
1. আবেদনকারীর তথ্য

নাম:

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি*

িাস্াি ঠিিানা অ্াপার্ট মমন্ট

র�টি সটের রজপ

আপনাি অ্াপার্ট মমমন্ট িতগুরল রুম আমে? সররলম�ান নম্বি

ইমমইল ঠিিানা আপরন বা আপনাি স্ামী/স্তী রি পূমব্ট SCRIE এি জন্ 
আমবদন িমিমেন?

আমেি উৎ��মহূ

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

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (বার ্্টি বরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সবরনর�র�	 ■ �ুদ

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

■ ব্ব�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ	 ■ অন্ান্: _________________________ 

যরদ আপরন গত বেি অব�ি রনমে থামিন, অনগু্রহ িমি অব�মিি তারিখ উমলেখ িরুন: __________________________________________

রবগত বেমিি সমার আে

 $
রবগত বেমিি ধায্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত বেি আমাি সিামনা আে রেল না

কারা আবেদন করবত পারবে
আপরন র�রনেি র�টিমজনমদি োড়া বরৃধিমত োড় (Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE) এি জন্ সযাগ্ হমত পামিন যরদ 
আপনাি বে� 62 বেি বা তাি অরধি হে; আপরন সিন্ট-িমট্ালড, সিন্ট-সিগুমলমরড বা সিন্ট-টে্ারবলাইজড অ্াপার্ট মমমন্ট ব�বা� িমি 
থামিন; আপনাি অ্াপার্ট মমমন্ট ব�বা�িািী প্রমত্মিি �মরবিত আে $50,000 এি িম হমে থামি এবং আপরন োড়া বাবদ �মরবিত পারিবারিি 
আমেি 1/3 অংমশি সবরশ ব্ে িমি থামিন।

ককভাবে আবেদন করবেন
আপনাি পূিণিৃত এবং স্াক্ষরিত আমবদনপমরেি �ামথ স�িশন 6 অন�ুামি �হােি নরথপরে রনমনে উমলেরখত ঠিিানাে ডািমযামগ পাঠিমে রদন: 

New York City Department of Finance 
Rent Freeze Program - SCRIE 
P.O. Box 3179 
Union, NJ  07083

আপনাি �হােতাি প্রমোজন হমল 311 নম্বমি িল িরুন বা www.nyc.gov/contactscrie ঠিিানাে রগমে আমামদি এিটি বাত্ট া পাঠান।

■ হ্াাঁ ■ না

(   )    —
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র�রনেি র�টিমজনমদি োড়া বরৃধিমত োড়
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নাম

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি আমবদনিািীি �ামথ �ম্পি্ট  

আমেি উৎ��মহূ

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

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (বার ্্টি বরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সবরনর�র�	 ■ �ুদ

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

■ ব্ব�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ

রবগত বেমিি সমার আে

 $
রবগত বেমিি ধায্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত বেি আমাি সিামনা আে রেল না

নাম

জন্ম তারিখ স�াশ্াল র�রিউরিটি নম্বি আমবদনিািীি �ামথ �ম্পি্ট  

আমেি উৎ��মহূ

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

■ সপনশন	 ■ IRA/অ্ানইুটি (বার ্্টি বরৃতি) আে	 ■ U.S. সপাটোল �ারে্ট � সবরনর�র�	 ■ �ুদ

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

■ ব্ব�ারেি আে	 ■ শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ

রবগত বেমিি সমার আে

 $
রবগত বেমিি ধায্টিৃত সমার আেিি িত্ট মনি পরিমাণ
 $

■  
গত বেি আমাি সিামনা আে রেল না

আপনাি অ্াপার্ট মমমন্ট যরদ অন্ সিউ ব�বা� িমি তাহমল নীমেি তথ্ পূিণ িরুন। আপনামি এখামন তারলিােুক্ত �িল পারিবারিি �দম�্ি জন্ 
স�িশন 6 অন�ুামি নরথপরে জমা রদমত হমব। প্রমোজন হমল অরতরিক্ত শীর ব্বহাি িরুন। 

