েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(Covid Rental Relief Program) আেবদনপ�
��র পৃ�া
েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(Covid Rental Relief Program) েথেক েযাগ� পিরবার�িলেক
এককালীন ভাড়ার ভত� ি� ক �দান করা হেব যা সরাসির পিরবােরর বািড়ওয়ালােক পাঠােনা হেব।
আেবদনকারীেদর এই সহায়তা পিরেশাধ করেত হেব না।
ভাড়া সহায়তা বাবদ �দ� অথ 1� মাচ�, 2020 তািরেখর ভাড়ার েবাঝা ও পিরবার�ট েয মাস�িলর জন� ভাড়া
সহায়তার আেবদন করেছ তােত ভাড়ার েবাঝা বৃ��র মেধ�কার ফারাক�ট কভার করেব। পিরবার�িল
চারমােসর ভাড়া সহায়তার আেবদন করেত পারেবন।
অিতির� তেথ�র জন� েগাটা আেবদনপ� জুেড় আইকন িনবাচন
� ক�ন।
আপিন এর আেগ এই কায�েমর
�
জন� আেবদন কের এবং িন��তকরণ ন�র েপেয় থাকেল আপনােক
আর আেবদন করেত হেব না। এর আেগ �া� আেবদনপ��িল HCR �ারা �য়ং��য়ভােব পযােলাচনা
�
করা
হে�। ি�তীয় েকানও আেবদনপ� জমা েদওয়ার ফেল আপনার আেবদনপ� ���য়াকরেণ িবল� হেত
পাের।
েবাতাম: ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
�পেরখা
েবাতাম: েযাগ�তা গণনা ক�ন ও আেবদন ক�ন
িল�: আেগর আেবদনপ��ট অ�সর করান
NYS গৃহ ও কিমউিন�ট পুননবীকরণ
�
(Homes and Community Renewal - HCR) েথেক ভাড়া অব�াহিতর
আেবদনকারীর েপাট� ােল (Rent Relief Applicant Portal) "�গল অনুবাদ" ("Google Translate"), এক�ট
অনলাইন ট�ল, রাখা হেয়েছ, যা ইংের�জেত সীমাব� দ�তা থাকা ইউজারেদর সহায়তা করেত পাের।
অনু�হ কের ল�� ক�ন েয "�গল অনুবাদ" এক�ট তৃতীয়পে�র পিরেষবা। ওেয়বসাইেট রাখা েকানও
অনুেমাদনও নয়, বা এরকমভােব রাখার অথ এটাও
�
নয় েয "�গল অনুবাদ" েসইসব ইউজারেদর জন�
একমা� অনুবাদ সমাধান নয়। HCR "�গল অনুবাদ" বা অন� েকানও তৃতীয়পে�র পিরেষবার েকানও
অনুবােদর অ�া�তার িন�য়তা বা �মাণ েদয় না। ইংের�জেত সীমাব� দ�তা থাকা েকানও ইউজােরর
সহায়তার �েয়াজন হেল েসই ইউজার ভাড়া অব�াহিতর কল েস�াের (Rent Relief Call Center) (833) 4990318 ন�ের েফান করেত পােরন, কারণ তােদর কােছ সাধারণ কােজর সময় অনুবাদকেদর পাওয়া যােব।

েযাগ�তা গণক
েযাগ�তা গণক

আপনার েযাগ�তার িহেসব করেত কেয়ক�ট সংি�� �ে�র উ�র িদন। �কৃত েযাগ�তা আপনার
আেবদনপ� ও আপনার সরবরাহ করা নিথপ� পযােলাচনার
�
িভি�েত করা হেব।
আপনার �াথিমক বাস�ান িক িনউ ইয়ক� ে�েট?
__ হ�াঁ
__ না

আপনার �াথিমক বাস�ান েকান কাউি�েত? (উপেরর উ�র হ�াঁ হেল আপনােক এই �ে�র উ�র িদেত
��ট করা হেব। িনউ ইয়েক�র সবক�ট কাউি�র তািলকা সহ এক�ট �প-ডাউন েমনু ফুেট উঠেব।))
_______________

