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কািভড ভাড়া অব াহিত
কায ম (COVID Rent Relief
Program) কী?

িনউইয়ক
ট আইনসভা কািভড-19 সংকেটর সময়
উপাজন হারােনার কারেণ তােদর ভাড়ার বাঝা বৃ েত সহায়তা করার জন
এই া াম টর িত া কেরেছ। গভনর অ া ্ রু কুওেমা যাগ তার মানদ েক
সািরত কের আেবদেনর সময়কাল বািড়েয়িছেলন। যাগ তার মানদ নীেচ
উি িখত িহসােব পিরবিতত হেয়েছ।

কািভড ভাড়া অব াহিত
কায ম (COVID Rent Relief
Program) িক আবার চালু
হে ?

হ াঁ। গভনর অ া ্ রু কুওেমা কািভড ভাড়া অব াহিত কায ম (COVID Rent
Relief Program) অ ায়ীভােব স সারণ কেরেছন এবং এর যাগ তার
মানদ েক সািরত কেরেছন। সম আেবদন িল অবশ ই 1 ফ য়ারী, 2021
এর মেধ হণ করেত হেব।
কািভড ভাড়া অব াহিত (COVID Rent Relief) সহায়তার যাগ তা অজেনর
জন , আেবদনকারীেদর িন িলিখত যাগ তার সম িবিধ িল পূরণ করেত
হেব:
1. িনউ ইয়ক

েট এক ট

াথিমক বাস ান আেছ।

2. এর আেগ কািভড ভাড়া অব াহিত কায
থেক কানও ভতিক পান িন।

ম (COVID Rent Relief Program)

3. পিরবােরর রাজগার কাউি ও পিরবােরর আকােরর
ে 2020 সােলর 7
মােচর আেগ এবং দরখা জমা দওয়ার সময় অবশ ই মধ ম রাজগার সীমার
80% বা তার কম হেত হেব। আেবদনকারীরা তােদর বািড়র আকােরর উপর
িভি কের তােদর কাউি র মাঝাির আেয়র
স ান করেত
পােরন:https://hcr.ny.gov/eligible-income-limits-80-ami-county
কািভড ভাড়া অব হিত
স সারণ কায েমর (COVID
Rent Relief Extension
Program) জন নতন যাগ তার
েয়াজনীয়তা িল কী কী কী?

উদাহরণ: ি
ন কাউি েত, চারজেনর পিরবােরর মাঝাির আেয়র
ে 80%
আয় হল $58,960। যিদ আপিন চারজেনর এক ট পিরবার হন এবং আপনার
পিরবােরর আয় এই অথরািশর বা তার কম হয়, আপনার পিরবার এই মানদ ট
পূরণ করেব।
4. কভােরজ সময়কােল (1 এি ল, 2020 - 31জুলাই, 2020), পিরবার অবশ ই
ভাড়ার জন স মািসক আেয়র 30% এর বিশ দান কেরেছ। (আেবদনকারী
পিরবােরর স মািসক আয় হ'ল ট া , সামা জক সুর া, িচিকৎসা বীমা
ইত ািদর মেতা কানও ছােড়র আেগ িত মােস া আেয়র মাট পিরমাণ)

উদাহরণ: আপনার পিরবােরর স মািসক আয় $2,000। আপনার পিরবােরর
মািসক আেয়র শ শতাংশ হেব $600, িক আপিন মােস $700 ভাড়া দন।
আপনার পিরবার এই শত পূরণ করেব।
5. কািভড মহামারীজিনত কারেণ 1202020 সােলর 1 মােচর আেগর তলনায় 1
এি ল, 2020 থেক 31 জুলাই, 2020 এর মেধ কানও মােস কম মািসক আয়
হেয়েছ।

উদাহরণ: যিদ আপনােক ঘ া িত বতন দওয়া হয় এবং 1 এি ল 2020 সােল
থেক আপনার ঘ া াস পেয়েছ বা চাকির হািরেয়েছ, তেব আপিন এই
মানদ
িল পূরণ করেত পােরন।
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আেগ আসেল আেগ পাওয়ার
িভি েত কী ভাড়া সহায়তা
দান করা হয়?

যিদ আিম ইিতমেধ কািভড
ভাড়া অব াহিত কায েমর
(COVID Rent Relief
Program) আওতায় সহায়তার
জন অনুেমািদত হেয় থািক
এবং আমার বািড়ওয়ালা
এক ট ভতিক পেয় থােক?
আিম িক অিতির সহায়তার
জন পুনরায় আেবদন করেত
পাির?

