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নিউ ইয়র্ক স্টেট 

ল্যান্ডল্র্ক স্টেন্টাল্ অ্যানিেযান্স স্টরাগ্রাম (LRAP) 

রায়শই জিজ্ঞানিত রশ্নাবল্ী 

1. ল্যান্ডল্র্ক স্টেন্টাল্ অ্যানিেযান্স স্টরাগ্রাম র্ী এবং এটট র্ী িাহায্য র্রে? 

ল্যান্ডল্র্ক স্টরন্টাল্ অযানসেযান্স স্টরাগ্রাম (LRAP) হল্ এর্টে অর্ কনিনতর্ সাহায্যমূল্র্ স্টরাগ্রাম, য্া 

স্টর্ানির্-19 উটেদ সংক্রান্ত স্টমারাটোনরয়াটমর সময় সঞ্চিত স্টরন্টাল্ িটর্য়ায় সাহায্য নদটত রস্তুত র্রা 

হটয়টে স্টসই সমস্ত ল্যান্ডল্র্কটদর জিয, য্াটদর িাডাটেয়ারা এমাটজকঞ্চন্স স্টরন্টাল্ অযানসেযান্স স্টরাগ্রাম 

(ERAP)  এর জিয আটিদি র্রটত ইেুর্ িি, িাডাটেয়ারা স্টয্খাটি িাডার সম্পনি স্টেটড চটল্ নিটয়টেি, 

তা সহ। এই স্টরাগ্রাটমর মাধ্যটম স্টয্ািয ল্যান্ডল্র্করা তাটদর িাডা িািদ িটর্য়া পাটিি। অিুটমানদত 

আটিদির্ারীরা স্টপটত পাটরিঃ 

• 2020 সাটল্র 1 মাটচক িা তার পটর সঞ্চিত হওয়া িাডার জিয সি কানধ্র্ 12 মাটসর স্টরন্টাটল্র 

িটর্য়া স্টপটমন্ট। 

ল্যান্ডল্র্কটদরটর্ সরাসনর স্টপটমন্ট র্রা হটি। ল্যান্ডল্র্কটদরটর্ স্টয্ অর্ করানি স্টপটমন্ট র্রা হটে, স্টস 

িযাপাটর তাটদর তরফ স্টর্টর্ নল্নখতিাটি জািাটিা হটি। 

2. আনম নর্ ল্যান্ডল্র্ক স্টেন্টাল্ অ্যানিেযান্স স্টরাগ্রাম (LRAP) এে িিয স্টয্াগ্য? 

নিউ ইয়টর্কর ইউনিটের জিয ল্যান্ডল্র্করা LRAP এর জিয স্টয্ািয হটত পাটরি, য্নদ তারা নিটনাক্ত িতক পূরণ 

র্টরি: 

• ল্যান্ডল্টর্কর র্াটে এমি এর্জি িাডাটেয়া আটে নয্নি িটর্য়া িাডা িা নমটেটয়ই সম্পনি স্টেটড 

নিটয়টেি িা ল্যান্ডল্টর্কর র্াটে এমি এর্জি িাডাটেয়া আটে নয্নি িটর্য়া িাডা িা নমটেটয় 

এর্টে সম্পনিটত িসিাস র্রটেি, তিুও ERAP এর জিয আটিদি র্রটত রাঞ্চজ হটেি িা। 

• ইউনিে স্টরন্টাল্ অর্ করানি স্টফয়ার মাটর্কে স্টরন্ট (FMR) এর 150 িতাংি িা তার র্ম, র্াউনন্ট এিং 

স্টির্রুটমর সংখযা অিুয্ায়ী। মানসর্ স্টরন্টাল্ অর্ করানি য্নদ 150% FMR অনতক্রম র্টর, তাহটল্ 

ল্যান্ডল্র্ক সহায়তা ল্াটির জিয স্টয্ািয হটিি িা। 

• ল্যান্ডল্টর্কর তরফ স্টর্টর্ অন্তত 3 িার ERAP-স্টত অংিগ্রহণ র্রার জিয নিদযমাি িাডাটেয়াটর্ 

