
আপনি DRIE-এর য�োগ্য?
অনগু্রহ করে ননম্ননিনিত প্রশ্নগুনিে উত্তে নিন:

আপনাে বয়স নক 18 বছে বা তাে ববনি?

আপনন নক একটি ব্যনতিগত, NYCHA বা Section 8 আবাসন ছাড়া নথিনতিীি ভাড়া, ভাড়া ননয়ন্রিত, Mitchell-
Lama, সীনিত নিনভরিন্ড, পুননননিিনিাণ, হাউনিং বিরভিপরিন্ট ফান্ড বকাম্ানন (HDFC) বকাঅপারেটিভ, Section 213 
অপারেটিভ অথবা ভাড়া ননয়ন্রিত বহারেি/নসঙ্গি রুি অকুরপনসি ইউননরে থারকন, ব্যনতিগত ভারব নয়?

ভাড়াে অিনি াে বা নিরি নক আপনাে নাি আরছ অথবা আপনারক নক অ্যাপােনি রিন্টটিে উত্তোনিকােীে অনিকাে বিওয়া 
হরয়রছ?

অ্যাপােনি রিরন্ট বাস কো প্রনতটি সিরস্যে 2018 এে সনমিনিত বান ন্িক আয় $50,000 এে কি?

আপনন নক আপনাে িানসক আরয়ে 1/3 ভারগে ববনি ভাড়া নহসারব প্রিান করেন? (আরো তরথ্যে FAQ এে 9 নং 
প্রশ্ন বিিুন।)

আপনন সানলিরিন্টাি নসনকউনেটি ইনকাি (SSI), বসাি্যাি নসনকউনেটি নিরিনবনিটি ইনকাি (SSDI), বভরেোসি 
অ্যারফয়াসনি (VA), নিরিনবনিটি বপনিন অথবা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেস বা ইউনাইরেি বটেেস বপাটোি 
সানভনি স (USPS), নিরিনবনিটি বপনিন অথবা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেসস বা অক্ষিতা-সংক্ান্ত Medicaid 
গ্রহণ করেরছন?

নিরিনবনিটি বেন্ট ইননক্ি এগরিম্িন
প্রাথনিক-বোগ্য হত্তয়া তানিকা
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অিগু্রহ করর সম্পূর্ণ করুি নকন্তু আপিোর আরেদিপররের সোরে জমো যদরেি িো

আপিোর সে প্ররনের উত্তর �নদ হ্যোাঁ হয় তরে আপনি DRIE এর জি্য য�োগ্য হরত পোররি। 

�নদ আপনি এইসে ধররির অ্যোপোর্ণ রমন্ট েোস 
করর েোরকি, তোহরে আপনি DRIE-এর জি্য 
য�োগ্য িি:

এই প্যোরকরর আপনি �ো পোরেি

পষৃ্ো 2:   আরবিরনে ননরিনি নিকা। (আপনাে বেফারেরসিে িন্য এই পৃষ্াটি বেরি নিন)

পষৃ্ো 3-6:   DRIE আরবিন। প্ররয়ািনীয় সিস্ত ননথ সহ এই পৃষ্াগুনি সম্পূণনি করে িিা নিন।

পষৃ্ো 7-8:  আপনাে পনেবারেে সনমিনিত বান ন্িক আয় গণনা কেরত সহায়তা কোে িন্য একটি ববকনপিক আরয়ে 
ওয়াকনি িীে।

পষৃ্ো 9-13:   নকছু প্রায়িই নিজ্ানসত প্রশ্নাবিী।

েনি প্রনতবন্ধকতাে কােরণ আপনাে নিপােনি রিন্ট অফ নফন্যাসি পনেচানিত বকারনা বপ্রাগ্রারি 
অংিগ্রহণ কেরত বা বকারনা পনের্বা গ্রহণ কেরত আরবিন কোে িন্য বাসথিান প্ররয়ািন 
হয়, তাহরি অনগু্রহ করে nyc.gov/contactdofeeo -এ নিরিনবনিটি সানভনি রসস বফনসনিরেেরেে 

সারথ বোগারোগ করুন বা 311 নম্বরে বফান করুন।
DRIE Initial Application Checklist–Rev. 1.9.2019-BengaliNYC নিপােনি রিন্ট অব্ নফনাসি। বেন্ট নরিি বপ্রাগ্রাি

NYCHA যসকশি 8 ে্যনতিগত 
েোনি



অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

আরেদরির নিরদ্ণ নশকো
নেভোগ 1: আরেদিকোরীর তে্য

প্রাথনিক আরবিনকােীে িন্য, আপনাে প্রথি ও বি্ নাি, িরমেে তানেি, বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে এবং সম্পূণনি ঠিকানা নিিুন। েনি 
উপিব্ধ হয়, একটি প্রাথনিক বফান নম্বে, বিাবাইি বফান নম্বে, এবং ইরিি ঠিকানা নিন। েনি আপনাে পনেবারেে বে বকউ অতীরত 
DRIE এে িন্য আরবিন করে থারকন তরব তা ননরিনিি কেরত বচক বক্স ব্যবহাে করুন।

প্রাথনিক আরবিনকােীরক অবি্যই বফিারেি নিরিনবনিটি ববনননফে বপরত হরব। অনগু্রহ করে প্রিত্ত বারক্স প্ররোি্য সবকটিে িন্য টিক 
নিন।

নেভোগ 2: ভোিোররর প্রনতনিনধর তে্য

সকি আরবিনকােীরিে একিন ভাড়াটিয়া প্রনতনননি প্রিান নবরি্ভারব বাঞ্ছনীয়। আপনন অন্য ব্যনতিরিে (আপনন ছাড়াও) কারছ পাঠারনা 
নবজ্নতিে কনপগুনি বপরত পারেন।

