
আপনার ঋণ কম করার এই সুেযাগ হাতছাড়া করেবন না!
কানও  আেছ? ইেমইল ক ন dcse.cseweb@dfa.state.ny.us-এ, িবষয় িহসােব িলখুন “Pay It Off”

পেম প িত

NYC িশ সহায়ক ঋণ পিরেশাধ ক ন। ি ণ ততায়।

PAY IT OFF
17 – 31 অে াবর, 2022

NYC সামািজক পিরেষবা িবভাগ (DSS)-এর কােছ 16 িমিলয়ন ডলােরর ঋণ কমােত 3,000 এরও বিশ নন-কাে ািডয়াল
িপতামাতা Pay It Off (PIO) া ােম অংশ হণ কেরেছন৷ কস িত গেড় ঋণ াস হওয়ার পিরমাণ $5,558।

আমরা আপনার কতটু ঋণ াস করেত পাির? জানেত এখনই পদে প িনন।

ধাপ 1 এক চুি  া র ক ন

17-31 অে াবেরর মেধ চুি স ণূ এবং া র কের ইেমেলর মাধ েম, ডাকেযােগ বা সশরীের উপি ত হেয় জমা িদন। িডট
পাওয়ার জন িত কেসর জন এক পৃথক চুি প েয়াজন।
ইেমইল: dcse.cseweb@dfa.state.ny.us, িবষয় িহসােব িলখুন “Pay It Off”

ডাকেযােগ:
OCSS – Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

সশরীের:
OCSS াহক পিরেষবা ওয়াক-ইন স ার
151 West Broadway, 4th Floor
New York, NY 10013
কােজর সময়: সাম – , সকাল 8টা - স া 7টা (ছু র িদন এবং স ােহর
শেষর িদন িল বাদ িদেয়)

ধাপ 2 এক  বা একািধক পেম  ক ন

· 17-31 অে াবেরর মেধ Pay It Off এর জন  $500 বা তার বিশ এক পেম ক ন। িডট পাওয়ার জন পেম
অবশ ই 31 অে াবর, 2022-এর মেধ গৃিহত হেত হেব এবং আপনার আদালেতর আেদশকৃত বতমান সহায়তার
বাধ বাধকতার মাট পিরমাণ যা অে াবর মােস বেকয়া আেছ তা অবশ ই থেম পিরেশাধ করেত হেব এবং তা মলােনা
হেব না।

· অথ দান চুি পে র সােথ একে করেত হেব। চুি প আলাদাভােব জমা িদেল, কখন এবং কীভােব পেম জমা দওয়া
হেব তা জানান।

· একািধক কেসর ে , িত কেসর জন এক পথৃক পেম জমা ক ন।
· “NYS Child Support Processing Center” এর অনু েল পেম ক ন।
· আপনার পেমে র সােথ কস আইিড অ ভু ক ন এবং “Pay It Off” সূিচত ক ন

ধাপ 3 আপনার যাগ  পেম  ডলার-ফর-ডলার ম াচ লাভ ক ন

চুি প এবং পেম পাওয়ার 4 থেক 5 স াহ পের িক িক পদে প হণ করা হেয়েছ তার এক সারসংে প OCSS আপনােক পাঠােব।

ধাপ 4 আপনার ঋণ আরও কম ক ন

এিরয়াস িডট া াম (ARREARS CREDIT PROGRAM, ACP) এ সাইন আপ ক ন
PIO এর সময়কােল ACP-এর জন আেবদন কের এককালীন $1,000 ঋণ াস ক ন।

আদালেতর আেদশকৃত আপনার মািসক বাধ বাধকতা পিরেশাধ ক ন এবং 12 মােসর শেষ আপনার DSS ঋণ থেক
$5,000 এর ছাড় পান। িতন বছেরর জন া াম েত থা ন এবং আপনার DSS এর ঋণ থেক মাট $15,000 এর ছাড়
পান। nyc.gov/ocss-debt-reduction এ িব ািরত দখনু।

মািন জাজেম সদু:
আপিন যিদ NYC DSS- ক আপনার মািন জাজেমে থাকা েদয় মলূ অথ পিরেশাধ কের দন, তাহেল আপনার সদু বাদ
দওয়া হেব।

কতটা ঋণ কমােনা যেত পাের তার এক উদাহরণ দখনু এবং আরও জাননু nyc.gov/payitoff-এ।

চুি প
ডাউনেলাড
ক ন

FLY-960 – সং রণ.
9/12/2022


