
আপনি নি DRIE-এর পিুি্নবীিরণের য�োগ্য?
অনগু্রহ করে ননম্ননিনিত প্রশ্নগুনিে উত্তে নিন:
আপনন নক এিনও একই ঠিকানারতই থারকন? 
আপনাে পনেবারেে 2018 সারিে ম�াট বান ষ্িক আয় (আপনন এবং পনেবারেে সকি সিস্যরিে 
দ্াো প্রাপ্ত) অনরু�ািনর�াগ্য নবরয়াজরনে পরে, নক $ 50,000 বা তাে ক�?
আপনন নক আপনাে �ানসক আরয়ে 1/3 অংরেে মবনে ভাডা নহরসরব প্রিান কেরেন?  
(�নি আপনাে DRIE মবনননিট 1িা জিুাই 2015 পরে শুরু হরয় থারক তাহরিই মকবি 
প্রর�াজ্য)

নিম্ননিনিতগুনি ছোড়ো আপিোর আণবদি সম্পূে্ন িরো �োণব িো:
  পানেবানেক আয় (নবভাগ 3) অবে্যই সম্পূরষি পপূের কেরত হরব।
  পুননষিবীকেররে আরবিন অবে্যই স্াক্ষনেত হরত হরব (নবভাগ 5)।
  2018 এে আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সকি সিরস্যে আরয়ে প্র�ারপত্র। (আরো তরথ্যে জন্য পৃষ্া 7 এে মেকনিস্ট মিিুন।)

অনতনরক্ত ভোড়োর িনি:
ভোড়ো নথিনতশীি অ্যোপোর্ন ণেন্ট
  আপনাে ও আপনাে বানডওয়ািা স্াক্ষে কো পুননষিবীকেররে নিজ। �নি আপনাে বানডওয়ািা আপনারক পুননষিবীকেররে নিজ নিরত 

অস�থষি হয় (এই পুননষিবীকেররে স�য়কারি ), মসরক্ষরত্র নিরজে পনেবরতষি  আপনন একটি সাটিষি নিরকেন অি মনা নিজ ি�ষি এবং বতষি �ান 
ইউটিনিটি নবরিে �রতা স্ায়ী বাসস্ারনে অন্যান্য প্র�ার জ�া নিরত পারেন। সাটিষি নিরকেন অি মনা নেননউয়াি নিজ ি�ষি আ�ারিে 
ওরয়বসাইট nyc. gov/ rentfreeze মত উপিব্ধ অথবা আপনন 311 নম্বরে মিান করে একটি প্রনতনিনপ আপনারক ডাকর�ারগ পাঠারনাে 
অনরুোধ কেরত পারেন। দ্রষ্টব্য: এই সাটিষি নিরকেন অি মনা নেননউয়াি নিজ ি�ষি আপনাে সম্পূরষি কো পুননষিবীকেররে আরবিন ির�ষিে 
অনতনেক্ত এবং তা মকবি একটি�াত্র পুননষিবীকের েররেে জন্য ব্যবহাে কো �ায়। অনরুোধ কোে জন্য ও নিজ জ�া নিরত আপনারক 
অবে্যই সব েকর�ে প্ররেষ্টা কেরত হরব।

ভোড়ো নিয়ন্রিত অ্যোপোর্ন ণেন্ট
  উপিব্ধ হরি, আপনাে 2018 ও 2019 সারিে সরবষিাচ্চ সংগ্রহর�াগ্য ভাডাে ি�ষি RN-26 এে একটি নবজ্ঞনপ্ত এবং 2018 ও 2019 

সারিে �ানিরকে জ্ািানীে িেে স�ন্বয়কােী ি�ষি, ি�ষি # RA33.10এে একটি নেরপাটষি  ও প্রত্যয়ন জ�া মিওয়া আবে্যক। �নি আপনন 
এিনও এই িটুি ি�ষি না মপরয় থারকন তাহরি প্রনরেয়াকেররে জন্য আপনাে পনেবারেে আরয়ে তথ্য সহ আপনাে পুননষিবীকের আরবিন 
জ�া নিন। উপিব্ধ হরি অনতনেক্ত ি�ষিগুনি জ�া নিন।

ভোড়োর দোনব/য�োণরি নথিনতশীি/SRO অ্যোপোর্ন ণেন্ট
  �্যারনজর�ন্ট/�ানিরকে মথরক আপনাে আরগে ও নতুন ভাডাে অরকেে উরলেি কো আরে এ�ন নেঠি।

Mitchell-Lama/HDFC যিো-অপোণরটিভ/ নিনেণরড নডনভণডন্ড/ধোরো 213 যিো-অপোণরটিভ/নরণডণভিপণেন্ট অ্যোপোর্ন ণেন্ট
  আপনাে মে্ অনরু�ানিত DRIE আরবিন কোে স�রয়ে পে মথরক �নি আপনাে ভাডা মবরড থারক, তাহরি অনগু্রহ করে 

আপরডট কো ভাডাে েনসি, ভাডা বনৃধিে নেঠি অথবা ভাডা বনৃধিে প্র�ার নহসারব আপনাে �্যারনজর�ন্ট অনিস মথরক 
ভাডাে নপ্রন্টআউট প্রিান করুন।

দ্রষ্টব্য: �নি ম�জে ক্যানপটাি ই�প্রুভর�রন্টে (MCI) কােরর আপনাে ভাডা মবরড নগরয় থারক তাহরি, নডনভেন অি হাউনজং 
অ্যাণ্ড কন�উননটি নেননউয়াি (DHCR) এে অনরু�ািন আরিে প্রিান করুন। �নি অন্য মকান কােরর আপনাে ভাডা মবরড 
�ায় তাহরি আপনন ও আপনাে বানডওয়ািাে �রধ্যকাে েুনক্তে প্রনতনিনপ অন্তভুষি ক্ত করুন।

নডরজনবনিটি মেন্ট ইননরেজ এগরজম্েন
পুননষিবীকেররে ননরিষিোবিীDRIE

2019
অিগু্র� িণর সম্পূে্ন িরুি নিন্তু আপিোর আণবদিপণরের সোণি জেো যদণবি িো

DRIE Renewal Rent Checklist–Rev. 1.9.2019-BengaliNYC নডপাটষি র�ন্ট অব্ নিনান্স। মেন্ট নরিজ মপ্রাগ্রা�

হ্যাাঁ না
হ্যাাঁ না

হ্যাাঁ না

উপণরর সব প্রণনের উত্তর �্যোাঁ �ণি অিগু্র� িণর পিুি্নবীিরণের আণবদি িরণত অগ্রসর য�োি।

যবনিনিণরর যেয়োদ যশষ �ওয়োর ছয় েোণসর েণধ্য আপিোণি অবশ্যই আপিোর পিুি্নবীিরণের আণবদিপরে পপূরে 
িরণত �ণব। �নদ আপিোর অনতনরক্ত সেণয়র বো সো�োণ�্যর প্রণয়োজি �য় তো�ণি, অি্যোি্য নবিণপের জি্য প্রোয়শই 
নজজ্োনসত প্রনেোবিী (FAQs) যদিুি।

�নি প্রনতবন্ধকতাে কােরর আপনাে নডপাটষি র�ন্ট অি নিন্যান্স পনেোনিত মকারনা মপ্রাগ্রার� অংেগ্রহর কেরত বা মকারনা 
পনের্বা গ্রহর কেরত আরবিন কোে জন্য বাসস্ান প্ররয়াজন হয়, তাহরি অনুগ্রহ করে nyc.gov/contactdofeeo -এ 
নডরজনবনিটি সানভষি রসস মিনসনিরটটরেে সারথ ম�াগার�াগ করুন বা 311 নম্বরে মিান করুন।



অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।

নিভোণব DRIE পিুি্নবীিরণের আণবদি পপূরে িরণত �য়
আপনন ম� তানেরি আরবিনটি পপূের কেরেন মসই তানেি এবং ডরকট নম্বে নিিুন। DRIE মথরক পাঠারনা ম� মকারনা মনাটিরে আপনাে 
ডরকট নম্বে িুাঁরজ পারবন।

নবভোগ 1: আণবদিিোরীর তি্য
আরবিনকােীে জন্য, আপনাে প্রথ� ও মে্ না�, জরমেে তানেি, মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে এবং সম্পূরষি ঠিকানা নিন। �নি উপিব্ধ 
হয়, একটি প্রাথন�ক মিান নম্বে, ম�াবাইি মিান নম্বে, এবং ইর�ি ঠিকানা নিন।

নবভোগ 2: ভোড়োণরর প্রনতনিনধ
সকি আরবিনকােীরিে একজন ভাডাটিয়া প্রনতনননধ প্রিান নবরে্ভারব বাঞ্ছনীয়। মসই ব্যনক্ত প্রাথন�ক আরবিনকােীরক পাঠারনা স�স্ত 
মনাটিরেে প্রনতনিনপগুনি পারবন। এই স্ানটি আপনাে ভাডারটে প্রনতনননধে ম�াগার�ারগে নববেরগুনি পনেবতষি ন বা ম�াগ কোে জন্য 
ব্যবহাে করুন।

নবভোগ 3: পোনরবোনরি আয়
আপনারক অবে্যই আপনাে (আারবিনকােীে) এবং পনেবারেে সকি সিস্যরিে 2018-এে বান ষ্িক আরয়ে তানিকা নিরত হরব।

আণবদিিোরীর আণয়র সম্পূরে

– পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে আরয়ে �াবতীয় উৎস উরলেি কেরত আরয়ে মেকবক্সগুনি ব্যবহাে করুন। অন্য মকান আয় থাকরি 
উরলেি করুন।

