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            নিজের অনিকার সম্পজকে অবগত হি স্টেজের অর্ ে সাহায্য প্রাপ্ত আবাসজির আজবদজির 

েিয নিউ ইয়কে স্টেজের স্টেনিে িীনত 
 

ক োনও আবোসন প্রদোন োরী/বোড়িওয়োলো ক বল আপনোর কেড়িট ককোর বো ইড়িহোসসর ড়িড়িসি ড়নসে কেস  কেসটর অে থ 

সোহোয্য প্রোপ্ত আবোসসনর আসবদন প্রিযোখ্যোন  রসি পোরসব নো। য্নদ আপিার স্টেনিে স্টকার কম হয় অর্বা 

স্টিজগটেভ স্টেনিজের ইনতহাস র্াজক, তাহজে উক্ত তজর্যর বযাখ্যা প্রদাি বা খ্ণ্ডি করার েিয অনতনরক্ত তর্য 

আপিাজক অনত অবশ্যই প্রদাি করজত হজব।   
 

িীনতটে নক?  

• আপড়ন আপনোর পূব থবিী 12 মোস বো COVID-19 মহোমোড়রর পূব থবিী 12 মোস অে থোৎ (1 মোর্থ, 2019 – 1 মোর্থ, 2020) পয্ থন্ত 

সময়মসিো আপনোর সমগ্র িোিো কমটোসনোর প্রমোণ প্রদর্ থন  সর এই কেড়িট পরীক্ষো এিোসি পাজরি। 

• আপনোর কেড়িট ককোর বো কেড়িট ইড়িহোসসর ড়িড়িসি আপনোস  প্রিযোখ্যোন  রো য্াজব িা য্ড়দ: 

o আপনোর FICO কেড়িট ককোর 580 বো িোর কবড়র্ হয় (অেবো আপড়ন গৃহহীন হসল 500),  

o আপনোর সীড়মি কেড়িট ইড়িহোস েোস  বো কেড়িট ইড়িহোস নো কেস  েোস , 

o ঘর িোিো িিত থড়  কেস  আপনোর সমগ্র িোিো আসস,  

o আপনোর কেড়িট ককোর বো কেড়িট ইড়িহোস য্ড়দ মড়হলোসদর ড়বরূসে ড়হিংসো আইন (Violence Against Women Act, 

VAWA)-এর এ টট প্রিযক্ষ ফলোফল হসয় েোস  য্োর সোসে অপরোধ জ্রিসয় রসয়সে (কয্মন ঘসরোয়ো ড়হিংসো, ড়পেত  

কনওয়ো বো হয়রোড়ন), অেবো  

o আপনোর কদউড়লয়ো হওয়োর ইড়িহোস আসে বো বোড়  ঋণ আসে ড় ন্তু আপড়ন পূব থবিী 12 মোস বো COVID-19 

মহোমোড়রর পূব থবিী 12 মোস অে থোৎ (1 মোর্থ, 2019 – 1 মোর্থ, 2020) পয্ থন্ত সময়মসিো আপনোর সমগ্র িোিো কমটোসনোর 

প্রমোণ প্রদর্ থন  সরসেন।  

• আপনোস  ড়নম্নড়লড়খ্সির ড়িড়িসি প্রিযোখ্যোন  সর য্াজব িা: 

o ড়র্ড় ৎসো সম্পড় থি বো ড়র্ক্ষো সম্পড় থি ঋণ। o $5,000 -এর  ম বস য়ো ঋণ। 

o 1 বেসরর পূসব থ কদউড়লয়ো হওয়োর ঘটনো। o অিীসি উসেসদর ঘটনো বো হোউজ্রেিং আদোলসির ইড়িহোস। 

o সীড়মি িোিো বো কেড়িট ইড়িহোস অেবো 

এস বোসরই িোিো বো কেড়িট ইড়িহোস নো েো ো। 

 

o ড়নউ ইয় থ কেসট COVID-19 আপি োলীন অবস্থো েো োর দরুন (ড়বসর্ষি, 7 মোর্থ, 2020 কেস  23 েুন, 2021 পয্ থন্ত) 

অেবো COVID-19 মহোমোড়রর ফসল সৃষ্ট  টিন আড়ে থ  পড়রড়স্থড়ির দরুন কদউড়লয়ো হসয় য্োওয়ো বো ঋণ কনওয়োর ঘটনো। 
 

আমার অনিকারগুজো কী?  

