
   

 

 
 

আেবদনকারীর তথয 
 

 

পাথওেয় েহােমর আেবদনকারীর নাম: ___________________________________________________ 
নগদ সহায়তার েকস ন�র: __________________________________ CARES েকস ন�র: ________________________________________ 
আ�য় িশিবেরর নাম: __________________________________________________________________________________________ 
আ�য় িশিবেরর িকানা: ______________________________  ইউিনট #: _________ বেরা: _______________________ িজপ: _________ 
 

আেবদনকারীর পিরবােরর তথয 

আ�য়দাতার বাস�ােনর তথয 
 

�াথিমক েভাগদখলকারীর নাম: নগদ সহায়তার েকস ন�র (যিদ �েযাজয হয়): _______________ 
আ�য়দাতার বাস�ােনর িকানা: ___________________________________  অযাপাটট েমে #: ___ বেরা: __________ িজপ: _______  
#ি েবডরম: ___    বাস�ান িক ভতুট িকযুু আবাসন (েযমন, NYCHA, Sec 8, FEPS, SEPS)?      হযাা  না  
বতট মান েভাগদখলকারীেদর #জন: ____     
আবাসন িক ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত?      হযাা  না  
CA এর �াথিমক বািস�ারা এবং ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�েতর �াথিমক বািস�ােদর জনয: বসবােসর জনয �াথিমক েভাগদখলকারীর মািসক েপেমেের 
বাধযবাধকতা: $_________ 
আ�য়দাতার পিরবােরর তথয  
 নাম পদিব �াথিমক েভাগদখলকারীর 

সে� স�কর  
িল�  জ� তািরখ 

(মাস/িদন/বছর) 
রেমর িববরণ 
(েযমন, BR 2, LR) 

েবিডংেয়র ধরণ (েযমন, 
কযযন, এয়ার মযােেস) 

1.   িনজ     

2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 

�েয়াজনীয় নিথসমূহ 
 

আিম আমার আেবদেনর সােথ িবেবচনার জনয িন�িলিখত �েয়াজনীয় নিথগেলা সংযুু কেরিছ:  
   ে�া�ােমর আেবদনকারীর বঝুেত পারার িববিৃত 
   এগিল সহ �াথিমক েভাগদখলকারীর িববিৃত:     �াথিমক েভাগদখলকারীর মািলকানার বা �জা�ে�র �মাণপ�; 

 পূরণ করা IRS W9 ফমট; এবং 
 ACS ছাড়প� এবং তথয �কােশর জনয আ�য়দাতা পিরবােরর অনেুমাদন 

 
 

�তযয়ন 
 

আিম জিরমানার অধীেন েঘাষণা করিছ েয এই আেবদেন আমার েদওয়া তথয আমার সেবটাাম �ান অনসুাের িনভুট ল এবং স�ূণট। আিম এই আেবদনি �া�র কের �তযয়ন 
করিছ েয আমার জমা েদওযা তথয যাচাই বা িনি�ত করেত িনউইয়কট  শহেরর সামাজ পিরেষবা িবভাগ/মানব স�দ �শাসন (New York City Department of Social 
Services / Human Resources Administration) এবং িনউইয়কট  শহেরর গৃহহারােদর জনয পিরেষবার িবভােগর (New York City Department of Homeless 
Services) আেয়ািজত তদে� এবং আমার পাথওেয় েহাম ে�া�ােমর জনয েযাগযতা িনধটারণ করেত স�িত জানাি�।  
  ____________________________         ____________________                  ___________________   
                আেবদনকারীর �া�র                                       তািরখ                                              েফান ন�র 
 

শধুমা� অিফিশয়াল বযবহােরর জনয – নীেচর িবভাগি পূরণ করেবন না: 
আেবদন গৃহীত: পাথওেয় েহাম আেবদন #: নােমর আদয�র: 

 

 �থম নাম পদিব আেবদনকারীর সে� স�কর  িল�  জ� তািরখ 
(মাস/িদন/বছর) 

1.   িনজ   
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

পাথওেয় েহাম  
ে�া�ােমর আেবদন প� 

 