– আরয়ে ওয়াকষি েীট মথরক ম�াট আয় প্রিান করুন।
– আরয়ে ওয়াকষি েীট মথরক ম�াট প্রর�াজ্য নবরয়াজন প্রিান করুন।
– �নি আপনন প্রত্যানয়ত কেরত োন ম� আপনন 2018-মত মকান আয় প্রাপ্ত করেন নন, তরব প্রিত্ত ঘরে টিক নিন এবং প্র�ার 
সং�ুক্ত করুন ম�গুনি হি, ইন্টানষিাি মেনভননউ সানভষি স (IRS) মথরক প্রাপ্ত ননথপত্র ম�িারন বিা থাকরব ম� 2018-মত ট্যাক্স 
নেটানষি িাইি কো হয়নন অথবা মসাে্যাি নসনকউনেটি অ্যাডন�ননর্রেেন-এে (SSA) মকান নববনৃত �া নববতৃ কেরব ম� 2018-
এে জন্য মকান SSA মবনননিটস্ গ্রহর কো হয়নন, নকন্তু তারতই তা সী�াবধি নয়।

ম�রহতু আপনন আপনাে আরয়ে তথ্য সম্পূরষি করেরেন, তাই পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে জন্য আপনারক আরয়ে নবভাগটি সম্পূরষি কেরত হরব। 
�নি মসিারন পনেবারেে িজুরনে মবনে অনতনেক্ত সিস্য আপনাে সারথ বসবাস করে, তরব আিািা পৃষ্ায় তাে তথ্য নিন এবং আপনাে 
আরবিনপরত্রে সারথ তা জরুড নিন। আপনাে এবং পনেবারেে স�স্ত সিরস্যে 2018 সারিে আরয়ে প্র�ার সং�ুক্ত কেরত ভুিরবন না।

পোনরবোনরি আণয়র সম্পূরে
– পনেবারেে সিরস্যে নার�ে প্রথ�াংে ও মে্াংে নিিুন।

– প্রিত্ত স্ারন জমেতানেি, মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে নিন।

– পনেবারেে প্রনতটি সিস্যরিে সারথ প্রাথন�ক আরবিনকােীে সম্কষি  কী তা জানান, উিাহেরস্রূপ, স্া�ী/স্তী, নপতা-�াতা, কন্যা/
পুত্র, নানত/নাতনন।

– পনেবারেে সিস্যরিে �াবতীয় উৎস উরলেি কেরত আরয়ে মেকবক্সগুনি ব্যবহাে করুন। অন্য মকান আয় থাকরি উরলেি করুন।

– আরয়ে ওয়াকষি েীট মথরক ম�াট আয় প্রিান করুন।

– আরয়ে ওয়াকষি েীট মথরক ম�াট প্রর�াজ্য নবরয়াজন প্রিান করুন।
– �নি আপনন প্রত্যানয়ত কেরত োন ম� একটি পনেবারেে সিস্য 2018-মত মকানও আয় প্রাপ্ত করেন নন, তরব প্রিত্ত ঘরে টিক 
নিন এবং প্র�ার সং�ুক্ত করুন নকন্তু এরতই সী�ানয়ত নয় ম��ন, ইন্টানষিাি মেনভননউ সানভষি স (IRS) মথরক প্রাপ্ত ননথপত্র 
ম�িারন বিা থাকরব ম� 2018-মত ট্যাক্স নেটানষি িাইি কো হয়নন, পপূরষি স�রয়ে নেক্ষাথথী �াোইকের অথবা মসাে্যাি নসনকউনেটি 
অ্যাডন�ননর্রেেন-এে (SSA) মকানও নববনৃত �া নববতৃ কেরব ম� 2018-এে জন্য মকানও SSA মবনননিটস্ গ্রহর কো হয়নন।

নবভোগ 4: ভোড়োর তি্য
আপনন ম� ধেরনে বাসায় বসবাস করেন তা জানান। আপনাে বাসাে ধেরনে নভনত্তরত ম�সব ননথে অনুরোধ কো হরয়রে তাে িক্ষ্য 
করুন এবং আপনাে আরবিরনে সরগে অন্তভুষি ক্ত করুন।

নবভোগ 5: প্রত্যয়ি
প্রত্যয়ন পডাে পরে, মসটিরত স্াক্ষে করুন, আপনাে না� �ুনদ্রত করুন ও ননধষিানেত স্ারন তানেি নিিুন।

চপূড়োন্ত পরীক্ো ও যেি িরো
আপনাে আরবিনপত্র প�ষিারিােনা করুন ও নননচিত হরয় ননন ম� সকি প্ররশ্নে উত্তে মিওয়া হরয়রে। আপনাে এবং আপনাে পনেবারেে 
সিস্যরিে 2018 সারিে আরয়ে স�স্ত প্র�াররে প্রনতনিনপ প্রিান করুন। প্রর�াজ্য হরি, নবভাগ 4-এ অনরুোধ কো ম� মকারনা অনতনেক্ত 
ননথ প্রিান করুন।

2 | আরবিরনে ননরিষি নেকা

আপিোর আণবদিপরেটি ডোিণ�োণগ পোঠোি এিোণি:
New York City Department of Finance, DRIE Unit
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

এছোড়োও আপনি নিণজ এণস আণবদিটি জেো নদণত পোণরি:
SCRIE/DRIE Walk-In Center
66 John Street, 3rd Floor
New York, NY 10038
যসোেবোর-শুক্রবোর, সিোি 8.30 - নবিোি 4.30



অিগু্র� িণর নিনচিত �ণয় নিি য� প্রোিনেি আণবদিিোরী এই আণবদিপণরের যশষ পষৃ্োয় স্োক্র িণরণছি।

সম্পূে্ন িরো আণবদি ডোণি পোঠোি এিোণি:
New York City Department of Finance, DRIE Unit, 59 Maiden Lane, 22nd Floor, New York, NY 10038

DRIE
2019

নডরজনবনিটি মেন্ট ইননরেজ এগরজম্েন
পুননষিবীকেররে আরবিন

1. আণবদিিোরীর তি্য

না� (প্রথ�, পিনব)

জমে তানেি (�া�া/নিনি/বববব) মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে

োস্তাে ঠিকানা অ্যাপাঃ

নসটি মস্টট নজপ

মটনিরিান নম্বে

(           )             —

মসি মিান নম্বে

(           )             —

ইর�ি ঠিকানা

2. ভোড়োণরর প্রনতনিনধর তি্য

�নি আপনন আরগ মথরক ভাডারটে প্রনতনননধ প্রিান করে থারকন এবং মসই তথ্য �নি পনেবতষি ন হরয় থারক তাহরি অনগু্রহ করে আপরডট কো 
তথ্য প্রিান করুন। �নি আপনাে ভাডারটে প্রনতনননধ না থারক এবং আপনন োন ম� আপনাে মনাটিে অন্য ব্যনক্তরক (আপনন োডা) পাঠারনা 
মহাক তাহরি একজন প্রনতনননধ ননবষিােন করুন এবং ননম্ননিনিতটি সম্পূরষি করুন:

না� (প্রথ�, পিনব) আরবিনকােীে সারথ সম্কষি

প্রনতষ্ান মটনিরিান নম্বে

(           )             —

োস্তাে ঠিকানা অ্যাপাঃ

নসটি মস্টট নজপ

ইর�ি ঠিকানা
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অনগু্রহ করে নিিুন

তানেি DRIE ডরকট নম্বে
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3. পনরবোণরর সদস্য ও উপোজ্ন ি

আপনাে (আরবিনকােীে) এবং পনেবারেে প্রনতটি সিস্যরিে জন্য প্রর�াজ্য আরয়ে ননম্ননিনিত নবভাগটি সম্পূরষি করুন। পনেবারেে 
সকি সিরস্যে জন্য আরয়ে স�থষিনকােী ননথপত্র সেবোহ কো আবে্যক। ম�াট আয় গরনা কেরত পনেবারেে ইনকার�ে ওয়াকষি েীট 
(8-9 পৃষ্া) মিিুন।

�নি মসিারন পনেবারেে িজুরনে মবনে অনতনেক্ত সিস্য আপনাে সারথ বসবাস করে, তরব আিািা পৃষ্ায় তাে তথ্য নিন এবং 
আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ তা জরুড নিন।

DRIE 2019 নডরজনবনিটি মেন্ট ইননরেজ এগরজম্েন নেননউয়াি আরবিন

আণবদিিোরী:
না� (প্রথ�, পিনব)

আরয়ে উৎসস�পূহ

মসাে্যাি নসনকউনেটি অ্যাডন�নর্রেেন (SSA, SSDI, SSI) মভটারেন্স মবনননিট �জনুে

মপনেন IRA/অ্যানইুটি আয় শ্রন�ক ক্ষনতপপূের আগ্রহী

�পূিধনী িাভ সেকানে সহায়তা অন্যান্য: ______________________________________

ব্যবসা মথরক আয় মবাডষি ােরিে দ্াো পনেরোনধত ভাডা: ________________

2018 মথরক সরবষিার�াট আয় 2018 এে ম�াট নবরয়াজন           2018-মত আ�াে মকান আয় নেি না

পনরবোণরর সদস্য #1:

না� (প্রথ�, পিনব)

জমে তানেি (�া�া/নিনি/বববব) মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে আরবিনকােীে সারথ সম্কষি

আরয়ে উৎসস�পূহ

মসাে্যাি নসনকউনেটি অ্যাডন�নর্রেেন (SSA, SSDI, SSI) মভটারেন্স মবনননিট �জনুে

মপনেন IRA/অ্যানইুটি আয় শ্রন�ক ক্ষনতপপূের আগ্রহী

�পূিধনী িাভ সেকানে সহায়তা অন্যান্য: ______________________________________

ব্যবসা মথরক আয়

2018 মথরক সরবষিার�াট আয় 2018 এে ম�াট নবরয়াজন          2018 -মত পনেবারেে এই সিরস্যে মকান 
আয় নেি না
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5 | পুননষিবীকেররে আরবিন