উৎসাহ স্টদওয়া হটয়টে, য্াটত 1 িার নল্নখতিাটি িল্া হটয়টে এিং এই িতকটে রতযনয়ত র্রটত 

হটি। 

• ল্যান্ডল্র্ক 1 মাচক, 2020 তানরটখ িা তার পটর িাডার খরটচর জিয িাডাটেয়া িা রাক্তি িাডাটেয়ার 

িাসস্থাটির জিয িটর্য়া িাডা িনর্িদ্ধ র্টরটেি। 

স্টরাগ্রাটমর জিয স্টয্ািযতা অজকি র্রটত িািনরর্ত্ব িা ইনমটগ্রিি েযাোটসর িতক পূরণ র্রার দরর্ার 

স্টিই। 

অ্গ্রানির্াে আরবদি রজিয়ার্েণ িংিান্ত গুরুত্বপূণ ক দ্রষ্টবয 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/LRAP-150-Fair-Market-Rent.pdf
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LRAP এর রর্ম 45 নদটির মটধ্য পাওয়া আটিদটির মটধ্য স্টসই সমস্ত ল্যান্ডল্র্কটর্ অগ্রানধ্র্ার স্টদওয়া হয়, 

য্াটদর 20টে িা তার র্ম ইউনিটের নিঞ্চডং আটে। 

45 নদি পটর ফােক-র্াম, ফােক-সািকর্ নিনিটত সমস্ত স্টয্ািয ল্যান্ডল্টর্কর আটিদি রটসস র্রা হটি, 

য্তক্ষণ ফান্ড উপল্িয আটে। 

3. আনম য্নদ এের্ম এর্িি ল্যান্ডল্র্ক হই স্টয্ ERAP আরবদি িমূ্পণ ক র্রেরে য্া আমাে 

ভাডাটটয়া িম্পূণ ক র্রেনি, স্টিরেরে আমারর্ নর্ LRAP এে িিয িতুি র্রে আরবদি িম্পূণ ক 

র্েরত হরব? 

হযা াঁ, LRAP এর্টে িতুি স্টরাগ্রাম এিং এটের িতকগুনল্ ERAP এর স্টচটয় আল্াদা। 

4. স্টয্িব ভাডাটটয়া স্টেন্টাল্ অ্যানিেযান্স স্টপরত ERAP এে িিয আরবদি র্েরত ইচ্ছরু্ িি, 

তাো নর্ ERAP এে মািযরম ইউটটনল্টট অ্যানেয়াি ক অ্যানিেযারন্সে িিয আরবদি র্েরত 

পােরবি?  

িা। স্টর্ািও িাডাটেয়া য্নদ স্টরন্টাল্ অযানরয়াস ক অযানসেযাটন্সর জিয আটিদি র্রটত রাঞ্চজ িা র্াটর্ি, 

তাহটল্ নতনি ERAP এর মাধ্যটম ইউটেনল্টে অযানসেযাটন্সর জিয স্টয্ািয হটিি িা। 

5. LRAP এে িিয স্টয্াগ্যতা নিি কােি র্েরত নর্ ভাডাটটয়া বা ল্যান্ডল্রর্কে িিয স্টোিগ্ারেে 

স্টর্ািও উর্ধ্ কিীমা থার্রব? 

িা। LRAP এর স্টয্ািযতা নিধ্ কারটির জিয িাডাটেয়া িা ল্যান্ডল্টর্কর স্টরাজিার নিটিচিা র্রা হটি িা। 

6. LRAP িহায়তাে িিয স্টর্াি রর্ারেে স্টেন্টাল্ িম্পনি স্টয্াগ্য নবরবনিত হরব? 

নিটনাক্ত রর্াটরর স্টরন্টাল্ সম্পনি LRAP সহায়তার জিয স্টয্ািয নিটিনচত হটি: 

• এপােকটমন্ট; 

• রু্টেক্স; 

