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CityFHEPS প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 
(গৃহহীন সিবা অসিদপ্তরেে অসিবািীরদে িনয বা মানব িম্পদ প্রশািন আশ্রয়স্থল বা যাো  

স্ট্রীট গৃহহীন িম্মুখীন হরয়রেন)  

(Bengali) 
 

এই নথিটি CityFHEPS প্রোগ্রোম সম্বন্ধে সোধোরণ তিয রদোন কন্ধর৷ এই তিযটি বততমোন্ধন আশ্রয়স্থল বো রোস্তোর 

গৃহহীনতোর সমু্মখীন হন্ধয়ন্ধে এমন পথরবোর এবং রিম বোর CityFHEPS এর আন্ধবদন করন্ধেন তোন্ধদর জনয৷ এটি 

CityFHEPS প্রোগ্রোন্ধমর ক্রিয়োকলোপ সম্পন্ধকত সম্পণূ ত থববরণ রদোন্ধনর উন্ধেন্ধযয নয়। 
 

CityFHEPS সি? 

CityFHEPS হল একটি ভোড়ো সহোয়তো প্রোগ্রোম যো বযক্রি এবং পথরবোরন্ধক আবোস খুুঁন্ধজ প্বর করন্ধত এবং রোখন্ধত 

সহোয়তো কন্ধর। এটি সোমোক্রজক পথরন্ধেবোথদ থবভোগ (Department of Social Services, DSS) দ্বোরো পথরচোথলত হয়, 

যোন্ধত গৃহহীন পথরন্ধেবোথদ থবভোগ (Department of Homeless Services, DHS) এবং মোনবসম্পদ রযোসন (Human 

Resources Administration, HRA) উভয়ই অর্ন্তভুি রন্ধয়ন্ধে৷   
 

যসদ আসম এিটট HRA বা DHS এে আশ্ররয় থাসি তাহরল সি আসম CityFHEPS সেরত োসে? 

বততমোন্ধন আশ্রন্ধয় রন্ধয়ন্ধে এমন রন্ধতযক বযক্রি বো পথরবোর রকন্ধের জনয প্যোগযতো অজতন করন্ধব। 
CityFHEPS পোওয়োর জনয, আপনোর পথরবোরন্ধক অবযযই থনথদতষ্ট প্যোগযতো মোনদণ্ড পূরণ করন্ধত হন্ধব: 

a. প্মোি আয় প্েডোন্ধরল দোথরদ্র্য সীমোর 200% বো তোর থনন্ধচ হন্ধত হন্ধব*, 

b. নগদ সহোয়তোয় িোকো, যথদ প্যোগয হন;  

c. FHEPS সহ অনয ভোড়ো সহোয়তো রকন্ধের জনয প্যোগয হন্ধব নো; 

 আপথন যথদ একজন একক রোপ্তবয়স্ক হন থযথন নূযনতম মজথুর উপোজতন কন্ধরন এবং রথত সপ্তোন্ধহ কমপন্ধে 

35 ঘন্টো কোজ কন্ধরন, তোহন্ধল আপনোর প্মোি আয় প্েডোন্ধরল দোথরদ্র্য সীমোর 200% এর প্বথয হন্ধত পোন্ধর। 

এবং 

আপনোর পথরবোরন্ধক থনন্ধচ উন্ধেথখত গ্রুে A অিবো গ্রুে B-প্ত িোকন্ধত হন্ধব। 
 

গ্রুে A 

আপনোর পথরবোর গ্রুে A-প্ত িোকন্ধব, যথদ: 

1. এটি থনম্নথলথখত রন্ধয়োজন্ধনর মন্ধধয এিটট পূরণ কন্ধর: 

a. 10 থদন্ধনর প্চন্ধয় কম বযবধোন সহ থবগত 90 থদন্ধনর জনয DHS আশ্রয়স্থন্ধল বসবোসকোরী একটি পথরবোর 

হয়; অথবা 

b. গত 365 থদন্ধনর মন্ধধয 90 থদন্ধনর জনয DHS আশ্রয়স্থন্ধল বসবোসকোরী একজন রোপ্তবয়স্ক হন; 

c. HRA আশ্রয়স্থন্ধল বসবোস কন্ধরন; 

d. DHS আশ্রয়স্থন্ধল বসবোস কন্ধরন এবং HRA আশ্রয়স্থন্ধলর জনয প্যোগয হন্ধয়ন্ধেন; 

এবং 

2. এটি থনম্নথলথখত অথতথরি রন্ধয়োজনগুথলর মন্ধধয এিটট েূেণও কন্ধর: 

a. এই পথরবোন্ধরর মন্ধধয 18 বেন্ধরর কম বয়সী একজন আন্ধে এবং সম্পূণ ত পথরবোর থবগত 30 থদন্ধনর জনয 

রথত সপ্তোন্ধহ 14 ঘন্টো কোজ (ভতুতথকযুি বো ভতু তথকথবহীন) করন্ধে; 
 

(েরেে োতায় যান) 
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2. এটি থনম্নথলথখত অথতথরি রন্ধয়োজনগুথলর মন্ধধয এিটট েূেণও কন্ধর (চলন্ধে): 

b. পথরবোরটি শুধুমোত্র রোপ্তবয়স্ক বযক্রিন্ধদর থনন্ধয় গটিত, যোরো গত 30 থদন ধন্ধর রথত সপ্তোন্ধহ প্য প্কোন্ধনো 

সংখযক ঘন্টো কোজ করন্ধে (ভতুতথকরোপ্ত বো ভতু তথকহীন); 

c. পথরবোন্ধরর প্কোনও একজন্ধনর অেমতো আন্ধে (ন্ধেডোন্ধরল অেমতো সুথবধো পোন বো চলমোন নগদ সহোয়তো 