3.  পাকরোবরর অন্যান্য সদস্য

নাম আমবদনিািীি �ামথ �ম্পি্ট

�ংস্া সররলম�ান নম্বি

িাস্াি ঠিিানা অ্াপার্ট মমন্ট

র�টি সটের রজপ

ইমমইল ঠিিানা

সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্রাম হমত প্রাপ্ত সনাটিশগুরল গ্রহণ িিাি জন্ আপরন এিজন প্ররতরনরধ রনব্টােন িিমত পামিন। এটি ঐরছিি রিন্তু পিামশ্ট প্রদান িিা 
হমছি।

2. ভাড়াবের প্রকতকনকির তথ্য

পকরোবরর অকতকরক্ত সদস্য #1

পকরোবরর অকতকরক্ত সদস্য #2

(   )    —

SCRIE—র�রনেি র�টিমজনমদি োড়া বরৃধিমত োমড়ি প্রাথরমি আমবদন
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5. প্রত্যয়ন

অনগু্রহ িমি মমনামযাগ রদমে পড়ুন ও রনমেি প্রত্েনটিমত স্াক্ষি িরুন। আপরন স্াক্ষি না িিমল আপনাি আমবদনটি �মূ্পণ্ট হমব না।

আরম এতদ্ািা, আইন অনযুােী প্রদতি জরিমানাি অধীমন প্রত্েন িিরে সয আরম বত্ট মামন এই আমবদনপমরে উমলেরখত ঠিিানাে ব�বা� িরি এবং এমত 
অন্তেু্ট ক্ত যাবতীে তথ্ারদ �ত্ ও �মূ্পণ্ট।

আরম বঝুমত সপমিরে ও �ম্মত হরছি সয, যরদ আরম পরিবামিি �িল �দম�্ি আমেি পাশাপারশ সবাড্ট াি িতৃ্ট ি আমামি সদওো োড়া প্রিাশ িিমত ব্থ্ট 
হই, তমব অন্ােোমব প্রাপ্ত সযমিামনা SCRIE সবরনর�র�মমূহি �মূ্পণ্ট পরিমাণ অথ্ট র�টিমি স�িত সদওোি পাশাপারশ সযমিামনা ধিমনি �ুমদি োমজ্ট ি 
জন্ আমামি দােী িিা হমত পামি।

আরম বমুঝরে সয আমাি আে রডপার্ট মমন্ট অব র�ন্ামন্সি দ্ািা যাোই �ামপক্ষ।

আমবদনিািীি স্পষ্ট অক্ষমি নাম আমবদনিািীি স্াক্ষি তারিখ

পাওোি অব অ্াররন্ট/আদালত রনযুক্ত অরেোবমিি নাম স্পষ্ট 
অক্ষমি রলখুন, যরদ থামি

পাওোি অব অ্াররন্ট/আদালত রনযুক্ত অরেোবমিি স্াক্ষি, 
যরদ থামি

তারিখ

4. অ্যাপাে্ট বেবটের িরন (একটি কনে্টাচন করুন)

■ ররটে-স্্যাকেলাইজড
যরদ টিি রেহ্ন রদমে থামিন তাহমল আপনাি এবং আপনাি বারড়ওোলা উেমেি স্াক্ষরিত বত্ট মান ও আমগি রলজ�মহূ জমা রদন।

রলমজি সমোদ (এিটিমত টিি রেহ্ন রদন) ■ 1 বেি	 ■ 2 বেি

এটি রি এই অ্াপার্ট মমমন্ট আপনাি প্রথম রলজ?	 ■ হ্াাঁ	 ■ না	 ■ আরম জারন না

■ ররটে কবট্ালড
টিি রেহ্ন রদমল, অনগু্রহ িমি জমা রদন:
–		আপনাি বত্ট মান বেমিি (এবং পূমব্টি বেমিি, যরদ প্রমযাজ্ হে) সনাটিশ অব ইনররিজ ইন ম্ারসিমাম সবজ সিন্ট এবং ম্ারসিমাম িামলরটিবল 
সিন্ট �িম RN-26।

