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িন��তকরণ সংখ�া:
ি�য় [Applicant Name]:
ভাড়া সং�া� সহায়তার জন� New York State COVID ের� িরিলফ ে�া�াম (COVIDRRP) আপনার
আেবদেনর িভি�েত অিতির� িরিভউ �� কেরেছ। অন� েফডােরল বা ে�ট ের�াল সাহায� ে�া�াম বা 8
ন�র েসকশেন আপনার বািড়র আেগ অংশ�হণ করার জন� আপিন এর আেগ খািরেজর িব�ি�
েপেয়েছন। তেব অিতির� িরিভউেয়র পর েদখা িগেয়েছ, আপনার COVIDRRP আেবদন অেযাগ�। এর
কারণ�িল নীেচ উে�খ করা হেয়েছ:
<INSERT DENIAL REASONS>
আেবদন এবং খািরেজর ব�াপাের িবিভ� ভাষায় অিতির� তথ� HCR ওেয়বসাইট পাওয়া যােব:
https://hcr.ny.gov/crrp-translated-appeal-information.
ে�া�ােমর নীিত অনুযায়ী, আপনার আেবদেন যিদ েকানও ��ট থােক তাহেল এই ে�া�ােম নত� ন কের
আেবদন করেত পারেবন। আপনােক এই িস�াে�র িব�ে� আেবদন জানেত হেল এই িচ�ঠ পাওয়ার পর
7�ট কােজর িদেনর মেধ� সমিথত� তথ� সহ অবশ�ই অ�াটাচ করা আেবদেনর ফম জমা
�
িদেত হেব। আিপল
েপাট� ােলর মাধ�েম সমিথত� তথ� সহ আপনার আিপেলর ফম � জমা িদেত পােরন এখােন:
https://covidrentreliefappeals.hcr.ny.gov. অনু�হ কের ফম �পূরণ করার সময় নীেচর িবষয়�িল েখয়াল
রাখুন:
•
•
•
•
•
•

আেবদেনর তািরখ;
আপনার নাম;
বত�মােন আপনার িচ�ঠ পাঠােনার �ঠকানা;
আেবদেন উে�খ করা আপনার �াথিমক বাস�ােনর �ঠকানা;
আপনার কনফােমশন
� িচি�তকরণ ন�র (উপের েদখুন);
িস�াে� রা�জ না হওয়ার জন� আপনার কারণ�িলর এক�ট িনিদ� � ব�াখ�া।
আপনার আেবদন যােত �াহ� হয় তার জন� অনু�হ কের সম� সমিথত� তেথ�র কিপ অ�াটাচ
ক�ন।

আপনার সাহােয� দরকার হেল অনু�হ কের আমােদর COVID ের�াল িরিলফ ে�া�ােমর কল েস�াের
(833) 499-0318 েযাগােযাগ ক�ন। আেবদেনর ব�াপাের অিতির� সাহােয�র জন� নীেচ েদওয়া তািলকােত
ে�া�ােমর সহেযাগী অলাভজনক সং�া�িলর তথ� েদওয়া থাকল। এই তথ��িল আমােদর ে�া�াম
ওেয়বসাইট https://hcr.ny.gov/rrp এর অ�গত� “আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন এবং দরখাে�র
ব�াপাের সাহায�" ট�ােবর মেধ� পাওয়া যােব। আবারও বলা হে�, এই িচ�ঠ পাওয়ার 7 িদেনর মেধ� NY
COVID-19 ের� িরিলফ ে�া�ােম আেবদেনর ফম জমা
�
িদেত হেব।
যিদ েকানও িব�াি� ৈতির হেয় থােক, তার জন� আমরা দুঃিখত।
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এই িচ�ঠর অনুবািদত সং�রণ�িল আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
繁體中文 / Русский / Kreyòl ayisyen /한국어 / বাংলা ধন�বদাে�,
NY COVID-19 ের� িরিলফ ে�া�াম

Non-Profit

Phone Number

Area(s) Served

Arbor Housing and
Development

(607) 654-7487

Allegany, Chemung, Livingston, Ontario,
Schuyler, Seneca, Steuben, Tompkins, Tioga,
Yates, and other surrounding counties

Catholic Charities Archdiocese
of New York

(888) 744-7900

The Bronx

Catholic Charities Brooklyn
and Queens

(718) 722-6001

Brooklyn, Queens

Help USA

(212) 400-7000

The Bronx

Housing Assistance Program
of Essex County (HAPEC)

