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!ত# মূল'ায়ন +,িডট ওয়াক2 িশট (Individualized Assessment Credit Worksheet)  
+4েটর অথ2 সাহায' <া= আবাসেনর আেবদেনর জন' িনউ ইয়ক2  +4েটর +,িডট নীিত 

 
এই #ত% মূল)ায়ন ওয়াক/ িশট3 4সইসব হাউিজং ;দানকারীেদর ব)বহােরর জন) যারা 4Aিডট ইিতহাসেক ভাড়া3য়া িনব/াচেনর এক3 উপাদান িহেসেব 
িবেবচনা কেরন। যিদ ভাড়া3য়া িনব/াচেনর জন) এই ইিতহাস িবেবচনা করা না হয়, তাহেল এই ওয়াক/ িশট3র 4কানও কাজ থােক না। এক3 সHূণ/ 
ওয়াক/ িশেট অবশ)ই গত অLত 2 বছেরর সমN আেবদন ও আেবদনকারীর 4রকড/  বজায় রাখেত হেব।  
  
।!ডেভলাপেম) নাম ও ,কানা: 
 
 
পয/ােলাচেকর নাম: 
 
আেবদনকারীর নাম: 
 
তািরখ: 
 
িনিষ$ তথ' 
িন9িলিখত তথ;সমূহ এই AতB মূল;ায়েনর !DেE িবেবচনা নাও করা হেত পাের: 
• আয় ও ঋেণর অনুপাত; 
• 4Aিডট ইিতহাস বা ভাড়া সংAাL ইিতহােসর অভাব; 
• হাউিজং আদালত সHিক/ ত ইিতহাস অথবা অতীেতর বা বেকয়া বািড়ওয়ালা-ভাড়া3য়া কাজ; 
• গ)ারাSার বা সহ-#াTিরত ব)িUসমুহ, অলাভজনক ও সরকাির সংVা ব)তীত যারা তােদর মেWলেদর পT 4থেক কাজ করেছন; 
• আেবদনকারীর বািড়েত িগেয় খিতেয় 4দখা বা তার বসবােসর পিরিVিতর উপVাপনা; অথবা 
• িনXিলিখত িবষয়Zিল ছাড়া আেবদনকারীর বসবােসর পিরিVিত সHেক/  জানেত তার বত/ মান বা পূব/বত[ বািড়ওয়ালা, ;িতেবশী বা অন)ান) 

সহেযাগীেদর কােছ 4পৗঁেছ যাওয়া, (ক) আেবদনকারীর িনিদ/ ^ অনুেমাদন অনুযায়ী তার বত/ মান বা পূব/বত[ বািড়ওয়ালার কােছ ভাড়া ;দান 
সংAাL িলিখত নিথ 4পেত 4য ব)াপাের ;থম অংেশর ধাপ 2-এ বা ি`তীয় অংেশর ধাপ 1.2-এ বলা হেয়েছ, বা (খ) ভাড়া সংAাL চুিUর 
4কানও বড়সড় উলaন (4যমন, ভাড়া না 4দওয়া বা 4বআইিন কাজকেম/র জন) 4সই বািড়র পিরসর ব)বহার করা) সHিক/ ত ব)াপাের 
আেবদনকারীর ইিতহাস জানেত তার বত/ মান বা পূব/বত[ বািড়ওয়ালার কােছ যাওয়া, এেTেb আেবদনকারীর অনুেমাদেনর ;েয়াজন হয় না। যিদ 
না বত/ মান বা পূব/বত[ 4কানও বািড়ওয়ালা ভাড়ার চুিUর বড়সড় 4কানও উলaেনর কথা জানায়, তাহেল 4সেTেb এই ধরেনর তথ)েক িবেবচনা 
করা হেব না। যিদ বত/ মান বা পূব/বত[ 4কানও বািড়ওয়ালা ভাড়ার চুিUর 4কানও বড় উলaেনর কথা জানান, তাহেল 4সেTেb আেবদনকারীেক 
;শমনকারী Zণেকর উপিVিত সংAাL অিNেcর কথা ;মােণর জন) যেথ^ সুেযাগ ;দান করেত হেব, 4যমনটা িনেচ ি`তীয় অংেশ বলা হেয়েছ 
(4যমন, COVID-19 মহামািরর দdন কeন আিথ/ক পিরিVিত সৃি^র ফেল)।  
 

