COVID ভাড়া �াণ - অ�ীকৃিতর ে�ে� FAQ
�.

আিম েযাগয্তার ��াবলী সফলভােব স�� কেরিছ, এখন কীভােব আমােক অ�ীকার
করা যায়?

উ.

�াথিমক েযাগয্তার ��াবলী েযাগয্তা িনধর্ািরত করার ে�ে� নয়। এই ��গিল েকবলমা�
আেবদনকারীেদর �দান করা তেথয্র িভিত্তেত যারা সহায়তার জনয্ েযাগয্ হেত পাের তােদর
ে�ে� আেবদনকারীেদর সংখয্া সংকীণর্ করার উে�েশয্ করা হেয়িছল। HCR তারপের
েযাগয্তার িবষয়িট িনি�ত করেত সম� আেবদনগিলর পযর্ােলাচনা কের।

�.

আিম েবকার� েপেয়িছলাম বেল আমােক সহায়তা �দান করেত অ�ীকার করা হেয়িছল।
আিম যখন আমার চাকির এবং আয় হািরেয়িছ তখন কীভােব তা হেত পাের?

উ.

COVID ভাড়া �াণ কাযর্�ম �িত�ার আইেন েবকার� সুিবধা, মহামারী েবকার� সহায়তা
(Pandemic Unemployment Assistance (PUA)) এবং মহামারী েবকার �িতপূরণ
(Pandemic Unemployment Compensation (PAC)) আয় িহসােব অ�ভুর্ � রেয়েছ।
যিদও আপিন এবং আপনার পিরবােরর COVID 19 মহামারীর জনয্ আেগর তু লনায় এখন
কম আয় হেত পাের িক� বিধর্ত েবকার� সুিবধা �া� েবিশরভাগ েলােকর এখনও আয়
রেয়েছ যা পিরবােরর আকার এবং কাউি�র (ে�া�ােমর কাট অফ) সােথ সাম�সয্ হওয়ার
পের এিরয়া িমিডয়ান ইনকাম (অ�ল মধয্ক আয়) এর 80% এর উপের আেছ
আপিন িন� িলংেক পিরবােরর আকােরর উপর িভিত্ত কের আপনার কাউি�র এিরয়া
িমিডয়ান ইনকাম েদখেত পােরন: https://www.hcr.ny.gov/eligible-income-limits-80ami-county

�.

COVID 19 এর আেগ আমার আয় খুব েবিশ হওয়ায় আমােক সহায়তা �দান করেত
অ�ীকার করা হেয়িছল? আিম যখন আমার চাকির এবং আয় হািরেয়িছ তখন কীভােব
তা হেত পাের?

উ.

ে�া�ামিটর জনয্ েযাগয্ হেত একজন আেবদনকারীর আেয়র পিরমাণ 1 মাচর্, 2020 এর
আেগ এবং আেবদেনর সময় উভয়ই এিরয়া িমিডয়ােনর 80% এর নীেচ থাকেত হেব।
সুতরাং, যিদও আপনার COVID 19 মহামারীর কারেণ আপনার আেয়র �িত হেত পাের
যিদ আপিন এবং আপনার পিরবােরর সমি�ত আয় 1 মাচর্, 2020 উভয়ই এিরয়া
িমিডয়ােনর 80% এর েচেয় েবিশ হেল আপিন সহায়তার জনয্ েযাগয্ নন।

�.

আমার আয় 1 মাচর্, 2020 আেগ এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর নীেচ িছল এবং এিট
আেবদেনর সময় এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর িনেচ িছল। আিম একিট িচিঠ

েপেয়িছ েযটােত েলখা েয আিম েযাগয্ নই কারণ আিম পাবিলক হাউিসং েডেভলপেম�
এর ভাড়ােট। তা কীভােব স�ব?
উ.