পোন এবং WeCARE SSI ট্র্যোন্ধক আন্ধেন); 

d. পথরবোন্ধরর প্কোনও বযক্রি 60 বের বো তোর প্চন্ধয় প্বযী বয়সী; 

e. 18 বো তোর প্বথয বয়সী কোউন্ধক নগদ সহোয়তো কোন্ধজর রন্ধয়োজনীয়তো প্িন্ধক অবযোহথত প্দওয়ো হন্ধয়ন্ধে 

কোরণ পথরবোন্ধরর রথতবেী সদন্ধসযর যত্ন প্নওয়োর জনয তোন্ধদর বোথড়ন্ধত িোকো রন্ধয়োজন; 

গ্রুে B: 

যথদ আপনোর পথরবোর প্কোন DHS বো HRA আশ্রন্ধয় বোস কন্ধর এবং থনম্নথলথখত রন্ধয়োজনগুথলর মন্ধধয একটি পূরণ 

কন্ধর তোহন্ধল আপনোর পথরবোর গ্রুে B-প্ত িোকন্ধব: 

a. এই পথরবোন্ধর মোথকতন যুিরোন্ধের প্সনোবোথহনীন্ধত কম তরত থেন্ধলন এমন প্কউ আন্ধেন;  

b. এই পথরবোর DHS আশ্রয়স্থন্ধল িোকন্ধে যো খুব তোড়োতোথড় বে হন্ধয় যোন্ধব;  

c. একটি CityFHEPS প্যোগযতো অজতনকোরী কম তসূথচ পথরবোরটিন্ধক প্রেোর কন্ধরথেল, এবং DSS থনধ তোরণ 

কন্ধরথেল প্য আশ্রয় প্কন্ধে িোকোর সময়কোলন্ধক সংথেপ্ত করোর জনয CityFHEPS-এর রন্ধয়োজন থেল। 
(যথদ আপথন একটি DHS আশ্রয়স্থন্ধল িোন্ধকন এবং এটি আপনোর প্েন্ধত্র রন্ধযোজয হয় তোহন্ধল আপনোর 

প্কস মযোন্ধনজোর আপনোর প্কস প্রকন্ধডত একটি প্নোি প্দখন্ধত পোন্ধব।) 
CityFHEPS এর থবেন্ধয় আপনোর যথদ প্কোন্ধনো রশ্ন িোন্ধক এবং আপথন যথদ উপযিু হন তোহন্ধল আপনোর হোউক্রজং 

থবন্ধযেজ্ঞ বো প্কস মযোন্ধনজোন্ধরর সোন্ধি কিো বলো উথচত৷ 

 

আসম যসদ DHS আশ্রয়রিরে থাসি তাহরল সি আসম আমাে অযাোটটরমরেে িনয আরবদন সি প্রদারনে 

সেরে িাহাযয সেরত োসে?  

আপথন যথদ DHS আশ্রয়ন্ধকন্ধে িোন্ধকন, আমরো আপনোর অযোপোিতন্ধমন্ধন্টর জনয আন্ধবদন্ধনর থে পথরন্ধযোধ করব। 

আপনোর এই সোহোন্ধযযর রন্ধয়োজন হন্ধল আপনোর প্কস মযোন্ধনজোন্ধরর সোন্ধি কিো বলুন। 

 

যসদ আসম গৃহহীন অবস্থায় োস্তায় বিবাি িসে তাহরল সি আসম CityFHEPS সেরত োসে? 

আপথন যথদ রোস্তোয় বসবোসকোরী গৃহহীনতোর সমু্মখীন হন, একটি ড্রপ-ইন প্সন্টোন্ধর িোন্ধকন, বো একটি স্থোনোর্ন্রকোলীন 

আবোসন সুথবধোয় িোন্ধকন, তোহন্ধল CityFHEPS-এর জনয প্যোগয হওয়োর জনয আপনোন্ধক DHS দ্বোরো চুক্রিবদ্ধ 

রদোনকোরীর কোে প্িন্ধক পথরন্ধেবো গ্রহণ করন্ধত হন্ধব। ড্রপ-ইন প্সন্টোর, ট্র্োনক্রজযনোল হোউক্রজং প্সটিং, অিবো সরোসথর 

রোস্তোর প্িন্ধক সথরন্ধয় প্দওয়োর পর আপথন যথদ একটি স্থোয়ী গৃন্ধহ িোন্ধকন তোহন্ধলও আপথন CityFHEPS-এর জনয 

প্যোগয হন্ধত পোন্ধরন৷ 

আপনোর এখনও অবযযই থনম্নথলথখত সোধোরণ CityFHEPS প্যোগযতো মোনদণ্ডগুথল পূরণ করন্ধত হন্ধব: 

1. প্মোি আয় প্েডোন্ধরল দোথরদ্র্য সীমোর 200% বো তোর থনন্ধচ হন্ধত হন্ধব*, 

2. নগদ সহোয়তোয় িোকো, যথদ প্যোগয হন; 

3. অনয ভোড়ো সহোয়তো রকন্ধের জনয প্যোগয হন্ধব নো; 

 আপথন যথদ একজন একক রোপ্তবয়স্ক হন থযথন নূযনতম মজথুর উপোজতন কন্ধরন এবং রথত সপ্তোন্ধহ কমপন্ধে 

35 ঘন্টো কোজ কন্ধরন, তোহন্ধল আপনোর প্মোি আয় প্েডোন্ধরল দোথরদ্র্য সীমোর 200% এর প্বথয হন্ধত পোন্ধর। 

CityFHEPS এর থবেন্ধয় আপনোর যথদ প্কোন্ধনো রশ্ন িোন্ধক এবং আপথন যথদ উপযিু হন তোহন্ধল আপনোর হোউক্রজং 

থবন্ধযেজ্ঞ বো প্কস মযোন্ধনজোন্ধরর সোন্ধি কিো বলো উথচত৷ 
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আসম CityFHEPS এে িনয উেযকু্ত সিনা আসম তা সিমন িরে িানব? 

