
1. আবেদনকারীর তথ্য

নাম:

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি*

িাস্াি ঠিিানা অ্াপার্ট মমন্ট

র�টি সটের রজপ

সররলম�ান নম্বি ইমমইল ঠিিানা

আমেি উৎ��মহূ

■ স�া�্াল র�রিউরিটি অ্াডরমরনম্রেশন (SSA, SSDI, SSI) ■ সেমরিান্স সেরনর�র	 ■ মজরুি

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (োর ্্টি েরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সেরনর�র�	 ■ �ুদ

■ মলূধনী লাে	 ■ �িিারি �হােতা	 ■ সোড্ট ািমদি দ্ািা পরিমশারধত োড়া: _________________________ 

■ ে্ে�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ	 ■ অন্ান্: _________________________ 

রেগত েছমিি সমার আে

 $
রেগত েছমিি ধার্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত েছি আমাি সিামনা আে রছল না

(   )    —
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তারিখ DRIE ডমির নম্বি

আপনাি পূিণিৃত এেং স্াক্ষরিত আমেদনপমরেি �ামে স�িশন 6 অন�ুামি �হােি নরেপরে রনমনে উমলেরখত ঠিিানাে ডািমরামগ পাঠিমে রদন: 
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আপনাি �হােতাি প্রমোজন হমল 311 নম্বমি িল িরুন ো www.nyc.gov/contactdrie ঠিিানাে রগমে আমামদি এিটি োত্ট া পাঠান।
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নাম

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি আমেদনিািীি �ামে �ম্পি্ট  

আমেি উৎ��মহূ

■ স�া�্াল র�রিউরিটি অ্াডরমরনম্রেশন (SSA, SSDI, SSI) ■ সেমরিান্স সেরনর�র	 ■ মজরুি

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (োর ্্টি েরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সেরনর�র�	 ■ �ুদ

■ মলূধনী লাে	 ■ �িিারি �হােতা	 ■ অন্ান্: _________________________

■ ে্ে�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ

রেগত েছমিি সমার আে

 $
রেগত েছমিি ধার্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত েছি আমাি সিামনা আে রছল না

নাম

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি আমেদনিািীি �ামে �ম্পি্ট  

আমেি উৎ��মহূ

■ স�া�্াল র�রিউরিটি অ্াডরমরনম্রেশন (SSA, SSDI, SSI) ■ সেমরিান্স সেরনর�র	 ■ মজরুি

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (োর ্্টি েরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সেরনর�র�	 ■ �ুদ

■ মলূধনী লাে	 ■ �িিারি �হােতা	 ■ অন্ান্: _________________________

■ ে্ে�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ

রেগত েছমিি সমার আে

 $
রেগত েছমিি ধার্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত েছি আমাি সিামনা আে রছল না

আপনাি অ্াপার্ট মমমন্ট ররদ অন্ সিউ ে�ো� িমি তাহমল নীমেি তে্ পূিণ িরুন। আপনামি এখামন তারলিােুক্ত �িল পারিোরিি �দম�্ি জন্ 
স�িশন 6 অন�ুামি নরেপরে জমা রদমত হমে। প্রমোজন হমল অরতরিক্ত শীর ে্েহাি িরুন। 

3.  পাররোবরর অন্যান্য সদস্য

নাম আমেদনিািীি �ামে �ম্পি্ট

�ংস্া সররলম�ান নম্বি

িাস্াি ঠিিানা অ্াপার্ট মমন্ট

র�টি সটের রজপ

ইমমইল ঠিিানা

সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্াম হমত প্রাপ্ত সনাটিশগুরল গ্হণ িিাি জন্ আপরন এিজন প্ররতরনরধ রনে্টােন িিমত পামিন। এটি ঐরছিি রিন্তু পিামশ্ট প্রদান িিা হমছি। 
আপরন ররদ আমগ সেমিই সিামনা প্ররতরনরধ রনে্টােন িমি োমিন এেং তাি তে্ হালনাগাদ িিমত োন তাহমল এখামন তা িরুন।

