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পিরবােরর গহৃহীনতা ও উে দ িতেরাধক সংবরণ A এবং B (Family 
Homelessness & Eviction Prevention Supplement A and B, 

FHEPS A and B) আেবদন
(Bengali)

1. াহেকর তথ

পিরবােরর ধােনর নাম মােঝর নাম পদিব 
বতমান ডাক কানা রা া

শহর রাজ িজপ কাড

ফান নং িবক  ফান নং 

নগদ সহায়তা (Cash Assistance, CA) কস নং 

আপিন িক এক  িবেশষ মলূ ায়েনর ি িতেত আেছন?   হ াঁ না

2. আেবদন করার কারণ

এক েত ক িচ  িদন:

আপনার আবাসেন থাকেত FHEPS
নতুন আবাসেন ানা িরত হেত নতুন FHEPS আেবদন (পৃ া 1 এর িনেচ নতুন কানা 
িলখুন)

আপিন িক কান HRA বা DHS এর আ য় ছেড় চেল আসেছন?   হ াঁ না

না হেল, চেল আসার কারণ:

কান FHEPS অ াপাটেম  থেক অন  কান FHEPS অ াপাটেমে  আসা (পৃ া 1 এর িনেচ 
নতুন কানা িলখুন)

সরােনার কারণ: (অবশ ই সরােনার জন  ভােলা কারণ অ ভু  করেত হেব)

নতুন অ াপাটেমে র কানা ( েযাজ  হেল)
রা া

শহর রাজ িজপ কাড

(পৃ া উ ান)
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2. আেবদন করার কারণ (চলেছ)
FHEPS পিরবতন:

আেয় পিরবতন
ভাড়ার পিরবতন
পািরবািরক গঠেনর পিরবতন

FHEPS পুন ার করেত আেবদন;  অনেুমাদেনর আেগর তািরখ: 
3. উে দ ি য়া বা ভাড়ার দািব পে র মাণ (আপনার তেবই েয়াজন যিদ উে েদর স খুীন হন 

বা উে িদত হেয় থােকন, বা ভাড়ার চািহদাপ  পেয় থােকন)
অতীেত/বতমােন উে েদর মামলায় মাণ িহসােব ব বহার হওয়া নিথ( িল) িনবাচন ক ন:

এক  উে েদর মামলার মাণ, যমন এক  আবাসন আদালেতর আেবদন, রায়, আেদশ বা 
চুি ।
বািড়ওয়ালা বা ম ােনজেম  কা ানীর কাছ থেক ভাড়ার চািহদাপ ।

মামলার পূবিন ি । দখেলর (বা সহায়তার িরট/আেদশপ ) িব ি , পূবিন ি র রায়, বা 
আেবদন এবং হ া েরর িব ি ।.

আদালেতর-আেদেশর বা িস  এেজি র খািল করার আেদেশর মাণ।

এক  িস  এেজি  ারা ি রীকৃত া  এবং িনরাপ ার কারেণ পিরবার র আবাসন ছেড় 
চেল যেত বাধ  হওয়ার মাণ।

CA পিরবাের থাকা কাউেক িক মাণ িহসােব ব ব ত নিথ িলেত রকেড থাকা একজন ভাড়ােট িহসােব 
দখােনা হেয়েছ?

হ াঁ (িবভাগ 4 এ চেল যান)

না (উে েদর ি য়া বা ভাড়া দািবর সময় বসবােসর মাণ অবশ ই সরবরাহ করেত হেব।)

উে দ ি য়া বা ভাড়ার দািবর সময় বসবােসর মাণ িহসােব জমা দওয়া নিথ িল িনেদশ ক ন: 
িলজ বা চুি

DMV রকড িল

ু ল রকড

ব াংক িববিৃত

ফান / ইউ িল  িবল

অন ান  (অনু হ কের উে খ ক ন) 

(পৃ া উ ান)
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4. য সকল ব ি রা আবাসেন থাকেবন

য সকল ব ি রা আবাসেন থাকেবন তােদর সকলেক তািলকাব  ক ন। য সকল ব ি রা নগদ 
সহায়তা পাে ন না এবং য সকল ব ি রা এখনও অ াপাটেমে  আেসনিন ( যমন একই ঘেরর বািস া) 
তােদরেকও অ ভু  ক ন।