(518) 873-6888

Essex, Clinton, Franklin and Hamilton counties

Hudson River Housing

(845) 454-5176

Dutchess County

Long Island Housing
Partnership (LIHP)

(631) 435-4710

Nassau and Suffolk counties

RiseBoro Community
Partnership

(718) 366-3800

Bushwick, Brownsville, Bedford-Stuyvesant,
Crown Heights, Greenpoint and Williamsburg

RUPCO

(845) 331-9860

Orange and Ulster counties

Services for the UnderServed
(SUS)

(212) 633-6900

All 5 boroughs; Nassau and Suffolk County

খািরজ করার কারণ�িল ব�াখ�া করা হেয়েছ
01 – দরখা�কারী ব��� অপযা�
� নিথপ� িদেয়েছন।
দরখাে�র সময় জমা েদওয়া নিথপে� ভাড়ার েবাঝা বা েরাজগােরর েযাগ�তাশত� িনধারণ
� করার জন�
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পযা�
� িছল না এবং িনধািরত
�
সময়সীমার মেধ� দরখা� িরিভউ করার সময় অনুেরাধ করা সে�ও
দরাখা�কারী ব��� ব�াখ�া �দানকারী নিথপ� েদনিন।
02 – দরখা�কারী ব��� েয নিথপ� িদেয়েছন, তােত �েয়াজনীয় এক বা তার অিধক আইেটম িছল না।
দরখা�কারী ব��� দরখাে�র সময় সমথনকারী
�
পযা�
� নিথপ� বা �ে�র উ�র িদেত পােরন িন এবং
িনধািরত
�
সময়সীমার মেধ� দরখা� িরিভউ করার সময় অনুেরাধ করা সে�ও দরাখা�কারী ব���
�েয়াজনীয় নিথপ� েদনিন।
03 – এই ে�া�ােমর জন� েরাজগােরর েযাগ�তাশেত�র �েয়াজনীয়তা পূরণ করা হয়িন।
1 মাচ� 2020 তািরেখর আেগ এবং দরখাে�র সময় দরখা�কারী ব���র পািরবািরক েরাজগার অবশ�ই
পিরবােরর আকার এবং তার কাউি�র জন� মধ�ম েরাজগার এিরয়ার 80% এর নীেচ থাকেত হেব। আপনার
কাউি�েত মধ�ম েরাজগার এিরয়ার 80% কত, তা জানেত অনু�হ কের েদখুন:
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2020/07/crrp2020_eligible_income_80ami.pdf
04 – দরখা�কারী ব��� েকােনা ভাড়া�টয়া বা ে�ােজ�-িভি�ক েসকশন 8 বা অন� েফডােরল বা ে�ট
ের�াল সাবিসিডর সুিবধােভাগী বা Mitchel Lama েকা-অেপ বাস কেরন।
দরখা�কারী ব���র পিরবার েকােনা ভাড়া�টয়া বা ে�ােজ�-িভি�ক েসকশন 8 বা অন� েফডােরল বা ে�ট
ের�াল সাবিসিডর সুিবধােভাগ করেছ, েযখােন দরখা�কারী ব���র ভাড়া তার পিরবােরর েরাজগােরর 30%
েথেক েবিশ হেব না এবং েসই কারেণই COVID ের� িরিলফ ে�া�ােমর জন� অনুপযু� িবেবচনা করা
হেয়েছ। েযাগ� হেত েগেল দরখা�কারী ব���েদর অবশ�ই তােদর হাউ�জংেয়র ভাড়া িদেত হেব।
05 - দরখা�কারী ব��� এটা েদখােত পােরনিন েয কভােরজ িপিরয়েডর সময় তার পিরবােরর েরাজগার
কেম িগেয়িছল।
COVID ের� িরিলফ ে�া�ােম সাহায� েপেত েগেল 1 মাচ� 2020 তািরেখর পের, 1 এি�ল 2020 তািরখ েথেক
31 জুলাই 2020 তািরেখর মেধ� েযেকােনা মােস দরখা�কারী ব���র কম েরাজগার হেত হেব।
06 – এই ে�া�ােমর জন� অত�ািধক ভাড়ার েবাঝা দরখা�কারী ব��� েদখােত পােরনিন।