আপিন িক বত�মােন আপনার �াথিমক বাস�ান�ট ভাড়া িনেয়েছন? (��ট: এর মেধ� পেড়
ম�ানুফ�াকচারড েহাম পাক�স (Manufactured Home Parks)-এ লট ভাড়া েনওয়া।)
__ হ�াঁ
__ না
েকািভড -19 অিতমারীর কারেণ এি�ল 2020 েথেক জুলাই 2020'র মেধ� েয েকানও মােস িক আপনার
মািসক উপাজ�ন 1লা মাচ� 2020 তািরেখর আেগর ত� লনায় কম িছল?
__ হ�াঁ
__ না
আপিন কী বত�মােন েসকশন 8 আবাসন সহায়তা পাে�ন অথবা এমন েকানও সরকাির আবাসেন বাস
করেছন েযখােন আপনার ভাড়া আপনার উপাজ�েনর 30%-েক ছািড়েয় যােব না? (��ট: আবাসেনর খরচ
িহেসেব েসকশন 8 পছে�র আবাসেন ভাউচার* (Housing Choice Voucher*) পাে�ন অথবা সরকাির
আবাসেন বসবাস করেল আপিন এই িবিধর অধীেন েযাগ� হেবন না। *িবভাগ 8 ভাউচার �াপক
পিরবার�িলর জন�: আপনার ভাড়ার েবাঝা আপনার উপাজ�েনর 30% ছািড়েয় েগেল এবং আপিন এই

সময়কােল উপাজ�ন হািরেয় থাকেল আপনােক আপনার ভাড়া �দােনর �িমত মান সমি�ত করার এক�ট
অনুেরাধ করেত হেব। এক�ট অ�বত�
� পুনঃ�ত�য়েনর অনুেরাধ করেত অনু�হ কের আপনার ভাউচার
�শাসেকর সে� েযাগােযাগ ক�ন।)
__ হ�াঁ
__ না

আপনার পিরবাের কতজন েলাক রেয়েছ? (��ট: কতজন েলাক (আপনােক সহ, অন� সকল �া�বয়�
ও নাবালক বয়সীরা, যারা অ�াপাট� েমে� বসবাস কের। পিরবােরর মােপর এক�ট �প ডাউন েমনু ফুেট
উঠেব।)
পিরবােরর মাপ েবেছ িনন _________
1 মাচ�, 2020 তািরেখর আেগ আপনার পিরবােরর েমাট মািসক উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা সহ) কত
িছল?
$___.__
কায�েমর
�
কভােরেজর সময়কােল (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020) আপনার পিরবােরর েমাট
মািসক উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা ও অিতমারীর েবকার ভাতা সহ) কত িছল?
$___.__
েবাতাম: েযাগ�তা গণনা ক�ন

েযাগ� নন
দুঃিখত, আপিন েযাগ� নন।
পিরবােরর �দ� তেথ�র িভি�েত, আপনার পিরবার েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(COVID Rent
Relief Program) অধীেন সহায়তা পাওয়ার েযাগ� নয়।

েযাগ�তার মানদে�র অিতির� তথ� ও �ায়শ �জ�ািসত ��াবলীর জন� েদখুন: https://hcr.ny.gov/covidrent-relief-program
েয পিরবার�িল েসকশন 8 পছে�র আবাসেনর ভাউচার পায় এবং েয পিরবার�িল সরকাির আবাসেন
বাস কের তারা েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(COVID Rent Relief Program) অধীেন েযাগ� নয়।
অনু�হ কের আপনার �ানীয় �শাসেকর/েকস ম�ােনজােরর সে� েযাগােযাগ ক�ন।

েবাতাম: ভাড়া অব�াহিতর �পেরখায় েফরত যান।

আপিন েযাগ� হেত পােরন
আপিন েযাগ� হেত পােরন।
এক�ট চূ ড়া� িনধারণ
� করেত আপনার আেবদনপ� ও নিথপে�র মূল�ায়ন করা হেব।
আেবদন করেত আপনার এ�িলর �মাণ লাগেব:
•

�াথিমক �া�বয়� আবািসেকর পিরচয়
সরকােরর জাির করা সনা�করণ লাগেব।

•

�েত�ক �া�বয়� আবািসেকর উপাজ�ন
1 মাচ�, 2020 তািরেখর আেগকার ও 1 মাচ�, 2020 তািরেখর পেরর �মাণ লাগেব।
W-2, েপ �াব, েবতেনর িচ�ঠ, সবেচেয় সা�িতক কেরর িরটান বা
� উপাজ�েনর অন�
েকানও �মাণ �হণ করা হেব।

•

ভাড়ার পিরমাণ
বত�মান লীজ অথবা �দ� ভাড়ার �মাণ �হণ করা হয়।

আপনােক এই নিথপ� আপেলাড করেত ��ট করা হেব। আপনার েফােন েতালা এই নিথপে�র ফেটা
�মাণ িহেসেব �হণেযাগ�।
েবাতাম: ভাড়া অব�াহিতর জন� আেবদন ক�ন
আপনােক আপনার NY.GOV আইিডেত সাইন ইন করেত হেব (নত� বা এক�ট অ�াকাউ�
ৈতির ক�ন)