কািভড ভাড়া অব াহিত কায ম (COVID Rent Relief Program) আেগ আসেল
আেগ পাওয়ার িভি েত নয়। আেবদন িল 1 ফ য়ারী, 2021 এর মেধ গৃহীত
হেব এবং সম আেবদন অবশ ই সই তািরেখর মেধ পেত হেব। িনউইয়ক
ট হামস এবং কিমউিন ট নবায়ন ("NYSHCR")" সবািধক অথৈনিতক ও
সামা জক েয়াজন" সহ যাগ পিরবার িলেক অ ািধকার দেব।
না। যিদ আপনার আেবদন ট ইিতমেধ অনুেমািদত হেয় থােক, এবং আপনার
বািড়ওয়ালা আপনার পে এক ট ভতিক পেয়েছন বা পােবন এমন হেয় থােক
তেব আপিন কািভড ভাড়া অব াহিত কায েমর (COVID Rent Relief Program)
আওতায় অিতির সহায়তার জন পুনরায় আেবদন করেত পারেবন না।
অনু হ কের অবগত হান য বিধত কািভড ভাড়া অব াহিত কায ম (COVID
Rent Relief Program) যাগ তার মানদ েক সািরত কের, তেব এর ফেল
পূববত কায েমর আওতায় পিরবার িলর পাওয়া ভতিকর থেক বিশ হেব
না।

যিদ আিম আেগ কািভড ভাড়া
অব াহিত কায ম (COVID
Rent Relief Program) হেণ
অ ীকার কের থািক?

NYSHCR পুনরা করার এবং পূেব অ ীকৃত আেবদন িল পযােলাচনা করেব যা
নতন যাগ তার মানদে র অধীেন যাগ হেত পাের। আেবদেনর
য়াজাতকরেণর জন অিতির তথ েয়াজন হেল NYSHCR
আেবদনকারীেদর সােথ যাগােযাগ করেব।

আমার আেবদন ট যিদ নতন
যাগ তার মানদে র অধীেন
পুনিবেবচনা করা হয় তেব
আমার সােথ কী যাগােযাগ
করা হেব?

হ াঁ। আপনার যাগ তা নতন যাগ তার মানদে র অধীেন যিদ আপনার
আেবদন ট পুনরায় খালা হয় এবং পযােলাচনা করা হয় তেব NYSHCR
আপনােক অবিহত করেব।

হ াঁ। আপিন

া াম টর জন পুনরায় আেবদন করেত পােরন।

আিম কাগেজর আেবদনপে
আেবদন কেরিছ এবং আমােক
জানােনা হেয়িছল য আমার
আেবদন ট
য়াকরণ করা
যােব না বা অস ণ
ূ । আিম িক
পুনরায় আেবদন করেত পাির?

***আপনার আেবদন ট শষ করেত অিতির সহায়তার জন আমরা কল
স াের যাগােযাগ করার পরামশ িদই। কল স ার অনলাইেন
অ াি েকশন ট পূরণ করেত আপনােক সহায়তা করেত পাের। কল স ার ট
সামবার থেক
বার সকাল 8:30টা থেক িবেকল 5:00টার মেধ 1-833-4990318 ন ের অথবা covidrentrelief@hcr.ny.gov -এ খালা থােক। NYSHCR
িবিভ ব
েক তােদর আেবদনপ পূরেণ সহায়তা করেত অসংখ
ােসবী সং ােক সনা করার উপর কাজ করেছ। আমরা উপল
হওয়ামা অংশ হণকারী সং া িলর তািলকা কাশ করেবা।

আমার কািভড ভাড়া অব াহিত
কায েমর (COVID Rent Relief
Program) অধীেন সহায়তার

না। NYSHCR এর কােছ বতমােন বেকয়া থাকা যাবতীয় আেবদেনর (এমনিক
বতমােন আিপেলর অধীেন থাকা কস িলও) যাগ তার নতন মানদে র
িভি েত য়ং য়ভােব পুনমূল ায়ন করা হেব।
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আেবদন বতমােন বেকয়া
থাকেল কী হেব? আমােক িক
পুনরােবদন করেত হেব?

আপনার িনেজর NY.gov অ াকাউে লগইন করেত সমস া হেত থাকেল
আপনােক আপনার াউজােরর ক াশ সাফ করেত ও আবার চ া করেত হেত
পাের।
এখােন জনি য় াউজার িলেত আপনার ক াশ সাফ করার িনেদশাবলী
দওয়া হল:

আমার িনেজর NY.gov
অ াকাউে লগইন করেত
সমস া হে
কন?

