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বিশেষ এক-কালীন সহায়তা (Special One Time Assistance, “SOTA”) অ্যাপার্ট শেশের 

জনয িাব়িওয়ালার চুবি 

(Bengali) 

  

সম্পবি এিং ইউবনর্ তথ্য 

সম্পবির ঠিকানা:  

ইউবনর্: 
 

োবলশকর নাে: 
 

 

উপরে নিরদে নিত ইউনিট (“ইউনিট”) অন্তত এক-বছরেে মেয়ারদে জিয ভাডা মদওয়া হরে এবং তা আেম্ভ হরব  

__________________________________ এে নিকট: __________________________________ । 
                (“নিরজে আেরম্ভে তানেখ”)                               (“প্রকরেে অংিগ্রহণকােী”)     
 

অ্নুগ্রহ কশর চুবিটি যত্ন সহকাশর প়িুন, সেস্ত প্রশযাজয স্থানগুবল সম্পরূ্ট করুন, এিং, যবি আপবন বনশে উশেবিত 

সেস্ত েতট সেূহ িুঝশত পাশরন এিং স্বীকার কশরন তাহশল একজন ননার্াবর পািবলশকর সেশে বনশচ নিয়া স্থাশন 

স্বাের করুন। 

প্রকশের তথ্য 

SOTA প্রকে ইউনিটটি ভাডা মিয়াে জিয SOTA প্রকরেে অংিগ্রহণকােীে পক্ষ মেরক এক বছরেে ভাডা পনেরিাধ কেরব। 
আোরক োনিক নভনিরত মপরেন্ট ইিযয কো হরব। আনে োনিক _________________ পাব।  SOTA অিযদাি দ্বাো কভাে 

কো এক বছরেে মেয়ারদে পে, মে মকািও ভাডা পনেরিারধে জিয প্রকরেে অংিগ্রহণকােী দায়বদ্ধ োকরবি।  

 

 

 

 

 

(পশরর পাতায় যান) 
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িাব়িওয়ালার তথ্য 

অিযগ্রহ করে একটি নিবোচি করুি: 

 আনে হিাে উপরে নচনিত ইউনিরটে োনিক। 
 

 েনদ নিউ ইয়কে  নিটিে েরধয একটি ইউনিট ভাডায় মিয় তাহরি আনে হিাে উপরে নচনিত ইউনিরটে িনেভযক্ত 

েযারিনজং এরজন্ট এবং HPD-এে কারছ আোে িনেভযক্তকেরণে বতে োি প্রোণ িংেযক্ত করেনছ।   
 

 উপরে নচনিত ইউনিরটে োনিরকে পক্ষ মেরক এই চয নক্তটি এবং নিজ স্বাক্ষে কোে জিয আনে অিযরোনদত এবং 

এেকে অিযরোদরিে প্রোণ িংেযক্ত করেনছ।  
 

 

পবরশোশের তথ্য 

মচক মেি _____________________________________________ -এে পক্ষ মেরক    
(োনিক) 

 -এে িারে প্রদাি কো হয়।  
 

 

োনিরকে িারে প্রাপরকে িম্পকে :  _______________________ 

 

প্রাপরকে ম াি িম্বে: _______________________________ 

 

মচকগুনি নিম্ননিনখত ঠিকািায় ডাকরোরে পাঠারত হরব: 

ঠিকািা:  

িহে:  মেট:  নজপ মকাড:  

 

আনে বযরেনছ মে _________________তানেখ মেরক আেম্ভ করে ইউনিরটে মক্ষরে এক বছরেে মেয়ারদে জিয োরি 

_________________ পাব।   
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েনদ ইউনিটটি মরাকারেে িহায়তায় ভাডা মিয়া হয়, তাহরি আনে স্পষ্ট উরেখ কেনছ: 

(a) এই িম্পনিে মক্ষরে মরাকারেে মকািও োনিকািা স্বােে মিই। 

(b) োনিক প্রতযক্ষ বা পরোক্ষভারব মরাকারেে কাছ মেরক মরাকারেে পানেশ্রনেরকে মকািও অংি পারব িা। 

(c) নিরম্ন উরেনখত মরাকারেে পনেরেবা ছাডা এই চত্বেটি ভাডায় মদয়া োরব িা। 
 

নরাকার:  

