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প্রস্তুত হ�োন, সিদ্োন্ত সনন,  
আবেদন করুন !

সনউ ইয়ক্ক  সিটিবত ‘এবেোব ্্ক েল 
�োউসিং’(মলূ্য-িোশ্রয়ী 

েোিস্োন)-এর িন্য প্রস্তুসত
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এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর িন্য আবেদন করবত 
িময় লোবে - এেং এবত কোেিপত্র পূরণ করো 
ছোডোও অবনক সকছু করবত �য়। একটি হিোরোবলো 
শসতিশোলী আবেদনপত্র প্রস্তুত করোয় এই েোই্ 

আপনোবদরবক ি�োয়তো করবে।

আপনোর িন্য হেিে মলূ্য-িোশ্রয়ী 

েোিস্োবনর ে্যেস্ো আবছ

িূসি

আপনোর িন্য এবেোব ্্ক -
েল �োউসিং-এর হেিে 
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আবেদবনর িন্য প্রস্তু-
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িোক্োৎকোবরর িন্য প্রস্তুসত 
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এবেোব ্্ক েল 
�োউসিং কী ?

েোিস্োনবক িোধোরণত ‘এবেোব ্্ক েল’ েো মলূ্য-
িোশ্রয়ী েবল মবন করো �য় তখন, েখন 
েোিস্োন েোেদ ে্যয় হিখোনকোর েোসিন্োবদর 
আবয়র এক তৃতীয়োংবশর িমোন েো কম �য়। 
সেসিন্ন আবয়র পসরেোবরর িন্য রবয়বছ সেসিন্ন 
ধরবনর এবেোব ্্ক েল �োউসিং।

এই েোইব্ “এবেোব ্্ক েল �োউসিং” (মলূ্য-
িোশ্রয়ী েোিস্োন) েলবত েঝুোবনো �বয়বছ হিিে 
েোিস্োনবক েো িরকোবরর হদওয়ো এবেোব ্্ক েল 
�োউসিং-এর অংশ। এটি সনউ ইয়ক্ক  সিটি 
স্পোর্ক বমন্ট অি �োউসিং সপ্রিোবি্ক শন 
অ্যোন্ড হ্বিলপবমন্ট (HPD) এেং �োউসিং 
হ্বিলপবমন্ট কবপ্কোবরশন (HDC)-এর 
িতু্ক সকপ্রোপ্ত আেোিবনর প্রসত সনসেষ্ট। 

এই েোইব্ হে তথ্য রবয়বছ, তো সেসিন্ন 
ধরবনর এবেোব ্্ক েল �োউসিং কম্কিূসির 
িন্য িোবলো আবেদনপত্র ততসর করোয় এেং 
হেিরকোসর েোিোর হথবক েোসড হকনোয় 
আপনোবক ি�োয়তো হদবে।

 আপনোবক �বত �বে ১৮ েছর েো অসধক 
েয়স্ক।

 আপনোর �য়বতো হিোশ্যোল সিসকউসরটি নম্বর 
(SSN) েো ইনস্সি্ুয়োল র্যোক্সবপয়োর 
আইব্সন্টসেবকশন নম্বর (ITIN)  
থোকবত �বে।

 সনউ ইয়ক্ক  সিটির েোসিন্োরো িোধোরণত 
HPD এেং HDC েোিস্োবন অগ্োসধকোর 
লোি কবরন।

 আপনোর আয়বক একটি সনসদ্কষ্ট িীমোর 
মবধ্য থোকবত �বে, েো পসরেসত্ক ত �বে 
আপনোর উপর সনি্ক রশীল কবতোিন 
আপনোর িোবথ থোবকন, তোর উপর, এেং 
এটি সনধ্কোরণ করবে প্রসতটি আেোিন 
কম্কিূসি।

এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর 
িন্য কোরো হেোে্য? হে হকউ 
আবেদন করবত পোবরন! তবে:

কবয়কটি গুরুত্বপূণ্ক পদবক্প গ্�বণর মোধ্যবম আপসন 
আপনোর আবেদনপত্রবক হিোরোবলো করবত পোবরন। 
সকন্তু এিে পদবক্প িম্পন্ন করবত কবয়কমোি 
িময় হলবে হেবত পোবর - তবে আি হথবকই 

