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Pay It Off 2022 এর বারংবার জ ািসত াবলীর
(Frequently Asked Questions, FAQ) প

ব :  Pay It Off-এর জন যাগ হেত, নন-কাে ািডয়াল (সামা জক পিরেষবা িবভাগ) বাবা-মােয়েদর NYC
সামা জক পিরেষবা িবভাগেসস (NYC Department of Social Services, NYC DSS)-এর কােছ ায়ীভােব ঋণ
থাকেত হেব।অিধক তেথ র জন  FAQ #3 দখুন।

1. আিম এই ায়ার ট কন পেয়িছ?
আপিন এই ায়ার ট পেয়েছন কারণ আপনার অ ত $1.000 ঋণ আেছ িশ  সহায়তা-এ এবং তার মেধ
অ ত $500 ঋণ আেছ NYC সরকার/সামা জক পিরেষবা িবভাগ (Department of Social Services, DSS)-এর
কােছ। NYC এক ট সীিমত সমেয়র অফার িদে , যােত আপিন আপনার বেকয়া িশ  সহায়তা ঋণ ট াস
করেত পােরন।

2. কীভােব এই া াম ট কাজ কের?
17 অে াবর 2022 থেক 31 অে াবর 2022 পয আপনােক NYC DSS-এর কােছ ায়ীভােব ঋণী িহসােব
নূ নতম $500 পিরেশাধ ক ন এবং Pay It Off চ পে া র কের জমা িদন।তারপর OCSS সই
সমপিরমাণ (আপনার পাওনা পয ) আপনার ঋণ কিমেয় আপনার পেমে র সােথ িমিলেয় দখেব।
এখােন এক ট উদাহণ দওয়া হল:

উদাহরণ Pay It Off এর অথ দান অে াবের করা হেয়েছ $600
যাগ (+) ম াচ করা পিরমাণ $600
মাট (=) িশ সহায়তা ঋণ কমােত েয়াগ করা মাট $1,200

যিদ আপনার আদালেতর আেদশ স য়ভােব চাজ করা হেয় থােক, তাহেল আপনােক থেম আপনার
অিত সা িতক বতমান সহায়তার আদালেতর আেদশকৃত বাধ বাধকতার মাট পিরমাণ অথ দান
করেত হেব যা অে াবর মােস বেকয়া, যিদ তা এখনও করা না হয়। বতমান সহায়তা দােনর জন নওয়া
পিরমাণ ম াচ করা হেব না।অবিশ পিরমাণ যিদ আর $500 ক ছািড়েয় না যায়, তাহেল Pay It Off

মানদে র উপর িভি কের তা ম াচ করা হেব না।
এখােন এক ট উদাহণ দওয়া হল:

উদাহরণ Pay It Off এর অথ দান অে াবের করা হেয়েছ $600
বাদ (-) আদালেতর আেদশ করা অে াবেরর মাট বতমান সহায়তার

দায়ব তা
$100

সমান (=) অবিশ রািশর পিরমাণ $500
যাগ (+) ম াচ করা পিরমাণ $500
মাট (=) চাই সােপাট ঋণ কমােত েয়াগ করা মাট $1,000

3. NYC সামা জক পিরেষবা িবভাগ  (DSS)-এর কােছ ায়ী ঋণ বেল কী বাঝােনা হেয়েছ?
যখন কােনা িশ নগদ সহায়তায় থােক অথবা কােনা িশ  ফ ার কয়ার-এ থােক এবং যিদ নন-
কাে ািডয়াল  (নগদ সহায়তায় ) বাবা-মা আদালেতর িনেদশমেতা অথ দান করেত না পােরন, তাহেল
এ ট DSS-এর কােছ বেকয়া িশ  সহায়তা ঋণ িহসােব ধরা হয়।
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4. আিম িকভােব অথ দান করেত পাির?
আপিন যভােবই অথ দান করার িস া িনন না কন, আমরা এক ট া িরত Pay It Off চ প না
পেল পেম টেক মলােত পারব না। িডট পাওয়ার জন িত ট কেসর জন এক ট পৃথক চ প
েয়াজন।

