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CityFHEPS প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 

কসিউসিটিতত থাকা গ্রাহকতের িিয  

(Bengali) 

 
এই নথিটি CityFHEPS ভাড়া সহায়তা প্রাগ্রাম সম্পর্কে সাধারণ তিয রদান কর্র। এই তিয প্সইসমস্ত 

থনউইয়কেবাসীর্দর জনয যার্দর বতেমার্ন বাসস্থান িাকর্েও প্সটি হারাবার ঝ ুঁ থক আর্ে। এই নথিটি 

CityFHEPS প্রাগ্রার্মর ক্রিয়াকোপ সম্পর্কে সম্পূণ ে থববরণ রদার্নর উর্ের্যয নয়। 

 

CityFHEPS সক? 

CityFHEPS হে একটি ভাড়া সহায়তা প্রাগ্রাম যা বযক্রি এবং পথরবারর্ক আবাস খ ুঁর্জ প্বর করর্ত এবং 

রাখর্ত সহায়তা কর্র। এটি সামাক্রজক পথরর্েবাথদ থবভাগ (Department of Social Services, DSS) দ্বারা 

পথরচাথেত হয়, যার্ত গৃহহীন পথরর্েবাথদ থবভাগ (Department of Homeless Services, DHS) এবং 

মানবসম্পদ রযাসন (Human Resources Administration, HRA) উভয়ই অর্ন্েভুি রর্য়র্ে৷ 

 

শুধ মাত্র DSS এই প্রাগ্রার্ম আপনার প্যাগযতা থনধ োরণ করর্ত পারর্ব। আপনার প্যাগযতা কর্য়কটি 

থবের্য়র উপর থনভেরযীে। প্যাগযতা থকভার্ব থনধ োথরত হয়, এই থনর্চর তিয প্সই সম্পর্কে রািথমক থনর্দেযনা 

রদান কর্র।  

 

আসি সক CityFHEPS পেতত োসর? 

CityFHEPS এর জনয প্যাগযতা োভ করর্ত, পথরবারবর্গ ের প্মাি উপাজেন অবযযই য িরাষ্ট্রীয় দাথরদ্র্য 

সীমার 200% এর সমান বা তার কম হর্ত হর্ব এবং থনম্নথেথখত চারটি (4) মানদর্ের প্য প্কার্না একটি 

মানদে পূরণ করর্ত হর্ব: 

 

1. পথরবারটির্ত মাথকেন য িরাষ্ট্র প্সনাবাথহনীর্ত কম েরত থের্েন এমন প্কউ আর্েন এবং তার বাসস্থান 

হারার্নার ঝ ুঁ থক আর্ে; বা 

2. পথরবার বা পািওর্য় প্হাম-এর স থবধা পায় এবং DHS বা HRA আশ্রর্য় িাকর্ে CityFHEPS-এর 

জনয প্যাগযতা োভ করর্ব; বা 

3. আপনার পথরবারর্ক একটি CityFHEPS প্যাগযতা োভ করা প্রাগ্রাম প্রফার কর্রর্ে, এবং DSS 

থনধ োরণ কর্রর্ে প্য আশ্রয়স্থর্ে রর্বয এড়ার্ত CityFHEPS রর্য়াজন; বা 

4. পথরবারটি আদাের্ত উর্ের্দর সম্ম খীন (বা গত বের উর্েদ করা হর্য়র্ে)  

এবং: 

• এমন প্কউ আর্েন থযথন পূর্ব ে প্কার্না DHS আশ্রর্য় বাস কর্রর্েন; বা 

• এমন প্কউ আর্েন যার একটি সক্রিয় রাপ্তবয়স্কর্দর রথতরক্ষামূেক পথরর্েবা (APS) আর্ে 

বা থযথন একটি থনর্য়াক্রজত সম্প্রদায় অথভভাবকত্ব প্রাগ্রার্ম আর্েন; বা 

• একটি ভাড়া থনয়থিত অযাপািের্মর্ে িার্কন এবং প্সই অযাপািের্মর্ে িাকার জনয 

CityFHEPS বযবহার করর্ব। 
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আসি কী ভাতব CityFHEPS এর িিয আতবেি করব? 

