
 

 

বিশেষ এককালীন সহায়তা (“SOTA”) প্রকশের প্রায়েই বিজ্ঞাবসত প্রশ্নািলী 
(Bengali) 

 

1. বিশেষ এককালীন সহায়তা (SPECIAL ONE TIME ASSISTANCE, “SOTA”) প্রকে বক? 

 SOTA প্রকল্প নিউ ইয়কক  নিটির মধ্যে, নিউ ইয়কক  স্টেধ্ের অিোিে কাউনি বা অিে স্টেে, পুধ্য়ধ্ ক্ া নরধ্কা, বা 
ওয়ান িংেি, নি.নি .- স্ট্ স্থািান্তনর্ হওয়ার স্ট াগ্ে গ্ৃহহীি পনরধ্েবা নবভাগ্ (Department of Homeless Services, 

DHS) এর গ্রাহকধ্ের জিে এক বছর প কন্ত অনগ্রম ভাড়া প্রোি করধ্ব। নিধ্য়াগ্, িমূ্পরক নিরাপত্তা আয় 

(Supplemental Security Income, SSI)  বা স্টিা োল নিনকউনরটি প্রন্বন্ধক্া (Social Security Disability, SSD) 

িুনবযার স্টেধ্ক আবৃত্ত আধ্য়র িাধ্ে পনরবার এবিং পনরবাধ্রর ব ক্ মাি বা িম্ভাবে আধ্য়র 40%-এর স্টবন  িা হওয়া 

ভাড়া স্টেধ্ক  SOTA পনরমাপ করা স্ট ধ্্ পাধ্র। 

2. কারা য াগ্য? 

স্ট াগ্ে্ার মাপকাঠিধ্্ এগুনল অন্তভুক ক্ত: 

• িন্তাি আধ্ছ এমি পনরবার: পনরবারটিধ্ক অন্ত্ 90 নেি আশ্রয় ন নবধ্র োকধ্্ হধ্ব। 

• একজি প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক পনরবারবগ্ক: পনরবারটিধ্ক স্ট ে 365 নেধ্ির মধ্যে 90 নেি আশ্রয় ন নবধ্র অব েই 

োকধ্্ হধ্ব। 

• SOTA শুযুমাত্র স্টিইিব পনরবারধ্ক প্রোি করা হধ্ব  াধ্ের  DSS নিযকারণ কধ্রধ্ছ স্ট  ্াধ্ের ভাড়া স্টমোবার 

জিে SOTA-এর অিুোি আর িা োকধ্ল ভনবেেধ্্ ্াধ্ের ভাড়া স্টমোবার ক্ষম্া োকার িম্ভাবিা রধ্য়ধ্ছ। 

পনরবারধ্ক নিধ্য়াগ্SSI, বা  SSD িুনবযা স্টেধ্ক আবৃত্ত আয় এবিং স্টিই ব ক্ মাি বা িম্ভাবে আধ্য়র 40%-এর স্টবন  

িা হওয়া ভাড়া োকধ্্ হধ্ব। পনরবারটি নিউ ইয়কক  নিটির (স্টকবলমাত্র) মধ্যে অিে স্টকাোও স্টগ্ধ্ল, ্ারা স্টকাধ্িা 
স্টেিাধ্রল, স্টেে বা নিটির ভাড়ার ভ্ুক নকর স্ট াগ্ে হধ্ব িা। 

3. ভাড়া প্রদান করার ক্ষমতা বকভাশি বনর্ণয় করা হয়? 

SOTA বেবহার করার স্টক্ষধ্ত্র, গ্রাহকধ্েরধ্ক আধ্য়র প্রমাণপত্র প্রোি করধ্্ হধ্ব এবিং ভাড়া অব েই পনরবাধ্রর আধ্য়র 

মাত্রার 40% বা ্ার কম হধ্্ হধ্ব। 

4. বকভাশি আশ্রয় বেবিশর থাকা একটি পবরিার SOTA-এর িনয আশিদন করশত পাশর? 

