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পারিবারিক গৃহহীনতা এবং উৎখাতকিণ প্ররতরিাধ পরিপিূক  

(Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement, FHEPS) তথ্য পত্র 

(Bengali) 
FHEPS কী? 

FHEPS হল সেই েমস্ত পরিবারিি জন্য একটি ভাডা পরিপূিক যািা ন্গদ েহায়তা (Cash Assistance, CA) সপরয় থারকন্ 

এবং যারদিরক উত্খাত কিা হরয়রে বা উত্খাত কিা হরব বা গৃহ েরহিংেতাি কািরে তারদি গৃহ হারিরয়রেন্। সয েমস্ত পরিবাি 

স্বাস্থ্য বা রন্িাপত্তাি কািরে বা সকান্ও আদালরতি রেদ্ধারেি ফলাফল রহরেরব তারদি গৃহ হারিরয়রেন্, তািাও FHEPS  

সপরত পারিন্  

 

FHEPS আপন্াি বারডরত থাকাি জন্য, রন্উ ইয়কক  শহরিি মরযয সকাথাও থাকাি জন্য, বা যরদ আপরন্ ইরতমরযযই বারড হারিরয় 

থারকন্ তাহরল বাইরি সকাথাও আবােরন্ি জন্য বযবহাি কিা সযরত পারি  

 

যরদ আপরন্ FHEPS-এি জন্য সযাগয হন্ তাহরল আপন্াি ভাডাি একটি অিংশ FHEPS পরিপূিরকি অযীরন্ চরল আেরব এবিং 
েিােরি আপন্াি বারডওয়ালারক সদওয়া হরব।FHEPS সপরমন্টটি, আপরন্ আপন্াি CA সকে-এি জন্য সয আবােন্ েহায়তা 
সপরয় থারকন্, তা বারদ অরতরিক্ত রহরেরব সদওয়া হরব.  

 

যরদ আপরন্ বা আয় করিন্ এমন্ সকউ আপন্াি অযাপার্ক রমন্ট বা বারডরত রযরন্ আপন্াি েরে থারকন্, তাহরল আপন্ারক হয়ত 

আপন্াি ভাডাি একটি অিংশ রন্রজই রদরত হরব।  

 

আরি FHEPS -এি জনয য াগয রকনা তা রকভারব জানব? 

FHEPS-এি জন্য সযাগযতা অজক রন্ি জন্য আপন্াি পরিবারি অবশযই 18 বেরিি কম বয়েী একটি রশশু, 19 বেরিি কম 

বয়েী একটি রশশু সয উচ্চ রবদযালরয় অেভভক ক্ত বা বরৃত্তমূলক বা প্রযভরক্তগত সপ্রাগ্রারম পেূক-েময় ন্রথভভ ক্ত হরয়রে, অথবা একজন্ 

গভক বতী বযরক্ত এবং আপন্াি অবশযই একটি CA সকে এ েরিয় থাকরত হরব বা, আপরন্ যরদ আশ্ররয়স্থ্রল থারকন্, তাহরল  

আপরন্ আশ্রয়স্থ্ল সেরড চরল সগরল CA-এি জন্য সযাগযতা অজক ন্ করুন্। আপন্াি পরিবারিি রন্ম্নরলরখতগুরলি একটি পূিে  

কিাও আবশযক: 

 

• আপরন্ মান্বেম্পদ প্রশােরন্ি (Human Resource Administration, HRA) আবােরন্ আরেন্। 
• আপরন্ সহামলযান্ড রেরকউরিটি রিপার্ক রমন্ট (Department of Homeless Services, DHS) এি আবােরন্  

আরেন্ এবিং HRA আবােরন্ি জন্য সযাগয। 

• আপরন্ DHS আবােরন্ আরেন্ এবিং এই বেরি আবােরন্ প্ররবশ কিাি আরগ কখন্ও* NYC সথরক উৎখাত  

কিা হরয়রে। 

• আপরন্ বতক মারন্ NYC-সত উরেদ হওয়াি প্ররিয়াি মরযয আরেন্ বা গত 12 মারেি মরযয NYC সথরক উরেরদত* 

হরয়রেন্, অথবা আপরন্ আপন্াি বারডওয়ালা বা বযবস্থ্াপন্া সকাম্পারন্ি কাে সথরক একটি ভাডাি চারহদাপত্র সপরয়রেন্। 
 

*উত্খাত কিা িারন: 
 

• আপন্াি বা আপন্াি বারডরত রলরজ থাকা বযরক্তি রবরুরদ্ধ উত্খাত প্ররিয়া। 

• আপন্াি ভবন্ বা বারডি জন্য একটি প্ররতরিায পদরেপ। 

• শহি এরজরি দ্বািা রন্যকািে কিা হরয়রে সয আপন্ারক স্বাস্থ্য এবিং/বা রন্িাপত্তাি কািরেি জন্য আপন্াি ভবন্ বা বারড 

অবশযই োডরত হরব।  
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আরি কত রিরনি জনয FHEPS পাব? 