আপথন যখন "যথপং প্লিোর" এবং "হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর" পোন্ধবন তখন আপথন জোনন্ধবন প্য আপথন 

CityFHEPS এর জনয প্যোগয হন্ধত পোন্ধরন৷ এই প্লিোরগুথল DSS এর দ্বোরো জোথর করো হন্ধয়ন্ধে এবং আপনোর হোউক্রজং 

থবন্ধযেজ্ঞ বো প্কস মযোন্ধনজোন্ধরর দ্বোরো রদোন করো হন্ধব৷ আপথন একবোর এই প্লিোরগুথল প্পন্ধল, আপথন বোথড়র জনয 

সেোন করো শুরু করন্ধত পোন্ধরন৷ 

আপথন বোথড় খুুঁন্ধজ প্পন্ধল আপনোর হোউক্রজং থবন্ধযেজ্ঞ বো প্কস মযোন্ধনজোরন্ধক অবযযই তো জোনোন্ধত হন্ধব৷ তোরো 

রন্ধয়োজনীয় নথি জমো থদন্ধত আপনোন্ধক সহোয়তো করন্ধব সুতোরং অপোথন CityFHEPS এর জনয উপযুি থকনো এবং 

আপনোর বোথড় এই প্রোগ্রোন্ধমর প্যোজয থকনো DSS তো থনধ তোরণ করন্ধত পোরন্ধব৷  
 

CityFHEPS সেরত আমারি সি নগদ িহায়তা সেরত হরব? 

আপনোর পথরবোর যথদ নগদ সহোয়তোর জনয উপযুি হয় তোহন্ধল আপনোন্ধক প্সই সুথবধোগুন্ধলো গ্রহণ করন্ধত হন্ধব৷ 

অথতথরিভোন্ধব, আপনোর প্কন্ধস আপনোর কোন্ধে একটি "অনুন্ধমোদন" িোকন্ধব নো৷ একটি অনুন্ধমোদন হল যখন আপথন 

বো আপনোর পথরবোন্ধরর প্কউ HRA থনয়মগুন্ধলো প্মন্ধন চন্ধল নো এবং আপনোর পথরবোর সুথবধোগুন্ধলো হোরোয়৷ যথদ 

আপনোর বো আপনোর পথরবোন্ধরর কোরও কোন্ধে একটি অনুন্ধমোদন িোন্ধক তোহন্ধল আপথন CityFHEPS পোওয়োর আন্ধগ 

এটি সটিক করন্ধত আপনোন্ধক অবযযই DSS/HRA জব প্সন্টোন্ধর প্যন্ধত হন্ধব৷  
 

আসম িতসদন িরে CityFHEPS সেরত োসে? 

CityFHEPS প্রোগ্রোমটি সোধোরণত "ভোল কোরণ" এর জনয অথতথরি এক্সন্ধিনযনগুন্ধলো সহ চোর বোথে তক পুনন তবীকরন্ধণর 

জনয সরবরোহ কন্ধর।  

এই সন্ধব তোচ্চ পো ুঁচ বের, পথরবোন্ধরর মন্ধধয িোকো প্কোন্ধনো বযক্রির বয়স 60 বের বো তোর প্বথয হন্ধল, বো এমন একজন 

রোপ্তবয়স্ক অর্ন্ভুতি রন্ধয়ন্ধে থযথন যুিরোেীয় অেমতো সুথবধোগুন্ধলো গ্রহণ কন্ধর তোন্ধদর জনয রন্ধযোজয নয়। 
পুনন তবীকরণসমূহ প্যোগযতোর রন্ধয়োজনীয়তো পূরণ এবং তহথবল অবযোহত রোপযতো পূণ ত করন্ধত পথরবোর অবযোহত 

রোখোর থবেয়োধীন৷ 
 

আসম সিনািাটা এবং গহৃস্থাসল সশয়ারেে সিটি সদরয় সি িেব? 

আপথন একবোর DSS দ্বোরো CityFHEPS পোওয়োর সম্ভোবয প্যোগয বন্ধল থবন্ধবথচত হন্ধল আপনোর প্কস মযোন্ধনজোর বো 

হোউক্রজং থবন্ধযেজ্ঞ আপনোন্ধক দুটি নথি প্দন্ধব: একটি যথপং প্লিোর এবং একটি হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর৷  

এই প্লিোরটি পোওয়োর অি ত এই নয় প্য আপথন CityFHEPS এর জনয থনক্রিতরূন্ধপ উপযুি৷ এর শুধু একিোই অি ত হল 

আপথন CityFHEPS এর জনয সম্ভোবযরূন্ধপ উপযুি৷ এই প্রোগ্রোন্ধমর জনয আপনোর প্যোগযতো শুধুমোত্র তখনই থনধ তোরণ 

করো হন্ধব যথদ আপথন কথলেোথয়ং অযোপোিতন্ধমন্ট, এক যযযো থবথযষ্ট (SRO) ইউথনি বো রুম খুুঁন্ধজ পোন এবং আপনোর 

প্কস মযোন্ধনজোর বো হোউক্রজং থবন্ধযেজ্ঞ DSS-এ রন্ধয়োজনীয় নথির একটি পযোন্ধকজ জমো প্দয়৷ 

আপথন যথপং এবং হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর প্পন্ধল, প্সগুন্ধলো পয তোন্ধলোচনো করুন এবং প্সগুন্ধলোর থবেন্ধয় আপনোর 

প্কস মযোন্ধনজোর বো হোউক্রজং থবন্ধযেন্ধজ্ঞর সোন্ধি কিো বলুন৷ যথদ এই প্লিোন্ধর বযক্রিগত এবং আন্ধয়র তিয সটিক হয় 

তোহন্ধল আপনোর প্কস মযোন্ধনজোর বো হোউক্রজং থবন্ধযেজ্ঞ আপনোন্ধক স্থোয়ী হোউক্রজং খুুঁন্ধজ থদন্ধত সহোয়তো করো 

শুরু করন্ধব৷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(েরেে োতায় যান) 
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শসেং ও হাউিরহাল্ড সশয়াে সিটিগুসল সনরয় আসম িী িেব (ক্রমশ)? 

