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ঘর ভাড়া সহায়তা চািব ব�নর চুি� এবং েচক িবতরণ  
(Rental Assistance Key Release Agreement and Check Distribution) 

তািরখ: __________________ 
ভাড়ােট: __________________________________________ ভতুর্ িক �ক�: __________________________ 
িঠকানা: _______________________________________________ আবাসন/রম ন�র: ____________________ 

এই ফমর্িট অনুেমািদত CityFHEPS আবাসন ইউিনটগিলর জনয্ চািব ব�ন এবং েচক িবতরণ নিথভু� কের।  

চািব ব�ন 1  

 ব�েনর �ান 1:   
  িঠকানা  
        
  শহর  ে�ট  িজপ েকাড  
       
 যার �দত্ত �ারা:  

         
 নাম (ি�� করন)    েটিলেফান ন�র    

         
 �া�র    তািরখ    

 একিটেত িটক িচ� িদন:     বািড়ওয়ালা      ে�াকার      বািড়ওয়ালার অনুেমািদত এেজ�  
         
 যােক �দান করা হেয়েছ:  

         
 নাম (ি�� করন)    েটিলেফান ন�র    

         
 �া�র    তািরখ    

 
একিটেত িটক িচ� িদন:     �াহক      আ�য়�ল/DHS কম�      

 আবাসন সুেযাগ দল (Housing Opportunity Team)  

 যিদ আ�য়�ল/DHS কম�:        
   আ�য়�েলর নাম  পদ    
   
 
 

(পেরর পৃ�ায় যান) 
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চািব ব�ন 2  

 ব�েনর �ান 2: (েকবলমা� তখনই যখন চািব ব�ন 1 এ �াহক চািব পানিন)  

    
  িঠকানা  
        
  শহর  ে�ট  িজপ েকাড  
       
 যার �দত্ত �ারা:  

         
 নাম (ি�� করন)    েটিলেফান ন�র    

         
 �া�র    তািরখ    

 একিটেত িটক িচ� িদন:     �াহক      আ�য়�ল/DHS কম�      আবাসন সুেযাগ দল  

 যিদ আ�য়�ল/DHS কম�:        
   আ�য়�েলর নাম  পদ    
 েয �াহকেক �দান করা হেয়েছ:  

         
 নাম (ি�� করন    েটিলেফান ন�র    
         

 �া�র    তািরখ    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(পেরর পৃ�ায় যান) 
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আবাসন ইউিনট পিরেশাধ (Housing Unit েপেম�) 

 _____________________ তািরেখ, _____________________ পিরমােণর _______ িট েচক িবতরণ করা 
হেয়েছ এেক (একিটেত িটক িদন): 

 বািড়ওয়ালা/বািড়ওয়ালার অনুেমািদত এেজ�    ে�াকার 

 _____________________ তািরেখ, _____________________ পিরমােণর _______ িট েচক িবতরণ করা 
হেয়েছ এেক (একিটেত িটক িদন): 

 বািড়ওয়ালা/বািড়ওয়ালার অনুেমািদত এেজ�    ে�াকার 

 বািড়ওয়ালা/বািড়ওয়ালার অনুেমািদত এেজ�     
         

 নাম (িলখুন)    েটিলেফান ন�র    

         

 �া�র    তািরখ    

 ে�াকার:  

         

 নাম (িলখুন)    েটিলেফান ন�র    

         

 �া�র    তািরখ    

 েচক িবতরেণর িনি�তকরণ:  

        

 নাম (িলখুন)    েটিলেফান ন�র  

          

 �া�র    তািরখ    

 একিটেত িটক িচ� িদন:     �াহক      আ�য়�ল/DHS কম�      আবাসন সুেযাগ দল   

 যিদ আ�য়�ল/DHS কম�:        

   আ�য়�েলর নাম  পদ    

         
 