লাইশসন্স নম্বর  
(যবি প্রশযাজয হয়):  

ঠিকানা:  
 

িাব়িওয়ালার প্রশয়াজন 

1. SOTA প্রকরেে নিয়োবিী অিযোয়ী, আনে বযরেনছ মে আোে: 

(a) িেস্ত প্ররোজয এবং আবািি িংক্রান্ত নিয়ে োিক প্রকৃতভারব মেরি চিরত হরব এবং ভাডা মিয়াে িেয় এবং 
প্রকরেে অংিগ্রহণকােী োকাে িেয় ইউনিটটি বািরোেয তা নিনিত কেরত হরব;   

(b) নিরজ বনণেত ভাডা অেবা িযােয খেরচে মবনি দানব কো, অিযরোধ কো অেবা গ্রহণ কেরত পােব িা;  
(c) িেদ জানেি অরেেে পনেবরতে  DSS নিনকউনেটি ভাউচাে গ্রহণ কো উনচত এবং প্রকরেে অংিগ্রহণকােীে কাছ 

মেরক মকািও অনতনেক্ত নিনকউনেটি ভাউচাে অিযরোধ কো উনচত িয়; 

(d) নিরজে মকািও নবধাি নিনবেরিরে, মিই োরিে জিয ইউনিরটে ভাডা প্রদারিে জিয িেয়েরতা পনেরিারধে নহিারব 

োরিে মিে নদরি জানে কো SOTA মপরেন্ট বরি েণয কেরত হরব;    

(e) DSS এবং প্রকরেে অংিগ্রহণকােীে পূবে নিনখত অিযেনত ছাডা একটি পনেবােরক এক ইউনিট মেরক অিয ইউনিরট 
স্থািান্তে কো উনচত হরব িা;  

(f) ইউনিরট প্রকরেে অংিগ্রহণকােী আে িা োকরি তা জািাে 5 কেেনদবরিে েরধয DSS-মক জািারত হরব;  

(g) মপ্রাগ্রারে অংিগ্রহণকােীে ভাডাটিয়া নহিারব মে অনধকাে েরয়রছ মিটারক প্রভানবত কোে এেি মকারিা 
আইনি প্রনক্রয়া শুরু কো হরি 5 কােেনদবরিে েরধয DSS এবং স্থািীয় মপৌে কতৃে পক্ষরক মি িম্পরকে  
অবনহত করুি এবং স্থািীয় মপৌে কতৃে পক্ষরক এই ধেরিে মকারিা আইনি প্রনক্রয়াে কনপ প্রদাি করুি; 

(h) েনদ চত্বরেে োনিকািা অেবা পনেচািিাে পনেবতে ি হয় তাহরি িযােয িেরয়ে েরধয DSS-মক জািারত হরব;  

(i) পনেবাে ইউনিরট মে িেয় বিবাি করেনি মিই িেরয় SOTA প্রকে মেরক প্রাপ্ত মপরেন্ট আোরক অবিযই DSS-এে 

কারছ ম েত নদরত হরব;  

(j) ভাডাে জিয মে মকািও অনতনেক্ত মপরেরন্টে নবেরয় দ্রুত DSS-মক জািাি এবং ম েত নদি, োে েরধয েরয়রছ 

নকন্তু িীনেত িয়: DSS -মক ভয ি তেয প্রদাি কো, অেবা োনিকািায়, প্রদািকােী, এবং/অেবা েযারিজরেরন্টে 

পনেবতে রিে কােরণ হওয়া অনতনেক্ত মপরেন্টঃ।  
   

(পশরর পাতায় যান) 
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িাব়িওয়ালার প্রশয়াজনীয়তা (অবযাহত) 

 

2. আনে বযরেনছ DSS-এে প্রনত আবিযক নবজ্ঞনপ্ত নিনখনতভারব এই ঠিকািায় অবিযই পাঠারত হরব: 

 

SOTA Program 

NYC Human Resources Administration 

150 Greenwich Street, 36th Floor 

New York, NY 10007 

 

আনে বযরেনছ মে েনদ আোে মকািও প্রশ্ন োরক তাহরি আনে 718-557-1373 িম্বরে কিও কেরত পানে। 