হোউক্রজং প্দখো এবং সেোন করো আপনোর দোথয়ত্ব৷ সেোন করোর সময়, আপনোর জনয থক গুরুত্বপূণ ত আপনোর তো 

সটিকভোন্ধব থবন্ধবচনো করো উথচত৷ উদোহরণস্বরূপ, আপনোন্ধক আপনোর পথরবোর, সু্কল, ডোিোর, ইতযোথদর কোেোকোথে 

িোকোর রন্ধয়োজন হন্ধত পোন্ধর৷  
 

এই সলটােগুরলা সিভারব আমারি হাউজিং খুুঁিরত িহায়তা িরে? 

আপথন প্যমন হোউক্রজং এর জনয সেোন কন্ধরন এবং বোথড়র মোথলন্ধকর সোন্ধি কিো বন্ধলন, যথপং প্লিোর আপনোর কোন্ধে 

একজন গোইড থহসোন্ধব প্পয করো হন্ধব, আপনোর সম্ভোবয বোথড়র মোথলক এবং আপথন কোজ করন্ধন এমন প্যন্ধকোন্ধনো 

প্রোকোন্ধরর সোন্ধি।  

যথপং প্লিোর আপনোন্ধক, বোথড়র মোথলক এবং/বো একজন দোলোলন্ধক বলন্ধব: 

• আপনোর পথরবোন্ধরর আকোর ও বোথড়র ধরন্ধনর (প্যমন অযোপোিতন্ধমন্ট, রুম, SRO) জনয CityFHEPS এর 

অনুন্ধমোদন করো সন্ধব তোচ্চ ভোড়োর পথরমোণ;  

• থকেু আথি তক ইনন্ধিনথসভ যো DSS বোথড়র মোথলক বো প্ররোকোরন্ধক অেোর করন্ধত পোন্ধর; এবং  

• CityFHEPS এর উপযুিতোর সহোয়তোর চোথলন্ধয় প্যন্ধত বোথড়রমোথলক বো প্রোকোন্ধরর প্িন্ধক প্য ধরন্ধণর নথি 

রন্ধয়োজন হয়। 
 

হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর শুধুমোত্র আেনাে বযবহারেে িনয। এটিন্ধক বোথড়মোথলক বো প্রোকোরন্ধদর সোন্ধি ভোগ করো 

প্বোঝোন্ধনো হয় না।  

 

হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর আপনোন্ধক জোনোয়: 

• আপনোর সম্ভোবয CityFHEPS প্রন্টোর সহোয়তো সোথিন্ধমন্ট রোথয; 

• আপনোন্ধক কত িোকো থদন্ধত হন্ধব (আপনোর "পথরবোন্ধরর প্যয়োর"); এবং 

• আমরো CityFHEPS পোওয়োর সম্ভোবয প্যোগযতোর কোরণ খুুঁন্ধজ প্পন্ধয়থে। 

এই প্লিোরটি পথরবোন্ধরর আয় সম্পথকতত তিযও জোনোয় যো আপনোর এবং/বো আপনোর পথরবোন্ধরর জনয DSS 

েোইলটিন্ধত আন্ধে। এটি সটিক থকনো তো থনক্রিত করোর জনয আপথন এই তিযটি পয তোন্ধলোচনো করুন। আপথন 

CityFHEPS এর জনয প্যোগয থহসোন্ধব থবন্ধবথচত হন্ধল আপথন আপনোর পথরবোন্ধরর চূড়োর্ন্ প্যয়োর সহ DSS প্িন্ধক 

একটি থচটি পোন্ধবন। আপথন যখন আপনোর হোউজন্ধহোল্ড প্যয়োর প্লিোর প্পন্ধয়থেন্ধলন তোর পন্ধর আপনোর তিয 

পথরবথততত হন্ধল, আপনোর অনুন্ধমোদন্ধনর থচটিন্ধত প্য অি তরোথযর উন্ধেখ আন্ধে এবং আপনোন্ধক যো রদোন করন্ধত হন্ধব তো 

থভন্ন হন্ধত পোন্ধর। আপনোর অনুন্ধমোদন্ধনর থচটিন্ধত সটিক রদোনন্ধযোগয অি তরোথযর উন্ধেখ করো আন্ধে।  
 

CityFHEPS বযবহাে িরে আসম সিান িেরণে বাসি ভািায় সনরত োসে? আসম সিাথায় CityFHEPS 

বযবহাে িেরত োসে? 

আপথন একটি সম্পূণ ত অযোপোিতন্ধমন্ট, একটি অযোপোিতন্ধমন্ধন্টর একক রুম বো একটি এক যযযো থবথযষ্ট SRO ইউথনি 

ভোড়ো থনন্ধত CityFHEPS বযবহোর করন্ধত পোন্ধরন। প্যন্ধকোন্ধনো বোথড় থনউইয়োকত থসটির পো ুঁচ (5) নগন্ধরর মন্ধধয অবযযই 

হন্ধত হন্ধব। 

এক শয্যা বিবশষ্ট SRO ইউথনিগুথল শুধুমোত্র একজন রোপ্তবয়স্ক আন্ধেন এমন পথরবোরগুন্ধলোর জনয উপলভয। 
CityFHEPS সন্ধব তোচ্চ রথত মোন্ধস $1,751 ভোড়োর অনুন্ধমোদন প্দয়। 

একি থসন্ধেল রুম দুই জন রোপ্তবয়স্কন্ধদর প্কোন পথরবোন্ধরর জনয উপলভয। CityFHEPS এর দ্বোরো অনুন্ধমোথদত 

সন্ধব তোচ্চ ভোড়ো হল রথত মোন্ধস $1,100। 

(েরেে োতায় যান) 
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CityFHEPS বযবহাে িরে আসম সিান িেরণে বাসি ভািায় সনরত োসে? আসম আমাে CityFHEPS সিাথায় 

বযবহাে িেরত োে (ক্রমশ)? 