অথ দান করার উপায়ও আেছ:
1) সশরীের উপি ত হেয় চক বা মািন অডােরর মাধ েম:

151 W. Broadway, 4th floor
New York, NY 10013
সামবার থেক বার সকাল 9 টা থেক স া 7টা পয  (ছ টর িদন এবং স ােহর শেষ দুিদন

ব তীত)

2) চক বা মািন অডার ডাকেযােগ পাঠান:
OCSS – Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

3) ফােন িডট কাড িদেয় পেম করার জন  929-252-5201 ন ের ফান ক ন

• িডট পাওয়ার জন পেম অবশ ই 31 অে াবর, 2022-এর মেধ গৃিহত হেত হেব
এবং আপনার সা িতক আদালেতর আেদশকৃত বতমান সহায়তার বাধ বাধকতার
মাট পিরমাণ যা অে াবর মােস বেকয়া আেছ তা অবশ ই থেম পিরেশাধ করেত

হেব এবং তা মলােনা হেব না। on.nyc.gov/paymentmethods-এ কীভােব পেম
করেবন সই স েক আেরা জাননু৷

• অথ দান চ পে র সােথ একে করেত হেব। চ প ট আলাদাভােব জমা িদেল,

কখন এবং কীভােব পেম জমা দওয়া হেব তা জানান।
• একািধক কেসর ে , িত কেসর জন এক ট পৃথক পেম জমা ক ন।
• “NYS Child Support Processing Center” এর অনুকূেল েদয় অথ দান ক ন।
• আপনার পেমে র সােথ কস আইিড অ ভ ক ন এবং “Pay It Off” সিূচত ক ন।

ব : গািনশেম  ( যমন বকার বীমা এবং পেচক গািনশেম ), িসজার বা ট া ই ারেসে র
মাধ েম করা পেম ম াচ করােনা হেব না।এছাড়াও, বতমান িশ  সহায়তা (আদালত য পিরমাণ রািশর
আেদশ িদেয়েছ তা মািসকভােব দান করেত হেব) এর পেম আপনার করা পেমে র থেক থেম
পিরেশাধ করা হয়।

5. আিম কন া ােমর জন যাগ নই, যিদ আমার কবলমা কাে ািডয়াল বাবা-মা-এর
কােছ ঋণ থােক এবং DSS-র কােছ নয়।?
আমােদর কােছ কবলমা এই অনমুিত আেছ য আমরা সরকার/DSS-এর কােছ বেকয়া ঋণ াস করেত
পাির।
Pay It Off-এ অংশ হণ করেত, আপনার অবশ ই ায়ীভােব NYC DSS-এর কােছ নূ নতম $500 এর চািশ
সহায়তা ঋণ থাকেত হেব।আপিন পুেরা ম াচ ট পােবন যিদ, আপনার অ ত $1000-এর বেকয়া থােক,
কারণ যিদ আপনার ধুমা  $500 বেকয়া থােক এবং আপিন পুেরাপুির $500 পেম কেরন তেব কােনা

পেম
প িত



OCSS-76, rev. 9-12-2022 মানব স দ শাসন
িশ সহায়তা পিরেষবার অিফস

Pay It Off FAQ প পৃ া 3

ম াচ হেব না।আপনার যিদ ধুমা  কাে ািডয়াল িপতামাতার কােছ অিনধািরত ঋণ বা ঋণসমূহ থােক,

তাহেল আপিন অংশ হণ করেত পারেবন না।
এক ট মধ তা া ােম অংশ হণ করা কাে ািডয়াল িপতামাতার সােথ তােদর বেকয়া ঋণ াস করার
কথা িবেবচনা করার ব াপাের কেথাপকথন করার রণা যাগায়।আমােদর ওেয়বসাইেট মধ তা
পিরেসবার ায়ার দখুন: bit.ly/MediationBrochure।