*অনু হ কের ল
ক ন - গল
াম(Google Chrome), মাইে াসফট
এজ(Microsoft Edge)/এ ে ারার 11(Explorer 11), অ াপল সাফাির(Apple
Safari) বা অন ান আধুিনক াউজার ব বহােরর সুপািরশ করা হে (ই ারেনট
এ ে ারার 10(Internet Explorer 10) ও তার আেগর িল সমিথত নয়)।
গল

াম

মা জলা ফায়ারফ (Mozilla Firefox)
সাফাির
এজ

আিম বকার ভাতা, অিতমারী
বকার সহায়তা (Pandemic
Unemployment Assistance) বা
অিতমারী বকার
িতপূরণ
(Pandemic Unemployment
Compensation) পেয় থাকেল
সটা িক আমার উপাজেনর
সে
যাগ কের গণনা করা
হেব?

আিম বতমােন িবভাগ 8
আবাসেনর পছে র ভাউচার
(Section 8 Housing Choice
Voucher) থাকেল বা সরকাির
আবাসেন বাস করেল িক আিম
এই ভাড়া সহায়তা পাওয়ার
যাগ হেবা?

হ াঁ, যাগ তার মানদে র অধীেন, উপাজেনর মেধ পেড় বকার ভাতা,
অিতমারী বকার সহায়তা (PUA) ও অিতমারী বকার
িতপূরণ (PUC).
কভােরেজর সময়কােল উপাজেনর কানও হািন ঘেট না থাকেল এই
সুিবধা িল পাওয়া আপনােক ভাড়ার সুিবধা পাওয়ার ব াপাের অেযাগ কের
তলেত পাের।

উদাহরণ: মাচ মােসর আেগ, আপিন আপনার চাকিরর থেক মােস $2,000
উপাজন কেরেছন। আপিন কািভেডর কারেণ চাকির ও আপনার যাবতীয়
পাির িমক হািরেয়েছন এবং বকার ভাতার (UI) সুিবধার জন আেবদন
কেরেছন। িনউ ইয়ক
েটর থাগত বকার ভাতার মাধ েম আপিন UI সুিবধা
বাবদ মােস $1,000 পেয়েছন; এি ল, ম, জুন জুলাই মােসর কভােরেজর
সময়কােল UI পাওয়া আপনােক যু রা য় PUC বাবদ িতস ােহ অিতির
$600 ( িত মােস $2,600) পাওয়ার যাগ কের তােল। UI ও PUC এর িমিলত
সুিবধা আপনার াক- কািভড মািসক উপাজনেক ছািড়েয় যাওয়ায় আপিন
যাগ হেবন না।
না। কানও ভাড়া টয়া তােদর আবাসেনর খরচ বাবদ িবভাগ 8 আবাসেনর
পছে র ভাউচার পেল অথবা সরকাির আবাসেন বাস করেল ও স িলর
ভাড়া তােদর উপাজেনর 30% এর বিশ না হেল সই আবািসক এই িবিধর
অধীেন যাগ হেবন না।
*িবভাগ 8 ভাউচার াপক পিরবার িলর জন : তােদর ভাড়ার বাঝা তােদর
উপাজেনর 30% ছািড়েয় গেল এবং তারা এই সময়কােল উপাজন হািরেয়
থাকেল পিরবােরর থেক তােদর ভাড়া দােনর িমত মান সমি ত করার
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এক ট অনুেরাধ করেত হেব। পিরবার িল এক ট অ বত পুনঃ ত য়েনর
অনুেরাধ করেত তােদর ভাউচার শাসেকর সে
যাগােযাগ করেত পাের।
যাগ পিরবার িল এক ট এককালীন ভাড়ার ভতিক পেত পাের।
যাগ আেবদনকারীেদর ভতিক এইভােব গণনা করা হয়: 1 মাচ, 2020
তািরেখ পিরবােরর ভাড়ার বাঝা এবং 2020 সােলর এি ল, ম, জুন ও
জুলাই মাস চলাকালীন পিরবােরর ভাড়ার বাঝার ফারাক। 1 মাচ, 2020
তািরেখ ভাড়ার বাঝা নই বেল িবেবিচত আেবদনকারীেদর জন ,
কভােরেজর সময়কাল চলাকালীন স িলেক ভাড়ার বাঝার অবম সীমার
30 শতাংেশ নািমেয় আনার মেতা কের ভতিক গণনা করা হেব।
এই এককালীন ভতিক সরাসির আবািসেকর বািড়ওয়ালােক

দান করা হয়।

*ভাড়ার বাঝা হল মািসক চ ব ভাড়ার সই রািশ যা পিরবােরর স্থূল
উপাজেনর 30% শতাংশেক ছািড়েয় যায়।
কািভড-19(COVID-19) অিতমারীর আেগ, এক ট পিরবােরর মাট
মািসক উপাজন িছল $3,000 এবং তােদর মািসক ভাড়া িছল $700.
পিরবার ট তােদর মািসক উপাজেনর 23% ভাড়া বাবদ দান
করিছল। এই পিরবার টর কািভড এর আেগ ভাড়ার বাঝা িছল না।
আিম কািভড ভাড়া অব াহিত
কায েমর (COVID Rent Relief
Program) যাগ হেল আিম কী
সহায়তা পেত পাির?