2. ভাড়াবের প্ররতরনরির তথ্য

পররোবরর অরতররক্ত সদস্য #1

পররোবরর অরতররক্ত সদস্য #2

(   )    —

DRIE—প্ররতেন্ীমদি োড়া েরৃধিমত ছামড়ি নোেমনি আমেদন
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5. প্রত্যয়ন

অনগু্হ িমি মমনামরাগ রদমে পড়ুন ও নীমেি প্রত্েনটিমত স্াক্ষি িরুন। আপরন স্াক্ষি না িিমল আপনাি আমেদনটি �মূ্পণ্ট হমে না।

আরম এতদ্ািা, আইন অনরুােী প্রদতি জরিমানাি অধীমন প্রত্েন িিরছ সর আরম েত্ট মামন এই আমেদনপমরে উমলেরখত ঠিিানাে ে�ো� িরি এেং এমত 
অন্তেু্ট ক্ত রােতীে তে্ারদ �ত্ ও �মূ্পণ্ট।

আরম েঝুমত সপমিরছ ও �ম্মত হরছি সর, ররদ আরম পরিোমিি �িল �দম�্ি আমেি পাশাপারশ সোড্ট াি িতৃ্ট ি আমামি সদওো োড়া প্রিাশ িিমত ে্ে্ট 
হই, তমে অন্ােোমে প্রাপ্ত সরমিামনা DRIE সেরনর�র�মমূহি �মূ্পণ্ট পরিমাণ অে্ট র�টিমি স�িত সদওোি পাশাপারশ সরমিামনা ধিমনি �ুমদি োমজ্ট ি 
জন্ আমামি দােী িিা হমত পামি।

আরম েমুঝরছ সর আমাি আে রডপার্ট মমন্ট অে র�ন্ামন্সি দ্ািা রাোই �ামপক্ষ।

ররদ প্রােরমি আমেদনিািীি পমক্ষ সিামনা পাওোি অে অ্াররন্ট/আদালত রনরুক্ত অরেোেি স্াক্ষি িমিন, তমে পাওোি অে অ্াররন্ট/আদালমতি 
িাগজপরে প্রমোজন।

আমেদনিািীি স্পষ্ট অক্ষমি নাম আমেদনিািীি স্াক্ষি তারিখ

পাওোি অে অ্াররন্ট/আদালত রনরুক্ত অরেোেমিি নাম স্পষ্ট 
অক্ষমি রলখুন, ররদ োমি

পাওোি অে অ্াররন্ট/আদালত রনরুক্ত অরেোেমিি স্াক্ষি, 
ররদ োমি

তারিখ

4. অ্যাপাে্ট বেবটের িরন (একটি রনে্টাচন করুন)

আপনার অ্যাপাে্ট বেটে কী িরবনর? (অনগু্রহ কবর একটিবত টিক রচহ্ন রদন)

অ্যাপাে্ট বেবটের িরন জো দদওয়ার জন্য আবেদনকৃত তথ্য

■ দরটে-স্্যারেলাইজড অনগু্হ িমি আপনাি এেং আপনাি োরড়ওোলাি স্াক্ষরিত নোেন িিা 
রলজ জমা রদন রামত এি ো দইু-েছি রলমজি সমোদ উমলেখ িমেমছ।

■ দরটে কবট্ালড প্রমরাজ্ সক্ষমরে, েত্ট মান ও পূমে্টি েছমিি জন্ �মে্টাচ্চ পরিমাণ 
�ংগ্হমরাগ্ োড়া রে্েি �িম RN-26-এি এিটি অনরুলরপ অন্তেু্ট ক্ত 
িরুন।