(ত'য়ন: 
মািলক, পিরচালক এেজS বা তােদর এেজSেদর (একসােথ, ";াপক") পT 4থেক এত`ারা আিম শংসািয়ত করিছ 4য, 4hট-ফােiড হাউিজং-এর 
জন) ;াপক আেবদনকারীেদর জন) িনধ/ািরত িনউ ইয়ক/  4hট 4Aিডট নীিত3 পেড়েছ এবং এই নীিতর ;েয়াজনীয়তা ও িবধানZিলর সােথ পিরিচত 
হেয়েছ, এ3 HCR `ারা সমেয় সমেয় পিরবিত/ ত বা সংেশািধত হেত পাের, এবং তারা সHূণ/ভােব এ3 4মেন চলেব।  
 
আমার কােছ ;াপেকর তরফ 4থেক এই শংসািয়তকরণ করার পূণ/ ও যথাযত অনুেমাদন ও আইিন অিধকার রেয়েছ: 
 
#াTর: _____________________________________ ¨ পরীTা কdন jবk)িতনভােব #াTর করা হেয়েছ িকনা 
ি;S করা নাম: _____________________________________ 
 
কােজর িশেরানাম: _____________________________________ 
 
িনেয়াগকত/ া: _____________________________________ 
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তািরখ: _____________________________________ 
 

(থম অংশ - ./িডট পয4 ােলাচনার মানদ; 
 
ধাপ 1 - আেবদনকারীর ভতু/ িক 
যিদ আেবদনকারী ভাড়া বাবদ ভতু/ িক !পেয় থােকন যা সরাসির হাউিজং Kদানকারীর কােছ যায় এবং যা সMূণ/ ভাড়ােক কভার কের, 
!সেDেE !Oিডট ইিতহােসর িভিQেত আেবদন Kত;াখ;ান করা যােব না। 
 

1. ভাড়া বাবদ স3ূণ/ ভতু/ িক 
এমন 4কানও সরকার-;দl ভতু/ িক বা 4;াmাম আেছ িক যার `ারা আেবদনকারীেদর 
বত/ মান সHূণ/ ভাড়ার অথ/ (একসােথ বা তােদর `ারা) ;দান করা হয়? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। ধাপ 2-এর িদেক এিগেয় যান। 

ভাড়া বাবদ ভতু/ িকর মেধ) রেয়েছ, িকn তা এেত 
সীমাবo নয়: 

• 4সকশন 8 ভাউচার 
• HUD/VASH 
• জন সহায়তা/FEPS 
• HOPWA/HASA 
• dরাল ভাড়া সpqীয় সহায়তা 
• অলাভজনক ভাড়া সpqীয় সহায়তা 
• অন)ান) 

  
ধাপ 2 - 12 মাস সময়মেতা ভাড়া 8দান 
যিদ আেবদনকারী 12 মাস সময়মেতা ভাড়া Kদােনর Kমাণ িদেত পােরন, িন9িলিখেতর !কানও একRর িভিQেত: (1) পূব/বতS 12 মাস বা 
(2) COVID-19 মহামািরর পূব/বতS 12 মাস অথ/াৎ (1 মাচ/ , 2019 – 1 মাচ/ , 2020), তাহেল !Oিডট ইিতহােসর িভিQেত তার 
আেবদন Kত;াখ;ান করা যােব না। 
 