যিদও, কািভড এর কারেণ, কভােরেজর সময়কােল তােদর কােজর
সময় কেম গেছ এবং তােদর মািসক উপাজন কেম $1,400 হেয়
গেছ, যখােন তােদর ভাড়া $700-ই থেক গেছ। এই পিরবার ট
কভােরেজর সময়কােল ভাড়া বাবদ তােদর মািসক উপাজেনর 50%
($700/$1,400) দান করিছল।
এই পিরবার ট সই পিরমাণ ভতিক পাওয়ার যাগ হেব যা তােদর
ভাড়ার বাঝা বািড়েয় 30% এর বিশ কের দয়। এই পিরবােরর
ভতিকর পিরমাণ গণনা করেত আমরা থেম কভােরেজর
সময়কােল তােদর কেম যাওয়া উপাজেনর িভি েত সবািধক ভাড়ার
বাঝার অবম সীমা িনণয় কির: $1,400 x 30% = $420.
তারপর আমরা তােদর মািসক ভাড়ার থেক $420 িবেয়াগ কির এবং
এই িবেয়াগফল তারা পাওয়ার যাগ এমন সংি
ভতিকর
পিরমােণর সমান হয় ($700 - $420 = $280). এই $280 চার মাস
পয তােদর আেবদন করা সহায়তা বাবদ তােদর পিরবােরর ভাড়ার
বাঝা িত মােস কিমেয় 30% করেব।

আিম এই কায েমর অধীেন
সবািধক কী পিরমাণ সহায়তা
পেত পাির?

আপিন পেত পােরন এমন ভতিকর পিরমােণর এক ট ঊ সীমা রেয়েছ।
আপনার সহায়তা গণনার উে েশ , িত মােস অনুেরাধ করা সহায়তা
বাবদ আপনার মািসক চ ব ভাড়া মািসক ন ায ভাড়ার বাজারমূেল র
125% ছািড়েয় গেল চলেব না। ন ায ভাড়ার বাজারমূল HUD ারা গণনা
করা হয় এবং িন িলিখত িলে তার অব ান পাওয়া যােব:
https://www.hcr.ny.gov/rent-caps-125-fmr-crrp

উদাহরণ: একজন আবািসক নাসাউ কাউি েত(Nassau County) এক ট
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একশয ার ঘের বাস কেরন এবং মােস $2,100 ভাড়া দন। এই কাউি েত
একশয ার ঘেরর ন ায ভাড়ার বাজারমূল হল $1,624. এর পেরও এই
পিরবার ভতিক পাওয়ার যাগ , যিদও, তােদর ভতিক গণনার সময় ভাড়ার
ঊ সীমা $2,030 িতফিলত করেব, যা ন ায ভাড়ার বাজারমূেল র 125%.
কানও পিরবার আেবদন করার সময় তােদরেক িনেজেদর যাগ
িনধারেণর জন িকছ
করা হেব।
কািভড ভাড়া অব াহিত
স সারণ কায েমর (COVID
Rent Relief Extension
Program) জন আেবদেনর
সময়সীমা কত?

আেবদনকারীেদর যাচাইকরেণর জন িবেশষ িকছ তথ ও নিথপ
িদেতও বলা হেব, যার মেধ পেড়:

জমা



পিরবােরর মাপ ও গঠন; এবং



1 মাচ 2020 তািরেখর আেগ, 1 এি ল 2020 ও 31 জুলাই 2020
তািরেখর সময় এবং দরখা জমা দওয়ার সময় পিরবােরর রাজগার।

কানও পিরবার যাগ িহেসেব িনধািরত হেল তােদর যাগ তা
জন তােদরেক নিথপ জমা িদেত বলা হেব।

ত য়েনর

একবার সই তথ যাচাই করা এবং
য়া করা হেয় গেল, এককালীন
অথ সরাসির আেবদনকারীর বািড়ওয়ালােক পা ঠেয় হেব।
আেবদনকারীর িন িলিখত িল জমা দওয়া আবশ ক:

কািভড ভাড়া অব াহিত
স সারণ কায েমর জন
আিম কীভােব আমার
পিরবােরর যাগ তা িত া
করব? আমােক কান তথ িল
সরবরাহ করেত হেব?