নেভোগ 3: পনরেোররর সদস্য ও উপোজ্ণ ি

আপনারক অবি্যই আপনাে (আারবিনকােী) এবং পনেবারেে সিস্যরিে 2018 এে িন্য বান ন্িক আয় িানারত হরব।

আরেদিকোরীর আরয়র তে্যোনদ

– আরয়ে সকি উৎসগুনি উরলেি কেরত আরয়ে বচকবক্সগুনি ব্যবহাে করুন। অন্য বকান আয় থাকরি উরলেি করুন।

– আরয়ে ওয়াকনি িীে বথরক বিাে আয় প্রিান করুন।

– আরয়ে ওয়াকনি িীে বথরক বিাে প্ররোি্য নবরয়ািন প্রিান করুন।

– েনি আপনন প্রত্যানয়ত কেরত চান বে আপনন 2018 বত বকানও আয় প্রাতি করেন নন, তরব বিওয়া ঘরে টিক নিন এবং প্রিাণ 
িানিি করুন নকন্তু সীিানয়ত নয় বেিন, ইন্টাননিাি বেনভননউ সানভনি স (IRS) বথরক ননথপত্র বেিারন বিা থাকরব বে 2018 বত 
ে্যাক্স নেোননি বফি হয়নন অথবা বসাি্যাি নসনকউনেে অ্যািনিননর্রেিন (SSA) বকান নববনৃত ো নববতৃ কেরব বে 2018 এে 
িন্য বকান বসাি্যাি নসনকউনেটি ববনননফেস্ গ্রহণ করেনন।

বেরহতু আপনন আপনাে আরয়ে তথ্য সম্পূণনি করেরছন, তাই পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে িন্য আপনারক আরয়ে নবভাগটি সম্পূণনি কেরত 
হরব। আপনাে এবং পনেবারেে সিস্ত সিরস্যে 2018 সারিে আরয়ে প্রিাণ সংেুতি কেরত ভুিরবন না।

পোনরেোনরক আরয়র তে্য

– পনেবারেে সিরস্যে নারিে প্রথিাংি ও বি্াংি নিিুন।

– প্রিত্ত থিারন িমেতানেি, বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে নিন।

– পনেবারেে প্রনতটি সিস্যরিে সারথ আপনাে (আরবিনকােীে) সম্কনি  নিন, উিাহেণস্বরূপ, স্বািী-স্তী, সরহািে, নপতা-িাতা, 
কন্যা/পুত্র, নানত/নাতনন।

– পনেবারেে সিস্যরিে োবতীয় উৎস উরলেি কেরত আরয়ে বচকবক্সগুনি ব্যবহাে করুন। অন্য বকান আয় থাকরি উরলেি করুন।

– পৃষ্া 8 এে 16 নম্বে িাইরনে আরয়ে ওয়াকনি িীে বথরক বিাে আয় নিিুন।

– পৃষ্া 8 এে 21 নম্বে িাইরনে আরয়ে ওয়াকনি িীে বথরক বিাে প্ররোি্য ছাড় নিিুন।

– েনি আপনন প্রত্যানয়ত কেরত চান বে একটি পনেবারেে সিস্য 2018-বত বকানও আয় প্রাতি করেন নন, তরব প্রিত্ত ঘরে টিক 
নিন এবং প্রিাণ সংেুতি করুন নকন্তু এরতই সীিানয়ত নয় বেিন, ইন্টাননিাি বেনভননউ সানভনি স (IRS) বথরক প্রাতি ননথপত্র 
বেিারন বিা থাকরব বে 2018-বত ে্যাক্স নেোননি ফাইি কো হয়নন, পপূণনি সিরয়ে নিক্ষাথথী োচাইকেণ অথবা বসাি্যাি নসনকউনেটি 
অ্যািনিননর্রেিন-এে (SSA) বকানও নববনৃত ো নববতৃ কেরব বে 2018-এে িন্য বকানও SSA ববনননফেস্ গ্রহণ কো হয়নন। 

নেভোগ 4: েোসোর ধরররর তে্য

আপনাে বসবাস কো বোগ্যতা অিনি ন কো বাসাে িেণ উরলেি করুন। প্ররয়াি্য বাসাে িেরণে িন্য প্ররয়ািনীয় সকি ননথ বোগ করুন।

নেভোগ 5: প্রত্যয়ি

প্রত্যয়ন পড়াে পরে, বসটিরত স্বাক্ষে করুন, আপনাে নাি িুনরিত করুন ও ননিনিানেত থিারন তানেি নিিুন।

চপূিোন্ত পরীক্ো ও যমে করো

আপনাে আরবিনপত্র পেনিারিাচনা করুন ও নননচিত হরয় ননন বে সকি প্ররশ্নে উত্তে বিওয়া হরয়রছ। আপনাে এবং আপনাে পনেবারেে 
সিস্যরিে 2018 সারিে আরয়ে সিস্ত প্রিারণে প্রনতনিনপ প্রিান করুন। প্ররোি্য হরি, নবভাগ 4-এ অনরুোি কো বে বকারনা অনতনেতি 
ননথ প্রিান করুন।

2 | আরবিরনে ননরিনি নিকা

আপিোর আরেদিপরেটি ডোকর�োরগ পোঠোি এখোরি:
New York City Department of Finance, DRIE unit
59 maiden lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

এছোিোও আপনি নিরজ এরস আরেদিটি জমো নদরত পোররি:
SCRIE/DRIE Walk-In Center
66 John Street, 3rd Floor
New York, NY 10038
যসোমেোর-শুক্রেোর, সকোে 8.30 - নেকোে 4.30