অি তরদোন্ধনর মোন বলন্ধত প্বোঝোয় HRA মোথলক বো বোথড়ওয়োলোন্ধক CityFHEPS ভোড়োন্ধির পে প্িন্ধক প্য সন্ধব তোচ্চ 

পথরমোণ ভতুতথক রদোন করন্ধব। HRA-র প্পন্ধমন্ট স্ট্যোন্ডোডতগুথল হন্ধলো থনউ ইয়কত থসটি আবোসন কতৃতপে (New York 

City Housing Authority, NYCHA) কতৃতক গৃহীত থবভোগ 8 এর থভথি কন্ধর থনধ তোথরত। 

প্বডরুন্ধমর সংখযো এবং সমস্ত বো থকেু ইউটিথলটি অর্ন্ভুতি আন্ধে থকনো প্সই তন্ধিযর উপর থভথি কন্ধর এই 

অি তরদোন্ধনর মোনগুথল থভন্ন হয়। থনক্রিত করুন প্য, ভোড়োর মন্ধধয ইউটিথলটি অর্ন্ভুতি িোকন্ধল আপথন জোন্ধনন প্কোন 

প্কোন ইউটিথলটি অর্ন্ভুতি। নীন্ধচর প্িথবলটি প্দখোয় প্য প্বডরুন্ধমর সংখযো এবং ভোড়োর মন্ধধয যথদ প্কোনও ইউটিথলটি 

অর্ন্ভুতি িোন্ধক তোহন্ধল প্সগুথলর রকোন্ধরর উপর থভথি কন্ধর, HRA সন্ধব তোচ্চ কত অি তরদোন করন্ধব। 

HRA সব তোথধক প্য সংখযক প্বডরুন্ধমর জনয ভতুতথক প্দন্ধব তোও অি তরদোন্ধনর মোন্ধন উন্ধেখ করো হয়। প্পন্ধমন্ট 

স্ট্যোন্ডোডতগুথল শুধুমোত্র সহোয়তো লোভকোরী পথরবোন্ধর বসবোসকোরী প্লোন্ধকর সংখযোর উপর থভথি কন্ধর টিক করো। HRA 

রথত দুই জন বযক্রির একটি প্বডরুম/ঘুমোন্ধনোর জোয়গোর জনয অি ত রদোন করন্ধব। উদোহরণস্বরূপ, যথদ 3 জন প্লোক 

িোন্ধক, তোহন্ধল HRA 2 টি প্বডরুন্ধমর অি ত রদোন করন্ধব যোর একটি ঘুমোন্ধনোর জোয়গোয় 2 জন এবং অনয একটিন্ধত 

1 জন িোকন্ধত পোরন্ধব।  

 

 

 (েরেে োতায় যান)  

েসেবারেে 

আিাে 

ইউসনরটে 

আিাে 

িমস্ত 

ইউটটসলটট 

যারত অন্তভভ টক্ত 

েরয়রে 

োন্নাে 

গযাি ও 

সবদৎু োিা 

শুিুমাে 

োন্নাে 

গযাি িহ 

শুিুমাে সবদৎু 

িহ 

সিারনা 

ইউটটসলটট 

যারত অন্তভভ টক্ত 

নয় 

1 
এক শয্যা 

বিবশষ্ট SRO 
$1,751 $1,652 $1,676 $1,727 $1,574 

1 
0 

(স্িুথডও) 
$2,335 $2,236 $2,260 $2,311 $2,158 

1 বো 2 1 $2,387 $2,275 $2,302 $2,360 $2,184 

3 বো 4 2 $2,696 $2,555 $2,586 $2,665 $2,443 

5 বো 6 3 $3,385 $3,214 $3,249 $3,350 $3,084 

7 বো 8 4 $3,647 $3,446 $3,485 $3,608 $3,296 

9 বো 10 5 $4,194  $3,963 $4,006 $4,151 $3,794 

11 বো 12 6 $4,741 $4,510 $4,553 $4,698 $4,341 

13 বো 14 7 $5,288 $5,057 $5,100 $5,245 $4,888 

15 বো 16 8 $5,835 $5,604 $5,647 $5,792 $5,435 

17 বো 18 9 $6,383 $6,152 $6,195 $6,340 $5,983 

19 বো 20 10 $6,930 $6,699 $6,742 $6,887 $6,530 
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যসদ আসম আমাে শসেং সিটিরত যা উরেখ আরে তাে সথরি িম সবডরুম থািা অযাোটটরমে খুুঁরি োই? 

HRA রকৃত ভোড়োর উপর থভথি কন্ধর স্ট্যোন্ডোডত পথরন্ধযোধ করন্ধব, যথপং প্লিোর থহসোন্ধব নয়। উদোহরণস্বরূপ, যথদ 

আপনোর যথপং প্লিোন্ধর উন্ধেখ িোন্ধক প্য আপথন 3 টি প্বডরুম িোকো একটি অযোপোিতন্ধমন্ট ভোড়ো থনন্ধত পোন্ধরন, থকন্তু 

যথদ আপথন 2 টি প্বডরুন্ধমর একটি অযোপোিতন্ধমন্ট ভোড়ো কন্ধরন, তোহন্ধল আমরো 2 টি প্বডরুম িোকো অযোপোিতন্ধমন্ধন্টর 

জনযই স্ট্যোন্ডোডত রদোন করব। আপথন প্য থনথদতষ্ট ইউথনিটি প্দখন্ধেন বো আপথন প্য থবন্ধযে পথরথস্থথতর সমু্মখীন হন্ধত 

পোন্ধরন প্স সম্পন্ধকত আপনোর যথদ প্কোন্ধনো রশ্ন িোন্ধক, তোহন্ধল আপনোর প্কস মযোন্ধনজোরন্ধক ইউথনিটিন্ধক পয তোন্ধলোচনোর 

জনয বোড়োন্ধনোর জনয বলুন। 
 

যসদ আসম আমাে শসেং সিটিরত যা উরেখ আরে তাে সথরি সবসশ সবডরুম থািা অযাোটটরমে 

খুুঁরি োই? 

