
WHAT TO DO 

এই িনিথটশধুমা� েতথয েউ�েশয িএটসােমথয র েমধয বােসনর জনয েআবদনপ� নয়।

েআরা েতথযরর জনয পাতা ও�ান বা এখােন যান: nyc.gov/housingconnect

“সামেথর্য্র মেধয্” আবাসন বলেত কী েবাঝায়?

আবাসন সামেথর্য্র মেধয্ বেল তখন িবেবচনা করা হয় 
যখন পিরবাররা তােদর আেয়র এক তৃতীয়াংেশর 
েবিশ বািড় ভাড়া িহসােব খরচ কের না। যিদ একিট 
পিরবারেক ভাড়ার জনয্ তােদর েমাট আেয়র িতন 
ভােগর এক ভােগর েবিশ খরচ করেত হয়, তাহেল
তােদরেক ‘ভাড়ার েবাঝায় ভারা�া�’ িহসােব িবেবচনা 
করা হয়।

েযখােনেযেত হেবেযখােনেযেত হেব

েযখােন েযেত হেব nyc.gov/housingconnect-এ সামেথর্য্র মেধয্ আবাসেনর অনুস�ান শর করন

জনু 2020

সামেথর্য্র মেধয্ আবাসেনর জনয্ আেবদন করা

1 খুঁজনু 2 জাননু 3 আেবদন 
করন

4 অেপ�া কের 
��ত হন

5 েযাগয্ হন 6 সাইন ইন বা 
আবার আেবদন 
করন

হাউিজং কােন� 
(Housing Connect) 
বা সংবাদপে� সামেথর্য্র 
মেধয্ আবাসন খঁুজনু।

েযাগয্তা এবং আেবদেনর
�েয়াজনীয়তাগিল
স�ে� জাননু।

েরিজ�ার করন এবং 
অনলাইেন আেবদন 
করন বা আপনার 
আেবদন ডাকেযােগ
পাঠান।

আেবদন �ি�য়া হেত
2 েথেক 12 মাস পযর্�
সময় লাগেত পাের।

িনবর্ািচত হেল, 
েযাগয্তার নিথপ�
জমা িদন

েযাগয্ হেল ভাড়া িনন বা 
িকননু। �তয্াখয্াত হেল, 
আিপেলর মাধয্েম চয্ােল� 
করন বা অনয্েদর কােছ
আেবদন করন।



1 খঁুজনু 2 জানুন 3 আেবদন 
করন

4 অেপ�া কের
��ত হন

5 েযাগয্ হন 6 সাইন ইন বা আবার 
আেবদন করন

েযেকােনা HPD বা HDC -�েযািজত েকানও আবাসন �কে� আেবদেনর 
জনয্ কাউেক েকানও সময় েকানও অথর্ বা িফ �দান করেবন না।

সামেথর্য্র মেধয্ আবাসেনর 
তািলকাগিল খঁুজনু

আেবদন �হণ করেছ এমন সব িনিমর্ত 
আবাসনগিল েদখেত NYC হাউিজং
কােন� েদখুন। NYC হাউিজং
কােনে�র মেধয্ িবদয্মান সামেথর্য্র 
মেধয্ আবাসন ইউিনটও থােক েযগিল 
টানর্ওভাের উপলভয্ হয়-েসগিলেক 
পুনরায় ভাড়ার ইউিনট বলা হয়:
nyc.gov/housingconnect

311 ন�ের েফান কের সামেথর্য্র 
মেধয্ আবাসন হটলাইন চান।

সংবাদপে� িব�াপন ও িনমর্াণ�েল 
েপা�ার েদখুন।

সাহােযয্র জনয্, হাউিজং অয্া�াসাডর
(Housing Ambassadors) সহ
�ানীয় কিমউিনিট সং�াগিলর সে�
েযাগােযাগ করন। HPD-এর
ওেয়বসাইেট অয্া�াসাডরগিলর একিট
তািলকা খঁুজনু:

nyc.gov/housing-
ambassadors

িব�াপন মন িদেয় পড়ুন

সামেথর্য্র মেধয্ আবাসেনর িবিভ�
িনিমর্ত আবাসেনর েযাগয্তা িভ�
িভ�। আপিন িবিভ� িনিমর্ত
আবাসেনর জনয্ িভ� ে�ণীগিলেত
পড়েত পােরন, যা আপনার
পিরবােরর আকার ও আয়তেনর
উপের িনভর্ র কের।

এগিল েদখুন...