CityFHEPS-এর জনয আর্বদন করর্ত, আপনার্ক অবযযই DSS-এর প্হামর্বস নামক অোভজনক 

পথরর্েবা রদানকারীর্দর একটির সর্ে প্যাগার্যাগ করর্ত হর্ব। থনউ ইয়কে থসটির পা ুঁচটি বর্রার্ত 20টিরও 

প্বথয অথফস আর্ে। প্হামর্বস সম্পর্কে আরও জানর্ত এবং আপনার থনকিবতী স্থানটি জানর্ত 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page প্দখ ন। 

 

আপথন প্হামর্বস অথফর্স প্গর্ে, CityFHEPS-এর জনয আপনার প্যাগযতার সম্ভাবনা থনধ োরণ করর্ত 

একজন প্কস কমী DSS-এর জনয রর্য়াজনীয় তিয আপনার প্ির্ক সংগ্রহ করর্বন। 

 

প্কসকমীটি য িরাষ্ট্রীয় ও প্ের্ির ভাড়া সহায়তার প্রাগ্রাম সহ আরও সরকারী স র্যাগ স থবধার জনয 

আর্বদন করর্ত প্রফার করর্ত পার্রন। 

 

আপনার পথরবার প্যাগয বর্ে থবর্বথচত হর্ে, এবং অনযানয স র্যাগ স থবধার রস্তাব প্দওয়া হর্ে, আপনার্ক 

অবশযই প্সগুথে গ্রহণ করর্ত হর্ব। এটি CityFHEPS প্রাগ্রার্মর আবথযযকতা।  

 

আসি CityFHEPS এর িিয উেযুক্ত সকিা আসি তা পকিি কতর িািব? 

প্কস কমীর প্ির্ক DSS থচটিটি প্পর্ে আপথন জানর্ত পারর্বন আপথন CityFHEPS এর জনয প্যাগযতা 

োভ করর্ত পারর্বন থকনা। আপনার প্কস কমীর প্ির্ক আপথন দ টি থচটি প্পর্ত পার্রন।  

 

এগুথে হে “যথপং প্েিার” এবং “হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার।” পথরবারবগ ে তার্দর বতেমান আবাসর্ন 

িাকর্ত চাক বা তার্দর নতুন আবাসর্ন চর্ে প্যর্ত চাক, উভয় প্ক্ষর্ত্রই তারা একটি পথরি্বার প্যয়ার থচটি 

পার্বন, থকন্তু যারা একটি নতুন আবাসন খ ুঁজর্েন, তারা যথপং প্েিার পার্বন।  

 

আপনার CityFHEPS পাওয়ার প্যাগযতা কর্য়কটি থবের্য়র উপর থনভেরযীে, যার মর্ধয অর্ন্ভুেি থকন্তু 

সীথমত নয়, আপনার সনািকৃত আবাসর্নর ইউথনিটি CityFHEPS এর আবথযযকতা পূরণ করর্ে থকনা 

এবং আপথন CityFHEPS প্যাগযতা োর্ভর মানদন্ড পূরণ কর্রর্েন থকনা। 

 

আসি আিার পকি কিীর পথতক পয সিটি(সিটিগুসল) োতবা তা সেতয় আসি কী করতবা? 

হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার শুধ মাত্র আেিার বযবহাতরর িিয। এটি সম্ভাবয বাথড়ওয়াো বা দাোের্দর 

সার্ি প্যয়ার করার জনয নয়। 

 

হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার আপনার্ক জানায়: 

 

• আপনার সম্ভাবয CityFHEPS ভাড়া সহায়তা সম্পূরক অি েরাথয; 

• আপনার্ক কত ভাড়া রদান করর্ত হর্ব তার একটি অন মান (আপনার “পথরবার্রর প্যয়ার”); এবং 

• আপথন প্কন CityFHEPS পাওয়ার প্যাগযতা োভ করর্বন তার কারণসমূহ। 
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আিার পকি কিীর পথতক আসি পয সিটি(গুসল) োব পিগুসল সেতয় আসি কী করব? (ক্রিশ) 

আপনার হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার্র সব তিয সটিক আর্ে থকনা তা পয োর্োচনা করা জরুথর। আপথন 

CityFHEPS এর জনয প্যাগয থহসার্ব থবর্বথচত হর্ে আপথন আপনার পথরবার্রর চূড়ার্ন্ প্যয়ার সহ DSS 

প্ির্ক একটি থচটি পার্বন। আপথন যখন আপনার হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার প্পর্য়থের্েন তার পর্র 

আপনার তিয পথরবথতেত হর্ে, আপনার অন র্মাদর্নর থচটির্ত প্য অি েরাথযর উর্েখ আর্ে এবং আপনার্ক 

যা রদান করর্ত হর্ব তা থভন্ন হর্ত পার্র। আপনার অন র্মাদর্নর থচটির্ত সটিক রদানর্যাগয অি েরাথযর 

উর্েখ করা আর্ে।  
 

আসি আিার বততিাি আবািতি থাকতত িাইতল কী হতব? 