সযাগয পরিবািিা পাাঁচ বেি পযকে FHEPS সপরত পারিন্। যরদ আপন্াি তািপিও োহারযযি প্ররয়াজন্ হয় আপরন্ FHEPS -

এি বরযকতকিরেি জন্য আরবদন্ জান্ারত পারিন্। আপন্াি পরিবািরক অবশযই সযাগযতা প্ররয়াজন্গুরল পূিে কিরত হরব এবিং 
বরযকতকিরেি জন্য আপন্াি কারে একটি ভাল কািে আরে তা প্রমাে কিরত হরব।  

 

আরি রকভারব জানব য  FHEPS আিাি বার়িওয়ালারক কত টাকা রিরত  ারে এবং কত টাকা আিারক  

রিরত হরব? 

বারডি FHEPS ভাডা পরিপূিরকি অথকিারশ আপন্াি পরিবারিি আয় এবিং আপন্াি পরিবারি বেবােকািী েদরেযি েিংখযাি 

উপি রন্ভক ি কিরব। আপন্াি FHEPS আরবদন্ অন্ভরমারদত হওয়াি পি এই অথকিারশটিি বযাপারি রেদ্ধাে সন্ওয়া হয়।  

 

অরন্কগুরল পরিবারিি েমূ্পেক ভাডা এবিং তারদি CA আবােন্ ভাতা FHEPS-এি আওতায় আরে। যরদও, দভটি গুরুত্বপূেক 
বযরতিম িরয়রে, যখন্ আপরন্ একজন্ পরিবারিি েদেয থাকরবন্ তখন্ আপন্ারক আপন্াি ভাডাি একটি অিংশ হয়ত রদরত  

হরত পারিেঃ 
 

• যরদ আপন্াি বারডি সকান্ও েদেয CA সপরয় থারকন্ এবিং আয় করিন্, সযমন্ সকান্ও চাকরি সথরক। 

• যরদ আপন্াি পরিবারিি সকান্ও েদেয থারকন্ যাি CA সকরে থাকাি প্ররয়াজন্ সন্ই, সযমন্ সকান্ও েদেয রযরন্ SSI 

সপরয় থারকন্।  

 

আপনারক অবশ্যই আপনাি বার়িওয়ালারক  

আপনাি বার়ি ভা়িা ও HRA  া রিরয় থ্ারকন তাি পাথ্থরকযি অথ্থিারশ্টি রিরত হরব। 
 

আরি রকভারব জানব যয় আিাি কত ব়ি অযাপাটথ রিন্ট যখাোঁজা উরিত? 

HRA যা প্রদান্ কিরব তা FHEPS অথকপ্রদারন্ি েরবকাচ্চ পরিমাে ভতভক রকি মান্ । রন্উ ইয়কক  রেটি হাউরজিং অথরিটি (New 

York City Housing Authority, NYCHA) দ্বািা বযবহৃত সেকশন্ 8 মান্গুরলি উপি রভরত্ত করি এই মান্গুরল প্রস্তুত। 
মান্গুরল পরিবাি এবিং ইউরন্র্ আকারিি উপি রভরত্ত করি ন্ীরচি সর্রবরল িরয়রে (রকেভ বযরতিম প্ররযাজয):  

 

পরিবারিি আকাি ইউরনরটি আকাি যপরিন্ট স্ট্যান্ডার্থ  
1 স্টভ রিও $2,335 

1 বা 2 1 $2,387 

3 বা 4 2 $2,696 

5 বা 6 3 $3,385 

7 বা 8 4 $3,647 

9 বা 10 5 $4,194 

11 বা 12 6 $4,741 

13 বা 14 7 $5,288 

15 বা 16 8 $5,835 

17 বা 18 9 $6,382 

19 বা 20 10 $6,929 
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অনুগ্রহ করি িরন িাখরবন য  বার়িওয়ালা আপনাি কারে আইরনভারব রলরজ উরিরখত পরিিাণ ো়িা 
অনযরকারনা ফী িাইরত পািরবন না। আপন্াি সকান্ও িকম পার্শ্ক চভ রক্তি োরথ েম্মত হওয়া উরচত ন্য় এবিং এিকম সকান্ও 

অন্ভরিারযি বযাপারি আমারদিরক অরবলরে জান্ারন্াি জন্য HRA সক 311 বা 718-557-1399 ন্েরি কল কিা উরচত। 
 

