এনওয়াইএসএইচসসআর ওযযট িং ত়াসিক়ার সকছু প্র়াযশই জিজ্ঞ়াসসত
প্রশ্ন
আসি হ়াউজিিং চযযস ভ়াউচ়ার প্প্র়াগ্র়াযির িনয কীভ়াযে আযেদন করে (সেভ়াগ
৮)?
সনউইযকক প্ে প্হ়ািস এেিং কসিউসনট সরসনউয়াি (এনওয়াইএসএইচসসআর) এইচসসসভ
প্প্র়াগ্র়াযির অযেক্ষ়ার ত়াসিক়ার িনয ি ়াসরর আযেদন গ্রহণ করযে ২৮ প্ি, ২০২১, ১১:১৯
সেএি, এইচসসসভ প্প্র়াগ্র়াযির িনয অযেক্ষ়া ত়াসিক়ার িনয। অয়াসিযকশনগুসি
এনওয়াইএসএইচসসআর ওযযেস়াইয ে়াওয়া য়ায : সেভ়াগ Section8.hcr.ny.gov। প্ক়ানও
আযেদন িি়া সদযত ে়া ভ়াষ়া সহ়াযত়ার িনয যুজিসঙ্গত থ়াক়ার িনয অনুযর়াধ করযত, দয়া
কযর 833-990-4001, ট ট ওয়াই # 833-990-4002 কি করুন। আযেদনট হ়াউজিিং চযযস
ভ়াউচ়াযরর অযেক্ষ়ার ত়াসিক়ায ে়া প্র়াসির গয়ার়াসি প্দয ন়া।
হ়াউজিিং চযযস ভ়াউচ়ার প্প্র়াগ্র়াি সক?
হ়াউজিিং চযযস ভ়াউচ়ার (এইচসসসভ) প্প্র়াগ্র়াি, সাধারণত বিভাগ ৮ বিসাবি পবরবিত, িল স্বল্প
আব়ের পবরিার, প্রিীণ এিং প্রবতিন্ধীবের িযবিগত িাজাবর শালীন, বনরাপে এিং স্বাস্থ্যিধধক
আে়াসন সরের়াযহর িনয ভ়াড়া সহ়াযত়া প্রদ়াযনর িনয সিি়াইন কর়া একট যুির়াষ্ট্রীয
প্প্র়াগ্র়াি। এইচসসসভ প্প্র়াগ্র়াযির ি়াধযযি এনওয়াইএসএইচসসআর প্রসত ি়াযস প্য়াগয
েসরে়ারগুসির ভ়াড়ার একট অিংশ সম্পসির ি়াসিক / েযেস্থ়ােক / ে়াসডওয়াি়াযক সর়াসসর
প্রদ়ান কযর।

ভাডাবে-বভবিক ভাউিার কী?

ভাডাটে-ভভভিক ভাউচারগুভি প্র়াইযভ ে়াি়াযর েসরে়াযরর িনয ভ়াড়ায সহ়াযত়া সরের়াহ
কযর। ভ়াউচ়ারট আযেদনক়ারীযদর সরের়াহ কর়া হয এেিং ত়ারেযর প্প্র়াগ্র়াযির প্রযয়ািনীযত়া
েূরণ কযর এিন প্য প্ক়ানও আে়াসন সনে়াচন
ক করযত ে়াযরন।
এনওয়াইএসএইচসসআর অিংশগ্রহীর হযয ে়াসডওয়াি়াযক আে়াসন সহ়াযত়া প্রদ়াযনর আক়াযর
চুজিেদ্ধ ভ়াড়ার একট অিংশ প্রদ়ান কযর।

প্রকল্প বভবিক ভাউিার কী?

