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হাউজিং
সিকিউরিটি
ইমার্জেন্সি
ফান্ড
হাউজিং সিকিউরিটি ইমার্জে ন্সি ফান্ড চাচ্ছে
কোভিড-১৯ এর কারনে অর্থ নৈতিক সংকটে
মাঝারি আয় (এলএমআই) কমিউনিটি সদস্যদের
এবং মর্টগেজ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে
ফোরক্লোজার প্রতিরোধ করতে

নির্বাচিত বাড়িরমালিক
হবার যোগ্যতা

কোভিড-১৯ এর
কারনে আর্থি কভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত
ফোরক্লোজারে যাবার
ঝুঁ কিতে আছে
আয় ১০০% এএমআই
বা নীচে

দীর্ঘদিন
সন্মূখীন
সরাসরি
উচ্ছেদ

ধরে
নিন্ম
ভাড়া
এবং

আবেদন শুরু হচ্ছে
05/09/2022

Apply Here:
bit.ly/HSEFTenants

ছায়া যোগ্য সদস্যদের
উচ্ছেদ এবং
ফোরক্লোজার
প্রতিরোধে সহায়তা
করার জন্য উপহার
কার্ডে র মাধ্যমে তহবিল
বিতরণ করবে

chhayacdc.org

শুধুমাত্র অনুমোদিত
ভাড়াটিয়া এবং
বাড়ির মালিকদের
সাথে যোগাযোগ
করা হবে।

আবেদন
সমাপ্তি
05/13/2022

আবেদন
আরম্ভ
05/09/2022

জমা দেয়া
আবেদন এই
সময়কাল ধরে
পর্যালোচনা করা
হবে
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হাউজিং সিকিউরিটি ইমার্জে ন্সি ফান্ড
চাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে কোভিড-১৯ এর
কারনে অর্থ নৈতিক সংকটে সন্মূখীন নিন্ম
মাঝারি আয় (এলএমআই) কমিউনিটি
সদস্যদের সরাসরি ভাড়া এবং মর্টগেজ
সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উচ্ছেদ এবং
ফোরক্লোজার প্রতিরোধ করতে

প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
কারা আবেদন করতে পারবে?

আমি আবেদন করবো কিভাবে?

ভাড়াটে যারা গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে
আছেন এবং আর্থিক সঙ্কট অনুভব
করছেন কোভিড-১৯ এর কারনে

https://bit.ly/HSEFTenants

নির্দে শিত আয়
1 | $75,240
2 | $85,950
3 | $96,600
4 | $107,370
5 | $116,010
6 | $124,560
7 | $133,200
8 | $141,750

আমার আবেদনের অবস্থান
খোঁজ করবো কিভাবে?
আমাদের 718-478-4838 নম্বরে কল
করে জিজ্ঞাসা করুন আপনার হাউজিং
সিকিউরিটি ইমার্জেন্সি ফান্ড আবেদন
সম্পর্কে

আমি কাগজের আবেদনপত্র কিভাবে পাবো?
121-18 Liberty Ave, 2nd floor, South
Richmond Hill, NY 11419
সোমবার, মে ৯ থেকে শুক্রবার, মে ১৩ পর্যন্ত
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
37-43 77th street, 2nd floor
Jackson Height, NY 11372
সোমবার, মে ৯ থেকে শুক্রবার, মে ১৩ পর্যন্ত
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
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হাউজিং সিকিউরিটি ইমার্জে ন্সি ফান্ড
চাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে কোভিড-১৯ এর
কারনে অর্থ নৈতিক সংকটে সন্মূখীন
নিন্ম মাঝারি আয় (এলএমআই)
কমিউনিটি সদস্যদের সরাসরি ভাড়া
এবং মর্টগেজ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে
উচ্ছেদ এবং ফোরক্লোজার প্রতিরোধ
করতে

ডকু মেন্ট/প্রামাণিক কাগজপত্র:
পরিচয় পত্র:
:
আইডি
(ID) এন ওয়াই সি
(NYC) বেনিফিট কার্ড
সকারের জারি করা আইডি
(পাসপোর্ট, স্টেইট আইডি)

কোভিড-১৯ এর কারনে
আর্থিকভাবে প্রভাবিত*
বেকারত্ব অনুদান
কাজের সময়কাল কমে যাওয়া
(পে-স্টাব, ট্যাক্স রিটার্নস)
এক্সক্লু ডেড ওয়ার্কার ফান্ড থেকে
পেমেন্ট কোভিড-১৯ জড়িত খরচ
(চিকিৎসার খরচ, পরিবারের
সদস্যের দেখাশোনা করা)

গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকি*
বাড়িত্তয়ালার পাওনা
বাড়িভাড়া দাবীর চিঠি
বাড়িত্তয়ালার ভাড়া দাবীর নোটিশ
কু ইন্স সিভিল কোর্ট ইভিকশন
(উচ্ছেদ) নোটিশ

অর্জি ত আয়ের প্রমাণ:
২০১৯ এবং ২০২০ সালের
পে-স্টাব (বেতন চেক)
২০১৯ এবং ২০২০ সালের
ট্যাক্স রিটার্নস (কর ফেরত)
পত্র
২০১৯ এবং ২০২০ শাল থেকে
চাকু রীদাতার দেয়া চিঠি

*Required documents