লাইন 1 এ তািলকাব  ব ি েক পিরবােরর ধান হেত হেব।

নং পদিব থম নাম, মােঝর নাম জে র তািরখ পিরবােরর ধােনর
সে  স ক

1 িনেজ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

আপনার বা আপনার সােথ বসবাসকারী কােনা ব ি র িক িচিকৎসা বা অ মতা 
স িকত েয়াজনীয় িচিকৎসার সর াম আেছ যার জন  অিতির  জায়গার েয়াজন 
হেত পাের? হ াঁ না

যিদ আপিন হ াঁ উ র দন, তাহেল অনু হ কের এক  যুি স ত বাস ােনর জন  অনেুরাধ ক ন। এক  
যুি স ত বাস ােনর জন  অনুেরাধ করেত, আপিন " িতব ীেদর জন  সাহায " (HRA-102c) ফম  পূরণ 
করেত পােরন, যা HRA ওেয়বসাইট। https://www1.nyc.gov/site/hra/help/disability-access.page এ 
উপল । 

অনুেরাধ করেত আপিন অিফস অফ কনি উেয়  সািভেস 718-557-1399 এ ফানও করেত 
পােরন। আপনােক অবশ ই একজন মিডেকল াভাইডার থেক নিথ দান করেত হেব যােত HRA 
অনুেরাধ  মূল ায়ন করেত পাের।.

(পৃ া উ ান)
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5. য সকল ব ি রা আবাসেন থাকেবন তােদর আয়

আবাসেন য সকল ব ি রা থাকেবন তােদর আয় থাকেল, অনু হ কের িনেচর "মািসক আয়" কলােম উে খ 
ক ন। েত ক ব ি র আেয়র উৎস উে খ ক ন ( যমন, CA, স ূরক িনরাপ া আয় (Supplemental 
Security Income, SSI), চাকির, লালনপালন সবার পেম ।

নং নাম মািসক আয় আেয়র উৎস( িল)
1
2
3
4
5
6
7
8

6. FHEPS সহায়তা া  আবাসেনর জন  লীেজর তথ

এই আবাসন র জন  িক বতমােন কান িলজ বা চুি  আেছ?   হ াঁ না

যিদ হ াঁ হয় তেব িলজ পুননবীকরেণর তািরখ কেব? 

হ াঁ হেল, এই লীজ তথ  িক বতমান আবাসন এর 
জন  না এক  নতুন আবাসেনর জন ?                         বতমান নতুন

িলজ না থাকেল বা 1 বছেররও কম সমেয়র মেধ  লীজ বা ভাড়ার চুি র ময়াদ শষ হেয় গেল, 
আপনার আেবদন ম রু হেয় যাওয়ার পর আপিন অ ত 1 বছর আবাসন েত থাকেত পারেবন িকনা তা 
আপনােক অবশ ই ব াখ া করেত হেব বা তার মাণ িদেত হেব। (ব াখ া  িনেচ িলখুন)

আেবদনকারীর পািরবার র নাম িক িলজ বা চুি েত আেছ?   হ াঁ না

না থাকেল, অনু হ কের যাচাই ক ন য িনেচর েয়াজনীয়তা িলর িত  পূরণ হেয়েছ িকনা:

রকেড থাকা ভাড়ােটর অবশ ই এক  িলজ থাকেত হেব আর তা না হেল 
আেবদন  ম রু হওয়ার সমেয় বাস ান েত অ ত 12 মাস বসবাস করার 
অিধকার থাকেত হেব; এবং,

হ াঁ না

রকেড থাকা ভাড়ােট র আয় অবশ ই যু রা ীয় দাির  সীমার 200% িনেচ 
হেত হেব; এবং,

হ াঁ না

রকেডর িলেজ, এক  আইন সংগত চুি েত, বা রকেড থাকা ভাড়ােট বা 
বািড়ওয়ালা িযিন আেবদেনর সময় থেক অ ত 12 মােসর জন  বসবােসর 
অিধকার ম রু কেরেছন তার সােথ এক  িলিখত চুি েত আেবদনকারীর 
(আেবদনকারীগণ) নাম অবশ ই শিরক-ভাড়ােট িহসােব থাকেত হেব।