প্রকল্প-ভভভিক ভাউচার এিন ভ়াড়ায সহ়াযত়া সরের়াহ কযর য়া হ়াউজিিং কততে
ক যক্ষর স়াযথ
চুজিেদ্ধ একট সম্পসিযত একট সনসদকষ্ট অয়াে়া ক যিি ইউসনয আেদ্ধ। প্রকল্প-সভসিক

ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয সনে়াসচত
ক
আযেদনক়ারীর়া প্কেিি়াত্র একট প্রকল্প-সভসিক ভ়াউচ়ার
প্েযত ে়াযরন।
এইচসসআরযত প্রকল্প সভসিক ভ়াউচ়ার সনউ ইযকক সসট িুযড রযযযছ। আেসন যসদ প্ক়ানও
প্রকল্প সভসিক ভ়াউচ়াযরর িনয সনে়াসচত
ক
হন তযে ভ়াউচ়ারট প্য সনসদকষ্ট সেজডিং-এর িযধয
রযযযছ ত়ার িনয আেসন উেযুি সকন়া ত়া সনধ়ারণ
ক কর়ার িনয আেন়ার স়াযথ প্য়াগ়াযয়াগ কর়া
হযে। আেসন যসদ প্সখ়াযন েসে়াস করযত আগ্রহী হন তযে আেসন সিস্ত ে়াাঁচট শহর প্চক
করযত ে়াযরন।

ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয আযেদন িি়া প্দওয়ার িনয সক প্ক়ানও খরচ আযছ?

না। আযেদন িি়া প্দওয়ার িনয প্ক়ানও খরচ প্নই। এনওয়াইএসএইচসসআর ত়াযদর
েসরযষে়াগুসির িনয একট আযেদন িি়া প্দওয়ার িনয আেন়ার প্িসে ে়া প্েসি ক়ািক ে়া
অথ প্রদ়াযনর
ক
অনয প্ক়ানও উে়ায চ়াইযে ন়া। আরও, অনুগ্রহ কযর এিন ক়াউযক আেন়ার
েয়াজিগত তথয প্দযেন ন়া প্য দ়ােী কযর প্য প্স গয়ার়াসি সহক়াযর ওযযট িং ত়াসিক়ায একট
ি়াযগ়া সদযত ে়াযর, ে়া ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয আেন়ার সনে়াচযনর
ক
সম্ভ়ােন়াগুসি উন্নত করযত
ে়াযর ে়া সনজিত কযর প্দয প্য আেসন এনওয়াইএসএইচসসআর প্থযক প্ক়ানও সুসেধ়া ে়াযেন।

আমার পবরিাবরর একাবধক িযবি বক আবিেন জমা বেবত পারবিন?

হ্াাঁ। েসরে়াযরর প্রধ়ান এক়াসধক আযেদন িি়া সদযত ে়ারযেন ন়া তযে েসরে়াযরর সভন্ন প্রধ়ান
সভন্ন েসরে়াযরর গঠযনর িনয অনয আযেদন িি়া সদযত ে়াযরন। উদ়াহরণস্বরূে, ঠ়াকুি়া ত়ার
প্র়ািেযস্ক প্ছযি এেিং ন়াসতযক সনযয একট েসরে়াযরর িনয একট আযেদন িি়া সদযত
ে়াযরন। েতথকভ়াযে, যসদ প্র়ািেযস্ক প্ছযি সযর প্যযত চ়ায, প্র়াি েযস্ক েুত্র ত়ার এেিং ন়াসতর
িনয আযেদন িি়া সদযত ে়াযরন। েসরে়াযরর প্রসতট প্রধ়াযনর েযস ১৮ েছর ে়া ত়ার প্েসশ হযত
হযে, ে়া এনওয়াইএস আইন অনুস়াযর একট িুজি প্র়াি ন়াে়ািক হযত হযে..

আসি কী এনওয়াইএসএইচসসআর ওযযট িং ত়াসিক়ায অগ্র়াসধক়ার ে়াওয়ার
প্য়াগয?

এনওয়াইএসএইচসসআর প্রশ়াসসনক েসরকল্পন়া অনুয়াযী, সনম্নসিসখত েছন্দগুসি রযযযছ:
গৃিিীন বিসাবি সংজ্ঞাব়েত পবরিারগুবল
েযস্ক এেিং / ে়া প্রসতেন্ধী সহস়াযে সচসিত (প্যিন এইচইউসি দ্ব়ার়া সিংজ্ঞ়াসযত) েসরে়ারগুসি
ে়া সনভকরশীি ে়াচ্চ়া আযছ এিন েসরে়ারগুসি।

এনও়োইএসএইিবসআর-এর এইিবসবভ প্প্রাগ্রাবম ভবতধ র জনয প্ াগযতার প্রব়োজনী়েতাগুবল কী কী?

