
 

ভাড়া সংক্রান্ত সুরক্ষা 
জরুরি ভাড়া সহায়তা কর্ মসূরি (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) সসই সকল রিম্ন ও র্াঝারি আয়সম্পন্ন 

পরিবািগুরলকক অস্থায়়ী ভাড়া সহায়তা এবং ইউটিরলটিি বককয়া সংক্রান্ত সহায়তা প্রদাি কিাি র্াধ্যকর্, সাহায্য কিাি জিয 

উকেখকয্াগ্য আরথ মক ত্রাণ প্রদাি ককি য্াকদি গৃ্হহ়ীিতা বা বাসস্থাি সংক্রান্ত অরস্থিতাি সম্মুখ়ীি হওয়াি ঝুুঁ রক আকে। সসই 

ত্রাকণি সাকথ, কর্ মসূরিকত অংশগ্রহণকাি়ী ভাড়াকি ও বারড়ওয়ালা উভয়ককই রিরদমষ্ট রকেু সিুক্ষা প্রদাি কিা হয়। 

ভাড়াটেটের জন্য সুরক্ষা 

সয্ ভাড়াকিিা ERAP এি জিয আকবদি ককিি তাকদিকক সকারভড-19 অরতর্াি়ী িলাকাল়ীি রলকজি সর্য়াদ উত্ত়ীণ ম হওয়াি 

কািকণ অথবা ভাড়া পরিকশাধ্ কিকত বযথ ম হওয়াি কািকণ উকেদ কিা য্ায় িা। য্রদ সকািও বারড়ওয়ালা একটি আকবদি সম্পণূ ম 

কিাি জিয প্রকয়াজি়ীয় তথয প্রদাি কিকত অস্ব়ীকাি ককিি, অথবা তহরবল গ্রহণ কিকত অস্ব়ীকাি ককিি, তাহকল ভাড়াকিকক 

একটি রিটি সদওয়া হকব সয্টি সদরখকয় উকেদ বন্ধ কিা য্াকব। সকািও বারড়ওয়ালা একবাি একটি ERAP অথ মপ্রদাি গ্রহণ কিকল, 

আওতাধ়্ীি সর্য়কাকল ভাড়া পরিকশাধ্ িা কিাি কািকণ অথবা ল়ীকজি সর্য়াদ উত্ত়ীণ ম হওয়াি সক্ষকত্র এই অথ মপ্রদাকিি পিবতী 

12 র্াস সর্কয়ি র্কধ্য ভাড়াকিকক উকেদ কিা য্াকব িা। তকব ভাড়াকিিা সকারভড-19 অরতর্াি়ীি আকগ্ সথকক অপরিকশারধ্ত 

ভাড়া অথবা ERAP অথ মপ্রদাকিি আওতাভুক্ত িয় এর্ি ভাড়া পরিকশাধ্ কিাি জিয দায়়ী থাককবি।  

বাড়ড়ওয়ালাটের জন্য সুরক্ষা 

ERAP অথ মপ্রদাি পাওয়াি একটি শতম রহকসকব, একজি বারড়ওয়ালাকক অবশযই সম্মত হকত হকব সয্ এই তহরবলগুরল আওতাধ়্ীি 

সর্য়কাকলি জিয তাকদি ভাড়াকিি ভাড়া সংক্রান্ত পূণ ম বাধ্যবাধ্কতা পরিকশাধ্ ককি। এই িুক্তক্তি র্াকি এই িয় সয্, একজি 

অংশগ্রহণকাি়ী বারড়ওয়ালা অিযািয কািকণি জিয ভাড়াকিকক আি উকেদ কিকত পািকবি িা। য্রদ সকািও ভাড়াকি 

অরতর্াি়ীি আকগ্ সথকক ভাড়া বককয়া িাকখি, অথবা ভরবষ্যকত ভাড়া পরিকশাধ্ িা ককিি, সসই সক্ষকত্র সকািও প্রকয্াজয 

স্থরগ্তাকদকশি সর্য়াদ অরতক্রর্ হওয়াি পকি একজি বারড়ওয়ালাকক উকেকদি কায্ মধ্ািা শুরু কিাি অিরু্রত সদওয়া হয়। এবং 

অংশগ্রহণকাি়ী বারড়ওয়ালািা ERAP অথ মপ্রদাি গ্রহণ কিাি পিবতী 12 র্াকসি র্কধ্য, ল়ীকজি সর্য়াদ উত্ত়ীণ ম হওয়া রকংবা 

ল়ীকজি সর্য়াদ সপরিকয় য্াওয়াি পকিও বসবাস কিা (সহাল্ডওভাি) ভাড়াকিকদি উকেদ কিকত িা পািকলও, এই িুক্তক্তটি 

তাকদিকক অিযািয কািকণি রভরত্তকত উকেকদি কায্ মধ্ািা শুরু কিকত বাধ্া সদয় িা। িািটি বা তাি কর্ ইউরিি আকে এর্ি 

রবক্তল্ডং-এ অবরস্থত সকাকিা ইউরিকিি সক্ষকত্র, এবং বারড়ওয়ালা অথবা বারড়ওয়ালাি রিকি পরিবাকিি সকািও সদসয য্রদ র্খুয 

বাসস্থাি রহকসকব ইউরিিটিকত অরবলকে বসবাস কিকত আগ্রহ়ী হি, তাহটল এই উকেদ সথকক সিুক্ষা প্রকয্াজয হকব িা। 

আটবেন্গুড়ল অন্লাইন্ nysrenthelp.otda.ny.gov এ জমা দেওয়া যায়। 

(Rev. 08/21-BE) 

https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/

	ভাড়াটেদের জন্য সুরক্ষা
	বাড়িওয়ালাদের জন্য সুরক্ষা