আপিোর শুরু করোর আরগ:
• নননচিত করুন বে আপনন প্রাথনিক আরবিনকােী নহরসরব বি্ পৃষ্ায় স্বাক্ষে করেরছন।
• এই পপূেণ কো আরবিনটি এবং সিস্ত সিথনিনকােী ননথপত্র এই ঠিকানায় িারক পাঠান: New York City Department of 

Finance, DRIE Unit, 59 Maiden Lane, 22nd Floor, New York, NY 10038.
• েনি আপনাে সহায়তাে প্ররয়ািন হয়, তাহরি 311 নম্বরে বফান করুন অথবা nyc.gov/contactdrie এ বাতনি া পাঠান।
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নিরিনবনিটি বেন্ট ইননক্ি এগরিম্িন
প্রাথনিক আরবিনপত্র

1. আরেদিকোরীর তে্য
নাি (প্রথি, পিনব)

িমে তানেি (িািা/নিনি/বববব) বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে

োস্তাে ঠিকানা অ্যাপাঃ

নসটি বটেে নিপ

অনগু্রহ করে িানান আিাে অ্যাপােনি রিরন্ট কতগুনি রুি 
আরছ

বেনিরফান নম্বে

(           )             —

বসি নম্বে

(           )             —

ইরিি ঠিকানা আপনন অথবা আপনাে স্বািী বা স্তী 
নক অতীরত DRIE এে িন্য আরবিন 
করেরছন?

       হ্যাাঁ          না

বতনি িারন প্রাতি বফরিোি নিরিনবনিটি ববনননফে: (প্ররোি্য সবকটিরত টিক নিন)

  সানলিরিন্টাি নসনকউনেটি ইসি্ুযরেসি (SSI)

  বসাি্যাি নসনকউনেটি নিরিনবনিটি ইসি্ুযরেসি (SSDI)

  বভোোসি অ্যারফয়াসনি (VA) নিরিনবনিটি বপনিন বা কিরপনরসিন 
ববনননফেস

  ইউনাইরেি বটেেস বপাটোি সানভনি স (USPS) নিরিনবনিটি বপনিন 
বা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেস

  নিরিনবনিটি-সম্নকনি ত Medicaid এবং পাওয়া SSI বা অতীরত 
পাওয়া SSDI

2. ভোিোররর প্রনতনিনধর তে্য

আপনন অন্য ব্যনতিরিে (আপনন ছাড়াও) কারছ পাঠারনা নবজ্নতিে কনপগুনি বপরত পারেন। ননম্ননিনিত ভাড়ারে প্রনতনননিে তথ্য নবভাগ সম্পূণনি 
করে অনগু্রহ করে আপনাে প্রনতনননিে নাি এবং ঠিকানা প্রিান করুন। রিষ্টব্য: েনি আপনন সম্পূণনি নাি ও ঠিকানা প্রিান কেরত না পারেন 
তাহরি আপনাে ভাড়ারে প্রনতনননিে কারছ বনাটিি পাঠারনা োরব না।

নাি (প্রথি, পিনব) আরবিনকােীে সারথ সম্কনি

প্রনতষ্ান বেনিরফান নম্বে

(           )             —

োস্তাে ঠিকানা অ্যাপাঃ

নসটি বটেে নিপ

ইরিি ঠিকানা

েনি আপনাে সহায়তাে প্ররয়ািন হয় বা প্রনতবন্ধকতাে কােরণ আপনন আরবিন বা ননথপত্র িিা কেরত না পারেন তাহরি অনুগ্রহ করে 
311-এ বফান করে DOF এে নিরিনবনিটি সানভনি স বফনসনিরেেেরক চান। েনি SCRIE/ DRIE কিনিসপূনচ সম্রকনি  সািােণ প্রশ্ন থারক তাহরি 

অনগু্রহ করে 311 নম্বরে বফান করুন অথবা nyc.gov/contactscrie অথবা nyc.gov/contactdrie এ আিারিে বাতনি া পাঠান।
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3. পনরেোররর সদস্য ও উপোজ্ণ ি

আপনাে (আরবিনকােীে) এবং পনেবারেে প্রনতটি সিস্যরিে িন্য প্ররোি্য আরয়ে ননম্ননিনিত নবভাগটি সম্পূণনি করুন। পনেবারেে 
সকি সিরস্যে িন্য আরয়ে সিথনিনকােী ননথপত্র সেবোহ কো আবি্যক। বিাে আয় গণনা কেরত নপ্র-বকায়ানিফাইং ইনকাি 
ওয়াকনি নিে বিিুন। 

েনি বসিারন পনেবারেে িিুরনে ববনি অনতনেতি সিস্য আপনাে সারথ বসবাস করে, তরব আিািা পৃষ্ায় তাে তথ্য নিন এবং 
আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ তা িরুড় নিন।

DRIE 2019 নিরিনবনিটি বেন্ট ইননক্ি এগরিম্িন  প্রাথনিক আরবিন

আরেদিকোরী:
নাি (প্রথি, পিনব)

আরয়ে উৎসসিপূহ

বসাি্যাি নসনকউনেটি অ্যািনিনর্রেিন (SSA, SSDI, SSI) বভোরেসি ববনননফে িিনুে

বপনিন IRA/অ্যানইুটি আয় িানকনি ন েুতিোর্রেে িাক বসবা সুনবিা আগ্রহী

িপূিিনী িাভ সেকানে সহায়তা ববািনি ােরিে দ্াো পনেরিানিত ভাড়া: ________________

ব্যবসা বথরক আয় শ্রনিক ক্ষনতপপূেণ অন্যান্য: _____________________________________

েনি আপনন 2018 বত অবসে ননরয় থারকন, অনগু্রহ করে অবসরেে তানেি নিন: ____________________

2018 বথরক সরবনিারিাে আয় 2018 এে বিাে নবরয়ািন           2018-বত আিাে বকান আয় নছি না