এই আেবদনপ��ট কার জন�:
আেবদনকারীর নাম (আিম িনেজ)
অথবা
আিম অন� কােরার জন� আেবদন করিছ
এটা েক করেত পােরন?
িনেদ� শাবলী: আপিন আপনার হেয় েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(COVID Rent Relief Program)
জন� আেবদন করেত েকেসর েকানও কম�, েকানও অ�াটিন অথবা
�
অন� েকানও ব���গত �িতিনিধেক
অনুমিত েদেবন। আপিন েসটা �িতিনিধর নাম, সং�া (�েযাজ� হেল), �ঠকানা, েটিলেফান ন�র ও ইেমল
অ�াে�স (ঐ��ক) �দান কেরও করেত পােরন। আপনার ফম�ট
� পূরণ করেত েদাভাষী সহ সহায়তার
�েয়াজন হেল অনু�হ কের 1-833-499-0318 ন�ের েযাগােযাগ ক�ন।
অনুেমািদত �িতিনিধর তথ�
�থম নাম ___________
পদিব ____________
ইেমল অ�াে�স ___________
েফান ন�র __________
েবাতাম: আেবদন করা �� ক�ন

ধাপ 1 �াথিমক বাস�ােনর �ঠকানা
�াথিমক বাস�ােনর �ঠকানা
েয ইউিনেটর জন� আপিন ভত� ি� ক চাইেছন তার �ঠকানা।

কাউি� (অনু�হ কের ল�� ক�ন েয �কিলন হল িকংস কাউি�েত, কুই� হল কুই� কাউি�েত, �ং�
হল �ং� কাউি�েত, ��ােটন আইল�া� হল িরচম� কাউি�েত এবং মানহাটান হল িনউ ইয়ক�
কাউি�েত)
___________________
�ঠকানা (ৈবধ NYS এর �ঠকানা হও আবশ�ক)
_______________________________________
আপনার বাস�ােন কত�িল শয়নক� রেয়েছ?
___________________
এটা িক আপনার �াথিমক বাস�ান?
__ হ�াঁ
__ না
আপিন িক বত�মােন এই বাস�ান�ট ভাড়া িনেয়েছন? (��ট: এর মেধ� পেড় ম�ানুফ�াকচারড েহাম
পাক�স-এ লট ভাড়া েনওয়া)
__ হ�াঁ
__ না
__ হােত কের �ঠকানা িলখুন (��ব�: আপিন িসে�ম িচনেত পারেছ না এমন েকানও �ঠকানা িলখেল পর
আপনার কােছ “হােত কের �ঠকানা িলখুন” িনবাচেনর
�
িবক� থাকেছ)

�ঠকানার লাইন 1
�ঠকানার লাইন 2
শহর
�জপ েকাড
আপনার বাস�ােন কত�িল শয়নক� রেয়েছ? (��ব�: পিরবােরর মােপর এক�ট �প ডাউন েমনু ফুেট
উঠেব।)

_____________
এটা িক আপনার �াথিমক বাস�ান?

__ হ�াঁ
__ না

আপিন িক বত�মােন এই বাস�ান�ট ভাড়া িনেয়েছন? (��ট: এর মেধ� পেড় ম�ানুফ�াকচারড েহাম পাক�স
(Manufactured Home Parks)-এ লট ভাড়া েনওয়া।)

ডাক �ঠকানা (িপ.ও. ব� �হণ করা হয়)
েবাতাম: পরবত�

ধাপ 2 ভাড়ার পিরমাণ
আপিন সাধারণত কীভােব আপনার ভাড়া �দান কেরন? (��ব�: এক�ট �প ডাউন েমনু ফুেট উঠেব।)
__ নগদ, __ েচক, __ মািন অড�ার অথবা __ সরাসির জমা
1 মাচ�, 2020 তািরেখর আেগ মািসক ভাড়া (��ট: একই ঘেরর বািস�ারা উভেয়ই আেবদন করেল তােদর
এক�ট পিরবার িহেসেব আেবদনপ� পূরণ করেত হেব; ঘেরর একজনমা� বািস�া আেবদন করেল
আেবদনকারী বািস�ােক তথ� ে�া েরট করেত হেব।)
$___.__
কায�েমর
�
কােভেরেজর সময়কােল (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� মািসক ভাড়া।
$___.__
আপনার িক কায�েমর
�
কােভেরেজর সময়কােল (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� েকানও
মােসর বেকয়া (বািক থাকা ভাড়া) রেয়েছ?
সুিবধার জন� আেবদন করেত আপনার ভাড়া বেকয়া থাকা জ�ির নয়।
__ হ�াঁ
__ না
(হ�াঁ হেল এক�ট �প ডাউন েমনু ফুেট উঠেব) 1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 তািরেখর মেধ�
আপনার েমাট কতটা ভাড়া কম পড়েছ?
$___.__
আপনার েকান েকান মােসর জন� বেকয়া পেড়েছ?
�েযাজ� সব�িল িনবাচন
� ক�ন।
__ এি�ল 2020
__ েম 2020
__ জুন 2020
__ জুলাই 2020
(না হেল) এই ভত� ি� ক বেকয়া ভাড়ার অিতির� হেল আপনার বািড়ওয়ালা কীভােব তা কােজ লাগান বেল
আপিন চান?
__ িনরাপ�া আমানত েফরত েদওয়া
__ পেরর মাস�িলর ভাড়া েদওয়া

