
 

 
 

পাথওেয় েহাম ে�া�াম  
�াথিমক েভাগদখলকারীর িববৃিত 

 

 

�াথিমক েভাগদখলকারীর নাম: ________________________ 
নগদ সহায়তার েকস ন�র (যিদ �েযাজয হয়): 
_____________________________________________ 
িকানা: _______________________________________ 
___________________________ অযাাাাট েমে #: _______ 
বেরা: __________________________ িজা: ___________ 

 

াাথওেয় েহাম ে�া�ােমর আেবদনকারীর নাম: 
_____________________________________________ 
িকানা: _______________________________________ 
______________________________ ইউিনা #:_______ 
বেরা: _________________________ িজা: ___________ 
 

 
আিম, _____________________________________, এত�ারা েঘাষণা করিছ েয আিম নীেচর িকানায় অবি�ত বাসার �াথিমক  
ভাড়াো: ____________________________________________________________________________________ 
    (িকানা)                   (অযাাাাট েমে #) 
 
____________________________________________________              NY           _________________________, 
             (শহর)                                 (�েদশ)             (িজা)  
 
এবং িন�িলিখত বযিি সােথ আিম িনেজ বতট মােন এই বাসার দখলকারী: 
 
 নাম পদিব �াথিমক 

েভাগদখলকারীর 
সে� স�কর  

িল�  জ� তািরখ 
(মাস/িদন/বছর) 

রেমর িববরণ 
(েযমন, BR 2, 
LR) 

েবিডংেয়র ধরণ 
(েযমন, কুযন, 
এয়ার মুােেস) 

1.   িনজ     
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 
আিম েঘাষণা করিছ েয আিম এই _________ বাসার মািলক     ভাড়াো  (েয েকােনা একিেত িক িদন)। 

(েবডরেমর #) 
  
শধমাা CAেত �াথিমক েভাগদখলকারী: আিম ভাড়াো হেল আিম েঘাষণা করিছ েয আিম বতট মােন এই বািড়ির জনয �িতমােস ______ ডলার 
ভাড়া িদই।  
 
সম� �াথিমক েভাগদখলকারী: 
         
আবাসন িক ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত?     হযাা  না  
 
আিম েঘাষণা করিছ েয      এি ভতধট িকযধি আবাসন  ভতধট িকযধি নয় (একি ারী�া করন) (েযমন, NYCHA, েসকশন 8, FEPS অযাাাাট েমে)। 
 
এছাড়াও আিম েঘাষণা করিছ েয আিম _____________________________ এবং/অথবা তার ািরবারেক আমার সে� থাকার এই �ানি 
 
12 মােসর জনয েশয়ার করিছ। 
 

(াাথওেয় েহাম ে�া�ােমর আেবদনকারীর নাম) 



  

2 
 

আিম এয আবাসেনর আযন েমাতােবক ভাড়ােট বা মািলক, তার �পে� আমার িলজ, দিলল এবং অনুানু নিথ �িতিলিপ সংয�ু 
কেরিছ। 
 
সম� েচক এই নােম �দান করেত হেব______________________________. একি পরূণ করা IRS ফমর W9 সংযধি রেয়েছ। 

(�াথিমক েভাগদখলকারী) 
 
আিম অনধাবন করিছ েয আবাসেনর সম� েভাগদখলকারী িনউইয়কট  িসি অযাডিমিনেেশন ফর িচলে�নস সািভট েসস (Administration for 
Children’s Services, ACS) এবং িনউইয়কট  ে�া েযৗন অারাের িনব�েনর ছাড়াোর িবেবচনাীন। আিম আেরা বধেঝিছ েয এ জাতীয় 

ছাড়াোর ফল ে�া�ােমর আেবদেকর সােথ ভাগ কের েনওয়া হেত াাের। আবাসেনর সম� �া�বয়� েভাগদখলকারীর �ারা পাথওেয় েহাম 
আ�য়দাতা পিরবােরর ছাড়পে� অনেুমাদন এবং তথু পরূণ করা একি সংযিু� রেয়েছ।  
 