হ াঁ না

(পৃ া উ ান)
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7. ভাড়ার তথ

মাট মািসক ভাড়া $ (যিদ থাকার জন  FHEPS হয়, তাহেলও p. 7 এর ওয়াকিশট দখুন)

আবাসন র ভাড়া িক িনয়মানুগ, িনয়ি ত বা ি িতশীল?   হ াঁ না

হ াঁ হেল, বতমান ভাড়া  িক এক  প পাতমলূক ভাড়া?   হ াঁ না

হ াঁ হেল, আইনগতভােব সবািধক ভাড়া কত? 
পিরবার র একজন একই ঘেরর বািস া হেল, অনু হ কের ভাড়া দান করার মতার এবং বসবাস 
আর  করার তািরেখর মাণ দান ক ন।

বসবাস আর  করার তািরখ: 

ইউিনেট কয়  বড ম আেছ?: 

CA পিরবােরর অংশ নয় এমন সদস েদর বা সং ার ভাড়ায় অবদান ( িল) তািলকাব  ক ন। এ  CA 
ত নই এমন একই ঘেরর বািস া বা অন ান  ব ি েদর অ ভু  কের, তা তারা আবাসন েত বসবাস 
ক ক/ভিবষ েত বসবাস ক ক না কন।

নাম ভাড়ায় অবদান

8. বেকয়া (বেকয়ার অনেুরাধ না করা হেল, অনু হ কের িবভাগ 9 এ চেল যান)

দািব করা মাট বেকয়া ভাড়া   $   (সংযু  ওয়াকিশট িল দখুন) 

অনুেরাধকৃত মাট বেকয়া ভাড়া $20,000 এর বিশ হেল, অনু হ কের কান িবেশষ পিরি িতর িববরণ 
িদন:

জমা দওয়া উে দ নিথ/ভাড়ার চািহদা পে  িক আেবদনকারীর নাম আেছ?

হ াঁ না

যিদ আেবদনকারীর নাম জমা দওয়া উে েদর নিথ/ভাড়ার চািহদাপে  না থােক, FHEPS পিরবার 
অ াপাটেমে  থাকাকালীন য কান সমেয়র জন  পুি ভূত বেকয়া ভাড়ায় পিরবার র অংেশর মাণ 
আেবদনকারীেক অবশ ই জমা িদেত হেব।

পুি ভূত বেকয়া ভাড়া পিরেশােধর সময় বসবােসর মাণ িহসােব জমা দওয়া নিথ  উে খ ক ন।
িলজ বা চুি DMV রকড িল

ু ল রকড ব াংক িববৃিত
ফান / ইউ িল  িবল

অন ান  (অনু হ কের উে খ 
ক ন) 

(পৃ া উ ান)
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8. বেকয়া (চলেব)

আেবদনকারী আবাসন েত না থাকাকালীন সমেয়র জন  িক কান বেকয়া আেছ? হ াঁ না
হ াঁ হেল, সময়সীমা ( িল) তািলকাব  ক ন: 

9. আেবদনকারী/অংশ হণকারীর চুি

এই আেবদন জমা দওয়ার মাধ েম:

আিম স ত হি  য আমার স ূণ মািসক ভাড়া $  এবং এেতও স ত হি  য 
আমার বািড়ওয়ালা আমার কােছ সই পিরমাণ অথ পােবন যা আমার ভাড়া সংবরণ এবং নগদ 
সহায়তা (Cash Assistance, CA) বাবদ সরকাির অনদুােনর আওতাভু  নয়।

পিরবােরর য সকল সদস (সদস গণ) CA কেসর অংশ নন, তােদর ভাড়ার অংশ  হয় সরাসির 
বািড়ওয়ালােক বা পিরবােরর খরেচ তােদর অবদান িহসােব আমােক দান করার দায়ব তা আিম 
তােদর জানােত স ত হি ।