ধাপ 3 আবািসক ও উপাজ�ন

আপনার েযাগ�তা গণনা করা হেব এ�িলর িভি�েত
•
•

আপনার বাস�ােন বসবাসকারী বািস�ােদর সংখ�া
আপনার পিরবাের বসবাসকারী সকল �া�বয়ে�র েমাট উপাজ�ন।

আপনার অ�াপাট� েমে� আপনােক ও অন� সকল �া�বয়� ও নাবালক বয়সীেদর িনেয় কতজন েলাক
বসবাস কের? (��ট: একই ঘেরর বািস�ারা উভেয়ই আেবদন করেল তােদর এক�ট পিরবার িহেসেব
আেবদনপ� পূরণ করেত হেব; ঘেরর একজনমা� বািস�া আেবদন করেল আেবদনকারী বািস�ােক তথ�
ে�া েরট করেত হেব। পিরবােরর মােপর, আপনার ও িবক� উপ�াপেনর জন� এক�ট �প ডাউন েমনু)
___________
েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েম
�
(COVID Rent Relief Program) পিরবােরর অ�ত একজন সদস�েক
মািক�ন নাগিরক হেত বা েযাগ� অিভবাসন ি�িত থাকেত হেব।
আপিন েযাগ� িকনা জানার জন� অনাগিরকেদর েযাগ�তার েডে�র সহায়তার (Non Citizen
Eligibility Desk Aid) "পািরবািরক সহায়তা" (“Family Assistance”) কলম�ট েদখুন।
আপনার পিরবাের বসবাসকারী অ�ত একজন ব��� িক মািক�ন নাগিরক অথবা আপনার পিরবােরর
�
অধীেন, পিরবােরর অ�ত একজন
কােরার িক েযাগ� অিভবাসন ি�িত রেয়েছ? (��ট: এই কায�েমর

সদেস�র মািক�ন নাগিরক হওয়া বা েযাগ� অিভবাসন ি�িত থাকা আবশ�ক। পিরবােরর �ধানেকই তা হেত
হেব এমন নয় এবং আেঠেরা বছেরর কমবয়সী এক�ট িশ�ও তা হেত পাের। েযাগ� অিভবাসন
ি�িতসমূেহর ও �াসি�ক নিথপে�র এক�ট পূণা�
� তািলকার জন� NYS OTDA'র �ারা ৈতির করা
অনাগিরকেদর েযাগ�তার েড� সহায়তার “পািরবািরক সহায়তা” কলম�ট েদখুন)
__ হ�াঁ
__ না

পিরবাের েয ব���র মািক�ন নাগিরক� বা েযাগ� অিভবাসন ি�িত রেয়েছ তার েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র বা
কর সনা�করণ ন�র (Tax Identification Number) �দান ক�ন (��ট: এই কায�েমর
�
অধীেন,
পিরবােরর অ�ত একজন সদেস�র মািক�ন নাগিরক হওয়া বা েযাগ� অিভবাসন ি�িত থাকা আবশ�ক।
পিরবােরর �ধানেকই তা হেত হেব এমন নয় এবং আেঠেরা বছেরর কমবয়সী এক�ট িশ�ও তা হেত পাের।
েযাগ� অিভবাসন ি�িতসমূেহর ও �াসি�ক নিথপে�র এক�ট পূণা�
� তািলকার জন� NYS OTDA'র �ারা
ৈতির করা অনাগিরকেদর েযাগ�তার েড� সহায়তার “পািরবািরক সহায়তা” কলম�ট েদখুন)।
__ েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র__ কর সনা�করণ ন�র__ অন�ান�

�
উপর
েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র িলখুন (��ব�: এই িবক��ট আেবদনকারীর উপেরর িনবাচেনর
িনভ�র করেব)
________________________

পিরবাের িক েকানও �িতব�ী সদস� রেয়েছন?