পনরেোররর সদস্য #1:
নাি (প্রথি, পিনব)

িমে তানেি (িািা/নিনি/বববব) বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে আরবিনকােীে সারথ সম্কনি

আরয়ে উৎসসিপূহ

বসাি্যাি নসনকউনেটি অ্যািনিনর্রেিন (SSA, SSDI, SSI) বভোরেসি ববনননফে িিনুে

বপনিন IRA/অ্যানইুটি আয় িানকনি ন েুতিোর্রেে িাক বসবা সুনবিা আগ্রহী

িপূিিনী িাভ সেকানে সহায়তা অন্যান্য: ______________________________________

ব্যবসা বথরক আয় শ্রনিক ক্ষনতপপূেণ

2018 বথরক সরবনিারিাে আয় 2018 এে বিাে নবরয়ািন          2018 -বত পনেবারেে এই সিরস্যে বকান 
আয় নছি না

পনরেোররর সদস্য #2:
নাি (প্রথি, পিনব)

িমে তানেি (িািা/নিনি/বববব) বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে আরবিনকােীে সারথ সম্কনি

আরয়ে উৎসসিপূহ

বসাি্যাি নসনকউনেটি অ্যািনিনর্রেিন (SSA, SSDI, SSI) বভোরেসি ববনননফে িিনুে

বপনিন IRA/অ্যানইুটি আয় িানকনি ন েুতিোর্রেে িাক বসবা সুনবিা আগ্রহী

িপূিিনী িাভ সেকানে সহায়তা অন্যান্য: ______________________________________

ব্যবসা বথরক আয় শ্রনিক ক্ষনতপপূেণ

2018 বথরক সরবনিারিাে আয় 2018 এে বিাে নবরয়ািন          2018 -বত পনেবারেে এই সিরস্যে বকান 
আয় নছি না
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4. অ্যোপোর্ণ রমরন্টর ধরর (একটি নিে্ণোচি করুি)

ভোিো সনুথিত

টিক নিরি, অনগু্রহ করে বপি করুন:

–  আপনাে এবং আপনাে বানড়ওয়ািা উভরয়ে স্বাক্ষনেত বতনি িান ও আরগে নিি

–  অগ্রানিকাে বা বিা ইনকাি হাউনিং ে্যাক্স বক্নিে (LIHTC) প্রিানকােী, প্ররোি্য হরি

নিরিে িতনি  (একটিরত টিক নিন)   1 বছে  2 বছে

এো নক আপনাে বাসাে প্রথি নিি?     হ্যাাঁ   না   আনি িানন না

যরন্ট করট্োেড্

টিক নিরি, অনগু্রহ করে বপি করুন:

–  ইননক্িড্ ইন ি্যানক্সিাি ববস বেন্ট এবং ি্যানক্সিাি কারিনটিবি বেন্ট ফিনি RN-26 এে বতনি িান বছরেে (এবং গত বছরেে, প্ররোি্য 
হরি) নবজ্নতি

–  বতনি িান বছরেে (এবং গত বছরেে, প্ররোি্য হরি) িানিরকে জ্ািানীে িেচ সিন্বয়কােী ফিনি RA33.10 এে নেরপােনি  ও সাটিনি নফরকে

যরন্ট যরগুরেররড যহোররে/নসরগেে রুম অকুরপনসি (SRO)

টিক নিরি, অনগু্রহ করে বপি করুন:

–  বতনি িান এবং আরগে বছরেে িন্য নিনভিন অফ হাউনিং অ্যান্ড কনিউননটি নেননউয়াি (DHCR) বান ন্িক অ্যাপােনি রিরন্টে 
ননথভুনতিকেণ

–  বতনি িান এবং পপূরবনিে ঘে ভাড়া সহ কতৃনি পক্ষ বা িানিরকে বথরক একটি স্বাক্ষনেত নচঠি

Mitchell-Lama, নেনমররড নডনভরডন্ড, পিুনি্ণম্ণোর, হোউনজং যডরভেপরমন্ট ফোন্ড যকোম্োনি (HDFC) যকো-অপোররটিভ, ধোরো 213 যকো-
অপোররটিভ

টিক নিরি, অনগু্রহ করে বপি করুন:

–  আপনাে কতৃনি পরক্ষে অনফস বথরক ভাড়াে ইনতহারসে নপ্রন্ট কো কাগি বা নচঠি, বেিারন আপনাে বি্ ভাড়া বৃনধিে তানেি, এবং 
ভাড়া বনৃধিে আরগ ও পরেে অঙ্ক উরলেি েরয়রছ। েনি এটি এই বাসায় আগিরনে পে বথরক প্রথি ভাড়া বনৃধি হরয় থারক, অনগু্রহ করে 
আপনাে বাসায় আগিরনে তানেিটি উরলেি করুন।

–  2018 সারিে িন্য পনেবারেে আরয়ে হিফনািা (এনফরিনভে), প্ররোি্য হরি

রিষ্টব্য: েনি বিিে ক্যানপোি ইিপ্রুভরিরন্টে (MCI) কােরণ আপনাে ভাড়া ববরড় নগরয় থারক তাহরি, নিনভিন অফ হাউনিং অ্যাণ্ড 
কনিউননটি নেননউয়াি (DHCR) এে অনরুিািন আরিি প্রিান করুন।

5. প্রত্যয়ি

অনগু্রহ করে সতকনি তাে সরঙ্গ পড়ুন ও ননরচে প্রত্যয়নটিরত স্বাক্ষে করুন। আপনন স্বাক্ষে না কেরি আপনাে আরবিন সম্পূণনি হরব না।