4. ভোড়োর তি্য

আপিোর বোসো িী ধরণির? (অিগু্র� িণর এিটিণত টিি নচহ্ন নদি)

বোসোর ধরে জেো যদওয়োর জি্য প্রণয়োজিীয় তি্য

ভাডা সুনস্ত অনগু্রহ করে আপনাে এবং আপনাে বানডওয়ািাে স্াক্ষনেত পুননষিবীকেররে নিজ জ�া নিন।

মেন্ট করট্ািড্ প্রর�াজ্য হরি, 2018 এবং 2019 এে জন্য �্যানক্স�্যা� কারিনটিরবি মেন্ট ি�ষি RN-26 এবং িুরয়ি কস্ট 
অ্যাডজাস্টর�ন্ট (FCA) ি�ষি RA33.10 এে প্রনতনিনপ অন্তভুষি ক্ত করুন।

মহারটি সুনস্ত/SRO/ভাডা 
োনহিা

�্যারনজর�ন্ট/�ানিরকে মথরক প্রাপ্ত আপনাে আরগে ও নতুন ভাডাে অরকেে উরলেি কো আরে এ�ন 
নেঠিে প্রনতনিনপ অন্তভুষি ক্ত করুন।

Mitchell-Lama/ HDFC 
মকা-অপ/  নিন�রটড 
নডনভরডন্ড/ ধাো 213 
মকা-অপ/ নেরডরভিপর�ন্ট

আপনাে মে্ অনরু�ানিত DRIE আরবিন কোে স�রয়ে পে মথরক �নি আপনাে ভাডা মবরড থারক, 
তাহরি আপরডট কো ভাডাে েনসি, ভাডা বনৃধিে নেঠি অথবা ভাডা বনৃধিে প্র�ার নহসারব আপনাে 
�্যারনজর�ন্ট অনিস মথরক ভাডাে নপ্রন্টআউট অন্তভুষি ক্ত করুন।

3. পনরবোণরর সদস্য ও উপোজ্ন ি (ক্রেশ)

পনরবোণরর সদস্য # 2:

না� (প্রথ�, পিনব)

জমে তানেি (�া�া/নিনি/বববব) মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে আরবিনকােীে সারথ সম্কষি

আরয়ে উৎসস�পূহ

মসাে্যাি নসনকউনেটি অ্যাডন�নর্রেেন (SSA, SSDI, SSI) মভটারেন্স মবনননিট �জনুে

মপনেন IRA/অ্যানইুটি আয় শ্রন�ক ক্ষনতপপূের আগ্রহী

�পূিধনী িাভ সেকানে সহায়তা অন্যান্য: ______________________________________

ব্যবসা মথরক আয়

2018 মথরক সরবষিার�াট আয় 2018 এে ম�াট নবরয়াজন          2018 -মত পনেবারেে এই সিরস্যে মকান 
আয় নেি না

�নি আপনাে সরগে পনেবারে িইু জন সিস্য থারকন, তাহরি অনগু্রহ করে তাাঁরিে সম্রকষি  একটি আিািা পৃষ্ায় তথ্য প্রিান করুন।

দ্রষ্টব্য: �নি ম�জে ক্যানপটাি ই�প্রুভর�রন্টে (MCI) কােরর আপনাে ভাডা মবরড নগরয় থারক তাহরি, নডনভেন অি হাউনজং অ্যাণ্ড কন�উননটি 
নেননউয়াি (DHCR) এে অনরু�ািন আরিে প্রিান করুন। �নি অন্য মকান কােরর আপনাে ভাডা মবরড �ায় তাহরি আপনন ও আপনাে 
বানডওয়ািাে �রধ্যকাে েুনক্তে প্রনতনিনপ অন্তভুষি ক্ত করুন।
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5. প্রত্যয়ি

অনগু্রহ করে সতকষি তাে সরগে পডুন ও ননরেে প্রত্যয়নটিরত স্াক্ষে করুন। আপনন স্াক্ষে না কেরি আপনাে আরবিন সম্পূরষি হরব না।

আন� এতদ্াো, আইন অন�ুায়ী জনে�ানাে োনস্ত সারপরক্ষ, প্রত্যানয়ত কেনে ম� আন� বতষি �ারন এই আরবিনপরত্র উরলেনিত ঠিকানায় বসবাস কনে 
এবং এরত মিওয়া �াবতীয় তথ্যানি সত্য ও সম্পূরষি।

আন� বঝুরত মপরেনে ও সম্মত হনছি ম� �নি আন� পানেবারেে সকি সিরস্যে আয়, তৎসহ মবাডষি ােরিে দ্াো আ�ারক মিওয়া ভাডা প্রকাে 
কেরত ব্যথষি হই, তরব আন� িায়ী থাকব এই েহেরক অসৎভারব DRIE মবনননিট-এে অন্তগষিত �ত টাকা মপরয়নে ও তাে সারথ আরোনপত সুি 
ম�াগ করে সম্পূরষি টাকা মিেত নিরত বাধ্য থাকরবা।

আন� বনুঝ ম� আ�াে আয় নডপাটষি র�ন্ট অি নিনারন্সে দ্াো �াোই সারপক্ষ।

প্রাথন�ক আরবিনকােীে না� নিিুন প্রাথন�ক আরবিনকােীে স্াক্ষে তানেি

পাওয়াে অি অ্যাটননষি/আিািত নন�ুক্ত অনভভাবরকে না� 
নিিুন

পাওয়াে অি অ্যাটননষি/আিািত নন�ুক্ত অনভভাবরকে স্াক্ষে তানেি

�নি প্রাথন�ক আরবিনকােীে পরক্ষ মকান পাওয়াে অি অ্যাটননষি/আিািত নন�ুক্ত অনভভাবক স্াক্ষে করেন, তরব পাওয়াে অি 
অ্যাটননষি/আিািরতে কাগজপত্র প্ররয়াজন

মিডাোি প্রাইরভনস অ্যাটি 1974, সংরোধন ম�াতারবক, ম�সব এরজনন্সো মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে োয়, তাো ম�সব ব্যনক্তরিে কাে মথরক 
এই নম্বে োইরে, মসইসব ব্যনক্তরিে জানারত হরব ম� এই নম্বে জানারনা ইছিাধীন না বাধ্যতা�পূিক, মকন মসই অনরুোধ কো হরছি এবং কীভারব 
মসই তথ্য ব্যবহাে কো হরব। আরবিনকােীরিে এবং আয়কােী বসবাসকােীরিে দ্াো মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বে জানারনা বাধ্যতা�পূিক এবং 
ননউ ইয়রকষি ে প্রোসননক নবনধে ধাো 11-102.1 ম�াতারবক তা অবে্য প্ররয়াজন। ম� মকারনা নেরপাটষি  বা নেটারনষি �নি মসাে্যাি নসনকউনেটি 
নম্বেটি উরলেি কো হরয় থারক তরব তা কে পনেোিনাে উরদেরে্য অনরুোধ কো হয় এবং তা ব্যবহাে কো হরব নেরপাটষি  প্রনরেয়া কেরত এবং 
নডপাটষি র�ন্ট অি নিনান্স দ্াো পনেোনিত ও সংগ্রহকৃত করেে আওতায় �াাঁো কে মিন বা না মিন তাাঁরিে নেননিত কোে একটি সানবষিক ব্যবস্া 
ততনে ও পনেোিনা কেরত। কেিাতাে নেটারনষিে তরথ্যে অংে নহসারব অন্য নডপাটষি র�ন্ট, ব্যনক্ত, এরজনন্স অথবা সংস্াে কারে আইন ম�াতারবক, 
অথবা �নি আরবিনকােী বা আয়কােী ভাডারট নডপাটষি র�ন্ট অি নিনান্সরক নিনিত অন�ুনত নিরয় থারক তরব মসাে্যাি নসনকউনেটি নম্বেগুনি 
প্রকাে কো হরত পারে।

DRIE 2019 নডরজনবনিটি মেন্ট ইননরেজ এগরজম্েন নেননউয়াি আরবিন

দ্রষ্টব্য: এই আণবদিটি যিবিেোরে তিিই ব্যব�োর িরো য�ণত পোণর �নদ যসটি 1/1/2019 যিণি 12/31/2019-এর েণধ্য জেো িরো �য়।
আপিোণি অবশ্যই সব সেি্নিিোরী িনিপরে পোঠোণত �ণব িণচৎ আপিোর আণবদি প্রনক্রয়ো িরো �োণব িো।

�নি আপনাে সহায়তাে প্ররয়াজন হয় বা প্রনতবন্ধকতাে কােরর আপনন আরবিন বা ননথপত্র জ�া কেরত না পারেন তাহরি অনুগ্রহ 
করে 311-এ মিান করে DOF এে নডরজনবনিটি সানভষি স মিনসনিরটটেরক োন।

�নি SCRIE/DRIE ক�ষিসপূনে ও কীভারব আরবিন কেরত হরব মস সম্রকষি  সাধাের প্রশ্ন থারক তাহরি অনগু্রহ করে 311-এ মিান 
করুন অথবা nyc. gov/ contactscrie বা nyc. gov/ contactdrie এ আ�ারিে বাতষি া পাঠান।
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আপনি নি...
 প্রনতটি প্ররশ্নে উত্তে মিয়া হরয়রে তা নননচিত কেরত আরবিনপত্রটি একবাে মিরি ননরয়রেন?

 আরগে পৃষ্ায় প্রত্যয়ন নবভারগ তানেি সহ স্াক্ষে করেরেন?