ভ়াউচ়ার ে়াওয়ার প্য়াগয হওয়ার িনয, আেসন ওযযট িং ত়াসিক়া প্থযক সনে়াসচত
ক
হওয়ার সিয
আেন়াযক অেশযই সনম্নসিসখত প্রযয়ািনীযত়াগুসি েূরণ করযত হযে:
আেন়ার েযস ১৮ েছর ে়া ত়ার প্েসশ হযত হযে, ে়া এনওয়াইএস আইন অনুস়াযর একট
িুজি প্র়াি ন়াে়ািক হযত হযে..

●

আেন়ার েসরে়াযরর আয সনউইযকক সসট র িনয ি়াসককন যুির়াযষ্ট্রর আে়াসন ও
নগযর়ান্নযন সেভ়াগ (এইচইউসি) দ্ব়ার়া সনধ়াসরত
ক
আযযর সনযদকসশক়াগুসি েূরণ করযত হযে।
সে়াসধক
ক
আযযর সনযদকসশক়াগুসি এইচইউসি দ্ব়ার়া সনধ়াসরত
ক
সহস়াযে ে়াসষক
ক সনম্ন-আযযর
সীি়াট অসতেি করযত ে়াযর ন়া।

●

আেন়াযক অেশযই এনওয়াইএসএইচসসআর প্রশ়াসসনক েসরকল্পন়ায প্র়াি সিস্ত
প্য়াগযত়ার সনযদকসশক়াগুসি েূরণ করযত হযে।
● ওযয সিে প্থযক সনে়াচন
ক কর়া হযি, আযেদন কর়ার সিয আেন়ার সরের়াহ কর়া প্ি ়া
য়াচ়াই করযত আেন়াযক অসতসরি তথয সরের়াহ করযত হযে। এইচসসআর আেন়ার
প্ি ়া য়াচ়াই করযে এেিং প্েসশরভ়াগ প্ক্ষযত্রই য়া হয আেসন প্য়াগয ত়া প্দখ়াযন়ার িনয
িকুযিযিশযনর প্রযয়ািন হযে। তযথযর উদ়াহরণগুসির িযধয রযযযছ: েছন্দসই
িকুযিযিশযনর প্রি়াণ, েসরে়াযরর ে়াসষক
ক আয, েসরে়াযরর গঠন, প্স়াশয়াি সসসকউসরট
ন়াম্ব়ার, ে়া েসরে়াযরর কিেযক্ষ একিন সদযসযর প্য়াগয অসভে়াসন েয়া ়াস, অের়াধী
ে ভূ সি, এেিং আে়াসন সহ়াযত়া প্প্র়াগ্র়াি প্থযক েূেেতী
ক
সি়াসির প্রি়াণ। জিসনিং প্রজেয়া
চি়াক়ািীন ভুি তথয সদযি ফিস্বরূে আেসন এনওয়াইএসএইচসসআর হ়াউজিিং
প্প্র়াগ্র়াযির িনয অযয়াগয হযত ে়াযরন। অসভে়াসযনর প্য়াগযত়ার সেষযয নীযচ প্দখুন।
●

আযেদন কর়ার িনয আি়ার কী দরক়ার (েসরে়াযরর সকি সদযসযর িনয)?
●

নাম

●

ইবমইল ঠিকানা

●

প্ ান নাম্বার

●

বজবের তাবরখ

●

প্সাশযাল বসবকউবরটি নাম্বার িা প্রবসবেবি প্রবজবেশন নাম্বার

● িতধ মান িাবডর আ়ে (প্মাে)
● পবরিাবরর সেসয সংখযা
প্ াগযতা বনধধারবণর জনয আব়ের সীমা কী কী?