আপনার প্কস কমী DSS এর সার্ি CityFHEPS এর জনয একটি আর্বদন জমা করর্ত সহায়তা করর্বন, 

যা আপনার প্যাগযতামান, উর্ের্দর নথি, এবং বর্কয়া নথির্ক অর্ন্ভুেি করর্ব।  

 

আপনার CityFHEPS পাওয়ার প্যাগযতা কর্য়কটি থবের্য়র উপর থনভেরযীে, যার মর্ধয অর্ন্ভুেি থকন্তু 

সীথমত নয়, আপনার সনািকৃত আবাসর্নর ইউথনিটি CityFHEPS এর আবথযযকতা পূরণ করর্ে থকনা, 

ভাড়ার বর্কয়ার পথরমাণ এবং আপথন CityFHEPS প্যাগযতা োর্ভর মানদন্ড পূরণ কর্রর্েন থকনা। 

 

আসি িতুি আবািতি িতল পযতত িাইতল কী হতব? 

আপথন একটি হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার এবং একটি যথপং প্েিার পার্বন। আপনার যথপং প্েিার 120 

সেতির িিয ববধ। প্ময়াদ প্যে হর্য় যাওয়ার তাথরখটি যথপং প্েিার্র তাথেকাবদ্ধ আর্ে। একবার আপথন 

এই থচটিটি প্পর্ে, আপথন আবাসন প্খা ুঁজা শুরু করর্ত পার্রন। 

 

যথপং প্েিারটি আপথন প্য প্কার্না সম্ভাবয বাথড়ওয়াো বা দাোর্ের সার্ি প্যয়ার করর্ত পার্রন। যথপং 

প্েিার আপনার্ক, বাথড়র মাথেক এবং/বা একজন প্রাকারর্ক বের্ব: 

• CityFHEPS আপনার পথরবার্রর আকার এবং আবাসর্নর ধরর্নর (প্যমন অযাপািের্মে, রুম, 

SRO) জনয সর্ব োচ্চ পথরমাণ ভাড়ার অন মথত প্দর্ব;   

• CityFHEPS প্যাগযতামান মূেযায়ন অথবরত রাখর্ত বাথড়ওয়াো বা দাোর্ের প্ির্ক রর্য়াজনীয় নথি; 

এবং 

• প্সটি বাথড়ওয়াো এবং দাোের্দর আমার্দর ওর্য়বসাইি, www.nyc.gov/dsshousing এও থনর্দেথযত 

করর্ব, প্যখার্ন তারা আরও প্য আথি েক ইনর্সনটিভগুথে প্পর্ত পার্রন, প্সই সম্পথকেত তিয পাওয়া 

প্যর্ত পার্র।  

 

একবার আপথন যথপং প্েিার এবং হাউজর্হাল্ড প্যয়ার প্েিার প্পর্ে, আপথন একটি অযাপািের্মে, এক 

যযযা থবথযষ্ট (SRO) ইউথনি বা ঘর প্খা ুঁজা শুরু করর্ত পার্রন। আপনার্ক অবযযই একটি সম্ভাবয 

আবাসর্নর থবকল্প খ ুঁর্জ প্বর করর্ত হর্ব এবং তারপর্র আপনার আর্বদন সম্পূণ ে করর্ত আপনার প্কস 

কমীর সার্ি প্যাগার্যাগ করর্ত হর্ব।  

 

আপনার পথরবার্রর আকার অন যায়ী আপথন একটি উপয ি আবাসর্নর থবকল্প খ ুঁর্জ প্পর্য় আপনার প্কস 

কমীর সার্ি প্যাগার্যাগ করার পর, তারা আপনার হর্য় আপনার আর্বদন DSS প্ক জমা করর্ব যার্ত 

আপথন CityFHEPS এর জনয প্যাগয থকনা তা আমরা থনধ োরণ করর্ত পাথর।  
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CityFHEPS পেতত আিাতক সক িগে িহায়তা পেতত হতব? 

