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ফাইলে তলযের পররবতত লের জেে গ্রাহলের/প্রদােোরীর অেুলরাধ 

(েরযপত্র প্রদাে প্রল াজে) 

 

       MAP-751w (B) 02/12/2021     

 

 

কেসের নাম:  

কেে নম্বর:  CIN:  

অেুগ্রহ েলর জজলে রাখুে জে আপোর অেুলরাধ েরা পররবতত ে সংক্রান্ত এেটি জোগ্েতার রবজ্ঞরি পাঠালো হলব। 

ননম্ননিনিত তথ্য েংস াধন/পনরবতত ন েরুন (প্রস াজ্য েবগুনিসত টিে নিন) 

 জেস সম্পরূ্তরূলপ বন্ধ েরুে  

 অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• এই ফসমত উপস াক্তার এবং/অথ্বা প্রনতনননধর স্বাক্ষর 

 জেস এেসালয েুক্ত েরুে 

 বতত মান কেে নম্বর:  কেে নম্বসরর োসথ্:   

 অনতনরক্ত নবস্তানরত: 
  

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• এই ফসমত উপস াক্তার এবং/অথ্বা প্রনতনননধর স্বাক্ষর 

 জেলস জোলো বেরক্তলে েুক্ত েরুে 

 নাম: 
  

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• DOH-4220, Access NY আসবিন 

 জেলসর জযলে জোলো বেরক্তলে সররল  জফেুে 

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• এই ফসমত উপস াক্তার এবং/অথ্বা প্রনতনননধর স্বাক্ষর 

 মৃতুের রবজ্ঞরি: 

 এর জ্নয:   

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• মৃতয যর  ংোপত্র 

 অন বােন নিনতসত পনরবতত ন 
  

দ্রষ্টবে: এই ননথ্টি শুধযমাত্র এই ফসমত তানিো য ক্ত তথ্য েংস াধন/পনরবতত ন েরার জ্নযই বযবহার েরসত হসব। কোসনা উপস াক্তার জ্নতানিে তথ্য 
পনরবতত ন েরসত, েমীসে এিাসন ননসিত ন ত েরা হয় MAP-751k, ফাইসি তসথ্যর পনরবতত সনর জ্নয গ্রাহসের/প্রিানোরীর অনযসরাধ (কোসনা ননথ্পত্র 

প্রিান েরার প্রসয়াজ্ন কনই)। 

 

https://hraedocs.hra.nycnet/HRAeDocs/DocumentFunctions/DocumentDirectAccess.aspx?DocId=55997eb9-9208-4aef-bb2b-42cf693ad522&CategoryId=5&VersionDate=2%2f18%2f2020+12%3a00%3a00+AM&FileType=pdf
https://hraedocs.hra.nycnet/HRAeDocs/DocumentFunctions/DocumentDirectAccess.aspx?DocId=55997eb9-9208-4aef-bb2b-42cf693ad522&CategoryId=5&VersionDate=2%2f18%2f2020+12%3a00%3a00+AM&FileType=pdf
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 নবিযমান:           এসত পনরবতত ন:   

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 
 
 
 
 

গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্গুরে 

• I-94 আগমন প্রিাসনর করের্ত  

• I-551 িায়ী বেবাসের োর্ত  (নগ্রন োর্ত ) 

• I-766 েমতনন যনক্তর প্রমাণীেরসণর োর্ত  

• I-797 আসবিসনর অনযসমািন বা মযিতয নব ননসিত  েরা পিসক্ষসপর নবজ্ঞনি 

• 1 জ্ানযয়ানর, 1972-এর আসগ এেটানা মানেত ন  যক্তরাসে বেবাসের প্রমাণ 

• অনযানয প্রামানণে ননথ্পত্র  া অন বােন নিনতসত কোসনা পনরবতত ন েনাক্ত েসর 

 বেরক্তগ্ত পররচেতা/অেোেে েমুেরেটি-রিরিে দীর্তলম াদী পররচেতা পররলেবার জেে জোগ্েতা আপলগ্রড েরুে 