2. ভাড়া 8দােনর 8মাণ 
আেবদনকারীর িক পূব/বত[ 12 মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব/বত[ 12 মাস অথ/াৎ 
(1 মাচ/ , 2019 – 1 মাচ/ , 2020) পয/L সময়মেতা সমm ভাড়া 4মটােনার ইিতবাচক 
ভাড়া সpqীয় ইিতহােসর ;মাণ রেয়েছ যা তার সময়মেতা ভাড়া ;দােনর ধারাবািহকতােক 
সূিচত কের? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। ধাপ 3-এর িদেক এিগেয় যান। 

ইিতবাচক ভাড়া ;দােনর ;মােণর মেধ) রেয়েছ, 
কমপেT, িকn তা এেত সীমাবo নয়: 
• ক)ােsল করা 4চক; 
• ভাড়ার রিসদ; 
• ভাড়া ;দােনর িবষেয় পূব/বত[ বািড়ওয়ালার িলিখত 

4রকড/  (আেবদনকারী `ারা ;দl);  
• অনলাইন ভাড়া ;দােনর 4রকড/ ; 
• ব)াংেকর ি;S-আউট যা সরাসির বািড়ওয়ালার 

খাতায় ভাড়া ;দান ;দশ/ন কের; 
• মািন অড/ ার; অথবা 
• আেবদনকারী `ারা ;দl অন) 4কানও ;কৃিতর 

;মাণ, হাউিজং ;দানকারীর িবেবচনা অনুযায়ী 
গৃহীত। 
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ধাপ 3 - 9:িডট 9=ার 
!য সমV আেবদনকারী !Wট-ফােYড হাউিজং-এর জন; আেবদন করেবন তােদর আেবদন !কবলমাE তােদর !Oিডট !Zােরর িভিQেত 
Kত;াখ;ান করা যােব না। হাউিজং Kদানকারীরা আিথ/ক A[লতার সূচক িহেসেব একািধক ]ণেকর মেধ; FICO !Oিডট !Zারেকও 
একR ]ণক িহেসেব !বেছ িনেত পােরন। যিদ হাউিজং Kদানকারী FICO ব;তীত অন; !কানও !Oিডট !Zািরং প^িত (!যমন ভ;াে)জ 
বা অন;ান;) ব;বহার করেত চান, তােদর অবশ;ই NYS HCR-!ক একR নিথ Kদান করেত হেব !যখােন FICO-এর তুলনায় !সই 
প^িতর !Zার ও মেডেলর উপ`াপনা থাকেব। এখােন লD; করা জaির !য সীিমত !Oিডট !Zার বা !কানও !Oিডট !Zার না থাকা এবং 
খারাপ !Oিডট !Zার থাকা এক নয় এবং এR হাউিজং আেবদন Kত;াখ;ােনর কারণ নয়। bcব;: আেবদনকারী যিদ গত 30 িদেনর মেধ; 
সংঘRত !কানও !Oিডট িরেপাট/  Kদান কেরন তাহেল !সR আপনােক অবশ;ই fহণ করেত হেব। যিদ আপিন একR !Oিডট পরীDা 
করান, এবং তা আেবদন Kত;াখ;ােনর িভিQ িহেসেব ব;বgত হয় তাহেল আেবদনকারীেক অবশ;ই তার একR কিপ Kদান করেত হেব। 
এছাড়াও, এই িফ (!Oিডট ও ব;াকfাউY পরীDার জন; সমিcগতভােব) $20 ছািড়েয় !যেত পাের না, বা এই পরীDা]িল করার আসল 
খরচ, এেদর মেধ; !যR কম হেব !সR। 
 

3. হাউিজং 8দানকারী নীিত (Housing Provider Policy) 
হাউিজং ;দানকারী িহেসেব আেবদনকারীর 4Aিডট 4tারেক তার আিথ/ক Vািয়েcর এক3 সূচক িহেসেব িবেবচনা করা িক আপনার নীিতর মেধ) 
পেড়? 
 

