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নিউ ইয়র্ক স্টেট 

র্ীভাবে আপিার LRAP নিদ্ধাবের নেরুবদ্ধ 

আনপল র্রবেি 

 

LRAP নিদ্ধাে র্ী?  

LRAP নসদ্ধোন্ত হি িযোন্ডিিক/মোনিম্র্র দ্বোরো দোনিি র্রো LRAP সহোয়তোর জিয আম্বদম্ির বযোপোম্র 

আমোম্দর নসদ্ধোন্ত। আপনি যনদ নসদ্ধোম্ন্তর স্টর্োি অংশ নিম্য় অসম্মত হি, তোহম্ি আপনি আনপি জমো 

নদম্ত পোরম্বি। আমরো যনদ স্টর্োম্িো েুি র্ম্র থোনর্ তোহম্ি আমরো স্টসটট সংম্শোধি র্রম্বো। 

দ্রষ্টেযঃ LRAP নসদ্ধোন্ত হি LRAP আনপম্ির বযোপোম্র অিুম্মোদি বো প্রতযোিযোি।  

স্টর্ আনপল র্রবে পারবে? 

স্টর্বিমোত্র িযোন্ডিিক/মোনির্ আনপি র্রম্ত পোম্রি।  

যনি আনি িবি র্নর স্টয নিদ্ধােটট আংনির্ ভুল? আনি নর্ েখিও আনপল 

র্রবে পারবো?  

হযো াঁ। আপনি যনদ আপিোর নিধ কোরম্ের সপূে ক বো অংম্শর সোম্থ অসম্মত হি, তোহম্ি আপনি আনপি 

র্রম্ত পোম্রি।  

আনি নর্ভাবে আনপল চাইবে পানর? 

আপনি স্টিোম্ি বো অিিোইম্ি আনপি চোইম্ত পোম্রি।  

স্ট াবিঃ 

স্টিোম্ি আনপি চোইম্ত অিুগ্রহ র্ম্র 844-NY1RENT (844-691-7368) িম্বম্র র্ি র্রুি। শ্রবে অক্ষমতো 

সপন্ন বযক্তিরো 1-833-843-8829 িম্বম্র TTY িোইম্ি র্ি র্রম্ত পোম্রি। 

অিলাইবি:  

অিিোইম্ি আনপি র্রোর জিয অিুগ্রহ র্ম্র স্টদিুি স্টরন্টোি অযোনসেযোন্স স্টপ্রোগ্রোম আনপি িম ক । 

আম্বদম্ির িম ক র্ীেোম্ব পরূে র্রম্বি স্টস বযোপোম্র নিম্দকশোবিীর জিয LRAP আনপি িম্ম কর নিম্দকশোবিী 

পডুি।  

আনপল িানখল র্রার জিয আিার স্টিষ িিয় র্বে? 

আনপি র্রোর জিয আপিোর LRAP নসদ্ধোম্ন্তর তোনরি স্টথম্র্ আপিোর র্োম্থ নতনরশ (30) নদি সময় আম্ে।  

আনি যনি 30 নিবির আনপবলর িিয়িীিা ধরবে িা পানর, োহবল র্ী হবে?  

আপনি যনদ মম্ি র্ম্রি স্টয আপনি আনপম্ির সময়সীমো ধরম্ত পোম্রিনি, তোহম্ি আপিোর উনচৎ 

আনপম্ির আম্বদি র্রো এবং আপনি স্টর্ি আনপম্ির সময়সীমো ধরম্ত পোম্রিনি তোর র্োরে বযোিযো র্রো।  

আনি স্টর্ি িবি র্নর স্টয নিদ্ধােটট ভুল এেং আনি স্টর্ি আনপল র্রনি ো 

আনি র্খি েযাখযা র্রবো?  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5x46bXEjDIRCkV9UE8xMKRFUNldDTVdJNUNXRUxRR01BMUlTU1o1RURaRi4u&wdLOR=c8D56F06A-8FC1-4A03-A9CD-F1C35E94B66D
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/lrap-appeal-form-instructions-bengali.pdf
https://otda.ny.gov/programs/landlord-rental-assistance/lrap-appeal-form-instructions-bengali.pdf
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আপনি যনদ স্টিোম্ি আনপি দোনিি র্ম্রি, তোহম্ি আপনি এম্জন্টম্র্ স্টর্ি আপিোর আনপি র্রম্ত হম্ব 

