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বিশেষ এককালীন সহায়তা (SPECIAL ONE TIME ASSISTANCE, “SOTA”) প্রকল্প 

অংেগ্রহণকারীর চুবি 

(Bengali) 
 

বিশেষ এককালীন সহায়তা (Special One Time Assistance, SOTA) প্রকল্প বনউ ইয়কক  বসটির মশযে, অনোনে 
বনউ ইয়কক  স্টেশের কাউবি িা বনউ ইয়কক  স্টেশের িাইশর স্থানান্তবরত হশত স্ট াগ্ে গৃ্হহীন পবরশষিা বিভাশগ্র 

(Department of Homeless Services, DHS) গ্রাহকশের জনে এক িছর প কন্ত অবগ্রম ভাড়া প্রোন করশি। 

 

SOTA স্টসইসি আয় সহ িেবি এিং পবরিারিগ্করা িেিহার করশত পাশর  ারা ভবিষেশত তাশের ভাড়া বেশত সক্ষম 

হশি। আয় চাকবর, সাবিশমিাল বসবকউবরটি ইনকাম (Supplemental Security Income, SSI), স্টসােোল 

বসবকউবরটি বিজাবিবলটি (Social Security Disability, SSD) সুবিযা িা অনোনে উৎশসর আশয়র স্টেশক হশত 

পারশি। ভাড়া পবরিাশরর আশয়র 40% এর স্টিবে হওয়া  াশি না এিং পবরিাশরর আয় বনউ ইয়কক  বসটি এলাকার 

মযেবস্থত আয় (Area Median Income, AMI) এর 80% স্টক অবতক্রম করশত পারশি না। 

 
 

প্রকশল্পর আশিদনকারীর নাম:______________________________________  

 

আবম, __________________________________________, বনম্নবলবিত ইউবনটটি, যেটিশক আবম 

িযবিগতভাশি বনিবাচন কশরবিলাম যসটির জনয SOTA-এর যেশক ভাড়া সহায়তার জনয আশিদন কশরবি:    

 

ঠিকানা:  

েহর:  স্টেে:  বজপ স্টকাি:  

 

SOTA প্রকশল্প অংেগ্রহণকারী বহশসশি আবম বনম্নবলবিত বিষশয় সম্মত হবি: 

 পবরিাশরর আয় এিং আকার সম্পশকক  বনভুক ল, সম্পূর্ক এিং িতক মান তেে প্রোন করি। 

 আমার পবরিাশরর স্ট াগ্েতা  াচাই করার জনে প্রশয়াজনীয় সহায়ক নবে প্রোন করি। 

 SOTA এর অনশুরাশয আমার স্টেয়া তেে  াচাই িা বনবিত করার জনে আবম তেশন্তর সাশে সম্মত৷  বে 

অবতবরি তশেের অনশুরায করা হয়, তাহশল আবম তা প্রোন করি।   

 SOTA প্রকল্পটি এক িছশরর জনে সরাসবর মাবসক বভবিশত ভাড়া প্রোন করশি। 

 িাবড়ওয়ালাশক মাবসক ভাড়া স্টপশমি করার উশেশেে একটি অোকাউি ততবর করশত DSS আমার নাম ও 

স্টসােোল বসবকউবরটি নম্বর িেিহার করশত পাশর।  

 আবম িুশেবি যে SOTA অনুদাশনর এক িিশরর যেশষ, আমাশক বনশজর ভাড়া বনশজ বদশত হশি। 
 

(পশরর পষৃ্ঠায় োন)  
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 আবম িশুেবছ স্ট  আবম SOTA-এর চুবিকাশল এই SOTA ইউবনে ভাড়া বেশত পারি না। 
 

 আমার িতক মান িা অনবুমত মাবসক _________ আয় িজায় রাখার সমস্ত প্রশচষ্টা করি। 
 

  বে আমার আশয়র উৎস স্টসােোল বসবকউবরটি সুবিযা হয়, তাহশল আবম প্রকল্প স্টেশক স্ট  সুবিযা পাবি তার স্ট  

স্টকান প্রশয়াজনীয়তা স্টমশন চলি। 

 

  বে আমার আশয়র উৎস চাকবর হয়, তাহশল স্টসই চাকবর যশর রাখার প্রবতটি প্রশচষ্টা আবম করি। 

 আবম িশুেবছ স্ট ,  বে িাবড়ওয়ালা SOTA ইউবনে ঠিক মশতা রক্ষর্াশিক্ষর্ িা প্রশয়াজনীয় স্টমরামত 
না কশরন তাহশল আমাশক অিেেই বলবখতভাশি তা িাবড়ওয়ালাশক জানাশত হশি।  বে প্রশয়াজনীয় 
স্টমরামত না করা হয়, তাহশল আমার কাশছ ভাড়া আেকাশনার িা িাবড়ওয়ালার বিরুশে স্টকাশনা 
িেিস্থা স্টনওয়ার জনে িা মামলার স্টক্ষশে প্রশ াজে আইন অনসুাশর আোলশত ভাড়া পবরশোশযর 
অনশুরায করার অবযকার আশছ, তশি  বে আবম DSS-এ উপ ুি নবেপে জমা বেই তাহশলই। 