6. আিম যিদ নূ নতম $500 দান করেত না পাির তেব কী হেব?
এই িনিদ া াম টর জন আপনােক বেকয়ার নূ নতম $500 পেম করেত হেব যােত এই সীিমত
সমেয়র অফােরর লাভ পেত পােরন।
িক , আপনার িশ  সহায়তা ঋেণর ে পেম দান আপনােক অন িদক থেক সুিবধা এেন দেব।
আপিন েযাজ অন কােনা কাযকরীকরণ এিড়েয় যেত পারেবন। এছাড়াও আপিন আমােদর এিরয়াস

িডট া ােম সাইন আপ করেত পােরন, যখােন আপনােক কবলমা আদালত িনেদিশত বতমান
মািসক িশ  সহায়তার দায়টকুই দান করেত হেব। আপিন এই িবষেয় আরও িব ািরত জানেত পারেবন
িনেচ দওয়া FAQ #7 পেড়।

7. এিরয়াস িডট া াম কী?
এিরয়াস িডট া াম চ া র করার িদন থেক কের স ণূ এক বছর ধের ধারাবািহকভােব
আপনার আদালত িনেদিশত দােয়র অথ স ণূ পিরমােণ পিরেশাধ করার পর এিরয়াস িডট া াম
আপনােক সহায়তা করেব আপনার ায়ীভােব-সহায়তা া  DSS এিরয়াের $5,000 পয িডট পাওয়ার
জন যাগ হেত।আপিন 3 বছর পয যাগ হেত পারেবন এবং মাট $15,000 পয িডট পেত
পােরন।
যিদ আপিন এিরয়াস িডট া ােম নিথভ হন এবং একই সমেয় যিদ আপিন Pay It Off-এ নিথভ
হন এবং আপনােক যাগ মেন করা হয়, তাহেল আপিন যাগ হেত পারেবন অিতির  $1,000 পয  NYC
সরকার/DSS-এর কােছ ঋেণর াস পাওয়ার জন ।
এখােন এক ট উদাহণ দওয়া হল:

উদাহরণ অে াবের অথ দান করা হেয়েছ $600
বাদ (-) অে াবর মােসর মাট বতমান সােপাট বা মািসক বাধ বাধকতা $100

সমান (=) অবিশ রািশর পিরমাণ $500
যাগ (+) ম াচ করা পিরমাণ $500
যাগ (+) া িরত বেকয়া সীমার চ $1,000
মাট (=) চাই সােপাট ঋণ কমােত েয়াগ করা মাট $2,000
যাগ (+) অে াবর 2023-এ যিদ িশ  সহায়তা পেম করা হয় $5,000
যাগ (+) অে াবর 2024-এ যিদ িশ সহায়তা পেম করা হয় $5,000
যাগ (+) অে াবর 2025-এ যিদ িশ  সহায়তা পেম করা হয় $5,000
মাট (=) DSS ঋণ াস করেত মাট যতটা েয়াগ করা হল $17,000

নন-কাে ািডয়াল উপযু ভােব বাবা-মা, যােদর একািধক অ াকাউ আেছ, তােদর ে উপযু ভােব
অিতির িডট েয়াগ করা হেত পাের িত ট অ াকাউে ।
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8. এর মােন িক এই য, আিম বেকয়া থেক অিতির  $5,000 াস পাব, যিদ আিম Pay It Off
া ােম যাগ দওয়ার সময় এিরয়াস িডট া ােম নিথভ হই?

না।এক বছর ধের ধারাবািহকভােব এবং পুেরাপুির বতমান চাই সােপাট পেম করেল তেবই আপিন
এিরয়াস িডট া ােমর মাধ েম $5,000 িডট লাভ করার জন যাগ হেত পােরন। সই বছর
হেব সই তািরখ থেক, যিদন আপিন এিরয়াস িডট া াম চ ট া র করেবন। আপিন 3 বছর
পয যাগ হেত পারেবন এবং মাট $15,000 পয িডট পেত পােরন। উপেরর FAQ #7 -এ
উদাহরণ ট দখুন।
আপিন একই সমেয় Pay It Off-এর সােথ া র কের বানাস িহসােব অিতির  $1,000 পয ঋেণ াস
পােবন।