¨ হ)াঁ, িনেচ সHূণ/ ;u3 4দওয়া হল: 
 

¨ না। ধাপ 4 এবং পরবত[ িবভাগZিলর িদেক এিগেয় যান। 
 
আেবদনকারীর 4Aিডট 4tার িক 580 বা তার 4বিশ, অথবা যিদ আেবদনকারী গৃহহীন 
হেয় থােকন তার 4Aিডট 4tার িক 500 বা তার 4বিশ? 

 
¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। আেবদনকারীর 4Aিডট 4tার 

সেLাষজনক।  
 

¨ না। ধাপ 4 এবং পরবত[ িবভাগZিলর িদেক এিগেয় যান। 
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ধাপ 4 - 8তBাখBােনর িভিD িহেসেব গৃহীত িবষয় 
!কবলমাE িন9িলিখত িবষয়]িলেকই Kত;াখ;ােনর িভিQ িহেসেব িবেবচনা করা !যেত পাের। যিদও, এই িবষয়]িলর !কানও একRও 
থােক, আেবদনকারীর !যাগ;তা সংOাi !কানও িস^াi !নওয়ার আেগ হাউিজং Kদানকারীেক অবশ;ই 14 কায/ িদবেসর সময় িদেত হেব 
!কানও তথ; জমা !দওয়ার জন; বা দিলল Kদশ/ন !থেক ব;াখ;া বা !নিতবাচক Kভাব Kশমনকারী তথ; জমা !দওয়ার জন;। এখােন একR 
নমুনা িচ, পাওয়া যােব: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance। আেবদনকারীেক অবশ;ই তার !Oিডট িরেপােট/ র একR কিপ এবং 
আপনার অিধকার সMেক/  অবগত হন (Know Your Rights) হ;াYআউট (https://hcr.ny.gov/KYR-Credit), বা অনুjপ 
দিলল Kদান করেত হেব। িনেচ িkতীয় অংেশ Kশমনকারী ]ণক]িলর সlেm অিতিরn তথ; পাওয়া যােব। bcব;: িরয়াল !KাপাR/  
অ;াকশন অ;াY !Kািসিডংস ল' (Real Property Actions and Proceedings Law)-এর অনুে[দ 7-এর অধীেন একজন 
হাউিজং Kদানকারী অতীেতর বা বেকয়া বািড়ওয়ালা-ভাড়াRয়া কাজ বা সংিDo মামলা (!যমন উে[দ)-এর িভিQেত !কানও 
আেবদনকারীর আেবদন Kত;াখ;ান করেত পােরন না।  

4. 8তBাখBােনর িভিD িহেসেব গৃহীত িবষয় 
আেবদনকারীর 4Aিডট ইিতহােসর িভিlেত vধুমাb এই িনXিলিখত k3 Zণকেক ;ত)াখ)ােনর িভিl িহেসেব িবেবচনা করা যােব: 

A. !দউিলয়া 
আেবদনকারীর িবwেo িক 4দউিলয়া হওয়ার মামলা দােয়র করা হেয়েছ বা তার িবwেo 
িক গত 12 মােস 4কানও 4দউিলয়া মামলা সHx হেয়েছ? 
¨ হ)াঁ। ;শমনকারী ZণকZিল িবেবচনা কdন এবং ি`তীয় অংেশর িদেক এিগেয় 

যান। 
 
¨ না। আেবদনকারীেক 4দউিলয়া হেয় যাওয়ার িভিlেত ;ত)াখ)ান নাও করা 4যেত 

পাের। 
 

 

B. অবেহলা, !দনা, অথ/ সlিmত িবচার, ও পূব/Ap 
আেবদনকারীর িক 4কানও অবেহলা, 4দনা, অথ/ সpিqত িবচার, ও পূব/#c (";েযাজ) 
ঋণ") রেয়েছ যা িনXিলিখত সমN মানদyZিলেক পূরণ কের? 