শুরু করুন।

আবেদবনর িন্য প্রস্তুত হ�োন

2
আয়

িোডো
(১/৩ েো 
কম)

েোকস িেকসছ ু 
(২/৩ েো েবশস)
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আপনোর হরেস্র  
স�স্রি হিবন সনন

েোসডওয়োলোরো শুধু আপনোর হরেস্র হস্কোবরর 
িন্য আপনোবক অবেোে্য সেবেিনো করবত 
পোবরন নো, সকন্তু তোরো আপনোর হরেস্র 
স�স্রি হদখবত পোবরন। আপসন সনসচিত 
করবেন হে আপনোর হরেস্র সরবপোর্ক টি 
িঠিক, এেং প্রবয়োিবন আপনোর হরেস্র 
হস্কোর েসৃদ্ করোর িন্য পদবক্প গ্�ণ 
করুন।

 আপনোর হরেস্র সরবপোর্ক  সরি িংগ্�  
করুন annualcreditreport.com 
ওবয়েিোইর হথবক 

 আপসন আপনোর হরেস্র সরবপোবর্ক র িুল 
হশোধরোবত পোবরন অ নলোইবন একটি 
সরবকোবয়স্ট েরম পূরণ কবর, হেোবন,  
সকংেো হরেস্র সরবপোটি্ক ং হকোম্পোসনবত 
একটি সিঠি সলবখ। 

 হকোন হপশোদোর আসথ্কক পরোমশ্কদোতোর 
কোছ হথবক আপনোর হরেস্র সরবপোর্ক  
অনধুোেন করোয় সরি ি�োয়তো সনন এেং 
কী কবর হরেস্র হস্কোর উন্নত করো 
েোয়, তো হিবন সনন। আরও তবথ্যর 
িন্য nyc.gov/consumers ওবয়েিোইর 
হদখুন, সকংেো 311 নম্ববর হেোন করুন 
এেং একটি ‘এনওয়োইসি েোইন্যোনসশয়োল 
এমপোওয়োরবমন্ট হিন্টোর’-এ অ্যোপবয়ন্টবমন্ট 
করুন। 

আপনোর �োউসিং  
হকোর্ক -এর ইসত�োি িোননু

আপনোবক কখনও �োউসিং হকোর্ক -এ হনওয়ো 
�বয়সছল সক নো সকংেো আপসন কখনও েোসড 
হথবক উবছেদ �বয়সছবলন সক নো, েোসডওয়োলো 
হি ইসত�োি খুবঁি হদখবত পোবর। আপনোর 
ইসত�োি েতৃ্োন্ত আবে হথবক হখোঁি কবর হদখুন 
এেং প্রশ্ন করো �বল েোবত উত্র সদবত িক্ম 
থোবকন, হিিন্য প্রস্তুত থোকুন।

 �োউসিং হকোর্ক িমবূ�র কমসপউরোবর 
আপনোর হেিে প্রকোশ্য হরক ্্ক  আবছ, 
হিগুবলো খুবঁি হের করুন ও সপ্রন্ট 
করুন। �োউসিং হকোবর্ক র ঠিকোনো ও 
অন্যোন্য তথ্য িোনবত  
nycourts.gov/courts/nyc/housing 
ওবয়োিোইর হদখুন। 

 একিন আইিীেীর মোধ্যবম আপনোর 
সেরুবদ্ �োউসিং হকোবর্ক র হদওয়ো িকল 
রোয় মীমোংিো িম্পন্ন কবর সনন সকংেো 
আইসন ি�োয়তোর িন্য nycourts.gov 
ওবয়েিোইর হদখুন। 

িঞ্চয় শুরু করুন

প্রথম মোবির িোডো এেং সিসকউসরটি 
স্বপোসিবরর িন্য কমপবক্ দইু মোবির 
িোডো িমো করুন। আপনোর স্োনোন্তর ে্যয় 
পসরবশোবধর িন্য আরও হেসশ িমোবত  
�বত পোবর।

 নতুন ঠিকোনোয় স্োনোন্তবরর ে্যয় পসরশধ 
করবত অথ্ক িমোনর িন্য এমন একটি 
ে্যোংক েো হরেস্র ইউসনয়বন একোউন্ট 
খুলনু হেখোবন িুদ অি্ক ন  
করো েোয়।