●

সীি়ােদ্ধত়া প্রসত েছর ি়াসককন আে়াসন ও নগর উন্নযন সেভ়াগ (এইচইউসি) দ্ব়ার়া
সনধ়াসরত
ক
হয এেিং এইচইউসির ওযযেস়াইয এখ়াযন ে়াওয়া য়াযে:
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il20/Section8-IncomeLimits-FY20.pdf

আসি যসদ প্প্র়াগ্র়াি প্থযক আযগ অেসসত হযয থ়াযক ত়াহযি আসি কী ওযযট িং
ত়াসিক়ার িনয আযেদন করযত ে়াসর?

হ্াাঁ। আেন়াযক আযেদন িি়া প্দওয়া প্থযক সনযষধ কর়া হযে ন়া; তযে, যখন আেসন ওযযট িং
ত়াসিক়ার িনয সনে়াসচত
ক
হন, আেন়ার আযেদনট এনওয়াইএসএইচসসআর এর প্য়াগযত়া এেিং
জিসনিং ি়ানদণ্ড অনুস়াযর েয়াযি়াচন়া
ক
কর়া হযে, য়ার িযধয একট আে়াসন সহ়াযত়া প্প্র়াগ্র়াযি
আেন়ার েূেেতী
ক
অিংশগ্রহযণর একট েয়াযি়াচন়া
ক
অন্তভুি
ক থ়াকযত ে়াযর।

আসি যসদ অনয প্ক়ানও প্প্র়াগ্র়াযির ওযযট িং ত়াসিক়ায থ়াসক তযে আসি কী
এনওয়াইএসএইচসসআর ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয সনে়াসচত
ক
হযত ে়াসর?

হ্াাঁ। এক়াসধক ওযযট িং ত়াসিক়া প্থযক সনে়াসচত
ক
হওয়া সম্ভে।

আবম এনও়োইএসএইিবসআর ওব়েটিং বলস্ট লোবরর জনয আবিেন জমা প্েও়োর পবর কী িবি?
আেসন সফিভ়াযে আযেদনট প্শষ কর়ার েযর আেন়ার জিযন একট সনজিতকরণ ন়াম্ব়ার
প্রদসশতক হযে। আেন়ার আযেদনট যত সরের়াহ কর়া ইযিি টঠক়ান়াযতও সনজিতকরণ ইযিি
কর়া হযে। আযেদনক়ারীযদর আেন়ার প্রকযিকর িনয আেন়ার সনেন্ধকরণ সনজিতকরণ সপ্রি
কর়া উসচত

আি়ার আযেদন ি ়াসরযত সনে়াসচত
ক
হযি আি়াযক কখন ি়ান়াযন়া হযে?

সফিভ়াযে আযেদন িি়া কযরযছন এিন সে়াই ত়াযদর েয়া ়াস সম্পযকক ি়ান়াযত ত়ার়া
ইযিযির ি়াধযযি সেজ্ঞসি ে়াযেন। যসদ আেন়ার আযেদনট সনে়াসচত
ক
হয তযে আেন়াযক
ওযযট িং ত়াসিক়ায আেন়ার েয়া ়াস সম্পযকক অেসহত কর়া হযে। যসদ আেন়ার আযেদনট
সনে়াসচত
ক
ন়া হয, তযে ি ়াসরযত আেন়ার আযেদনট সনে়াসচত
ক
হযসন ি়ান়ান সদযয একট ইযিি
ে়াযেন।

যসদ আি়ার আযেদনট ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয সনে়াসচত
ক
হয, তযে আসি সক অনয
ওযযট িং ত়াসিক়ায আি়ার স্থ়ান হ়ার়াে?

না। যসদ আেন়ার আযেদনট এনওয়াইএসএইচসসআর ওযযট িং ত়াসিক়ায অন্তভুি
ক কর়ার িনয
সনে়াসচত
ক
হয এেিং আেন়াযক অনয ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয প্রথযি অেসহত কর়া হয তযে
আেসন অনয ওযযট িং ত়াসিক়ায আেন়ার স্থ়ানট র়াখযেন। এিনসক যসদ আেসন প্ক়ানও
প্প্র়াগ্র়াযির সহ়াযত়া প্রতয়াখয়ান কযরন, ত়াও আেসন অনয ওযযট িং ত়াসিক়ায আেন়ার স্থ়ান
েি়ায র়াখযত ে়ারযেন।

আসি যসদ অনয প্ক়ানও ওযযট িং ত়াসিক়ায (প্যিন, এনওয়াইসসএইচএ এেিং / ে়া
এইচসেসি) থ়াসক তযে ত়া কী স্বযিংজেযভ়াযে আি়াযক এনওয়াইএসএইচসসআরএর ওযযট িং ত়াসিক়ায র়াখযে?