¨ ;েযাজ) ঋণ 4শাধ করা হয়িন বা বািক আেছ (িনzিl হয়িন) 
¨ ;েযাজ) ঋেণর 4মাট রািশ $5,000-এর 4বিশ। 
¨ ;েযাজ) ঋণ 4মিডক)াল ঋণ বা িশTা সpিqত ঋণ নয়। 

 
¨ হ)াঁ। আেবদনকারীর ;েযাজ) ঋণ পূেব/ উি{িখত সমN মানদy পূরণ কের। 

;শমনকারী ZণকZিল িবেবচনা কdন এবং ি`তীয় অংেশর িদেক এিগেয় যান। 
 
¨ না। আেবদনকারীেক ;েযাজ) ঋেণর িভিlেত ;ত)াখ)ান নাও করা 4যেত পাের। 

 
 

িশTা বা িচিকৎসা সHিক/ ত ঋেণর িভিlেত সংঘ3ত 
4কানও অেভলার িভিlেত আেবদনকারীর আেবদন 
;ত)াখ)ান করা 4যেত পাের না। 
 
;েযাজ) ঋেণর মেধ) রেয়েছ: 
• 4Aিডট িরেপােট/ র তািরেখ ঋণ সংAাL অবেহলার 

120 িদেনর 4বিশ হেয় 4গেছ; অথবা 
• ঋণ যা 4কানও সংmহকারী সংVায় পাঠােনা হেয়েছ 

সংmেহর জন)। 
 
;েযাজ) ঋেণর মেধ) না পড়েত পাের: 
• 4মিডক)াল ঋণ বা িশTা সpিqত ঋণ; 
• 4শাধ করা বা িনzিl করা অ)াকাউS যা মূল)ায়েনর 

তািরেখর আেগ সHূণ/wেপ 4দওয়া হেয়েছ বা 
4দওয়ার জন) স~িত ;দান করা হেয়েছ; 

• ঋণ 4শােধর সােপেT িনzিl করা অ)াকাউS, 
যিদ আেবদনকারী অথ/;দােনর িনzিlর িবষেয় 
আপ-টু-4ডট হওয়ার ;মাণ 4দখােত পােরন। যিদ 
আেবদনকারী অথ/;দােনর িনzিlর িবষেয় আপ-
টু-4ডট হওয়ার ;মাণ 4দখােত পােরন। যিদ 
আেবদনকারী 4শােধর ব)াপাের আপ-টু-4ডট না 
হয়, তাহেল িনzিlর আেগ করা অবেহলা 
;েযাজ) ঋেণর $5,000-এর সীমায় অবদান 
রাখেত পাের; অথবা 

• চাজ/ ড-অফ অ)াকাউেS ;িতফিলত ব)ােলs  
 
এক3 "চাজ/ ড-অফ অ)াকাউS" হল এমন এক3 
অ)াকাউS যার ব)ােলs 4কানও তৃতীয় পেTর 
এেজিsেক হNাLর করা হেয়েছ। যিদ এই ধরেনর 
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অ)াকাউS তখনও বেকয়া থােক তাহেল তা 4Aিডট 
িরেপােট/ র অন) 4কানও Vােন ;িতফিলত হেব।  

 

ি=তীয় অংশ: আেবদনকারীর আউটিরচ - (শমনকারী Cণক 
যিদ আেবদনকারী এই মূল)ায়েনর ;থম অংেশ ব)থ/ হন, তাহেল হাউিজং ;দানকারীেক আেবদনকারীর আেবদন ;ত)াখ)ােনর পূেব/ িনXিলিখত তথ)সমুহ 
িবেবচনা করেত হেব। এই অবVায়, ধাপ 1 ও 2 অনুযায়ী হাউিজং ;দানকারীেক অবশ)ই আেবদনকারীর কােছ অিতিরU তথ) চাইেত হেব যােত এক3 
#ত% মূল)ায়ন সeকভােব সংঘ3ত করা যায়। অিতিরU তথ) চাওয়ার জন) এক3 নমুনা িচe এখােন 4দওয়া হল: 
https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance। 
 