আপরন্ সয বারডটি খভাঁরজ বাি কিরবন্ সেখারন্ অেত 12 মারেি জন্য অবশযই থাকরত পািা উরচত। রলরখতভারব একটি চভ রক্ত বা 
রলজ যারত উরেখ থাকরব সয আপরন্ এই বারডরত 12 মারেি সবরশ েমরয়ি জন্য থাকরত পািরবন্-আপরন্ আরবদন্ কিাি েময় 

এটি প্ররয়াজন্। েমস্ত রলজ আপন্াি এবিং আপন্াি বারডওয়ালাি মরযয হরব। শহি এই রলরজি সকান্ও পে ন্য়। 
 

 রি আিাি অপরিরশ্ারধত ভা়িা বরকয়া থ্ারক তাহরল রক আরি এই অযাপাটথ রিরন্ট থ্াকরত পািব? 

যরদ অপরিরশারযত ভাডাি উরেরশয সপরমন্ট গ্রহে কিাি জন্য হরয় থারক, সযটিরক মারে মরযয "বরকয়া ভাডাও" বলা হয়, আপরন্ 

আপন্াি অযাপার্ক রমরন্ট অেত 12 মারেি সবরশ েমরয়ি জন্য অবশযই থাকরত পািরবন্ এবিং আপন্াি বারডওয়ালাি পে সথরক 

রলরখতভারব একটি রলজ বা চভ রক্ত থাকরত হরব।  
 

অযাপার্ক রমরন্ট পরিবারিি থাকাি সযরকারন্া সময়ারদি জন্য পরিবারিি অপরিরশারযত ভাডাি অিংশ প্রদান্ কিরত একটি সযাগয 
পরিবারিি পে হরয় একটি $20,0001 পযকে FHEPS সপইরমন্ট ইেভয কিা সযরত পারি। যখন্ প্রথমবাি ভাডা বরকয়া রেল তখন্ 

আপন্াি পরিবারিি ভাডারর্ হওয়াি দিকাি রেল ন্া। যরদ $20,000-এি সবরশ অথকিারশি জন্য একটি অন্ভরিায কিা হয়, 

তাহরল তা সকে রভরত্তকভারব রবরবচন্া কিা হরব। 
 

FHEPS-এি বযাপারি আিাি আি রক রক জানা উরিত?  

HRA -এি আপন্াি সকরেি পরিবতক রন্ি বযাপারি জান্া জরুিী। পরিবতক ন্ আপন্াি FHEPS ভাডা পরিপূিক হয়ত বৃরি বা 
কি কিরত পারি। 
 

যরদ রন্ম্নরলরখরতি মরযয যকানও পরিবতক ন্ হয় তাহরল আপন্ারক অবশ্যই HRA সক জান্ারত হরব:  
 

• আপন্াি ভাডাি পরিবতক ন্। 

• সয বারডওয়ালা বা বযরক্তরক আপরন্ ভাডা সদন্ তাি পরিবতক ন্ হরল। 

• আপন্াি CA সকে-এ বযরক্তি েিংখযাি পরিবতক ন্ হরল (উদাহিেস্বরূপ, যরদ পরিবারি একজন্ ন্তভ ন্ বাচ্চা আরে)। 
• অযাপার্ক রমরন্ট বেবােকািী সলারকরদি আরয় পরিবতক ন্ হরল। 

 

যরদ, পরিবারিি সকান্ও েদেয HRA -এি দ্বািা অন্ভরিায কিা সকান্ও কাজ ন্া করিন্ এবিং তারদিরক জরিমান্া কিা হরয় থারক, 

তাহরল আপন্াি FHEPS পরিপূিরকি অথকিারশ পরিবতক ন্ হরত পারি।** 
 

** যরদ একজন্ পরিবারিি েদেযরক জরিমান্া কিা হয়, তখন্ পরিবারিি অন্ভদান্ CA এবিং আবােরন্ি ভাতা করম 

যারব।যরদ জরিমান্া কিা হয় তাহরল আপন্াি FHEPS পরিপূিকও করম যারব।আপন্ারক েিােরি বারডওয়ালারক সেই 
অথকিারশ প্রদান্ কিরত হরব যা আবােন্ ভাতা এবিং FHEPS পরিপূিরক কম করি সদওয়া হরয়রে, যত েমরয়ি জন্য 
জরিমান্া বজায় থাকরব। 

 

FHEPS ভাডা পরিপূিক অথকিারশ বন্ধ হরয়  ারব, যরদ রন্ম্নরলরখরতি িরধয একটি হয়: 