এই আইন NYS বািস�ােদর সহায়তা কের যােদর ভাড়ার েবাঝা (তােদর আেয়র শতাংেশর
িহসােব যা তারা মািসক ভাড়া েদয়) COVID 19 মহামারীর কারেণ েবেড়েছ। পাবিলক
হাউিসংেয়র বািস�া িহসােব আপনার িনেজর আেয়র 30% এর েবিশ ভাড়া �দান করা
উিচত নয়। আেয়র �য়�িত িবেবচনায় েনওয়ার জনয্ আপনার মািসক ভাড়া �দােনর
সম�য় করার জনয্ আপনার িনেজর পাবিলক হাউিসংেয়র কতৃর্ পে�র সােথ েযাগােযাগ করা
উিচত এবং আপনার আয় পুনিনর্মার্ ণ করা উিচত।

�.

আমার আয় 1 মাচর্, 2020 আেগ এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর নীেচ িছল এবং এিট
আেবদেনর সময় এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর িনেচ িছল। আিম একিট িচিঠ
েপেয়িছ েযটােত েলখা েয আিম েযাগয্ নই কারণ আিম িবভাগ 8 ভাউচার ধারক। তা
কীভােব স�ব?

উ.

এই আইন NYS বািস�ােদর সহায়তা কের যােদর ভাড়ার েবাঝা (তােদর আেয়র শতাংেশর
িহসােব যা তারা মািসক ভাড়া েদয়) COVID 19 মহামারীর কারেণ েবেড়েছ। িবভাগ 8
ভাউচার ধারক িহসােব আপনার িনেজর আেয়র 30% এর েবিশ ভাড়া �দান করা উিচত
নয়। আেয়র �য়�িত িবেবচনায় েনওয়ার জনয্ আপনার মািসক ভাড়া �দােনর সম�য়
করার জনয্ আপনার িনেজর িবভাগ 8 ভাউচার অনুেমাদনকারীর সােথ েযাগােযাগ করা
উিচত এবং আপনার আয় পুনিনর্মার্ ণ করা উিচত।

�.

আমার আয় 1 মাচর্, 2020 আেগ এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর নীেচ িছল এবং এিট
আেবদেনর সময় এিরয়া িমিডয়ান ইনকােমর 80% এর িনেচ িছল। আিম একিট িচিঠ
েপেয়িছ েযটােত েলখা েয আিম েযাগয্ নই কারণ আিম ভাড়ােট নই। ওটার মােন িক?

উ.

েকবলমা� এমন ভাড়ােট যােদর �াথিমক বাস�ান িনউ ইয়কর্ রােজয্ রেয়েছ তারা COVID
ভাড়া �াণ কাযর্�েমর জনয্ েযাগয্। িন�িলিখত ধরেণর ভাড়া স�িকর্ ত ৈবিশ�য্তা
ভাড়ােটর ে�ে� ভাড়া �াণ সহায়তার জনয্ উপল�:
•

অয্াপাটর্েম� ভাড়া;

•

একিট একক-পিরবােরর বািড়র জনয্ ভাড়া;

•

িনিমর্ত বািড়র ভাড়া; এবং

•

িনিমর্ত বািড়র আংিশক ভাড়া।
িনিমর্ত বািড়র পাকর্ বািস�ােদর আেবদেন েকবলমা� ভাড়া সং�া� চু ি� (আংিশক
ভাড়া এবং/অথবা বািড় ভাড়া) অ�ভুর্ � করেত হেব।

সমবায় ও কনডিমিনয়ােমর মািলকরা যােদর মািলকানা িলজ রেয়েছ তােদর ভাড়ােট িহসােব
িবেবচনা করা হয় না।
�.

যিদ আিম HCR-এর েযাগয্তার সংক� বা পুর�ােরর পিরমােণর সােথ একমত না থািক
তেব কী হেব?

উ.

HCR-এর একিট আিপল দােয়র �ি�য়া রেয়েছ যা িদেয় আেবদন জানােনা যােব যিদ আপিন
মেন কেরন েয HCR হয়েতা েযাগয্তা িনধর্ারেণ �িট কেরেছ বা HCR পুর�ার গণনায়
েকানও �িট কেরেছ। আিপল দােয়র করার জনয্ আপনার অ�ীকৃ িতর তািরখ েথেক
আপনার কােছ সাত (7) বািনিজয্ক িদন থাকেব এবং িন� HCR COVID RRP
ওেয়বসাইট েথেক আিপেলর অনুেরাধিট ডাউনেলাড করা েযেত পাের:
https://hcr.ny.gov/rrp-appeal-form.