HRA আপনোর ঘন্ধরর সব তোথধক ইউথনন্ধির আকোন্ধরর উপর থভথি কন্ধর স্ট্যোন্ডোডত পথরন্ধযোধ করন্ধব। উদোহরণস্বরূপ, 

যথদ আপনোর যথপং প্লিোন্ধর উন্ধেখ িোন্ধক প্য আপথন 2 টি প্বডরুম িোকো একটি অযোপোিতন্ধমন্ট ভোড়ো থনন্ধত পোন্ধরন, 

প্সন্ধেন্ধত্র আপথন 3 টি প্বডরুন্ধমর একটি অযোপোিতন্ধমন্ট ততথদন পয তর্ন্ ভোড়োয় থনন্ধত পোরন্ধবন যতথদন পয তর্ন্ এটি 

2 টি প্বডরুম িোকো একটি অযোপোিতন্ধমন্ধন্টর প্পন্ধমন্ট স্ট্যোন্ডোডতন্ধক ($2,696) পূরণ করন্ধব। 
 

আসম যসদ এমন এিটট অযাোটটরমে খুুঁরি োই সযখারন ভািাে েসেমাণটট িমস্ত ইউটটসলটট িহ 

অযাোটটরমরেে মরতা এিই, সিন্তু ইউটটসলটটগুসল অন্তভভ টক্ত নয়, তাহরল িী হরব? আসম সি ভািা 

িমারনাে িনয বাসিওয়ালাে িারথ িভ জক্ত িেরত োসে এবং আসম োথ টরিযে অথ টোসশটট েসেরশাি 

িেরত োসে? 

বোথড়ওয়োলো যথদ ইউটিথলটি সরবরোহ নো কন্ধর, তোহন্ধল HRA ইউটিথলটি সহ অযোপোিতন্ধমন্ধন্টর জনয অি ত রদোন করন্ধব 

নো। প্কোন ইউটিথলটিগুথল রদোন করো হন্ধে, যথদ থকেু িোন্ধক, তো HRA-প্ক জোথনন্ধয়, বোথড়ওয়োলোন্ধদর অবযযই একটি 

েম ত পূরণ করন্ধত হন্ধব। এবং নো, বোথড়ওয়োলোর সোন্ধি সোইড থডন্ধলর অনুমথত প্নই।  
 

DSS-এে সি অযাোটটরমে/ইউসনরটে িনয অনয সিানও আবশযিতা আরে? 

হযো ুঁ। ধোরো 8-এর সদৃযভোন্ধব, সমস্ত ভোড়োন্ধক অবযযই একটি ভোড়োর প্যৌক্রিকতো পরীেোয় পোস করন্ধত হন্ধব, যোর অি ত 

হল চোজত করো ভোড়োর পথরমোণটি আন্ধযপোন্ধযর এলোকোর অনযোনয অনুরূপ ইউথনন্ধির প্চন্ধয় প্বথয হন্ধত পোন্ধর নো। সমস্ত 

কোগজপত্র DSS-এর কোন্ধে জমো প্দওয়োর পন্ধর ভোড়োর প্যৌক্রিকতো পরীেো করো হন্ধব।  
 

আমারি িত ভািা প্রদান িেরত হয় তা সি সনি টাসেত েরয়রে? 

আপনোর রদোন করো ভোড়োর পথরমোণ অন্ধনকগুথল কোরন্ধণর দ্বোরো থনধ তোরণ করো হয়। এটি আপনোর পথরবোন্ধরর আকোর 

এবং পথরবোন্ধরর রথতটি সদন্ধসযর আয় অর্ন্তভুি কন্ধর।  
 

CityFHEPS আমাে বাসিে মাসলিরি িত প্রদান িরেরে আমারি িত প্রদান িেরত হরব আসম তা সি 

িরে িানব? 

আপথন যথদ CityFHEPS এর জনয অনুন্ধমোথদত হন তোহন্ধল আমরো আপনোর বোথড়ওয়োলোর কত িোকো প্দন্ধব এবং 

আপনোন্ধক কত িোকো থদন্ধত হন্ধব তো থবস্তোথরতভোন্ধব জোথনন্ধয় আমরো আপনোন্ধক একটি অনুন্ধমোদন্ধনর থবজ্ঞথপ্ত পোিোব।  
 

মাসিি অথ টপ্রদান িীভারব িাি িরে? 

DSS আপনোর ভোড়োর CityFHEPS অংযটির জনয রথত মোন্ধস আপনোর বোথড়ওয়োলোন্ধক একটি প্চক রদোন করন্ধব।  
 

 

 

 

(েরেে োতায় যান) 

 



DSS-7n (B) 12/23/2022 (page 7 of 9)                Department of Social Services 
(E) 03/30/2023 LLF Human Resources Administration 
 

 

যসদ আমাে লীরি বলা থারি সয এিটট সনসদটষ্ট তাসেরখে মরিয িমস্ত ভািা েসেরশাি িেরত হরব, নাহরল 

সলট িী সদরত হরব? 

যতেণ পয তর্ন্ প্য মোন্ধস ভোড়ো বন্ধকয়ো হয় প্সই মোন্ধসই অি তরদোন করো হন্ধে, ততেণ প্সটিন্ধক প্দথর থহসোন্ধব থবন্ধবচনো 

করো হয় নো। প্কোনও বোথড়ওয়োলো এরপন্ধরও প্লি েী চোজত করোর প্চষ্টো করন্ধত পোন্ধরন, তন্ধব শুধুমোত্র প্লি েী-এর জনয 

আপনোন্ধক উন্ধেদ করো যোন্ধব নো। 
 

বাসিওয়ালা সি সলট িী-এে িনয আমারি আদালরত সনরয় সযরত োরেন? 

