নিউ ইয়র্ক স্টেট

আপিার ERAP সংক্রান্ত নসদ্ধান্তন্তর নিরুন্তদ্ধ
নর্ভান্তি আনপল র্রন্তে পান্তরি
ERAP নির্ারণ
ক
র্ী?
ERAP নির্োরণ
ক হি এর্জি েোড়োটেয়ো এবং/অথবো বোনড়র মোনির্ র্র্তর্
ক দোনিির্তর্ ERAP সহোয়র্ো
আম্বদম্ির প্রনর্ আমোম্দর নসদ্ধোন্ত। আপনি যনদ নসদ্ধোম্ন্তর টর্োি অংশ নিম্য় অসম্মর্ হি, র্োহম্ি
আপনি আনপি জমো নদম্র্ পোরম্বি। আমরো যনদ টর্োম্িো েুি র্ম্র থোনর্ র্োহম্ি আমরো টসটে সংম্শোর্ি
র্রম্বো।
দ্রষ্টিযঃ ERAP নির্োরণ
ক হি ERAP আম্বদি মঞ্জুর বো িোর্চ র্রো। এর্টে "শর্কোর্ীি মঞ্জুনর" এবং
“180-নদম্ির টিোটেশ" হিএমি টিোটেশ যো আপনি টপম্র্ পোম্রি, নর্ন্তু টসগুনি ERAP নির্োরণ
ক িয়।

স্টর্ আনপল র্রন্তে পারন্তি?
েোড়োটেয়ো এবং বোনড়র মোনির্ উেম্য় আম্বদি র্রম্র্ পোরম্ব।

যনি আনি িন্তি র্নর স্টয নসদ্ধান্তটট আংনির্ ভুল? আনি নর্ েখিও আনপল
র্রন্তে পারন্তিা?
হযোাঁ। আপনি যনদ আপিোর নির্োরম্ণর
ক
সপূণ বো
ক অংম্শর সোম্থ অসম্মর্ হি, র্োহম্ি আপনি আনপি
র্রম্র্ পোম্রি।

আনি নর্ভান্তি আনপল চাইন্তে পানর?
আপনি টিোম্ি বো অিিোইম্ি আনপি চোইম্র্ পোম্রি।
স্ট

ান্তিঃ

টিোম্ি আনপি চোইম্র্ অিুগ্রহ র্ম্র 844-NY1RENT (844-691-7368) িম্বম্র র্ি র্রুি। শ্রবণ অক্ষমর্ো
সপন্ন বযক্তিরো 1-833-843-8829 িম্বম্র TTY িোইম্ি র্ি র্রম্র্ পোম্রি।
অিলাইন্তি:
অিিোইম্ি আনপি র্রোর জিয অিুগ্রহ র্ম্র সপূণ র্রুি
ক
টরন্টোি অযোনসস্ট্যোন্স টপ্রোগ্রোম আনপি িম. ক
র্ীেোম্ব আনপি িম পূ
ক রণ র্রম্বি টস বযোপোম্র পড়ুি ERAP আনপি িম নিম্দক
ক
শোবিী।

আনপল িানখল র্রার জিয আিার স্টিষ সিয় র্ন্তি?
আপিোর ERAP নির্োরণ
ক টিোটেনিম্র্শি প্রোনির র্োনরম্ির পর টথম্র্ আপিোর র্োম্ে আনপি দোনিি র্রোর
জিয ক্তিশ (30) নদি সময় রম্য়ম্ে।

আনি যনি 30 নিন্তির আনপন্তলর সিয়সীিা র্রন্তে িা পানর, োহন্তল র্ী হন্তি?
আপনি যনদ মম্ি র্ম্রি টয আপনি আনপম্ির সময়সীমো র্রম্র্ পোম্রিনি, র্োহম্ি আপিোর উনচৎ
আনপম্ির আম্বদি র্রো এবং আপনি টর্ি আনপম্ির সময়সীমো র্রম্র্ পোম্রিনি র্োর র্োরণ বযোিযো র্রো।
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আনি স্টর্ি িন্তি র্নর স্টয নসদ্ধান্তটট ভুল এিং আনি স্টর্ি আনপল র্রনি ো
আনি র্খি িযাখযা র্রন্তিা?
আপনি যনি স্ট াি নিন্তয় আপিার আনপল িানখল র্ন্তরি, োহন্তল আপনি এন্তজন্টন্তর্ িলন্তে
পান্তরি স্টর্ি আপিার আনপল প্রন্তয়াজি। আপিোর আনপি সমথিক র্রোর জিয আপনি ির্ুম্মন্ট
আপম্িোি র্রম্র্ পোরম্বি এবং আপিোর ির্ুম্মন্ট সহ এর্টে নিনির্ বযোিযো অন্তেুি
ক র্রম্র্ পোম্রি।
আপনি যনদ অিিোইম্ি আনপি জমো টদি, র্োহম্ি আপনি আনপি িম্ম টর্ি
ক
আপনি আনপি র্রম্েি র্ো
বযোিযো র্রম্র্ পোরম্বি। এেোড়ো আপনি যনদ ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্ম্রি, র্োহম্ি আপিোর র্োম্ে এর্টে
নিনির্ বযোিযো অন্তেুি
ক র্রোর নবর্ল্প থোর্ম্ব।