__ হ�াঁ
__ না

পিরবাের িক েকানও �বীণ (62+) সদস� রেয়েছ (��ট: �বীণ 62+)?
__ হ�াঁ
__ না

3/1/2020 তািরেখর আেগ আপনার পিরবােরর সকল �া�বয়� সদেস�র েমাট মািসক উপাজ�ন (যাবতীয়
েবকার ভাতা সহ) (��ট: উপাজ�েনর নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন,
বার বার পাওয়া উপহার, িবিনেয়াগর েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ�
সহায়তা বাবদ �া� অথ, � েবকার ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান,

হারােনা উপাজ�ন পূরণ করার উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন�
েয েকানও সরকাির সুিবধা বা নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর
কমবয়সী স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী
স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন, পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের
বসবাস না করা ব���েদর �ারা �দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা,
বািতল হওয়া অ�জ�ত উপাজ�ন অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)

$___.__
জুলাই 2020 মােসর জন� আপনার পিরবাের বসবাসকারী সকল �া�বয়ে�র (িনভ�রশীল পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ�রা বােদ) েমাট মািসক উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা ও অিতমারী েবকার ভাতা সহ) (��ট:
উপাজ�েনর নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার,
িবিনেয়াগর েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, �
েবকার ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ

করার উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির
সুিবধা বা নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর
চাকিরর উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা
ব���েদর �ারা �দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া
অ�জ�ত উপাজ�ন অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)
$___.__

কভােরেজর সময়কােলর মেধ� েকানও মােস আপনার পিরবাের বসবাসকারী সকল �া�বয়ে�র
(িনভ�রশীল পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ�রা বােদ) েমাট মািসক উপাজ�ন িক জুলাই 2020 এর েথেক কম? (��ট:
উপাজ�েনর নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার,
িবিনেয়াগর েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, �
েবকার ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ

করার উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির
সুিবধা বা নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর
চাকিরর উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা
ব���েদর �ারা �দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া
অ�জ�ত উপাজ�ন অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)
__ হ�াঁ
__ না
(হ�াঁ হেল মাস িনবাচন
� ক�ন এবং েসই মােসর েমাট মািসক উপাজ�ন িলখুন)
কভােরেজর সময়কােল, েকান মােস পিরবােরর েমাট উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা ও অিতমারী েবকার
ভাতা সহ) সবেচেয় কম িছল? (একািধক মােস হেল এক�ট েবেছ িনন) যিদও, এক�ট িবেশষ মােস হারােনা
উপাজ�ন কভার করার জন� পাওয়া েবকার� িবমা অথবা অন�ান� ভত� ি� ক বা অিধকার েসই মােসর জন�
গণনা করেত হেব, তা েয মােসই পাওয়া যাক না েকন। আপিন এখেনা UI সুিবধা অথবা অন� েকানও ভত� ি� ক
বা অিধকার না েপেয় থাকেল আপনােক েস�িল িরেপাট� করেত হেব না।
এি�ল 2020 েম 2020 জুন 2020
এই িনেবশ�ট �েয়াজনীয়
আপিন িক বত�মােন েসকশন 8 আবাসন সহায়তা পান বা সরকাির আবাসেন বাস কেরন? (��ট: েয
পিরবার�িল েসকশন 8 পছে�র আবাসেনর ভাউচার পায় এবং েয পিরবার�িল সরকাির আবাসেন বাস
কের তারা েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(COVID Rent Relief Program) অধীেন েযাগ� নয়। অনু�হ
কের আপনার �ানীয় �শাসেকর/েকস ম�ােনজােরর সে� েযাগােযাগ ক�ন।)
__ হ�াঁ
__ না

আপিন িক বত�মােন ভাড়া বাবদ অন� েকানও ভত� ি� ক পান? (��ব�: আপিন হ�াঁ িনবাচন
� করেল এক�ট �প
ডাউন েমনু েথেক ভাড়া ভত� ি� ক �দানকারীেক েবেছ িনন এবং মািসক ভাড়ার ভত� ি� কর পিরমাণ িলখুন।)
__ হ�াঁ
__ না

ধাপ 4 আেবদনকারীর তথ�
�থম নাম
মােঝর নাম
পদিব
আপনার িক েকানও েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র বা কর সনা�করণ ন�র রেয়েছ?
__ েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র __ কর সনা�করণ ন�র __ েকান�টই েনই
জ�তািরখ
জািত
জনেগা��
__ িহ�ািনক__ অ-িহ�ািনক
ইেমল
েফান ন�র (��ব�: েমাবাইল িনবাচন
� করেল আপনার পছে�র েযাগােযাগ প�িত েবেছ িনন – ইেমল বা
েট�ট েমেসজ
__ েমাবাইল__ ল�া�লাইন
আপিন িক একজন পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ�?
__ হ�াঁ__ না
(না হেল) 3/1/2020 তািরেখর আেগর মািসক উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা সহ) (��ট: উপাজ�েনর
নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার, িবিনেয়াগর
েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, � েবকার
ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ করার

উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির সুিবধা বা
নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন,
পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা ব���েদর �ারা
�দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া অ�জ�ত উপাজ�ন
অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)

$0.00
কায�েমর
�
কভােরেজর সময়কােলর (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� েয মােস মািসক
উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা ও অিতমারী েবকার ভাতা সহ) সবেচেয় কম। (��ট: উপাজ�েনর

নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার, িবিনেয়াগর
েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, � েবকার
ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ করার
উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির সুিবধা বা
নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন,
পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা ব���েদর �ারা
�দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া অ�জ�ত উপাজ�ন
অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)

$0.00

নীেচ আপনার উপাজ�েনর �মাণ�িল আপেলাড ক�ন।
আপিন এক�টর েবিশ ছিব আপেলাড করেত পােরন।

3/1/2020 তািরেখর আেগকার উপাজ�েনর �মাণ আপেলাড ক�ন
W2, েপ �াব, েবতনপ�, 2019 সােলর কেরর িরটান, � অন�ান�

কায�েমর
�
কােভেরেজর সময়কােল (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� উপাজ�েনর �মাণ
আপেলাড ক�ন।
W2, েপ �াব, েবতনপ�, 2019 সােলর কেরর িরটান, � অন�ান�

আপিন িক কভােরেজর সময়কােল েবকার� িবমার সুিবধা েপেয়েছন?
তাই যিদ হয়, তেব েমাট সা�ািহক UI এর পিরমাণ িলখুন। (অনু�হ কের অিতমারী েবকার�
সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance - PUA) ও অিতমারী েবকারে�র �িতপূরণ
(Pandemic Unemployment Compensation - PUC) সহ সকল �কােরর UI অ�ভ��
� ক�ন)।
$0.00
নীেচর �িত�ট ে�ণীর জন�, কায�েমর
�
কভােরেজর সময়কােল সবেচেয় কম উপাজ�েনর মােস
আপনার মািসক উপাজ�ন িলখুন। আপনার অ�তপে� 1�ট ে�ণীর উপাজ�েনর উৎস েলখা
আবশ�ক। (এর মেধ� েবকার� িবমার েথেক পাওয়া উপাজ�নও রেয়েছ।)
েবতন, মজুির
$0.00

আদালেতর আেদশানুসার েখারেপাষ
$0.00
�ী/�ামীর সহায়তা
$0.00
িশ� সহায়তার বাবদ �দ� অথ �
$0.00
�িতব�কতার েসাশ�াল িসিকউির�ট (Social Security Disability)
$0.00
অবসরকালীন েসাশ�াল িসিকউির�ট (Social Security Retirement)
$0.00
SSI সুিবধা
$0.00
অন�ান�
$0.00

পিরচেয়র �মাণ আপেলাড ক�ন
সরকােরর জাির করা পিরচয়প� (লাইেস�, �াইভার ছাড়া অন� আইিড, ইত�ািদ)

এর আেগ আপিন ইি�ত কেরেছন েয আপনার পিরবাের বা বাস�ােন একািধক ব��� বসবাস কের।
�েত�ক বািস�ার জন� নীেচর ে�াফাইল পূরণ ক�ন।

বািস�া 1
[আেবদনকারীর নাম]

বািস�া 2
[বািস�ার তথ� পূরণ ক�ন]
�থম নাম
মােঝর নাম

পদিব
এই ব���র িক েকানও েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র বা কর সনা�করণ ন�র রেয়েছ?
__ েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র __ কর সনা�করণ ন�র __ েকান�টই েনই
জ�তািরখ
েসই ব��� িক একজন িনভ�রশীল পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ�?
__ হ�াঁ__ না
(না হেল) 3/1/2020 তািরেখর আেগর মািসক উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা সহ) (��ট: উপাজ�েনর
নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার, িবিনেয়াগর
েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, � েবকার
ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ করার

উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির সুিবধা বা
নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন,
পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা ব���েদর �ারা
�দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া অ�জ�ত উপাজ�ন
অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)

