবয় শেমশ
হয়, োহবল আপমর্ কীভাবে োইবের্ শয আপর্ার
োমড়র িামলক এই ভেুন মক প্রবয়াগ করুর্?
(একটাবক শগাল করুর্)

মর্রাপত্তা অথন পুর্রায় ভবর মদবয়
পবরর িাবসর ভাড়া মদবয়

আেোেন েম্পভ ট ত তেয
COVID Rent Relief Program-এর জর্য অন্তে একজর্ সদবসযর যুিরাবজযর র্াগমরক হওয়া ো উপযুি
অমভোসর্ পদ থাকা প্রবয়াজর্।
অমভোসর্ অেস্থার মর্েনাের্বযাগযো এেং যাোই করার জর্য অভিেোেন কেোগযতো এেং েোধোেণ
নভেিুভি েণ পমরমশষ্টগুমল শদখুর্।
পৃষ্ঠা: 5

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

আপর্ার োমড়র শকউ মক যুিরাবজযর র্াগমরক ো আপর্ার োমড়র কারও
মক অমভোসর্ পদ রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)

হযাাঁ

র্া

শসাশাল মসমকউমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর ো অর্য শকার্ও পমরেয়মভমত্তক র্ম্বর োমড়র শসই
সদবসযর যার যুিরাবজযর র্াগমরকত্ব রবয়বে ো যথাযথ অমভোসর্ পদ রবয়বে।
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:
টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:
মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:
েেেোে োেী ও কেোজগোে
আপর্ার শযাগযো আপর্ার অযাপাটনবিবন্ট েসোসকারী োমসন্দার সংখযা এেং আপর্ার অযাপাটনবিবন্ট
েসোসকারী সিস্ত প্রাপ্তেয়বস্কর শিাট আবয়র উপর মভমত্ত কবর গণর্া করা হবে।
কেজর্ িার্ুষ (আপমর্ এেং অর্যার্য সিস্ত প্রাপ্তেয়স্ক এেং র্াোলক
সহ) োসভেবর্ থাবকর্?

শয রুিবিট দুজবর্ই আবেদর্ করবের্ োবদর পমরোর মহসাবে আবেদর্টি
সিূণন করবে হবে; যমদ শকেলিাত্র একজর্ রুিবিট আবেদর্ কবর থাবক
েবে আবেদর্কারীর রুিবিবটর উমেে শরট সংক্রান্ত েথয।
োমড়বে মক শকার্ও প্রমেেন্ধী সদসয রবয়বের্? (একটাবক শগাল করুর্)

হযাাঁ

র্া

োমড়বে মক শকার্ও েয়স্ক (62+) সদসয রবয়বের্? (একটাবক শগাল
করুর্)

হযাাঁ

র্া

*1 ই িােন 2020-এর আবগ আপর্ার অযাপাটনবিবন্ট েসোসকারী সিস্ত
প্রাপ্তেয়স্কবদর শিাট িামসক আয়:

আবয়র িবযয থাকবে সিস্ত িজুমর, টিপস, ওভারটাইি, শেের্, পুর্রােৃত্ত
উপহার, মেমর্বয়াবগর উপর মরটার্ন, কলযাণ সহায়ো, সািামজক সুরক্ষা প্রদার্,
মশশু সহায়ো প্রদার্, শেকারবত্বর সুমেযা, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো
(PUA) এেং অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ (PUC), শকার্ও সুমেযা, অথন
প্রদার্ ো র্গদ অর্ুদার্ অন্তভুন ি যার উবেশয ভাড়া প্রদাবর্র শক্ষবত্র সহায়ো
করা, শকার্ও অথন প্রদাবর্র ক্ষমে যা হল আবয়র প্রমেস্থাপর্ এেং পমরোবরর
প্রমেটি সদবসযর জর্য অর্য শকার্ও সরকারী সুমেযা ো র্গদ অর্ুদার্
প্রমেস্থাপর্ ।