আমার ভাড়ার সহায়তা  HRA থেক সরাসির আমার বািড়ওয়ালােক পাঠােনার িবষেয় স ত হি  
এবং আমার বািড়ওয়ালার ডাক কানা পিরবতন বা এক  নতুন কানা আিম জানেত পারেল তা 
জব স াের 10 িদেনর মেধ  িরেপাট করেত স ত হি ।

কউ আমার বািড়েত এেল বা চেল গেল, আমার আয় পিরবিতত হেল, কউ SSI ত অ ভু  হেল, 
আমার বািড়র কােরার আয় পিরবিতত হেল(বািষক জীবনযা ার খরচ বেড় যাওয়া ছাড়া) বা আমার 
ভাড়া পিরবিতত হওয়ার 10 িদেনর মেধ  আিম HRA ক িরেপাট করার িবষেয় এবং 10 িদেনর মেধ  
আিম আমার তকারীর( েয়াজন হেল) সােথ এক  অ াপেয় েম  করেত স ত হি । এই 
আেবদন  অমীমাংিসত থাকাকালীন, আিম এই পিরবতন িল আমার তকারীেক িরেপাট করব।

আিম এক  ভাড়া সংবরণ পেল, আিম জািন য থেম NYC HRA থেক আবাসন বদেলর এক  
িলিখত অনেুমাদন না পাওয়া পয  আিম আবাসন বদলােত পারব না। আিম জািন য আমােক 
অবশ ই এক  নতুন আেবদন স ুণ করেত হেব।

যিদ আিম বেকয়ার অনেুরাধ কির, তাহেল আিম ীকার করিছ য তকারী আমার জন  েয়াজনীয় 
ওয়াকিশট ব াখ া এবং স ূণ কেরেছন।

10. তকারীর তথ

কম র নাম 

ান

টিলেফান নং এ েটনশান (যিদ থােক) 

(পৃ া উ ান)
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11.  থাকার জন  FHEPS ওয়াকিশট

Unit/
ইউিনেটর
আকার

পিরবােরর
আকার*

সেবা  CA
আ য়
ভাতা**

সেবা  CA 
অথািয়ত 

FHEPS সংবরণ
সেবা  ধুমা  

NYC শয়ার
সেবা  FHEPS 

ভাড়া
ু িডও 1 $277 $1,846 $212 $2,335

1 1 $277 $1,893 $217 $2,387
1 2 $283 $1,887 $217 $2,387
2 3 $400 $2,051 $245 $2,696
2 4 $450 $2,001 $245 $2,696
3 5 $501 $2,577 $307 $3,385
3 6 $524 $2,554 $307 $3,385 
4 7 $546 $2,770 $331 $3,647
4 8 $546 $2,770 $331 $3,647
5 9 $546 $3,267 $381 $4,194 
5 10 $546 $3,267 $381 $4,194
6 11 $546 $3,764 $431 $4,741
6 12 $546 $3,764 $431 $4,741
7 13 $546 $4,262 $480 $5,288 
7 14 $546 $4,262 $480 $5,288 
8 15 $546 $4,759 $530 $5,835
8 16 $546 $4,759 $530 $5,835
9 17 $546 $5,257 $579 $6,382
9 18 $546 $5,257 $579 $6,382 
10 19 $546 $5,754 $629 $6,929
10 20 $546 $5,754 $629 $6,929 

* পিরবােরর CA া  সদস  সংখ া

** মান  আ য় ভাতার িভি েত

(পৃ া উ ান)
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12: বেকয়া ওয়াকশীেটর মািসক িহসাব

মাস ধাযকৃত 
ভাড়া

দ  ভাড়া এখেনা 
বেকয়া ভাড়া

এখনও বেকয়া ভাড়ার িবভাগ
A. B. C. D. E. F.
বািস
িচ িল

স ণূ আ য় 
হেণ ব থতা

আ য় 
ভাতার 
অিতির  
পিরমাণ

অি ম 
পনু ার 

সােপে  পিরমাণ

আেবদনকারী
িহেসেব 
েদয় 

পিরমাণ

অন ান

মাট
িনেদশনা: কলাম "A" থেক "F" পয  থাকা পিরমাণ "এখনও বেকয়া ভাড়ার" সমান হেত হেব

1. যিদ কলাম  এই ে  েযাজ  না হয়, িলখুন " েযাজ  নয়”। "E" ও "F" এই পিরি িতেত েযাজ  না হেল ফাঁকা রাখা যেত পাের।
2. িনেষধা ার কারেণ হারােনা আ য় ভাতা অবশ ই "F" কলােম অ ভু  করেত হেব, িক  HRA ারা দান করা যােব না। ওয়াকশীট  