 

 আবম SOTA প্রকশল্পর প্রোসশনর সাশে সম্পূর্ক রূশপ সহশ াবগ্তা করি। 

 এই স্টক্ষশে 718-557-1373 নম্বশর স্ট ান কশর অবিলশম্ব DSS-স্টক জানাশত হশি:  

 আবম অনে স্টকাোও সশর স্টগ্শল 

 আমাশক উশিশের/বনিকাসশনর কাগ্জপে পবরশিেন করা হশি;  

 আমার িাবড়ওয়ালা িা আবম  াশক ভাড়া বেই তার পবরিতক ন হশল; িা 

 আবম ভাড়া না স্টেয়ার অনশুরায করশত চাই। অনগু্রহ কশর মশন রাখশিন স্ট  প কাশলাচনা এিং প্রবক্রয়ার সমশয়র 

কারশর্, মাস স্টেষ না হওয়া অিবয অবিলশম্ব প্রতোখোশনর অনশুরায শুরু করা নাও স্ট শত পাশর।  

 

প্রশয়াজনীয় স্বাক্ষর  

 

আবম এই কমবসূবচটির অংেগ্রহণকারী যিাোর বিিরণীটি পশড়বি এিং িুেশত যপশরবি এিং এর েতব াবদশত 
সম্মত৷  
 
_________  _____________________________________  

তাবরখ   প্রকল্প আশিেনকারীর স্বাক্ষর  

 
 
 
 
 
 

(পশরর পষৃ্ঠায় োন) 
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আবম এই কমকসূবচটির অংেগ্রহর্কারী স্টিাোর বিিরর্ীটি পশড়বছ এিং িেুশত স্টপশরবছ৷ আবম DSS এিং SOTA 

প্রকশল্পর প্রোসশনর সাশে পুশরাপুবর সহশ াবগ্তা করশত সম্মত এিং আমার আয় এিং স্টকান অবতবরি তেে সম্পশকক  
প্রশয়াজনীয় তেে প্রোন করশত সহশ াগ্ীতা করি। আবম SOTA-এর DSS প্রোসশনর সাশে সম্পবকক ত স্টকানও তেে 
 াচাই িা বনবিত করার জনে তেশন্তর সাশে একমত।  

 
 
_________  ____________________________         ____________________________  

তাবরখ   পবরিাশরর সেশসের নাম     পবরিাশরর সেশসের স্বাক্ষর 

 
_________  ____________________________         ____________________________  

তাবরখ   পবরিাশরর সেশসের নাম     পবরিাশরর সেশসের স্বাক্ষর 

 
_________  ____________________________         ____________________________  

তাবরখ   পবরিাশরর সেশসের নাম     পবরিাশরর সেশসের স্বাক্ষর 

 
 

বনম্নবলবখত প্রাপ্তিয়স্ক পবরিাশরর সেসেরা বনম্নবলবখত কারর্(গুশলা) এর কারশর্ এই চুবির অনবুলবপশত স্বাক্ষর কশরন নাই: 
 
 

 
 

  
 
_____________________________________           

স্টকস মোশনজার িা হাউবজং বিশেষশের নাম  

 
_____________________________________    _____________ 

স্টকস মোশনজার িা হাউবজং বিশেষশের স্বাক্ষর    তাবরখ   

 
 

স্টকস মোশনজার িা হাউবজং বিশেষশের স্বাক্ষর উপশরর বনশেক বেত পবরিাশরর সেসে তেে বনবিত কশর। 

 
 
 

আপবন বক োরীবরক িা মানবসক ভাশি অসুস্থ িা প্রবতিন্ধী? এই অিস্থার কারশর্ এই বিেবপ্ত িেুশত বক 

আপনার অসুবিযা হশি অেিা এই বিেবপ্তশত  া করশত িলা আশছ তা করশত পারশছন না? এই োরীবরক অিস্থা বক 

HRA এর অনোনে পবরশষিাগুবল পাওয়া আপনার পশক্ষ কঠিন কশর তুশলশছ? আমরা আপনাশক সাহা ে করশত পাবর। 

212-331-4640 এই নম্বশর আমাশের স্ট ান করুন। এছাড়া আপবন HRA অব শস আসশল সহায়তা চাইশত পাশরন। 
আইন অনসুাশর এই যরশর্র সাহা ে চাওয়ার অবযকার আপনার আশছ। 

 