আনি এতদ্াো, আইন অনেুায়ী িনেিানাে িানস্ত সারপরক্ষ, প্রত্যানয়ত কেনছ বে আনি বতনি িারন এই আরবিনপরত্র উরলেনিত ঠিকানায় বসবাস কনে 
এবং এরত বিওয়া োবতীয় তথ্যানি সত্য ও সম্পূণনি।

আনি বঝুরত বপরেনছ ও সমিত হনছি বে েনি আনি পানেবারেে সকি সিরস্যে আয়, তৎসহ ববািনি ােরিে দ্াো আিারক বিওয়া ভাড়া প্রকাি 
কেরত ব্যথনি হই, তরব আনি িায়ী থাকব এই িহেরক অসৎভারব DRIE ববনননফে-এে অন্তগনিত েত োকা বপরয়নছ ও তাে সারথ আরোনপত সুি 
বোগ করে সম্পূণনি োকা বফেত নিরত বাি্য থাকরবা।

আনি বনুঝ বে আিাে আয় নিপােনি রিন্ট অফ নফনারসিে দ্াো োচাই সারপক্ষ।

প্রাথনিক আরবিনকােীে নাি নিিুন প্রাথনিক আরবিনকােীে স্বাক্ষে তানেি

পাওয়াে অফ অ্যােনননি/আিািত ননেুতি অনভভাবরকে নাি নিিুন পাওয়াে অফ অ্যােনননি/আিািত ননেুতি অনভভাবরকে স্বাক্ষে তানেি

েনি প্রাথনিক আরবিনকােীে পরক্ষ বকান পাওয়াে অফ অ্যােনননি/আিািত ননেুতি অনভভাবক স্বাক্ষে করেন, তরব পাওয়াে অফ অ্যােনননি/আিািরতে কাগিপত্র প্ররয়ািন। 

বফিাোি প্রাইরভনস অ্যাটি 1974, সংরিািন বিাতারবক, বেসব এরিনসিো বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে চায়, তাো বেসব ব্যনতিরিে কাছ বথরক এই নম্বে চাইরছ, বসইসব ব্যনতিরিে িানারত হরব বে এই নম্বে 
িানারনা ইছিািীন না বাি্যতািপূিক, বকন বসই অনরুোি কো হরছি এবং কীভারব বসই তথ্য ব্যবহাে কো হরব। আরবিনকােীরিে এবং আয়কােী বসবাসকােীরিে দ্াো বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বে িানারনা 
বাি্যতািপূিক এবং ননউ ইয়রকনি ে প্রিাসননক নবনিে িাো 11-102.1 বিাতারবক তা অবি্য প্ররয়ািন। বে বকারনা নেরপােনি  বা নেোরননি েনি বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বেটি উরলেি কো হরয় থারক তরব তা কে 
পনেচািনাে উরদেরি্য অনরুোি কো হয় এবং তা ব্যবহাে কো হরব নেরপােনি  প্রনক্য়া কেরত এবং নিপােনি রিন্ট অফ নফনাসি দ্াো পনেচানিত ও সংগ্রহকৃত করেে আওতায় োাঁো কে বিন বা না বিন তাাঁরিে 
নচননিত কোে একটি সানবনিক ব্যবথিা বতনে ও পনেচািনা কেরত। কেিাতাে নেোরননিে তরথ্যে অংি নহসারব অন্য নিপােনি রিন্ট, ব্যনতি, এরিনসি অথবা সংথিাে কারছ আইন বিাতারবক, অথবা েনি আরবিনকােী 
বা আয়কােী ভাড়ারে নিপােনি রিন্ট অফ নফনাসিরক নিনিত অনিুনত নিরয় থারক তরব বসাি্যাি নসনকউনেটি নম্বেগুনি প্রকাি কো হরত পারে।



আপিোর আরেদি জমো যদওয়োর আরগ:

 প্রনতটি প্ররশ্নে উত্তে বিওয়া হরয়রছ তা নননচিত কেরত আরবিনপত্রটি একবাে বিরি ননরয়রছন?

 আপনন নক আরবিনপরত্র স্বাক্ষে করেরছন ও তারত তানেি নিরয়রছন?

 আপনন নক আপনাে িরমেে িংসাপত্র বা সেকারেে িানে কো সনচত্র পনেচয় পরত্রে প্রনতনিনপে িরতা আপনাে বয়রসে 
প্রিাণ নহরসরব অন্তভুনি তি করেরছন?

 আরবিরনে 4 নবভারগ বেিন বিা আরছ বসইিরতা নক আপনন ভাড়াে প্রিাণপত্র অন্তভুনি তি করেরছন?

 আপনন নক 2018 এে িন্য আপনাে সারথ আপনাে পনেবারেে সিস্ত সিরস্যে ও বেরকান সহ-ভাড়ারেে আরয়ে 
প্রিাণপত্র অন্তভুনি তি করেরছন?

 আপনন নক একটি বোগ্যতাপপূণনি নিরিনবনিটি ববনননফে পাওয়াে প্রিাণ অন্তভুনি তি করেরছন?

