LIHWAP সংক্রান্ত বহুল জিজ্ঞাসসত প্রশ্নাবসল
নিম্ন-আজয়র পনরিারগুজিার েিয পানি সহায়তা র্মসূক নর্ (Low Income Household Water Assistance
Program, LIHWAP) সম্পজর্ক সাধারণভাজি জেজ্ঞানসত অজির্ প্রজের উত্তর এই অংজে পাওয়া যাজি।

LIHWAP ববসিসিটগুললা কী কী?
LIHWAP হি এর্টট স্টিিাজরি অর্ায়জি
ক
পনরর্ানিত স্টপ্রাগ্রাম যার উজেেয নিম্ন আজয়র পনরিারগুনিজর্
সহায়তা র্রা যারা তাজের আজয়র এর্টট উচ্চ অিুপাত েি এিং নির্ােী পনরজেিাগুনিজত িযয় র্জর৷
LIHWAP সুনিধাগুনি স্টসই পনরিারগুনিজর্ সাহাযয র্রজত পাজর যাজের েি এিং/অর্িা নির্ােী
পনরজেিার িজর্য়া নিি রজয়জে৷

আসি আিার পসরবালরর িিয LIHWAP ববসিসিট সকভালব পালবা?
সুনিধাগুনি সরাসনর পনরিাজরর েি এিং/অর্িা নির্ােী পনরজেিা প্রোির্ারী(স্টের) প্রোি র্রা হয় যারা
পনরিাজরর েি এিং/অর্িা নির্ােী পনরজেিা প্রোি র্জর।

আসি LIHWAP ববসিসিট সিলসলব কী পসরিাণ অর্ থপালবা?
LIHWAP সুনিধাগুনি িতকমাি েজির এিং/অর্িা নির্ােীর িজর্য়ার প্রর্ৃত পনরমাজণর উপর নিভকর র্জর,
েি িা নির্ােী িযিস্থা প্রোির্ারী প্রনত সজিাচ্চ
ক 2,500 িিার পযন্ত,
ক অর্িা আজিেির্ারী পনরিার প্রনত
5,000 িিার পযন্ত,
ক যনে েি এিং নির্ােী পনরজেিাগুনি এর্জিত র্রা হয়।

আিালক সক আিার LIHWAP ববসিসিটগুললা বিরত সিলত িলব?
িা। LIHWAP পাওয়া পনরিারগুজিাজর্ তাজের স্টিনিনিটগুজিা স্টিরত নেজত হজি িা।
স্টর্িি যনে প্রমানণত হয় স্টয োনিির্ৃত আজিেি নমর্যা নেি এিং আজিেিটট অিুজমানেত হওয়া উনর্ৎ
হয়নি, স্টসজেজি প্রাপ্ত অর্ স্টিরত
ক
নেজত হজি।

আসি কলব LIHWAP ববসিসিট পালবা?
আপিার আজিেি অিুজমানেত স্টহার্ িা িা স্টহার্, আপিার স্বােনরত ও পূরণর্ৃত আজিেি পাওয়ার নেি
স্টর্জর্ 30 র্মনেিজসর
ক
মজধয আপনি LIHWAP-এর েিয উপযুক্ততা সংক্রান্ত নসদ্ধান্তসহ এর্টট স্টিাটটে
পাজিি। যনে আপিার আজিেজি স্টর্াজিা তর্য িাে পজে র্াজর্, তাহজি আপিার আজিেি 10 র্মনেিস
ক
পযন্ত
ক মুিতনি হজয় র্ার্জত পাজর, যা আজিেি প্রজক্রয়ার সমজয়র মজধয অন্তভভক্ত
ক িয়।
অিুজমানেত হজি, অিুগ্রহ র্জর আপিার পনরজেিা প্রোির্ারীজর্ আপিার LIHWAP সুনিধা আপিার েি
এিং/অর্িা িেক মা অযার্াউজে স্টক্রনিট র্রার েিয অন্তত 90 নেজির সময় নেি।