• এর্র্ পনরিার নিঞ্চেন্ন/িানড  

• আংনির্ নিঞ্চেন্ন/ সানরিদ্ধ িানড 

• এর্ রুম নিটয় র্ার্া; অর্িা 

• মযািুফযার্চার্ক িানড িা মযািুফযার্চার্ক িানড ল্ে িাডা। 

7. স্টয্িব ইউনিরট ভাডাটটয়া বা রাক্তি ভাডাটটয়াো স্টির্শি 8 হাউজিং িরয়ি ভাউিারেে 

িুনবিা পারচ্ছি বা অ্িযভারব ভাডাে স্টয্াগ্দারিে স্টেরে এর্টট নিনদকষ্ট শতাংশ আরয়ে মরিয 

িীনমত নেল্, তাো নর্ LRAP স্টথরর্ স্টেন্টাল্ অ্যানিেযান্স স্টপরত পারেি? 

পানরিানরর্ স্টরাজিাটরর এর্টে নিনদকষ্ট িতাংটির মটধ্য সীনমত পনরিাটর িসিাসর্ারী ইউনিটের 

মানল্র্/ল্যান্ডল্র্করা সহায়তার জিয আটিদি র্রটত পাটরি, তটি সমস্ত অিযািয আটিদটির মূল্যায়ি িা 

হওয়া পয্ কন্ত স্টসগুনল্র স্টয্ািযতা নিটিচিা র্রা হটি িা এিং স্টর্িল্মাত্র তহনিল্ উপল্িয হটল্, তটিই 

সাহায্য র্রা হটি। রিানিত হাউঞ্চজংটয়র মটধ্য আটে এমি িাডাটেয়া, য্ারা স্টসর্িি 8 হাউঞ্চজং চটয়স 

িাউচার পাটেি, এর্টে স্টরাটজক্ট নিনির্ স্টসর্িি 8 িাউচার িা য্ারা পািনল্র্ হাউঞ্চজং িা অিযািয 
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হাউঞ্চজং পনরনস্থনতটত িসিাস র্টরি, স্টয্খাটি িাডার পনরমাণ স্টর্ািওিাটিই তাটদর স্টরাজিাটরর নিধ্ কানরত 

িতাংটির স্টচটয় স্টিনি হটি িা। 

8. পাবনল্র্ হাউজিং র্তত কপেগুনল্ নর্ LRAP িহায়তা পাওয়াে িিয স্টয্াগ্য নবরবনিত হরবি? 

পািনল্র্ হাউঞ্চজং র্তত কপক্ষগুনল্ সহায়তার জিয আটিদি র্রটত পাটরি, তটি অিযািয সমস্ত আটিদটির 

মূল্যায়ি িা হওয়া পয্ কন্ত স্টসগুনল্র স্টয্ািযতা নিটিচিা র্রা হটি িা এিং স্টর্িল্মাত্র তহনিল্ উপল্িয 

র্ার্টল্ LRAP এর মাধ্যটম সহায়তা র্রা হটি। 

9. LRAP এে িিয ল্যান্ডল্র্করর্ র্ী র্ী র্রু্রমন্ট িমা নদরত হরব? 

ল্যান্ডল্র্ক এিং সম্পনির মানল্র্টদরটর্ নিটনাক্তগুনল্ রদাি র্রটত হটি: 

• W-9 টযাক্স ফম ক LRAP স্টপােকাটল্ ওিার অযার্াউটন্ট এই তর্য স্টদওয়ার মাধ্যটম 

• মানল্র্ািাে রমাণ LRAP আটিদটি এই তর্য আপটল্ার্ র্রার মাধ্যটম 

• িম্পানদত ইিাো িাডাটেয়া িা রাক্তি িাডাটেয়ার সাটর্ িা স্টসখাটি য্নদ স্টর্ািও নল্নখত ইজারা 

িা র্াটর্, এর্টে িানতল্ র্রা স্টচর্, ফান্ড ট্রান্সফাটরর রমাণ িা স্টিষ মাটসর সম্পূণ ক স্টরন্ট 

স্টপটমটন্টর অিযািয র্রু্টমটন্টিি। ইজারার স্টসই সমস্ত স্টপজ আপটল্ার্ র্রুি য্াটত রটয়টে 