লীেজর অনুিলিপ, মািসক ভাড়ার রািশর অন ান মাণ, অথবা ভাড়া টয়ার
ভাড়া ত য়ন ( পাটােল পাওয়া যােব), যিদ কানও লীজ বা অন কানও
মাণ পাওয়া না যায়; এবং
1 মাচ, 2020 তািরেখর আেগ এবং 31 জুলাই, 2020 তািরখ পয
পিরবােরর মাট উপাজেনর মাণ। সই সময়কােল উপাজেনর য িত
হেয়েছ তা িত া করার জন আপনার কভােরজ সময়কােলর (1 এি ল,
2020 থেক 31 জুলাই, 2020) স্থূল উপাজন দখােত হেব। প াব বা
অন কানও মাণ পাওয়া না গেল এর মেধ থাকেব িনেয়াগকতার িচ ঠ,
যু রা য় /
েটর ট া িরটান বা িনেয়াগ ত য়ন ( পাটােল পাওয়া
যােব), তেব এক ট প ােবই তা সীমাব নয়।
এছাড়া দরখা জমা দওয়ার সময় দরখা কারীগণেক পিরবােরর মাট
রাজগার স েক অবশ ই িবশদ জানােত হেব।

আমার িক আমার ভাড়া
অব াহত রাখা দরকার?

দান

হ াঁ। ভাড়ার ভতিক কবল কভােরজ সময়কােল (এি ল 2020-31 জুলাই,
2020) মািসক ভাড়ার (উপের ভতিকর গণনা দখুন) িকছ অংশ কভার
কের।
ভাড়ার ভতিক সরাসির কানও পিরবােরর বািড়ওয়ালােক দওয়া হেব। তার
পেরও আপিন মািসক ভাড়ার বািক অংশ মটােনার জন দায়ী থাকেবন।

আিম ইিতমেধ কভােরজ
িপিরয়েডর এক বা একািধক
মােসর জন আমার পুেরা ভাড়া
িদেয়িছ। আিম িক এখনও ভাড়া
অব াহিত কায েমর (COVID
Rent Relief Program) সহায়তা
পেত পারেবা?

হ াঁ। কানও পিরবার 1 এি ল 2020 ও 31 জুলাই, 2020 তািরেখর
সময়কােল সম বা তার িকছ ভাড়া দান কের থাকেল এবং যাগ হেয়
থাকেল (উপেরর মানদ ট দখুন) তারা এখনও সহায়তা পেত পােরন।
কানও পিরবার কািভড ভাড়া অব াহিত (COVID Rent Relief) হেণর
জন িনবািচত হেল এবং তারা ইিতমেধ তােদর সম ভাড়া বা তার িকছ
অংশ পিরেশাধ কের িদেয় থাকেল তারা তােদর বািড়ওয়ালার অব াহিত ট
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এক বা একািধক মােসর য কানও ভাড়া বাবদ িবেবচনা করা, যা
কভােরেজর সময়কােলর পের পাওনা বা তার কারেণ ধায হেয় থােক তার
ভাড়া িহসােব দওয়ার জন বেছ িনেত পােরন।

আমার যিদ লীজ না থােক, িক
আিম একজন মাস িত
ভাড়া টয়া হই, আিম িক তাও
সহায়তা পাওয়ার যাগ হেবা?

হ াঁ। আেবদনকারীেদর তত ণ সহায়তা পাওয়ার জন এক ট বধ লীেজর
েয়াজন নই যত ণ না তারা যাগ তার মানদে র অধীেন যাগ হন।
য পিরবার িলর লীজ নই, তােদর কানও ভাড়া সং া বাধ বাধকতার
ত য়ন দান করেত হেব অথবা ভাড়া টয়ার ভাড়া ত য়ন ( পাটােল
পাওয়া যােব) পূরণ করেত হেব, যিদ তােদর অন ান নিথপ না থােক।
আপনার পিরবােরর উপাজন িনণেয়র সময় যাবতীয় উপাজন অ ভ
করা আবশ ক। এই কায েমর যাগ তা হােত পাওয়া বতেনর বদেল বরং
স্থূল উপাজেনর উপেরই িভি কের ি র হয়। কর সহ কান িবেয়ােগর
আেগর উপাজন স্থূল উপাজেনর অ ভ ।

আমার পিরবােরর উপাজন
িনণেয়র সময় কান কান
উপাজন অ ভ করা হয়?

