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তািরখ:

কস ন র:

কেসর নাম:

ক :

কসেলাড:

আেবদনকারী/অংশ হণকারীর জন  সংেশািধত সং হ েলর িফ য়া 
এবং ভাতা েয়াজনীয়তার িব ি

(Bengali)

আমােদর সং হ েলর নীিত এবং পেম  য়ার িফ পিরবতন করা হেয়েছ। 

আপনার যা জানা দরকার:

এক ট সংর ণ ইউিনেটর জন  িক পিরমাণ পেম  পিরেশাধ করেত হেব তা িনভর 
করেব পিরবােরর আকার ও বাজার দেরর উপর (2 নং পৃ া দখুন)।

যিদ আপনার আসবাব ও ব গত সাম ী সং হ েল থােক, তাহেল HRA-এর 
েয়াজনীয়তার বাইের এককালীন পেমে র জন  আেবদনকারী ও অংশ হণকারী 

অনুেমািদত হেত পাের। ান পিরবতন, উে দ বা অ ায়ী বাস ােনর কারেণ আপনার 
বতমান জ ির আ েয়র েয়াজেনর কারেণ আপনার জিনসপ  সং হ েল রেয়েছ।

HRA আেবদনকারী এবং অংশ হণকারীেদর সং হ ল কে র এক ট তািলকা দান 
করেব যা আমরা জািন য নতন সীমােত রেয়েছ, তেব স িলর মেধ  এক ট ব বহার করা 
বাধ তামূলক নয় 

অনু হ কের মেন রাখেবন য পরবত  িব াপন পয  HRA িন িলিখত কা ািনেক 
কানও পেম  করেব না:

1. Avi Moving & Trucking Inc. অথবা Avi Moving & Storage
2. Baya Inc. অথবা Baya Inc., Moving & Storage
3. Prime Moving & Storage Inc. 
4. Prime Moving & Trucking LLC

য আেবদনকারী এবং অংশ হণকারীরা বতমােন িনেজর জিনসপ  এই কা ািন র মেধ  
কানও এক টর কােছ মজতু করেছন তারা এক-কালীন পেমে র জন  অনুেমািদত হেত পােরন। 
যিদ আপিন HRA ারা পেম  অব াহত রাখেত ই ক হন, আপনার জিনসপ  মজতু করার 
উে েশ  অন  কা ািনেত যাওয়ার জন  আপনার কােছ 30 িদন সময় থাকেব।
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থমবার সংর ণ িফ অনুদান/মঞ্জুিরর জন  অনুেরাধ করা আেবদনকারী/অংশ হণকারী
থমবার সং হ েলর িফ-এর পেমে র জন  আেবদক আেবআেবদনকারী/অংশ হণকারীেদরেক 

অবশ ই অনুেরােধর সময় উপের তািলকাভ  িনয়ম িল পালন করেত হেব।

আপিন যিদ একজন DHS/HRA আ য় হণকারী বািস া না হান িযিন অেটােমেটড 
ােরজ পেম  পাে ন বা আপনার ােরজ ফী অনুদান/মঞ্জরুীর েয়াজন হেল 

আপনােকঅবশ ই েত ক মােস আেবদন করেত হেব।

সং হ েলর িফ স ক য় পূণ তথ সমূহ
সং হ েলর িফ ধুমা  আপনার কােছ থাকা আসবাবপ  এবং ব গত জিনসপে র জন  পাওয়া 
যায়, এবং আপনােক যখন উে দ করা, ানা িরত করা, বা আ য় ল বা অন ান  অ ায়ী আবাসেন 
রাখা হয় তখন ব বহার করেত পােরন

এই অনুেমাদেনর পর যসব জিনস িল সংর ণ করা যেত পাের তা কবল আসবাবপ  এবং 
িন িলিখত জিনস িলেত সীমাব :

আইিন এবং পিরচয় সনা কারী নিথসমূহ ওয়ািশং মিশন ও ায়ার

রা াঘেরর জিনসসমূহ: টিবল, চয়ার, 
কুকওয় ার, য পািত, িডশওয় ার, াসওয়ার 
এবং বাসনপ