আেবদনকারীেক অবশ)ই কমপেT 14 কায/িদবেসর সময় িদেত হেব এইসমN অিতিরU তথ) ;দােনর জন)। এ3 4কানও আিপেলর ;িAয়া নয়। 
আেবদনকারীর 4যাগ)তা সংAাL 4কানও িনণ/ায়ক িসoাL 4নওয়ার আেগ হাউিজং ;দানকারীেক অবশ)ই আেবদনকারীর `ারা ;দl অিতিরU তথ) 
িবেবচনা কের 4দখেত হেব।  
 
ধাপ 1: 8শমনকারী Iণক যা 9যাগBতার জনB বাধBতামূলক 
আেবদনকারীর !যাগ;তার সােপেD িন9িলিখত ]ণক]িল হল বাধ;তামূলক Kশমনকারী ]ণক: যিদ আেবদনকারী এই ]ণক বা এই 
িবশয়]িলর অিVp সMেক/  আqাসমূলক িকছু নিথপE Kদান করেত পােরন, তাহেল আেবদনকারীেক তার !Oিডট ইিতহােসর িভিQেত 
!যাগ; বেল িবেবচনা করা হেব। 

1. মিহলােদর িবLেM িহংসা আইন (“VAWA”)-এর অQগ/ত অপরােধর িবLপ 8ভাব 
আেবদনকারী িক হাউিজং ;দানকারীেক জািনেয়েছন 4য িতিন এই অপরাধZিলর 4কানও 
এক3র িশকার অথবা িতিন ঘেরায়া িহংসার িশকার, 4ড3ং িহংসার িশকার, 4যৗন অত)াচার, 
বা িপছু 4নওয়া ("VAWA-এর অLগ/ত অপরাধ") এবং িতিন যিদ যেথ^ পিরমাণ ;মাণ 
;দান কেরন যার 4থেক হাউিজং ;দানকারী সহেজই বুঝেত পােরন 4য তার 4নিতবাচক 
4Aিডট ইিতহাস VAWA-এর অLগ/ত 4কানও অপরােধর িশকার হওয়ার এক3 ;ত)T 
ফলাফল? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। পরবত[ ;েuর িদেক এিগেয় যান। 
 

যুUরা�ীয় VAWA চূড়াL িনয়ম (Final Rule) 
এবং HCR নীিত অনুযায়ী হাউিজং ;দানকারীেক 
"িবwপ ;ভাবZিল"-4ক িবেবচনা করেত হেব যা 
VAWA-এর অLগ/ত অপরােধর িশকার হওয়ার 
এক3 ;ত)T ফলাফল িহেসেব উেঠ এেসেছ। যিদ 
আেবদনকারী হাউিজং ;দানকারীেক জানায় 4য িতিন 
VAWA-এর অLগ/ত অপরাধZিলর 4কানও এক3র 
িশকার এবং িতিন যিদ যেথ^ পিরমাণ ;মাণ ;দান 
কেরন যার 4থেক হাউিজং ;দানকারী সহেজই বুঝেত 
পােরন 4য তার এই িবwপ ;ভাব (4যমন 4Aিডট 4tার 
বা 4দউিলয়া হেয় যাওয়া) VAWA-এর অLগ/ত 
4কানও অপরােধর িশকার হওয়ার এক3 ;ত)T 
ফলাফল, তাহেল 4সই আেবদনকারীেক এই িভিlেত 
;ত)াখ)ান করা যােব না। 
 
