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চেকলিস্ট ও সম্পদ

আপনি সামর্্থযের মর্যে আবাসরির জিযে আরবদি করার পরর:  

চেকনিস্ট ও সম্পদ

এই নিরদ্নিকা সম্বরধে

সামর্্থযের মর্যে আবাসরির জিযে আরবদিগুনিরক একটি 
িটানর প্রনরিয়ার মা্যেরম পর্ারিােিার জিযে নিব্ােি করা 
হয়। রনদ িটানররে আপিার িম্বর ওরে, এবং আপিার 
আরবদিটি চরাগযে বরি মরি হয়, োহরি আপিারক আপিার 
চরাগযেো সুনিনচিে করার জিযে একটি অযোপরয়ন্টরমরন্ট 
আসরে আমন্ত্রণ জািারিা হরব। আপিার আরবদরির ে্থযেরক 
সম্্থি করর এমি িন্থপত্রগুনি পর্ারিােিা করার জিযে এই 
অযোপরয়ন্টরমরন্টর বযেবস্া করা হয়।
 
সা্ারণে আরবদরির েূড়ান্ত সময়সীমার দইু চ্থরক দি মাস 
পরর অযোপরয়ন্টরমন্টগুনির সময়সূনে নস্র করা হয়। আপিার 
সরগে কারা বাস কররবি, আপনি রারদর সরগে বাস কররবি 
োরা প্ররেযেরক কে পনরমাণ অ্্থ আয় কররি, আপিার 
বে্মাি অযোপাট্রমন্ট ও অিযোিযে ে্থযে সম্বরধে আপিারক 
কাগজপত্র নিরয় আসরে বিা হরব।

রনদ িটানররে আপিার িম্বর ওরে োহরি এই নিরদ্নিকাটি 
আপিারক অযোপরয়ন্টরমরন্টর জিযে প্রস্তুে হরে সাহারযে 
কররব। আপিারক চর সব কাগজপত্র নিরয় আসরে হরে 
পারর চসগুনির োনিকা এরে চদওয়া আরে, এবং আপিার 
প্ররয়াজিীয় কাগজপরত্রর কনপ কীভারব খুরঁজ পারবি ও প্রস্তুে 
কররবি চসই নবষরয় পরামি্ চদওয়া আরে।
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আপিার চরাগযেো সুনিনচিে কররে চকারিা অযোপরয়ন্টরমরন্টর জিযে রনদ আপিার 
সরগে চরাগাররাগ করা হয়, োহরি আপিারক চসই কাগজপরত্রর প্রনেনিনপগুনি নিরয় 
আসরে বিা হরব রা আপিার পনরবাররর মািষুরদর সেযেো প্রনেপাদি করর। 
আপিারক আসি কাগজপত্র আিরে িা বিরি অিগু্রহ করর ো আিরবি িা। এই 
কাগজপত্রগুনির প্রনেনিনপ ফাইরি ্থাকরব – আপনি এগুনি চফরে পারবি িা। 

নিমা্ো আপিারক জািারবি চর আপিার চকাি কাগজপত্রগুনি সরগে করর নিরয় 
আসার প্ররয়াজি। নিরের সবগুনি নজনিস প্ররয়াজি হরে পারর।

আপিার নক এই িন্থপত্রগুনি আরে?

পনরবার সংরিান্ত 
কাগজপত্র

বে্মাি অযোপাট্রমন্ট

পনরবাররর সদসযে

 o আপিার বে্মাি িীরজর প্রনেনিনপ, রনদ আপনি নিরজ অযোপাট্রমন্ট ভাড়ায় চিি। 
আপিার রনদ চকারিা িীজ িা ্থারক, োহরি আপিার বানড়ওয়ািার চ্থরক একটি 
চিাটানরকৃে নেঠি।

 o আপিার চিষ নেিটি (3) চ্থরক বাররাটি (12) ভাড়ার রনসরদর প্রনেনিনপ বা 
বানেিকৃে ভাড়ার চেক।

 o আপিার সবরেরয় সাম্প্রনেক নবদযুেৎ ও গযোরসর নবরির প্রনেনিনপ (রা আপিার 
িারম আরে এবং চরখারি আপিার বে্মাি ঠিকািা আরে)।