■ ররটে-ররগুবলবেড র�াবেল / কসবগেল রুে অকুবপকসি (SRO)

টিি রেহ্ন রদমল, অনগু্রহ িমি জমা রদন:
– বত্ট মান এবং আমগি বেমিি জন্ রডরেশন অব হাউরজং অ্ান্ড িরমউরনটি রিরনউোল (DHCR) এি বার ্্টি অ্াপার্ট মমন্ট সিরজম্রেশন।
– বত্ট মান এবং পূমব্টি োড়াি পরিমাণ উমলেখ িমি িতৃ্ট পক্ষ বা মারলমিি স্াক্ষরিত এিটি পরে।

দ্রষ্টব্: যরদ সমজি ি্ারপরাল ইমপ্রুেমমমন্টি (MCI) িািমণ আপনাি োড়া সবমড় যাে তাহমল রডরেশন অব হাউরজং অ্ান্ড িরমউরনটি রিরনউোল 
(DHCR) এি অনমুমাদমনি আমদশ প্রদান িরুন।

SCRIE—র�রনেি র�টিমজনমদি োড়া বরৃধিমত োমড়ি প্রাথরমি আমবদন

3 | প্রাথরমি আমবদনপরে



সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্রামম অনমুমারদত হমত আপরন সযাগ্ তা আপনামি অবশ্ই যাোই িিমত হমব। অনগু্রহ িমি আপনাি পূিণিৃত এবং স্াক্ষরিত 
আমবদনপমরেি �ামথ রনমনোক্ত নরথপরে জমা রদন:

1. েয়বসর প্রোণ
আপনাি এবং আপনাি বারড়ি অরতরিক্ত প্রমত্ি �দ�্ি জন্ রননেরলরখত নরথপমরেি প্ররতরলরপ প্রদান িরুন: জন্ম �নদ, পা�মপার্ট , ড্াইোি 
লাইম�ন্স, �িিাি প্রদতি �রেরে আইরড িাড্ট  বা জন্ম তারিখ উরলেরখত অন্ান্ স�ডামিল, সটের বা আঞ্চরলি নরথ।  

2. আবয়র প্রোণ
আপরন সয তারিমখ এই আমবদনটি দারখল িিমেন তাি পূব্টবততী ি্ামলন্ডাি বম ্্ট আপনাি এবং পরিবামিিি অরতরিক্ত প্রমত্ি �দ�ম�্ি জন্ 
রননেরলরখত নরথপমরেি এিটি অনরুলরপ প্রদান িরুন। 

• 		এ যাবৎিামলি এবং 1099 এি �হ স�ডামিল বা সটের ইনিাম র্াসি রিরান্ট।

• 		বা আপরন অথবা পরিবামিি প্রমত্ি �দ�্ যািা এখমনা স�ডামিল বা সটের ইনিাম র্াসি রিরান্ট জমা সদেরন তািা রননেরলরখতগুরল �হ আমেি 
�িল উৎম�ি অনরুলরপ জমা রদমবন। 

– 	মজরুি, সবতন এবং টিপ� 
– 	ব্ব�ারেি আে
– 	োড়া সথমি আে 
– 	োড়া �ংরিান্ত েুতু্ট রি 
– 	স�াশ্াল র�রিউরিটি সবরনর�র� (SSA, SSDI, SSI) 
– 	সপনশন সপমমন্ট�মহূ 
– 	সবিাি, শ্ররমিমদি ক্ষরতপূিণ বা রডমজরবরলটি সবরনর�র� 
–  IRA আে 