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্গুরে 

• আসয়র প্রমাণ-পত্র 

•  েম্পসির প্রমাণ-পত্র 

• DOH-5178A, Access NY েম্পূরে A 

 Medicare জসরিংস জপ্রাগ্রাম মূেো ে (MSP) 

 

অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্গুরে 

• েং যক্ত MAP-628j, Medicare কেন ংে কপ্রাগ্রাম (Medicare Savings Program, MSP) ননথ্পত্র প্রিাসনর ননসিত ন ো কিিযন 

দ্রষ্টবে:  নি আপনার কমনর্সের্ আসবিসনর োসথ্ MAP-628j নবষয়ে ননথ্পত্র জ্মা েরা হসয় থ্াসে, তাহসি আপনার কোনও অনতনরক্ত 
ননথ্পত্র জ্মা কিওয়ার িরোর নাই। 

 বালজটিং পররবতত ে 

  প্রনতবন্ধী প্রািবয়স্ক ন শু (Disabled 

Adult Child, DAC) 

 প্রনতবন্ধেতা ননসয় চােনর েরা কিাসেসির জ্নয Medicaid বাই-ইন (Medicaid Buy-In 

for Working People with Disabilities, MBI-WPD) 

 

 
 পনরবনতত ত ননয়নিত কমাট আয় (Modified Adjusted Gross 

Income, MAGI) 

 নপেি  েম হওয়া িরচ  

  নানেতং কহাম বা অযার্াল্ট কহাসমর কথ্সে ছাড়া পাওয়া এবং পনরচানিত িীর্তসময়ািী পনরচ তা (Managed Long-Term Care)-কত ননথ্ য ক্ত েরার 

পসর নবস ষ আবােসনর মানিণ্ড 

 
 স্বামী/স্ত্রী েংক্রান্ত উপাজ্ত নহীনতা  স্বামী/স্ত্রী েংক্রান্ত প্রতযািযান 

  অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

 
 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্গুরে 

• েং যক্ত MAP-751x বাসজ্টিং পনরবতত সনর ননথ্পত্র প্রিাসনর ননসিত ন ো কিিযন 
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 পেুেুক্ত ট্রাস্ট 

  নতয ন ট্রাসের জ্মা কিওয়ার জ্নয বাসজ্টিং  কবসড়  াওয়া জ্মা কিওয়ার েংিযার জ্নয বাসজ্ট 

  অনতনরক্ত নবস্তানরত: 

  

 

 গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্গুরে 

• আপনার পযি যক্ত ট্রাসের ক াগ েরার চয নক্তর প্রনতনিনপ 

• পযি যক্ত ট্রাসে আপনার ক াগ কিওয়ার চয নক্তর প্রনতনিনপ (প্রস াজ্য হসি) 

• জ্মা কিওয়ার প্রমাণ 

• োমানজ্ে ননরাপত্তা প্রনতবন্ধেতা ননধতারণ বা প্রনতবন্ধেতার অনযসরাধ (Social Security Disability Determination or Disability 

Request) (LDSS-486T প্রনতবন্ধেতা ননধতারসণর জ্নয নচনেৎো েংক্রান্ত প্রনতসবিন, LDSS-1151, প্রনতবন্ধেতার প তাসিাচনা,  
MAP-751e, নচনেৎো েংক্রান্ত তথ্য প্রোস র অনযসমািন, OCA-960 বযনক্তর স্বািয তথ্য প্রো  েরার জ্নয অনযসমািন HIPAA প্রো  ফমত) 

 তৃতী  পলের স্বাস্থ্ে রবমা জোগ্ েরুে বা সররল  জফেুে 

 

 অনতনরক্ত নবস্তানরত:   

  গ্রহর্লোগ্ে প্রমার্ 

• MAP-404d, স্বািয নবমা নননিতেরসণর নবজ্ঞনি 

• MAP-404e, তৃতীয়-পসক্ষর স্বািয নবমা েনরসয় কফিার নবজ্ঞনি 

• MAP-404g, “বানণনজ্যে” তৃতীয়-পসক্ষর স্বািয নবমা েনরসয় কফিার অনযসরাধ 

 এই ফলমত তারেোিুক্ত ো যাো পররবতত েগুরে 

 আপনার অনযসরাধ েরা পনরবতত ন এই ফসমত তানিো য ক্ত না থ্ােসি, নীসচ কিওয়া জ্ায়গায় অনতনরক্ত নবস্তানরত েরবরাহ েরুন: 

