
নির দ্ে নিকা



সামর্থদেযের মর্যে আবাসরির জিযে  
আরব্ি করা 
“সামর্্থযের মর্যে” আবাসন বলরে কী ববাঝায়? যখন পররবারগুরল বারি ভািা রিসারব োরের 
আরয়র এক েৃেীয়াংরের ববরে খরচ করর না েখন আবাসরনর ভািারক সামর্্থযের মর্যে বরল 
রবরবচনা করা িয়। যরে একটি পররবাররক ভািার জনযে োরের বমাট আরয়র রেন ভারের এক 
ভারের ববরে খরচ কররে িয়, োিরল োরেররক ‘ভািা ভারগ্রস্ত’ রিসারব রবরবচনা করা িয়।

যেখারি যেরে হরব:

 nyc.gov/housingconnect-এ সামর্থদেযের মর্যে আবাসি যখাঁজা শুরু করুি

এই নির দ্ে নিকারে কী আরে:

1. NYC হাউনজং কারিক্ট সম্পরকদে

2. শুরু করা

3. আবাসরির জিযে আরব্ি করা

4. আপনি আরব্ি করার পরর

5. আরও জািরে চাি?

http://nyc.gov/housingconnect


আপরন রক এমন আবাসন খুজঁরেন যা আপনার সামর্্থর মর্যে পরি? NYC িাউরজং কারনক্ট বেখুন; রনউ ইয়ক্ 
রসটি জরুি সামর্্থর মর্যে ভািা ও বারির মারলকানার সুরযাে খুরঁজ পাওয়া ও আরবেন করার জনযে এটি আপনার 
অনলাইন বপাট্াল। nyc.gov/housingconnect-এ বপাট্ালটি ঘুরর বেখুন। 

িাউরজং কারনক্ট-এর বারিগুরল আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন রবভাে (Housing Preservation and 
Development, HPD) এবং আবাসন উন্নয়ন রনেম (Housing Development Corporation, HDC) দ্ারা 
অ্্থায়ন করা িয়, এবং এগুরল বহুরব্ আরয়র স্তর ও আয়েরনর পররবাররর জনযে পাওয়া যায়। ভািাগুরল রনয়র্রিে, 
োই সমরয়র সার্থ ভািা খুব ববরে বারি না।

একটি ইউরনরটর জনযে বযােযেো অজ্ন কররে, আপনার পররবাররক বসখারন বসবাসকারী সমস্ত বযেরতি সি – আয় 
ও আয়েরনর প্ররয়াজনীয়ো অবেযেই পূরণ কররে িরব। যরে আবাসরনর মরূলযের খরচ পররবাররর আরয়র প্রায় 
এক েৃেীয়াংে বা োর বচরয় কম খরচ িয় োিরল বসটিরক সামর্্থযের মর্যে রিসারব রবরবচনা করা িয়। সামযে ও 
নযোযযেো সুরনরচিে কররে, অক্ররমকভারব লটারর রসরটেরমর মা্যেরম বযােযে আরবেনকারীরক বাোই করা িরব।

িাউরজং কারনরক্ট একটি অযোকাউন্ট তেররর মা্যেরম শুরু করুন। একবার বররজষ্ার করা িরয় বেরল, আপরন আয়, 
সম্পরতি ও প্ররেবন্ধকোর অবস্া সি, আপনার পররবাররর প্ররেযেরকর সম্পরক্ ে্থযে প্রোন কররবন। বযােযেো অজ্রনর 
জনযে আপনার পররবাররর আয় একটি রনরে্ষ্ পররসরর ্থাকা প্ররয়াজন, অ্থবা আপরন রনরে্ে কররে পাররন বয 
ভািার খরচ বিরনর জনযে আপনার একটি ভাউচার আরে। বযরিেু এই ে্থযেটি আপনার বযােযেো রন্্ারণ করর, 
োই এটি আপ টু বেট রাখার ক্থা মরন রাখরবন! 

পিুরায় ভাড়া য্ওয়া

পররবাররর ে্থযে প্রোন করার পর, আপরন আপনার বপ্রাফাইরলর “আবাসরনর পেন্দ” রবভারে পুনরায় ভািা বা 
পুনরায় রবক্ররয়র জনযে রবরবরচে িওয়া ববরে রনরে পাররন। এগুরল রবেযেমান সাশ্রয়ী মূরলযের ইউরনট যা বকউ অনযে 
বকা্থাও চরল বেরল পাওয়া যায়। আপরন অনযোনযে লটাররর মরো পুনরায় ভািা বনওয়ার সুরযােগুরল অনসুন্ধান 
কররে পাররবন না, েরব আপরন যরে “িযোঁ” রলিক কররন োিরল পুনরায় ভািা বা পুনরায় রবক্ররয়র সুরযােগুরল 
উপলভযে িওয়ার সার্থ সার্থ আপরন বসগুরলর জনযে অক্ররমকভারব রনব্ারচে িরে পাররন। োই সা্ারণভারবই িযোঁ 
বলাটাই বরুধিমারনর কাজ!