 আপনন নক 2018 এে আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সকি সিরস্যে আরয়ে প্র�ারপত্র অন্তভুষি ক্ত করেরেন? আরয়ে প্র�ারপরত্রে �রধ্য 
েরয়রে, নকন্তু তারতই তা সী�াবধি নয়:

  আয়কে নেটানষি

  মসাে্যাি নসনকউনেটি মবনননিট মস্টটর�ন্ট

  আয় মস্টটর�ন্ট সহ IRA/অ্যানইুটি মস্টটর�ন্ট

  মপনেন মস্টটর�ন্ট

  মবাডষি ােরিে কাে মথরক সই কো নেঠি ম�িারন ভাডা বাবি অথষি প্রিারনে উরলেি থাকরব

  1099/W2 মস্টটর�ন্ট

  পাবনিক অ্যানসরস্টন্স বারজট মস্টটর�ন্ট

  আপনাে পনেবারে থারক এ�ন োকনে না কো নেক্ষাথথীরিে সু্টরডন্ট স্ট্যাটাস পত্র

  আনথষিক সহায়তা প্রিানকােী বনু্ধ/পনেবারেে সিস্যরিে কাে মথরক সই কো নেঠি ম�িারন আনথষিক সহায়তাে অকে উরলেি কো 
হরব

 আরবিরনে নবভাগ 4 এ ননরিষি নেত আপনাে বাসাে ননথে প্রনতনিনপ প্রাপ্ত কেরবন?

 প্রর�াজ্য হরি, ম�রকান ম�জে ক্যানপটাি ইনপ্রুভর�ন্টস বা ম�রকান ব্যনক্তগত বাসাে উন্ননতে জন্য েুনক্তে জন্য DHCR অনরু�ািরনে 
আরিরেে একটি প্রনতনিনপ অন্তভুষি ক্ত কেরবন?

দ্রষ্টব্য: এই আণবদিটি যিবিেোরে তিিই ব্যব�োর িরো য�ণত পোণর �নদ যসটি 1/1/2019 যিণি 12/31/2019-এর েণধ্য জেো িরো �য়।

আপিোণি অবশ্যই সব সেি্নিিোরী িনিপরে পোঠোণত �ণব িণচৎ আপিোর আণবদি প্রনক্রয়ো িরো �োণব িো।

ডোিণ�োণগ:
New York City Department of Finance
DRIE Unit
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

স্শরীণর:
SCRIE/DRIE Walk-In Center
66 John Street, 3rd Floor
New York, NY 10038
মসা�বাে-শুরেবাে, সকাি 8.30 - নবকাি 4.30

আপিোর আণবদি জেো িরুি:
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অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।

�নদ আপিোর স�োয়তোর প্রণয়োজি �য় বো প্রনতবন্ধিতোর িোরণে আপনি আণবদি বো িনিপরে জেো িরণত িো পোণরি 
তো�ণি অিগু্র� িণর 311-এ যিোি িণর DOF এর নডণজনবনিটি সোনভ্ন স যিনসনিণরররণি চোি। �নদ SCRIE/DRIE 

িে্নসপূনচ ও িীভোণব আণবদি িরণত �ণব যস সম্ণি্ন  সোধোরে প্রনে িোণি তো�ণি অিগু্র� িণর 311-এ যিোি িরুি অিবো 
nyc. gov/ contactscrie বো  nyc.gov/ contactdrie এ আেোণদর বোত্ন ো পোঠোি।
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অিগু্র� িণর সম্পূে্ন িরুি নিন্তু আপিোর আণবদিপণরের সোণি জেো যদণবি িো

SCRIE/DRIE �োউসণ�োল্ড ইিিোে ওয়োি্ন শীর
(আপিোর পোনরবোনরি আয় নিভোণব নিে্নয় িরণবি)
অনগু্রহ করে ইনকা� ওয়াকষি েীট মিিুন। ওয়াকষি েীট টুি নহসারব ব্যবহাে করে আরগে বেরেে বান ষ্িক পানেবানেক আয় গরনা করুন। 
পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে জন্য আরয়ে নবভাগগুনি পপূের করুন। �নি মসিারন পনেবারেে িজুরনে মবনে অনতনেক্ত সিস্য আপনাে সারথ 
বসবাস করে, তরব আিািা পৃষ্ায় তাে তথ্য নিন এবং আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ তা জরুড নিন।
শুরু কোে আরগ, আপনাে উনেত:
• ননরজে ও পনেবারেে অন্য সকি সিরস্যে 2018 সারিে আরয়ে ননথ একনত্রত কো।
• আয় ওয়াকষি েীরট মিওয়া প্রনতটা ধেরনে আরয়ে জন্য ঘেগুনিরত ম�াট প্রাপ্ত পনে�ার মিিা।

আণয়র উৎস:

িোইি 1 – যসোশ্যোি নসনিউনরটি যবনিনিরস (SSA)
আপনন ও পনেবারেে সকি সিস্যো মসাে্যাি নসনকউনেটি 
অ্যাডন�ননর্রেেরনে মথরক 2018 সারি ম� অবসে বা সােভাইভাে সুনবধা 
মপরয়রেন তাে ম�াট স্পূি পনে�ার নিিুন। SSA ি�ষি 1099, IRS ি�ষি 
1040 মিিুন। ম�নডরকি িেরেে জন্য Medicare/Medicaid এে অধীরন 
প্রনতিান অন্তভুষি ক্ত কেরবন না।
িোইি 2 - যসোশ্যোি নসনিউনরটি নডণজনবনিটি ইনু্্যণরন্ (SSDI)
আপনাে এবং পনেবারেে সকি সিরস্যে মসাে্যাি নসনকউনেটি ইনু্স্যরেন্স 
(SSDI) মথরক আয় নিিুন। 2018 সারি �াবতীয় প্রাপ্ত সুনবধা প্রিারনে 
পত্র মিিুন।
িোইি 3 - সোনলিণেন্টোি নসনিউনরটি ইনু্্যণরন্ (SSI)
আপনন এবং পনেবারেে স�স্ত সিস্য 2018 সারি ম� সানলির�ন্টাি 
নসনকউনেটি ইনকা� (SSI) মপরয়রেন তা নিিুন। 2018 সারি �াবতীয় 
প্রাপ্ত সুনবধা প্রিারনে পত্র মিিুন।
িোইি 4 - যভরোণরন্ অ্যোণিয়োস্ন (VA) নডণজনবনিটি যপিশি বো 
নডণজনবনিটি িণম্িণসশি যবনিনিরস
আপনাে এবং পনেবারেে স�স্ত সিস্যরিে �াো ইউ.এস. নডপাটষি র�ন্ট অব 
মভটারেন্স অ্যারিয়াসষি নবভাগ বাবি VA সুনবধা িাভ করে তাে ম�াট স্পূি 
পনে�ার নিিুন। মভটারেন্স অ্যারিয়াসষি নডপাটষি র�ন্ট মথরক প্রাপ্ত স�স্ত নেঠিে 
প্রনতনিনপ জ�া নিন, �া মথরক জানা �ায় 2018 সারি কত সহায়তা োনে 
মপরয়রেন।

িোইি 5 – ইউিোইণরড যটেরস যপোটেোি সোনভ্ন স (USPS) নডণজনবনিটি 
যপিশি বো নডণজনবনিটি িণম্ণন্শি যবনিনিরস
আপনাে এবং পনেবারেে স�স্ত সিস্যরিে �াো ইউ.এস. মপাস্টাি সানভষি স 
এে মথরক USPS সুনবধা িাভ করেরেন তাে �াবতীয় সুনবধাে ম�াট 
স্পূি পনে�ার নিিুন। ইউ.এস. মপাস্টাি সানভষি স মথরক প্রাপ্ত স�স্ত নেঠিে 
প্রনতনিনপ জ�া নিন, �া মথরক জানা �ায় 2018 সারি কত সহায়তা োনে 
মপরয়রেন।

িোইি 6 - েজরুী / যবতি / টিপস
2018 সারি �জনুে, মবতন, এবং টিপস বাবি আপনাে এবং স�স্ত 
পনেবারেে সকি সিস্যরিে দ্াো প্রাপ্ত অরথষিে ম�াট পনে�ার নিিুন।  
W-2 বক্স 1, 1099-MISC বক্স 7, IRS ি�ষি 1040, NYS ি�ষি  
IT-201 মিিুন।
িোইি 7 – যপিশি
2018 সারি আপনন ও আপনাে পনেবারেে সিস্যো ম�াট ম� পনে�ার 
মপনেন মপরয়রেন, নিিুন।

িোইি 8 প্রনতবন্ধীত্ব/ শ্রনেি ক্নতপপূরণের যপণেন্ট
2018 সারি আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সিস্যরিে দ্াো প্রাপ্ত ম�াট 
শ্রন�ক ক্ষনতপপূেরনে পনে�ার নিিুন। আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ আপনাে 
সুনবধা প্রিারনে নেঠিে একটা প্রনতনিনপ জ�া নিন।

িোইি 9 – িরণ�োগ্য এবং ির-নব�ীি সুদ
2018 সারি আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সিস্যরিে দ্াো প্রাপ্ত স�স্ত 
কের�াগ্য এবং কে-নবহীন সুরিে ম�াট পনে�ার নিিুন। 1099-INT বক্স 
1, IRS ি�ষি 1040, NYS ি�ষি IT-201 মিিুন।
িোইি 10 - সরিোনর স�োয়তোর িগদ পরুষ্োর
আপনন ও পনেবারেে অন্য সিস্যো 2018 সারি �নি মকান নগি সহায়তা 
গ্রহর করে থারকন তাে ম�াট পনে�ার নিিুন। পনেবারেে ম� স�স্ত সিস্য 
নগি সহায়তা পারছিন আপনাে আরবিরনে সারথ তাে বারজট পরত্রে 
প্রনতনিনপ জ�া করুন। SNAP/িুড স্ট্যাম্ আপনাে পানেবানেক আরয়ে 
সারথ সং�ুক্ত কেরবন না।

