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বিজ্ঞবির তাবরখ:  

ক্লায়েয়ের নাম:  

কেস নম্বর:  

ভাড়া সহােতার ঘাটবত সম্পূরয়ের 

কমোদ কেষ হওোর তাবরখ:  
ভাড়া সহােতা পুনননিীেরয়ের 

সমেোল:  
  

  

CityFHEPS পনুননবীেিকেি অনকুিাধ 
(Bengali) 

 

 

 

রনকদন শনা: 
 

ভাড়া সহােতার ঘাটবত সমূ্পরে চাবলয়ে কেয়ত হয়ল আপনার অিেযই বনম্নবলবখত বিষেগুবল েরয়ত হয়ি: 

• পুনননিীেরয়ের ফমনটি পরূেেরুন ও কসটি স্বাক্ষর েরুন।  
• অনুগ্রহ েয়র সি প্রয়ের উত্তর বদন।  
• অনুগ্রহ েকি মকনাক াগ সহোকি পড়ুন এবং সমস্ত তথ্য রনরু্ন ল রেনা তা রনরিত েরুন।  
• আপবন েবদ বনয়চর কোয়না িয়ে "না" বচবিত েয়রন, তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র আপনার সংয়োধনগুবল এই ফয়মন কোগ েরুন। 
• এই ফমন ও সহায়ে োগজপত্রগুরল সংেুক্ত খায়ম ভয়র ডােয়োয়গ পাঠান অথিা সি োগজপত্র স্ক্যান েয়র উপয়রর 

উয়েবখত িয়েো তাবরয়খর ময়ধয ইয়মল েরুন:  

 

ইয়মল:          RAPrenewals@hra.nyc.gov 

ডােয়োয়গ পাঠায়নার ঠিোনা: CityFHEPS  

NYC Human Resources Administration  
109 East 16th Street, 10th Floor 
New York, New York 10003 

 

• সহােে োগজপত্র সম্পয়েন  পষৃ্ঠা 5 কদখুন। 
 
 

 (পকিি পষৃ্ঠায়  ান) 
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1. বাসস্থান ও য াগাক াকগি তথ্য: আমায়দর োয়ে থাো ফাইয়ল আপনার সম্পয়েন  এই তথয রয়েয়ে। 
ঠিোনা: 
কফান নম্বর: 

আপৎোলীন কোগায়োয়গর নম্বর: 

ওপয়রর তথয বে সঠিে?   হযাাঁ   না   েবদ "না" হে তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র বনয়চ আপনার নতুন তথযগুবল আমায়দর বদন। 

 
নতুন ঠিোনা: 

নতুন যফান নম্বি: 

নতুন আপৎোলীন য াগাক াকগি নম্বি: 

 
 

2. পরিবাকিি তথ্য: 
আপনার পবরিায়রর সম্পয়েন  আমায়দর োয়ে সিয়চয়ে সাম্প্রবতেতম বনম্নবলবখত তথয আয়ে: 

নাম জন্ম তারিখ বতন মান নগদ সহায়তাি রস্থরত 

   

   

   

   

   

   

   

   

উপয়রর তথয বে সঠিে?       হযাাঁ      না        
েবদ "না" হে, অনুগ্রহ েয়র বনয়চর কদওো তাবলোটি সমূ্পেন েরুন এিং আমায়দর তয়থযর প্রমােপত্র পাঠান। আরও 

তয়থযর জনয 5 নং পষৃ্ঠা কদখনু। 
 

পরিবাকিি সদসয জন্ম তারিখ সামারজে সুিক্ষা নম্বি 
য াগ 
েরুন 

অপসািে 
েরুন 

     

     
 
 
 
 
 
 

(পকিি পষৃ্ঠায়  ান) 
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3. েমনরনকয়াগ: আপনার পবরিায়র থাো িযবক্ত এিং তায়দর োজেমন সম্পয়েন  আমায়দর োয়ে সিয়চয়ে সাম্প্রবতেতম 

বনম্নবলবখত তথয আয়ে: 

নাম সময় মারসে আয় 

   

   

উপয়রর তথয বে সঠিে?       হযাাঁ      না        
েবদ "না" হে, অনুগ্রহ েয়র বনয়চর কদওো তাবলোটি সমূ্পেন েরুন এিং আমায়দর তয়থযর প্রমােপত্র পাঠান। আরও 