2. শুরু করা

1. NYC হাউনসং কারিক্ট সম্পরকদে

http://nyc.gov/housingconnect


এখি আপনি আরব্ি করার জিযে প্রস্তুে! ওরপি লটানর পষৃ্ায় োি।

আপনার বখাঁজার ফলাফরলর পররসররক আরও সংরক্ষপ্ত কররে আপরন ওরপন লটারর পৃষ্ায় রফল্ার কররে 
পাররন। উপলব্ধ বারির সংখযো, বারসন্দার সংখযোর সীমা, বযােযেো অজ্রনর আরয়র সীমা এবং আরবেরনর 
চূিান্ত সময়সীমা প্ররেটি রলরটেং এ বেখারনা ্থারক। 

অনলাইরন আরবেন করা সিজ - শু্ু “এখনই আরবেন করুন!” ববাোরম রলিক করুন। রকন্তু ো করার 
আরে রনরচিে করুন বয আপনার পররবাররর ে্থযেগুরল সমূ্পণ্ এবং আপ টু বেট করা আরে। আপরন যরে 
িাউরজং কারনক্ট ওরয়বসাইট বযেবিার কররে না পাররন, োিরল একটি কােরজর আরবেনপত্র োকরযারে 
আপনার কারে পাঠারনার অনুররা্ কররে রবজ্াপরনর রনরে্েগুরল অনুসরণ করুন। আপরন কােজ বা 
অনলাইরন বযখারনই আরবেন করুন, আপনার সম্াবনা একই ্থারক। আপরন কােজ এবং অনলাইন উভয় 
আরবেনই পাঠারবন না কারণ এটি আপনারক অরযােযে সাবযেস্ত কররব। আরবেরনর সময়কাল করয়ক সপ্তাি ব্থরক 
করয়ক মাস পয্ন্ত স্ায়ী িরে পারর, োই অবেযেই চূিান্ত সময়সীমার আরে আরবেন করুন।

চূিান্ত সময়সীমার পরর, কােজ ও অনলাইরন করা সমস্ত আরবেনই একটি করম্পউটার রসরটেরম যায়, যা 
প্ররেটি আরবেনরক একটি অক্ররমক নম্বর বেয়। এটি িল আপনার লে নম্বর। লটারররে অরনকগুরল আরবেন 
গ্রিণ করা িয় এবং আপনার আরবেনটি প্ররক্রয়া কররে চূিান্ত সময়সীমার পরর রকেু সময় লােরে পারর। 
যরে আপনার লে নম্বর কম িয় অ্থবা আপরন এক বা একার্ক পেন্দ পূরণ করর ্থারকন, োিরল আপরন 
োিাোরি জবাব বপরে পাররন। যরে আপনার লে নম্বর ববেী িয়, োিরল আপনার জবাব পাওয়ার  
সম্াবনা কম।

3. আবাসরির জিযে আরব্ি করা



আরবেন করার পরর, আপনার জমা বেওয়া সমস্ত আরবেরনর রস্রে বেখরে আপনার িাউরজং কারনক্ট েযোেরবাে্ 
বেখরে ্থাকুন। 

যরে আপনার আরবেনটি রনব্ারচে িয়, োিরল আপনারক বযেরতিেে আইরে ও বপ-টোরবর মরো নর্থগুরল আপরলাে 
ও বেয়ার কররে বলা িরব, বযগুরল আপনার বযােযেো রনরচিে কররে বযেবিার করা িরব। আপনারক একটি বক্ররেট 
বচক সমূ্পণ ্কররে বা ভািার ইরেিারসর প্রমাণ রেরেও বলা িরব। যরে সবরকেু ঠিক ্থারক এবং বসখারন একটি 
ইউরনট উপলভযে ্থারক, োিরল আপনার আরবেন অনরুমারেে িরব! 

আপনার নর্থপরত্র সমসযো ্থাকরল, আপরন বকন বযােযে নন ো বযোখযো করর একটি প্রেযোখযোন রবজ্রপ্ত বপরে পাররন। 
রবজ্রপ্তটিরে এটাও বযোখযো করা িরব বয আপরন রসধিান্তটিরক ভুল মরন কররল কীভারব আরপল কররে পাররবন।

যরে আপরন রনব্ারচে না িন বা জবাব না পান োিরল িোে িরবন না। িাউরজং কারনরক্ট সবসময় নেুন 
সুরযােসুরব্া প্রেরে্ে িরে ্থারক, োই সন্ধান ও আরবেন করা চারলরয় যান!

আপরন nyc.gov/housingconnect-এ আমারের সম্পরক্ এবং বেখার বপজগুরলরে আরও ববরে েরকারী ে্থযে 
ও সংস্ান পারবন – বসগুরল অবেযেই খুটঁিরয় বেখুন!

4. আপনি আরব্ি করার পরর

5. আরও জািিু

http://nyc.gov/housingconnect