    

    

    

    

 

নাম (ছাপাসনা হরসফ) স্বাক্ষর তানরি 

গ্রাহসের প্রনতনননধর নাম (ছাপার হরসফ) স্বাক্ষর তানরি 

 

 

 

 

 

 

আপরে রে রচরেৎসাগ্ত বা মােরসে িালব অসুস্থ্ বা প্ররতবন্ধী? এই অবিার োরসণ এই নবজ্ঞনি বযঝসত অথ্বা এই নবজ্ঞনিসত  া েরসত বিা আসছ তা 
েরসত নে আপনার অেযনবধা হসে? এই অবিার োরসণ নে HRA-কত অনয পনরসষবাগুনি কপসত আপনার েমেযা হসে? আমরা আপোলে সাহােে েরলত 

পারর। আমাসিরসে 888-692-6116 নম্বসর কফান েরুন। এছাড়া আপনন  িন কোন HRA অনফসে আেসবন তিনও েহায়তা চাইসত পাসরন। আইন 

অনয ায়ী আপনার এই ধরসনর োহাস যর অনযসরাধ েরার অনধোর আসছ। 
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বাজেট করা পররবর্ত জের েরিপত্র প্রদাে করার চেকরিস্ট 

 

 

    MAP-751x (B) 01/27/2021   

 

বাজেট করা পররবর্ত ে 

বাজেজটর প্রকার গ্রহণজ াগ্য প্রমাণগুরি 

প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক তিশু (Disabled Adult 

Child, DAC) 

• 22 বছর বয়সের আসে প্রিযতয়ি প্রতিবন্ধী বা প্রিযতয়ি দতৃিিতিহীন  

• োমাতিক তনরাপত্তা প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্ক তিশু (Social Security Disabled 

Adult Child, DAC) ভািা পাওয়া শুরু করার আসে পর্যন্ত দতৃিিতিহীনিা বা 
প্রতিবন্ধকিার কারসে SSI ভািা পপসয়তছসেন 

এবং 

• $2,000.00-এর েম্পদ মাত্রার েম্পূরক তনরাপত্তা আয় (Supplemental 

Security Income, SSI)-এর পেসয় কম েম্পদ রসয়সছ 

প্রতিবন্ধকিা তনসয় োকতর করা পোসকসদর িনয 
Medicaid বাই-ইন (Medicaid Buy-In for 

Working People with Disabilities,  
MBI-WPD) 

• একটি পবিনভুি পসদ োকতর কসরন; 

➢ বিয মান পবিসনর তববৃতি(গুতে), পপসেক(গুতে), আয়কর তরটানয, W-2 ফময, 
বযাসে িমা পদওয়ার পরকর্য , বা তনসয়ােকিয ার পেসক একটি তেঠি 

o এইগুতে উপেব্ধ না োকসে, োকতরর প্রমাে তহসেসব কি ঘন্টা কাি 

কসরসছন এবং কি মিতুর পদওয়া হসয়সছ িা িাতনসয় তনসয়ােকিয ার পেসক 

একটি তেতিি তববতৃি 

• স্ব-তনর্ুি  

➢ কি ঘন্টা কাি কসরসছন, কার িনয কাি কসরসছন, এবং প্রসিযক গ্রাহসকর 

পেসক (একিসনর পেসয় পবতি হসে) উপাতিয ি আসয়র একটি ওয়াকয তিট;  

• DOH-5029,তেতকৎো েংক্রান্ত প্রতিসবদন MBI-WPD প্রতিবন্ধকিার পর্যাসোেনা 
িাতর রািা তেতকৎো েংক্রান্ত প্রতিসবদন (গ্রাহসকর 12 মাসের তেতকৎো েংক্রান্ত 

পরকর্য  এবং তেতকৎো করা েকে র্ািারসদর পেসক অগ্রেতির পনাট েহ) 