• আপন্াি পরিবারিি আি সকান্ও CA সকে সন্ই। 

• আপন্াি পরিবারিি আি 18 বেরিি কম বয়েী বাচ্চা বা 19 বেরিি কম বয়েী বাচ্চা সন্ই যািা েমূ্পেক েমরয়ি  

োত্র বা োত্রী এবিং রন্য়রমতভারব সেরকন্ডারি স্কভল বা তাি েমান্ স্তি বা বৃরত্তমলূক বা প্রযভরক্তগত প্ররশেরে অিংশগ্রহে  

করি থারক।   

 

1 েরবকাচ্চ পাওন্াি পারিশ্ররমক িাজয অন্ভরমাদন্ োরপে। বতক মান্ পরিমাে 12/31/2023 পযকে অন্ভরমারদত।   
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এই পরিবতথ নগুরলি য রকানটিি জনয আপনারক 10 রিরনি িরধয অবশ্যই HRA যক জানারত হরব।এই 

পরিবতথ নগুরল আপনাি আবাসন ভাতাি পরিিাণ, FHEPS সুরবধা বা FHEPS য াগযতারক পরিবতথ ন  

কিরত পারি।  

 

আিাি িরন হয় য  আরি FHEPS-এি জনয য াগয, এি পি আরি রক কিব?  

আপনি যনি আশ্রয়স্থলে িা থালেি এবং আপনি উলেি বা গৃহহীি হওয়ার ঝ ুঁ নেলে থালেি, োহলে আপনি আপিার 
স নবধা গ্রহণ কেলের (Benefits Access Center, BAC) োলে পাওিা ভাডার সাহালযের জিে এেটি অি লরাধ জমা 
নিলে পালরি। আপনি এই অি লরাধ জমা নিলে পালরি: 

• অন্লাইরন্ ACCESS HRA (www.nyc.gov/accesshra) বযবহারিি মাযযরম বা ACCESS HRA সমাবাইল 

অযাপটিরত  

• আপিার স্থািীয় BAC-কে সশরীলর উপনস্থে হলয়। 

 

যরদ আপরন্ আবােরন্ থারকন্, আপরন্ FHEPS প্রদান্কািী বা আবােন্ বারডি রবরশষজ্ঞ/সকে মযারন্জাি আিও রবসৃ্ততভারব 

FHEPS -এি বযাপারি সবাোরব এবিং একটি অযাপার্ক রমন্ট সখাাঁজাি জন্য আপন্ারক োহাযয কিরবন্।  

 

আবােরন্ বেবােকািী পরিবাি যারদি FHEPS–এি জন্য অন্ভরমারদত হরয়রেন্, তািা আেবারবি ভাতাি জন্য সযাগয হরত 

পারিন্। েিারন্াি েহায়তা পাওয়াি জন্য আপন্ারক আপন্াি সকে মযারন্জারিি োরথ কাজ কিা উরচত।বারডওয়ালা প্রথরমই এক 

মারেি েমূ্পেক ভাডা এবিং অরতরিক্ত রতন্ মারেি ভাডা পরিপূিক পারবন্।বারডওয়ালা একটি রেরকউরিটি ভাউচািও পারবন্। 

 

আিাি ইরতিরধয একটি FHEPS অযাপাটথ রিন্ট আরে, রকন্তু আিাি সাহার যি প্ররয়াজন।আরি কারক যফান  

কিরত পারি?  

সয পরিবািগুরলা উরেরদি েভাঁ রকরত িরয়রে বা একটি DHS আশ্রয় সেরডরেন্ এবিং েহায়তাি প্ররয়াজন্ তািা তারদি স্থ্ান্ীয় 

সহামরবে গৃহহীন্তা প্ররতরিায অরফে খভাঁজরত 311 বা 718-557-1399 ন্েরি কল কিরত পারি। পরিবারিি সলারকিাও পরিদশকন্ 

কিরত পারিন্ https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page তারদি রজপ সকাি অেভভক ক্ত কিাি 

জন্য সহামরবে প্রদান্কািীরক খভাঁরজ সপরত 

 

সয েমস্ত পরিবাি HRA আবােন্ সেরড রদরয়রেন্ তারদিরক তারদি স্থ্ান্ীয় েমাজ-রভরত্তক অন্াবারেক কমকেচূীি েরে েিংযভক্ত 

হওয়াি জন্য 929-221-7270 -এ কল কিরত হরব।  

 

এই কিথসিূীি রববিরণি তথ্যটি FHEPS ভা়িা পরিপিূরকি বযাপারি একটি সাধািণ সংরিপ্তসাি প্রিান করি।এটি 

কিথসূিীি পরিিালনাি সম্পরকথ ত সম্পণূথ রববিণ প্রিান কিাি জনয ততরি কিা হয় রন।  

http://www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page