অন্তত ইউনিটের টির্ািা, ইজারার িাডাটেয়া, মানসর্ িাডার িাধ্যিাধ্র্তা এিং স্বাক্ষটরর স্টপজ। 

• বরর্য়া ভাডা অ্থ কোনশে র্রু্রমরন্টশি িাডাটেয়া িা রাক্তি িাডাটেয়ার স্টর্টর্ িটর্য়া মাস 

অিুয্ায়ী স্টল্জার নচনিতর্ারী স্টরন্টাল্ মানসর্ অর্ করানি িা মানসর্ স্টরন্ট র্িফাটম কিি আপটল্ার্ 

র্রার মাধ্যটম। স্টদনর র্টর স্টদওয়ার নফ অর্িা পানর্কং নফ এর িাডা-িনহিূকত স্টপটমন্ট অন্তিুকক্ত 

র্রটিি িা। 

• বযাজকংরয়ে তথয LRAP স্টপােকাটল্ ওিার অযার্াউটন্ট নর্টরক্ট নর্টপাঞ্চজে তর্য স্টদওয়ার মাধ্যটম। 

• রটয্াজয হটল্, মানল্টর্র হল্ফিামা িা স্বাক্ষনরত চুঞ্চক্ত, য্ার মাধ্যটম সম্পনি পনরচাল্িা 

স্টর্াম্পানি/এটজন্ট LRAP ফাটন্ডর রাপর্ নহসাটি অিুটমাদি স্টপটয়টে। 

সম্পনির মানল্র্ িা এর্টে অিুটমানদত সম্পনি িযিস্থাপিা সংস্থাটর্ আটিদিপত্র এিং সংনিষ্ট 

সাটেকনফটর্েগুনল্টত স্বাক্ষর র্টর সম্মনত জািাটত হটি স্টয্, রদি তটর্য িাডা িটর্য়ার পনরমাণ সহ, সি 

টির্ এিং অিয স্টরাগ্রাম স্টর্টর্ রাপ্ত অটর্ কর সদতি িয়। িাডাটেয়া য্নদ এখিও ইউনিটে িসিাস র্টরি, 

তাহটল্ মানল্র্টর্ অিিযই সংনিষ্ট তানরখ জািাটত হটি, য্খি ERAP স্টত অংিগ্রহটণর জিয িাডাটেয়াটর্ 

ল্যান্ডল্র্ক উৎসাহ নদটয়নেটল্ি। 

10. ল্যান্ডল্রর্কে য্নদ স্টর্ািও ইিাো িা স্টথরর্ থারর্ তরব মানির্ নভনিরত স্টর্ািও িম্পনি ভাডা 

নদরয় থার্রল্ নর্ ল্যান্ডল্র্ক তবুও LRAP িহায়তাে িিয স্টয্াগ্য নবরবনিত হরবি? 

হযা াঁ। িাডাটেয়ার সাটর্ স্টরন্টাল্ চুঞ্চক্তর িযাপাটর ল্যান্ডল্র্কটদরটর্ র্রু্টমটন্টিি নদটত হটি – স্টর্ািও 

সম্পানদত ইজারা িা স্টর্ািও নল্নখত ইজারা িা র্াটর্ তাহটল্ িানতল্ র্রা এর্টে স্টচর্, ফান্ড ট্রান্সফাটরর 

রমাণ িা স্টিষ সম্পূণ ক মানসর্ স্টরন্টাল্ স্টপটমটন্টর অিযািয র্রু্টমটন্টিি। 

11. NY স্টেট িুরড িমস্ত স্টল্ারর্শরি নর্ LRAP িহায়তা পাওয়া য্ারব? 

হযা াঁ। স্টেে জটুড র্ার্া সমস্ত স্টরন্টাল্ সম্পনির মানল্র্রা LRAP এর জিয আটিদি র্রটত পাটরি। 
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12. স্টয্ িমস্ত ল্যান্ডল্র্ক 20 বা তাে র্ম ইউনিরটে নবজডংরয়ে মানল্র্ িি, তাো নর্ LRAP এে 

িিয স্টয্াগ্য? 

