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PRIORITY GROUPS
During the first 30 days of the program New York State is  
prioritizing households with income at or below 50% AMI and  
at least one household member within the following categories:
• unemployed for at least 90 days
• veteran
•  experiencing domestic violence or is a survivor of  

human trafficking
• has an eviction case pending in court
•  lives in a community that was disproportionately impacted by 

COVID-19
• lives in a building with 20 or fewer units
• resides in a mobile home
AFTER THE INITIAL 30-DAY PERIOD APPLICATIONS WILL BE REVIEWED 
ON A FIRST COME FIRST SERVED BASIS. FUNDS ARE LIMITED SO  
ALL ELIGIBLE HOUSEHOLDS SHOULD APPLY AS SOON AS POSSIBLE 
REGARDLESS OF WHETHER THEY ARE IN A PRIORITY GROUP.

All payments will be made directly to the landlord/property owner on behalf of the tenant. Landlords may initiate an 
ERAP application on behalf of tenant(s) who are otherwise eligible for ERAP. Tenants will be notified of the amounts 
paid on their behalf.

Qualified utility arrears may also be covered by ERAP.

To learn more, visit the New York State Emergency Rental Assistance Program Page: 
otda.ny.gov/erap
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Gross Annual Income Limits

Household 
Size

At or Under  
80% AMI

At or Under  
50% AMI

1 $66,850 $41,800

2 $76,400 $47,750

3 $85,950 $53,700

4 $95,450 $59,650

5 $103,100 $64,450

6 $110,750 $69,200

7 $118,400 $74,000

8 $126,000 $78,750
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Funding is currently available through ERAP for New York City households who are behind in their rent. Eligible low  
and moderate-income households can get up to 12 months of their back rent paid, along with 3 months of future rent 
and other assistance.

Residents of New York City are eligible if they:
• Fell behind in rent since the COVID-19 pandemic began in March 2020 AND
•  Qualified for unemployment benefits or have lost income and/or have an increase in expenses due to the COVID-19 

pandemic; AND
• Have a monthly gross (before tax) household income at or below 80% of the Area Median Income (AMI).

New York State 
Emergency Rental 
Assistance Program 
(ERAP) 
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অগ্রাধিকরার দলগুধল

এই কপ্রাগ্াডমর প্রথম 30 বেডন বনউ ইেক্শ  রাজ্য অগ্াবিকার বেডছে কেই পবরিারগুবিডক যাডের আে 
AMI-এর 50% িা তার কম এিং অন্তত পবরিাডর একজন েেে্য বনম্নবিবিত করেণীভুক্ত:
•  অন্তত 90 বেডনর জন্য চাকরীহীন
•  প্রাক্তন সেবনক
•  গৃহ অত্যাচাডরর েমু্িীন হডছেন অথিা মানি পাচাডরর বরকার হডেবছডিন
•  আোিডত যার বিরুডধে একটি উডছেডের মামিা চিডছ
•   এমন এক কবমউবনটিডত িেিাে করডছন কযটি COVID-19 দ্ারা অননুপাবতকিাডি প্রভাবিত হডেডছ
•  এমন এক বিব্ডংডে থাডক যাডত 20 িা তার কম ইউবনট আডছ।
•  আবম একবচ ভ্াম্যমাণ িাোডত থাডকন

প্রথম 30-বেডনর েমেেীমার পডর আডিেন পয্শাডিাচনা করা হডি আডগ এডি আডগ পাডিন বভবতিডত। অথ্শ েীবমত তাই  
েি কযাগ্য পবরিারগুবিডক আডিেন করডত িিা হডছে যত দ্রুত েম্ভি, তাডের অগ্াবিকার েডি থাকা বনবি্শডরডে।

েি কপডমন্টগুবি ভাডাডটর পক্ষ কথডক েরােবর করা হডি িাবডওোিা/েম্পবতির মাবিকডের। িাবডওোিা তার কেইেি ভাডাডট(কের) পক্ষ কথডক ERAP শুরু করডত পাডরন, যারা ERAP-র জন্য 
কযাগ্য। ভাডাডটডের জানাডনা হডি কয তাডের পক্ষ কথডক কত টাকা কমটাডনা হি।

ERAP-র অিীডন কযাগ্য ইউটিবিটি িডকোও কভার করা হডি।

ধিস্রাধরত জরানতত, দদখুন ধনউ ইয়ক্ক  দটেট এমরারতজধসি দরন্রাল অ্রাধিতটেসি দরেগ্রাম ওতয়িিরাইতট:  
otda.ny.gov/erap
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দমরাট িরাধ ্্কক আতয়র িীমরা
পধরিরাতরর 
আকরার

AMI-এর 80%  
িরা তরার কম

AMI-এর 50%  
িরা তরার কম

1 $66,850 $41,800

2 $76,400 $47,750

3 $85,950 $53,700

4 $95,450 $59,650

5 $103,100 $64,450

6 $110,750 $69,200

7 $118,400 $74,000

8 $126,000 $78,750

িত্শ মাডন বনউ ইেক্শ  রহডর ERAP -র মাি্যডম অথ্শ প্রোন করা হডছে কেইেি পবরিারগুবিডক যাডের ভাডা িাবক পডডডছ। বনম্ন এিং মাঝাবর-আডের পবরিারডের 12 মাে পয্শন্ত িডকো ভাডা বমটিডে 
কেওো হডি ও তার োডথ আগাবম 3 মাডের ভাডাও কমটাডনা হডি আর োডথ অন্য েহােতা থাকডি।

বনউ ইেক্শ  রহডরর িাবেন্ারা কযাগ্য হডিন যবে:
• 2020 োডির মাচ্শ  মাডে COVID-19 অবতমারী শুরু হওোর পর কথডক িাবডভাডা িাবক পডডডছ এিং
•  চাকবর হীন (আনএমপ্লেডমন্ট) কিবনবিডটর জন্য কযাগ্য অথিা আে হাবরডেডছন এিং/অথিা COVID-19 অবতমারীর কারডণ তার িরচ িৃবধে কপডেডছ; এিং
•  আপনার মাবেক কমাট (কর পূি্শিততী) পাবরিাবরক আে এবরো বমবেোন আে (Area Median Income, AMI)-এর 80% িা তার কম।

ধনউ ইয়ক্ক  দটেট এমরাতজ্ক ধসি দরন্রাল 
অ্রাধিতটেসি দরেরাগ্রাম 
(Emergency Rental 
Assistance Program, 
ERAP)
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