নিউ ইয়র্ক স্টেট

জরুনি ভাডা সহায়তা স্টরাগ্রাম
বানডওয়ালা এবং সম্পনিি মানলর্দেি জিয তথ্য – িনথ্ স্টের্নলে
নিউ ইয়র্ক স্টেট েরুনর ভোডো সহোয়তো স্টরোগ্রোে (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) ভোডো
বম্র্য়ো থোর্ো স্ট োগ্য পনরবোরগুনিম্র্ সহোয়তো র্ম্র

োরো COVID-19 এর র্োরম্ে আনথকর্ র্ম্ের সম্মুখীি হম্য়ম্ে এবং

গ্ৃহহীিতো বো আবোসি অনিনতশীিতোর ঝুুঁ নর্ম্ত রম্য়ম্ে।
আদবেি র্িাি সময়, বানডওয়ালা এবং সম্পনিি মানলর্দেি সিবিাহ র্িদত হদব:
•

পূরের্ৃ ত ডনিউ-9 টযাক্স ফমক ।

•

ভোডোম্ট আম্বদির্োরীর সোম্থই র্ার্ক র্ি নলজ, অথবো

নদ স্টর্োিও নিনখত নিে িো থোর্ম্ি, বোনতি স্টের্,

তহনবি িোিোন্তম্রর রেোে বো স্টশষ পূেক েোনসর্ ভোডো রদোম্ির অিযোিয িনথপত্র।
•

ভোডোম্টর র্োে স্টথম্র্ রাপ্য ভাডাি িনথ্প্ত্র (স্ট েি খোতো ইতযোনদ) অথবো আম্বদম্ির উপর সতযোয়ি।

•

সরোসনর নিম্পোনেট স্টপম্েন্ট স্টপম্ত বযাংনর্ং তথ্য।

সপনির েোনির্ বো এর্টি অিুম্েোনদত সপনি বযবিোপিো সংিোম্র্ আম্বদি পত্র এবং সংনিে শংসোপত্রগুনিম্ত স্বোক্ষর
র্রম্ত হম্ব স্ট

রদি তথয, বম্র্য়ো ভোডোর পনরেোে সহ, সঠির্ এবং অিয স্টরোগ্রোে স্টথম্র্ রোপ্ত অথকরদোম্ির ির্ি

র্ম্র িো।
সপনির েোনির্ বো অিুম্েোনদত সপনি বযবিোপিো সংিোম্র্ও ভোডো বম্র্য়ো রদোি গ্রহম্ের শতক নহসোম্ব নিম্ননিনখত
শতক োবিীম্ত সম্মত হম্ত হম্ব:
•

ERAP স্টপম্েন্ট অথক রদোম্ির আওতোয় থোর্ো সেম্য়র েিয ভোডোম্টর সপূেক ভোডোর বোধ্যবোধ্র্তো গুনি সন্তুে
র্ম্র।

•

ERAP স্টপম্েম্ন্টর আওতোয় থোর্ো স্ট

স্টর্োিও ভোডো বম্র্য়োর উপর বম্র্য়ো স্টর্োিও স্টদরী নি স্টেৌকুি র্রুি।

•

ERAP সহোয়তোর েিয আম্বদম্ির সেয়

োর েিয ভোডো সহোয়তো পোওয়ো

োয় এবং ERAP রদোি রোনপ্ত

স্টথম্র্ এর্ বেম্রর েিয েোনসর্ ভোডোর পনরেোে েোম্সর ভোডোর স্টবনশ বৃনি র্রম্বি িো।
•

ERAP স্টপম্েন্ট রোনপ্ত স্টথম্র্ এর্ বেম্রর েিয স্টেয়োদ উিীেক ইেোরো বো স্টহোল্ডওভোর স্টটম্িনন্সর র্োরম্ে

োম্দর

পক্ষ স্টথম্র্ ERAP রদোি র্রো হয় স্টসই পনরবোরম্র্ উম্েদ র্রম্বি িো। এই রম্য়োেিীয়তোর এর্টি বযনতক্রে
র্রো হম্ব

নদ বোসিোি ইউনিম্ট েোর বো তোর র্ে ইউনিট থোম্র্ এবং সপনির েোনির্ বো েোনিম্র্র

তোৎক্ষনের্ পনরবোম্রর সদসযরো অনবিম্ে রোথনের্ বোসিোি নহসোম্ব বযবহোম্রর েিয ইউনিটটি দখি র্রম্ত
েোি।

নিউইয়র্ক স্টেট অনিস অব স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্েনবনিটি অযোনসসটযোন্স
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