এই িবিধর অধীেন উপাজেনর মেধ পেড় এক ট পিরবােরর সকল সদেস র
বতন, মজুির, টপস, পুনরাবৃ উপহার, বকার ভাতা ও অন ান সরকারী
সুিবধা। অিতমারী বকার
সহায়তা (PUA) ও অিতমারী বকার
িতপূরণও (PUC) এর অ ভ ।
পিরবার িলেক 18 বছেরর কম বয়েসর নাবালক িশ েদর অথবা 18 বছর বা
তার চেয় বিশ বয় ও পূণ-সমেয়র িশ াথ েদর কমসং ােনর উপাজন
অ ভ করেত হেব না। পিরবার িলেক পালক পিরচযার জন দ অথ
অথবা পিরপূরক পু সহায়তা কায েমর সুিবধাও (SNAP) অ ভ করেত
হেব না।
* আপিন াক- কািভড উপাজেনর মাণ িহেসেব আপনার 2018 বা 2019
সােলর যু রা য় বা
েটর আয়কর িরটান ব বহার করেল যাগ তা
সম য় স্থূল উপাজেনর িভি েত করা হয়।

কমে রণার চক কী উপাজন
িহেসেব গণ হেব?

না, এ ট উপাজন িহেসেব গণ হেব না।

ভাড়া অব াহিত কী
বািড়ওয়ালার আয়কের উপাজন
িহসােব গণ হেব?

হ াঁ, তা হেব।

কািভড ভাড়া অব াহিত
কায ম (COVID Rent Relief
Program) কান সময়সীমা
কভার কের?

কায ম টর অধীেন, কািভড -19 অিতমারীর কারেণ এি ল 2020 থেক
জুলাই 2020'র মেধ য কানও মােস আপনার উপাজন 1 মাচ 2020
তািরেখর আেগর তলনায় কম হওয়া আবশ ক। আপিন কবলমা এি ল,
ম, জুন ও জুলাই মােসর জন ভতিক পেত পারেবন।

আিম কীভােব িনণয় করেবা য
আমার পিরবােরর উপাজন
অ েলর মধ ম উপাজেনর
100% এর কম িকনা?

HUD'র আ িলক মধ ম উপাজন পিরবােরর আকার ও কাউি িহেসেব
পিরবিতত হয়। আপনার বািড়র আকােরর উপর িভি কের আপিন
আপনার কাউি র আ িলক মধ ম উপাজন িনণয় করেত
পােরন:https://hcr.ny.gov/eligible-income-limits-80-ami-county
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আিম সরকাির সুিবধা বা
সরকাির সহায়তা পেল কী
হেব? আমােক িক এই কায ম
থেক া
কানও অথ
উপাজন িহেসেব িরেপাট করেত
হেব?
আিম একজন অিভবাসী। যিদ
আিম কািভড ভাড়া অব াহিত
(COVID Rent Relief) সহায়তা
পাই, তেব এই সহায়তা িক
আমােক জনসাধারেণর আধান
সংকে র অধীন করেব?

আমার বািড়ওয়ালােক িক
সুিবধা ট ীকার করেত হেব?

না। সরকাির সুিবধার বা অন ান সরকাির সহায়তা বাবদ কানও পিরবােরর
া
য কানও অথ তােদর বািষক পািরবািরক উপাজন িহেসেব গণ হেব
না।

এই সহায়তােক পাবিলক চােজর উে েশ িবেবচনা করার তমন স াবনা
নই। যিদও, অিভবাসন ও অয়াি ক চােজর িবে ষণ খুব জ টল। সহায়তার
জন আপনােক িনউ আেমিরকানস দ ের বা একজন অিভবাসন
অ াটিনর সে পরামশ করেত হেব।

হ াঁ। 2019 সােল, গভনর কুওেমা এমন এক ট আইেন া র কেরেছন যা
বািড়ওয়ালােদর ভাড়া দওয়ার জন তারা কান অথ ব বহার কেরন তার
িভি েত ভাড়া টয়ােদর সে
বষম মূলক আচরণ করা িনিষ কের।
বিশরভাগ
ে এর অথ হ'ল বািড়ওয়ালা ও অন ান আবাসন
দানকারীেদর আইনত কািভড ভাড়া অব াহিত কায ম ট ীকার করেত
হেব।
িনউ ইয়ক
ট উপাজেনর উৎেসর বষেম েক খুব
িদেয় দেখ।
কানও বািড়ওয়ালা এই অথ হণ করেত অ ীকার করেল
বািস ারাwww.dhr.ny.gov/complaint-এ
েটর মানবািধকার শাখায়
এক ট SOI বষেম র অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন

আমােক সহায়তা পাওয়ার জন
িনবাচন করা হেয়েছ। আমার
বািড়ওয়ালা আমার হেয় কানও
সুিবধা পেয়েছন িকনা তা আিম
কীভােব জানেবা?