$
পৃষ্ঠা: 6

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

আবয়র িবযয থাকবে র্া আঠাবরা েেবরর কি েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্,
আঠাবরা েের ো োর শেমশ েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্ অন্তভুন ি র্য় যারা
পূণনকালীর্ মশক্ষাথী, পালবর্র যত্ন প্রদার্, মেমক্ষপ্ত উপহার, পমরোবর োস র্া
কবর এির্ েযমিবদর দ্বারা সরেরাহ করা িুমদ, পমরপূরক পুমষ্ট সহায়ো
শপ্রাগ্রাবির সুমেযাগুমল, আয় উপাজন র্ র্া করা ো উপামজন ে আয়কর।
*এই আবেদর্টি করার সিয় আপর্ার অযাপাটনবিবন্ট েসোসকারী সিস্ত
প্রাপ্তেয়স্কবদর শিাট িামসক আয়:

আবয়র িবযয থাকবে সিস্ত িজুমর, টিপস, ওভারটাইি, শেের্, পুর্রােৃত্ত
উপহার, মেমর্বয়াবগর উপর মরটার্ন, কলযাণ সহায়ো, সািামজক সুরক্ষা প্রদার্,
মশশু সহায়ো প্রদার্, শেকারবত্বর সুমেযা, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো
(PUA) এেং অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ (PUC), শকার্ও সুমেযা, অথন
প্রদার্ ো র্গদ অর্ুদার্ অন্তভুন ি যার উবেশয ভাড়া প্রদাবর্র শক্ষবত্র সহায়ো
করা, শকার্ও অথন প্রদাবর্র ক্ষমে যা হল আবয়র প্রমেস্থাপর্ এেং পমরোবরর
প্রমেটি সদবসযর জর্য অর্য শকার্ও সরকারী সুমেযা ো র্গদ অর্ুদার্
প্রমেস্থাপর্ ।
আবয়র িবযয থাকবে র্া আঠাবরা েেবরর কি েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্,
আঠাবরা েের ো োর শেমশ েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্ অন্তভুন ি র্য় যারা
পূণনকালীর্ মশক্ষাথী, পালবর্র যত্ন প্রদার্, মেমক্ষপ্ত উপহার, পমরোবর োস র্া
কবর এির্ েযমিবদর দ্বারা সরেরাহ করা িুমদ, পমরপূরক পুমষ্ট সহায়ো
শপ্রাগ্রাবির সুমেযাগুমল, আয় উপাজন র্ র্া করা ো উপামজন ে আয়কর।

$

পূণন-সিবয়র মশক্ষাথীর দ্বারা উপামজনে শকার্ও আয় োদ মদবল, কভাবরবজর
সিয়কাবল এির্ এক িাস মেল শযখাবর্ আপর্ার অযাপাটনবিবন্ট েসোসকারী
সিস্ত প্রাপ্তেয়স্কবদর শিাট িামসক আয় সাম্প্রমেক িাবসর শেবয় কি মেল?

আবয়র িবযয থাকবে সিস্ত িজুমর, টিপস, ওভারটাইি, শেের্, পুর্রােৃত্ত
উপহার, মেমর্বয়াবগর উপর মরটার্ন, কলযাণ সহায়ো, সািামজক সুরক্ষা প্রদার্,
মশশু সহায়ো প্রদার্, শেকারবত্বর সুমেযা, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো
(PUA) এেং অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ (PUC), শকার্ও সুমেযা, অথন
প্রদার্ ো র্গদ অর্ুদার্ অন্তভুন ি যার উবেশয ভাড়া প্রদাবর্র শক্ষবত্র সহায়ো
করা, শকার্ও অথন প্রদাবর্র ক্ষমে যা হল আবয়র প্রমেস্থাপর্ এেং পমরোবরর
প্রমেটি সদবসযর জর্য অর্য শকার্ও সরকারী সুমেযা ো র্গদ অর্ুদার্
প্রমেস্থাপর্ ।

হযাাঁ

র্া

আবয়র িবযয থাকবে র্া আঠাবরা েেবরর কি েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্,
আঠাবরা েের ো োর শেমশ েয়সী োচ্চাবদর কিনসংস্থার্ অন্তভুন ি র্য় যারা
পূণনকালীর্ মশক্ষাথী, পালবর্র যত্ন প্রদার্, মেমক্ষপ্ত উপহার, পমরোবর োস র্া

পৃষ্ঠা: 7

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

কবর এির্ েযমিবদর দ্বারা সরেরাহ করা িুমদ, পমরপূরক পুমষ্ট সহায়ো
শপ্রাগ্রাবির সুমেযাগুমল, আয় উপাজন র্ র্া করা ো উপামজন ে আয়কর।
যমদ হযাাঁ হয়, োহবল শকার্ িাবস সামেনক িামসক
শরাজগার সেবেবয় কি মেল? (যমদ একামযক িাস
হয়, োর উবেখ করুর্)