হযা াঁ। স্টয্ স্টর্ািও সাইটজর নিঞ্চডংটয়র মানল্র্ ল্যান্ডল্র্করা LRAP এর জিয স্টয্ািয নিটিনচত হটিি। 

অগ্রানধ্র্াটরর িযাপাটর আরও তটর্যর জিয রশ্ন #2 স্টদখুি। 

13. বানডে মানল্র্ য্নদ LRAP এে িিয আরবদি র্রেি, এবং ভাডারট তাও ইউনিরট বিবাি 

র্রেি, তাহরল্ নর্ বানডে মানল্র্ বা িম্পনিে মানল্র্ স্টিই ভাডারটরর্ উরচ্ছদ র্েরত পারেি? 

উটেটদর নিরুটদ্ধ স্টর্াি স্বয়ংঞ্চক্রয় সুরক্ষা স্টিই য্খি িানডর মানল্র্ LRAP এর জিয আটিদি র্টরি। 

নর্ন্তু, িানডর মানল্র্ িা সম্পনির মানল্র্ LRAP এর জিয আটিদি র্টরি িা িা র্টরি, িানডর মানল্র্টর্ 

িাডাটেটর্ িাডা িা স্টদওয়ার র্ারটণ উটেদ র্রা স্টর্টর্ নিনষদ্ধ র্রা স্টয্টত পাটর। িাডাটেয়ার নিরাপদ 

আশ্রয় আইি স্টর্ানির্-19 এর র্িার র্রা সময়র্াটল্র মটধ্য, য্া 7 মাচক, 2020 তানরটখ শুরু হটয় 15 

জািুয়ানর, 2022 তানরখ পয্ কন্ত চটল্, তা িাডা পনরটিাধ্ িা র্রার র্ারটণ িাডাটেটর্ িানড স্টর্টর্ উটেদ 

র্রাটর্ নিনষদ্ধ র্টরটে, য্নদ িাডাটে স্টসই এর্ই স্টর্ানির্-19 এর র্িার র্রা সমটয় আনর্ কর্ অিেটির 

নির্ার হটয় র্াটর্ি। য্নদ স্টর্ানির্-19 এর র্িার র্রা সময়র্াটল্ িাডা পনরটিাধ্ িা র্রায় িানডর মানল্র্ 

য্নদ িাডাটেটর্ উটেদ র্রার স্টচষ্টা র্টরি, তাহটল্ িাডাটে আনর্ কর্ অিেটির নিষয়টে রনতরক্ষা নহটসটি 

িযিহার র্রটত পাটরি। য্নদ িাডাটে স্টদখটত পাটরি স্টয্ তারা আনর্ কর্ অিেটি আটেি, তাহটল্ও িানডর 

মানল্র্ িাডাটের স্টর্টর্ িটর্য়া িাডা উসুল্ র্রার জিয তার নিরুটদ্ধ মামল্া র্রটত পাটরি, নর্ন্তু 

িাডাটেটর্ উটেদ র্রা য্াটি িা। অনতনরক্তিাটি, এর্জি িাডাটে নয্নি ERAP স্ট র জিয আটিদি 

র্টরটেি, িা আটিদি র্টরনেটল্ি, তার স্টসই র্ম কসূচীর অধ্ীটি উটেটদর নিরুটদ্ধ উপল্ব্ধ সুরক্ষাগুল্ী 

রাপয। জরুনর িাডা সহায়তা স্টরাগ্রাম রায়িই ঞ্চজজ্ঞানসত রশ্ন স্টদখুি। 

14. ল্যান্ডল্র্ক য্নদ LRAP এে মািযরম িহায়তা পাি এবং তবুও ভাডাটটয়া ইউনিরট বিবাি 

র্রেি, তাহরল্ নর্ ল্যান্ডল্র্ক বা িম্পনিে মানল্র্ িংনিষ্ট ভাডাটটয়ারর্ উরচ্ছদ র্েরত পােরবি? 