9. আিম িক অে াবর মােস একািধক পেম করেত পাির? উদাহরণ প, যিদ আিম
া ােমর থম স ােহ $1,000 পেম কির এবং া ােমর ি তীয় স ােহ আিম আবার $1,000

পেম কির, তাহেল িক আিম দু ট পেম করেত পারব?
হ া,ঁ আপিন একািধক পেম করেত পােরন, য পয া ােমর শষ তািরখ, 31 অে াবর 2022 অবিধ
পেম আপনার অ াকাউে পা করা যায়, স িলর িত ট $500 এর অিধক হয় এবং া াম শষ

হওয়ার তািরেখর আেগ আপিন িত ট পেমে র জন এক ট চ া র কের পাঠান।

10. আিম কীভােব Pay It Off চ এবং/অথবা এিরয়াস িডট া াম আেবদনমপ জমা দব?
করেত,

1. Pay It Off চ ডাউনেলাড ক ন এখােন: nyc.gov/payitoff। আপিন হয়েতা ডাকেযােগ এক ট
পেয়েছন।

2. চ প ট স ণূ কের া র ক ন। িডট পাওয়ার জন িত ট কেসর জন
এক ট পৃথক চ প েয়াজন।

3. এ টেক িন েপ জমা ক ন:
ইেমইেলর মাধ েম dcse.cseweb@dfa.state.ny.us-এ, ইেমইেল আপনার কস আইিড এবং “Pay
It Off” িলখেত ভলেবন না
ডাকেযােগ িন িলিখত ঠকানায়:

OCSS – Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

সশরীের উপি ত হেয়:
151 W. Broadway, 4th floor
New York, NY 10013
সামবার থেক বার সকাল 9 টা থেক স া 7টা পয  (ছ টর িদন এবং

স ােহর শেষ দুিদন ব তীত)

আপিন এিরয়াস িডট া াম-এর আেবদনপ  nyc.gov/ocss-debt-reduction-এ
ডাউনেলাড করেত পারেবন। স টেক Pay It Off-এর সােথ উপের উি িখত িহসােব জমা
িদন।

Pay It Off
চ প

OCSS এর ঋণ
ােসর

ওেয়বেপজ
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11. আিম যিদ আমার পেম জমা িদই িক চ না সই কির, তেব কী হেব?
চ া র না করেল আপিন Pay It Off ম ােচর জন যাগ হেবন না। আপনােক অবশ ই চ প ট ,

2022 সােল 31 অে াবেরর আেগ পূরণ করেত হেব, া র করেত হেব এবং ফরত িদেত হেব।  FAQ #10

দখুন।

12. আমার ঋেণ কত টাকা বেকয়া আেছ?
আপনার অ াকাউে র ব ােল জানেত OCSS-এর সােথ যাগােযাগ ক ন:

• ইেমইল ক ন dcse.cseweb@dfa.state.ny.us-এ।অনু হ কের, আপনার ইেমইল অনুস ােন
আপনার িশ  সহায়তা কস ন র অ ভ ক ন।

• একজন কা মার সািভস কসওয়াকােরর সােথ এক ট ফান অ াপেয় েমে র জানান ইেমল
কের এই ঠকানায়- dcse.cseweb@dfa.state.ny.us।অনু হ কের আপনার নাম, িশ সহায়তা
কস ন র, আপনার উে েগর িববরণ, ফান ন র এবং আপনার সােথ যাগােযাগ করার সরা

সময় িদন।আপনার ইেমল-এর িবষয় িহসােব “এক ট াহক সবা অ াপেয় েমে র অনুেরাধ
করা হে  (Requesting a Customer Service Appointment)” িলখুন।

• ফান ক ন িনউ ইয়ক িশ  সহায়তা হ লাইন ন র 888-208-4485-এ।
• ডাকেযােগ আমােদর OCSS, PO Box 830, Canal Street Station, New York, NY 10013 ঠকানায়

পাঠান।
• চেল আসুন 151 W. Broadway, 4th floor, New York, NY 10013 এ ( সামবার থেক বার সকাল

9 টা থেক স া 7টা পয ছ টর িদন এবং স ােহর শষ দুিদন ব তীত)