মকািও অনতনেক্ত মপরেরন্টে বযাপারে জািারিাে পে নকভারব অনতনেক্ত মপরেন্টটি ম েত নদরত হরব মি নবেরয় DSS আোরক 

নিরদেিাবিী প্রদাি কেরব।  

3. িেস্ত ইউনিরটে জিয: 

আনে বযরেনছ মে 1978-এে আরে নিনেেত েৃরহে জিয নিজ স্বাক্ষে কোে আরে, ম রডোি আইি অিযোয়ী আোরক ভাডারটরক 

নিম্ননিনখত প্রদাি কেরত হরব: 

(a) িীিা-নভনিক মপইন্ট নচনিতকেণ এবং নিয়ন্ত্ররণে ওপে EPA-অিযরোনদত তেয পযনস্তকা; এবং  

(b) বানডরত অেবা ভবরি িীিা-নভনিক মপইন্ট অেবা িীিা-নভনিক মপইন্ট নবপরদে উপনস্থনতে নবেরয় মে মকািও জািা 

তেয; এবং 

(c) নিজ চয নক্তে িারে মকািও িংেযনক্ত অেবা িংনিষ্ট ভাো, োে েরধয োকরব "িীিা িংক্রান্ত িতকে তাে নববনৃত" এবং 

িযনিনিত কেরব মে আনে িেস্ত নবজ্ঞনপ্তে প্ররয়াজিগুনি মেরি চরিনছ। 

মকবি নিউ ইয়কে  নিটিে েরধয ইউনিরটে জিয:  

উপরোক্ত বারদ, আনে িংেযক্ত "িীিা মপইন্ট নবপদ িোধাি করুি: একজি বানডওয়ািাে অবিযই কী কো উনচত এবং 

প্ররতযকটি ভাডারটে কী জািা উনচত” পরডনছ। আনে 2004-এে স্থািীয় আইি 1-এে প্ররয়াজিগুনি বযরেনছ এবং মিগুনি 

ইউনিরটে প্রনত প্ররোজয হওয়া পেেন্ত মেরি চিাে জিয িম্মনত প্রদাি কেনছ।  
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4. আনে নিম্ননিনখত প্রনতনিনধত্বগুনি কেনছ: 

a) আোে কারছ নিরজে অন্তভযে ক্ত মেয়ারদে জিয ইউনিটিট ভাডা মদয়াে আইনি অনধকাে আরছ। 
b) এই চয নক্তে তানেখ অিযোয়ী িম্পনি নবনক্র কোে, নিধোেণ কোে অেবা োনিকািা হস্তান্তরেে চয নক্ত মিই মেখারি 

ইউনিটটি অবনস্থত এবং আনে োনিকািাে আিন্ন হস্তান্তরেে বযাপারে িরচতি িই।   
c) এই নিজ নিধোনেত ভাডা ম রডোি, মেট, অেবা স্থািীয় আইি অেবা নিয়ে দ্বাো স্থানপত ইউনিরটে জিয মকািও 

আইনি ভাডাে িোি অেবা কে, েনদ োরক। 
d) ইউনিরটে বযবহাে এবং/অেবা োকাে বযবস্থাে ধেণটি, ইউনিটটি মে স্থারি অবনস্থত মিখািকাে আইি, নবনধ এবং 

নিয়ে এবং েনদ উক্ত স্থারিে নিয়ে অিযিারে োকাে বযবস্থাে িংিাপে, বা আবারিে িংিাপে বা অিয িেতয িয িনে 

োে িরে ইউনিরটে বযবহাে এবং/অেবা োকাে বযবস্থাে ধেরণে িরে িােঞ্জিযপূণে। 

5. আনে বযরেনছ মে DSS-এে পক্ষ মেরক আনেেক ইিরিনন্টভ মিই ইউনিরটে ভাডাে জিয িভয িয় মেখারি আরেে 
ভাডারট SOTA গ্রহণ করেরছ অেবা, েনদ ইউনিটটি নিউ ইয়কে  নিটিরত অবনস্থত হয়, মেখারি আরেে ভাডারট 
FHEPS, CityFHEPS অেবা অিয মকািও নিউ ইয়কে  নিটি ভাডা িহায়তা প্রকে গ্রহণ কেনছি, েনদ িা 
আনে আরেে ভাডারটে পযিবীকেরণে জিয একটি ভাি কােণ মদখারত পানে।  