সহায়তা হেণর জন একবার কানও আেবদনকারীেক বাছাই করা হেয়
গেল, তােদর বািড়ওয়ালােদর পাশাপািশ তােদরও একেযােগ অবিহত করা
হেব য ভতিক ট িবতরণ করা হে ।
এই িব ি েত সহায়তার পিরমাণ, াি র সময়েরখা এবং যিদ আপিন
ইিতমেধ আপনার িকছ বা সম ভাড়া দান কের থােকন তেব আপিন
অিতির তহিবল জমা দওয়ার য প িত ট বেছ িনেয়েছন তা এই
িব ি টেত অ ভ থাকেব।

আমােক জানােনা হেয়িছল
য কািভড ভাড়া অব াহিত
(COVID Rent Relief)
সহায়তার অথ আমার
বািড়ওয়ালােক দান করা
হেয়েছ। আমার বািড়ওয়ালা
এখন দািব কেরেছন য ওনারা
কখনও সহায়তা পানিন এবং
আমােক উে দ করার চ া
করেছন। আমার িক করা
উিচত?

আেবদনকারীেদর িব ি ট রেখ দওয়া জ ির য টেত জানােনা হেয়িছল
য তােদর বািড়ওলােক অথ দান করা হেয়েছ। এই িব ি ট এক ট
পিরবােরর অথ দােনর মাণ। আপিন অথ দােনর সমস া িলর
িন তকরণ সহ অথ দান স িকত সমস া িল িনেয় (833) 499-0318ন ের কল স ােরও যাগােযাগ করেত পােরন।

কান ধরেনর ভাড়ার স
সহায়তার জন যাগ ?

িন িলিখত ধরেণর ভাড়ার স
সহায়তার আয় াধীন:

ি

ি

িল কায

েমর মাধ েম ভাড়া অব হিত
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অ াপাটেম

ভাড়া;

একক-পিরবােরর বািড়র জন ভাড়া;
িনিমত বািড় ভাড়া; এবং
িনিমত বািড়র অংশ ভাড়া।
িনিমত হাম পাক বািস ােদর ধুমা তােদর আেবদেন ভাড়ার
বাধ বাধকতা িল (লট ভাড়া এবং/অথবা বািড় ভাড়া) অ ভ করেত হেব।

আিম যিদ মেমটেদর সােথ
থািক তেব কী আিম কািভড
ভাড়া অব াহিত স সারণ
কায ম (COVID Rent Relief
Extension Program) জন
আেবদন করেত পাির?

হ াঁ, বািস ারা ভাড়া সহায়তার জন আেবদন করেত পােরন যিদ তারা এক
বা একািধক মেমেটর সােথ থােকন, তেব তারা কবলমা বািড়র অংেশর
জন এবং ভাড়া দােনর জন সহায়তার জন আেবদন করেত পােরন যার
জন তারা মািসক িভি েত ব
গতভােব দায়ব ।
যিদ কানও বািস া এবং তােদর মেমট উভয়ই যাগ তার মানদ পূরণ
কেরন এবং উভয়ই সহায়তার জন আেবদন কের থােকন তেব তােদর
অবশ ই পিরবার িহসােব একে আেবদন করেত হেব।
যিদ কবলমা একজন মেমেটর যাগ তার মানদ পূরণ হয় তেব সই
মেমটেক একা আেবদন করেত হেব এবং ভাড়ার পিরমাণ িনধারণ করেত
হেব। এই মেমটেটেক তােদর ভাড়ার অংশ ামাণীকরণ কের টনা
র অ াটাে শান স
করেত হেব।

যিদ আমােক কািভড ভাড়া
অব াহিত স সারণ (COVID
Rent Relief Extension)
সহায়তার জন অেযাগ বেল
িবেবিচত করা হয় তেব কী
আমােক অবিহত করা হেব?

হ াঁ। আপনােক যিদ সহায়তার জন অেযাগ বেল মেন করা হয় তেব
আপিন এক ট িব ি পােবন।

আমােক কী আমার
বািড়ওয়ালােক বলেত হেব য
আিম কািভড ভাড়া
অব াহিত স সারণ
কায েমর (COVID Rent
Relief Extension Program)
জন আেবদন কেরিছ?

ভল বাঝাবু ঝ রাধ করেত, ভাড়ােটেদর যত তাড়াতািড় স ব তােদর
বািড়ওয়ালােক কানও ভাড়া বা সম ভাড়া দােনর অ মতা জানােত
এবং তারা এক ট আেবদন জমা িদেয়েছ তা তােদর বািড়ওয়ালােক অবিহত
করার জন দৃঢ়ভােব উৎসািহত করা হয়। ভাড়া টয়া এবং তােদর বািড়ওয়ালা
উভয়ই তহিবল িবতরণ করা হেল এক ট িব ি পােবন।

সাহােয র জন আেবদন
করার পের আিম যিদ আমার
অ াপাটেম
থেক ছেড়
চেল যাই?