 আপনোর আইস্এনওয়োইসি কো ্্ক  
থোকবল অবনক ে্যোংক এেং হরেস্র 
ইউসনয়বন একটি একোউন্ট হখোলোর 
িন্য হিটি ে্যে�োর করবত পোরবেন। 
ে্যোংক এেং হরেস্র ইউসনয়বনর 
ঠিকোনো হপবত on.nyc.gov/
idnycbanks ওবয়েিোইর হদখুন।

 েোবিবরর পসরকল্পনো করবত, অথ্ক 
িমোবত, সকংেো একটি ে্যোংক 
একোউন্ট খুলবত ি�োয়তোর িন্য 
একটি এনওয়োইসি েইন্যোনসশয়োল 
এমপোওয়োরবমন্ট হিন্টোবর েোন। তবথ্যর 
িন্য  
nyc.gov/consumers ওবয়েিোইর 
হদখুন েো 311 নম্ববর হেোন 
কবর এনওয়োইসি েইন্যোনসশয়োল 
এমপোওয়োরবমন্ট হিন্টোর িম্পবক্ক  হিবন 
সনন।

হরেস্র 
সরবপোর্ক

https://www.annualcreditreport.com/index.action
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://nycourts.gov/courts/nyc/housing/
http://www.nycourts.gov/
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/benefits/banks-and-credit-unions.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
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হরেস্র, �োউসিং হকোর্ক  হরক ্্ক  এেং িঞ্চয় ইত্যোসদ 
সেষবয় পবক্ক্প গ্�বণর পর এবেোব ্্ক েল �োউসিং-

এর িন্য আবেদন করো শুরু করুন।

আপনোর �োউসিং কোবনক্ট 
হপ্রোেোইল হির করুন

এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর আবেদন 
শুরুর প্রথম পদবক্প �বলো nyc.gov/
housingconnect ওবয়েিোইবর একটি �োউসিং 
কোবনক্ট প্রেোইল ততসর করো। 

 এপোর্ক বমবন্ট েোরো েিেোি করবেন, তোবদর 
প্রবত্যবকর আয় িম্পসক্ক ত তবথ্যর প্রবয়োিন 
�বে।

 সনয়সমত িোকসর, ে্যেিো এেং/
অথেো খণ্ডকোবলর কোি হথবক আপসন 
েো আয় কবরন, তোর িেই আপনোর 
আবয়র অন্তিু্ক তি। এছোডোও আপসন 
ওয়োক্ক োি্ক কবম্পনবিশন, িরকোবরর 
কোছ হথবক প্রোপ্ত অথ্ক (হেমন 
হিোশ্যোল সিসকউসরটি েো িরকোসর 
িো�োে্য), লসনি করো অবথ্কর লোি ও 
অেিরিোতোও এর অন্তিু্ক তি।

েত েছর র্যোক্স সররোবন্ক এিে তবথ্যর 
অসধকোংশ পোওয়ো েোবে।

আপসন েসদ অন্য কোবরো িন্য কোি 
কবরন, হিখোন হথবক র্যোক্স কত্ক ন 
ছোডো েো আয় �য়, (এরোবক ‘হগ্োি 
ইনকোম’ েলো �য়) হিরো অন্তিু্ক তি 
করুন। আপসন সনবির িন্য কোি 
করবল র্যোক্স ও অন্যোন্য খরি েোদ 
সদবয় েো থোবক, হিরো অন্তিু্ক তি 
করুন।

এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর আবেদবন 
ইনকোম (আয়) স�বিবে হকোনরো 
েণ্য �য়, হিরো েঝুবত ি�োয়তোর 
প্রবয়োিন �বল এইিসপস্ (HPD)-এর 
ইনকোম েোই্ হদখুন nyc.gov/hpd/
incomeguide ওবয়েিোইবর।

আবেদন

3

িরকোরস 
িো�োেে্

অনে্োনে্ 
খণ্্ কোলবর 
িোকরস

িোইল্্  
িোপোরর্

খণ্্ কোলবর 
িোকরস

আয়

https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#home
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/income-guide.page
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আপসন হেোে্য �বেন নো। হিিে েিবনর 
লরোসরবত অংশ সনন, হেেবলোর িন্য 
েিেোিকোরী িদি্যিংখ্যো এেং িেোর 
অসি্ক ত আবয়র িোবথ সমল �য়।