• LDSS-486T, প্রতিবন্ধকিা তনর্যারসের িনয তেতকৎো েংক্রান্ত প্রতিসবদন 

(গ্রাহসকর 12 মাসের তেতকৎো েংক্রান্ত পরকর্য  এবং তেতকৎো করা েকে 

র্ািারসদর পেসক অগ্রেতির পনাট েহ) 

• DOH-5178A, Access NY েম্পূরক A 

• LDSS-639, প্রতিবন্ধকিা পর্যাসোেনা দসের প্রিযয়নপত্র বা LDSS-5144, 

প্রতিবন্ধকিা পর্যাসোেনা দসের প্রিযয়নপত্র 

• LDSS-1151, প্রতিবন্ধকিার প্রশ্নমাো 

পতরবতিয ি পমাট তনয়তিি আয় (Modified 

Gross Adjusted Income, MAGI) 

• সু্কসে 18 বা 19 বছসরর কম বয়েী পকাসনা তিশু বা অনয আত্মীয়সদর িনয পতরের্যা 
করা 
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বাজেজটর প্রকার গ্রহণজ াগ্য প্রমাণগুরি 

তপকে • োমাতিক তনরাপত্তা অবের প্রাপ্ত িীতবিসদর প্রতিবন্ধকিার তবমা (Social 

Security Retirement Survivor’s Disability Insurance, RDSI) এবং 
েম্পূরক তনরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI) উভয়ই 
একোসে, বা 1977 োসের এতপ্রে মাসের পসর পাসেন 

কম হওয়া িরে • আসয়র প্রমাে-পত্র 

• েম্পসদর প্রমাে-পত্র 

নাতেযং পহাম/অযার্াল্ট পহাসমর পেসক ছাড়া পপসয় 

পতরোতেি দীঘযসময়াদী পতরের্যা (Managed Long-

Term Care)-পি নিুন কসর নতেভুি করা বা 
নতেভুি োকার পসর তবসিষ আবােসনর মানদণ্ড 

• MAP-3057, পকাসনা নাতেযং পহাম/অযার্াল্ট পহাসমর পেসক ছাড়া পপসয় 

পতরোতেি দীঘযসময়াদী পতরের্যা (Managed Long-Term Care)-পি 

নতেভুি করা বযতিসদর িনয বােস্থাসনর িরসের িনয তবসিষ আসয়র মানদণ্ড 

• ভাড়া বা অনয বােস্থাসনর িরে 

• অন্তি 30 তদন পকাসনা আশ্রয় তিতবসর োকা 

স্বামী/স্ত্রী েংক্রান্ত উপািয নহীনিা • স্বামী/স্ত্রী পকাসনা নাতেযং পহাসমর পর্ােযিা তবভাে (Nursing Home Eligibility 

Division, NHED)/আঘািপ্রাপ্ত মতিসের আঘাি (Traumatic Brain Injury, 

TBI) দাতবিযাে এবং/অেবা পতরোতেি দীঘযসময়াদী পতরের্যা (Managed 

Long-Term Care, MLTC) বা অতবেসের তনর্ পপ্রাগ্রাসম রসয়সছন 

স্বামী/স্ত্রী েংক্রান্ত প্রিযািযান • MAP-2161, আইনি দায়বদ্ধ আত্মীসয়র আয়/েম্পদ েম্পসকয  
আসবদনকারী/প্রাপসকর পঘাষো 

 

 

 

 

 

 

আপরে রক রেরকৎসাগ্র্ বা মােরসক ভাজব অসুস্থ বা প্ররর্বন্ধী? এই অবস্থার কারসে এই তবজ্ঞতপ্ত বুঝসি অেবা এই তবজ্ঞতপ্তসি র্া করসি বো আসছ 

িা করসি তক আপনার অেুতবর্া হসে? এই অবস্থার কারসে তক HRA-পি অনয পতরসষবাগুতে পপসি আপনার েমেযা হসে? আমরা আপোজক সাহা য 

করজর্ পারর। আমাসদরসক 888-692-6116 নেসর পফান করুন। এছাড়া আপতন র্িন পকান HRA অতফসে আেসবন িিনও েহায়িা োইসি পাসরন। 
আইন অনুর্ায়ী আপনার এই র্রসনর োহাসর্যর অনুসরার্ করার অতর্কার আসছ। 

 