$0.00
কায�েমর
�
কভােরেজর সময়কােলর (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� েয মােস মািসক
উপাজ�ন (যাবতীয় েবকার ভাতা ও অিতমারী েবকার ভাতা সহ) সবেচেয় কম। (��ট: উপাজ�েনর
নিথপে�র মেধ� পেড়: যাবতীয় মজুির, �টপস, ওভারটাইম, েবতন, বার বার পাওয়া উপহার, িবিনেয়াগর
েফরত, কল�াণ সহায়তা, েসাশ�াল িসিকউির�ট বাবদ �া� অথ, � িশ� সহায়তা বাবদ �া� অথ, � েবকার
ভাতা, ভাড়া �দােন সহায়তা করার উে�েশ� �দ� অথ বা
� নগদ অনুদান, হারােনা উপাজ�ন পূরণ করার

উে�েশ� �দ� েয েকানও অথ এবং
�
পিরবােরর �েত�ক সদেস�র �িত অন� েয েকানও সরকাির সুিবধা বা
নগদ অনুদান। িন�িলিখত�িল উপাজ�েনর নিথপ� নয়: আেঠেরা বছেরর কমবয়সী স�ানেদর চাকিরর
উপাজ�ন, পূণ সমেয়র
�
িশ�াথ� এমন আেঠেরা বছর বা তার েবিশ বয়সী স�ানেদর চাকিরর উপাজ�ন,
পালক পিরচযার
� জন� �দ� অথ, � িবি��ভােব পাওয়া উপহার, পিরবাের বসবাস না করা ব���েদর �ারা
�দ� মুিদখানার �জিনসপ�, পিরপূরক পু�� সহায়তা কায�েমর
�
সুিবধা, বািতল হওয়া অ�জ�ত উপাজ�ন
অথবা অ�জ�ত আয়কেরর ে�িডট।)

$0.00

নীেচ উপাজ�েনর �মাণ�িল আপেলাড ক�ন।
আপিন এক�টর েবিশ ছিব আপেলাড করেত পােরন।

3/1/2020 তািরেখর আেগকার উপাজ�েনর �মাণ আপেলাড ক�ন
W2, েপ �াব, েবতনপ�, 2019 সােলর কেরর িরটান, � অন�ান�

কায�েমর
�
কােভেরেজর সময়কােল (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020 পয�)
� উপাজ�েনর �মাণ
আপেলাড ক�ন।
W2, েপ �াব, েবতনপ�, 2019 সােলর কেরর িরটান, � অন�ান�

তারা িক কভােরেজর সময়কােল েবকার� িবমার সুিবধা েপেয়েছন?
তাই যিদ হয়, তেব েমাট সা�ািহক UI এর পিরমাণ িলখুন। (অনু�হ কের অিতমারী েবকার� সহায়তা
(Pandemic Unemployment Assistance - PUA) ও অিতমারী েবকারে�র �িতপূরণ (Pandemic
Unemployment Compensation - PUC) সহ সকল �কােরর UI অ�ভ��
� ক�ন)।
$0.00
কভােরেজর সময়কােলর (1 এি�ল, 2020 েথেক 31 জুলাই, 2020) সবেচেয় কম উপাজ�েনর মােস মািসক
েবতন/মজুির (যিদ িকছ� থােক)
$0.00
েবাতাম: অ�সর েহান

ধাপ 5 বািড়ওয়ালার তথ�

অনুেমািদত হেল আপনার ভত� ি� ক সরাসির আপনার বািড়ওয়ালার/স�ি�র ম�ােনজােরর কােছ পা�ঠেয়
েদওয়া হয়
ব�বসার �কার
__ বািড়ওয়ালা__ স�ি� ব�ব�াপনা েকা�ািন
েকা�ািনর নাম বা বািড়ওয়ালার পুেরা নাম
ব�বসার �ঠকানা
ব�বসার ইেমল অ�াে�স
দ�েরর েফান ন�র

নীেচ ভাড়ার পিরমােণর �মাণ আপেলাড ক�ন
বত�মান লীজ অথবা �দ� ভাড়ার �মাণ �হণ করা হয়

�
�মাণ না থাকেল
__ আমার কােছ এই �মাণ েনই (��ট: আেবদনকারীর কােছ লীেজর অথ�দােনর
অনু�হ কের �ত�য়ন পূরণ ক�ন।)
যিদ েচক করা হেয় থােক:
তািরখ: 12-21-2020
আমার নাম _______ এবং আিম এই �ঠকানায় বসবাস কির
_______________________________________. এ�ট আমার �াথিমক বাস�ান। আিম �ত�য়ন
করিছ েয আিম আমার _______________ �ঠকানার বাস�ােনর জন� $#,###.## ভাড়া �দান কির।
আিম যােক ভাড়া িদই েসই বািড়ওয়ালার/ব�ব�াপনা েকা�ািনর নাম, ** িলখেত হেব ** । আিম
এর কােছ আমার ভাড়া পাঠাই, ** িলখেত হেব ** । বািড়ওয়ালার/ব�ব�াপনা েকা�ািনর
েটিলেফান ন�র হল ** িলখেত হেব ** ।
আিম এত�ারা আইনানুসার �েদয় জিরমানা সােপে� হলফ কের বলিছ েয উপের �দ� িববৃিত�ট
আমার ে�� �ান অনুসাের সত�, স�ঠক ও স�ূণ।�
__ আিম স�িত িদ��

ধাপ 6 পযােলাচনা
�

আপিন আপনার েকািভড ভাড়া অব�াহিতর আেবদনপ� (COVID Rent Relief Application) স��
কেরেছন। আপনার আেবদনপ� পযােলাচনা
�
কের আপনার �দ� তথ� েয স�ূণ ও
� িনখুত
ঁ তা যাচাই
ক�ন।
জমা েদওয়ার আেগ অনু�হ কের আপনার যাবতীয় তথ� পযােলাচনা
�
ক�ন, কারণ আেবদনপ� জমা
েদওয়ার পর আপিন আর িকছ� বদলােত পারেবন না।

আেবদনপ� জম িদন

অনু�হ কের নীেচর তথ� পযােলাচনা
�
ক�ন এবং আেবদনপ� জমা িদেত নীেচ িনেজর নাম �া�র ক�ন।
আিম বুেঝিছ েয এই আেবদনপ� জমা িদেয় আিম আমার ভাড়া সহায়তার আেবদেনর সে� সংি�� েয
তথ� আিম িদেয়িছ তা যাচাই বা িন��ত করার জন� েয েকানও তদে� স�িত িদ��। আিম ভাড়া সহায়তা
কায�েমর
�
েয েকানও �ণমান পরী�া পযােলাচনায়
�
ে�েটর কম�েদর সে� পুেরাপুির সহেযািগতাও
করেবা।
আিম বুেঝিছ েয HCR ও তার এেজ�গণ অিমল পাওয়ার ে�ে� আমার আেবদনপ� িনেয় তদ� করেত
এবং সমা�রাল েযাগােযােগর মাধ�েম এই তথ� যাচাই করেত পােরন। আিম আেরা বুেঝিছ েয এই ধরেনর
তথ� ভাড়া সহায়তা কায�েমর
�
জন� আমার েযাগ�তা এবং/অথবা আমার পাওয়া সুিবধা�িলর মা�ােক
�ভািবত করেত পাের।
আিম HCR ও � এেজ�েক(েদর) েবতন, মজুির এবং অন�ান� উপা�জ�ত ও অনুপা�জ�ত আেয়র উৎস সহ
যু�রা��য়, ে�েটর ও �ানীয় সরকােরর স�া�িলর েথেক �া� উপাজ�ন যাচাইেয়র অনুেরাধ করার
অনুমিত িদ��। যাচাইকরেণর মেধ� পড়েব েবকার� িবমার অথ�দান,
�
যু�রা��য় ও ে�েটর কেরর তথ�,
�েণাদনার অথ�দান,
�
ভাড়ার ভত� ি� ক �দান, সরকাির সহায়তার অথ�দান,
�
েসকশন 8 এর সুিবধা�িল,
েসাশ�াল িসিকউির�ট উপাজ�েনর তথ�, �-িনযু��র উপাজ�ন, অবসরকালীন উপাজ�ন, িশ� সহায়তার
অথ�দান
�
এবং ে�েটর ও �ানীয় অন�ান� সুিবধা ও ভত� ি� ক সং�া� তেথ�র জন� সরকাির স�া�িলর সে�
েযাগােযাগ করা।
আিম সামিয়ক ও �িতব�ী সহায়তা দ�রেকও (Office of Temporary and Disability Assistance - OTDA)
আমার HCR এর েকািভড ভাড়া অব�াহিত কায�েমর
�
(COVID Rent Relief Program - COVIDRRP) েযাগ�তা
যাচাই করার উে�েশ� েসই সরকাির সহায়তা ও িশ� সহায়তার অথ�দােনর
�
তথ� েশয়ার করার অনুমিত
িদ�� যা আিম অথবা আমার পিরবােরর আিম আইনত অনুমিত িদেত পাির এমন েকানও সদস� েপেয়
থাকেত পােরন এবং আিম সু��ভােব আমার েসই ব���গত েডটা, কেরর তথ� েকানও সং�ার �ারা অথবা
অন�থায় �কাশ করার স�িত িদ�� যা এই আেবদনপে� থাকা তথ� যাচাই করার জন� জ�ির।”
আপনার পুেরা নাম টাইপ ক�ন
েবাতাম: আেবদনপ� জম িদন