13. যিদ আিম $500 দান কির, তাহেল আমার ঋেণ তার কতটা জমা হেব?
এ ট িনভর করেব আপনার িনিদ কেসর উপর। উদাহরণ প, যিদ আপিন $500 দান কেরন, তখন
যতটা আপনার ঋণ আেছ তার মেধ আপনার ঋণ াস হেত পাের $1,000 পয ।  FAQs #2 এবং 7-এ
দওয়া উদাহণ আপনার জন সহায়ক হেত পাের।

14. ক অথ পােবন যিদ DSS এবং ভার া বাবা-মা উভেয়র কােছই আমার ঋণ থােক?
অথ ট ব ন করা হেব ফডারাল ব েনর িনয়ম অনযুায়ী।আপনার কেসর িবষেয় িব ািরত জানেত,
আপিন এই িল করেত পােরন:

• ইেমইল ক ন dcse.cseweb@dfa.state.ny.us-এ।অনু হ কের, আপনার ইেমইল অনুস ােন
আপনার িশ  সহায়তা কস ন র অ ভ ক ন। কউ আপনােক ফান করেবন অথবা
আপনার মইেলর উ র িদেবন।

• একজন কা মার সািভস কসওয়াকােরর সােথ এক ট ফান অ াপেয় েমে র অনুেরাধ জানান
ইেমল কের এই ঠকানায়- dcse.cseweb@dfa.state.ny.us।অনু হ কের আপনার নাম, (িশ
সহায়তা কস ন র, আপনার উে েগর িববরণ, ফান ন র এবং আপনার সােথ যাগােযাগ করার
সরা সময় িদন।আপনার ইেমল-এর িবষয় িহসােব “Pay It Off Requesting a Customer Service

Appointment” ( প ইট অফ কা মার সািভস অ াপেয় েমে র অনুেরাধ করা হে ।
• ফান ক ন িনউ ইয়ক িশ  সহায়তা হ লাইন ন র 888-208-4485-এ।
• ডাকেযােগ আমােদর “OCSS – Pay It Off, PO Box 830, Canal Street Station, New York, NY 10013”

ঠকানায় পাঠান।
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• চেল আসুন 151 W. Broadway, 4th floor, New York, NY 10013 এ ( সামবার থেক বার সকাল
9 টা থেক স া 7টা পয ছ টর িদন এবং স ােহর শষ দুিদন ব তীত)

 15. যিদ আমার ঋণ অন এক ট রাজ বা কাউি র কােছ হয়, তেব িক আিম এই া ােমর
জন তবুও যাগ হব?
না, এই া ােমর ম াচ ধুমা  NYC সরকার/সামা জক পিরেষবা িবভােগর কােছ য অথ বেকয়া রেয়েছ
তার মেধ ই সীিমত।

16. আিম িক Pay It Off া ােম এই বছের অংশ হণ করার জন যাগ , যিদ আিম আেগর
বছের অংশ হণ কের থািক?
হ া।ঁ

17. DSS-এ েদয় সেুদর সােথ আমার কােছ অথ িবচার থাকেল কী হেব?
যিদ সুদ ছাড়াই DSS-এর কােছ বেকয়া অথ িবচােরর নীিত স ূণ েপ পিরেশাধ করা হয়, তাহেল OCSS DSS-
এর কােছ বেকয়া সম সুদও মুেছ ফলেব।

আপিন িক শারীিরক বা মানিসকভােব অসু বা িতব ী? এই অব া ট িক এই না টস ট বঝুেত
বা এই না টস টেত যা করেত বলা হেয়েছ তা করেত আপনার ে ক ঠন কের তলেছ? এই অব া ট
িক আপনার পে  HRA- ত অন ান পিরেষবা িল পাওয়া ক ঠন কের তলেছ? আমরা আপনােক
সাহায করেত পাির। 718-557-1399 ন ের আমােদর ফান ক ন। আপিন যখন HRA অিফেস যােবন
তখনও সাহায চাইেত পােরন। আইেনর অধীেন এই ধরেনর সাহায চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ।