স্টরন্টাল্ িটর্য়া স্টপটমন্ট গ্রহণ র্রার এর্টে িতক নহসাটি ল্যান্ডল্র্কটর্ অিিযই নিটনাক্ত নিয়মািল্ী স্টমটি 

চল্টত হটি: 

• LRAP স্টপটমটন্টর মাধ্যটম িাডা সংক্রান্ত িাধ্যিাধ্র্তার িযাপাটর িাডাটেয়ার স্টিয়ার সম্পূণ ক র্টর 

স্টপটমটন্টর মাধ্যটম আওতািুক্ত সময়সীমার জিয। 

• স্টর্ািও স্টরন্টাল্ অযানরয়াটস ক র্ার্া স্টর্ািও িটর্য়া নফ মরু্ি র্রার নিষয়টে LRAP স্টপটমটন্টর 

আওতািুক্ত। 

• LRAP স্টপটমটন্টর রনসদ স্টর্টর্ এর্ িেটরর জিয এিং য্ার জিয স্টরন্টাল্ সহায়তা িতহীত হটয়টে 

স্টসটের LRAP স্টরন্টাল্ সহায়তার স্টক্ষটত্র আটিদি র্রার সময় িটর্য়া মানসর্ অর্ করানির স্টিনি 

মানসর্ স্টরন্টাল্ অর্ করানি িতঞ্চদ্ধ র্রা হটি িা। 

• এোডা ঘেিা হল্ স্টয্ তারা ERAP স্টত অংিগ্রহটণ উৎসাহ নদটত পনরিাটরর সাটর্ অন্তত নতিিার 

স্টয্ািাটয্াি র্টরটে, য্ার মটধ্য দুই িার নল্নখতিাটি। 

• LRAP স্টপটমটন্টর রনসদ স্টর্টর্ এর্ িেটরর জিয স্টহাল্ওিার স্টেটিঞ্চন্স িা উিীণ ক হওয়া ইজারার 

র্ারটণ য্ার জিয LRAP র্রা হটয়টে তাটর্ উটেদ র্রা য্াটি িা। এই রটয়াজিীয়তার এর্টে 

িযনতক্রম র্রা হটি য্নদ িাসস্থাি ইউনিটে চার িা তার র্ম ইউনিে র্াটর্ এিং সম্পনির মানল্র্ 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/faq.asp#faq-tenant
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িা মানল্টর্র তাৎক্ষনণর্ পনরিাটরর সদসযরা অনিল্টে রার্নমর্ িাসস্থাি নহসাটি িযিহাটরর জিয 

ইউনিেটে দখল্ র্রটত চাি। 

15. য্নদ স্টর্ািও ভাডাটটয়াে মহামানেে আরগ্ স্টথরর্ ভাডা বাবদ বরর্য়া থারর্, তাহরল্ নর্ 2020 

িারল্ে মারিকে পরেে িময়িীমাে িিয ল্যান্ডল্র্ক LRAP িহায়তা স্টপরত পারেি? 

হযা াঁ। ল্যান্ডল্র্ক তিুও সি কানধ্র্ 12 মাটসর িটর্য়ার জিয আটিদি র্রটত পাটরি, য্া 2020 সাটল্র 13 মাচক 

িা তার পটর ঘটেটে। 

16. ফােক-র্াম, ফােক-িাভকর্ নভনিরত নর্ LRAP এে মািযরম িহায়তা রদাি র্ো হরব? 

স্টসই সমস্ত ল্যান্ডল্র্কটর্ অগ্রানধ্র্ার স্টদওয়া হয় য্াটদর 20টে িা তার র্ম ইউনিটের নিঞ্চডং আটে এিং 

স্টরাগ্রাটমর রর্ম 45 নদটির মটধ্য আটিদি র্টরি। 

45 নদি পটর ফােক-র্াম, ফােক-সািকর্ নিনিটত সমস্ত স্টয্ািয ল্যান্ডল্টর্কর আটিদি রটসস র্রা হটি, 

য্তক্ষণ ফান্ড উপল্িয আটে। 

17. িি-রারয়ানেটট ল্যান্ডল্র্কো নর্ LRAP এে রথম 45 নদরিে মরিয আরবদি র্েরত পােরবি, িা 

নর্ তারদে আেও অ্রপো র্েরত হরব? 