িোইি 11-ব্যবসোনয়ি আয়
আপনাে ও পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে মনট ব্যবসানয়ক 
আরয়ে উৎস নিিুন। IRS ি�ষি 1040, NYS ি�ষি IT-201 মিিুন। 
ক্ষনতে পনে�ান ধেরবন না। ননট ব্যবসানয়ক আয় হি সবষির�াট পাওনা 
মথরক িেে নবরয়ারগে িিািি।

িোইি 12– েপূিধিী িোভ
2018 সারি আপনন বা পনেবারেে অন্য সিস্যরিে মকউ �নি মকান 
�পূ্িধনী িাভ গ্রহর করে থারকন তাে ম�াট পনে�ার ননথভুক্ত করুন। IRS 
ি�ষি 1040, NYS ি�ষি IT-201 মিিুন। ক্ষনতে পনে�ার ধেরবন না।
িোইি 13 - IRA আয় ।
আপনাে এবং পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে ম�াট প্রাপ্ত IRA 
আয় নিিুন । আপনাে অনন্ত� বর ষ্িে 2018 সারি আপনাে আরয়ে বেে 
মের্ে নববনৃতে প্রনতনিনপ সং�ুক্ত করুন। ম�াট নবতনেত োনেে পনে�ান 
সং�ুক্ত কেরবন না । মকান প্রকারেে IRA মোিওভাে বা রূপান্তে সং�ুক্ত 
কেরবন না ।
িোইি 14- অ্যোিইুটি আয়
আপনাে এবং পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে প্রাপ্ত ম�াট বান ষ্িক 
অ্যানইুটি আয় নিিুন। আপনাে অনন্ত� বর ষ্িে 2018 সারি আপনাে 
আরয়ে বেে মের্ে নববনৃতে প্রনতনিনপ সং�ুক্ত করুন। সম্পূরষি নবতনেত 
োনেে পনে�ার সং�ুক্ত কেরবন না।
িোইি 15 -অি্যোি্য �োবতীয় আয়।
2018 সারি গৃহীত অন্যান্য �াবতীয় আয় নিিুন। অন্যান্য আরয়ে �রধ্য 
পরড (নকন্তু সী�াবধি নয়), ভাডা বাবি আয়, আবানসকরিে মথরক 
প্রাপ্ত ভাডা, এরস্টরট বা ট্াস্ট মথরক প্রাপ্ত আয়, মিােরপা্, োইল্ড সারপাটষি  
মপর�ন্ট, জযু়া মজতা, কের�াগ্য এবং অ-কের�াগ্য িভ্যাংে, ঋর বানতরিে 
দ্াো আয়, ভাডা বাবি পনেবাে/ বনু্ধরিে মথরক আনথষিক সহায়তা।

িোইি 16 - িোইি 1 যিণি 15 য�োগ িরুি এবং পনরেোে নিিুি।
প্রণ�োজ্য নবণয়োজি

িোইি 17 - যিডোণরি আয়-ির
(W -2 বক্স 2 এবং ি�ষি 1099 - মিডারেি আয়-কে প্রত্যাহাে বক্স 
অথবা ি�ষি 1040)
িোইি 18 - যটেণরর আয়-ির
(W -2 বক্স 17 এবং ি�ষি 1099—মস্টট ট্যাক্স বানতি বক্স অথবা ি�ষি 
IT- 201)
িোইি 19 - থিোিীয় আয়-ির
(W-2 বক্স 19; অথবা ি�ষি IT-201)
িোইি 20 - যসোশ্যোি নসনিউনরটি র্যোক্স
(W-2 বক্স 4)
িোইি 21 - িোইি 17 যিণি 20 য�োগ িরুি এবং পনরেোে নিিুি।

যেোর পোনরবোনরি আয়
িোইি 22 - িোইি 16 যিণি িোইি 21 নবণয়োগ িণর পনরেোে নিিুি.
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অিগু্র� িণর সম্পূে্ন িরুি নিন্তু আপিোর আণবদিপণরের সোণি জেো যদণবি িো

পোনরবোনরি আয় ওয়োি্ন শীর

প্রোপ্ত আণয়র উৎস আণবদিিোরী
পনরবোণরর 
সদস্য #1

পনরবোণরর 
সদস্য # 2 সব্নণেোর

1 মসাে্যাি নসনকউনেটি মবনননিটস্ (SSA)
(SSA-1099 বক্স 5, IRS ি�ষি 1040)

$ $ $ $

2 মসাে্যাি নসনকউনেটি নডরজনবনিটি ইন্স্ুযরেন্স (SSDI)
(SSDI মবনননিট মস্টটর�ন্ট)

$ $ $ $

3 সানলির�ন্টাি নসনকউনেটি ইন্স্ুযরেন্স (SSI)
(SSI মবনননিট মস্টটর�ন্ট)

$ $ $ $

4 মভটাোন্স অ্যারিয়াসষি (VA) নডরজনবনিটি মপনেন বা ক�রপনরসেন মবনননিটস
(বান ষ্িক মবনননিট নববনৃত)

$ $ $ $

5 ইউনাইরটড মস্টটস মপাস্টাি সানভষি স (USPS) নডরজনবনিটি মপনেন বা নডরজনবনিটি 
করম্রন্সেন মবনননিটস 
(বান ষ্িক মবনননিট নববনৃত)

$ $ $ $

6 �জেুী / মবতন / টিপস
(W-2 বক্স 1, 1099-MISC বক্স 7, IRS ি�ষি 1040 NYS ি�ষি IT-201)

$ $ $ $

7 মপনেন
(1099R বক্স 1, মপনেন নববনৃতে মথরক ম�াট বান ষ্িক মপনেন, IRS ি�ষি 1040)

$ $ $ $

8 প্রনতবন্ধী/ শ্রন�ক ক্ষনতপপূের মপর�ন্ট
(অ্যাওয়াডষি  মিটাে সং�ুক্ত করুন)

$ $ $ $

9 কের�াগ্য এবং ননষ্কে সুি
(1099-INT বক্স 1, IRS ি�ষি 1040)

$ $ $ $

10 পাবনিক অ্যানসস্ট্যান্স ক্যাে অ্যাওয়াডষি
(PA বারজট নেঠি)

$ $ $ $

11 ব্যবসা মথরক আয়
(IRS ি�ষি 1040- ক্ষনত অন্তভুষি ক্ত কেরবন না, NYS ি�ষি IT-201)

$ $ $ $

12 �পূিধনী িাভ
(IRS ি�ষি 1040, NYS ি�ষি IT-201 — ক্ষনত অন্তভুষি ক্ত কেরবন না)

$ $ $ $

13 IRA আয়
(বেে মের্ে আয় নববনৃত—আপনাে নবতেররে পনে�ার অন্তভুষি ক্ত কেরবন না)

$ $ $ $

14 অ্যানইুটি আয়
(বেে মের্ে আয় নববনৃত—আপনাে নবতেররে পনে�ার অন্তভুষি ক্ত কেরবন না)

$ $ $ $

15 অন্যান্য �াবতীয় আয়
(আরয়ে উৎস তানিকাে জন্য FAQ গাইড মিিুন)

$ $ $ $

16 যেোর আয় (িোইি 1 যিণি 15 য�োগ িরুি) $ $ $ $

প্রণ�োজ্য নবণয়োজি

17 মিডারেি ইনকা� ট্যাক্স
(W-2 বক্স 2, ি�ষি 1099 - মিডারেি ইনকা� ট্যাক্স প্রত্যহাে বক্স অথবা ি�ষি 1040)

$ $ $ $

18 মস্টরটে আয়কে
(W-2 বক্স 17 এবং ি�ষি 1099—মস্টট ট্যাক্স প্রত্যাহাে বক্স অথবা ি�ষি IT-201)

$ $ $ $

19 স্ানীয় আয়কে
(W-2 বক্স 19 অথবা ি�ষি IT-201)

$ $ $ $

20 মসাে্যাি নসনকউনেটি ট্যাক্স
(W-2 বক্স 4)

$ $ $ $

21 যেোর নবণয়োজি ( িোইি 17 যিণি 20 য�োগ িরুি) $ $ $ $

22 যেোর আয় (িোইি 16 যিণি িোইি 21 নবণয়োগ) $ $ $ $
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আপিোর েোনসি আণয়র 1/3 অংশ িত?

িোইি 22 মথরক ম�াট পনে�ার ননন: এবং মসটিরক 36 নিরয় ভাগ (÷) করুন = $

বতষি �ারন আপনন �ত টাকা ভাডা মিন এই পনে�ার নক তাে মথরক মবনে? হ্যাাঁ না
�্যোাঁ �ণি, আপনি য�োগ্য িোও �ণত পোণরি। �নদও, আপনি অ্যোনলিণিশি িণর য�ণত পোণরি। আপিোর আণবদি অগ্রো�্য �ণি 

আপনি পরবততী বছণর আণবদি িরণত পোণরি।

�নি আপনাে সুনবধা জিুাই 1, 2015 মথরক শুরু হরয় থারক তরবই এই নবভাগটি সম্পূরষি করুন
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প্রোয়শই নজজ্োনসত প্রনেোবিী

1. NYC যরন্ট নরিজ যপ্রোগ্রোে িী?

মেন্ট নরিজ মপ্রাগ্রা� বিরত নসননয়াে নসটিরজন মেন্ট ইননরেজ এগরজম্েন (SCRIE) এবং নডরজনবনিটি মেন্ট ইননরেজ 
এগরজম্েন (DRIE) মপ্রাগ্রা� মবাঝায়।

2. এি তৃতীয়োংশ আণয়র য�োগ্যতো পরীক্ো নি এবং নিভোণব এটি আেোর DRIE যবনিনিরণি প্রভোনবত িরণত পোণর?