তয়থযর জনয 5 নং পষৃ্ঠা কদখনু। 
 

রস্থরত* পরিবাকিি সদসয রনকয়াগেতন া সময় নতুন মারসে পরিমাে 

     

     

*রস্থরতি জনয, েবদ িযবক্তর েমনবনয়োগ য াগ, পরিবতন ন অথিা অপসািে েরয়ত হে তাহয়ল আমায়দর জানান। 
 

েবদ আপবন েমনরত না থায়েন, তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র বনয়চর কদওো িয়ে আমায়দর কেন কসই োরেটি জানান: 

 
 
 

 
 

4. অনযানয আয়: 

আপনার পবরিায়রর অনুপাবজন ত আয়ের প্রসয়ে আমায়দর োয়ে বনম্নবলবখত তথয আয়ে: 

নাম আকয়ি ধিে মারসে অকথ্নি পরিমাে 

   

   

উপয়রর তথয বে সঠিে?       হযাাঁ      না        
 

েবদ "না" হে, অনুগ্রহ েয়র বনয়চর কদওো তাবলোটি সমূ্পেন েরুন এিং আমায়দর তয়থযর প্রমােপত্র পাঠান। আরও 

তয়থযর জনয 5 নং পষৃ্ঠা কদখনু। 
য াগ 
েরুন 

পরিবতন ন 
েরুন 

অপসািে 
েরুন 

পরিবাকিি সদসয আকয়ি ধিে নতুন মারসে পরিমাে 

      

      

(পকিি পষৃ্ঠায়  ান) 
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5. র্াড়া সম্পরেন ত তথ্য: 
আপনার মাবসে ভাড়া সম্পয়েন  আমায়দর োয়ে বনম্নবলবখত তথয আয়ে:                              $ ____________ 

এটা বে __________ পয়র আপনার ভাড়া হয়ি?       হযাাঁ      না      আবম জাবন না 
 

েবদ "না" হে, তাহয়ল আপনার মাবসে ভাড়া েত হয়ি?                                            $ ____________ 

(অনুগ্রহ েয়র আমায়দর নতুন তয়থযর আপয়ডট সয়মত বলজ িা ভাড়ার এেটি চুবক্তপত্র বদন।) 
   

আরও তয়থযর জনয 5 নং পষৃ্ঠা কদখুন। 

 

 

6. র্াড়াি বকেয়া: আপনার বে কোন ভাড়া িাবে আয়ে?                                                             হযাাঁ      না 
 

েবদ "হযাাঁ" হে, তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র আমায়দর অবতবরক্ত তথয বদন। আরও তয়থযর জনয 5 নং পষৃ্ঠা কদখনু। 
স্বাক্ষি 

আবম প্রতযেন েরবে কে NYC মানি সম্পদ প্রোসন (Human Resources Administration)কে কদওো সহােে তথয সয়মত 

আমার প্রবতটি তথয আমার জ্ঞান এিং বিশ্বাস অনুোেী সিন বদে কথয়ে েথােথ এিং সমূ্পেন। 

পরিবাকিি প্রধাকনি স্বাক্ষি: _______________________________________________ তারিখ: _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

আপনি নি শারীনরি বা মািনিি ভাবব অিুস্থ বা প্রনিবন্ধী? আপনি নি শারীনরি বা মািনিিভাবব অিসু্থ বা 
প্রনিবন্ধী? এই অবস্থার িারবে িী HRA-এর অিয পনরবেবাগুনি পপবি আপিার িমিযা হবে? আমরা আপিাবি 

িাহায্য িরবি পানর। 212-331-4640 এই িম্ববর আমাবের প াি িরুি। এছাড়া আপনি HRA অন বি এবি 

িহায়িা চাইবি পাবরি। আইবির অধীবি এই ধরবির িহায়িা চাওয়ার অনধিার আপিার আবছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(পকিি পষৃ্ঠায়  ান) 
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যোন ধিকেি নরথ্ জমা রদকত হকব যসই সম্পরেন ত রনকদন শাবলী  

A. নরথ্পত্র/ফকলা আপ:  আসল নরথ্গুরল পাঠাকবন না! শুধুমাত্র প্ররতরলরপ পাঠান। 

#1:  বাসস্থান ও য াগাক াকগি তথ্য: কোয়না নবথপয়ত্রর প্রয়োজন কনই। 
#2:  পরিবাকিি তথ্য: আপনার পবরিায়রর তথয েবদ সঠিে হে, তাহয়ল আপনায়ে কোয়না অবতবরক্ত নবথপত্র জমা বদয়ত 