স্টয্ স্টর্ািও ল্যান্ডল্র্ক, য্ার র্াটে এমি এর্জি িাডাটেয়া আটে স্টয্ ইউনিে স্টেটড নিটয়টেি িা নয্নি ERAP 

আটিদটির জিয সহটয্ানিতা র্রটত অনিেুর্, নতনি রর্ম 45 নদি সহ স্টরাগ্রাম চল্ার্াল্ীি স্টয্ স্টর্ািও 

সময় আটিদি র্রটত পাটরি। 

18. আরবদরিে িিয নর্ এর্টট হারত স্টল্খা স্বােে অ্থবা ই-নিগ্রিিাে ররয়ািি হরব? 

LRAP আটিদি শুধ্ুমাত্র অিল্াইটি উপল্িয, সুতরাং ই-নসিটিচাটরর রটয়াজি হটি। 

19. LRAP এে িিয নর্ স্টর্ািও ইউনিট িমীোে ররয়ািি আরে? 

িা। 

20. বানডে মানল্র্রর্ স্টর্ি এর্টট W-9 টযাক্স ফম ক নদরত হরব? 

W-9 েযাক্স ফটম কর রটয়াজি আটে, য্া LRAP স্টপটমন্ট স্টপটত LRAP স্টপােকাটল্র মটধ্য োইপ র্রটত হটি। 

21. মানির্ ভাডা বরর্য়াে পনেমাণ স্টদওয়াে স্টেরে নর্ স্টর্াি িীমা েরয়রে? 

হযা াঁ। ইউনিে স্টরন্টাল্ অর্ করানি অিিযই স্টফয়ার মাটর্কে স্টরন্ট (FMR) এর 150 িতাংি িা তার র্ম হটি। 

র্াউনন্ট এিং স্টির্ রুটমর সংখযা অিুয্ায়ী এই উর্ধ্ কসীমা নিন্ন হটত পাটর। মানসর্ স্টরন্টাল্ অর্ করানি য্নদ 

FMR অনতক্রম র্টর, তাহটল্ ল্যান্ডল্র্ক সাহায্য ল্াটির জিয স্টয্ািয নিটিনচত হটিি িা। 

22. আমাে ভাডাটটয়া য্নদ ইউনিট স্টেরড িরল্ য্াি, তাহরল্ নর্ আনম স্টয্ বরর্য়া ভাডা পাব তারত 

স্টর্ািও উর্ধ্ কিীমা থার্রব? 

হযা াঁ। স্টয্ মাটস িাডাটেয়া িানড স্টেটড চটল্ নিটয়টেি, স্টসই মাস স্টর্টর্ সি কানধ্র্ 12 মাস পয্ কন্ত িটর্য়ার 

জিয ল্যান্ডল্র্ক অর্ ক স্টপটত পাটরি। স্টয্মি, 2021 সাটল্র স্টম মাস স্টর্টর্ জলু্াই মাস পয্ কন্ত িটর্য়া িাডা 

র্ার্া স্টর্ািও িাডাটেয়া য্নদ 2 আিে ইউনিে স্টেটড য্াি আিটের িাডা িা নদটয়, তাহটল্ সংনিষ্ট 

https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/LRAP-150-Fair-Market-Rent.pdf
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ল্যান্ডল্র্ক স্টম মাস স্টর্টর্ আিে মাস পয্ কন্ত িটর্য়া িাডা স্টপটত পাটরি। স্টয্ মাটস িাডাটেয়া ইউনিে 

স্টেটড য্াটিি তার পটরর মাসগুনল্র জিয অযানরয়াস ক রদাি র্রা হটি িা।  

23. LRAP এে িিয নর্ আমাে স্টমইল্-ইি আরবদি গ্রহণ র্ো হরব? 

িা। য্নদ ল্যান্ডল্র্ক িা মানল্টর্র আটিদটির স্টক্ষটত্র সহায়তার রটয়াজি হয়, তাহটল্ অিুগ্রহ র্টর 

আপিার এল্ার্ার স্টর্ািও র্নমউনিটে নিনির্ সংিিটির সাটর্ স্টয্ািাটয্াি র্রুি। 

24. ল্যান্ডল্রর্কে খেি হওয়া অ্যাটনি কে নফ নর্ ERAP এে আওতাভুক্ত হরব? 