MEDICARE SAVINGS PROGRAM (MSP)  
নিথ িনেদর্ িশকা 

 

ি�য় Medicare Savings Program আেবদনকারী: 
 

Medicare Savings Program কভােরেজর জনয্ অনুেরাধ করা আপনার এবং/অথবা আপনার পিরবােরর �েতয্ক সদেসয্র �া�িরত 
আেবদনপে�র সােথ নীেচ তািলকাভু� �েযাজয্ নিথগিল (�মাণ) জমা িদেত হেব। িনেচ তািলকাভু� চারিট (4) িবভাগ েদখেত ভুলেবন না কারণ 

এেকর অিধক অথবা সবগেলা আপনার ে�ে� �েযাজয্ হেত পাের। যিদ আপিন ডাকেযােগ আেবদন করা িনবর্াচন কের থােকন, তাহেল অনু�হ কের 

আপনার নিথর শধুমা� ফেটাকিপ পাঠােবন। আপনার আসল নিথ ডাকেযােগ পাঠােবন না। 

যিদ আপিন িনেজ আেসন তাহেল সে� আসল নিথ আনেত পােরন। আমরা আপনার নিথ ফেটাকিপ কিরেয় েনব। 

আমােদর পযর্ােলাচনা স�ূণর্ করার আেগ আপনােক অিতির� নিথ আনেত বলার মেতা িবষয় এড়ােত, আপনার উত্তর েদওয়ার সময় অনু�হ কের 

�েয়াজনীয় সম� �মাণ জমা িদেত ভুলেবন না। 
 

1. আেয়র �মাণ (�েযাজয্ নিথ �দান করন) 

 

আেয়র ধরণ েয ধরেনর �মােণর �েয়াজন 

িনেয়াগকতর্ ার েথেক উপািজর্ ত আয় বতর্ মান েপ-েচক/�াব (পরপর 4 স�ােহর) বা েকা�ািনর েলটারেহেড সই করা ও তািরখ েদওয়া 
িনেয়াগকতর্ ার েথেক িচিঠ, বতর্ মােন সই করা ও তািরখ েদওয়া আয়কর িরটানর্ ও সম� সময়সূিচ, 

বয্বসা/েপেরােলর েরকডর্  

�-িনযুি�র আয় বতর্ মােন সই করা ও তািরখ েদওয়া আয়কর িরটানর্ এবং আয় ও বয্েয়র সম� িহসাব বা বয্বসার 

েরকডর্  

ভাড়া/ভাড়ােট-েবাডর্ ার আয় বািস�া, আবািসক, ভাড়ােটর প� 

েবকার ভাতা NYS �ম দ�র েথেক িচিঠপ�, পুর�ার প�/সািটর্ িফেকট, েবিনিফট েচক 

বয্ি�গত েপনশন/বািষর্ক বৃিত্ত েপনশন/বািষর্ক বৃিত্তর িববৃিত্ত 

সামািজক সুর�া Social Security Administration েথেক িচিঠপ�, পুর�ার প�/সািটর্ িফেকট, েবিনিফট েচক 

িশশ সহায়তা/ ভরণেপাষণ সহায়তা �দানকারীর বয্ি�র েথেক িচিঠ, আদালত, েথেক িচিঠ, িশশ সহায়তা/ভরণেপাষেণর েচক 

�াব, ি��আউট সহ NY এিপকাডর্ , www.newyorkchildsupport.com েথেক িশশ সহায়তা 
অয্াকাউ� তেথয্র �িতিলিপ, সরাসির আমানেতর তথয্ আেছ এমন বয্া� িববৃিতর �িতিলিপ 

কম�র �িতপূরণ পুর�ােরর প� বা েচক �াব 

অবসর�া� েসনাকম�েদর সুিবধা অবসর�া� েসনাকম� �শাসন েথেক িচিঠপ�, পুর�ােরর প�, েবিনিফট েচক �াব 

িমিলটাির েবতন পুর�ােরর প� বা েচক �াব 

পিরবােরর অনয্ সদসয্েদর বা ব�ুেদর েথেক 

 