- আপনােদর সি�িলত পািরবািরক 
আয় একিট িনিমর্ত আবাসেনর িন� ও
উ� সীমার মেধয্ িকনা। আেয়র
িনেদর্ িশকা সহ HPD তথয্মূলক
িনেদর্ িশকা খঁুজনু:
nyc.gov/hpd/findhousing

- আপনার পিরবার িনিমর্ত
আবাসেনর ইউিনেটর আকােরর
�েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছ িকনা।

- আপনার ে�িডেটর ইিতহাস বুঝেত 
আপনার সাহােযয্র �েয়াজন িকনা।
আরও জানেত িসিটর আিথর্ক
�মতায়ন েক�গিলর (Financial 
Empowerment Centers) 
একিটেত যান:
nyc.gov/talkmoney

আপনার পছ�সইেয়র জনয্ 
আপিন েযাগয্ িকনা তা জানুন। 
িকছু ইউিনট েসইসব মানুষেদর 
জনয্ সংরি�ত যারা...

- চলােফরা, েশানা, এবং/অথবা
েদখার অ�মতায় আ�া�।

- পাঁচিট বেরােত বাস কেরন।

- েডেভলপেম� েয কিমউিনিট
িডি�ে� েসখােনই বাস কেরন। 
আপনারিট এখােন খঁুজনু: 
communityprofiles.planning.
nyc.gov 

- িনউ ইয়কর্ িসিটর জনয্ কাজ
কেরন।

অনলাইেন আেবদন করন

NYC হাউিজং কােনে� একিট
অয্াকাউ� ৈতির করন: 
nyc.gov/housingconnect

আপনার আেবদন করার পর, 
িনমর্াতারা আপনার ে�াফাইল েদখেত 
পােবন, তাই আপনার পিরবার ও
আিথর্ক পিরি�িতর পিরবতর্ ন হেল
আপনার ে�াফাইল আপেডট করা
গর�পূণর্।

অথবা ডােকর মাধয্েম আেবদন 
করন

ডাকেযােগ কাগেজ আেবদন করার
অনুেরাধ করেত িব�াপেন িনেদর্শ
অনুসরণ করন।

আেবদেনর সব �ে�র উত্তর আপনার 
�ান অনুযায়ী যথাসাধয্ভােব িদন। 
িমথয্া বা অস�ূণর্ তথয্ িদেল আপিন 
অেযাগয্ বেল িবেবিচত হেত পােরন।

আপনার আেবদেন তািরখ িদেয় �া�র 
করন, না হেল/নতুবা তা �তয্াখয্ান
করা হেত পাের। চূড়া� সময়সীমার
তািরেখর আেগ আপনার আেবদন জমা
িদন।

আপনার িনবর্ািচত হওয়ার
স�াবনা একই থাকেব...

- তা েস আপিন অনলাইেন আেবদন 
করন বা ডাকেযােগ।

- আপিন আপনার আেবদন কখন 
জমা িদে�ন তা েকানও বয্াপার নয়,
যত�ণ এিট চূড়া� সময়সীমার আেগ 
হে�। 

আেবদনগিল �ি�য়া করার সময় 
অেপ�া করন

চূড়া� সময়সীমার পের সব 
আেবদনগিলেক একিট এেলাপাথািড় 
�েম রাখা হয় ও একিট কের লগ
ন�র েদয়া হয়।

িনমর্াতা লগ ন�েরর �েম (যারা
পছ�সই ে�ণীর �েয়াজনীয়তা পূরণ
কেরেছন, তােদর িদেয় শর হয়) 
েসগিল পযর্ােলাচনা কের
আেবদনকারীর সে� েযাগােযাগ
করেব। পছ�সই ে�ণীগিলর একিট 
তািলকার জনয্ ধাপ 2 েদখুন।

অেপ�া করার সময় ��ত হেয় 
যান

একিট স�িত্তর জনয্ হাজার হাজার 
আেবদন জমা পড়েত পাের। আপিন
চূড়া� সময়সীমার পের দইু েথেক
বােরা মােসর মেধয্ আপনার
আেবদেনর অব�া স�ে� জানেত
পােরন। এই সমেয় আপনার েযাগয্তা 
পযর্ােলাচনার জনয্ ��িত িনেয় িনন:

- HPD-এর তথয্মূলক িনেদর্ িশকা 
বয্বহার করন: 
nyc.gov/hpd/findhousing

- NYC হাউিজং কােনে� নিথ েসভ 
করা শর করন: 
nyc.gov/housingconnect

মেন রাখেবন আপিন উত্তর নাও 
েপেত পােরন

এত েবিশ আেবদন থাকার কারেণ, 
আপনার সে� নাও েযাগােযাগ করা 
হেত পাের, এমনিক আপিন েযাগয্তা 
অজর্ ন কের থাকেলও। আপনার সে� 
েযাগােযাগ করার স�াবনা তখনই
েবিশ থাকেব যখন আপনােক
এেলাপাতািড়ভােব একিট িন� লগ
ন�র েদয়া হয় বা আপিন
পছ�সইেয়র জনয্ েযাগয্ হন। 

আপনার েযাগয্তা পযর্ােলাচনা 
কের িনন

যিদ আপনার লগ ন�র আেস, তাহেল 
িনমর্াতা নিথ জমা িদেত আপনার সে� 
েযাগােযাগ করেবন। আপিন
েযাগয্তার মানদ� পূরণ কেরেছন তা 
িনি�ত করার জনয্ এিট করা হয়। 

অিবলে� েযাগােযাগ করন, �ান 
সীিমত এবং নিথ জমা েদয়ার জনয্ 
আপনার কােছ কেয়ক বয্বসািয়ক 
িদন থাকেব। 

েযাগয্তা পযর্ােলাচনার অনুেরাধ
পাওয়া মােনই আপিন সামেথর্য্র মেধয্ 
আবাসন পােবন তার েকােনা িন�য়তা
েনই।

নিথ জমা েদয়া

িনমর্াতার অনুেরােধ আপনােক অবশয্ই 
�দান করেত হেব এমন সম� নিথর 
তািলকা থাকেব। আেগ েথেক ��ত 
েহান (ধাপ 4 েদখুন)।

যিদ আপিন অনলাইেন আেবদন
কেরন, তাহেল সরাসির িনমর্াতােক 
নিথ িদেত আপিন েসগিলেক হাউিজং 
কােনে� আপনার সম� নিথ আপেলাড 
করেত পােরন। যিদ আপিন কাগেজ
আেবদন কেরন, তাহেল আপনােক
ডাকেযােগ আপনার নিথ পাঠােত বলা 
হেব।

িনি�তকরেণর জনয্ অেপ�া 
করন

িনমর্াতা আপনার েযাগয্তা যাচাই 
করার পের, HPD বা HDC আপনার
ফাইলিটর িনভুর্ লতা পযর্ােলাচনা
করেব। েকােনা �� থাকেল িনমর্াতা 
আপনার সে� েযাগােযাগ করেবন।

িলজ বা �য় চূড়া� করা

আপিন েযাগয্ হেল,আপনােক িলজ 
�া�র বা �য় স�ূণর্ করার ��াব 
েদয়া হেব।

িস�াে�র িবরে� আিপল 

যিদ আপিন অেযাগয্ িহসােব িবেবিচত 
হন, তাহেল আপিন একিট �তয্াখয্ান 
প� পােবন। আপিন অস�ত হেল, 
িস�াে�র িবরে� আিপল করেত 
�তয্াখয্ােনর িব�ি�র িনেদর্শনা 
অনুসরণ করন।

িলিখতভােব, �তয্াখয্ানিটেত েকন 
�িট িছল বেল মেন কেরন েসই 
কারণিট বয্াখয্া করন এবং 
সমথর্নকারী কাগজপ� িদন। 

আপনার আিপেলর ফলাফল সহ 
িনমর্াতা আপনার সে� েযাগােযাগ 
করেবন। আপিন অস�ত হেল, HPD 
বা HDC-এর কােছ অিভেযাগ পাঠােত
আিপল �তয্াখয্ােনর িব�ি�র
িনেদর্শনা অনুসরণ করন।

অনয্ানয্েদর কােছ আেবদন করন

িনিমর্ত আবাসেনর জনয্ েযাগয্ না 
হেল, মন খারাপ করেবন না। নতুন 
সামেথর্য্র মেধয্ আবাসেনর সুেযাগ সব 
সময় থােক এবং আপিন যত আবাসেন 
স�ব আেবদন করেত পােরন।
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