এমপ্রল 2020
শি 2020
জুর্ 2020
জুলাই 2020

সেনমর্ম্ন আবয়র িাবসর জর্য শিাট িামসক আয়:

$

*আপমর্ মক েেন িাবর্ মেভাগ 8 আোসর্ সহায়ো লাভ কবরর্ ো পােমলক
আোসর্গুমলবে েসোস করবের্ শযখাবর্ আপর্ার ভাড়া আপর্ার আবয়র
30% অমেক্রি করবে পাবর র্া? (একটাবক শগাল করুর্)

আপমর্ যমদ হাউমজং-এর েযবয়র জর্য Section 8 Housing Choice
Voucher* গ্রহণ করবে থাবকর্ অথো পােমলক হাউমজং-এ েসোস কবরর্
োহবল আপমর্ সংমেমযর অযীবর্ শযাগয হবের্ র্া।
*শযসকল পমরোর শসকশর্ 8 ভাউোর গ্রহণ কবরর্: যমদ োাঁবদর ভাড়া
োেদ েযয় োাঁবদর আবয়র 30% -এর শেমশ হয় এেং োাঁরা এই সিয়কাবল
উপাজন র্ হামরবয় থাবকর্, োহবল পমরোরটির ভাড়া প্রদাবর্র িাবর্ মেবেের্ার
অর্ুবরায করা উমেে। অন্তেনেী পুর্াঃসাবক্ষযর অর্ুবরায করবে পমরোরগুমল
োাঁবদর ভাউোর পমরোলবকর সবঙ্গ শযাগাবযাগ করবে পাবরর্।
আপমর্ মক েেন িাবর্ অর্য শকার্ও ভাড়ার ভেুন মক পার্? (একটাবক শগাল
করুর্)

যমদ হযাাঁ হয়, োহবল আপর্ার েেন িার্ ভাড়ার
ভেুন মক সরেরাহকারী শক? (একটাবক শগাল
করুর্)

িামসক ভাড়ার ভেুন মকর পমরিাণ:

হযাাঁ

র্া

হযাাঁ

র্া

FHEPS
CITYFHEPS
SCRIE
DRIE
HASA
ACS আোসর্ ভেুন মক
অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):
$

অভতভেি রোপ্তেয়স্ক েোভেন্দোেো
পমরোবরর প্রমেটি প্রাপ্তেয়স্ক সদবসযর জর্য মর্ম্নমলমখে প্রশ্নগুমল পূরণ করুর্ (উপবর উত্তর শদওয়া হবয়বে)
এেং এই আবেদবর্র পাটন 2-এর র্কুবিন্ট শটমেল অর্ুযায়ী আবয়র প্রিাণ সরেরাহ করুর্।
োমড়র সদসয 1

পৃষ্ঠা: 8

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

পদমে:

জন্মোমরখ:
এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্
র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

$

এখর্ িামসক শরাজগার:

$

হযাাঁ

র্া

র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ িােন 1, 2020-এর আবগ পযনন্ত।
শেের্, িাইবর্

$

অর্যার্য

$

শেকারত্ব মেিা (*সাপ্তামহক সুমেবযর পমরিাণ
মলখুর্, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো এেং
অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ েি)

$

োমড়র সদসয 2
প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

পদমে:

জন্মোমরখ:
এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্
র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

হযাাঁ

র্া

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

পৃষ্ঠা: 9

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

$

এখর্ িামসক শরাজগার:

$

র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ িােন 1, 2020-এর আবগ পযনন্ত।
শেের্, িাইবর্

$

অর্যার্য

$

শেকারত্ব মেিা (*সাপ্তামহক সুমেবযর পমরিাণ
মলখুর্, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো এেং
অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ েি)

$

োমড়র সদসয 3
প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

পদমে:

জন্মোমরখ:
এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্
র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

$

এখর্ িামসক শরাজগার:

$

হযাাঁ

র্া

র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ িােন 1, 2020-এর আবগ পযনন্ত।