 o আপিার সবরেরয় সাম্প্রনেক চটনিরফাি নবরির প্রনেনিনপ (রা আপিার িারম আরে 
এবং চরখারি আপিার বে্মাি ঠিকািা আরে)।

 o রনদ আপনি নিরজ অযোপাট্রমন্টটি ভাড়ায় িা নিরয় ্থারকি, এবং অিযে কাররা সরগে 
বসবাস কররি, োহরি আপিার বানড়র সগেীর িীরজর একটি প্রনেনিনপ এবং 
োরদর ইউটিনিটি নবিগুনির প্রনেনিনপর সরগে, োর চ্থরক একটি চিাটানরকৃে 
নেঠি নিরয় আসুি।

 o পনরবাররর প্ররেযেরকর বা্্থ সাট্িনফরকরটর প্রনেনিনপ।

 o পনরবাররর প্ররেযেক মািরুষর চসািযোি নসনকউনরটি কার্্র প্রনেনিনপ।

 o 18 বেররর চবনি বয়সী সকরির জিযে েনবসহ ID –র প্রনেনিনপ (উদাহরণ: 
োিরকর িাইরসন্স, পাসরপাট্, নমনিটানর ID, NYC নমউনিনসপযোি ID, িি-
ড্াইভার ID)

 o সু্রি পােরে প্ররেযেরকর জিযে সু্রির কাে চ্থরক িন্থভুনতির সেযেো 
প্রনেপাদিকারী নেঠির প্রনেনিনপ (উদাহরণ: নিউ ইয়ক্ নসটি পানলিক সু্ি, 
চবসরকানর সু্ি, করিজ, নবশ্বনবদযোিয়)

আনম চকা্থায় িন্থপত্রগুনিরক চিাটানর কররে পানর?

•	সম্পনতি বযেবস্াপিার এরজন্ট ও স্ািীয় কর ও আইি নবষয়ক অনফসগুনিরে 
কমমীরদর মর্যে চবনির ভাগ চষেরত্রই চিাটানর ্থারক।

•	 চবনির ভাগ বযোংক িন্থপত্রগুনিরক চিাটানর কররে সষেম হরব এবং োর ফী 
িামমাত্র।
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আনম কীভারব পনরেরয়র িন্থপরত্রর অ্্ার নদরে পানর?

বা্্থ সাট্িনফরকট  
প্রনরিয়াকররণর সময়: 2 নদি চ্থরক 8 সপ্াহ | মিূযে: ~$15–$25

•	 নিউ ইয়ক্ নসটিরে জন্ম: নিউ ইয়ক্ নসটিরে অনফনসয়াি বা্্থ সাট্িনফরকরটর 
প্রনেনিনপ অিিাইরি, NYC স্াস্যে ও মািনসক স্াস্যেনবন্ নবভাগ (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene) এর মা্যেরম ্াকররারগ 
অ্্ার করা রায়। এগুনির মিূযে হি $15, েৎসহ $9 ্াক ও পনররষবা 
মাশুি। অিিাইি অ্্ারগুনি 24 ঘণ্ার মর্যে প্রনরিয়া করা হয়। নবিদ ের্থযের 
জিযে http://www.nyc.gov/doh চদখুি বা 311 িম্বরর চফাি করুি। 

•	 রুতিরার্রের অিযেত্র জন্ম: কাউনন্ট ক্াজ্ বা গুরুত্বপূণ ্চরকর্্র চস্টট অনফরসর 
কারে সাট্িনফরকরটর জিযে অিরুরা্ করা রায়। আপিার চস্টরটর গুরুত্বপূণ ্
চরকর্্র অনফস খুরঁজ চপরে, অিগু্রহ করর http://www.cdc.gov/nchs/
w2w.htm চদখুি অ্থবা আপিার স্ািীয় িাইররেনররে সহায়ো োি।

চসািযোি নসনকউনরটি কা্্  
প্রনরিয়াকররণর সময়: 2 চ্থরক 6 সপ্াহ | মিূযে: নবিামিূযে

•	আপিার স্ািীয় চসািযোি নসনকউনরটি অনফস এবং/অ্থবা কা্্ চসন্টার চ্থরক 
একটি আরবদিপত্র নিি। আপিার স্ািীয় অনফস খুরঁজ চপরে 1-800-772-
1213 িম্বরর চফাি করুি অ্থবা http://www.ssa.gov/cardcenters/
cardcenterinfo.html এ রাি।