আপিোর আয় প্রমোর কররত:

–  আপনাে এবং পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে িন্য 2018 এে বফিারেি ও বটেরেে ে্যাক্স নেোননি এবং বেরকান তানিকা/
সংেুনতিে প্রনতনিনপ িিা নিন।

অেেো, আপিোর এেং গত েছর র্যোক্স নররোি্ণ ফোইে কররিনি এমি প্রনতটি ভোিোররর জি্য আরয়র �োচোইকরর িনে। 
নেকল্প �োচোইকরররর িনের মরধ্য এগুরেো অন্তভু্ণ তি েোকরেও তোর মরধ্যই সীনমত িয়:

–  বসাি্যাি নসনকউনেটি ববনননফে বটেেরিন্ট

–  IRA/অ্যানইুটি বছরেে বির্ে বটেেরিন্ট

–  বপনিন বটেেরিন্ট

–  ববািনি ােরিে কাছ বথরক সই কো নচঠি বেিারন ভাড়া বাবি অথনি প্রিারনে উরলেি থাকরব

–  পাবনিক অ্যানসরটেসি বারিে পত্র

–  প্রনতবন্ধী/ শ্রনিক ক্ষনতপপূেরণে বটেেরিন্ট

–  আপনাে পনেবারে থারক এিন চাকনে না কো নিক্ষাথথীরিে টুেরিন্ট টে্যাোস নচঠি

–  আপনারক ঋণ নিরয়রছন এিন বনু্ধ ও পনেবারেে সিস্য সহ বকান ব্যনতিে স্বাক্ষনেত নচঠি

�নদ আপিোর সহোয়তোর প্ররয়োজি হয় েো প্রনতেন্ধকতোর কোররর আপনি আরেদি েো িনেপরে জমো কররত িো পোররি 
তোহরে অিগু্রহ করর 311-এ যফোি করর DOF এর নডরজনেনেটি সোনভ্ণ স যফনসনেরররররক চোি। �নদ SCRIE/DRIE 
কম্ণসপূনচ ও কীভোরে আরেদি কররত হরে যস সম্রক্ণ  সোধোরর প্রনে েোরক তোহরে অিগু্রহ করর 311-এ যফোি করুি 

অেেো nyc.gov/contactscrie েো nyc.gov/contactdrie এ আমোরদর েোত্ণ ো পোঠোি।

ডোকর�োরগ:
New York City Department of Finance
DRIE Unit
59 Maiden Lane, 22nd Floor
New York, NY 10038

স্বশরীরর:
SCRIE/DRIE Walk-In Center
66 John Street, 3rd Floor
New York, NY 10038
বসািবাে-শুক্বাে, সকাি 8.30 - নবকাি 4.30

আপিোর আরেদি জমো করুি:
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দ্রষ্টে্য: এই আরেদিটি যকেেমোরে তখিই ে্যেহোর করো য�রত পোরর �নদ যসটি 1/1/2019 যেরক 12/31/2019-এর মরধ্য জমো করো হয়।

আপিোরক অেশ্যই সে সমে্ণিকোরী িনেপরে পোঠোরত হরে িরচৎ আপিোর আরেদি প্রনক্রয়ো করো �োরে িো।



অনগু্রহ করে সম্পূণনি করুন নকন্তু আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ িিা বিরবন না।

SCRIE/DRIE হোউসরহোল্ড ইিকোম ওয়োক্ণ শীর
(আপিোর পোনরেোনরক আয় নকভোরে নির্ণয় কররেি)
অনগু্রহ করে ইনকাি ওয়াকনি িীে বিিুন। ওয়াকনি িীে েুি নহসারব ব্যবহাে করে আরগে বছরেে বান ন্িক পানেবানেক আয় গণনা করুন। 
পনেবারেে প্রনতটি সিরস্যে িন্য আরয়ে নবভাগগুনি পপূেণ করুন। েনি বসিারন পনেবারেে িিুরনে ববনি অনতনেতি সিস্য আপনাে সারথ 
বসবাস করে, তরব আিািা পৃষ্ায় তাে তথ্য নিন এবং আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ তা িরুড় নিন।
শুরু কোে আরগ, আপনাে উনচত:
• ননরিে ও পনেবারেে অন্য সকি সিরস্যে 2018 সারিে আরয়ে ননথ একনত্রত কো।
• আয় ওয়াকনি িীরে বিওয়া প্রনতো িেরনে আরয়ে িন্য ঘেগুনিরত বিাে প্রাতি পনেিাণ বিিা।

আরয়র উৎস:

েোইি 1 – যসোশ্যোে নসনকউনরটি যেনিনফরস (SSA)
আপনন ও পনেবারেে সকি সিস্যো বসাি্যাি নসনকউনেটি 
অ্যািনিননর্রেিরনে বথরক 2018 সারি বে অবসে বা সােভাইভাে সুনবিা 
বপরয়রছন তাে বিাে থিপূি পনেিাণ নিিুন। SSA ফিনি 1099, IRS ফিনি 
1040 বিিুন। বিনিরকি িেরচে িন্য Medicare/Medicaid এে 
অিীরন প্রনতিান অন্তভুনি তি কেরবন না।

েোইি 2 - যসোশ্যোে নসনকউনরটি নডরজনেনেটি ইসুি্যররসি (SSDI)
আপনাে এবং পনেবারেে সকি সিরস্যে বসাি্যাি নসনকউনেটি ইসুি্যরেসি 
(SSDI) বথরক আয় নিিুন। 2018 সারি োবতীয় প্রাতি সুনবিা প্রিারনে 
পত্র বিিুন।

েোইি 3 - সোনলিরমন্টোে নসনকউনরটি ইসুি্যররসি (SSI)
আপনন এবং পনেবারেে সিস্ত সিস্য 2018 সারি বে সানলিরিন্টাি 
নসনকউনেটি ইনকাি (SSI) বপরয়রছন তা নিিুন। 2018 সারি োবতীয় 
প্রাতি সুনবিা প্রিারনে পত্র বিিুন।

েোইি 4 - যভরোররসি অ্যোরফয়োস্ণ (VA) নডরজনেনেটি যপিশি েো 
নডরজনেনেটি করম্িরসশি যেনিনফরস
আপনাে এবং পনেবারেে সিস্ত সিস্যরিে োো ইউ.এস. নিপােনি রিন্ট 
অব বভোরেসি অ্যারফয়াসনি নবভাগ বাবি VA সুনবিা িাভ করে তাে 
বিাে থিপূি পনেিাণ নিিুন। বভোরেসি অ্যারফয়াসনি নিপােনি রিন্ট বথরক প্রাতি 
সিস্ত নচঠিে প্রনতনিনপ িিা নিন, ো বথরক িানা োয় 2018 সারি কত 
সহায়তা োনি বপরয়রছন।