দরখা�কারী ব���র পিরবারেক অবশ�ই ভাড়ার জন� তােদর েমাট মািসক েরাজগােরর 30%-এর অিধক
িদেত করেত হেব।
07 – দরখাে�র সােথ সংি�� পিরবােরর েবকারে�র জন� আিথক
� সুিবধালােভর েডটার সংঘাত রেয়েছ।
দরখা�কারী ব��� েবকারে�র জন� আিথক
� সুিবধা পা��েলন, েয�ট পিরবােরর েরাজগাের অ�ভ��
� করা
হয়িন এবং িনধািরত
�
েরাজগার েযাগ�তাশেত�র উে� রেয়েছ
�
সংি�� পিরবার।
08 – ID েভিরিফেকশন স�ূণ করা
�
হয়িন।
1 মাচ� 2020 তািরখ অনুযায়ী দরখা�কারী ব��� েকােনা সরকারী পিরচয়প� েদখােত পােরনিন বা এই
ধরেণর িচি�তকরেণর উপায় িছল না, DMV-এর শত� অনুযায়ী দরখা�কারী ব��� েসইসব নিথপ� জমা
িদেত পােরনিন যা েথেক 6 পেয়� পয�
� েযাগ হয়। http://nysdmv.standard-license-and-permitdocument-guide.sgizmo.com/s3
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09 – দরখা�কারী ব��� এটা েদখােত পােরনিন েয তারা ভাড়া�টয়া হেলও িনউইয়ক� ে�েট তােদর �াথিমক
বাস�ান আেছ।
দরখা�কারী ব���েক অবশ�ই িলেজর কিপ, মািসক ভাড়া অথরািশর
�
অন� েকােনা �মাণ বা েটেন� ের�
অ�ােটে�শন জমা িদেত হেব িকংবা অন� �মাণ পাওয়া যায়িন, যা েথেক জানা যায় েয িনউইয়ক� ে�েটর
মেধ� ভাড়া �দােন তার েকােনা দায়ব�তা রেয়েছ।
10 – বািড়ওয়ালার তথ� স�ূণ নয়/
�
যাচাই করা যায়িন।
জমা করা বািড়ওয়ালর নাম এবং/অথবা েযাগােযােগর তথ� েথেক ইউিনট মািলকানার েভিরিফেকশন এবং
�াসি�ক ট�াে�র তথ� সং�হ করা স�ব হেত হেব।
11 – দরখা� �ত�াহার করা হেয়িছল।
দরখা�কারী ব��� COVID ের� িরিলফ ে�া�ােমর জন� দরখা� �ত�াহার কেরেছন।
12 - দরখাে�র সােথ সংযু� একািধক ফ�া�র ব�বহােরর মাধ�েম ে�া�াম িহসাব করার িভি�েত েদখা
িগেয়েছ েয সাবিসিড অথরািশ
�
শূন�, েপেমে�র জন� দরখা�কারী ব��� েযাগ� নন।
দরখা��ট েযাগ� িবেবিচত হেয়িছল, তেব দরখাে� েদওয়া বা অন�ান� ে�ট এেজ�� েথেক সং�হ করা তথ�
ব�বহার কের ে�া�ােমর িহসােবর মাধ�েম েদখা িগেয়েছ েয সাবিসিড অথরািশ
�
শূন� এবং েপেমে�র জন�
দরখা�কারী ব��� েযাগ� নন।
13 – অি�ম COVID ের� িরিলফ ে�া�াম অধীেন দরখা�কারী সুিবধা েপেয়িছেলন।
দরখা��ট েযাগ� িবেবিচত হেয়িছল এবং মূল COVID ের� িরিলফ ে�া�াম অধীেন সুিবধা েদওয়া হেয়িছল।
বিধত� COVID ের� িরিলফ ে�া�াম অধীেন দরখা�কারী ব��� অিতির� ফা� লােভর েযাগ� নন।
14 – দরখা�কারী ব��� এক�ট ড�ি�েকট দরখা� বা অেনক দরখা� জমা কেরেছন।
COVID ের� িরিলফ ে�া�ােমর জন� দরখা�কারী ব��� এক�টর অিধক দরখা� জমা কেরেছন।
েকবলমা� এক�ট দরখা� িরিভউ করা হেব। দরখা�কারী ব��� যিদ মূল COVID ের� িরিলফ ে�া�াম এবং
বিধত� COVID ের� িরিলফ ে�া�াম উভয় অধীেন দরখা� জমা কের থােকন অথবা COVID ের� িরিলফ
ে�া�াম অধীেন একািধকবার দরখা� জমা কের থােকন, তাহেল �থম আেবদেন জমা করা তথ� িরিভউ
করা হেব।