পৃষ্ঠা: 10

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

শেের্, িাইবর্

$

অর্যার্য

$

শেকারত্ব মেিা (*সাপ্তামহক সুমেবযর পমরিাণ
মলখুর্, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো এেং
অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ েি)

$

োমড়র সদসয 4
প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

পদমে:

জন্মোমরখ:
এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্
র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

$

এখর্ িামসক শরাজগার:

$

হযাাঁ

র্া

র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ িােন 1, 2020-এর আবগ পযনন্ত।
শেের্, িাইবর্

$

অর্যার্য

$

শেকারত্ব মেিা (*সাপ্তামহক সুমেবযর পমরিাণ
মলখুর্, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো এেং
অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ েি)

$

োমড়র সদসয 5

পৃষ্ঠা: 11

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

প্রথি র্াি:

িযয র্াি:

পদমে:

জন্মোমরখ:
এই েযমির মক শকার্ও শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর, টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্
র্ম্বর ো মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর রবয়বে? (একটাবক শগাল করুর্)
শসাশযাল মসমকওমরটি র্ম্বর:

টযাক্স আইবর্র্টিমফবকশর্ র্ম্বর:

মভর্বদশী মর্েন্ধকরণ র্ম্বর:

অর্যার্য (মর্মদন ষ্ট করুর্):

1 িােন, 2020-র আবগ িামসক শরাজগার:

$

এখর্ িামসক শরাজগার:

$

হযাাঁ

র্া

র্ীবের প্রমেটি শক্ষবত্রর জর্য আপর্ার িামসক শরাজগার উবেখ করুর্ িােন 1, 2020-এর আবগ পযনন্ত।
শেের্, িাইবর্

$

অর্যার্য

$

শেকারত্ব মেিা (*সাপ্তামহক সুমেবযর পমরিাণ
মলখুর্, অভতমোভে কে োেত্ব েিোয়তো এেং
অভতমোভে কে োেত্ব ক্ষভতপূেণ েি)

$

েোভড়ে মোভি /পভেচোিন েংস্থোে তেয

.

আপমর্ কাবক টাকা পাঠার্? (একটাবক শগাল
করুর্)

োমড়র িামলক
পমরোলর্ সংস্থা

ভাড়ার টাকা কীভাবে শদওয়া হয়? (একটাবক
শগাল করুর্)

র্গদ
শেক
িামর্ অর্নার
সরাসমর জিা

োমড়র িামলবকর র্াি ো সংস্থা সংস্থা:

পৃষ্ঠা: 12

অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

োমড়র িামলবকর রাস্তার ঠিকার্ার লাইর্ 1:
োমড়র িামলবকর রাস্তার ঠিকার্ার লাইর্ 2:
োমড়ওয়ালার শহর:

োমড়ওয়ালার রাজয:

োমড়ওয়ালার ইবিল:

োমড়ওয়ালার মজপ:

োমড়ওয়ালার শফার্:

পোর্ট 2: েমেট ন োেী নভেপত্র

দয়ো বে আপনোে েমেট ন োেী নভেপত্রগুভি এই আবেদবন েংেুি রুন এেং আপভন নীবচ রমোণ ভিবেবে
ী েেেেোি েবেন তো ভনেট োচন রুন। অনুগ্রি বে মবন েোখবেন, আপভন েভদ এ টি মট েংস্থোন
েংক্রোন্ত (উপোঙ্গ B) েো িোড়ো েংক্রোন্ত (উপোঙ্গ C)-এে রতযোয়ন জমো ভদবেন, তোিবি এটি অেেযই
ইংবেভজবত েম্পূণট েো উভচত।

1 িােন, 2020-র আবগ আবেদন োেীে
িামসক শরাজগার:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:

আবেদন োেীে েেন িার্ শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি

1 নং েোভড়ে েদবেযে 1 িােন, 2020-র
আবগ িামসক শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:
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অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

েোভড়ে েদেয 1 েেন িার্ িামসক শরাজগাবরর
প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি

েোভড়ে েদেয 2 1 িােন, 2020-র আবগ
শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:

েোভড়ে েদেয 2 েেন িার্ শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি

েোভড়ে েদেয 3 1 িােন, 2020-র আবগ
শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:

েোভড়ে েদেয 3 েেন িার্ শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি

েোভড়ে েদেয 4 1 িােন, 2020-র আবগ
শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:

েোভড়ে েদেয 4 েেন িার্ শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
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অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

েোভড়ে েদেয 5 1 িােন, 2020-র আবগ
শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি
সাম্প্রমেক কর শফরে
োকমরর প্রেযায়র্ (পমরমশষ্ট B)
অর্যার্য:

েোভড়ে েদেয 5 েেন িার্ শরাজগাবরর প্রিাণ:
প্রবযাজয সেকটিবে শগাল করুর্।

W2
শপ োেস
শেেবর্র মেঠি

ভাড়ার িূলয

ভাড়া প্রেযয়র্ (পমরমশষ্ট C)
িােন 1, 2020-র আবগর ভাড়া/েু মিমভমত্তক ভাড়া
প্রদার্

পমরেয়পত্র যাোই

সরকার প্রদত্ত পমরেয়পত্র
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অযামিবকশর্টিবে পূরণ করা শয শকার্ও পাঠয অেশযই ইংবরজী হবে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঠিকার্াগুবলা অেশযই ইংবরমজবে মলখবে
হবে। শয উত্তরগুবলার জর্য র্েু র্ শলখা জিা শদওয়ার প্রবয়াজর্ শর্ই শসগুবলা অযামিবকশবর্র ভাষায় থাকবে পাবর। উদাহরণস্বরূপ,
আপমর্ অযামিবকশবর্র ভাষা অর্ুযায়ী "হযাাঁ" ো "র্া"-শে শগাল করবে পাবরর্।

আবেদন েম্মভত
আমি এই আবেদবর্ উবেখ করা েথযগুমল পবড়মে এেং আমি মর্মিে কবরমে শয এই আবেদর্টি, আিার
জ্ঞার্, েথয এেং মেোবসর সবেনাত্তবি, সেয, সঠিক এেং সিূণন। আমি েুঝবে পারমে এেং সম্মে হমি শয
র্ীবে বেদুযমের্ উপাবয় আিার র্াি প্রবেশ করাবর্ার অথন এই আবেদবর্ আিার স্বাক্ষর করা এেং এই
আবেদর্বক ফাইল করা। আমি আরও দৃঢ়োর সাবথ েলমে শয আমি এই মেষয় প্রাঙ্গবণর ভাড়াটিয়া, ো
আমি শসই স্থাবর্র ভাড়াটিয়ার অর্ুবিামদে প্রমেমর্ময এেং আমি New York State মর্মভশর্ অফ হাউমজং
অযান্ড কমিউমর্টি মরমর্উয়াবল এই আবেদর্টিবে স্বাক্ষর করার ও ফাইল করার অমযকার শপবয়মে।
আমি েুঝবে পারমে শয এই আবেদর্ জিা মদবয় আমি HTFC এেং এর এবজন্টবদর শেের্, িজুমর এেং
আবয়র অর্যার্য উত্স সহ রাজয এেং স্থার্ীয় এবজমিগুমলর আবয়র যাোইবয়র জর্য অর্ুিমে
মদমি। যাোইবয়র িবযয থাকবে শেকারত্ব েীিা প্রদাবর্র জর্য দায়ী এবজমিগুমলর সাবথ শযাগাবযাগ করা,
শফর্াবরল টযাক্স সিমকন ে েথয, উেীপর্া, ভাড়া ভেুন মক প্রদার্, এেং সীিােদ্ধ র্য় এির্ মেভাবগর 8 টি
সুমেযা, সািামজক সুরক্ষা আবয়র েথয, স্ব-কিনসংস্থার্ আয়, অেসরকালীর্ শরাজগার এেং অর্যার্য রাজয
এেং স্থার্ীয় সুমেযা এেং ভেুন মক।
আমি আরও েুঝবে পারমে শয এখাবর্ মিথযা মেেৃমে শদওয়া, এই জােীয় মেেৃমেটি মিথযা েবল শজবর্
এেং/অথো দাবয়র করার জর্য এই জােীয় মিথযা মেেৃমে শদওয়া প্রমেটি শশ্রমণই State of New York-এর
দন্ড আইর্ অর্ুসাবর একটি অপকিন (মেভাগ 210.45 এেং 175.30)।

োপা র্াি:
স্বাক্ষর এেং োমরখ:
োমরখ:
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