নিউ ইয়ক্ োিরকর িাইরসন্স বা েনব সহ আইন্ 
প্রনরিয়াকররণর সময়: 2 চ্থরক 4 সপ্াহ | মিূযে: $10–$80

•	োিরকর িাইরসন্স বা িি-ড্াইভার েনব সহ আইন্র জিযে চস্টরটর চমাটর রাি 
নবভাগ (NY State Department of Motor Vehicles) এর কারে আরবদি 
করুি। নবিদ ের্থযের জিযে www.dmv.ny.gov/license.html চদখুি,  
http://www.dmv.ny.gov/offices.htm এ আপিার স্ািীয় িাখা খুজঁিু, অ্থবা 
ের্থযের জিযে 1-212-645-5550 বা 1-718-966-6155 িম্বরর চফাি করুি।

IDNYC: নিউ ইয়ক্ নসটি নমউনিনসপযোি আইন্
• IDNYC হি নিউ ইয়ক্ নসটির সব বানসন্ারদর জিযে নবিামিূযের পনরেয়পত্র। 
অিিাইরি আপিার আরবদিটি শুরু কররে www.nyc.gov/idnyc এ রাি বা 
311 িম্বরর চফাি করুি।

আনম চকা্থায় ফরটাকনপ তেনর কররে পানর?

•  ব্রুকনিি পানলিক িাইররেনর 311 িম্বরর চফাি করুি বা  
www.brooklynpubliclibrary.org চদখুি

•  রেংক্স, মযোিহাটাি ও স্টযোরটি আইিযোন্ড িাখাগুনির জিযে নিউ ইয়ক্ পানলিক 
িাইররেনর 311 িম্বরর চফাি করুি বা www.nypl.org চদখুি

•  ক্যেইন্স পানলিক িাইররেনর 311 িম্বরর চফাি করুি বা  
www.queenslibrary.org চদখুি 

•  আপিার স্ািীয় কনমউনিটি চবা্্ অনফস 311 িম্বরর চফাি করুি

•  কনপ ও নপ্ররন্টর চদাকাি

http://www.nyc.gov/html/doh/html/home/home.shtml
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
http://www.dmv.ny.gov/license.htm
http://www.dmv.ny.gov/offices.htm
http://www.bklynpubliclibrary.org/
http://www.queenslibrary.org/
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আপিার পনরবাররর বানষ্ক আয় হি আপিার সরগে বসবাসরে 18 বেররর 
চবনি বয়সী প্ররেযেরকর উপানজ্ে “চমাট অ্্থরানি”। “চমাট অ্্থরানি” বিরে 
চবাঝায় আপিার নিরয়াগকে্া কর চকরট চিওয়ার আরগ আপিারক চর অ্্থ 
প্রদাি কররনেরিি। আপনি চর চবেি বানড় নিরয় রাি োর চেরয় আপিার চমাট 
আয় সা্ারণে চবনি হয়। (দ্রষ্টবযে: আপনি রনদ স্নিরুতি হি, োহরি অ্্থ চকরট 
চিওয়ার পরর আপিার িীট আয় জািাি।) 

আপিার পরষে র্থাসম্ভব চবনি িন্থপত্র সংগ্রহ করুি। IRS অিুসারর নিরের 
িন্থগুনি আরয়র গ্রহণররাগযে প্রমাণ। 18 বেররর চবনি বয়সী পনরবাররর প্ররেযেক 
সদরসযের জিযে আরয়র িন্থপত্র নদি। 

আপিার নক এই িন্থপত্রগুনি আরে?

আরয়র িন্থপত্র

পনরবাররর কমস্ংস্াি চ্থরক আয় আপিার পনরবাররর চকউ নক চবেি বা ঘণ্া প্রনে পানরশ্রনমক পাি? নিমা্ো আপিারক 
বিরবি চর কী কী িন্থপত্র প্ররয়াজি। সা্ারণে আপিারক পনরবাররর প্ররেযেক সদরসযের 
জিযে নিম্ননিনখেগুনি নিরয় আসরে বিা হরব।

 o চিষ েয়টি (6) সবরেরয় সাম্প্রনেক পরপর চপ স্টারবর প্রনেনিনপ

 o গে বেররর W-2 ফমগ্ুনির প্রনেনিনপ (সবগুনি পাো)