�নি আপনন 1িা জিুাই 2015 এে পে একজন নতুন আরবিনকােী নহসারব DRIE মপ্রাগ্রার�ে জন্য আরবিন করে থারকন 
এবং আপনন অনরু�ানিত হরয় থারকন তাহরি আপনাে পুননষিবীকেররে আরবিন এক তৃতীয়াংে আরয়ে ম�াগ্যতা পেীক্ষাে 
েতষি াধীন হরব। নডপাটষি র�ন্ট অি নিনান্স আপনাে ও পনেবারেে সকরিে জন্য বান ষ্িক আয় ম�াগ কেরব এবং তারক 36 
নিরয় ভাগ কেরব। এিান মথরক পাওয়া িিািি আপনাে �ানসক পানেবানেক আরয়ে এক-তৃতীয়াংে। তিন আ�ো আপনাে 
পনেবারেে �ানসক আরয়ে এক তৃতীয়াংে আপনাে পুননষিবীকেররে নিরজে পাোপানে মরিারজন মেরন্টে সরগেও তুিনা কনে। 
�নি আপনাে �ানসক পানেবানেক আরয়ে এক তৃতীয়াংে আপনাে নতুন ভাডাে মথরক মবেী হয় তাহরি আপনন আে DRIE 
মবনননিরটে জন্য আে ম�াগ্য থাকরবন না। �নি আপনাে �ানসক পানেবানেক আরয়ে এক তৃতীয়াংে আপনাে নতুন ভাডাে 
মথরক ক� হয় নকন্তু আপনাে মরিারজন মেরন্টে মথরক মবেী হয় তাহরি আ�ো আপনাে �ানসক পানেবানেক আরয়ে এক 
তৃতীয়াংরেে স�ান �পূরি্য আপনাে মরিারজন মেন্ট বাডাব।

�নি আপনন 1িা জিুাই 2015 মত বা তাে আরগ DRIE মপ্রাগ্রার� অংেগ্রহর করে থারকন তাহরি আপনাে পুননষিবীকেররে 
আরবিন এক তৃতীয়াংে আরয়ে ম�াগ্যতা পেীক্ষাে েতষি াধীন থাকরব না।

3. িিি আেোণি আেোর যবনিনির পিুি্নবীিরে িরণত �ণব?

স�স্ত DRIE প্রাপকরক প্রনত বেে বা িইু বেে অন্তে পুননষিবীকেররে আরবিন িাইি কেরত হরব। আপনাে �ঞ্নুেে 
আরিেগুনি সবষিিা সুনবধা পাওয়াে স�য়কািরক তানিকাভুক্ত কেরব। DRIE পুননষিবীকেররে আরবিন প্রাপরকে মবনননিরটে 
ম�য়াি উত্তীরষি হওয়াে প্রায় 60 নিন আরগ ডাকর�ারগ পাঠারনা হয়। �নি মকারনা কােরর আপনন ডাকর�ারগ পুননষিবীকের 
আরবিন না মপরয় থারকন, তাহরি nyc.  gov/  rentfreeze মথরক পুননষিবীকেররে আরবিন মপরত পারেন অথবা 311 নম্বরে মিান 
করে আপনারক পাঠারনাে অনরুোধ কেরত পারেন।

4. �নদ প্রোিনেি সনুবধো প্রোপি অি্য যিোিোও চণি �োি তো�ণি িী �ণব?

�নি প্রাথন�ক সুনবধা প্রাপক অন্য ভাডা-ননয়ন্রিত বাসায় সরে �ান তাহরি প্রাথন�ক সুনবধা প্রাপকরক আপনাে োড হস্তান্তনেত 
কেরত একটি অ্যাপাটষি র�ন্ট মবনননিট ট্ান্সিাে আরবিন িাইি কেরত হরব।

5. আনে ভোড়ো সনুথিত বোসোয় বোস িনর। আেোর নিণজ আইনি ভোড়োর য� অঙ্ক বিো আণছ আনে তোর যিণি িে নদণি নি 
�ণব? িীভোণব আেোর যরিোণজি যরন্ট গেিো িরো �য়?

�নি আপনাে বানডওয়ািাে সরগে আপনাে অগ্রানধকাে�পূিক ভাডা েুনক্ত থারক তাহরি আপনন ম� ভাডা মিন তা আপনাে 
মরিারজন ভাডাে মথরক ক� হরত পারে। �তক্ষর আপনাে বানডওয়ািাে সরগে আপনাে অগ্রানধকাে�পূিক ভাডাে েুনক্ত েরয়রে 
ততক্ষর আপনন ক� পনে�ার প্রিান কো োনিরয় ম�রত পারেন। 

আ�ো সাধােরত আইনন ভাডাে পনে�ারর আপনাে ভাডা নস্ে কেরত পানে, তরব মসরক্ষরত্র ননম্ননিনিত ব্যনতরে� থাকরব:

i) �নি আপনাে কারে এ�ন মকান নিজ থারক ম�িারন অগ্রানধকাে�পূিক ভাডা নিজ োইডাে েরয়রে এবং স্পষ্ট করে 
বিা আরে ম� আপনন �তনিন ভাডাটিয়া রূরপ থাকরবন ততনিন ক� ভাডা মথরকই �ারব, আপনাে ভাডা আরগে 
অগ্রানধকাে�পূিক ভাডা বা আপনাে �ানসক আরয়ে 1/3, এে �রধ্য ম�টা মবনে হরব মসটিরত নস্েীকৃত হরব।

ii) �নি আপনন মিা ইনকা� হাউনজং ট্যাক্স মরেনডট (LIHTC) ইউননরট থারকন এবং আপনন �নি একটি LIHTC মেন্ট 
োইডাে প্রিান করেন, তাহরি আপনাে ভাডা আরগে LIHTC ভাডা বা আপনাে �ানসক আরয়ে 1/3, এে �রধ্য ম�টা 
মবনে হরব মসটিরত নস্েীকৃত কো হরব।

6. যরন্ট নরিজ যপ্রোগ্রোণের উণদেণশ্য, িোণি পনরবোণরর সদস্য ন�সোণব গে্য িরো �য়?

পনেবারেে সিস্য নহসারব গর্য হরত পারেন প্রাথন�ক আরবিনকােী এবং বাসায় স্ায়ীভারব বসবাস করেন এ�ন মকউ। 
একজন প্রকৃত বানসন্া, মবাডষি াে বা সাবরটনান্ট ন�নন পনেবারেে প্রধারনে সারথ সম্নকষি ত নন নতনন পনেবারেে সিস্য নহসারব 
গর্য হরবন না। আপনারক অবে্যই পনেবারেে সকি সিস্যরিে তানিকা আরবিরনেপরত্রে উপরে নিরত হরব এবং গত বেরে 
(আপনাে আরবিন পপূের কোে আরগে বেরেে) তাাঁরিে আয় জ�া কেরত হরব। �নি পনেবারেে মকান সিরস্যে গত বেরে 
আয় না থারক, আপনারক অবে্যই তা আরবিনপরত্র উরলেি কেরত হরব এবং আয় না থাকাে প্র�ার িানিি কেরত হরব। �রন 
োিরবন ম� আরগে আরবিরন তানিকাভুক্ত পনেবারেে সিস্যোই মকবি মবনননিট মটকওভারেে জন্য আরবিন কেরত পারেন।

অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।
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অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।

7. যি পনরবোণরর সদস্য ন�সোণব গে্য �ণবি িো?

মবাডষি াে �াাঁে একটি বানড ভাডাে েুনক্ত েরয়রে এবং আপনারক বানড ভাডা প্রিান করেন নতনন পনেবারেে সিস্য নহসারব গর্য 
হরবন না। পনেবারেে সিস্যো মবাডষি াে নহসারব গর্য হরবন না। দ্রষ্টব্য:সুনবধা পাবাে অনধকােী হওয়াে জন্য মবাডষি াে ম�াগ্য 
নন। আপনারক আরবিনপরত্র মবাডষি ােরিে তানিকা নিরত হরব না; �নিও আপনারক অবে্যই মবাডষি ারেে মথরক একটি নেঠি মপে 
কেরত হরব ভাডাে অথষিোনে মঘা্রা করে ম�িারন উরলেি থাকরত হরব কত ভাডা আপনারক প্রিান করে। মবাডষি ারেে আয় 
মপে কেরবন না।

8. আনে আেোর আণবদণি শোরীনরিভোণব স্োক্র িরণত িো পোরণি িী �ণব?

অনরু�ানিত পাওয়াে অব্ অ্যাটননষি (POA) আরে এ�ন মকান ব্যনক্ত বা আিািত নন�ুক্ত অনভভাবক প্রাথন�ক সুনবধা 
প্রাপরকে হরয় ননথরত স্াক্ষে কেরত পারেন। DRIE �ারত িাইরি তথ্য োিরত পারে এবং স�স্ত DRIE ম�াগার�াগ POA বা 
অনভভাবরকে কারে পাঠারনা হরয়রে তা নননচিত কেরত অনগু্রহ করে আরবিরনে সরগে পাওয়াে অব্ অ্যাটননষি অনরু�ািন বা 
আিািরতে আরিে জ�া নিন।

9. প্রণ�োজ্য নবণয়োজি িী িী?

মিডারেি, মস্টট, নসটি এবং মসাে্যাি নসনকউনেটি ট্যাক্স হরিা প্রর�াজ্য নবরয়াজন। আপনন 2018 এে আপনাে করেে বহৃত্তে 
অংে ননরত পারেন অথবা আপনাে ম�াট কে �পূি্যায়ন কোরত পারেন। �রন োিরবন ম� Medicare মপর�ন্ট প্রর�াজ্য কতষি ন 
নয়।

10. নবণবচ্য আয় িী �ো আেোণি য�োগ্যতো নিে্নণয় অবশ্যই জোিোণত �ণব?