স্টকি মোধ্িজার এবিং আবািধ্ির নবধ্ েজ্ঞরা SOTA-এর জিে স্ট াগ্ে হধ্্ পাধ্র এমি গ্রাহকধ্ের িিাক্ত কধ্রি। ্ার 

িাধ্ে, গ্রাহকরা  নে মধ্ি কধ্রি স্ট  ্ারা স্ট াগ্ে ্াহধ্ল ্াধ্ের স্টকি মোধ্িজার বা আবািি নবধ্ েধ্জ্ঞর িাধ্ে 

স্ট াগ্াধ্ াগ্ করধ্্ পাধ্রি। আবািি নবধ্ েজ্ঞরা গ্রাহকধ্ের ্াধ্ের বািস্থাি িন্ধাি করায় িাহা ে কধ্র এবিং গ্রাহকরা 

নিধ্জরাও ্াধ্ের ইউনিে িিাক্ত করধ্্ পাধ্রি। 

5. SOTA বক ঘর ভাড়ার িনয িযিহার করা  াশি? 

 িা।  SOTA এই মুহুধ্ ক্  ঘর ভাড়ার জিে বেবহার করা  াধ্ব িা। 

(পশরর পষৃ্ঠায়  ান) 

 
DHS-2a (B) 05/06/2021 (page 1 of 2) 

                       (E) 05/04/2021 LLF 

 

 

 



 

 

   

6. SOTA িযিহাশরর সময় বক একটি অ্যাপার্ণ শমন্ট পবরদেণন প্রশয়ািন? 

হোাঁ।  DHS বা প্রোিকারী কমী নিউ ইয়কক  নিটির নভ্ধ্র, নিউ ইয়কক  নিটির কাউনি িািাউ, রকলোন্ড, িাধ্োক, ও 

ওধ্য়েধ্েোর, বা নিউ জানিকর কাউনি বাধ্গ্কি, এধ্িক্স ,হািিি, নমিলধ্িক্স, পািানয়ক, ও ইউনিয়ধ্ি িব ইউনিধ্ের 

জিে একটি নবস্তীণক অোপােক ধ্মি প কাধ্লােিা স্টেকনলে বেবহার কধ্র পনরে কি পনরোলিা কধ্র। 

 

7.  বদ অ্যাপার্ণ শমশন্টর পবরদেণন িযথণ হয় তা হশল বক হশি? 

অোপােক ধ্মি পনরে কধ্ি বেেক হধ্ল, নকন্তু িময়ম্ িিংধ্ াযি কধ্র স্টেলা হধ্ল এবিং অোপােক ধ্মিটি নি্ীয় পনরে কধ্ি 

উত্তীণক হধ্ল বা স্থািীয় ক্ৃক পক্ষ স্টেধ্ক অবস্থার জিে িিংধ্ াযি িাটিক নেধ্কে অজক ি করধ্ল, অোপােক ধ্মিটি ্বুও SOTA-

এর জিে অিুধ্মানে্ হধ্্ পাধ্র। 

 

8. SOTA-এর সাশথ িাসস্থান যেশড়  াওয়া গ্রাহকশদর িনয যকান পরিতী যসিার সংস্থানগুবল উপলব্ধ 

রশয়শে? 

SOTA অিং গ্রহণকারীরা  SOTA হেলাইধ্ি 718-557-1373 িম্বধ্র স্টোি করধ্্ পাধ্রি  নে: 

• ্াধ্ের বানড়ওয়ালা স্টমরাম্ করধ্ছিা এমি বািস্থাি িিংক্রান্ত িমিো হয়। 

• ্াধ্ের উধ্েে করা হধ্ে বা উধ্েে করার হুমনক স্টেয়া হধ্ে। 

• ক্ষন্র িম্মুখীি হধ্েি বা আয় কধ্ম স্টগ্ধ্ছ এবিং ্াধ্ের আয় বাড়াধ্িায় িাহা ে করার পনরধ্েবার জিে 
স্টরোধ্রধ্লর প্রধ্য়াজি হয় (উোহরণস্বরূপ, কাধ্জর প্রন ক্ষণ বা কমকিিংস্থাি পনরধ্েবা)। 