– 	বার ্্টি আে 
– 	মলূধন সথমি আে 
– 	�ুদ বা লে্াংশ (আেিি যুক্ত এবং আেিি মকু্ত)
– 	প্রাপ্ত রশশু �হােতা বা েিণমপা্মণি সপমমন্ট
– 	�িিারি �হােতা (নগমদ) 
– 	পরিবাি এবং/অথবা বনু্মদি িাে সথমি োড়াি জন্ আরথ্টি 
�হােতা

– 	জেুামত রবজেী, ঋণ বারতলিিণ এবং আমেি অন্ান্ উৎ�

3. ভাড়ার প্রোণ
আপনার অ্যাপাে্ট বেবটের িরবনর জন্য যথাযথ নকথপত্র জো কদন। 

ররটে-স্্যাকেলাইজড অ্যাপাে্ট বেটে
• আপরন এবং আপনাি বারড়ওোলাি স্াক্ষরিত বত্ট মান ও আমগি রলজ জমা রদন।
• প্রমযাজ্ হমল, আপনাি পেন্দ�ই োড়া বা সলা ইনিাম হাউরজং র্াসি সরিরডর (LIHTC) শত্ট াবরল জমা রদন।

ররটে-কবট্ালড অ্যাপাে্ট বেটে 
• আপনাি বত্ট মান বেমিি (এবং পূমব্টি বেমিি, যরদ প্রমযাজ্ হে) সনাটিশ অব ইনররিজ ইন ম্ারসিমাম সবজ সিন্ট এবং ম্ারসিমাম িামলরটিবল 
সিন্ট �িম RN-26 জমা রদন।

ররটে ররগুবলবেড র�াবেল / কসবগেল রুে অকুবপকসি (SRO)
• আপনাি বত্ট মান এবং আমগি বেমিি জন্ রডরেশন অব হাউরজং অ্ান্ড িরমউরনটি রিরনউোল (DHCR) এি বার ্্টি অ্াপার্ট মমন্ট সিরজম্রেশন 
জমা রদন।

• বত্ট মান এবং পূমব্টি োড়াি পরিমাণ উমলেখ িমি িতৃ্ট পক্ষ বা মারলমিি স্াক্ষরিত এিটি রেঠি জমা রদন।

4. পাওয়ার অে অ্যােকন্ট (প্রবযাজ্য �বল)
যরদ আমবদনিািীি পমক্ষ পাওোি অব অ্াররন্ট বা আদালত রনব্টারেত অরেোবি আমবদনপমরে স্াক্ষি িমি তাহমল পাওোি অব অ্াররন্ট বা আদালত 
রনব্টারেত অরেোবমিি প্রমাণপরে জমা রদন।

6. প্রবয়াজনীয় নকথপত্র

যরদ প্ররতবরন্তাি িািমণ আপরন রডপার্ট মমন্ট অব র�ন্ান্স পরিোরলত সিামনা িম্ট�ূরেমত অংশগ্রহণ িিমত বা সিামনা পরিম্বা গ্রহণ িিমত আমবদন িিাি জন্ 
বা�স্ান প্রমোজন হে, তাহমল অনগু্রহ িমি www.nyc.gov/contactdofeeo ঠিিানাে রগমে রডমজরবরলটি �ারে্ট � �্ার�রলমররমিি �ামথ সযাগামযাগ িরুন বা 
311 নম্বমি িল িরুন।

*এই সিন্ট ররিজ সপ্রাগ্রামমি জন্ আপনামি অবশ্ই �ামারজি রনিাপতিা বা ITIN নম্বি রদমত হমব। আমামদি সিিড্ট গুরল �ঠিি এবং আপরন �ঠিি তথ্ জমা রদমেমেন 
স�টি রনরচিত িিাি জন্ আমিা এই তথ্াবলী জানমত োরছি। অ্াডরমরনম্রেটিে সিামডি স�িশন 11-102.1-এ আমামদি এই তথ্ পাওোি অরধিাি বণ্টনা 
িিা আমে।

SCRIE—র�রনেি র�টিমজনমদি োড়া বরৃধিমত োমড়ি প্রাথরমি আমবদন
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