■ দরটে-দরগুবলবেড দহাবেল/SRO ম্ামনজমমন্ট/মারলমিি সেমি প্রাপ্ত আপনাি পূমে্টি ও নতুন োড়াি 
পরিমাণ উমলেখ িিা আমছ এমন োড়াি েুরক্তপমরেি প্ররতরলরপ অন্তেু্ট ক্ত 
িরুন।

■  রেবচল-লাো/HDFC কপ/রলরেবেড রডরভবডন্ড/দসকশন 
213 কপ/ররবডবভলপবেটে

আপনাি �ে্টমশ্ অনমুমারদত DRIE আমেদমনি পি সেমি ররদ আপনাি 
োড়া সেমড় োমি, তাহমল আপমডর িিা োড়াি ির�দ, োড়া েরৃধিি 
রেঠি অেো োড়া েরৃধিি প্রমাণ রহম�মে আপনাি ম্ামনজমমন্ট অর�� 
সেমি োড়াি রপ্রন্টআউর অন্তেু্ট ক্ত িরুন।

দ্রষ্টে্: ররদ সমজি ি্ারপরাল ইমপ্রুেমমমন্টি (MCI) িািমণ আপনাি োড়া সেমড় রাে তাহমল রডরেশন অে হাউরজং অ্ান্ড িরমউরনটি রিরনউোল 
(DHCR) এি অনমুমাদমনি আমদশ প্রদান িরুন।

DRIE—প্ররতেন্ীমদি োড়া েরৃধিমত ছামড়ি নোেমনি আমেদন
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সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্াম সেমি �ুরেধা পাওো অে্াহত িাখমত আপরন সরাগ্ তা আপনামি অেশ্ই রাোই িিমত হমে। অনগু্হ িমি আপনাি পূিণিৃত এেং 
স্াক্ষরিত আমেদনপমরেি �ামে রনমনোক্ত নরেপরে জমা রদন:

1. আবয়র প্রোণ
আপরন সর তারিমখ এই আমেদনটি দারখল িিমছন তাি পূে্টেততী ি্ামলন্ডাি েম ্্ট আপনাি এেং পরিোমিিি অরতরিক্ত প্রমত্ি �দ�ম�্ি জন্ 
রননেরলরখত নরেপমরেি এিটি অনরুলরপ প্রদান িরুন। 

• 		এ রােৎিামলি এেং 1099 এি �হ স�ডামিল ো সটের ইনিাম র্াক্স রিরান্ট।

• 		ো আপরন অেো পরিোমিি প্রমত্ি �দ�্ রািা এখমনা স�ডামিল ো সটের ইনিাম র্াক্স রিরান্ট জমা সদেরন তািা রননেরলরখতগুরল �হ আমেি 
�িল উৎম�ি অনরুলরপ জমা রদমেন। 

– 	মজরুি, সেতন এেং টিপ� 
– 	ে্ে�ারেি আে
– 	োড়া সেমি আে 
– 	োড়া �ংক্ান্ত েুতু্ট রি 
– 	স�াশ্াল র�রিউরিটি সেরনর�র� (SSA, SSDI, SSI) 
– 	সপনশন সপমমন্ট�মহূ 
– 	সেিাি, শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ ো রডমজরেরলটি সেরনর�র� 
–  IRA আে 

– 	োর ্্টি আে 
– 	মলূধন সেমি আে 
– 	�ুদ ো লে্াংশ (আেিি রুক্ত এেং আেিি মকু্ত)
– 	প্রাপ্ত রশশু �হােতা ো েিণমপা্মণি সপমমন্ট
– 	�িিারি �হােতা (নগমদ) 
– 	পরিোি এেং/অেো েনু্মদি িাছ সেমি োড়াি জন্ আরে্টি 
�হােতা

