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CityFHEPS ে�া�ােম অংশ�হণকারী চুি� 

 
ে�া�ােমর আেবদনকারীর নাম:_________________________________________________________  
 
আিম, ______________________________________, িন�িলিখত ইউিনটিট, েযিটেক আিম বয্ি�গত ভােব 
েদেখিছলাম েসিটর জনয্ ভাড়া িদেত আমার পিরবারেক সহায়তা করার জনয্ CityFHEPS ে�া�াম েথেক মািসক 
ের�াল সহায়তার জনয্ আেবদন কেরিছ: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

আিম বুিঝেছ এবং িন�িলিখতগেলার সােথ স�ত: 

1. আিম এেত স�ত: 

• আয় ও পিরবােরর গঠন স�েকর্  িনভুর্ ল, স�ূণর্ ও বতর্ মান তথয্ �দান করেত হেব; 

• আমােদর পিরবােরর উপযু�তা যাচাই করার জনয্ �েয়াজনীয় সমথর্নীয় নিথ �দান করা; 

2. আমার �দান করা CityFHEPS এর জনয্ আেবদনপে�র সােথ স�িকর্ ত েয েকান তথয্ HRA �ারা যাচাইকরণ 
সােপে�। আমার �দান করা েকােনা তথয্ ভুল হেল, আমােক CityFHEPS �ারা অ�ীকার করা হেত পাের৷ 

3. CityFHEPS এর অনুেরােধ আমার েদওয়া তথয্ যাচাই বা িনি�ত করার জনয্ আিম তদে�র সােথ স�ত৷ যিদ 
অিতির� তেথয্র অনুেরাধ করা হয়, তাহেল আিম তা �দান করব।  
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আিম CityFHEPS এর জনয্ অনুেমািদত হেল আিম আবার িন�িলিখত বুিঝ এবং েসগেলার সােথ স�ত হি�: 

1. আমার CityFHEPS অনুেমাদেনর িব�পিত আমার CityFHEPS ের�াল সহায়তা সাি�েম� অয্ামাউ� তািলকাব� 
করেব৷  

2. HRA �িত মােস আমার বািডমািলক েক (বা তােদর মেনানীতেদর) সরাসির CityFHEPS ের�াল সহায়তা সাি�েম� 
অয্ামাউ� েপ করেব৷  

3. আিম বুিঝ েয HRA একিট ের�াল সহায়তা সাি�েম� অয্ামাউ� েপ করেব৷ আিম যিদ নগদ সহায়তােত থািক তাহেল 
HRA আমার বািড়মািলক (বা বািড়মািলেকর মেনানীতেক) একিট আ�য় ভাতাও �দান করেত পাের৷ আিম বুিঝ েয 
আমার ভাড়ার অবিশ� অংশ পিরেশাধ করার জনয্ আিম দায়ী। 

4. আিম দায়ব� এমন সম� কােজর সহায়তােক নিথব� করেত স�ত হি�। এই কােজর সহায়্তায় রেয়েছ পাবিলক 
েবিনিফট এবং কর ে�িডট েযমন আনর্ড ইনকাম টয্া� ে�িডট (Earned Income Tax Credit, EITC), দয্ চাই� 
টয্া� ে�িডট (Child Tax Credit, CTC) এবং চাই� েকয়ার টয্া� ে�িডট (Child Care Tax Credit, CCTC)। 
কর ��িতর সে� সহায়তার জনয্, আিম www.nyc.gov/taxprep এ েযেত পাের বা "কর ��িতর সহায়তার" জনয্ 
311 এ কল করেত পাির৷ 

5. আমার হাউিজং ধের রাখার জনয্ আমােক সেবর্াত্তম �েচ�া করেত হেব।  

6. আিম আমার �ানীয় েহামেবস অিফস বা বািড়ওয়ালা-ভাড়ােট মধয্�তা এবং িবেরাধী িনবর্াসন েসবার মতন অনয্ানয্ 
মেনানীত পিরেষবা �দানকারীর েথেক সহায়তা বা েরফারাল েপেত পাির৷  