তো বিম্ত পোম্রি। এেোডো আপিোর আম্বদিম্র্ সমথ কি র্রোর জিয আপনি িরু্ম্মন্ট আপম্িোি র্রম্ত 

পোরম্বি এবং আপিোর িরু্ম্মম্ন্টর সোম্থ এর্টট নিনিত বযোিযো অন্তেুকি র্রম্ত পোম্রি। আপনি যনদ 

অিিোইম্ি আনপি জমো স্টদি, তোহম্ি আপনি আনপি িম্ম ক স্টর্ি আপনি আনপি র্রম্েি তো বযোিযো 

র্রম্ত পোরম্বি। এেোডো আপনি যনদ িরু্ম্মন্ট আপম্িোি র্ম্রি, তোহম্ি নিনিত বযোিযো অন্তেুকি র্রোর 

এর্টট নবর্ল্প পোম্বি।  

আনি নর্ আনপল র্রার নিশ্চিের্রণ পাবো? 

হযো াঁ। আপনি যনদ স্টিোম্ি আনপি জমো স্টদি, তোহম্ি স্টিোম্িরএম্জন্ট আপিোম্র্ এর্টট স্টসবো অিুম্রোধ 

িম্বর প্রদোি র্রম্বি। আপনি যনদ অিিোইম্ি আনপি র্ম্রি, তোহম্ি আপনি এর্টট পপ-আপ স্টমম্সজ 

পোম্বি, যোম্ত বিো হয়: "ধিযবোদ! আপিোর স্টরন্টোি অযোনসেযোন্স স্টপ্রোগ্রোম্মর আনপম্ির জিয অিুম্রোম্ধর 

িম ক জমো হম্য়ম্ে। অিুগ্রহ র্ম্র আপিোর স্টরর্ম্িকর জিয এই স্টপম্জর এর্টট ক্তিিশট নিি অথবো এটট 

নপ্রন্ট র্ম্র রোিুি।" 

 

আপনি আনপল র্রার পরঃ নিশ্চিের্রণ স্টিাটটি এেং স্টযবর্াবিা োড়নে 

ডরু্বিন্ট জিা স্টিওয়ার জিয 10 নিি। 

 

আনি আনপল আবেিি র্রার পর র্ী হবে?  

আপনি আনপি জমো র্রোর পর আমোম্দর তরি স্টথম্র্ এর্টট নিনিত র্িিোম্ম কশি স্টিোটটশ পোম্বি  স্টযটট 

আমোম্দর র্োে স্টথম্র্ র্ীেোম্ব স্টযোগোম্যোম্গর তথয পোম্বি, স্টস বযোপোম্র আপিোর পেন্দ অিুযোয়ী 

আপিোম্র্ পোঠোম্িো হম্ব। এই স্টিোটটশটট নিক্তিত র্ম্র স্টয আমরো আপিোর আনপি স্টপম্য়নে এবং বযোিযো 

র্ম্র স্টয আপিোর র্োম্ে নিক্তিতর্রে স্টিোটটশ স্টপ ৌঁেোম্িোর দশ (10) নদি পয কন্ত সময় আম্ে স্টযম্র্োম্িো 

বোডনত িরু্ম্মন্ট বো তথয জমো স্টদওয়োর জিয যো বযোিযো র্ম্র আপনি স্টর্ি মম্ি র্ম্রি স্টয আমোম্দর 

নসদ্ধোন্ত েুি নেি।  

আিার আনপল িির্ কবি আনি নর্ভাবে ডরু্বিন্ট জিা নিবে পানর? 