যসি আসি আিার LIHWAP বিাটটশ অি এসলজিসবসলটট সিসসশলির সালর্ একিত িা
িই বা আসি জিশ (30) কাযসিবলসর
থ
িলযয LIHWAP বিাটটশ অি এসলজিসবসলটট
সিসসশি িা পাই তািলল সক িলব?
আপনি যনে আপিার LIHWAP স্টিাটটে অি এনিজেনিনিটট নিনসেজির সাজর্ এর্মত িা হি িা যনে
OTDA আপিার স্বােনরত এিং সম্পূণ আজিেিটট
ক
পাওয়ার পর স্টর্জর্ জিে (30) র্াযনেিজসর
ক
স্টিনে হজয়
র্াজর্ এিং আপিাজর্ স্টযাগ্যতার নসদ্ধান্ত সম্পজর্ক িিা িা হজয় র্াজর্, তাহজি এর্টট আনপজির অিুজরাধ
র্রা স্টযজত পাজর। অসম্পূণ আজিেিগুনি
ক
েে (10) র্মনেিস
ক
পযন্ত
ক মুিতভ িী রািা হজত পাজর এিং
মুিতভ িীর সময় জিে (30) র্মনেিজসর
ক
সময়র্াজির মজধয ধরা হয় িা নিজ্ঞনপ্ত প্রোি র্রার েিয। স্টয
আজিেির্ারীজের প্রতযািাি র্রা হজয়জে িা যারা অিুজমানেত সহায়তার পনরমাণ নিজয় অসম্মত, তাজের
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র্াজে নিধারজণর
ক
নসদ্ধান্ত প্রানপ্তর পর স্টর্জর্ োট (60) নেি সময় আজে এর্টট আনপজির েিয অিুজরাধ
র্রার েিয৷ এরা আনপজির অিুজরাধ র্রজত পাজরি:
ইলিইল:
NYSLIHWAP.appeals@otda.ny.gov
বটসললিাি:
(833) 690-0208
সলসিতভালব:
NYS LIHWAP
PO Box 1789
Albany, NY 12201

LIHWAP ছাড়া অিয বকালিা ববসিসিট বা কিসূ
থ সি সক আলছ যা আিার পসরবারলক
সািাযয করলত পারলব?
হযাাঁ। আপনি mybenefits.ny.gov ওজয়িসাইজট নভজেট র্জর অিযািয র্মসূক নর্র উপযুক্ততার েিয
নপ্রজিনিং র্রজত এিং আজিেি র্রজত পারজিি।

যসি আসি ইসতিলযযই আিার িল এবং/অর্বা সিকাশী বযবস্থা প্রিািকারীর িাযযলি
একটট বপ্রাগ্রাি বর্লক সিায়তা পাই তািলল সক িলব?
আপনি এরপরও LIHWAP স্টিনিনিট পাওয়ার উপযুক্ত হজত পাজরি।

আিার িল এবং/অর্বা সিকাশী বযবস্থার বলকয়া আিার সম্পসি টযাক্স সবলল যায থকরা
িলয়লছ। আসি সক তারপলরও আলবিি করার বযাগ্য িলবা?
হযাাঁ। আপিার আজিেজির সাজর্ আপিার টযাক্স নিজির এর্টট র্নপ েমা নেজত পাজরি।

বকািটট অতীলতর বলকয়া সবল সিলসলব সবলবসিত িলব?
স্টর্াি েি এিং/অর্িা নির্ােী নিি যা িজর্য়া র্ুনে (20) নেি িানর্ পজেজে।

LIHWAP সক আিার পাইপ বভলে যাওয়া অর্বা িলসট বর্লক পাসি সলক করার সিসযার
বযাপালর সািাযয করলত পারলব?
িা। LIHWAP তহনিি স্টর্িি েি এিং/অর্িা নির্ােী নিি নিজয় সহায়তার েিয উপিব্ধ। আপিাজর্
সাহাযয র্রার েিয অিযািয র্মসূক নর্ িভয র্ার্জত পাজর। আপনি সামনয়র্ সহায়তা পাওয়ার েিয
অিিাইজি myBenefits.ny.gov ওজয়িসাইজট আজিেি র্রজত পাজরি অর্িা আজিেিপি পূরণ র্জর
আপিার স্থািীয় স্টসােযাি সানভকজসস নিপাটক জমজে (Department of Social Services) েমা নেজত পাজরি।
এোোও আপনি আপিার স্থািীয় স্টসােযাি সানভকজসস নিপাটক জমজের সাজর্ অিিাইজি, অর্িা 1-800-3423009 িম্বজর স্টটাি-নি OTDA হটিাইজি স্টিাি র্জর স্টযাগ্াজযাগ্ র্রজত পাজরি।

LIHWAP ববসিসিটগুললা সম্পলকথ আিার প্রশ্ন র্াকলল আসি বকার্ায় বযলত পাসর?
LIHWAP সম্পজর্ক আজরা তজর্যর েিয, অিুগ্রহ র্জর 1-833-690-0208 িম্বজর NYS LIHWAP র্ি স্টসোজর
অর্িা 1-800-342-3009 িম্বজর স্টটাি-নি OTDA হটিাইজি স্টিাি র্রুি। এোোও আপনি LIHWAP-স্টর্
ইজমইি র্রজত পাজরি এই টির্ািায়: NYSLIHWAP@otda.ny.gov।
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আলবিিটট বক স্বাক্ষর কলর িিা সিলত িলব?
আজিেিটট স্টসই িযজক্তর দ্বারা সম্পন্ন র্রা উনর্ত যার েি, নির্ােী, িা সজম্মনিত েি এিং নির্ােীর নিি
পনরজোজধর েিয প্রার্নমর্ এিং সরাসনর োনয়ত্ব রজয়জে।

আিালক বকাি টিকািাগুললা তাসলকাভুক্ত করলত িলব?
আপিাজর্ অিেযই আপিার স্থায়ী, মূি িাসস্থাজির টির্ািা নেজত হজি।
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