HRA ারা পিরেশাধ করা যােব না এমন "িনেষধা া বেকয়া" গণনা করার জন  পৃ া 9-এর ওয়াকশীট  দখুন।
কােনা বেকয়া পিরেশাধ করা হেব না যিদ না এমন নিথপ  উপ াপন করা হয় যা দখায় য য বেকয়া িল HRA ারা পিরেশাধ করা যােব 
না তা ােয়  বা তৃতীয় পে র ারা পিরেশাধ করা হেব বা বািড়ওয়ালা মা করেবন।

(পৃ া উ ান)



HRA-146a (B) 02/15/2023 (page 9 of 9)
(E) 02/09/2023 LLF

13: িনেষধা া কাযপ ক

এই কাযপ  FHEPS বা FHEPS পুনঃ াপেনর জন  আেবদেনর কেয়ক মাস আেগ ব বহার করেত হেব যখন এক  নগদ সহায়তা িনেষধা া 
কাযকর িছল।

HRA ারা পিরেশাধ করা যােব না এমন FHEPS িনেষধা া বেকয়া িহসাব করার জন  ওয়াকশীট
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

িনেষধা ার 
মাস

CA পিরবােরর 
মাট সংখ া 

(িনেষধা া া  
ব ি  [ িল] সহ)

িনেষধা া 
া  

ব ি েদর 
সংখ া

পিরবােরর 
জন  
া াড CA 

আ য় ভাতা

এক মােসর 
জন  ধাযকৃত 

ভাড়া

আ য় ভাতার 
অিতির  এক 
মােসর জন  
ধাযকৃত ভাড়া 

(কলাম 5 -
কলাম 4) 

সেবা  
FHEPS -এর 
পিরপূরক 
পিরমাণ

কলাম 6 ও 
কলাম 7-এর 
মেধ  তর 

পিরমাণ

দান করেত 
হেব না এমন 
পিরপূরক 
িনেষধা া 
বেকয়া 

(কলাম 2 
ারা কলাম 3 
ক ভাগ কের) 
X কলাম 8*

দান করেত 
হেব না এমন 
িনেষধা ার 
ফেল আ য় 
ভাতায় াস 
(যিদ থােক) 

দান করেত 
হেব না এমন 

FHEPS 
িনেষধা া 
বেকয়া 

(কলাম 9 + 
কলাম 10) 

মাট

* িশ  সহায়তা বলবৎকারী িনেষধা ার জন , কলাম 8 ক 25% ারা ন ক ন। এক  িশ  সহায়তা এবং এক  চাকিরর িনেষধা া 
উভেয়র ে , (A) িশ  সহায়তা িনেষধা ার পিরমাণ পাওয়ার জন  কলাম 8 ক 25% িদেয় ণ ক ন, (B) চাকিরর িনেষধা ার পিরমাণ 
পাওয়ার জন  কলাম 8 ক 75% িদেয় ণ ক ন এবং সই ফলাফলেক কলাম 3 ক কলাম 2 িদেয় ভাগ করার ফলাফল িদেয় ণ ক ন, 
এবং (C) মাট িনেষধা ার পিরমাণ পাওয়ার জন  A ও B এর ফলাফল যাগ ক ন।

এক  িনিদ  মােসর জন  মাট িনেষধা া বেকয়া HRA কতৃক দান করা যােব না এমন িনেষধা া বেকয়া িহেসেব পৃ া 8-এর িবভাগ 12, 
কলাম "F" এর ওয়াকশীেট সি েবশ করা উিচত। যিদ মাস েত ধমুা  এক  চে র জন  িনেষধা া কাযকর হয়, তাহেল দইু ারা ভাগ 
ক ন এবং উপেরর 9 এবং 10 কলােম উে খ ক ন।
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