িা। 

25. LRAP এে িিয আরবদি র্েরত আমারর্ নর্ এর্টট অ্যার্াউন্ট ততনে র্েরত হরব? 

হযা াঁ, LRAP এর জিয আটিদি র্রার জিয অিল্াইি স্টপাটেকটল্ আটিদি র্রটত হটি। 

26. ওরয়বিাইটটট ERAP আরবদি স্টর্াি স্টর্াি িমরয় গ্রহণ র্েরব? 

স্টরাগ্রাম চাল্ু র্ার্ার সময় ওটয়িসাইেটে 24 ঘণ্টা ধ্টর আটিদি গ্রহণ র্রটি। 

27. িম্পূণ ক র্ো LRAP আরবদি িমা স্টদওয়াে পে স্টপরমন্ট পাওয়াে িিয ল্যান্ডল্র্করর্ র্তনদি 

অ্রপো র্েরত হরব? 

আিা র্রা হটে স্টয্ স্টর্সগুনল্ সম্পূণ কর্ত ত আটিদি জমা স্টদওয়ার তানরটখর 4-6 সপ্তাটহর মটধ্য 

রঞ্চক্রয়ার্রণ র্রা হটি। আটিদি র্তো সম্পূণ ক র্রা হটয়টে এিং জমা স্টদওয়া র্রু্টমটন্টিি র্তো 

সটির্, স্টসই অিুয্ায়ী োইমটেম নিন্ন হটত পাটর। 

28. আনম রনতবন্ধীরত্বে র্ােরণ নর্ভারব য্ুজক্তিঙ্গত িুনবিাে অ্িুরোি র্েরত পানে? 

অিুগ্রহ র্টর আমাটদর জািাি LRAP এর জিয আটিদি র্রার জিয আপিার য্ুঞ্চক্তসঙ্গত স্টর্ািও 

অযাটর্ামটর্িটির রটয়াজি আটে র্ী িা। য্ুঞ্চক্তসঙ্গত অযাটর্ামটর্িটির উপল্িয উদারহটণর মটধ্য 

আটে: নির্ল্প ফরমযাটে র্রু্টমন্ট রদাি, য্াটত আটে: স্টেইল্, অনর্ও ফাইল্ (CD), স্টর্ো ফরমযাে (CD-স্টত 

ঞ্চিি-নরর্ার অযাটক্সনসিল্ ফাইল্) এিং িড নরন্ট (18 পটয়টন্টর ফন্ট), য্া নদটত হটি িা TTY এর তর্য 

অিুয্ায়ী। 

য্ুঞ্চক্তসঙ্গত অযাটর্ামটর্িটির জিয অিুগ্রহ র্টর 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368)-স্টত LRAP 

হেল্াইটি স্টয্ািাটয্াি র্রুি। আপনি য্নদ শ্রিণ রনতিন্ধী হি, তাহটল্ 1-833-843-8829 িেটর র্ল্ র্টর 

এর্টে TTY স্টফাি িের পাওয়া য্াটি। এোডা আপনি নিটনাক্ত ইটমইল্ অযাটেটস স্টমইল্ পাটিটয় 

অযাটর্ামটর্িটির অিুটরাধ্ র্রটত পাটরি accessibility@otda.ny.gov। 

 

29. স্টর্ািও মানল্র্ নর্ বানণজিযর্ িম্পনিে িিয LRAP এে মািযরম িহায়তা স্টপরত পারেি? 

িা। LRAP স্টর্িল্মাত্র আিানসর্ ইউনিটের জিয। 

 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/help-applying/
মেইলকরুন:accessibility@otda.ny.gov
https://uatweb06-pub.otda.state.nyenet/programs/landlord-rental-assistance/faq.asp#header
https://uatweb06-pub.otda.state.nyenet/programs/landlord-rental-assistance/faq.asp#header
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