• ্াধ্ের এমি িমিো আধ্ছ  ার কারধ্ণ ্াধ্ের স্থায়ী বািস্থাধ্ি োকার ক্ষম্া প্রভানব্ হধ্্ পাধ্র। 

• ্াধ্ের কনমউনিটিধ্্ উপলব্ধ অিোিে পনরধ্েবার জিে িহায়্া প্রধ্য়াজি (উোহরণস্বরূপ, সু্কধ্লর জিে আপিার 

বাচ্চার িাম কীভাধ্ব স্টরনজোর করধ্বি ্ার ্েে)। 

9. কখন িাবড়ওয়ালা SOTA-এর অ্থণ পাশিন? 

স্টেব্রুয়ানর  2020 এর শুরুধ্্ ি্ুি  SOTA অিং গ্রহণকারীধ্ের জিে SOTA, প্রকধ্ল্পর অযীধ্ি বানড়ওয়ালাধ্েরধ্ক 

মানিক নভনত্তধ্্ ভাড়া স্টপধ্মি করা হধ্ব। 

10. বলি থাকাকালীন গ্রাহক অ্যাপার্ণ শমন্ট যেশড় যগ্শল বক হশি? 

SOTA বানড়ওয়ালার েুনক্তর  ক্ ািুিাধ্র, ভাড়াধ্ে স্ট  ইউনিে স্টছধ্ড় েধ্ল স্টগ্ধ্ছ ্া জািার পধ্র বানড়ওয়ালাধ্ক অব েই 

5 নেধ্িরমধ্যে  HRA স্টক ্া অবনহ্ করাধ্্ হধ্ব এবিং গ্রাহক িা োকার িময় প্রাপ্ত অন্নরক্ত োন্ড স্টের্ নেধ্্ হধ্ব। 

 নে োন্ড নিটিধ্ক স্টের্ িা স্টেওয়া হয় ্াহধ্ল নিটি নরক্যেপধ্মধ্ির আইনি বেবস্থা স্টিধ্ব।  SOTA িময়কাল স্ট ে 

হওয়ার আধ্গ্ ভাড়াধ্ে ইউনিে স্টছধ্ড় েধ্ল স্টগ্ধ্ল ্াধ্েরও  DSS স্টক িত্বর ্া জািাধ্্ হধ্ব। 
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11.  বদ যকাশনা িাবড়ওয়ালা ভাড়াশর্শক প্রথম িেশরই উশেশদর যেষ্টা কশর, তাহশল ভাড়াশর্ বকভাশি 

সহায়তা যপশত পাশর? 

ভাড়াধ্ে  SOTA হেলাইধ্ি কল কধ্র ্াধ্ের কনমউনিটিধ্্ উপলব্ধ উধ্েে প্রন্ধ্রায পনরধ্েবাগুনলর িাহা ে োইধ্্ 

পাধ্রি।  HRA নিউ ইয়কক  নিটিধ্্ োকা ভাড়াধ্েধ্েরধ্ক আইিজীবীর কাধ্ছ স্টরোর করধ্্ পাধ্র  ারা আবািধ্ির 

আোলধ্্ ভাড়াধ্ের হধ্য় মামলা লড়ধ্্ পাধ্রি। বানড়ওয়ালার েুনক্তর  ক্ ািুিাধ্র,  নে উধ্েে করা হধ্য় োধ্ক ্াহধ্ল 

বানড়ওয়ালা গ্রাহক িা োকার িময় প্রাপ্ত অন্নরক্ত োন্ড স্টের্ নেধ্্ বাযে।  নে োন্ড নিটিধ্ক স্টের্ িা স্টেওয়া হয় 

্াহধ্ল নিটি নরক্যেপধ্মধ্ির আইনি বেবস্থা স্টিধ্ব। 

12.  বদ যকাশনা DSS গ্রাহক 12 মাশসর সময়সীমার মশযয বনউ ইয়কণ  বসটি আশ্রয় বেবিশর বিশর আশসন 

তাহশল বক হশি? 