আনি নর্ আনপল র্রার নিশ্চিের্রণ পান্তিা?
হযোাঁ। আপনি যনদ টিোম্ি আনপি জমো টদি, র্োহম্ি টিোম্িরএম্জন্ট আপিোম্র্ এর্টে টসবো অিুম্রোর্
িম্বর প্রদোি র্রম্বি। আপনি যনদ অিিোইম্ি আনপি জমো টদি, র্োহম্ি আপনি এর্টে পপআপ টমম্সজ
টদিম্র্ পোম্বি যোম্র্ টিিো রম্য়ম্েেঃ "র্িযবোদ! আপিোর টরন্টোি অযোনসস্ট্যোন্স টপ্রোগ্রোম আনপম্ির
অিুম্রোম্র্র িম জমো
ক
র্রো হম্য়ম্ে। অিুগ্রহ র্ম্র আপিোর টরর্ম্িকর জিয এই টপম্জর এর্টে ক্তিিশে
নিি অথবো এটে নপ্রন্ট র্ম্র রোিুি।"
আপনি আনপল র্রার পরঃ নিশ্চিের্রণ স্টিাটটি এিং স্টযন্তর্ান্তিা িাড়নে ডর্ুন্তিন্ট জিা
স্টিওয়ার জিয 10 নিি।

আনি আনপল আন্তিিি র্রার পর র্ী হন্তি?
আপনি আনপি দোনিি র্রোর পর আমোম্দর র্োে টথম্র্ এর্টে নিনির্ র্িিোম্মশি
ক টিোটেশ পোম্বি
আমোম্দর র্োে টথম্র্ র্ীেোম্ব টযোগোম্যোম্গর র্থয পোম্বি, টস বযোপোম্র আপিোর পেন্দ অিুযোয়ী ইম্মইম্ি
বো সোর্োরণ িোম্র্র মোর্যম্ম আপিোম্র্ পোঠোম্িো হম্ব। এই টিোটেশ নিক্তির্ র্ম্র টয আমরো আপিোর
আনপি টপম্য়নে এবং বযোিযো র্রো হয় টয আমোম্দর নসদ্ধোন্ত টর্ি েুি নেি বম্ি আপনি মম্ি র্ম্রি, টস
বযোপোম্র বযোিযো র্রম্র্ টর্োিও অনর্নরি ির্ুম্মন্ট টদওয়োর জিয আমোম্দর র্োে টথম্র্ র্িিোম্মশি
ক
টিোটেশ পোওয়োর পর আপিোর র্োম্ে দশ (10) নদি সময় আম্ে।

