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তারিখ:  

রিফারিিং এজেরি/CBO:  
  

CityFHEPS-এর জন্য আবেদন্ 
(অ্যাপার্ট বেন্ট এেং একক রুে অ্ধিকার ইউধন্র্) 

(Bengali) 
 

রিম্নরিরখত পরিবাজিি েিয এটি একটি CityFHEPS আজবদি। পরিবাজিি পক্ষ রেজক, সমূ্পর্ণ কিা CityFHEPS 

পযাজকট কভাি শীজটি সাজে আমিা এই আজবদিটি েমা কিরি। যরদ রযাগ্য হয়, অিগু্রহ কজি অিুজমাদি করুি এবিং 
উপযুক্ত সামারেক পরিজেবা রবভাজগ্ি (Department of Social Services, DSS) রেক এবিং িরেপত্র োরি করুি।   
 

 

 
 
 
 

(পবরর পষৃ্ঠায় যান্) 

1. ররফাবরল সূত্র 2. অ্ন্ুবরাবির িরন্: 

 APS           DYCD 

 ACS           Homebase 

 োকাি েিয         িতুি োয়গ্ায় যাওয়াি েিয 
 স্থািান্তজিি পদজক্ষপ 

3. পধরোর ধেষয়ক তথ্য 
আজবদিকািীি িাম: িগ্দ সহায়তা (Cash Assistance, CA) রকস িম্বি: 

ঠিকািা: প্রাপ্তবয়স্ক: অপ্রাপ্তবয়স্ক রশশু: 

ন্াে 
জন্ম 
তাধরখ 

আবেদন্কারীর 
সবে সম্পকট  

CA 
ধিধত আয়/অ্ন্তর 

আবয়র 
িরণ 

  ধন্বজ    
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4. পধরোর ধেষয়ক তথ্য  

1. রিজেি ভাডা: $ ____________ 

 a. এটা ভাডা রিয়রিত অযাপাটণ জমন্ট? হযাাঁ   িা 
 

 

i. হযাাঁ হজি, ভাডাটি রক "পক্ষপাতমূিক"? হযাাঁ   িা 
 

 

ii. হযাাঁ হজি, "অ-পক্ষপাতমূিক" ভাডা কত? _________________ $ ____________ 

 b. তাপ ও গ্িম পারি/েজিি খিে রক ভাডায় অন্তভুণ ক্ত? হযাাঁ   িা 
 

 

2. CA পরিবাজিি আকাি $ ____________ 

 3. CA-এি উপি পরিবাজিি রমাট আয়: $ ____________ 

 4. 4a বা 4b-এি রেজয় রবরশ অেণিারশ রিখুি $ ____________ 

 a. CA পরিবাজিি েিয মারসক স্ট্যান্ডার্ণ  CA আশ্রয়স্থি ভাতা হি $ __________ 
 

b. CA পরিবাজিি মারসক রমাট আজয়ি 30% হি $ __________  

5. CA-রত রিই এমি পারিবারিক সদজসযি আয় (প্রজযােয হজি): $ ____________ 

 a. CA পরিবাজিি মারসক রমাট আজয়ি 30% (যরদ প্রজযােয হয়) $ __________  

6. # 4 এবিং # 5a-এি রমাট রিখুি $ ____________ 

 7. প্রস্তারবত CityFHEPS মারসক ভাডা সহায়তা (#1 মাইিাস #6): $ ____________ 

 8. অিুজিাধকৃত ভাডা বজকয়াি অিুদাি (প্রজযােয হজি): $ ____________ 

 9. অিুজিাধকৃত আইরি ও মািশাজিি রপজমন্ট (প্রজযােয হজি): $ ____________ 

  

5. অ্যাপার্ট বেবন্টর তথ্য 

বারডওয়ািাি িাম:  

োধিওয়ালার ঠিকান্া: ভািার ঠিকান্া 

িম্বি, িাস্তা, অযাপাটণ জমন্ট/রুম: িম্বি, িাস্তা, অযাপাটণ জমন্ট/রুম: 

শহি: রস্ট্ট: রেপ রকার্: শহি: রস্ট্ট: রেপ রকার্: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(পবরর পষৃ্ঠায় যান্) 
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6. রপবেবন্টর অ্ন্ুবরাি 

ন্তুন্ অ্যাপার্ট বেবন্ট যাওয়া 

 $________________ অজেণি রপজমন্ট, যা প্রেম সমূ্পর্ণ মাজসি ভাডাি প্ররতরিরধত্ব কজি এবিং: 
CityFHEPS মারসক ভাডা সহায়তা পরিপূিজকি 3 মাস 

