নিউ ইয়র্ক স্টেট

জরুনি ভাডা সহায়তা স্টরাগ্রাম
ভাডাটটটেি জিয তথ্য – িনথ্ স্টের্নিে
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।
আটেেি র্িাি সময়, ভাডাটটটেি সিেিাহ র্িটত হটে:
•

পনরবোম্রর সর্ি সদম্সযর েিয েযনিগত শিাির্িণ তথ্য। শিোক্তর্রম্ের গ্রহেম্ োগ্য িেকগুনির েম্যয
রম্য়ম্ে: এর্টি িম্টো আইনি, ড্রোইভোর িোইম্সন্স বো িি-ড্রোইভোর সরর্োর-ইসুয র্রো আইনি, পোসম্পোটক,
EBT/স্টবনিনিট ইসুয র্োিক, েন্ম বো বযোনিেে শংসোপত্র, স্কু ি নিবন্ধি।

•

স্ট

স্টর্োিও পনরবোম্রর সদসযম্দর সামানজর্ সুিক্ষা িম্বি

োম্দর এর্টি েোনর র্রো হম্য়ম্ে। স্টরোগ্রোম্ের েিয

স্ট োগ্যতো অেকম্ির েিয বযনক্তম্দর ববয অনভবোসি নিনত থোর্োর রম্য়োেি স্টিই।
•

ভাডাি পনিমাটণি রমাণ, স্বোক্ষনরত ইেোরো, এেিনর্ স্টেয়োদ উত্তীেক হম্িও।

নদ স্টর্োিও নিে িো পোওয়ো

োয় তম্ব ভোডোর রনসদ, বোনতি স্টের্ বো েোনি অিকোম্রর েোযযম্ে রেোে স্টদখোম্িো স্ট ম্ত পোম্র।

নদ স্টর্োিও

িকুম্েম্েশি উপিভয িো থোম্র্ তম্ব বোনডওয়োিো অযোম্টম্েশি গ্রহে র্রো হম্ব।
•

োসস্থাি এেং েখটিি রমাণ - স্বোক্ষনরত ইেোরো, ভোডোর রনসদ, ইউটিনিটি নবি, স্কু ি স্টরর্িক, বযোংর্
স্টেটম্েে, আম্বদির্োরীর িোে সহ স্টপোেোি স্টেি, বীেো নবি বো ড্রোইভোর িোইম্সন্স। রেোে বতক েোি হওয়ো
উনেত।

•

আটয়ি স্ট াগযতা িনথ্ভু ি র্িটত আটয়ি রমাণ:
o

পূবকবতী েোম্সর েোনসর্ আয় রেশক ির্ািী িনথ্, স্ট েি স্টপ েোব, বযোংর্ অযোর্োউে নিম্পোনেট
োেোইর্রে, স্টবর্োরত্ব সুনবযোর নেঠি বো অিযোিয রেোে;
অথ্ো

o

2020 সাটিি োনষক র্ আয় রেশক ির্ািী িনথ্, স্ট েি নিম্য়োগ্র্তক োর র্োে স্টথম্র্ িোব্লু-2 টযোক্স িেক,
উপোেকম্ির বোনষকর্ নববৃনত, অথবো সপূেক আয়র্র নরটোম্িকর অিুনিনপ, স্ট েি 1040, 1040EZ, 1099
র্র িেক, বো 2020 সোম্ির বোনষকর্ আম্য়র অিযোিয রেোে।

o

নিনদক ে পনরনিনতম্ত আম্য়র স্ব-সতযোয়ম্ির অিুেনত স্টদওয়ো হয় স্ট খোম্ি স্টর্োিও িনথপত্র উপিভয স্টিই
স্ট েি নিনদক ে স্ব-র্েকসংিোি।

•

গযাস ো বেেুযনতর্ ইউটিনিটি নেটিি অিুনিনপ, নদ এর্ই ভোডো ইউনিম্ট ইউটিনিটি বম্র্য়োর েিয অথক
রদোম্ির েিয সোহোম্ যর েিয আম্বদি র্রো হয়।
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আম্বদির্োরীম্দর রেোে র্রম্ত বিো হম্ব স্ট

13 েোেক, 2020 বো তোর পম্র, COVID-19 েহোেোরীর র্োরম্ে

পনরবোম্রর এর্েি সদসয স্টবর্োরম্ত্বর সুনবযো স্টপম্য়ম্েি ো পোনরবোনরর্ আয় হ্রোম্সর অনভজ্ঞতো অেকি র্ম্রম্েি,
উম্েখম্ োগ্য বযয় র্ম্রম্েি বো রতযক্ষ বো পম্রোক্ষভোম্ব আনথকর্ র্ম্ের সম্মুখীি হম্য়ম্েি। আম্বদির্োরীম্র্ আম্বদি পত্র
এবং সংনিে শংসোপত্রগুনিম্ত স্বোক্ষর র্রম্ত হম্ব স্ট

আম্বদম্ি রদত্ত তথয সঠির্।
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