DHS ও  HRA স্টকি গ্রাহক নেধ্র আিধ্ছি ্া বুঝধ্্, উপ কু্ত্া অিুিাধ্র ্াধ্ের স্ব্ন্ত্র োনহোগুনল পনরমাপ করধ্্ ও 

স্টিই নিধ্য় কো বলধ্্, এবিং ্াধ্েরধ্ক ্াধ্ের অোপােক ধ্মধ্ি স্টের্  াওয়ায় িহায়্া করা িহ,  খিই িম্ভব আশ্রয় 

ন নবধ্র আবার প্রধ্ব  করা এনড়ধ্য় স্ট ধ্্ ্াধ্ের িাহা ে করধ্্ ্াধ্ের িাধ্ে কাছ স্টেধ্ক কাজ করধ্ব।  

 

13.  বদ যকাশনা িযবি িা পবরিার তার অ্ংশের ভাড়া 12 মাস সময়কাশলর পশর প্রদান করশত না পাশর 

তাহশল বক হশি? 

SOTA শুযুমাত্র স্টিইিব পনরবারধ্ক প্রোি করা হধ্ব  াধ্ের  DSS নিযকারণ কধ্রধ্ছ স্ট  ্াধ্ের ভাড়া স্টমোবার জিে 
SOTA-এর অিুোি আর িা োকধ্ল ভনবেেধ্্ ্াধ্ের ভাড়া স্টমোবার ক্ষম্া োকার িম্ভাবিা রধ্য়ধ্ছ। পনরবারধ্ক 

নিধ্য়াগ্ SSI, বা  SSD িুনবযা স্টেধ্ক আবৃত্ত আয় এবিং স্টিই ব ক্ মাি বা িম্ভাবে আধ্য়র 40%-এর স্টবন  িা হওয়া ভাড়া 
োকধ্্ হধ্ব। ভাড়াধ্ে ক্ষন্র িম্মুখীি হধ্ল বা আয় কধ্ম স্টগ্ধ্ল এবিং ্ার আয় বাড়াধ্িায় িাহা ে করার পনরধ্েবার 

জিে স্টরোধ্রধ্লর প্রধ্য়াজি হধ্ল  SOTA হেলাইধ্ি কল করধ্্ পাধ্র। ভাড়াধ্ে NYC-স্ট্ োকধ্ল, ্ারা িহায়্ার জিে 
স্থািীয় স্টহামধ্বি স্টপ্রাগ্রাম বা  HRA জব স্টিিাধ্র স্ট ধ্্ পাধ্রি। একটি স্ট ে উপায় নহধ্িধ্ব, অিে স্টকাধ্িা িম্ভাবে 
আবািি িা োকধ্ল, স্টকাধ্িা বেনক্ত বা পনরবার  SOTA প্রকধ্ল্প ্াধ্ের অিং গ্রহধ্ণর 12-মাি স্ট ে হওয়ার পধ্র আশ্রয় 

ন নবধ্রর জিে আবার আধ্বেি করধ্্ পাধ্র। আজ প কন্ত, খুবই অল্প িিংখেক বেনক্ত বা পনরবার এমিটি কধ্রধ্ছ। 

14. যকাশনা গ্রাহক বক একিাশরর যিবেিার SOTA যপশত পাশরন? 

িা।  DHS গ্রাহধ্করা স্টকবলমাত্র একবাধ্রর জিে এই ভাড়া িহায়্া পাবার স্ট াগ্ে। 
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