বোথড়ওয়োলো আপনোন্ধক শুধুমোত্র প্লি েী-এর জনয হোউক্রজং প্কোন্ধিত থনন্ধয় প্যন্ধত সেল হন্ধবন নো। ভোড়োর CityFHEPS 

অংন্ধযর জনয চোজত করো প্লি েী-এর জনয বোথড়ওয়োলো আপনোন্ধক স্মল প্েইমস প্কোন্ধিতও থনন্ধয় প্যন্ধত পোরন্ধবন নো। 

তন্ধব, যথদ আপনোর অংযটি থবলথম্বত হয় এবং প্লি েী চোজত করো হন্ধয় িোন্ধক, তোহন্ধল তোরো আপনোন্ধক স্মল প্েইমস 

প্কোন্ধিত থনন্ধয় প্যন্ধত পোন্ধরন। আপনোর পথরবোন্ধরর অংযটি পথরন্ধযোধ করন্ধত আপনোর যথদ সমসযো হয়, তোহন্ধল কী কী 

সোহোযয পোওয়ো প্যন্ধত পোন্ধর তো প্দখন্ধত Homebase-এর সোন্ধি প্যোগোন্ধযোগ করুন। আপনোর কোেোকোথে Homebase-এর 

অবস্থোন খুুঁন্ধজ প্পন্ধত 311 এ কল করুন। 
 

আসম যতসদন CityFHEPS োব ততসদন েয টন্ত আমাে সি এিই আবািরন থািাে অসিিাে আরে? 

সোধোরণত, আপথন একটি ভোড়ো-থনয়থিত ইউথনন্ধি িোকন্ধল, আপথন আপনোর ইউথনন্ধি িোকন্ধত পোন্ধরন। অনযিোয়, 

আপনোর ইউথনন্ধি িোকোর অথধকোর আপনোর লীন্ধজর যন্ধততর উপর থনভতর কন্ধর। 
 

আমাে আরয়ে েসেবতটন হরল ও আসম আমাে প্ররদয় অংশ সদরত না োেরল িী িেব? 

আপনোর আন্ধয়র নতুন নথি সংযুি কন্ধর HRA-এর কোন্ধে সংন্ধযোধন্ধনর অনুন্ধরোধ জমো থদন্ধত পোন্ধরন। আপথন আপনোর 

CityFHEPS ভোড়ো সহোয়তো সম্পূরক অি তপথরমোন্ধণর পথরবততন্ধনর জনয অনুন্ধরোধ অনলোইন্ধন এখোন্ধন প্পন্ধত পোন্ধরন: 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page। 
 

আমাে ভািা িখন বািরব? 

আপথন একটি ভোড়ো-থনয়থিত অযোপোিতন্ধমন্ধন্ট িোকন্ধল, আপনোর ভোড়ো শুধুমোত্র রন্ধযোজয আইনকোনুন অনুযোয়ী 

বোড়ন্ধব। আপথন ভোড়ো-থনয়থিত ইউথনন্ধি নো িোকন্ধল আপনোর বোথড়ওয়োলো লীন্ধজর নবীকরন্ধণর সময় আপনোর ভোড়ো 

পোন্ধরন। আপথন আপনোর পুনন তবীকরন্ধণ ভোড়ো বৃক্রদ্ধর পথরমোণ সহ একটি স্বোেথরত থলজ জমো করন্ধত পোন্ধরন অিবো 

আপনোর CityFHEPS ভোড়ো সহোয়তো সম্পূরক অি ত পথরমোন্ধণ পথরবততন্ধনর জনয অনুন্ধরোধ অনলোইন্ধন এখোন্ধন প্পন্ধত 

পোন্ধরন: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(েরেে োতায় যান) 
 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page


DSS-7n (B) 12/23/2022 (page 8 of 9)                Department of Social Services 
(E) 03/30/2023 LLF Human Resources Administration 
 

 
যসদ আমাে বাসিমাসলি বরল সয আমারি অসতসেক্ত টািা সদরত হরব তাহরল সি হরব? 

আপনোর আশ্রয় ভোতো হ্রোস নো হওয়ো পয তর্ন্ আপনোর বোথড়ওয়োলো আপনোন্ধক আপনোর পথরবোন্ধরর জনয থনধ তোরণত 

অন্ধি তর প্চন্ধয় প্বথয অি ত রদোন করোর কিো বলন্ধব নো। যথদ এরকম ঘন্ধি তোহন্ধল আপনোন্ধক যত অন্ধি তর পোি তকয হন্ধব তো 

রদোন করন্ধত হন্ধব। আপনোর বোথড়মোথলক আপনোন্ধক থসথকউথরটি থডন্ধপোক্রজি রদোন করন্ধত বলন্ধত পোরন্ধব নো কোরণ 

DSS থসথকউথরটির জনয তোন্ধদরন্ধক একটি ভোউচোর প্দয়। আপনোর বোথড়মোথলক যথদ আপনোন্ধক আরও অি ত রদোন 

করন্ধত বন্ধল তোহন্ধল অনুগ্রহ কন্ধর আপনোর প্কস মযোন্ধনজোর বো হোউক্রজং থবন্ধযেজ্ঞন্ধক জোনোন। 
 

যসদ বাসিমাসলি বরল তাো CityFHEPS সনয়সন সিরেরে সি হরব? 