ন়া, এনওয়াইসসএইচএ ে়া এইচসেসির ওযযট িং ত়াসিক়া সহ অনয প্ক়ানও ওযযট িং ত়াসিক়ায
থ়াক়া আেন়াযক স্বযিংজেযভ়াযে এনওয়াইএসএইচসসআর-এর ওযযট িং ত়াসিক়ায র়াখযে ন়া;
আেসন এনওয়াইএসএইচআরসস-এর ক়াযছ আি়াদ়াভ়াযে আযেদন করযত হযে।

এনওয়াইএসএইচসসআর-এর ওযযট িং ত়াসিক়ার িনয সনে়াসচত
ক
হযি, তযে আসি
কখন আে়াসন সহ়াযত়া ে়াে?

আে়াসন সহ়াযত়া উেিব্ধ হওয়ার স়াযথ স়াযথ এনওয়াইএসএইচসসআর আেন়ার প্য়াগযত়ার
জিসনিং অয়ােযযিযিযির িনয ইযিযির ি়াধযযি প্য়াগ়াযয়াগ করযে। জিসনিং প্রজেয়াট সনধ়ারণ
ক
করযে প্য আেসন প্প্র়াগ্র়ািট র িনয প্য়াগযত়ার প্রযয়ািনীযত়া েূরণ কযরন সকন়া। আেসন যসদ
প্প্র়াগ্র়াযির প্রযয়ািনীযত়াগুসি েূরণ কযরন, ত়াহযি আেসন আেন়ার ভ়াড়ায -সভসিক ে়া
প্রকল্প-সভসিক আে়াসন ভ়াউচ়ার ে়াযেন।

আসি ি়াসককন ন়াগসরক নই। আসি সক আযেদন কর়ার প্য়াগয?
ে়ােসিক ে়া ভতু সক কযুি আে়াসযনর িনয আযেদন কর়ার িনয আেন়াযক ি়াসককন যুির়াযষ্ট্রর
ন়াগসরক হযত হযে ন়া। আইনী স্থ়াযী ে়াসসন্দ়ার়া এেিং অনয়ানয ন়াগসরক নন এিন সনসদকষ্ট
সেভ়াযগর ি়ানুষ আযেদন করযত ে়ারযেন। প্ক়ানও আযেদনক়ারী েসরে়ার য়ার প্ক়ানও
ন়াগসরক ে়া প্য়াগয অসভে়াসন িয়াদ়ার
ক
অসধক়ারী সদসয প্নই ত়ার়া সহ়াযত়ার িনয প্য়াগয নয।

যসদ আেন়ার েসরে়াযরর প্ক়ানও একিন সদসয নীযচর প্য প্ক়ানও একট সেভ়াযগর স়াযথ সিযি
য়ায, তযে আেন়ার েুযর়া েসরে়ার প্প্র়াগ্র়ািট যত আযেদন করযত ে়াযর।

নাগবরক:
মাবকধ ন

ুিরাবে জেগ্রিণকারী একজন নাগবরক

একজন স্বভািজাত নাগবরক
নাগভরক নন এমন য াগ্:
একজন বিধ স্থ্া়েী িাবসন্দা (বগ্রন কােধধারক)
একজন প্রবজবে অবভিাসী (মাবকধ ন অযােবনধ প্জনাবরল স্থ্া়েীভাবি িসিাবসর জনয এিং
নাগবরকবের জনয প্ াগয)
একিন শরণ়াথী ে়া অয়াসসসি
একিন শতকস়াযেক্ষ প্রযেশক়ারী
একিন েয়াযর়াি
একিন উইথযহ়াজডিং গ্র়াসি
একিন েযজি প্য ১৯৮৬ স়াধ়ারণ ক্ষিত়ার িয়াদ়া
ক প্েযযযছ
একিন ি়াশ়াি
ক দ্বীেেুঞ্জ, ি়াইযে়াযনসশয়া, ে়াি়াউ ে়া গুয়াযির ে়াসসন্দ়া
একিন ে়াচ়াযরর সশক়ার ে়া এই ি়াতীয সশক়াযরর সম্বন্ধীয