 সকছু সকছু এপোর্ক বমন্ট সনসদ্কষ্ট হশ্রসণর 
মোনবুষর িন্য িংরসক্ত থোবক, েোরো: 

 িলোিল, শ্রেণ, সকংেো দসৃষ্ট প্রসতেন্ীত্ব 

 একই কসমউসনটিবত েিেোি কবরন 

 সিটির িন্য কোি কবরন

এগুবলোর হকোনটি েসদ আপনোর হক্বত্র 
প্রবেোি্য �য়, তো�বল হিরোবক আপনোর 
প্রেোইবল ও লরোসরর আবেদনপবত্র অন্তিু্ক তি 
করবত িুল করবেন নো।

 আপনোর �োউসিং কোবনক্ট প্রেোইল 
�োলনোেোদ রোখবেন। হেমন, আপসন েসদ 
নতুন হকোন িোকসর পোন েো িোকসরিু্যত 
�ন, তো�বল তো �লনোেোদ করবত িুলবেন 
নো। নতুন একটি িেবনর িন্য েখসন 
আবেদন করবেন, আপনোর প্রেোইল 
েোিোই কবর হদখবত িুলবেন নো। 

এপ্োই !

আপসন েসদ এমন হকোন িেন পোন হেখোবন 
আপসন আবেদবনর হেোে্য, তো�বল আবেদন 
প্রসরেয়ো শুরু করবত তোসলকোর পোবশর 
“Apply”-এ সলিক করুন।

 এরো ছোডোও আপসন একটি কোেবির 
আবেদনপত্রও পূরণ করবত ও ্োকবেোবে 
িমো সদবত পোবরন।

 আপসন কীিোবে একটি কোেবির 
আবেদনপত্র হপবত পোবরন, িে 
তোসলকোয় হিরো উবলেখ করো থোবক।

 হকোথোয় আবেদনপত্র ্োকবেোবে 
পোঠোবত �বে, আবেদনপবত্র হি তথ্য 
থোকবে। 

 কোেবি ছোপো আবেদনপত্র ্োকবেোবে 
�স্তেত �বত অবনকসদন হলবে হেবত 
পোবর, তোই আবেদবনর হশষ তোসরখ 
কোছোকোসছ �বল অনলোইবন আবেদবনর 
কথো সিন্তো করুন। লরোসরবত কোেবির 
ও অনলোইন আবেদনবক িমোনিোবে 
সেবেিনো করো �বে।

 হশষ তোসরবখর আবে আবেদন করুন। 
আবেদবনর িময়িীমো কবয়ক িপ্তো� হথবক 
কবয়ক মোি �বত পোবর, তোই আপনোর 
িন্য পে্কোপ্ত িময় থোবক।

 আপসন হশষ তোসরবখর আবে িমো 
সদবয়বছন, হিরোই সেবেি্য, আপসন কখন 
িমো সদবয়বছন, হিরো হকোন সেষয় নয়।

 একই আবেদন একোসধক িমো সদবল তো 
েোসতল �বয় হেবত পোবর, তোই একটির 
হেসশ আবেদন করবেন নো। এ ছোডো 
কোেি ও অনলোইন, উিয় মোধ্যবম 
আবেদন করবেন নো। 

আপসন আবেদবনর পবর 

আপনোর আবেদবনর িেোে হপবত এক 
েছর েো হেসশ সদনও লোেবত পোবর। 
(হকোন হকোন হক্বত্র িেোে নো-ও হপবত 
পোবরন।)

 আপসন অবপক্োয় থোকোকোবল আপনোর 
েত্ক মোন সলবির হময়োদ উত্ীণ্ক �ওয়োর 
আবে অন্যত্র স্োনোন্তবরর �ওয়োর ে্যোপোবর 
সলবি সক েলো আবছ, িতক্ক তোর িোবথ 
হিরো েোিোই কবর হদখুন। আপনোবক 
েসদ একটি এপোর্ক বমবন্টর প্রস্তোে হদওয়ো 
�য়, আপনোবক দ্রুত হিখোবন স্োনোন্তসরত 
�ওয়োর প্রবয়োিন �বত পোবর।