আপিোর িরু্ম্মন্ট আপম্িোি র্রোর জিয এই নিম্দকশোবিী অিুসরে র্রোর মোধযম্ম আপনি আপিোর 

িরু্ম্মন্ট অিিোইম্ি জমো র্রম্ত পোম্রি:  

1. এই নিম্ে নির্ র্রুি: https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/।  

2. তোরপর আপিোর অযোর্োউম্ন্ট িগ ইি র্রুি।   

3. িগ ইি র্রোর পর িযোন্ডিিক/মোনির্ স্টসর্শম্ি যোি এবং স্টপম্জর িোিনদম্র্ িযোন্ডিিক/মোনির্ 

স্টমিুর নিম্চ “িরু্ম্মন্ট আপম্িোি র্রুি”-এ নির্ র্রুি।  

4. এরপর আপিোর মোনির্োিোর িম্বর/আইিী সত্ত্বো স্টবম্ে নিি। আম্গ স্টথম্র্ আপিোর স্টবম্ে 

স্টিওয়ো মোনির্োিোর িম্বর/আইিী সত্ত্বোয় অযোটোচ র্রো আম্বদম্ির নিে স্টথম্র্ ERAP 

আম্বদম্ির িম্বর স্টবম্ে নিি।  

5. তোরপর তৃতীয় ড্রপিোউি স্টমি ুস্টথম্র্ যথোযথ িরু্ম্মম্ন্টর প্রর্োর স্টবম্ে নিি। তোরপর 

িরু্ম্মম্ন্টর প্রর্োর ড্রপিোউি স্টমিুর নিম্চ “িোইি স্টবম্ে নিি” স্টবোতোম স্টবম্ে স্টিওয়োর মোধযম্ম 

যথোযথ িরু্ম্মন্ট আপম্িোি র্রুি। পপ আপ উইম্ন্ডো স্টথম্র্ যথোযথ িরু্ম্মন্ট স্টবম্ে নিি 

এবং “িুিুি”-এ নির্ র্রুি। “িোইি স্টবম্ে নিি” স্টবোতোম্মর নিম্চ িোইম্ির নশম্রোিোম স্টদিো 

যোম্ব।  

https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
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6. সব স্টশম্ে “আনম স্টরোম্বোট িই” এর পোম্শ এর্টট বম্ে নির্ র্রোর মোধযম্ম র্যোপচো 

স্টেনরনিম্র্শি সপূে ক র্রুি এবং িরু্ম্মন্ট আপম্িোি চূডোন্ত র্রম্ত “িরু্ম্মন্ট আপম্িোি 

র্রুি” স্টবগুনি স্টবোতোম্ম নির্ র্রুি। 

 অিুগ্রহ র্ম্র প্রম্য়োজিীয় র্োগজপত্র প্রনতবোম্র এর্টট র্ম্র জমো নদি৷ 

আিার আনপল িির্ কবি ডরু্বিন্ট আপবলাড র্রবে আনি িিিযার 

িমু্মখীি হশ্চি। আনি নর্ভাবে িাহাযয স্টপবে পানর?  

আপনি নিম্ননিনিত স্টযম্র্োম্িো উপোম্য় আমোম্দর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ র্রম্ত পোম্রিঃ  

• আমোম্দর সোম্থ স্টিোম্ি স্টযোগোম্যোগ র্রুি: 844-NY1RENT (844-691-7368) 

• যোম্দর র্োম্ি শুিম্ত সমসযো হয়, তোম্দর জিয TTY স্টিোি িম্বর: 1-833-843-8829 

• র্নমউনিটট নেনির্ সংগঠি (CBO) এর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ র্রুি– িযোন্ডিিকম্দরম্র্ সোহোযয র্রোর 

জিয উপিেয র্নমউনিটট-নেনির্ সংগঠম্ির নিে স্টদিুি। 

আিার আনপল িির্ কবি আিাবর্ নর্ ডরু্বিন্ট জিা নিবে হবে? 