আিম বধেঝিছ েয ে�া�ােমর আেবদেকর ািরবার েকােনা ACS / িশশ কলযােণ যধি থােক (েযমন আদালেতর িনেদটশ অনধসাের াযটেব�ণ, �িতেরামলূক 
ািরেষবা) তেব ACS বা েকােনা সরবরাহকারী এেজি� ািরেষবা সরবরাহ কের যােব, এেত আমার আবাসেন াযটায়য়েম সা�াৎ অ�ভধট ি থাকেত াাের। 
 
আিম বধেঝিছ েয াাথওেয় েহাম ে�া�ােমর অীেন িনউইয়কট  শহেরর (“িসি”) কতৃট া� সরাসির আমােক, �াথিমক েভাগদখলকারীেক এক বছর সময়কাল 
অবি যত�ণ ে�া�ােম অংশ�হণকারী আবাসেন বসবােসর জনয েযাগযতামান থােক তত�ণ মািসক োেমে করেব।  
 
আিম বধেঝিছ েয এই বযব�াির িকছধ ািরি�িতেত সাি�েমোল িনউি�শন অযািসো� ে�া�াম (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP) বােজিংেয়র উে�েশয েশয়ার কের থাকার মেতা ািরি�িতর জনয িবেবচনা করা হেত াাের। যিদ আিম এগিল �হণ কির তেব আমার মািসক 

SNAP সধিবা �াস োেত াাের। 
 
আিম আেরা বধেঝিছ েয যিদ আিম নগদ সহায়তার �াি��ীকার কির এবং আমার আ�য়বাবদ ভাতায় েকােনা ািরবতট ন হয় তাহেল াাথওেয় েহাম 
ে�া�ােমর অথট�দান আমােক নগেদ সহায়তা দােনর ে�ািেক �ভািবত করেত াাের এবং আিম াাথওেয় েহাম অথট�দােন আমার �াি��ীকােরর জানােত 
েয সরকাির সধিবাগিল াাই েসই েকােনা এবং সম� এেজি�র ারামশট�হণ এবং এ জাতীয় �াি��ীকােরর ফেল হেত াাের এমন েকােনা �ভাব িনটারণ 
করার দািয়� আমার। 
 
আিম বধেঝিছ েয আবাসেন সদসু সংখুার পিরবতর ন হওয়ার আেগ আমােক তা িসিেক অবশযই Pathway Home Program, 
150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007 এ িলিখতভােব জানােত হেব অথবা যিদ আেগ েথেক জানােনা স�ব না হয় 

তাহেল নতধ ন েকউ আবাসেন এেল 929-221-0043 ন�ের েফান কের তা জানােত হেব।  
 
আিম বেুঝিছ েয ে�া�ােমর অংশ�হণকারী েকােনা কারেণ েছেড় েগেল অথবা �াথিমক েভাগদখলকারী পিরবিতর ত হেল আমােক 
অবশুয Pathway Home Program, 150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007 িকানায় িলিখত আকাের 
পাঁচ (5) িদেনর মেধু জানােত হেব। 
 
আিম এই �াথিমক ভাড়াোর �িতেবদেন থাকা আমার বাযতাগিল ােড়িছ এবং বধেঝিছ এবং আিম িমথযা হলেফর িবেবচনাীেন েঘাষণা করিছ েয 
আমার এই ফেমট েদওয়া তথয আমার সেবটাাম �ান অনধসাের সিক এবং স�ূণট। াাথওেয় েহাম ে�া�াম ািরচালনায় আিম িসিেক স�ূণট ভােব 

সহেযািগতা করব। 
 
 
 
 
�াথিমক েভাগদখলকারীর �া�র েটিলেফান  তািরখ 
 
 
 