 o গে বেররর স্াষেনরে ও সমূ্পণ ্করা চফ্ারাি ও চস্টট টযোক্স নরটারি্র প্রনেনিনপ 

 o িগদ অ্্থপ্রদারির প্রমাণ (নিরয়াগকে্ারদর চ্থরক চিাটানরকৃে নেঠি)

 o িগদ জমার প্রমারণর বযোঙ্ক চস্টটরমন্ট

আপিার পনরবাররর চকউ নক স্নিরুতি? পনরবাররর প্ররেযেক স্নিরুতি সদরসযের জিযে 
এগুনির প্রনেনিনপ নদি: 

 o গে 3 বেররর স্াষেনরে ফম ্1040 এর প্রনেনিনপ, নিন্উি C, E বা F সহ

 o গে 3 বেররর সব 1099-গুনির প্রনেনিনপ

 o 3 বেররর চস্টট টযোক্স নরটাি্গুনির প্রনেনিনপ

এই সব িন্থপত্রগুনি প্ররয়াজি চকি?

আপিার পনরবার নিয়নমে কমস্ংস্াি ও অিযোিযে আরয়র উৎসগুনি চ্থরক চমাট 
চর বানষ্ক অ্্থ আয় করর ো সুনিনচিে করা ও নহসাব করার জিযে HPD ও 
HDC-এর এই সব িন্থপত্রগুনি প্ররয়াজি। 
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অিযোিযে উৎস চ্থরক পানরবানরক 
আয়

আপিার পাওয়া সব অর্্থর সম্বরধে আপিারক অবিযেই িন্থপত্র চদখারে হরব, এমি নক 
ো রনদ োকনর চ্থরক িা পাি োহরিও। নিমা্ো আপিারক বিরবি চর কী কী িন্থপত্র 
প্ররয়াজি। সা্ারণে আপিারক পনরবাররর প্ররেযেক সদরসযের জিযে নিম্ননিনখেগুনি নিরয় 
আসরে বিা হরব।

আপনি নক নিরে োনিকাভুতি সুনব্া বা আয় পাি? এগুনির জিযে কাগজপরত্রর প্রনেনিনপ:

 o সবরেরয় সাম্প্রনেক কযোরিন্ডার বেররর জিযে চসািযোি নসনকউনরটি প্রদারির 
নেঠি(গুনি) (রার োনরখ 30 নদরির কম আরগর) 

 o চভরটরান্স চবনিনফট (বানষ্ক কাগজপত্র)

 o ভাড়ার সম্পনতিগুনি চ্থরক আয় 

 o সরকারী সহায়ো বারজরটর নেঠি 

 o আম্্  চফারস্স নরজাভ্

আপনি নক ন্নভর্ন্ড এবং/অ্থবা অযোিইুটি পাি? 

 o প্রদািকারী প্রনেষ্াি(গুনি) চ্থরক নববনৃের প্রনেনিনপ

আপনি নক বনৃতি এবং/অ্থবা অিদুারির অ্্থ পাি? 

 o োনরখ সহ প্রদারির নেঠির প্রনেনিনপ

আপনি নক চখাররপাি এবং/অ্থবা োইল্ড সারপাট্ পাি? এর প্রনেনিনপগুনি নদি: 

 o আিাদা হওয়া বা নিষ্পনতির েুনতির প্রনেনিনপ, চরখারি সহায়ো ও অ্্থপ্রদারির 
সূনের পনরমাণ ও ্ররির উরলেখ ্থাকরে হরব

 o চর চকারিা অনফনসয়াি নববনৃে বা নপ্রন্ট-আউরটর প্রনেনিনপ (রার োনরখ গে 
120 নদরির মর্যে হরে হরব এবং কার্কিাপ ও পনরমাণগুনি চদয়া ্থাকরব), 
অ্থবা চিাটানরকৃে হিফিামা। 

অষেমো নবমা, কমমীরদর ষেনেপূরণ এবং/অ্থবা োকনর নবরছেরদর চপরমন্ট? 

 o চিষ েয়টি (6) পরপর বে্মাি চপ স্টারবর প্রনেনিনপ বা একটি র্থা্্থো 
প্রনেপাদিকারী নেঠি

আপনি নক বারবার অিদুাি এবং/অ্থবা উপহার পাি? আপনি নক অিযোিযে ্ররির 
পর্াবেৃ আয় পাি? 