অ্থ্ো 
CityFHEPS মারসক ভাডা সহায়তা পরিপূিজকি যরদ উপিব্ধ হয়, 11 মাস রিম্নরিরখজতি   
অিুকূজি প্রজদয় কিা হজয়জি: 

_____________________________________________________________ 
(বারডওয়ািা বা অিুজমারদত প্রাপ্তা)

 $________________ অজেণি রপজমন্ট, যা ররাকাজিি রফ প্ররতরিরধত্ব কজি, রিম্নরিরখজতি অিুকূজি প্রজদয় কিা  
হজয়জি: 

_____________________________________________________________ 
(ররাকাজিি িাম বা রকাম্পারিি িাম) 

 
$4,300.00 রপজমন্ট মাজি হি ইিজসরন্টভ রবািাস 
 
যরদ গ্রাহক রিে আিম্ভ হওয়াি তারিজখি আজগ্ প্রজবশ কিজত পাজিি তাহজি বজে টিক রদি* 

*  অিুজমাদজিি পি যরদ এক রদজিি মজধয পরিবাি প্রজবশ কিজত পাজিি তাহজি আিংরশক ভাডা পাওয়া যাজব 
(মাজসি 3য় রদজি বা তাি আজগ্ বা মাজসি সমারপ্তি 3য় রদি বা তাি আজগ্ অিুজমাদি বাজদ)। এই মাজসি 3য় 
রদি বা তাি আজগ্ অিুজমাদজিি রক্ষজত্র, রসই মাসজক প্রেম সমূ্পর্ণ মাস রহজসজব গ্র্িা কিা হজব। 

েতট োন্ অ্যাপার্ট বেন্ট সংরক্ষণ করা 
 

$____________,অজেণি রপজমন্ট যা _____________, রময়াজদি বজকয়াি প্ররতরিরধত্ব কজি, রিম্নরিরখতজক প্রজদয় 
কিা হজয়জি: 

_____________________________________________________________ 
(বারডওয়ািা বা অিুজমারদত প্রাপ্তা) 

 
$____________,অজেণি রপজমন্ট, যা আইরি এবিং মাশণাি রফ-এি প্ররতরিরধত্ব কজি, রিম্নরিরখতজক প্রজদয় কিা 

হজয়জি: 

              
_____________________________________________________________ 

(রকাম্পারিি িাম) 
 

 
 

 
 

(পবরর পষৃ্ঠায় যান্) 
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প্রতযয়ন্: 

আরম েরিমািাি অধীজি র াের্া কিরি রয এই আজবদজি আমাি রদওয়া তেয এবিং প্রদত্ত িরে আমাি সজবণাত্তম জ্ঞাি 

অিুসাজি রিভুণ ি এবিং সমূ্পর্ণ। আরম এই আজবদিটি স্বাক্ষি কজি প্রতযয়ি কিরি রয আমাি েমা রদওয়া তেয যাোই বা 
রিরিত কিজত রিউইয়কণ  শহজিি মািব সম্পদ প্রশাসি (New York City Human Resources Administration, 

HRA) আজয়ারেত তদজন্ত এবিং CityFHEPS প্রকজে আমাি রযাগ্যতা রিধণাির্ কিজত সম্মরত োিারি। 
 

 
 
 

আপধন্ ধক শারীধরক ো োন্ধসকভাবে অ্সুি ো প্রধতেন্ধী? এই অবস্থাি কািজর্ এই রবজ্ঞরপ্ত বুঝজত রক 

আপিাি অসুরবধা হজি অেবা এই রবজ্ঞরপ্তজত যা বিা আজি তা বুঝজত পািজিি িা? এই অবস্থাি কািজর্ কী 
HRAএি অিয পরিজেবাগুরি রপজত আপিাি সমসযা হজি? আেরা আপন্াবক সাহাযয করবত পাধর।  
212-331-4640 এই িম্বজি আমাজদি রফাি করুি। এিাডা আপরি যখি HRA অরফজস আসজবি তখিও সহায়তা 
োইজত পাজিি। আইি অিুসাজি এই ধিজর্ি সাহাযয োওয়াি অরধকাি আপিাি আজি। 

 
 
 

 

 
 

 

   

(আজবদক - িাম রপ্রন্ট করুি)  (আজবদক - স্বাক্ষি) 

স্বাক্ষধরত: 

   

রকস কমী (রপ্রন্ট কিা িাম)  রকস কমীি (স্বাক্ষি) 

   

(সুপািভাইেি - রপ্রন্ট কিা িাম)  (সুপািভাইোি - স্বাক্ষি) 


