
নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস অব স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্েনবনিটট অযোনসসটযোন্স  10 সেপ্টেম্বর, 2021 

নিউ ইয়র্ক স্টেট 

এমার্জকন্সি স্টেন্টাল অ্যানিেযাি স্টরাগ্রাম 

বানিওয়ালা এবং িম্পনিে মানলর্র্েে জিয তথ্য - িনথ্ স্টের্নলে 

নিউ ইয়র্ক স্টেট এমোম্েকন্সন্স স্টরন্টোি অযোনসেযোন্স স্টরোগ্রোম (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) 

স্ট োগ্য পনরবোরগুনিম্র্ তোম্ের ভোডোর স্টেম্ে সহোয়তো র্ম্র  োরো স োভিড-19 (COVID-19) এর র্োরম্ে আনথ কর্ 

অিটম্ির মম্যয পম্ডম্েি এবং গ্ৃহহীিতো বো আবোসম্ির অনিনতশীিতোর ঝ ুঁ নর্ম্ত রম্য়ম্ে।  

আর্বেি র্োে িময়, বানিওয়ালা এবং িম্পনিে মানলর্র্েে যা নের্ত হর্ব: 

• W-9 টযাক্স ফম ক ERAP স্টপোটকোম্ি মোনিম্র্র অযোর্োউম্ন্ট এই তথযটট টোইপ র্ম্র। 

• ইজাো র্ায কর্ে র্ো ভোডোম্ট আম্বেির্োরীর সোম্থ, অথবো  নে স্টর্োি নিনিত ইেোরো িো থোম্র্, এর্টট 

বোনতি স্টের্, তহনবি িোিোন্তম্রর রমোে বো স্টশষ প ম্রো মোম্সর ভোডো স্টেওয়োর অিযোিয িনথ। নিম্ের 

স্টপেগুনি আপম্িোি র্রুি  োম্ত র্মপম্ে ইউনিম্টর টির্োিো, নিম্ের ভোডোটটয়ো, মোনসর্ ভোডোর 

বোযযবোযর্তো এবং স্বোের র্রো স্টপে অন্তভভ কক্ত থোর্ম্ব। 

• মার্িে বানর্ ভািাে ডরু্র্মর্ন্টশিমোনসর্ ভোডোর নিন্সিতর্রে িম ক আপম্িোি র্ম্র অথবো ভোডোর 

পনরমোে নেনিতর্োরী িোতো স্টেম্ি স্টসই মোম্সর বম্র্য়ো ভোডো। স্টেনর র্ম্র স্টেওয়োর নি অথবো পোনর্কং নি এর 

ভোডো-বনহভভ কত স্টপম্মন্ট অন্তভভ কক্ত র্রম্বি িো। 

• বযান্সকং এে তথ্য স্টথম্র্ ERAP স্টপোটকোম্ি মোনিম্র্র অযোর্োউম্ন্টর সরোসনর েমো র্রোর তথয টোইপ র্ম্র। 

•  নে রম্ োেয হয়, মোনিম্র্র হিিিোমো বো স্বোের র্রো েভ ন্সক্তর সপনির বযবিোপিো স্টর্োপোনি/এম্েন্টম্র্ 

ERAP তহনবম্ির অি ম্মোনেত রোপর্ নহসোম্ব মম্িোিীত র্ম্র। 

সপনির মোনির্ বো এর্টট অি ম্মোনেত সপনি বযবিোপিো সংিোম্র্ আম্বেিপে এবং সংনিষ্ট 

সোটটকনিম্র্টগুনিম্ত স্বোের র্ম্র সম্মনত েোিোম্ত হম্ব স্ট , রেি তম্থয ভোডো বম্র্য়োর পনরমোে সহ, সব টির্ এবং 

অিয স্টরোগ্রোম স্টথম্র্ রোপ্ত অম্থ কর সেৃশ িয়। 

সপনির মোনির্ বো অি ম্মোনেত সপনি বযবিোপিো সংিোম্র্ও নিম্ননিনিত শতকগুনির সোম্থ সম্মত হম্ত হম্ব 

ভোডোর বম্র্য়ো অথ ক গ্রহম্ের শতক নহম্সম্ব: 

• ERAP স্টপম্মন্ট ভোডোম্টর পভে ক ভোডোর বোযযবোযর্তো পভরে র্ম্র স্টপম্মন্টর আওতোয় থোর্ো সময়সীমোর েিয। 

• ERAP স্টপম্মম্ন্টর অন্তভভ কক্ত স্ট  স্টর্োি ভোডো বম্র্য়োর স্টেরী র্রোর নি মর্ ব র্রুি। 

• ERAP সহোয়তোর েিয আম্বেম্ির সময় মোনসর্ ভোডোর পনরমোে মোনসর্ বম্র্য়োর স্টথম্র্ বোডোম্বি িো স্ট  

মোম্সর েিয স্টরন্টোি সহোয়তো স্টপম্য়ম্েি এবং ERAP স্টপম্মন্ট পোওয়ো স্টথম্র্ এর্ বেম্রর েিয। 

•  োম্ের পে স্টথম্র্ ERAP স্টপম্মন্ট র্রো হম্য়ম্ে, স্টপম্মন্ট পোওয়োর এর্ বেম্রর েিয, নিম্ের স্টময়োে স্টশষ 

হম্য়  োওয়োর েিয বো স্টহোল্ডওভোর স্টটম্িন্সন্সর র্োরম্ে তোম্ের উম্েে র্রম্বি িো। এই রম্য়োেম্ির 

বযনতক্রম র্রো স্ট ম্ত পোম্র  নে বোসিোম্ি েোর বো তোর র্ম ইউনিট থোম্র্ এবং সপনির মোনির্ বো 

মোনিম্র্র নির্টবতী পনরবোম্রর সেসযরো রোথনমর্ বোসিোি নহসোম্ব বযবহোম্রর েিয অনবিম্ে ইউনিটটট 

েিি র্রম্ত েোয়। 


