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ভাড়ার জন্য প্রস্তুত:
#ReadytoRentNYC

NYC আবাসনের লটারির মাধ্যমে একটি সাশ্রয়ী মূল্যের
অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছেন? আগে থেকে প্রস্তুত থাকা গুরুত্বপূর্ণ ।
ক্রেডিটের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ�োরাল�ো আবাসন
আবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন!

বিনামূল্যে আর্থি ক কাউন্সেলিং

বিনামূল্যের আবেদন সহায়তা

ক�োন পেশাদার আর্থি ক কাউন্সেলারের সঙ্গে
ব্যক্তিগতভাবে দেখা করুন এর জন্য:

ক�োন হাউজিং অ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে দেখা করুন এর জন্য:

আংশিক
সময়ের
কাজ

জন সহায়তা
অন্যান্য
আংশিক সময়ের
কাজ

শিশ ু সহায়তা

আপনার ক্রেডিট
চেক করতে

আবাসনের জন্য
আপনার আয়ের
গণনা করতে

বাড়ি বদলান�োর
খরচের জন্য অর্থ
বাঁচাতে

হাউজিং কানেক্ট ব্যবহার
করে আবাসন লটারির
জন্য আবেদন করতে

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
জ�োগাড় করতে

আপনি য�োগ্য তা
দেখান�োর জন্য
তৈরী থাকতে

আর�ো তথ্যের জন্য:
311 নম্বরে ফ�োন করে “Ready to Rent
(ভাড়ার জন্য প্রস্তুত)” বলুন

nyc.gov/ready-to-rent দেখুন।

হাউজিং অ্যাম্বাসাডরদের একটি তালিকার জন্য উল্টোদিক দেখুন।

এই কর্মসচূ িটি এরিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিচালনা করে NYC উপভ�োক্তা বিভাগ এবং আবাসন সংরক্ষণ ও বিকাশ বিভাগ (HPD)। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আর্থিক
কাউন্সেলিংয়ের ফলে আপনার সস্তার আবাসন লটারিতে ক�োন�ো প্রভাব পড়বে না, কিন্তু সস্তার আবাসন পেতে আপনাকে আর�ো ভাল�ো আর্ক
থি অবস্থায় রাখবে। রেডি,
সেট, অ্যাপ্লাই! থেকে নেওয়া!, এটি সেন্টার ফর আর্বান পেডাগগি সহয�োগিতায় তৈরি, ডিজাইন করেছে মাইসন পেপারকাট এবং চিত্রায়ন করেছেন রেবেকা ক্লার্ক ।

বিনামূল্যের আর্থি ক কাউন্সেলিং ও বিনামূল্যের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের আবেদনের
সহায়তা এখানে উপলব্ধ:
THE BRONX

We Stay/Nos Quedamos
754 Melrose Avenue
Bronx, NY 10451

BROOKLYN

Los Sures – Southside United HDFC
145 South 3rd Street
Brooklyn, NY 11211
Churches United for Fair Housing (CUFFH)
Our Lady of Presentation Church
1677 Saint Marks Avenue
Brooklyn, NY 11233

Saint Martin of Tours
1288 Hancock Street
Brooklyn, NY 11221

MANHATTAN

East Harlem Council for Community Improvement (EHCCI) / Hellgate Management Corp.
413 East 120th Street
New York, NY 10035

QUEENS

Legal Hand Jamaica
149-13 Jamaica Avenue
Jamaica, NY 11432

এইসব স্থানের বিনামূল্যের আর্থি ক কাউন্সেলিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থির করতে 311 নম্বরে
ফ�োন করুন।
অতিরিক্ত হাউজিং অ্যাম্বাসাডর যারা বিনামূল্যের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন আবেদনের
সহায়তা প্রদান করতে পারে তাদের জন্য nyc.gov/ready-to-rent এ যান।
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