 আপনোর হেোে্য সেবেসিত �ওয়োর 
অথ্ক এই নয় হে, লরোসরবত আপনোর 
আবেদনপত্র সনে্কোসিত �বে। 

 আপসন েসদ সনে্কোসিত নো �বয় থোবকন 
েো েসদ িেোে নো পোন, অন্য 
এপোর্ক বমন্ট হখোঁিো অে্যো�ত রোখবেন 
এেং আপসন প্রস্তুত �বলই আবেদন 
করুন। 

অ্যোপোর্ক বমবন্টর িন্য  
িোি্ক  করুন

 এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর েোসডর 
তোসলকো হপবত �বল �োউসিং কোবনক্ট-
এর (Housing Connect) “Search” 
হপি ে্যে�োর করুন। হকোন সেস্ডংবয়র 
লরোসরর িন্য আপসন হেোে্য সক নো 
িোনবত �বল নোবমর উপর সলিক করুন।

 এরোবক লরোসর েলো �য় কোরণ 
এরো কোি কবর এিোবে: িকল 
আবেদনপত্র একবত্র িমো করো 
�য় এেং হিখোন হথবক সনসে্কিোবর 
উবত্োলন করো �য়।

 আপসন পত্রপসত্রকো এেং এইিসপস্ ও 
এইিস্সি ওবয়েিোইর nyc.gov/hpd এেং 
nychdc.com-এ তোসলকো হদখবত পোবেন।

 প্রসতটি তোসলকোয় অ্যোপোর্ক বমবন্টর িংখ্যো, 
প্রসতটি অ্যোপোর্ক বমবন্ট কবতোিন কবর 
েোি করবত পোরবেন, হেোে্য �বত �বল 
পসরেোবরর আয়িীমো কবতো �বে, এেং 
কখন আবেদনপত্র িমো সদবত �বে, 
ইত্যোসদ তথ্য হদওয়ো থোকবে।

 আপনোর পসরেোবরর আয় েসদ িেনটির 
িন্য খুে হেসশ েো কম �য়, তো�বল 

েই

রনন্োঘর

http://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
http://nychdc.com/
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আপনোর আবেদনপত্র েসদ সনে্কোসিত �য়, তো�বল 
আপনোবক িেনটির এবিন্টবদর িোবথ একটি েোিোই-েোছোই 
িোক্োৎকোবর ্োকো �বে। এই িোক্োৎকোর খুেই গুরুত্বপূণ্ক। 
আপসন আবেদনকৃত এপোর্ক বমবন্টর িন্য হেোে্য সেবেসিত 
�বল িেবনর এবিন্ট তো সনসচিত করবেন। আবে-িোবে 

সনসচিত করবেন হে, আপসন প্রস্তুত আবছন।

িকল িরুসর নসথ  
একসত্রত করুন

আপসন আবেদনপবত্র হে তথ্য উপস্োপন 
কবরবছন, িোক্োৎকোবর নসথপত্র হদসখবয় হিরো 
প্রমোণ করবত �বে। কসপ িংগ্� আি হথবকই 
শুরু করুন! 

আপনোবক হদখোবত �বে:

 আপনোর িোবথ হক হক থোকবেন। 
উদো�রণ: 
- েোথ্ক িোটি্ক সেবকর 
- হিোশ্যোল সিসকউসরটি কো ্্ক  
- েবরো আইস্

 আপনোর িোবথ েোরো েিেোি করবেন, 
তোবদর প্রবত্যবকর আয়। 
উদো�রণ: 
- হপ স্টোে 
- হে্োবরল েো হস্টর র্যোক্স সররোন্ক 
- হিোশ্যোল সিসকউসরটি, হিবররোন  
 েো িরকোবরর কোছ হথবক প্রোপ্ত আয়

 আপনোর েত্ক মোন এপোর্ক বমন্ট িম্পবক্ক  
তথ্য। 
উদো�রণ: 
- আপনোর েত্ক মোন সলি 
- িোডোর রসিদ 
- িোম্প্রসতক ে্যোি েো ইবলস্রিক সেল