িো। আপিোম্র্ আপিোর আনপি সমথ কি র্রম্ত িতুি স্টর্োি িরু্ম্মন্ট জমো নদম্ত হম্ব িো। আপনি স্টর্ি 

মম্ি র্ম্রি স্টয আমোম্দর নসদ্ধোন্ত েুি নেি তো জোনিম্য় আপনি যনদ আপিোর নিক্তিতর্রে নবজ্ঞনি পোবোর 

দশ (10) নদম্ির মম্ধয বোডনত িরু্ম্মন্ট আপম্িোি িো র্ম্রি, তোহম্ি আমরো আমোম্দর র্োম্ে ইম্তোমম্ধয 

স্টযসব িরু্ম্মন্ট আম্ে তোর নেনিম্ত আপিোর আম্বদি পয কোম্িোচিো র্রম্বো। এর্টট পয কোম্িোচিো দি 

আপিোর আম্বদিটট এবং আম্বদম্ির সোম্থ আপিোর জমো স্টদওয়ো িরু্ম্মন্টগুনি আবোর স্টদিম্ব।  

আিরা নর্ভাবে আপিার আনপবলর নিদ্ধাে স্টিে?  

আপিোর আনপি এর্জি স্বতন্ত্র আনপি নবম্শেম্জ্ঞর র্োম্ে পোঠোম্িো হম্ব নযনি আপিোর প্রোরনির্ 

আম্বদি, আপিোর আম্বদম্ির স্বপম্ক্ষ জমো স্টদওয়ো িরু্ম্মন্ট, আপনি নিধ কোরম্ের সোম্থ স্টর্ি অসম্মত তো 

জোনিম্য় জমো স্টদওয়ো স্টযম্র্োম্িো তথয, এবং আপিোর আনপম্ির সমথ কম্ি আপম্িোি র্রো স্টযম্র্োম্িো বোডনত 

িরু্ম্মম্ন্টশি পয কোম্িোচিো র্রম্বি। আনপি নবম্শেজ্ঞ আপিোর আনপি মঞ্জরু র্রো হম্ব নর্ িো স্টস 

সংক্রোন্ত এর্টট সুপোনরশ র্রম্বি। তোরপর এর্জি নদ্বতীয় পয কোম্িোচিোর্োরী এসব নর্েু স্টদিম্বি এবং 

চূডোন্ত নসদ্ধোন্ত স্টিম্বি। আপিোর আনপম্ির বযোপোম্র আমরো এর্টট চূডোন্ত নসদ্ধোন্ত স্টিওয়োর পর আপনি 

এর্টট স্টিোটটশ পোম্বি, স্টযিোম্ি উম্েি র্রো থোর্ম্ব স্টয প্ররৃ্ত নসদ্ধোন্ত সটঠর্ নেি র্ী িো, অথবো েুি নেি 

র্ী িো এবং তদিুযোয়ী সংম্শোধি র্রো হম্ব, আমোম্দর র্োে স্টথম্র্ র্ীেোম্ব স্টযোগোম্যোম্গর তথয পোম্বি, 

আপিোর স্টসই পেন্দ অিুযোয়ী ইম্মইি বো সোধোরে িোর্ মোধযম্ম পোঠোম্িো হয়।  

আিার যনি আনপল প্রশ্চিয়া িম্পবর্ক প্রশ্ন র্াবর্ োহবল?  

যনদ আপিোর স্টর্োম্িো প্রশ্ন থোম্র্, আমোম্দর র্োেমোর স্টর্য়োর টটমম্র্ স্টসোমবোর-শনিবোর সর্োি 8টো স্টথম্র্ 

সন্ধ্যো 7টো EST পয কন্ত পোওয়ো যোম্ব। আপনি নিম্ননিনিত স্টযম্র্োম্িো উপোম্য় আমোম্দর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ 

র্রম্ত পোম্রিঃ 

• আমোম্দর সোম্থ স্টিোম্ি স্টযোগোম্যোগ র্রুি: 844-NY1RENT (844-691-7368) 

• যোম্দর র্োম্ি শুিম্ত সমসযো হয়, তোম্দর জিয TTY স্টিোি িম্বর: 1-833-843-8829 

• ওম্য়বচযোম্টর মোধযম্ম আমোম্দর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ র্রুি: এর্জি প্রনতনিনধর সোম্থ চযোট র্রুি। 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/help-applying/
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/help-applying/
https://home-c44.nice-incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=2c97156e-4080-45f7-81fb-11f2f2daeea8&bu=4601307
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