– 	জেুামত রেজেী, ঋণ োরতলিিণ এেং আমেি অন্ান্ উৎ�

2. ভাড়ার প্রোণ
আপনার অ্যাপাে্ট বেবটের িরবনর জন্য যথাযথ নরথপত্র জো রদন। 

দরটে-স্্যারেলাইজড অ্যাপাে্ট বেটে
• আপরন এেং আপনাি োরড়ওোলাি মমধ্ স্াক্ষরিত আপনাি নোেন রলজ জমা রদন।
• প্রমরাজ্ হমল, আপনাি পছন্দ�ই োড়া ো সলা ইনিাম হাউরজং র্াক্স সক্রডর (LIHTC) শত্ট ােরল জমা রদন।

দরটে-কবট্ালড অ্যাপাে্ট বেটে 
• আপনাি েত্ট মান েছমিি (এেং পূমে্টি েছমিি, ররদ প্রমরাজ্ হে) সনাটিশ অে ইনরক্জ ইন ম্ারক্সমাম সেজ সিন্ট এেং ম্ারক্সমাম িামলরটিেল 
সিন্ট �িম RN-26 জমা রদন।

দরটে দরগুবলবেড দহাবেল / রসবগেল রুে অকুবপরসি (SRO)
• েত্ট মান এেং পূমে্টি োড়াি পরিমাণ উমলেখ িমি িতৃ্ট পক্ষ ো মারলমিি স্াক্ষরিত এিটি রেঠি জমা রদন।

রেবচল-লাো, রলরেবেড রডরভবডন্ড, ররবডবভলপবেটে, হাউরজং দডবভলপবেটে ফান্ড কবপ্টাবরশন (HDFC) দকা-অপাবরটিভ, 
দসকশন 213 দকা-অপাবরটিভ
• আপনাি �ে্টমশ্ অনমুমারদত আমেদমনি পি সেমি ররদ আপনাি োড়া সেমড় োমি, তাহমল আপমডর িিা োড়াি ির�দ, োড়া েরৃধিি রেঠি 
অেো োড়া েরৃধিি প্রমাণ রহম�মে আপনাি ম্ামনজমমন্ট অর�� সেমি োড়াি রপ্রন্টআউর অন্তেু্ট ক্ত িরুন।

3. পাওয়ার অে অ্যােরন্ট (প্রবযাজ্য হবল)
ররদ আমেদনিািীি পমক্ষ পাওোি অে অ্াররন্ট ো আদালত রনে্টারেত অরেোেি আমেদনপমরে স্াক্ষি িমি তাহমল পাওোি অে অ্াররন্ট ো আদালত 
রনে্টারেত অরেোেমিি প্রমাণপরে জমা রদন।

6. প্রবয়াজনীয় নরথপত্র

ররদ প্ররতেরন্তাি িািমণ আপরন রডপার্ট মমন্ট অে র�ন্ান্স পরিোরলত সিামনা িম্ট�ূরেমত অংশগ্হণ িিমত ো সিামনা পরিম্ো গ্হণ িিমত আমেদন িিাি জন্ 
ো�স্ান প্রমোজন হে, তাহমল অনগু্হ িমি www.nyc.gov/contactdofeeo ঠিিানাে রগমে রডমজরেরলটি �ারে্ট � �্ার�রলমররমিি �ামে সরাগামরাগ িরুন ো 
311 নম্বমি িল িরুন।

*এই সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্ামমি জন্ আপনামি অেশ্ই �ামারজি রনিাপতিা ো ITIN নম্বি রদমত হমে। আমামদি সিিড্ট গুরল �ঠিি এেং আপরন �ঠিি তে্ জমা রদমেমছন 
স�টি রনরচিত িিাি জন্ আমিা এই তে্ােলী জানমত োরছি। অ্াডরমরনম্রেটিে সিামডি স�িশন 11-102.1-এ আমামদি এই তে্ পাওোি অরধিাি েণ্টনা 
িিা আমছ।

DRIE—প্ররতেন্ীমদি োড়া েরৃধিমত ছামড়ি নোেমনি আমেদন
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