আিার আনপল সির্ন্তি
ক আনি নর্ভান্তি ডর্ুন্তিন্ট জিা নিন্তে পানর?
আপিোর ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রোর জিয নিম্নোি নিম্দক শোবিী অিুসরণ র্রোর মোর্যম্ম আপিোর
ির্ুম্মন্ট জমো র্রম্র্ পোম্রি:
1. এই নিম্ে নির্ র্রুি: https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/।
a. আপনি যনদ েোড়োটেয়ো হি, র্োহম্ি টিোি িোউি র্রুি এবং টপম্জর নিম্চ "Upload
Tenant Documents" (েোড়োটেয়োর ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রুি)-এ নির্ র্রুি।
আপিোর ERAP আম্বদম্ির িম্বর এবং জন্ম র্োনরি নিিুি। ির্ুম্মম্ন্টর প্রর্োর
ড্রপিোউি টমিুম্র্ অিুগ্রহ র্ম্র মম্ি রোিম্বি টয এর্টে "Appeal" (আনপি) নহসোম্ব
ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রম্র্ হম্ব। নিম্চ ির্ুম্মম্ন্টর প্রর্োর ড্রপিোউি টমিুম্র্
"Select File" (িোইি টবম্ে নিি) টবোর্োম্ম নির্ র্রোর মোর্যম্ম যথোযথ ির্ুম্মন্ট
আপম্িোি র্রুি। এবোর আপনি পপ-আপ উইম্ন্ডো টথম্র্ যথোযথ ির্ুম্মন্ট টবম্ে
নিি এবং "Open" (িুিুি)-এ নির্ র্রুি। "Select File" (িোইি টবম্ে নিি) টবোর্োম্মর
নিম্চ িোইম্ির নশম্রোিোম টদিো যোম্ব। সব টশম্ে "I am not a robot" (আনম টরোম্বোে
িই) বম্ের পোম্শ নির্ র্রোর মোর্যম্ম এর্টে র্যোপচো যোচোইর্রণ সপূণ র্রুি
ক
এবং
ির্ুম্মন্ট আপম্িোি চূ ড়োন্ত র্রম্র্ "Upload Documents" (ির্ুম্মন্ট আপম্িোি
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র্রুি) টবগুনি টবোর্োম্ম নির্ র্রুি। অিুগ্রহ র্ম্র এর্টে র্ম্র ির্ুম্মন্ট আপম্িোি
র্রুি এবং দোনিি র্রুি।
b. আপনি যনদ িযোন্ডিিক বো মোনির্ হি, র্োহম্ি অিুগ্রহ র্ম্র আপিোর অযোর্োউম্ন্ট িগ
ইি র্রুি। র্োরপর িযোন্ডিিক/মোনির্ টসর্শম্ি যোি এবং টপম্জর িোিনদম্র্
িযোন্ডিিক/মোনির্ টমিুর নিম্চ "Upload Documents" (ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রুি)এ নির্ র্রুি। র্োরপর প্রথম ড্রপিোউি টমিু টথম্র্ আপিোর মোনির্োিোর
িম্বর/আইিী সত্ত্বো টবম্ে নিি। আপিোর আম্গ টবম্ে টিওয়ো মোনির্োিোর িম্বর/আইিী
সত্ত্বোয় অযোেোচ র্রো আম্বদম্ির নিস্ট্ টথম্র্ ERAP আম্বদম্ির িম্বর টবম্ে নিি।
র্োরপর ির্ুম্মম্ন্টর প্রর্োর ড্রপিোউি টমিু টথম্র্ "Appeal" (আনপি) টবম্ে নিি।
র্োরপর নিম্চ ির্ুম্মম্ন্টর প্রর্োর ড্রপিোউি টমিু টথম্র্ "Select File" (িোইি টবম্ে
নিি) টবোর্োম্ম নির্ র্রোর মোর্যম্ম যথোযথ ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রোর জিয টবম্ে
নিি। পপ-আপ উইম্ন্ডো টথম্র্ যথোযথ িোইি টবম্ে নিি এবং "Open" (িুিুি)-এ
নির্ র্রুি। "Select File" (িোইি টবম্ে নিি) টবোর্োম্মর নিম্চ িোইম্ির নশম্রোিোম
টদিো যোম্ব। সব টশম্ে "I am not a robot" (আনম টরোম্বোে িই) বম্ের পোম্শ নির্
র্রোর মোর্যম্ম এর্টে র্যোপচো যোচোইর্রণ সপূণ র্রুি
ক
এবং ির্ুম্মন্ট আপম্িোি
চূ ড়োন্ত র্রম্র্ "Upload Documents" (ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রুি) টবগুনি টবোর্োম্ম
নির্ র্রুি। অিুগ্রহ র্ম্র এর্টে র্ম্র ির্ুম্মন্ট আপম্িোি র্রুি এবং দোনিি
র্রুি।

আিার আনপল সির্ন্তি
ক ডর্ুন্তিন্ট আপন্তলাড র্রন্তে আনি সিসযার
সম্মখ
ু ীি হশ্চি। আনি নর্ভান্তি সাহাযয স্টপন্তে পানর?
আপনি নিননিনির্ টযম্র্োম্িো উপোম্য় আমোম্দর সোম্থ টযোগোম্যোগ র্রম্র্ পোম্রিেঃ
•
•
•

আমোম্দর সোম্থ টিোম্ি টযোগোম্যোগ র্রুি: 844-NY1RENT (844-691-7368)
যোম্দর র্োম্ি শুিম্র্ সমসযো হয়, র্োম্দর জিয TTY টিোি িম্বর: 1-833-843-8829
র্নমউনিটে-নেনির্ সংগঠি (CBO) এর সোম্থ টযোগোম্যোগ র্রুি– েোড়োটেয়ো এবং িযোন্ডিিকম্র্
সোহোযয র্রোর জিয উপিেয র্নমউনিটে-নেনির্ সংগঠম্ির নিস্ট্ টদিুি।