7. আমার পিরবােরর থাকা সম� সদসয্ যারা নগদ সহায়তার (CA) উপযু� তারা অবশয্ই CA পােব৷  

8. আিম পিরবার যিদ েকােনা েফডােরল বা িবভাগ 8 বা FHEPS সহ ে�ট হাউিজং সুিবধা পাওয়ার উপযু� হয় তাহেল 
আমােক এই সুিবধাগেলা পাওয়ার জনয্ অবশয্ই আেবদন করেত হেব এবং অফার করা হেল েসগেলােক �ীকার করেত হেব৷  

9. আমার পিরবার যিদ HRA আ�য় পাওয়ার েযাগয্ হয় তাহেল আমার পিরবার েসই েলােকেদর অ�র্ভু� করেত পারেব না 
যারা আমার পিরবারেক HRA আ�য় পাওয়ার উপযু� বিনেয়েছ৷ 

10. একিট নতুন আবােস চেল যাওয়ার আেগ আমােক অবশয্ই HRA এর অনুমিত েপেত হেব৷ 

11. আিম অিবলে� HRA েক 929-221-0043 ন�ের েফান কের অবিহত করেত স�ত, যিদ:  

• আিম অনয্ েকাথাও সের েগেল 

• আিম িনবর্াসন কাগজপে�র সে� পিরেবিশত করিছ; 

• আমার বািড়মািলক বা আিম যােক ভাড়া িদই তার পিরবতর্ ন হেল; বা 

• যিদ আমার ভাড়া বািক পের যায়৷  

 
12. যিদ আিম একিট রেমর বা একিট একক রম অেকােপি� (SRO) এর জনয্ ভাড়া িদেয় থািক এবং আমার পিরবাের  

18 বছর বেয়েসর কম কাউেক েযাগ করার পিরক�না কির তাহেল আমােক 929-221-0043 ন�ের েফান করার 
মাধয্েম অিবলে� HRAেক সূিচত করেত হেব সুতারং একিট অয্াপাটর্ েমে� যাওয়ার জনয্ সহায়তা েপেত পাির৷  

http://www.nyc.gov/taxprep
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13. আিম বুেঝিছ েয CityFHEPS েক অনয্ ের�াল সহায়তার সােথ একি�ত করা যােব না ে�া�াম, HRA এর 

পূেবর্ অনুেমাদন ছাড়া৷  

14. CityFHEPS ে�া�ােমর �শাসেন আিম িসিটর সােথ পুেরাপুির সহেযািগতা করেবা৷  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় �া�র  
 
ে�া�াম অংশ�হণকারী িববৃিত বুঝেত পাের এবং তার শতর্ াবলীর সােথ স�ত হওয়া পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷  
 
_________   _____________________________________  
তািরখ    ে�া�াম আেবদনকারীর �া�র  
 
আিম এই ে�া�াম অংশ�হণকারী ে�টেম� বুঝেত পারা পেরিছ এবং বুেঝিছ৷ আিম HRA এবং CityFHEPS ে�া�ােমর �শাসেনর 
সােথ পুেরাপুির সহেযািগতা করেত স�ত এবং আমার আয় এবং েকান অিতির� তথয্ স�েকর্  �েয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ কির। আিম 

CityFHEPS এর HRA এর �শাসেনর সােথ স�িকর্ ত েকানও তথয্ যাচাই বা িনি�ত করার জনয্ তদে�র সােথ একমত।  
 
_________  ____________________________         ____________________________  
তািরখ   পিরবােরর সদেসয্র নাম     পিরবােরর সদেসয্র �া�র 
 
_________  ____________________________         ____________________________  
তািরখ   পিরবােরর সদেসয্র নাম     পিরবােরর সদেসয্র �া�র 
 
_________  ____________________________         ____________________________  
তািরখ   পিরবােরর সদেসয্র নাম     পিরবােরর সদেসয্র �া�র 
 

