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�কািভড-১৯ এর
কারেন আিথ�কভােব
�িত�� 
�ফারে�াজাের যাবার
ঝঁুিকেত আেছ
আয় ১০০% এএমআই
বা নীেচ

িনব�ািচত বািড়রমািলক 
হবার �যাগ�তা

আেবদন �� হে�
05/09/2022

 
Apply Here:

bit.ly/HSEFTenants

হাউিজং িসিকউির� ইমােজ� ি� ফা� চাে� দীঘ�িদন ধের
�কািভড-১৯ এর কারেন অথ� ৈনিতক সংকেট স��খীন িন�
মাঝাির আয় (এলএমআই) কিমউিন� সদস�েদর সরাসির ভাড়া
এবং মট�েগজ সহায়তা �দােনর মাধ�েম উে�দ এবং
�ফারে�াজার �িতেরাধ করেত 

হাউিজং 
 িসিকউির�
ইমােজ�ি� 

ফা�

https://bit.ly/HSEFTenants


chhayacdc.orgছায়া �যাগ� সদস�েদর
উে�দ এবং
�ফারে�াজার

�িতেরােধ সহায়তা
করার জন� উপহার

কােড� র মাধ�েম তহিবল
িবতরণ করেব

আেবদন 
আর�

05/09/2022

আেবদন 
সমাি�

05/13/2022

জমা �দয়া
আেবদন এই
সময়কাল ধের
পয�ােলাচনা করা

হেব

�ধমুা� অনেুমািদত
ভাড়া�য়া এবং
বািড়র মািলকেদর
সােথ �যাগােযাগ
করা হেব।



chhayacdc.org

 
�ায়শ িজ�ািসত ��

হাউিজং িসিকউির� ইমােজ� ি� ফা�
চাে� দীঘ�িদন ধের �কািভড-১৯ এর

কারেন অথ�ৈনিতক সংকেট স��খীন িন�
মাঝাির আয় (এলএমআই) কিমউিন�
সদস�েদর সরাসির ভাড়া এবং মট�েগজ
সহায়তা �দােনর মাধ�েম উে�দ এবং
�ফারে�াজার �িতেরাধ করেত 

কারা আেবদন করেত পারেব?

িনেদ� িশত আয়

আিম আেবদন করেবা িকভােব?

 আমার আেবদেনর অব�ান 
�খঁাজ করেবা িকভােব?

আিম কাগেজর আেবদনপ� িকভােব পােবা?

ভাড়ােট যারা গৃহহীন হওয়ার ঝঁুিকেত
আেছন এবং আিথ�ক স�ট অনুভব
করেছন �কািভড-১৯ এর কারেন

4   |   $107,370

1   |   $75,240

2   |   $85,950

3   |   $96,600

5   |   $116,010

6   |   $124,560

8   |   $141,750

7   |   $133,200

https://bit.ly/HSEFTenants

আমােদর 718-478-4838 ন�ের কল
কের িজ�াসা ক�ন আপনার হাউিজং
িসিকউির� ইমােজ�ি� ফা� আেবদন

স�েক�

�সামবার, �ম ৯ �থেক ��বার, �ম ১৩ পয��
সকাল ১০টা �থেক িবেকল ৫টা পয�� 

�সামবার, �ম ৯ �থেক ��বার, �ম ১৩ পয��
সকাল ১০টা �থেক িবেকল ৫টা পয�� 

121-18 Liberty Ave, 2nd floor, South
Richmond Hill, NY 11419

37-43 77th street, 2nd floor
Jackson Height, NY 11372
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ডকুেম�/�ামািণক কাগজপ�:

হাউিজং িসিকউির� ইমােজ� ি� ফা�
চাে� দীঘ�িদন ধের �কািভড-১৯ এর
কারেন অথ�ৈনিতক সংকেট স��খীন
িন� মাঝাির আয় (এলএমআই)

কিমউিন� সদস�েদর সরাসির ভাড়া
এবং মট�েগজ সহায়তা �দােনর মাধ�েম
উে�দ এবং �ফারে�াজার �িতেরাধ

করেত 

:আইিড (ID) এন ওয়াই িস
(NYC) �বিনিফট কাড�
সকােরর জাির করা আইিড
(পাসেপাট�, ��ইট আইিড) 

পিরচয় প�: 
বািড়�য়ালার পাওনা
বািড়ভাড়া দাবীর িচ� 

গহৃহীন হওয়ার ঝঁুিক* 

বািড়�য়ালার ভাড়া দাবীর �না�শ
কুই� িসিভল �কাট� ইিভকশন
(উে�দ) �না�শ 

২০১৯ এবং ২০২০ সােলর
�প-�াব (�বতন �চক)
২০১৯ এবং ২০২০ সােলর
ট�া� িরটান�স (কর �ফরত)
প� 
২০১৯ এবং ২০২০ শাল �থেক
চাকুরীদাতার �দয়া িচ�

অিজ�ত আেয়র �মাণ: 

�বকার� অনদুান 

�কািভড-১৯ এর কারেন
আিথ�কভােব �ভািবত* 

কােজর সময়কাল কেম যাওয়া
(�প-�াব, ট�া� িরটান�স) 
এ��� েডড ওয়াক� ার ফা� �থেক
�পেম� �কািভড-১৯ জিড়ত খরচ
(িচিকৎসার খরচ, পিরবােরর
সদেস�র �দখােশানা করা)

*Required documents