 o সহায়ো প্রদািকারী বযেনতির দ্ারা চিাটানরকৃে চস্টটরমন্ট এবং/অ্থবা বযেনতির 
দ্ারা স্াষেনরে হিফিামা, এর অন্তভ্ুতি হি আরয়র উরদেিযে, উপহাররর(গুনির) 
োনরখ ও মিূযে, এবং কে ঘি ঘি উপহার চদওয়া হয় (সাপ্ানহক, মানসক, 
বানষ্ক)।

 o এই অ্্থগুনি পাওয়ার প্রমাণস্রূপ বযোংক চস্টটরমন্টগুনি



আপিার অেীরের বানড়ওয়ািা বা চদিা নিরয় আপিার চর সব সমসযো হরয়নেি 
চসগুনি আপিারক নিনপবদ্ধ কররে হরব। এমি নক এই িন্থপত্রগুনি ্থাকা সর্বেও 
চকারিা গযোরানন্ট চিই চর আপনি একটি অযোপাট্রমরন্টর জিযে চরাগযে হরবি। 
এরপররও আপিার আরবদি প্রেযোখযোি করা হরে পারর, এমি নক র্থার্থ 
কাগজপত্র ্থাকা সর্বেও। 

চরাগযেো সংরিান্ত 
সমসযো

অেীরের বানড়ওয়ািা নিরয় সমসযো

অেীরে চদিার সমসযো

চকারিা বানড়ওয়ািা নক কখিও চকারিা কাররণ আপিার নবরুরদ্ধ আইনি পদরষেপ 
নিরয়নেরিি? রনদ হযোঁ হয়, এর প্রনেনিনপগুনি নিরয় আসুি:

 o সব আইনি েুনতিপত্র

 o চর চকারিা েূড়ান্ত আইনি নবোররর রায়

 o আদািরের কারে জমা চদওয়া সরন্তাষজিক িন্থ

আপিার চদিার ইনেহাস চকমি?

চরাগযেো সুনিনচিে কররে আপিারক রনদ একটি অযোপরয়ন্টরমরন্টর জিযে নিব্ােি করা 
হয়, োহরি নসদ্ধান্ত গ্রহরণর প্রনরিয়ারে আপিার চদিা একটি নবরবেযে নবষয় হরে পারর। 
শু্ুমাত্র আপিার চরিন্ট চস্াররর নভনতিরেই আপিারক অররাগযে চঘাষণা করা রায় িা, 
েরব আপিার চদিার ইনেহারসর ে্থযোবিী গুরুত্বপূণ।্ আপিার কারে রনদ আপিার 
চদিা সম্বধেীয় চকারিা কাগজপত্র ্থারক োহরি আপনি হয়ে ো আরগ চ্থরক সংগ্রহ কররে 
োইরবি। উদাহরণ স্রূপ:

 o নেঠিপত্র রা চদিার সমসযো বা চদিাগুনির নিষ্পনতি চদখায়

 o অ্্থপ্রদতি নিরয়ি বা নবোররর রারয়র সন্তুনষ্ট

 o কাররন্ট অযোকাউরন্টর উদ্তৃিরানি

 o চর চকারিা েূড়ান্ত আইনি নবোররর রায়

অিগু্রহ করর িষেযে করুি চর এই ে্থযে প্রদাি কররি, ো গযোরানন্ট চদয় িা চর আপনি 
একটি অযোপাট্রমরন্টর জিযে চরাগযে হরবি। আপিার চরিন্ট নররপারট্র একটি প্রনেনিনপ 
নবিামরূিযে চপরে http://www.annualcreditreport.gov চদখুি। 

নিউ ইয়রক্র বানসন্ারদর জিযে নবিামিূযে আন্্থক ষেমোয়ি পনররষবাগুনি চপরে 311 
িম্বরর চফাি করুি বা nyc.gov/consumers চদখুি।

আররা ে্থযে চপরে বা অিিাইরি আরবদি কররে www.nyc.gov/housingconnect চদখুি। 

This document is for informational purposes only. 
This is not an application for affordable housing. 
Filling out this document does not guarantee that 
you will receive an affordable unit.

Visit www.nyc.gov/housingconnect to 
get more information or to apply online. 

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/hpd

facebook.com/NYCHPD                 

 @nychousing

https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#home