িবwপ ;ভােবর উপর অিতিরU তথ) এবং তার ;ত)T 
ফলাফেলর িবে�ষণ HUD-4ত পাওয়া 4যেত পাের 
Notice H-2017-05 এবং  
Notice PIH-2018-08(HA)। 
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2. ইিতবাচক ভাড়া 8দােনর ইিতহাস 
4দউিলয়া বা ;েযাজ) ঋেণর 4Tেb 4নিতবাচক 4খাঁেজর 4Tেb, যা উপের বিণ/ত ধাপ 
4-এর ;থম অংেশর সােথ অনুবিত/ তামূলক, তা অনুযায়ী আেবদনকারীর িক পূব/বত[ 12 
মাস বা COVID-19 মহামািরর পূব/বত[ 12 মাস অথ/াৎ (1 মাচ/ , 2019 – 1 মাচ/ , 
2020) পয/L সময়মেতা সমm ভাড়া 4মটােনার ইিতবাচক ভাড়া সpqীয় ইিতহােসর 
;মাণ রেয়েছ যা তার সময়মেতা ভাড়া ;দােনর ধারাবািহকতােক সূিচত কের? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। ধাপ 2-এর িদেক এিগেয় যান। 

ইিতবাচক ভাড়া ;দােনর ;মােণর মেধ) রেয়েছ, 
কমপেT, িকn তা এেত সীমাবo নয়: 
• ক)ােsল করা 4চক; 
• ভাড়ার রিসদ; 
• ভাড়া ;দােনর িবষেয় পূব/বত[ বািড়ওয়ালার িলিখত 

4রকড/  (আেবদনকারী `ারা ;দl);  
• অনলাইন ভাড়া ;দােনর 4রকড/ ; 
• ব)াংেকর ি;S-আউট যা সরাসির বািড়ওয়ালার 

খাতায় ভাড়া ;দান ;দশ/ন কের; 
• মািন অড/ ার; অথবা 
• আেবদনকারী `ারা ;দl অন) 4কানও ;কৃিতর 

;মাণ, হাউিজং ;দানকারীর িবেবচনা অনুযায়ী 
গৃহীত। 

3. COVID-19 মহামাির ও 9দউিলয়া বা 8েযাজB ঋণ 
4দউিলয়া বা ;েযাজ) ঋেণর 4Tেb 4নিতবাচক 4খাঁেজর 4Tেb, যা উপের বিণ/ত ধাপ 
4-এর ;থম অংেশর সােথ অনুবিত/ তামূলক, তা অনুযায়ী 4দউিলয়া বা ;েযাজ) ঋণ িক 
িনXিলিখত সমেয় হেয়েছ (1) িনউ ইয়ক/  4hেট আপতকালীন অবVা থাকার দdন (7 
মাচ/ , 2020 4থেক 23 জুন, 2021 পয/L) অথবা (2) COVID-19 মহামািরর 
ফেল সৃ^ কeন আিথ/ক পিরিVিতর দdন? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। পরবত[ ;েuর িদেক এিগেয় যান। 
 

আেবদনকারীেক !দউিলয়া বা >েযাজ' ঋেণর িভিCেত 
>ত'াখ'ান করা যােব না যিদ তা িনDিলিখত সমেয় হেয় 
থােক (1) িনউ ইয়কG  !Hেট COVID-19 আপতকালীন 
অবKা থাকার দ5ন (7 মাচG , 2020 !থেক 23 জুন, 
2021 পযGN) এবং (2) COVID-19 মহামািরর ফেল 
সৃQ কeন আিথ/ক পিরিVিতর দ5ন।  