�.

কখন এবং কীভােব আেবদনকারীেদর তােদর েযাগয্তা স�েকর্ অবিহত করা হেব?

উ.

HCR এই ে�া�ামিটর জনয্ �া� আেবদনগিল পযর্ােলাচনা করার জনয্ িনরলসভােব কাজ
করেছ। আেবদনকারীরা আগামী কেয়ক স�ােহর মেধয্ তােদর আেবদেনর িবষেয় একিট
িব�ি� পাওয়ার আশা করেত পােরন। আেবদনকারীরা তােদর আেবদেনর সােথ েকান
েযাগােযােগর তথয্ জমা িদেয়েছন তার উপর িনভর্ র কের ইেমল বা িচিঠর মাধয্েম জানােনা
হেব।

�.

আিপল দােয়র করার সময়সীমা কী?

উ.

আপনার পুর�ােরর িব�ি� বা আিপল দােয়র করেত অ�ীকৃ িত করার পের আপনার সাত
(7) বািনিজয্ক িদন থাকেব। আপিন যিদ কাগজ আিপেলর অনুেরাধ ফমর্িট বয্বহার কের
আিপল দােয়র করেত চান, তেব েযাগয্ হওয়ার জনয্ আপনার িব�ি�িট অনুসরণ কের স�ম
বািনিজয্ক িদনিটর মেধয্ ফমর্িট অবশয্ই েপা�মাকর্ করেত হেব।

�.

আমার পিরবােরর েকউ �িতব�ী রেয়েছন এবং আমােদর আেবদনিট েশষ করেত আরও
সমেয়র �েয়াজন। আমরা িক যুি�স�ত আবাসন েপেত পাির?

উ.

হয্াঁ। এক বা একািধক �িতব�ী বয্ি�েদর পিরবারগিল যুি�স�ত আবাসন িহসােব সময়
বাড়ােনার জনয্ েযাগয্। এই পিরবারগিলর আিপল করার জনয্ �াথিমক আিপেলর সময়কােল
সাত (7) বািনিজয্ক িদেনর পাশাপািশ আরও সাত (7) বািনিজয্ক িদন বাড়ােনা হেব।
যিদ েকানও পিরবােরর েকানও যুি�স�ত আবাসেনর �েয়াজন হয়, তেব তােদর অবশয্ই
আিপেলর ফেমর্র িবভাগ 1 এ িনেদর্ শ করেত হেব েয তােদর জনয্ যুি�স�ত আবাসেনর
�েয়াজন।

�.

আিপল ফাইল করার সময় আমার িক অিতির� নিথ জমা েদওয়ার �েয়াজন আেছ?

উ.

আপিন যিদ মেন কেরন েয আপনার আেবদনিটর িনণর্য় জানােত েকানও �িট হেয়েছ, তেব
আপনােক এিটর ে�ে� সহায়ক নিথ জমা িদেত হেব।

�.

কখন আমার আিপেলর ফলাফল স�েকর্ আমােক জানােনা হেব?

উ.

আপনােক �ায় 30 িদেনর মেধয্ আপনার আিপেলর অনুেরােধর িবষেয় িনণর্য় জানােনা হেব।
�াি� আিপল সংখয্া সহ িবিভ� কারেণর উপর িনভর্ র কের িনণর্েয়র সময় িবিভ� হেত
পাের। আপনার যিদ েকােনা �� থােক অনু�হ কের িন� ন�ের েযাগােযাগ করন:
(833) 499-0318।

�.

আিম আমার আিপেলর িনণর্ য় েপেয়িছ তেব আিম এিটর সােথ একমত নই। আিম িক অনয্
আর একিট আপীল জমা করেত পাির?

উ.

না। আপিন একবার আেবদন জমা েদওয়ার পের আর একিট আেবদন জমা িদেত পারেবন
না। আিপেলর িস�া�িট কীভােব েনওয়া হেয়িছল েস স�েকর্ আপনার যিদ েকানও ��
থােক তেব দয়া কের (833) 499-0318 ন�ের েযাগােযাগ করন।