ননরেে তানিকায় DRIE ক�ষিসপূেীরত নবরবে্য আরয়ে উৎরসে তানিকা েরয়রে। �নি আপনন এবং আপনাে পনেবারেে সিস্য এই 
উৎসগুনিে ম�রকান একটি মথরক মকান আয় করেন, আপনারক এই তথ্য আরবিনপরত্রে সারথ মিওয়া ইনকা� ওয়াকষি েীরট নিরত 
হরব এবং ননরিষিে অন�ুায়ী ননথপরত্রে প্ররয়াজনীয় প্র�ার সং�ুক্ত কেরত হরব।

 – মসাে্যাি নসনকউনেটি (SSA, SSI, SSDI) 
(SSA-1099 এে প্রনতনিনপ অথবা SSI সুনবধা প্রিারনে 
নেঠিে নপ্রন্টআউট সং�ুক্ত করুন)

 – মবতন/�জনুে/টিপস্ 
(W-2’ে স্-নন�ুনক্ত সহ সং�ুক্ত করুন)

 – ব্যবসানয়ক আয় 
(নেনডউি C, S-কপষি ট্যাক্স নেটানষি এে সারথ K-1 বা 
পাটষি নােনেপ ট্যাক্স নেটানষি সং�ুক্ত করুন)

 – কের�াগ্য ও কে অর�াগ্য সুি 
(সকি 1099-INT এবং কে অর�াগ্য সুরিে জন্য বেে 
মের্ে নববনৃত সং�ুক্ত করুন)

 – কের�াগ্য ও কে অর�াগ্য সুি 
(সকি 1099-DIV এবং কে অর�াগ্য নডনভরডরন্ডে জন্য 
বেে মের্ে নববনৃত সং�ুক্ত করুন)

 – IRA আয় 
(সুি, িভ্যাংে, বা পুাঁনজে উপে িারভে একটি প্রনতনিনপ 
সং�ুক্ত করুন)। আপনাে নবতেররে অথষিোনে অন্তভুষি ক্ত 
কেরবন না।

 – মপনেন, অ্যানইুটিজ ও নেটায়াের�ন্ট লি্যানস 
(1099R নববনৃত সং�ুক্ত করুন এবং এে সারথ কের�াগ্য ও 
কে অর�াগ্য মপনেন সং�ুক্ত করুন)

 – মভটারেন্স অ্যারিয়াসষি (VA) নডরজনবনিটি মপনেন বা 
করম্রন্সেন মবনননিটস 
(নববনৃতে নেঠি সং�ুক্ত করুন)

 – ইউনাইরটড মস্টটস মপাস্টাি সানভষি স (USPS) নডরজনবনিটি 
মপনেন বা নডরজনবনিটি করম্রন্সেন মবনননিটস 
(বান ষ্িক মবনননিট নববনৃত সং�ুক্ত করুন)

 – �পূিধনী িাভ 
(আনথষিক সংস্া মথরক কে নবরয়ানজত �পূিধন মথরক িাভ অন্তভুষি ক্ত 
করুন)

 – ভাডা মথরক আয়  
(স�স্ত সম্নত্ত মথরক প্রাপ্ত)

 – মবাডষি ারেে মথরক প্রাপ্ত ভাডা

 – বানড ভাডা সহায়তা (ভতুষি নক)

 –  নডরজনবনিটি/ওয়াকষি ােস ক্ষনতপপূেররে অথষিপ্রিান/আনএ�লিরয়র�ন্ট 
ইন্স্ুযরেন্স মবনননিটস 
(প্রিারনে নেঠি সং�ুক্ত করুন)

 – এরস্টট বা ট্াস্ট মথরক আয় 
(এরস্টট বা ট্ারস্টে ইনকা� ট্যাক্স নেটানষি সং�ুক্ত করুন)

 – আপনাে প্রাপ্ত কো মিােরপা্ এবং/অথবা োইল্ড সারপাটষি  
মপর�ন্টস্ 
(আিািরতে আরিে সং�ুক্ত করুন)

 – পনেবাে এবং/অথবা বনু্ধরিে মথরক ভাডা বাবি গ্রহর কো অথষি 
(সং�ুক্ত নেঠিরত কাে মথরক আপনন টাকা মপরয়রেন এবং কত 
টাকা মপরয়রেন তা বিনু)

 – জযু়া/িটানে মজতা (1099-MISC সং�ুক্ত করুন)

 – সেকানে সহহায়তা এবং/অথবা অন্যান্য আরয়ে উৎস  
(প্র�ার সং�ুক্ত করুন)

 – ঋর বানতি

11 | প্রায়েই নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবিী DRIE Renewal FAQs–Rev. 1.9.2019-Bengali



পিুি্নবীিরে তি্য: অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।

11. য�োগ্যতো নিধ্নোরণের সেয় যিোি আয় বোদ �োণব �ো আপিোণি জোিোণত �ণব িো?

– নগি উপহাে
– বংেগনত
– একটি ব্যনক্তগত আঘারতে �া�িা মথরক প্রিত্ত ক্ষনতপপূের
– জ্ািানন সহায়তা অথষিপ্রিান
– আয়কে মিেৎ

– IRA মোিওভােস (IRAs অন্যান্য অবসে অ্যাকাউন্টরস মোিড 
ওভাে)

– সানলির�ন্টাি ননউনট্েন অ্যানসরস্টন্স মপ্রাগ্রা� (SNAP) সুনবধা 
�া আরগ িুড স্ট্যাম্ মপ্রাগ্রা� নহসারবও পনেনেত নেি

12. িী �ণব �নদ আপনি বো পনরবোণরর যিোি সদণস্যর আণগর বছণর আয় িো িোণি?
ননরে তানিকাভুক্ত ননথগুনি �া আ�ো গ্রহর কেব �নি আপনন জানান ম� আপনন এবং/অথবা মকান পনেবারেে সিস্য কে 
বেরেে মকান আয় না থারক:

 IRS নন-িাইনিং নেঠিে �াোইকের অথবা
 পপূরষি স�রয়ে নেক্ষাথথী �াোইরয়ে নেঠি অথবা
  মসাে্যাি নসনকউনেটি অ্যাডন�ননর্রেেন এে মথরক একটি নেঠি ম�িারন উরলেি থাকরব আপনন 2018 মত মকান সুনবধা 

পাননন

13. আেোর সনুবধো বো আণবদি প্রনক্রয়োর নবষণয় আেোর �নদ যিোণিো প্রনে িোণি তো�ণি আনে িোর সোণি য�োগোণ�োগ িরণত 
পোনর?
�নি আপনাে কনম্উটাে ব্যবহারেে সুর�াগ থারক, তাহরি আপনন DRIE-এে নব্রয় প্ররশ্নে জন্য নডপাটষি র�ন্ট অি নিনান্স 
ওরয়বসাইট nyc. gov/ contactdrie মত একটি অনসুন্ধান পত্র জ�া নিরত পারেন। এোডাও আপনন 311-মত মিান কেরত 
পারেন অথবা আ�ারিে ওয়াক-ইন-মসন্টারে এরস মিিা কেরত পারেন:

66 John Street, 3rd Floor
New York, NY, 10038
কারজে স�য়: মসা�বাে-শুরেবাে, সকাি 8.30 - নবকাি 4.30

�নি আপনাে সহায়তাে প্ররয়াজন হয় বা প্রনতবন্ধকতাে কােরর আপনন আরবিন বা ননথপত্র জ�া কেরত না পারেন 
তাহরি অনগু্রহ করে 311-এ মিান করে DOF এে নডরজনবনিটি সানভষি স মিনসনিরটটেরক োন। �নি SCRIE/DRIE 
ক�ষিসপূনে ও কীভারব আরবিন কেরত হরব মস সম্রকষি  সাধাের প্রশ্ন থারক তাহরি অনগু্রহ করে 311-এ মিান করুন অথবা 
nyc. gov/ contactscrie বা nyc. gov/ contactdrie এ আ�ারিে বাতষি া পাঠান।

14. আেোর আণবদি বো সনুবধোর নবষণয় য� নসদ্োন্ত যিওয়ো �ণয়নছি, আনে �নদ যসরো বুঝণত িো পোনর তো�ণি আনে িোর 
�োণি য�োগোণ�োগ িরব?
স�স্ত মেন্ট নরিজ মপ্রাগ্রা� আরবিনকােীো �াো একটি সেকােী অব্যাহনতে অনুর�ািন, অস্ীকাে, বা প্রত্যাহারেে মনাটিে 
মপরয়রে, তারিে SCRIE/DRIE আরবিন এবং সুনবধাে নব্রয় উরদ্রগে স�াধান কেরত সাহা�্য িাভ কেবাে অনধকাে 
আরে। SCRIE/DRIE-এে ন্যায়পাি আপনাে আরবিন প্রনরেয়া সম্পূরষি হওয়াে পরেই আপনাে আরবিন বা সুনবধাে 
নব্রয় স�স্যা েনাক্ত কেরত ও তাে স�াধান কেরত পারেন। SCRIE বা DRIE এে সাহার�্যে জন্য DOF ওরয়বসাইট 
nyc. gov/ contactscrieombuds বা nyc. gov/ contactdrieombuds মিরি ম�াগার�াগ কেরত পারেন।

15. �নদ আনে আেোর পিুি্নবীিরণের আণবদি ছয় েোণসর সেয়সীেোর েণধ্য িোইি িো িনর অিবো যরন্ট নরিজ যপ্রোগ্রোণের 
(RFP) সণগে সম্নি্ন ত অি্য সেয়সীেোও অনতক্রোন্ত �য় �োয় তো�ণি আনে িী িরব?
�নি আপনাে আরবিন জ�া কোে জন্য আরো স�রয়ে প্ররয়াজন হয় বা প্রনতবন্ধকতা বা োেীনেক বা �াননসক স�স্যাে 
কােরর অনতনেক্ত স�য়সী�াে প্ররয়াজন হয় তাহরি আপনন অনতনেক্ত স�রয়ে জন্য অনুরোধ কেরত পারেন। �নি আপনাে 
সহায়তাে প্ররয়াজন হয় বা প্রনতবন্ধকতা সংরোন্ত প্রশ্ন থারক বা অনতনেক্ত স�রয়ে জন্য অনুরোধ কেরত োন তাহরি 
নডপাটষি র�ন্ট অব্ নিনারন্স অনগু্রহ করে 311 নম্বরে মিান করে নডরজনবনিটি সানভষি স ি্যানসনিরটটে মক নিরত বিনু; 
nyc. gov/ contactdofeeo এ ম�াগর�াগ করুন অথবা 66 John Street, 3rd Floor, New York, N.Y. এ আ�ারিে অনিরস 
মসা�বাে মথরক শুরেবারেে �রধ্য সকাি 8:30টা মথরক  নবকাি 4:30 এে �রধ্য আসুন। 