েোইি 5 – ইউিোইররড যটেরস যপোটেোে সোনভ্ণ স (USPS) নডরজনেনেটি 
যপিশি েো নডরজনেনেটি করম্রসিশি যেনিনফরস
আপনাে এবং পনেবারেে সিস্ত সিস্যরিে োো ইউ.এস. বপাটোি সানভনি স 
এে বথরক USPS সুনবিা িাভ করেরছন তাে োবতীয় সুনবিাে বিাে 
থিপূি পনেিাণ নিিুন। ইউ.এস. বপাটোি সানভনি স বথরক প্রাতি সিস্ত নচঠিে 
প্রনতনিনপ িিা নিন, ো বথরক িানা োয় 2018 সারি কত সহায়তা 
োনি বপরয়রছন।

েোইি 6 - মজরুী / যেতি / টিপস
2018 সারি িিনুে, ববতন, এবং টিপস বাবি আপনাে এবং সিস্ত 
পনেবারেে সকি সিস্যরিে দ্াো প্রাতি অরথনিে বিাে পনেিাণ নিিুন। 
W-2 বক্স 1, 1099-MISC বক্স 7, IRS ফিনি 1040, NYS ফিনি 
IT-201 বিিুন।

েোইি 7 – যপিশি
2018 সারি আপনন ও আপনাে পনেবারেে সিস্যো বিাে বে পনেিাণ 
বপনিন বপরয়রছন, নিিুন।

েোইি 8 প্রনতেন্ধীত্ব/ শ্রনমক ক্নতপপূরররর যপরমন্ট
2018 সারি আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সিস্যরিে দ্াো প্রাতি 
বিাে শ্রনিক ক্ষনতপপূেরনে পনেিাণ নিিুন। আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ 
আপনাে সুনবিা প্রিারনে নচঠিে একো প্রনতনিনপ িিা নিন।

েোইি 9 – করর�োগ্য এেং কর-নেহীি সুদ
2018 সারি আপনাে ও আপনাে পনেবারেে সিস্যরিে দ্াো প্রাতি সিস্ত 
কেরোগ্য এবং কে-নবহীন সুরিে বিাে পনেিাণ নিিুন। 1099-INT বক্স 
1, IRS ফিনি 1040, NYS ফিনি IT-201 বিিুন।

েোইি 10 - সরকোনর সহোয়তোর িগদ পরুষ্োর
আপনন ও পনেবারেে অন্য সিস্যো 2018 সারি েনি বকান নগি 
সহায়তা গ্রহণ করে থারকন তাে বিাে পনেিাণ নিিুন। পনেবারেে বে 
সিস্ত সিস্য নগি সহায়তা পারছিন আপনাে আরবিরনে সারথ তাে বারিে 
পরত্রে প্রনতনিনপ িিা করুন। SNAP/ফুি টে্যাম্ আপনাে পানেবানেক 
আরয়ে সারথ সংেুতি কেরবন না।

েোইি 11-ে্যেসোনয়ক আয়
আপনাে ও পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে বনে ব্যবসানয়ক 
আরয়ে উৎস নিিুন। IRS ফিনি 1040, NYS ফিনি IT-201 বিিুন। 
ক্ষনতে পনেিান িেরবন না। ননে ব্যবসানয়ক আয় হি সবনিরিাে পাওনা 
বথরক িেচ নবরয়ারগে ফিাফি।

েোইি 12– মপূেধিী েোভ
2018 সারি আপনন বা পনেবারেে অন্য সিস্যরিে বকউ েনি বকান 
িপূ্িিনী িাভ গ্রহণ করে থারকন তাে বিাে পনেিাণ ননথভুতি করুন। 
IRS ফিনি 1040, NYS ফিনি IT-201 বিিুন। ক্ষনতে পনেিাণ িেরবন 
না।

েোইি 13 - IRA আয় ।
আপনাে এবং পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে বিাে প্রাতি IRA 
আয় নিিুন । আপনাে অনন্তি বর ন্িে 2018 সারি আপনাে আরয়ে বছে 
বির্ে নববনৃতে প্রনতনিনপ সংেুতি করুন। বিাে নবতনেত োনিে পনেিান 
সংেুতি কেরবন না । বকান প্রকারেে IRA বোিওভাে বা রূপান্তে 
সংেুতি কেরবন না ।

েোইি 14- অ্যোিইুটি আয়
আপনাে এবং পনেবারেে অন্য সিস্যরিে 2018 সারিে প্রাতি বিাে 
বান ন্িক অ্যানইুটি আয় নিিুন। আপনাে অনন্তি বর ন্িে 2018 সারি 
আপনাে আরয়ে বছে বির্ে নববনৃতে প্রনতনিনপ সংেুতি করুন। সম্পূণনি 
নবতনেত োনিে পনেিাণ সংেুতি কেরবন না।

েোইি 15 -অি্যোি্য �োেতীয় আয়।
2018 সারি গৃহীত অন্যান্য োবতীয় আয় নিিুন। অন্যান্য আরয়ে িরি্য 
পরড় (নকন্তু সীিাবধি নয়), ভাড়া বাবি আয়, আবানসকরিে বথরক 
প্রাতি ভাড়া, এরটেরে বা ট্াটে বথরক প্রাতি আয়, বিােরপা্, চাইল্ড সারপােনি  
বপরিন্ট, িয়ুা বিতা, কেরোগ্য এবং অ-কেরোগ্য িভ্যাংি, ঋণ বানতরিে 
দ্াো আয়, ভাড়া বাবি পনেবাে/ বনু্ধরিে বথরক আনথনিক সহায়তা।