যসদ আি়ার েসরে়াযরর সকছু সদসয ি়াসককন ন়াগসরক ন়া হন এেিং বেধ অসভে়াসন
িয়াদ়া
ক ন়া ে়ান ত়াহযি আসি কী সেভ়াগ ৮ এর আে়াসযনর িনয আযেদন করযত
ে়াসর?
হয়াাঁ। আেসন এই প্প্র়াগ্র়াযি আযেদন করযত ে়াযরন যসদ আেন়ার েসরে়াযরর অন্তত একিন
সদসয একিন ন়াগসরক, একিন বেধ স্থ়াযী ে়াসসন্দ়া (গ্রীনক়ািক প্হ়াড়ার) অথে়া প্য়াগয
অন়াগসরক(প্য়াগয অন়াগসরকযদর উেযরর ত়াসিক়াট প্দখুন) হন। প্য সে েসরে়াযর প্য়াগয এেিং
অযয়াগয উভয ইসিযগ্রশন েয়া ়াসই আযছ ত়াযদর সিশ্র েসরে়ার েি়া হয। উদ়াহরণস্বরূে,
আেন়ার যসদ বেধ অসভে়াসন িয়াদ়া
ক ন়া প্থযক থ়াযক সকন্তু আেন়ার সন্ত়ান ি়াসককন যুির়াযষ্ট্র
িন্মগ্রহণ কযর এেিং একিন ি়াসককন ন়াগসরক হয, ত়াহযি আেন়ার একট সিশ্র েসরে়ার
আযছ।
আেন়ার যসদ একট সিশ্র েসরে়ার থ়াযক, ত়াহযি আেসন প্য়াগয হযেন, সকন্তু শুধুি়াত্র আেন়ার
েসরে়াযরর সদসয য়ার়া ি়াসককন ন়াগসরক অথে়া প্য়াগয ইসিযগ্রশন েয়া ়াস আযছ ত়াযদর উের
সভসি কযর প্র-প্রয ি সহ়াযত়ার িনয। যসদ ভ়াড়াট েহন কর়ার ক্ষিত়ার প্চযয অযনক প্েসশ
থ়াযক তযে এট সহ়াযত়া ে়াওয়ার আেন়ার ক্ষিত়া হ্র়াস করযত ে়াযর।

অসভে়াসযনর েয়া ়াস এেিং প্য়াগযত়া সম্পযকক আেন়ার যসদ প্রশ্ন থ়াযক তযে অনুগ্রহ কযর
প্ক়ানও অসভে়াসন সেযশষযজ্ঞর স়াযথ প্য়াগ়াযয়াগ করুন। আেন়ার যসদ অয়া সন ন়া
ক থ়াযক এেিং
কি খরযচ, উচ্চ-ি়াযনর আইনী েসরযষে়াসদ খুযাঁ ি প্েযত সহ়াযত়া প্রযয়ািন হয, অনুগ্রহ কযর
১-৮০০-৫৬৬-৭৬৩৬ হ ি়াইযন সনউ আযিসরক়াযনর অসফযস কি করুন।

যসদ আসি একট সেভ়াগ ৮ ভ়াউচ়ার প্েযয থ়াসক তযে ত়া সক অসভে়াসযনর
উযেযশয ে়ােসিক চ়ািক সনধ়ারযণ
ক
আি়ার সেরুযদ্ধ গণয কর়া হযে?

এখন, সেভ়াগ ৮ সুসেধ়াগুসি প্র়াসি অসভে়াসন উযেযশয িনস়াধ়ারযণর চ়ািক সহস়াযে গণয কর়া
হয ন়া।