হয়ি না।  

আপনার েবদ কোয়না সদসযয়ে কোগ েরার প্রয়োজন হে, তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র বনম্নবলবখত কে কোয়না নবথপত্র জমা বদন। 
(ময়ন রাখয়িন কে অবতবরক্ত সদসযয়দর কথয়ে আে সম্পয়েন  অিেযই জানায়ত হয়ি এিং পবরিায়রর অবতবরক্ত সদসযয়দর 

োরয়ে আপনার ভতুন বেয়ত কোয়না পবরিতন ন হয়তও পায়র আিার নাও হয়ত পায়র।)  

• েবির আইবড, ড্রাইভায়রর লাইয়সন্স, ইউ.এস. পাসয়পাটন , নাগবরেয়ের সনদ, হাসপাতাল/ডাক্তায়রর করেডন , দত্তে 

কনওোর োগজপত্র, জন্ম/িযাবিজম সংক্রান্ত সাটিন বফয়েট 

#3:  েমনরনকয়াগ: আপবন েবদ নগদ সহােতা পান এিং আমায়দর োয়ে থাো 2 নং পৃষ্ঠার তথয সঠিে হে, তাহয়ল 

আপনায়ে কোয়না অবতবরক্ত নবথপত্র জমা বদয়ত হয়ি না। 

আপবন েবদ নগদ সহােতা না পান এিং আপবন েমনরত হন, তাহয়ল আপনায়ে অবশযই বনয়চর কে কোয়না এেটি জমা 
বদয়ত হয়ি: 

• 2টি অবত সাম্প্রবতে কপ স্টাি 

• বনয়োয়গর বচঠি কেখায়ন োয়জর ঘণ্টা ও কিতন উয়েখ েরা আয়ে 

• িরখাস্ত েরার বচঠি 

#4:  অনযানয আয়: বনয়চর কে কোয়না এেটি জমা বদন, শুধুমাত্র  রদ 3 নং পৃষ্ঠাে থাো আে ভুল হে: 

• িতন মান পরুষৃ্কত সাটিন বফয়েট/বচঠির প্রবতবলবপ, 

• িতন মান সবুিধার কচয়ের প্রবতবলবপ, 

• বনউ ইেেন  রাজয শ্রম দির (New York State Department of Labor), SSA, কভয়টরান্স অযাডবমবনয়েেন িা 
এয়জবন্স পবরচালনাোরী অনদুান/পুরস্ক্ায়রর োে কথয়ে অবফবসোবল বচঠিপত্র, িা 

• িরখাস্ত েরার বচঠির প্রবতবলবপ 

#5:  র্াড়া সম্পরেন ত তথ্য: েবদ 4 নং পষৃ্ঠাে থাো তথয সঠিে না হে অথিা আপনার মাবসে ভাড়ার পবরমাে 

পবরিবতন ত হে, তাহয়ল অনুগ্রহ েয়র আপনার িাবড়র মাবলয়ের োে কথয়ে আপনার বলজ িা অনয ভাড়ার চুবক্তর এেটি 

প্রবতবলবপর এেটি প্রবতবলবপ আমায়দর োয়ে পাঠান। 

#6:  র্াড়াি বকেয়া: আমরা ফয়লা আপ েরি েবদ আপবন উয়েখ েয়রন কে আপনার ভাড়া িয়েো আয়ে। অনুগ্রহ েয়র 

ময়ন রাখয়িন েবদ আপবন আমায়দর আপনার ভাড়ার িয়েো সম্পয়েন  অবিলয়ম্ব না জানান তাহয়ল আমরা আপনার 

CityFHEPS-এর ভাড়া সহােতার ঘাটবত পূরেটি পুনননিীেরে েরয়ত পারি না। 

 

ইয়মল এিং ডােয়োয়গ বচঠি পাঠায়নার ঠিোনার জনয 1 নং পষৃ্ঠা কদখুন। 
 

সহায়তাি জনয র্াড়া সংক্রান্ত সহায়তাি েল যসন্টাকিি 929-221-0043 নম্বকি যফান েরুন। 
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