 আপনোর এিে নসথর কসপ প্রবয়োিন �বল 
এইিসপস্-এর সনবির ওবয়েিোইবর েোন:  
nyc.gov/hpd/afteryouapply

েোিোই-েোছোই িোক্োৎকোবরর 
িন্য প্রস্তুত হ�োন

কীিোবে আপসন েোিোই-েোছোই িোক্োৎকোবরর 
িময়িূসি ঠিক করবেন, তোর সনবদ্কশনো 
িম্বসলত একটি সিঠি েো ইবমইল পোবেন। 
এপোর্ক বমবন্ট থোকবে, এমন ১৮ েছর েো 
হেসশ েয়বির হে কোউবক িোক্োৎকোবরর িন্য 
হেবত �বে।

 আপনোর িোক্োৎকোবরর িময়িূসি ঠিক 
করোর িন্য সিঠিবত উসলেসখত িেবনর 
এবিবন্টর িোবথ হেোেোবেোে করুন।

 প্রবয়োিবন সিঠিবত উসলেসখত নম্ববর 
েবতো তোডোতোসড িম্ভে হেোন কবর 
িোক্োৎকোবরর িময়িূসি পসরেত্ক ন করুন 
- অসধকোংশ এবিন্ট কমপবক্ ২৪ ঘণ্োর 
আবে  
িোনোবত েবলন।

 আপনোর কী কী েরম সনবয় হেবত 
�বে, এবিন্ট আপনোবক িোসনবয় হদবেন। 
আপনোর হকোন প্রশ্ন থোকবল আপনোর 
সিঠিবত হদওয়ো নম্ববর হেোন করুন।

আপনোবক েসদ িোক্োৎকোবর ্োকো 

�য়, হিিন্য প্রস্তুত থোকবেন

4
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কবর, এমন হকোন নসথপত্র থোকবল 
তো অন্তিু্ক তি করুন। আসপল হকোথোয় 
পোঠোবত �বে, তো প্রত্যোখ্যোনপবত্র 
হদওয়ো থোকবে।

 িেনটির এবিন্ট আপনোর আসপল 
পে্কোবলোিনো করবেন এেং সিদ্োন্ত 
িোসনবয় সিঠি হদবেন।

 আসপল িেল �বল আপসন �য় 
একটি অনবুমোদনপত্র পোবেন অথেো 
অবপক্মোন তোসলকোয় থোকবেন।

 আপনোর আসপল িেল নো �বল 
আপসন একটি প্রত্যোখ্যোনপত্র পোবেন। 
তোরপবরও েসদ মবন কবরন িুল 
�বয়বছ, তো�বল অসিবেোে িোনোনর 
িন্য আপসন এবিসসির িোবথ 
(এইিসপস্ েো এইিস্সি) পোঁি 
কোে্কসদেবির মবধ্য হেোেোবেোে 
করবেন। আপসন কী কোরবণ সিন্তো 
করবছন হে আপনোর আবেদন 
প্রত্যোখ্যোন করো িুল �বয়বছ, হিটি 
অেশ্যই অন্তিু্ক তি করবেন।

 আপনোবক েসদ অবপক্মোন তোসলকোয় 
রোখো �য় েো প্রত্যোখ্যোনপত্র লোি 
কবরন, অন্যোন্য িেবন িমো হদওয়ো 
আবেদনপত্র তখনও িসরেয় থোকবে। 
অন্য িেবনর িন্য েসদ আপসন 
সনে্কোসিত �ন, হিিন্য প্রস্তুত �বত 
কোি অে্যো�ত রোখবেন!

েোিোই-েোছোই  
িোক্োৎকোবরর পর

আপনোর আবেদনপত্র িম্পন্ন �বয়বছ সক নো, 
হিরো সনসচিত করোর িন্য আপনোবক �য়বতো 
সকছু পদবক্প গ্�ণ করবত  
�বে। তোরপর...