কািভড ভাড়া অব াহিত কায েমর (COVID Rent Relief Program)
আওতায় ােণর আেবদন করার পের আপিন যিদ আপনার অ াপাটেম
থেক ছেড় চেল যান তেব আপিন আেবদন ট ত াহার করেত কল
স ােরর সােথ (833) 499-0318 ন ের যাগােযাগ করেত পােরন। যিদ
আপনার আেবদন ত াহার না করা হয় এবং অনুেমািদত হয়, তেব
আপনার আেবদেনর জন অ াপাটেমে র বািড়ওয়ালা ভতিকর
পিরমাণ ট রাখার অিধকারী হেব, যিদ আপনার ভাড়ার উপের কানও
বেকয়া ব ােল থােক। যিদ আপিন আপনার অ াপাটেম
থেক ছেড়
চেল যান এবং কানও ভাড়া পাওনা না থােক বা ভতিক দয়া পিরমাণ ঋণ
পিরেশােধর পিরমােণর চেয় বিশ হয়, তেব বািড়ওয়ালােক অব ব ত
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ভতিক দয়া পিরমাণ ট NYSHCR ক অবশ ই িফিরেয় িদেত হেব।
আপনার আেবদেন থাকা অ াপাটেম ট থেক আপিন একবার চেল
গেল, আপিন যিদ অনুেমািদত হেয় যান তেব আপিন নতন বািড়ওলােক
অথ দােনর জন ভতিক দয়া পিরমাণ ট া ফার করেত পারেবন না।

আিম যিদ কভােরজ
িপিরয়েডর সময়কােল
া ফার কির? আিম িক তাও
আেবদন করেত পাির?

যিদ আপিন কভােরজ িপিরয়েডর সময়কােল এক ট নতন অ াপাটেমে
চেল যান, আপিন তাও কািভড ভাড়া অব াহিত কায েমর (COVID Rent
Relief Program) জন আেবদন করেত পােরন। তেব, আপিন কবলমা
আপনার বতমান অ াপাটেমে র জন সহায়তা চাইেত পােরন। আপিন
যিদ কভােরজ িপিরয়েডর এক ট অংেশর জন ও সখােন থােকন তাও
আপনার পূববত অ াপাটেম র বেকয়া দােনর জন সহায়তা চাইেত
পােরন না।

কািভড ভাড়া অব াহিত
স সারণ কায েমর
(COVID Rent Relief
Extension Program) জন
আেবদেনর সময়সীমা কী?
আিম আবার কখন জানব?

সহায়তার জন আেবদেনর শষ সময় 1 ফ

কািভড ভাড়া অব াহিত
কায েমর (COVID Rent
Relief Program) উপলভ তা
স েক আপেডট পেত
আিম কী সাইন আপ করেত
পাির?

আিম আমার আেবদেন
সাহােয র জন কােক ফান
করেত পাির?

আমরা কান ধরেনর ফাইল
আপেলাড করেত পাির?

আিম একজন বািড়ওয়ালা
এবং এক ট অথ দােনর চক
পেয়িছ। কান ভাড়ােট অথ
দােনর সােথ জিড়ত তা
আিম কীভােব িন ত করব?

য়াির, 2021।

হ াঁ, সবািধক আপ ট ডট তথ পেত অনু হ কের নীেচর িল টেত ি ক
ক ন: কািভড ভাড়া অব াহিত কায েমর (COVID Rent Relief
Program) আপেডট

অনু হ কের (833) 499-0318 ন ের কল স াের ফান ক ন।
কল স ার সােপাট সামবার থেক
বার সকাল 8:30 টা থেক িবকাল
5:00 টা পয উপল । অনু হ কের মেন রাখেবন য কল স ার 24
িডেস র, 25 শ িডেস র, 31 িডেস র এবং 1 জানুয়ারী ব থাকেব।
অ াি েকশন িসে

ম ট িন িলিখত ফাইেলর ধরণ িল

.docx, .jpeg, .jpg, .png, .gif, .tiff, .tif, .pdf সেবা
100MB

হণ কের - .doc,

ফাইেলর আকার

তািলকাভ
থম পাঁচ ভাড়ােটর অথ দান আপনার চক ট কভার কের।
অিতির ভাড়ােটেদর জন , আপনার মল করা কাগেজর ি তীয় শীট ট
পযােলাচনা ক ন যা অিতির ভাড়ােট এবং তােদর স িকত অথ
দান িল সনা কের। যিদ আপিন মেন কেরন য আপনার ভাড়ােট
সংখ া পাঁচ ছািড়েয় যায় এবং ি তীয় প ট খুেঁ জ না পেয় থােকন, তেব
অনু হ কের 1-833-499-0318 ন ের কল স াের ফান ক ন বা ইেমল
ক ন covidreentalrelief@hcr.ny.gov- ত এবং কস ম ােনজেম
টমেক কলব াক করার জন অনুেরাধ ক ন।
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