চাকিরর জন  েয়াজনীয় 
আইেটমসমূহ (িবজেনস ইনেভনটির নয়)

িবছানাপ  এবং তায়ােল বাড়ীর ইেলক িনক উপকরণ িল

বাড়ীর সদস েদর পাষাক িশ ার উে েশ  েয়াজনীয় আইেটমসমূহ

সহায়ক িচিকত্সা উপকরণসমূহ ব গত িকপেসকস বা রণ িচ

সং হ েল য পিরমাণ আসবাব রাখা যােব তার সীমা পিরবােরর আকােরর জন  েয়াজনীয় পিরমােণর 
থেক বিশ হওয়া যােব না এবং িনিদ  জিনসপে র মেধ  সীমাব  হেত হেব। ব গত জিনসপ  
সংর েণর পিরমাণ পিরবােরর আকােরর জন  েয়াজনীয় পিরমােণর বিশ হওয়া উিচত নয় এবং 
অবশ ই সংখ া এবং মাট পিরমােণর িদক থেক যু স ত হেত হেব। 

HRA FIA ােরজ সীমা অনুসূচী
পিরবােরর আকার আকার সেবা  রট

1+ 5x5x4 (লকার) 100 Cubic Ft $60.00 

1+ 5x5x8 - 200 Cubic Ft $150.00

1+ 5x10x8 - 400 Cubic Ft $216.00

2+,3+ 5x15X8 - 600 Cubic Ft $279.00

4+,5+ 10X10x8 - 800 Cubic Ft $368.00

6+ 10x15x8 - 1200 Cubic Ft $547.00
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HRA আপনার সং হ েলর িফঅনুেমাদেনর আপনার অনুেরাধ ট ত াখ া করেত পাের যিদ এমন হয়:

আপনােক বতমােন ায়ী আবাসেনর াব দওয়া হয় বা থােক 
আপিন ায়ী আবাসন থেক অন  এক ট ায়ী আবাসেন যাে ন
আপিন আমােদর এক ট ােরজ িবল না িদেয় থােকন 
আপিন দরীেত আেবদন কেরন বা ােরজ িবল িদেয় থােকন 

আপিন য পিরমােণ সাম ী সংর ণ করেছন বা করেত চাইেছন তা েয়াজনীয়তা পূরণ 
করেছ না

ােরজ চািহদা পূরণ করার জন  আপনার কােছ উপাজন বা স দ থােক বা অন  ােরজ 
িবক  থােক
আপিন যিদ জ রীকালীন বা নগদ সহায়তার জন  যাগ  না হান
সং হ েল আপিন ক ট আসবাব রাখেত চান তার সংখ া বািড়েয়েছন

উপের বিণত সংর ণ জায়গা অথবা খরেচর সীমা অিত ম করার জন  এককালীন অনুেমাদন 
পাওয়ার পর অথবা এমন কা ািন ব বহার করেছন যার জন  HRA পিরেশাধ করেব না, আপিন 
পরবত  মােস আপনার বাড়ীর আকােরর জন  আপনার জিনষপ  কম কেরন িন বা 
অনুেমাদনেযাগ  সংর েণর জায়গায় িনেয় আেসন িন অথবা এমন কানও কা ািন যা পরেরর 
মােসর মেধ  HRA পিরেশাধ করেব।

আেবদনকারী/অংশ হণকারীর া র: তািরখ: 

কম র নাম: তািরখ: 

কম র া র: তািরখ: 

আপিন িক শারীিরক বা মানিসক ভােব অসু  বা িতব ী? এই অব ার কারেণ আপনার িক 
িব ি ট বুঝেত বা এই িব ি েত যা করেত বলা হে  তা করা ক ঠন হে ? এই অব ার কারেণ 
কী HRA-এর অন  পিরেষবা িল পেত আপনার সমস া হে ? আমরা আপনােক সাহায  
করেত পাির। 718-557-1399 ন ের আমােদর কল ক ন। আপিন যখন কানও HRA অিফেস 
আসেবন তখনও সহায়তা চাইেত পােরন। আইেনর অধীেন এই ধরেনর সাহায  চাওয়ার অিধকার 
আপনার আেছ।