আপনার জানা উিচত 

• একজন বািড়মািলক বা ে�াকার CityFHEPS �ীকার করার জনয্ �তয্খয্ান করেত পাের না। CityFHEPS �হণ 

করার �তয্াখয্ান NYC মানবািধকার আইন অনুযায়ী আেয়র ৈবষেময্র উত্স গঠন করেত পাের। 

• বািড়মািলক বা ে�াকােরর সােথ সাইড ডীল িনিষ�। 
• যিদ বািড়মািলক বা ে�াকার CityFHEPS �তয্াখান কেরন বা একিট সাইড িডল করার করা বেলন তাহেল  

929-221-6576 ন�ের DSS আেয়র উত্স এর ৈবষময্েত কল করন। 

• HRA িনরাপত্তার ভাউচারিট িনরাপত্তার েপেম� িহসােব িবেবিচত হয়। একজন বািড়মািলক বা ে�াকােরর আপনােক 

িসিকউিরিটর জনয্ অিতির� অথর্ �দান করা কথা বলা উিচত নয়। 

• ে�াকারেদর েকান অিতির� ে�াকার িফ িদেত আপনােক িজ�াসা করা উিচত নয়। 

• আপনার বািড়মািলক আপনােক আলাদা ইউিনেট সের যাওয়ার জনয্ েজার করেত পাের না। 
• আপিন অনুস�ান করার সময় ইউিনটিট েদেখিছেলন ও েযিট আপনােক েদওয়ার কথা িছল যিদ এিট েসই একই ইউিনট না 

হেয় থােক তাহেল অিবলে� 718-722-8001 ন�ের HRA �ডর্  হটলাইেন কল করন। 
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িন�িলিখত �া�বয়� পিরবােরর সদসয্েদর কােছ িন�িলিখত কারণ(গেলা) এর কারেণ এই চুি�র �া�িরত অনুিলিপ েনই: 

 
 
 
  
 
_____________________________________           
েকস ময্ােনজার বা হাউিজং িবেশষে�র নাম  
 
_____________________________________    _____________ 
েকস ময্ােনজার বা হাউিজং িবেশষে�র �া�র     তািরখ   
 
 
েকস ময্ােনজার বা হাউিজং িবেশষে�র �াক্ষর উপেরর িনেদর্ িশত পিরবােরর সদসয্ তথয্ িনি�ত কের। 
 
 
CityFHEPS েফডােরল ধারা 8 �কে�র মেতাই, তহিবল উপলভয্তার শতর্ াধীন, িনিদর্� পিরমাণ ঘর ভাড়ার সহায়তা সহ 
বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট েয বািড়ওয়াল-ভাড়ােট স�কর্  �াপেনর জনয্ সহায়তা �দান কের। েযেকান চুি�ব� স�কর্  স�ূণর্ভােব 
কমর্সূিচেত �িতিট অংশ�হণকারী ভাড়ােট এবং কমর্সূিচেত অংশ�হণকারী �িতিট ভাড়ােটর বািড়র মািলকেদর মেধয্ হেয় থােক৷ 
 
 
 

আপিন িক শারীিরক বা মানিসক ভােব অসু� বা �িতব�ী? এই অব�ার কারেণ এই িব�ি� বুঝেত িক আপনার 
অসুিবধা হে� অথবা এই িব�ি�েত যা করেত বলা আেছ তা করেত পারেছন না? HRA এ অনয্ানয্ েসবা েপেত এই শতর্ িট িক 
কিঠন কের েতােল? আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির। 212-331-4640 এই ন�ের আমােদর েফান করন। আপিন 
একিট HRA অিফেস যাওয়ার সময় আপিন সহায়তার জনয্ িজ�াসা করেত পােরন৷ আইেনর অধীেন আপনার কােছ এই 
ধরেণর সহায়তার িবষেয় িজ�াসা করার অিধকার রেয়েছ৷ 

 
 
 
 
 
 
 