6. আনে বযেরত পানে মে েনদ স্থািীয় িেকারেে প্ররয়াজিীয়তাে িারে অিযবতী নহিারব েনদ ইউনিটটি েোেেভারব 
েক্ষণারবক্ষণ কো িা হয়, তাহরি িেিযা িোধাি িা হওয়া পেেন্ত ভাডা আটরক োখা মেরত পারে বা 
ভাডাটিয়া কতৃে ক মিওয়া মকারিা বযবস্থা বা আইনি প্রনক্রয়াে িারে িম্পনকে ত প্ররোজয আইি অিযিারে আদািরত 
অেে প্রদাি কো মেরত পারে। ভাডাে িেয়কারিে েরধয েনদ িেিযাগুনি িোধাি কো হয়, তাহরি ভাডাটিয়া 
ইউনিরট বিবাি কোকািীি DSS বা এে এরজন্ট দ্বাো পূরবে আটরক োখা মকারিা অেে, েোেে িনেপে প্রদাি 
কো হরি, আটরক োখা অেে প্রদারিে জিয িেয়েত কো অিযরোরধে নভনিরত তা নবতেণ কো হরব। 

7. আনে বযরেনছ মে উপরোক্ত প্ররয়াজিগুনিে েরধয মেরক মে মকািও একটি অিযপািরি বযেে হওয়াে  রি আনে SOTA-এ 

ভনবেযরত অংিগ্রহরণে মক্ষরে অরোেয হরত পানে, েনদ নিউ ইয়কে  নিটিে েরধয হয়, তাহরি অিযািয নিউ ইয়কে  নিটি ভাডা 
িহায়তা কেেিূনচরতও অরোেয হরত পানে। DSS মে মকািও অিয িভয আইনি প্রনতকাে বযবস্থা কেরত পারে এবং উপেযক্ত 

পনেনস্থনতরত আইনি পনেরেবাে জিয গ্রাহকরদে মে াে কেরত পারে।  
 

8. আনে বযেরত পানে মে ইউনিরটে বানডওয়ািা স্বােী, পানেবানেক অংিীদাে, নপতা-োতা, িন্তাি, িৎনপতা, িৎপযে, দাদয-নদদা, 
িানত-িাতনি, িৎ-নপতােহ, িৎ-িানত, মবাি, ভাই, িৎ ভাই অেবা িৎ মবাি মকউই পনেবারেে মকারিা িদিয হরত পারে িা। 

 

 

(পশরর পাতায় যান)  
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িাব়িওয়ালার প্রশয়াজনীয়তা (অবযাহত) 

 

আনে েত্ন িহকারে উপরোক্ত চয নক্ত পরডনছ এবং উপরোক্ত িেস্ত িতে াবিী বযরেনছ এবং তাে প্রনত িম্মনত জ্ঞাপি কেনছ।  

সতয ও বনরু্ট ল বিিৃবত বিশত িযথ্টতা নপনাল আইন § 175.30-এ প্রথ্ে নেবর্র বিবেিবহরূ্ট ত কাশজর অ্নুসারী 
বহসাশি োবস্তশযাগ্য (নকাশনা সরকারী িফতশর িা নকাশনা সরকারী কেীর কাশে িাবিল করশত বেথ্যা বিিৃবত 

উপস্থাপন করা)। 

 

 

 

 

 

 

 

STATE OF      ) 
 
 
                                              ) ss.: 
 
COUNTY OF                         ) 

 
 

On the ______________ day of _________________ in the year ______________ before 

me, the undersigned, a Notary Public or Commissioner of Deeds in and for said State, 

personally appeared _________________________________________________, 

personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the 

individual(s) whose name(s) is (are) subscribed to the within instrument and acknowledged 

to me that he/she/they  executed the same in his/her/their capacity(ies), and that by 

his/her/their signature(s) on the instrument, the individual(s), or the person on behalf of 

which the individual(s) acted, executed the instrument. 

 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                       Notary Public or Commissioner of Deeds 

   

বানডওয়ািাে অিযরোনদত স্বাক্ষে  তানেখ 

   

িাে এবং পদনব নপ্রন্ট করুি   