• কেড়িট পরীক্ষো  রোর বদসল হোউজ্রেিং প্রদোন োরীস  অবর্যই এই প্রমোণ গ্রহণ  রসি হসব কয্ আপড়ন আপনোর 

পূব থবিী 12 মোস বো COVID-19 মহোমোড়রর পূব থবিী 12 মোস অে থোৎ (1 মোর্থ, 2019 – 1 মোর্থ, 2020) পয্ থন্ত সময়মসিো 

আপনোর সমগ্র িোিো প্রদোন  সর এসসসেন।  

• হোউজ্রেিং প্রদোন োরী ক বলমোত্র িোিোর র্তজ্রির ক োনও বি উলঙ্ঘসনর বযোপোসর কখ্ো োঁেখ্বর ড়নসিই আপনোর 

অনুমড়ি বযিীি আপনোর বিথমোন বো পূব থবিী ক োনও বোড়িওয়োলোর  োসে কয্সি পোসরন। য্ড়দ বিথমোন বো পূব থবিী 

ক োনও বোড়িওয়োলো িোিোর র্তজ্রির ক োনও বি উলঙ্ঘসনর প্রমোণ কপর্  সরন, িোহসল কসসক্ষসত্র আসবদন োরীস  

প্রর্মন োরী গুণস র উপড়স্থড়ি সিংেোন্ত অজ্রিসের  েো প্রমোসণর েনয য্সেষ্ট সুসয্োগ প্রদোন  রসি হসব (কয্মন, 

COVID-19 মহোমোড়রর দরুন  টিন আড়ে থ  পড়রড়স্থড়ি সৃটষ্টর ফসল)। 

• আপনোর উপর ক বলমোত্র এইসমি ড়ফ আসরোপ  রসি পোসর: 

o আপড়ন য্ড়দ গি 30 ড়দসনর মসধয সিংঘটটি ক োনও কেড়িট বো বযো গ্রোউন্ড পরীক্ষোর প্রমোণ প্রদোন  রসি পোসরন 

িোহসল কসসক্ষসত্র হোউজ্রেিং প্রদোন োরী আপনোর উপর এই সিংেোন্ত ক োনও ড়ফ আসরোপ  রসি পোসরন নো।  



o কেড়িট ও বযো গ্রোউন্ড উিয় পরীক্ষো  রোর েনয হোউজ্রেিং প্রদোন োরী আপনোস  $20 বো আসল খ্রর্ (এসদর 

মসধয কয্টট  ম)-এর কেস  কবড়র্ রোড়র্ র্োেথ  রসি পোসরন নো। 

• কেড়িট ড়রসপোসটথর উপর ড়িড়ি  সর আপনোর আসবদন প্রিযোখ্যোসনর আসগ, আপনোস  আপনোর কনড়িবোর্  

কেড়িট ইড়িহোসসর এ টট য্ুজ্রিসঙ্গি বযোখ্যো কয্মন, কেড়িট ড়রসপোসটথ ক োনও ত্রুটট ও স্বল্পসময়োদী 

কব োরে/অসুস্থিো ইিযোড়দ পড়রড়স্থড়ির  েো বলোর েনয 14 ড়দসনর সময় ড়দসি হসব।  

• য্ড়দ আপনোস  প্রিযোখ্যোন  রো হয়, িোহসল িোর  োরণ েোনোসি হসব এবিং কেড়িট ও বযো গ্রোউন্ড পরীক্ষোর 

ড়রসপোসটথর এ টট  ড়প প্রদোন  রসি হসব।  

কেট ফোসন্ডি হোউজ্রেিং-এর েনয আসবদন  রোর কক্ষসত্র আপনোর অড়ধ োরগুড়ল সম্পস থ আরও িেয কপসি, য্ড়দ আপনোর 

ড়বরূসে অপরোসধ কদোষী সোবযি হওয়োর অড়িসয্োগ েোস  িবুও, এখ্োসন ড়িজ্রেট  রুন: 
https://hcr.ny.gov/marketing-plans-policies#credit-and-justice-involvement--assessment-policies  

https://hcr.ny.gov/marketing-plans-policies#credit-and-justice-involvement--assessment-policies