আপনার পথরবার নগদ সহায়তা (Cash Assistance) এর জনয প্যাগয হর্ে, আপথন অবযযই ওই স র্যাগ 

স থবধাগুথে প্পর্ত িাকর্বন। প্সই সার্ি, আপনার নগদ সহায়তার প্কর্সর উপর প্কার্না “থনর্েধাজ্ঞা” 

িাকর্ত পারর্ব না। একটি প্কর্সর উপর থনর্েধাজ্ঞা আর্রাপ করা হয় যখন আপথন, আপনার পথরবার্রর 

প্কউ, DSS/HRA থনয়মাবেী প্মর্ন চর্েন না এবং আপনার পথরবার কম স র্যাগ স থবধা পান। যথদ আপথন 

বা আপনার পথরবার্রর অনয কার্রার অন র্মাদন িার্ক, তাহর্ে CityFHEPS পাওয়ার আর্গ প্সটির্ক 

প্মিার্নার আর্গ আপনার্ক অবযযই আপনার DSS/HRA প্বথনথফি অযার্েস প্সোর্রর সার্ি প্যাগার্যাগ 

করর্ত হর্ব। 
 

আসি কতসেি ধতর CityFHEPS পেতত োসর? 

CityFHEPS প্রাগ্রামটি সাধারণত “নযাযয কারণ” এর জনয অথতথরি এের্িনযনগুর্ো সহ চার বাথে েক 

(প্মাি পা ুঁচ বের) প নন েবীকরর্ণর জনয রদান করা হর্য় িার্ক। 
 

এই সর্ব োচ্চ পা ুঁচ বের তার্দর জনয রর্যাজয হয় না যার্দর পথরবার্র 60 বের বা তার অথধক বয়স্ক প্কার্না 

সদসয অর্ন্ভুেি িার্ক বা এমন একজন রাপ্তবয়স্ক অর্ন্ভুেি রর্য়র্ে থযথন য িরাষ্ট্রীয় অক্ষমতা স থবধাগুর্ো 

গ্রহণ কর্র তার্দর জনয রর্যাজয নয়। প নন েবীকরণ পথরবারগুর্োর প্যাগযতার রর্য়াজনীয়তাসমূহ অথবরত 

িাকা এবং তহথবর্ের উপেভযতা অথবরত িাকার থবেয়াধীন। 
 

CityFHEPS বযবহার কতর আসি পকাি ধরতের বাসি ভািায় সিতত োসর? আসি পকাথায় 

CityFHEPS বযবহার করতত োসর?  

আপথন একটি সম্পূণ ে অযাপািের্মে, একটি অযাপািের্মর্ের একটি ঘর, বা একটি একক যযযা থবথযষ্ট 

(SRO) ইউথনি ভাড়া থনর্ত CityFHEPS বযবহার করর্ত পার্রন। প্যর্কার্না বাথড় থনউ ইয়কে থসটির পা ুঁচ 

(5) নগর্রর মর্ধয অবযযই হর্ত হর্ব। CityFHEPS সর্ব োচ্চ রথত মার্স $1,751 ভাড়ার অন র্মাদন প্দয়। 
 

একটি অযাপািের্মর্ে একটি একক ঘর শুধ মাত্র দ জন রাপ্তবয়স্ক সদসযয ি পথরবার্রর প্ক্ষর্ত্র উপেব্ধ। 

CityFHEPS এর দ্বারা অন র্মাথদত সর্ব োচ্চ ভাড়া হে রথত মার্স $1,100। 
 

নঅি েরদার্নর মান বের্ত প্বাঝায় HRA মাথেক বা বাথড়ওয়াোর্ক CityFHEPS ভাড়ার্ির পক্ষ প্ির্ক প্য 

সর্ব োচ্চ পথরমাণ ভতু েথক রদান করর্ব। HRA-র প্পর্মে েযান্ডার্েগুথে হর্ো থনউ ইয়কে থসটি আবাসন 

কতৃ েপক্ষ (New York City Housing Authority, NYCHA) কতৃেক গহৃীত থবভাগ 8 এর থভথি কর্র থনধ োথরত। 
 

প্বর্রুর্মর সংখযা এবং সমস্ত বা থকেু ইউটিথেটি অর্ন্ভুেি আর্ে থকনা প্সই তর্িযর উপর থভথি কর্র এই 

অি েরদার্নর মানগুথে থভন্ন হয়। থনক্রিত করুন প্য, ভাড়ার মর্ধয ইউটিথেটি অর্ন্ভুেি িাকর্ে আপথন 

জার্নন প্কান প্কান ইউটিথেটি অর্ন্ভুেি। নীর্চর প্িথবেটি প্দখায় প্য প্বর্রুর্মর সংখযা এবং ভাড়ার মর্ধয 

যথদ প্কানও ইউটিথেটি অর্ন্ভুেি িার্ক তাহর্ে প্সগুথের রকার্রর উপর থভথি কর্র, HRA সর্ব োচ্চ কত 

অি েরদান করর্ব।  
 

HRA সব োথধক প্য সংখযক প্বর্রুর্মর জনয ভতু েথক প্দর্ব তাও অি েরদার্নর মার্ন উর্েখ করা হয়। প্পর্মে 