পিরবােরর অনয্ সদসয্ বা ব�ুর েথেক �া�িরত িববৃিত এবং/অথবা িচিঠ 

একিট �া� েথেক আয় �াে�র নিথ বলেত েসইসব নিথ েযখােন আপিন বা আপনার �ামী বা �ী �াে�র সুিবধােভাগী 
িহেসেব আয় কেরন বা নিথভু� আেছন  

অনয্ানয্: স�ূরক িনরাপত্তা আয় (SSI) েপেম�, 

িশ�াথ� অনুদান বা ঋণ 

�া� সহায়তার পিরমাণ উি�িখত িচিঠ বা পুর�ােরর িচিঠ/সািটর্ িফেকট 
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পিরচয় নাগিরক� বা বতর্ মান অিভবাসন ি�িত (�েযাজয্ নিথ �দান করন) 

 

িবভাগ েয ধরেনর �মােণর �েয়াজন 

নাগিরক�/পিরচয়  �েযাজয্ হেল, আপিন ও আপনার �ামী বা �ীর Medicare কােডর্ র সামেনর ও িপছেনর িদেকর �িতিলিপ  

  ��বয্: মািকর্ ন নাগিরকে�র �িত �াহকেদর �তয্ায়ন, Medicare-এর রিসদ নাগিরক�/পিরচেয়র �মােণর জনয্ 
যেথ�; তেব যারা মািকর্ ন নাগিরক নন েসইসব �াহকেদর ে�ে� উপযু� অিভবাসন ি�িত বা পিরচেয়র 

�মাণপ� িহেসেব বয্বহার করা যােব না। 
 

 

ৈবধ �ায়ী বািস�া 
(LPR)/অিভবাসী 

USCIS ফমর্ I-551 “�ীন কাডর্ ”” 

অিভবাসন ি�িত স�িকর্ ত 

অনয্ানয্ েযাগয্তা 
Federal Immigration Agency �ারা ইসুয্ করা অিফিসয়াল অিভবাসন নিথ। 

 

2. বাস�ান/বািড়র িঠকানা (িনেচর েযেকান একিট �দান করন) 

�হণেযাগয্ �মাণপ� (েযেকােনা একিট জমা িদন) 

• িঠকানা সহ সরকাির পিরচয়প� • নাম, িঠকানা এবং তািরখ সহ েপা�মাকর্  করা নন-উইে�া খাম, 

েপা�কাডর্  বা ময্াগািজন েলেবল (��বয্: আইেটম বয্বহার করা 
যােব না যিদ P.O বে� ডাকেযােগ পাঠােনা হয় 

• গত 6 মােসর মেধয্ ইসুয্ করা �াইভার'স লাইেস� • গত ছয় মােসর ইউিটিলিট িবল (গয্াস, ৈবদযু্িতক, েফান, পািন/জল 

বা েকবল) বা সরকাির সং�া েথেক িচিঠপ� 

• িঠকানা থাকা �ুল েরকডর্  • স�িত্তর কেরর েরকডর্  বা মটর্ েগজ িববৃিত 

• বািড়ওয়ালার েথেক বািড়র িঠকানা সহ িচিঠ/িলজ/ভাড়ার রিশদ 

 

3. �া�য্ িবমার ি�িময়াম (�েযাজয্ হেল, িনেচর েযেকান একিট �দান করন) 

 

�হণেযাগয্ �মাণপ� (েযেকােনা একিট জমা িদন) 

•   িনেয়াগকতর্ ার েথেক প� •   ি�িময়ােমর �িতেবদন • ি�িময়ােমর �িতেবদন 

 

আপিন িক শারীিরক বা মানিসকভােব অসু� বা �িতব�ী? এই অব�ার কারেণ এই িব�ি� বুঝেত িক আপনার অসুিবধা হে� অথবা 
এই িব�ি�েত যা বলা আেছ তা বুঝেত পারেছন না? এই অব�ার কারেণ কী HRAএর অনয্ পিরেষবাগিল েপেত আপনার সমসয্া হে�? 
আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির। 212-331-4640 এই ন�ের আমােদর েফান করন।  এছাড়া আপিন যখন HRA অিফেস 

আসেবন তখনও সহায়তা চাইেত পােরন। আইন অনুসাের এই ধরেণর সাহাযয্ চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। 
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