 আপনোর আবেদনপত্র েৃ�ীত �বত পোবর। 
সলি িই করবেন সকনো, হিরো ঠিক 
করোর আবে আপনোবক আরও সকছু ধোপ 
অসতরেম করবত �বে।

 আপনোবক অবপক্মোন তোসলকোয় রোখো 
�বত পোবর েো দইু েৎির পে্কন্ত স্োয়ী 
�বত পোবর। এবিন্ট তখন আপনোর 
তথ্য �োলনোেোদ রোখোর িন্য আপনোর 
িোবথ হেোেোবেোে করবত পোবরন। আপসন 
তোসলকো হথবক নোম অপিোরণ করবত 
িোইবল তোবদর িোবথ হেোেোবেোে করুন।

 আপসন হেোে্য সেবেসিত �নসন, এই মবম্ক 
আপসন প্রত্যোখ্যোনপত্র হপবত পোবরন। েসদ 
তো �য়, আপনোর অসধকোর আবছ আসপল 
করোর। এর অথ্ক, আপসন হকবনো মবন 
করবছন সিদ্োন্তটি িুল �বয়বছ, হিটি 
ে্যোখ্যো করোর একটি িুবেোে আপসন 
পোবেন। 

 আপসন আসপল করবত িোইবল, দ্রুত 
করবত �বে- আসপল িমো হদওয়োর 
িন্য প্রোপ্ত সিঠির ্োকবমো�বরর তোসরখ 
হথবক মোত্র ১০ কোে্কসদেি িময় 
পোবেন।

 আপসন কী কোরবণ সিন্তো করবছন 
হে আপনোর আবেদন প্রত্যোখ্যোন 
করো ঠিক �য়সন, হিটি ে্যোখ্যো কবর 
িেনটির এবিবন্টর কোবছ একটি সিঠি 
সলখুন। আপনোর আসপল িমথ্কন 

দ্রষ্টে্য
অবপক্মোন তোসলকোয়



p. 16

তথ্যিূত্র

Housing Preservation
& Development

Consumer
Affairs

এই প্রবিক্ট একটি অলোিিনক িংস্ো ‘হিন্টোর ের আরেোন হপদোেসে’ (সিইউসপ)-এর িোবথ হেৌথিোবে 

িম্পন্ন করো �বয়বছ, েো অথ্কে� নোেসরক িংসলিষ্টতো েসৃদ্র িন্য স্িোইন ও আর্ক -এর ক্মতো ে্যে�োর কবর: 
welcometoCUP.org 

স্িোইন কবরবছ হমইবিোঁ হপপোরকোর: maisonpapercut.com · অলঙ্করণ কবরবছন হরবেকো লিোকর্

এবেোব ্্ক েল �োউসিং খুিঁনু এেং আবেদন করুন

nyc.gov/housingconnect

েোিস্োন সেষবয় সিটির িতু্ক সকপ্রোপ্ত অন্যোন্য 
 িুবেোেিুসেধোর িন্োন করুন

এইিসপস্ ওবয়েিোইর: nyc.gov/hpd/rentalopportunities
এইিস্সি ওবয়েিোইর: nychdc.com/pages/Now-Renting.

html

এবেোব ্্ক েল �োউসিং-এর িন্োন হপবত ও  
আবেদনপত্র পূরণ করবত ি�োয়তো সনন

nyc.gov/hpd/findhousing

আপসন একিন �োউসিং এম্বোি্যো্বরর  
ি�োয়তোও হপবত পোবরন

এগুবলো �বছে কম্ুযসনটি িংেঠন। এগুবলোর  
মধ্য হথবক একটি হেবছ সনন: 

nyc.gov/hpd/findhousingresources

একিন সরি, হপশোদোর, একিবনর-িন্য-একিন সনবেসদত আসথ্কক 
উপবদষ্টোর ি�োয়তো সনবয় একটি অথ্ক-িোশ্রয়ী েোিস্োন পোওয়োর 

আবেদবনর িন্য প্রস্তুত হ�োন

আরও তবথ্যর িন্য nyc.gov/consumers ওবয়োিোইর হদখুন েো 
311 নম্ববর হেোন করুন এেং একটি এনওয়োইসি েোইন্যোনসশয়োল 

এম্প্য়বমন্ট হিন্টোবর অ্যোপবয়ন্টবমবন্টর িন্য েলনু।

আ
রও

 অ
নিু
ন্
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ন

https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#home
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/city-subsidized-rental-opportunities.page
http://nychdc.com/pages/Now-Renting.html
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/find-housing.page
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/additional-resources-for-apartment-seekers.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://welcometocup.org/
http://maisonpapercut.com/