েযান্ডার্েগুথে শুধ মাত্র সহায়তা োভকারী পথরবার্র বসবাসকারী প্োর্কর সংখযার উপর থভথি কর্র টিক 

করা। HRA রথত দ ই জন বযক্রির একটি প্বর্রুম/ঘ মার্নার জায়গার জনয অি ে রদান করর্ব। 

উদাহরণস্বরূপ, যথদ 3 জন প্োক িার্ক, তাহর্ে HRA 2 টি প্বর্রুর্মর অি ে রদান করর্ব যার একটি 

ঘ মার্নার জায়গায় 2 জন এবং অনয একটির্ত 1 জন িাকর্ত পারর্ব। 
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েসরবাতরর 

আকার 

ইউসিতির 

আকার 

িিস্ত 

ইউটিসলটি 

যাতত অন্তভুতক্ত 

রতয়তে 

রান্নার গযাি 

ও সবেৎু 

োিা 

শুধুিাত্র 

রান্নার 

গযাি িহ 

শুধুিাত্র 

সবেৎু িহ 

পকাতিা ইউটিসলটি 

যাতত অন্তভুতক্ত িয় 

1 
এক শযযা 

বিবশষ্ট SRO 
$1,751 $1,652 $1,676 $1,727 $1,574 

1 
0 

(ি্িুসিও) 
$2,335 $2,236 $2,260 $2,311 $2,158 

1 বা 2 1 $2,387 $2,275 $2,302 $2,360 $2,184 

3 বা 4 2 $2,696 $2,555 $2,586 $2,665 $2,443 

5 বা 6 3 $3,385 $3,214 $3,249 $3,350 $3,084 

7 বা 8 4 $3,647 $3,446 $3,485 $3,608 $3,296 

9 বা 10 5 $4,194  $3,963 $4,006 $4,151 $3,794 

11 বা 12 6 $4,741 $4,510 $4,553 $4,698 $4,341 

13 বা 14 7 $5,288 $5,057 $5,100 $5,245 $4,888 

15 বা 16 8 $5,835 $5,604 $5,647 $5,792 $5,435 

17 বা 18 9 $6,383 $6,152 $6,195 $6,340 $5,983 

19 বা 20 10 $6,930 $6,699 $6,742 $6,887 $6,530 

 

যসে আসি আিার শসেং সিটিতত যা উতেখ আতে তার পথতক কি পবিরুি থাকা অযাোিততিন্ট 

খুুঁতি োই? 

HRA রকৃত ভাড়ার উপর থভথি কর্র েযান্ডার্ে পথরর্যাধ করর্ব, যথপং প্েিার থহসার্ব নয়। উদাহরণস্বরূপ, 

যথদ আপনার যথপং প্েিার্র উর্েখ িার্ক প্য আপথন 3 টি প্বর্রুম িাকা একটি অযাপািের্মে ভাড়া থনর্ত 

পার্রন, থকন্তু যথদ আপথন 2 টি প্বর্রুর্মর একটি অযাপািের্মে ভাড়া কর্রন, তাহর্ে আমরা 2 টি প্বর্রুম 

িাকা অযাপািের্মর্ের জনযই েযান্ডার্ে রদান করব। আপথন প্য থনথদেষ্ট ইউথনিটি প্দখর্েন বা আপথন প্য 

থবর্যে পথরথস্থথতর সম্ম খীন হর্ত পার্রন প্স সম্পর্কে আপনার যথদ প্কার্না রশ্ন িার্ক, তাহর্ে আপনার 

প্কস মযার্নজারর্ক ইউথনিটির্ক পয োর্োচনার জনয বাড়ার্নার জনয বে ন। 
 

যসে আসি আিার শসেং পলিাতর যা উতেখ আতে তার পথতক পবসশ পবিরুি থাকা অযাোিততিন্ট 

খুুঁতি োই তাহতল কী হতব? 