ধাপ 2 - অনBানB 8শমনকারী Iণক 
!কানও আেবদনকারীর !যাগ;তা িনধ/ারেণর জন; হাউিজং Kদানকারীেক অবশ;ই িন9িলিখত িবষয়]িলেক ]ap িদেত হেব। 
আেবদনকারীর !যাগ;তা সংOাi !কানও িস^াi !নওয়ার আেগ হাউিজং Kদানকারীেক অবশ;ই আেবদনকারীর সামিfক পিরি`িতেক 
]ap িদেত হেব এবং Kশমনকারী তথ;েকও ]ap িদেত হেব। 
4. rRপূণ/ বা অসMূণ/ !খাঁজখবর 
আেবদনকারী িক এমন 4কানও ;মাণ িদেয়েছ যা 4থেক ;মািণত 
হয় 4য 4নিতবাচক 4Aিডট ইিতহােসর িরেপাট/ 3 �3পূণ/ বা 
অসHূণ/, এবং সeক তথ) িক এমন িকছু সূিচত কের যা 4থেক 
4বাঝা যায় 4য আেবদনকারীর 4Aিডট ইিতহাস তার ভাড়া3য়া 
হওয়ার উপর 4কানও 4নিতবাচক ;ভাব না 4ফলেত পাের? 

 
¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 

 
¨ না। পরবত[ ;েu যান। 

 

উদাহরণZিলর মেধ) রেয়েছ, তেব িনXিলিখতZিলর মেধ) সীমাবo নয় 
(পরীTা কdন 4কান3 ;েযাজ)): 

¨ 4Aিডট িরেপাট/  করার 4Tেb �3;  
¨ অবেহলা করা অ)াকাউেSর িনzিlর ;মাণ; অথবা 
¨ অন)ান) (িনেচ ;দl বাে� ব)াখ)া কdন)। 
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5. অন;ান; Kশমনকারী ]ণক 
আেবদনকারী িক এমন 4কানও তথ) িদেয়েছ যা সূিচত কের 4য 
আেবদনকারীর 4নিতবাচক 4Aিডট ইিতহাস তার ভাড়া3য়া হওয়ার 
উপর 4কানও 4নিতবাচক ;ভাব না 4ফলেত পাের? 
 

¨ হ)াঁ। আেবদনকারীেক অনুেমাদন িদন। 4শষ ;িAয়া। 
 

¨ না। পরবত[ ;েu যান। 

উদাহরণZিলর মেধ) রেয়েছ, তেব িনXিলিখতZিলর মেধ) সীমাবo নয় 
(পরীTা কdন 4কান3 ;েযাজ)): 

¨ আেবদনকারীর 4নিতবাচক ইিতহাস কারাবােসর দdন হেয়েছ; 
¨ আেবদনকারীর 4নিতবাচক ইিতহাস U.S. সশb বািহনীেত 

আেবদনকারীর িনেয়াজেনর দdন হেয়েছ; 
¨ 4নিতবাচক আেবদনকারীর 4নিতবাচক ইিতহাস কারাবােসর 

দdন হেয়েছ; আেবদনকারীর 4নিতবাচক ইিতহাস এক3 
আকি�ক আিথ/ক স�েটর দdন হেয়েছ যা এখন বহাল 4নই 
(4যমন, #�েময়াদী বা অVায়ী 4বকারc, অসুVতা, ইত)ািদ);  

¨ আেবদনকারীর 4নিতবাচক ইিতহাস COVID-19 মহামািরর 
ফেল সৃ^ কeন আিথ/ক পিরিVিতর দdন হেয়েছ। 

¨ অতীেতর আিথ/ক দায়বoতার জন) আেবদনকারীর এক3 
আিথ/ক পিরক�না রেয়েছ এবং িতিন সময়মেতা তার অথ/;দান 
করেছন। 

¨ আেবদনকারী বত/ মােন ভাড়া বাবদ সরকাির ভতু/ িক পাে�ন; 
অথবা 

¨ অন)ান) ;শমনকারী বা এমন পিরিVিত যার সােপেT 4কানও 
অপরাধ লঘু হয় (িনেচর বাে� ব)াখ)া কdন)। 

6. িনণ/য় 
সমN Zণক ও ;শমনকারী Zণেকর উপর িভিl কের আেবদনকারী িক ভাড়ােট হওয়ার 4যাগ)? 
 

¨ হ)াঁ 
 

¨ না 
 
িনেচ এক3 সিবNার ব)াখ)া ;দান কdন: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