বোথড়মোথলক/প্রোকোররো আপনোন্ধক ভোড়ো প্দওয়োর থবেয়টিন্ধক অস্বীকোর করন্ধত পোরন্ধব নো কোরণ আপথন CityFHEPS 

প্পন্ধয়ন্ধেন। এটিন্ধক "আন্ধয়র উৎস" এর ববেময বলো হয় এবং এটি থনউ ইয়কত থসটিন্ধত প্বআইনী। প্যন্ধহতু আপথন 

CityFHEPS প্পন্ধয়ন্ধেন তোই যথদ বোথড়মোথলক আপনোন্ধক বোথড় ভোড়ো থদন্ধত অস্বীকোর কন্ধর তোহন্ধল 718-557-1399 এ 

DSS আন্ধয়র উৎন্ধসর ববেমযন্ধত অনুগ্রহ কন্ধর কল করুন। 
 

আমাে িাহারযযে প্ররয়ািন হরল বা CityFHEPS িম্পরিট আমাে সিানও প্রশ্ন থািরল আসম িারি 

িল িেব? 

আপনোর প্য প্কোন্ধনো রশ্ন িোকন্ধল রিন্ধম আপনোর প্কস মযোন্ধনজোর বো হোউক্রজং প্েযোথলন্ধস্ট্র সোন্ধি কিো বলো উথচত।.  
 

আমাে ভািা প্রদান িেরত সিারনা িমিযা হরল বা আশ্রয় তযাগ িোে েে আবািন িম্পসিটত অনয 

সিারনা িমিযা হরল িী হরব? 

আশ্রয় তযোগ করোর পন্ধর, পরবতী পথরচয তো পথরন্ধেবোর জনয আপথন প্হোমন্ধবন্ধসর সোন্ধি প্যোগোন্ধযোগ করন্ধত পোন্ধরন। 

লীন্ধজর নথবকরন্ধণর সময় ভোড়ো প্বন্ধড় যোওয়ো সহ, ভোড়ো রদোন্ধন প্কোন্ধনো সমসযো হন্ধল অথবলন্ধম্ব তোন্ধদর সোন্ধি 

প্যোগোন্ধযোগ করুন। আপনোর থনকিবতী প্হোন্ধমন্ধবন্ধসর অবস্থোন জোনন্ধত 311 নম্বন্ধর বো আপনোর নন-প্রথসন্ধডথন্টয়োল 

প্রোভোইডোরন্ধক প্েোন করুন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(েরেে োতায় যান) 
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আেনাে িানা উসিত 

• একজন বোথড়ওয়োলো বো দোলোল CityFHEPS গ্রহণ করো অস্বীকোর করন্ধত পোন্ধরন নো। 

CityFHEPS গ্রহণ করোর রতযোখযোন NYC মোনবোথধকোর আইন অনুযোয়ী আন্ধয়র ববেন্ধমযর উত্স 

গিন করন্ধত পোন্ধর। 

• সোইড থডল থনথেদ্ধ। সোইড থডল হল যখন প্কোন্ধনো বোথড়ওয়োলো বো দোলোল আপনোন্ধক অথতথরি 

অথগ্রম বো চলন্ধত িোকো প্পন্ধমন্ট চোন। 

• যথদ বোথড়ওয়োলো বো দোলোল CityFHEPS রতযোখোন কন্ধরন বো একটি সোইড থডল করোর কিো বন্ধলন 

তোহন্ধল 718-557-1399 নম্বন্ধর DSS আন্ধয়র উত্স এর ববেমযন্ধত কল করুন। 

• HRA থনরোপিোর ভোউচোরটি থনরোপিোর প্পন্ধমন্ট থহসোন্ধব থবন্ধবথচত হয়। একজন বোথড়মোথলক বো 

প্রোকোন্ধরর আপনোন্ধক থসথকউথরটির জনয অথতথরি অি ত রদোন করোর কিো বলো উথচত নয়। 

• দোলোন্ধলর আপনোন্ধক অথতথরি দোলোথল প্দওয়োর কিো বলো উথচত নয় কোরণ DSS আপনোর 

দোলোলন্ধক দোলোথল রদোন কন্ধরন্ধে। 

• আপনোর বোথড়মোথলক আপনোন্ধক একটি অনয ইউথনন্ধি সন্ধর যোওয়োর জনয প্জোর করন্ধত পোন্ধর নো। 

• আপথন অনুসেোন করোর সময় ইউথনিটি প্দন্ধখথেন্ধলন ও প্যটি আপনোন্ধক প্দওয়ো হন্ধে প্সটি 

একই ইউথনি নো হন্ধল অথবলন্ধম্ব 718-557-1399 নম্নন্ধর HRA রতোরণো হিলোইন্ধন প্েোন করুন। 

 
 

CityFHEPS এভোন্ধব প্েডোন্ধরল আইন্ধনর ধোরো 8-এর কম তসূথচর মন্ধতো, েোক্রন্ডংন্ধয়র জনয উপলভয, এটি সহোয়তো রদোন 

কন্ধর িোন্ধক, যোর অর্ন্ভুতি বোথড়র মোথলক এবং ভোড়োন্ধিন্ধদর কোন্ধে ভোড়োর প্েন্ধত্র থনথদতষ্ট পথরমোণ আথি তক সহোয়তো, 

যোরো একটি বোথড়র মোথলক-ভোড়োন্ধি সম্পকত স্থোপন করন্ধত চোয়৷ প্যন্ধকোন্ধনো চুক্রিবদ্ধ সম্পকত সম্পূণ তভোন্ধব কম তসূথচন্ধত 

অংযগ্রহণকোরী রথতটি ভোড়োন্ধি এবং কম তসূথচন্ধত অংযগ্রহণকোরী রথতটি ভোড়োন্ধির বোথড়র মোথলকন্ধদর মন্ধধয হন্ধয় 

িোন্ধক৷ প্যন্ধকোন্ধনো চুক্রিবদ্ধ সম্পকত প্কবলমোত্র কম তসূথচন্ধত রথতটি অংযগ্রহণকোরী ভোড়োন্ধি এবং কম তসূথচন্ধত 

অংযগ্রহণকোরী রথতটি ভোড়োন্ধির বোথড়র মোথলকন্ধদর মন্ধধয হন্ধয় িোন্ধক৷ 