HRA আপনার পথরবার্রর ইউথনর্ির আকার্রর উপর থভথি কর্র েযান্ডার্ে রদন করর্ব। উদাহরণস্বরূপ, 

যথদ আপনার যথপং প্েিার্র উর্েখ িার্ক প্য আপথন 2 টি প্বর্রুম িাকা একটি অযাপািের্মে ভাড়া থনর্ত 

পার্রন, প্সর্ক্ষর্ত্র আপথন 3 টি প্বর্রুর্মর একটি অযাপািের্মে ততথদন পয ের্ন্ ভাড়ায় থনর্ত পারর্বন 

যতথদন পয ের্ন্ এটি 2 টি প্বর্রুম িাকা একটি অযাপািের্মর্ের প্পর্মে েযান্ডার্ের্ক ($2.696) পূরণ করর্ব। 
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আসি যসে এিি একটি অযাোিততিন্ট খুুঁতি োই পযখাতি ভািার েসরিােটি িিস্ত ইউটিসলটি িহ 

অযাোিততিতন্টর িততা একই, সকন্তু ইউটিসলটিগুসল অন্তভুতক্ত িয়, তাহতল কী হতব? আসি সক ভািা 

কিাতিার িিয বাসিওয়ালার িাতথ িুজক্ত করতত োসর এবং আসি োথ ততকযর অথ তরাসশটি েসরতশাধ 

করতত োসর? 

বাথড়ওয়াো যথদ ইউটিথেটি সরবরাহ না কর্র, তাহর্ে HRA ইউটিথেটি সহ অযাপািের্মর্ের জনয অি ে রদান 

করর্ব না। প্কান ইউটিথেটিগুথে রদান করা হর্ে, যথদ থকেু িার্ক, তা HRA-প্ক জাথনর্য়, বাথড়ওয়াোর্দর 

অবযযই একটি ফম ে পরূণ করর্ত হর্ব। এবং না, বাথড়ওয়াোর সার্ি সাইর্ থর্র্ের অন মথত প্নই।  

 

DSS-এর সক অযাোিততিন্ট/ইউসিতির িিয অিয পকািও আবশযকতা আতে? 

হযা ুঁ। ধারা 8-এর সদৃযভার্ব, সমস্ত ভাড়ার্ক অবযযই একটি ভাড়ার য ক্রিয িতা পরীক্ষায় পাস করর্ত হর্ব, 

যার অি ে হে চাজে করা ভাড়ার পথরমাণটি আর্যপার্যর এোকার অনযানয অন রূপ ইউথনর্ির প্চর্য় প্বথয 

হর্ত পার্র না। সমস্ত কাগজপত্র DSS-এর কার্ে জমা প্দওয়ার পর্র ভাড়ার য ক্রিয িতা পরীক্ষা করা হর্ব।  

 

আিাতক কত ভািা প্রোি করতত হয় তা সক সিধ তাসরত রতয়তে? 

আপনার রদান করা ভাড়ার পথরমাণ অর্নকগুথে কারর্ণর দ্বারা থনধ োরণ করা হয়। এটি আপনার পথরবার্রর 

আকার এবং পথরবার্রর রথতটি সদর্সযর আয় অর্ন্েভুি কর্র।  
 

যসে বাসিিাসলক বতল তারা CityFHEPS সিতব িা পিতেতত্র সক হতব? 

বাথড়মাথেক/প্রাকাররা আপনার্ক ভাড়া প্দওয়ার থবেয়টির্ক অস্বীকার করর্ত পারর্ব না কারণ আপথন 

CityFHEPS প্পর্য়র্েন। এটির্ক “আর্য়র উতি্স” এর ববেময বো হয় এবং এটি থনউ ইয়কে থসটির্ত 

প্বআইনী। প্যর্হতু আপথন CityFHEPS প্পর্য়র্েন তাই যথদ বাথড়মাথেক আপনার্ক বাথড় ভাড়া থদর্ত 

অস্বীকার কর্র তাহর্ে 718-577-1399 এ DSS আর্য়র উতি্স এর ববেমযর্ত অন গ্রহ কর্র কে করুন। 
 

CityFHEPS আিার বাসির িাসলকতক কত প্রোি কতরতে এবং আিাতক কত প্রোি করতত হতব 

আসি তা সক কতর িািব? 

আপথন CityFHEPS এর জনয অন র্মাথদত হর্ে, আমরা আপনার্ক একটি প্নাটিয পািার্বা যার্ত বো 

িাকর্ব আমরা আপনার বাথড়ওয়াোর্ক কত অি ে রদান করর্বা এবং আপনার্ক কত অি ে রদান করর্ত 

হর্ব।  
 

যসে আিার বাসিিাসলক বতল পয আিাতক অসতসরক্ত িাকা সেতত হতব তাহতল সক হতব? 