এ�ননক আপনাে �নি প্রনতবন্ধকতা বা োেীনেক বা �াননসক স�স্যা না থারক, আপনাে আরবিন িাইি কোে স�য় 
ব্যনতরে�ী পনেনস্নতে কােরর আপনন স�রয় িাইি না কেরি এবং 12 �ারসে আরগ মবনননিরটে ম�য়াি মে্ হরয় মগরিও 
আপনন ম�াগ্য থাকরত পারেন। সা�নয়কভারব োেীনেক অসুস্তাে কােরর হাসপাতারি ভনতষি  থাকরি বা আগুন, বন্যা বা 
প্রাকৃনতক নবপ�ষিরয়ে িরি আপনাে অ্যাপাটষি র�ন্ট ক্ষনতগ্রস্ত হরয় �ায় বা অন্য ব্যনতরে�ী পনেনস্নত ঘরট তাহরি আপনাে 
আরবিরনে সরগে আপনাে িানবে ম� মকারনা ননথ সহ নননিষিষ্ট পনেনস্নতে নববনৃত জ�া নিরত পারেন। �নি আপনাে 
মকানও প্রশ্ন থারক তাহরি 311 নম্বরে মিান করে SCRIE/DRIE ইউননট োন অথবা nyc. gov/ contactscrie বা 
nyc. gov/ contactdrie মিিুন।

16. �নদ আেোর আণয়র থিোয়ী ক্নত �য় তো�ণি আেোর �োণত আর নি নবিপে িোিণব?
�নি মে্ অনরু�ানিত আরবিরন জানারনাে আরয়ে উপে 20% বা তাে মবেী স্ায়ী ক্ষনত হয়, তাহরি আপনন আপনাে 
পুনঃননধষিােররে আরবিন পপূের কোে �াধ্যর� আপনাে মরিারজন মেরন্টে পুনঃননধষিােররে জন্য আরবিন কেরত পারেন। 
পুনঃননধষিােররে আরবিন nyc. gov/ rentfreeze এ পাওয়া �ারব। আপনারক অবে্যই পুনঃননধষিােররে আরবিন সহ আপনাে 
বতষি �ান আরয়ে প্র�ার নিরত হরব। দ্রষ্টব্য: আরয়ে ক্ষনত অবে্যই স্ায়ী বরি নবরবনেত হওয়া আবে্যক।
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পিুি্নবীিরে তি্য: অিগু্র� িণর পড়ুি নিন্তু আপিোর আণবদণির সণগে জেো িরণবি িো।

17. িী ঘরণব �নদ প্রোিনেি সুনবধো প্রোপি েোরো �োি বো থিোয়ীভোণব িোনস্নংণ�োণে চণি �োি?

�নি প্রাথন�ক সুনবধা প্রাপক �াো �ান, মকান নানসষিং মহার� স্ায়ীভারব েরি �ান বা অন্যথায় স্ায়ীভারব বাসা িানি করে 
মিন, পনেবারেে একজন সিস্য ন�নন মেন্ট নরিজ মপ্রাগ্রার�ে জন্য ম�াগ্যতা�ান পপূের করেরেন, ন�নন আরগে আরবিরন 
তানিকাভুক্ত হরয়রেন, এবং �াাঁে সুনবধা পাওয়াে উত্তোনধকাে �ঞ্েু হরয়রে, নতনন মবনননিট মটকওভারেে ম�াগ্য হরত পারেন। 
একটি মবনননিট মটকওভারেে আরবিন প্রাথন�ক সুনবধা গ্রহরকােীে �তুৃ্যে বা অন্যত্র েরি �াবাে 6 �ারসে �রধ্য, অথবা 
নডপাটষি র�ন্ট অি িাইন্যারন্সে প্রত্যাহারেে মনাটিে পাঠারনাে পরেে 90 নিরনে �রধ্য মপে কেরত হরব, ম� তানেিটি আরগ 
হরব।

�নি আপনন পনেবারেে বানক থাকা একজন সিস্য হন এবং SCRIE অথবা DRIE এে জন্য ম�াগ্যতা অজষি রনে সকি 
প্ররয়াজনীয়তা পপূের করেন, তরব আপনারক অবে্যই ননম্ননিনিতগুনি মপে কেরত হরব:

 আপিোর জি্য:   একটি মবনননিট মটকওভারেে আরবিন এবং
   একটি নিজ/ভাডা েুনক্ত ম�িারন আপনারক ভাডারট বা সহ-ভাডারট নহসারব গর্য কো হয় অথবা
   আপনাে নবনল্ডং কতৃষি পরক্ষে মথরক নেঠি ম�িারন নননিষিষ্ট কো থাকরব ম� আপনাে বাসাটিরত 

উত্তোনধকাে অনধকাে েরয়রে অথবা
   অ্যাপাটষি র�ন্টটিে উত্তোনধকাে অনধকাে �ঞ্েু কো একটি আিািরতে আরিে

 প্রোিনেি সনুবধো প্রোপণির জি্য:   মডথ সাটিষি নিরকট প্রিারনে দ্াো প্র�ার কো ম� প্রাথন�ক সুনবধা প্রাপক �াো 
মগরেন। একজন প্রাথন�ক সুনবধা প্রাপক ন�নন স্ায়ীভারব বাসা মেরড অনত্র েরি 
মগরেন, প্র�াররে �রধ্য েরয়রে নানসষিং মহা� মথরক মকান নেঠি, মিডারেি, মস্টট বা 
স্ানীয় সেকারেে একটি নিজ বা নেঠিরত ইসু্য কো আইনড �ারত নতুন ঠিকানা 
উরলেনিত থারক।

18. আনে নিভোণব িে্নগুণিো যপণত পোনর?

স�স্ত ি�ষি আ�ারিে ওরয়বসাইট nyc. gov/ rentfreeze মত নগরয় ডাউনরিাড কো �ারব। আ�ারিে ওয়াক-ইন-মসন্টারেও ি�ষি 
পাওয়া �ায়। 311-এ মিান করে আপনন মকারনা ি�ষি ডাকর�ারগ পাঠিরয় মিবাে জরন্যও অনরুোধ কেরত পারেন।

19. আেোর নিণজর নবষণয় বো আেোর আইিসম্মত ভোড়োর রোনশর নববোণদর নবষণয় �নদ যিোণিো সেস্যো িোণি তো�ণি আনে 
নি িরণত পোনর ?

নিরজে নব্রয় অনসুন্ধারনে জন্য, ভাডাে নববাি ম�টারনাে জন্য, বা আপনাে �ানিক নিজ না মিবাে কােরর একটি 
অনভর�াগ িারয়ে কোে জন্য, ভাডারটো নডনভেন অি হাউনজং অ্যাণ্ড কন�উননটি নেননউয়াি (DHCR)-এ ম�াগার�াগ 
কেরত পারেন। DHCR-এে সারথ ম�াগার�াগ কো ম�রত পারে:

স্শরীণর: Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York 11433
যিোণির েোধ্যণে: 718-739-6400
ইণেণির েোধ্যণে: RentInfo@nyshcr.org

নসটি স্পনসে কো Mitchell-Lama উন্নয়রনে নব্রয় আরো তরথ্যে জন্য,অনগু্রহ করে ননউ ইয়কষি  নসটি মডভিপর�ন্ট অি 
হাউনজং নপ্রজােরভেন অ্যাণ্ড মডভিপর�ন্ট (HPD)-ে সারথ ম�াগার�াগ করুন।

যিোণির েোধ্যণে: 212-863-6500
ইণেণির েোধ্যণে: Mitchell-Lama@hpd.nyc.gov

মস্টরটে স্পনসে কো Mitchell-Lama উন্নয়রনে নব্রয় আরো তরথ্যে জন্য, অনগু্রহ করে ননউ ইয়কষি  মস্টট মহা�স্ অ্যাণ্ড 
কন�উননটি নেননউয়ািস্ (HCR) মিিুন।

যিোণির েোধ্যণে: 866-463-7753
তোণদর ওণয়বসোইর যদিুি: http://nyshcr.gov/AboutUs/Offices/HousingOperations/faqs.htm

20. আনে এিটি পিুি্নবীিরে সেণয়র আয় য�োগ্যতোর পরবততী �ণি নি �ণব?

আপনাে পনেবারেে বান ষ্িক আয় $50,000 এে মবনে হওয়াে কােরর আপনাে মবনননিট মে্ হরি অথবা আপনাে ভাডা 
মকান পুননষিবীকেররে স�রয়ে জন্য আপনাে পনেবারেে �ানসক আরয়ে 1/3 ভারগে ক� হরি, আপনন ম�াগ্য বরি নবশ্াস 
কেরি ভনব্্যরত আপনন মপ্রাগ্রার�ে জন্য পুনোয় আরবিন কেরত পারেন। পরেে বেে আপনাে আয় ক� হরি, আপনাে 
পুোরনা নস্েীকৃত ভাডা পুনবষিহাি কেরত পারেন (আইন 2016 এে মসরটেম্বে মথরক কা�ষিকেী)। আবাে আরবিন কেরত, 
অনগু্রহ করে বেরে একটি প্রাথন�ক আরবিন জ�া নিন।
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