আিার আনপল সির্ন্তি
ক আিান্তর্ নর্ ডর্ুন্তিন্ট জিা নিন্তে হন্তি?
িো। আপিোম্র্ আপিোর আনপি সমথিক র্রম্র্ ির্ু ি টর্োি ির্ুম্মন্ট জমো নদম্র্ হম্ব িো। আপনি টর্ি
মম্ি র্ম্রি টয আমোম্দর নসদ্ধোন্ত েুি নেি র্ো জোনিম্য় আপনি যনদ আপিোর নিক্তির্র্রণ নবজ্ঞনি পোবোর
দশ (10) নদম্ির মম্র্য বোড়নর্ ির্ুম্মন্ট আপম্িোি িো র্ম্রি, র্োহম্ি আমরো আমোম্দর র্োম্ে ইম্র্োমম্র্য
টযসব ির্ুম্মন্ট আম্ে র্োর নেনিম্র্ আপিোর আম্বদি পযোম্িোচিো
ক
র্রম্বো। এর্টে পযোম্িোচিো
ক
দি
আপিোর আম্বদিটে এবং আম্বদম্ির সোম্থ আপিোর জমো টদওয়ো ির্ুম্মন্টগুনি আবোর টদিম্ব।

আিরা নর্ভান্তি আপিার আনপন্তলর নসদ্ধান্ত স্টিি?
আপিোর আনপি এর্জি স্বর্ন্ত্র আনপি টেশোনিম্স্ট্র র্োম্ে অযোসোইি র্রো হয়, নযনি আপিোর
আনপম্ির সমথম্ি
ক জমো র্রো টর্োিও অনর্নরি ির্ুম্মন্ট, টর্ি আপনি নসদ্ধোম্ন্তর সোম্থ সম্মর্ িি র্ো
বযোিযো র্রোর জিয আপিোর টদওয়ো টর্োিও র্থয, আপিোর আম্বদম্ির সমথম্ি
ক জমো র্রো ির্ুম্মন্ট,
আপিোর প্রোথনমর্ আম্বদি পযোম্িোচিো
ক
র্রম্বি। আনপি নবম্শেজ্ঞ আপিোর আনপি মঞ্জুর র্রো হম্ব
নর্ িো টস সংক্রোন্ত এর্টে সুপোনরশ র্রম্বি। র্োরপর এর্জি নির্ীয় পযোম্িোচিোর্োরী
ক
এসব নর্েু টদিম্বি
এবং চূ ড়োন্ত নসদ্ধোন্ত টিম্বি। আপিোর আনপম্ির বযোপোম্র আমরো চূ ড়োন্ত নসদ্ধোন্ত টিওয়োর পর আপনি
এর্টে টিোটেশ পোম্বি, টযিোম্ি উম্েি র্রো থোর্ম্ব টর্ি প্রথম নসদ্ধোন্ত সটঠর্ নেি বো েুি নেি এবং

নিউ ইয়র্ক অনিস অব টেম্পোরোনর অযোন্ড নিজোনবনিটে অযোনসস্ট্যোন্স
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সংম্শোর্ি র্রো হম্ব, টযটে আমোম্দর র্োে টথম্র্ টযোগোম্যোম্গর র্থয টপম্র্ আপিোর পেন্দ অিুযোয়ী
ইম্মইম্ি বো সোর্োরণ িোর্ মোর্যম্ম পোঠোম্িো হম্ব।

আিার যনি আনপল প্রশ্চক্রয়া সম্পন্তর্ক প্রশ্ন র্ান্তর্ োহন্তল?
যনদ আপিোর টর্োম্িো প্রশ্ন থোম্র্, আমোম্দর র্োস্ট্মোর টর্য়োর টেমম্র্ টসোমবোর-শনিবোর সর্োি 8েো টথম্র্
সন্ধ্যো 7েো EST পযন্ত
ক পোওয়ো যোম্ব। আপনি নিননিনির্ টযম্র্োম্িো উপোম্য় আমোম্দর সোম্থ টযোগোম্যোগ
র্রম্র্ পোম্রিেঃ
•
•
•

আমোম্দর সোম্থ টিোম্ি টযোগোম্যোগ র্রুি: 844-NY1RENT (844-691-7368)
যোম্দর র্োম্ি শুিম্র্ সমসযো হয়, র্োম্দর জিয TTY টিোি িম্বর: 1-833-843-8829
ওম্য়বচযোম্ের মোর্যম্ম আমোম্দর সোম্থ টযোগোম্যোগ র্রুি: এর্জি প্রনর্নিনর্র সোম্থ চযোে র্রুি।
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