আপনার বাথড়ওয়াো আপনার কার্ে ভাড়া ও HRA যা প্প করর্ে প্সটির পাি ের্কযর পথরমার্ণর প্চর্য় প্বথয 

চাইর্ত পারর্বন না।  
 

অন গ্রহ কর্র মর্ন রাখর্বন প্য, যথদ আপনার আশ্রয় ভাতা কর্ম যায় বা রিম বের্রর পর্র আপনার ভাড়া 

সব োথধর্কর প্বথয হয় তর্ব আপনার্ক পাি েকযটি থমটির্য় থদর্ত হর্ব।  
 

আপনার বাথড়মাথেক আপনার্ক থসথকউথরটি থর্র্পাক্রজি রদান করর্ত বের্ত পারর্ব না কারণ DSS 

থসথকউথরটির জনয তার্দরর্ক একটি ভাউচার প্দয়। আপনার বাথড়ওয়াো আপনার্ক আরও প্বথয অি ে 

রদান করর্ত বের্ে, অন গ্রহ কর্র অথবের্ে আপনার প্কস কমীর্ক বে ন 

 

িাসিক অথ তপ্রোি কীভাতব কাি কতর? 

DSS আপনার ভাড়ার CityFHEPS অংযটির জনয রথত মার্স আপনার বাথড়ওয়াোর্ক একটি প্চক রদান 

করর্ব. 
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(পরেে পৃষ্ঠায় যান) 

যসে আিার লীতি বলা থাতক পয একটি সিসেতষ্ট তাসরতখর িতধয িিস্ত ভািা েসরতশাধ করতত হতব, 

িাহতল পলি ফী সেতত হতব? 

প্য মার্স ভাড়া থদর্ত হর্ব প্সই মার্স ভাড়া পথরর্যাধ প্দথরর্ত করর্ে, প্সটির্ক থবেে বর্ে থবর্বচনা করা হয় 

না। প্কানও বাথড়ওয়াো এরপর্রও প্েি ফী চাজে করার প্চষ্টা করর্ত পার্রন, তর্ব শুধ মাত্র প্েি ফী-এর 

জনয আপনার্ক উর্েদ করা যার্ব না। 

 

বাসিওয়ালা সক পলি ফী-এর িিয আিাতক আোলতত সিতয় পযতত োতরি? 

বাথড়ওয়াো আপনার্ক শুধ মাত্র প্েি ফী-এর জনয হাউক্রজং প্কার্িে থনর্য় প্যর্ত সফে হর্বন না। ভাড়ার 

CityFHEPS অংর্যর জনয চাজে করা প্েি ফী-এর জনয বাথড়ওয়াো আপনার্ক স্মে প্েইমস প্কার্িেও থনর্য় 

প্যর্ত পারর্বন না। তর্ব, যথদ আপনার অংযটি থবেথেত হয় এবং প্েি ফী চাজে করা হর্য় িার্ক, তাহর্ে 

তারা আপনার্ক স্মে প্েইমস প্কার্িে থনর্য় প্যর্ত পার্রন। আপনার পথরবার্রর অংযটি পথরর্যাধ করর্ত 

আপনার যথদ সমসযা হয়, তাহর্ে কী কী সাহাযয পাওয়া প্যর্ত পার্র তা প্দখর্ত Homebase-এর সার্ি 

প্যাগার্যাগ করুন। আপনার কাোকাথে Homebase-এর অবস্থান খ ুঁর্জ প্পর্ত 311 এ কে করুন। 

 

আিার িহায়তার প্রতয়ািি হতল বা CityFHEPS িম্পতকত একটি প্রশ্ন থাকতল কাতক পফাি 

করতত হতব? 

আপনার প্কার্না রশ্ন িাকর্ে সবার আর্গ আপনার্ক আপনার প্কস কমীর সার্ি কিা বের্ত হর্ব। 

 

আসি যতসেি CityFHEPS োব ততসেি েয তন্ত আিার সক একই আবািতি থাকার অসধকার 

আতে? 

সাধারণত, আপথন একটি ভাড়া-থনয়থিত ইউথনর্ি িাকর্ে, আপথন আপনার ইউথনর্ি িাকর্ত পার্রন। 

তা না হর্ে, আপনার ইউথনর্ি িাকার অথধকার আপনার থের্জর যতোবেীর উপর থনভেরযীে।  

 

আিার আতয়র েসরবততি হতল ও আসি আিার প্রতেয় অংশ সেতত িা োরতল কী করব?  

আপনার আর্য়র নতুন নথি সংয ি কর্র HRA-এর কার্ে সংর্যাধন করার অন র্রাধ জমা থদর্ত পার্রন। 

আপথন আপনার CityFHEPS ভাড়া সহায়তা সম্পূরক অি েপথরমার্ণর পথরবতের্নর জনয অন র্রাধ 

অনোইর্ন এখার্ন প্পর্ত পার্রন: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page। 

 

আিার ভািা কখি বািতব? 

আপনার থেজ প্যে হর্য় যাওয়ার পর ভাড়া যার্ত না বার্ড় তা CityFHEPS প্দখর্ব না। আপথন একটি 

ভাড়া-থনয়থিত অযাপািের্মর্ে িাকর্ে, আপনার ভাড়া শুধ মাত্র রর্যাজয আইনকান ন অন যায়ী বাড়র্ব। এর 

মর্ধয অন র্মাদনর্যাগয বের্রর মাঝামাক্রঝ বকৃ্রদ্ধ অর্ন্ভুেি। আপথন আপনার প নন েবীকরর্ণ ভাড়া বকৃ্রদ্ধর 

পথরমাণ সহ একটি স্বাক্ষথরত থেজ জমা করর্ত পার্রন অিবা আপনার CityFHEPS ভাড়া সহায়তা 

সম্পূরক পথরমার্ণ পথরবতের্নর জনয অন র্রাধ অনোইর্ন এখার্ন প্পর্ত পার্রন: 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page। 

 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
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ভািা প্রোতি আিার পকাতিা িিিযা হতল বা অিয পকাতিা িিিযা থাকতল কী হতব?  

পরবতী পথরচয ো পথরর্েবার জনয আপথন প্হামর্বর্সর সার্ি প্যাগার্যাগ করর্ত পার্রন। েীর্জর নথবকরর্ণর 

সময় ভাড়া প্বর্ড় যাওয়া সহ, ভাড়া রদার্ন প্কার্না সমসযা হর্ে অথবের্ে তার্দর সার্ি প্যাগার্যাগ করুন। 

আপনার থনকিবতী প্হামর্বস অথফস খ ুঁজর্ত 311 নের্র প্ফান করুন। 

  

আেিার িািা উসিত 

• একজন বাথড়ওয়াো বা দাোে CityFHEPS গ্রহণ করা অস্বীকার করর্ত পার্রন না।  

CityFHEPS গ্রহণ করার রতযাখযান NYC মানবাথধকার আইন অন যায়ী আর্য়র 

ববের্মযর উতি্স গিন করর্ত পার্র। 

• সাইর্ থর্ে থনথেদ্ধ। সাইর্ থর্ে হে যখন প্কার্না বাথড়ওয়াো বা দাোে আপনার্ক 

অথতথরি অথগ্রম বা চের্ত িাকা প্পর্মে চান। 

• যথদ বাথড়ওয়াো বা দাোে CityFHEPS রতযাখান কর্রন বা একটি সাইর্ থর্ে করার 

কিা বর্েন তাহর্ে 718-577-1399 নের্র DSS আর্য়র উতি্স এর ববেমযর্ত কে করুন। 

• HRA থনরাপিার ভাউচারটি থনরাপিার প্পর্মে থহসার্ব থবর্বথচত হয়। একজন 

বাথড়মাথেক বা প্রাকার্রর আপনার্ক থসথকউথরটির জনয অথতথরি অি ে রদান করার 

কিা বো উথচত নয়। 

• দাোর্ের আপনার্ক অথতথরি দাোথে প্দওয়ার কিা বো উথচত নয় কারণ DSS 

আপনার দাোের্ক দাোথে রদান কর্রর্ে। 

• আপনার বাথড়মাথেক আপনার্ক একটি অনয ইউথনর্ি সর্র যাওয়ার জনয প্জার করর্ত 

পার্র না। 

• আপথন অন সন্ধান করার সময় ইউথনিটি প্দর্খথের্েন ও প্যটি আপনার্ক প্দওয়া হর্ে 

প্সটি একই ইউথনি না হর্ে অথবের্ে 718-577-1399 নম্নর্র HRA রতারণা হিোইর্ন 

প্ফান করুন। 

 

CityFHEPS প্ফর্ার্রে ধারা 8 রকর্ল্পর মর্তাই, তহথবে উপেভযতার যতোধীন, থনথদেষ্ট পথরমাণ ঘর ভাড়ার 

সহায়তা সহ বাথড়ওয়াো ও ভাড়ার্ি প্য বাথড়ওয়াে-ভাড়ার্ি সম্পকে স্থাপর্নর জনয সহায়তা রদান কর্র। 

প্যর্কান চুক্রিবদ্ধ সম্পকে সম্পূণ েভার্ব কম েসূথচর্ত রথতটি অংযগ্রহণকারী ভাড়ার্ি এবং কম েসূথচর্ত 

অংযগ্রহণকারী রথতটি ভাড়ার্ির বাথড়র মাথেকর্দর মর্ধয হর্য় িার্ক৷ 