েোইি 16 - েোইি 1 যেরক 15 য�োগ করুি এেং পনরমোর নেখুি।

প্রর�োজ্য নেরয়োজি

েোইি 17 - যফডোররে আয়-কর
(W-2 বক্স 2 এবং ফিনি 1099 - বফিারেি আয়-কে প্রত্যাহাে বক্স 
অথবা ফিনি 1040)

েোইি 18 - যটেররর আয়-কর
(W-2 বক্স 17 এবং ফিনি 1099—বটেে ে্যাক্স প্রত্যাহাে বক্সঅথবা ফিনি 
IT-201)

েোইি 19 - থিোিীয় আয়-কর
(W-2 বক্স 19; অথবা ফিনি IT-201)

েোইি 20 - যসোশ্যোে নসনকউনরটি র্যোক্স
(W-2 বক্স 4)

েোইি 21 - েোইি 17 যেরক 20 য�োগ করুি এেং পনরমোর নেখুি।

যমোর পোনরেোনরক আয়

েোইি 22 - েোইি 16 যেরক েোইি 21 নেরয়োগ করর পনরমোর নেখুি.
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অনগু্রহ করে সম্পূণনি করুন নকন্তু আপনাে আরবিনপরত্রে সারথ িিা বিরবন না।

SCRIE/DRIE নপ্র-যকোয়োনেফোইং ইিকোম ওয়োক্ণ নশর

প্রোপ্ত আরয়র উৎস আরেদিকোরী
পনরেোররর 
সদস্য #1

পনরেোররর 
সদস্য # 2 সে্ণরমোর

1 বসাি্যাি নসনকউনেটি ববনননফেস্ (SSA)
(SSA-1099 বক্স 5, IRS ফিনি 1040)

$ $ $ $

2 বসাি্যাি নসনকউনেটি নিরিনবনিটি ইসি্ুযরেসি (SSDI)
(SSDI ববনননফে বটেেরিন্ট)

$ $ $ $

3 সানলিরিন্টাি নসনকউনেটি ইসি্ুযরেসি (SSI)
(SSI ববনননফে বটেেরিন্ট)

$ $ $ $

4 বভোোসি অ্যারফয়াসনি (VA) নিরিনবনিটি বপনিন বা কিরপনরসিন ববনননফেস
(বান ন্িক ববনননফে নববনৃত)

$ $ $ $

5 ইউনাইরেি বটেেস বপাটোি সানভনি স (USPS) নিরিনবনিটি বপনিন বা নিরিনবনিটি 
করম্রসিিন ববনননফেস 
(বান ন্িক ববনননফে নববনৃত)

$ $ $ $

6 িিেুী / ববতন / টিপস
(W-2 বক্স 1, 1099-MISC বক্স 7, IRS ফিনি 1040 NYS ফিনি IT-201)

$ $ $ $

7 বপনিন
(1099R বক্স 1, বপনিন নববনৃতে বথরক বিাে বান ন্িক বপনিন, IRS ফিনি 1040)

$ $ $ $

8 প্রনতবন্ধী/ শ্রনিক ক্ষনতপপূেণ বপরিন্ট
(অ্যাওয়ািনি  বিোে সংেুতি করুন)

$ $ $ $

9 কেরোগ্য এবং ননষ্কে সুি
(1099-INT বক্স 1, IRS ফিনি 1040)

$ $ $ $

10 পাবনিক অ্যানসটে্যাসি ক্যাি অ্যাওয়ািনি
(PA বারিে নচঠি)

$ $ $ $

11 ব্যবসা বথরক আয়
(IRS ফিনি 1040- ক্ষনত অন্তভুনি তি কেরবন না, NYS ফিনি IT-201)

$ $ $ $

12 িপূিিনী িাভ
(IRS ফিনি 1040, NYS ফিনি IT-201 — ক্ষনত অন্তভুনি তি কেরবন না)

$ $ $ $

13 IRA আয়
(বছে বির্ে আয় নববনৃত—আপনাে নবতেরণে পনেিাণ অন্তভুনি তি কেরবন না)

$ $ $ $

14 অ্যানইুটি আয়
(বছে বির্ে আয় নববনৃত—আপনাে নবতেরণে পনেিাণ অন্তভুনি তি কেরবন না)

$ $ $ $

15 অন্যান্য োবতীয় আয়
(আরয়ে উৎস তানিকাে িন্য FAQ গাইি বিিুন)

$ $ $ $

16 যমোর আয় (েোইি 1 যেরক 15 য�োগ করুি) $ $ $ $

প্রর�োজ্য নেরয়োজি

17 বফিারেি ইনকাি ে্যাক্স
(W -2 বক্স 2, ফিনি 1099 - বফিারেি ইনকাি ে্যাক্স প্রত্যহাে বক্স অথবা ফিনি 1040)

$ $ $ $

18 বটেরেে আয়কে
(W -2 বক্স 17 এবং ফিনি 1099—বটেে ে্যাক্স প্রত্যাহাে বক্স অথবা ফিনি IT-201)

$ $ $ $

19 থিানীয় আয়কে
(W-2 বক্স 19 অথবা ফিনি IT-201)

$ $ $ $

20 বসাি্যাি নসনকউনেটি ে্যাক্স
(W-2 বক্স 4)

$ $ $ $

21 যমোর নেরয়োজি (েোইি 17 যেরক 20 য�োগ করুি) $ $ $ $

22 যমোর আয় (েোইি 16 যেরক েোইি 21 নেরয়োগ)    $ $ $ $
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আপিোর মোনসক আরয়র 1/3 অংশ কত?

েোইি 22 বথরক বিাে পনেিাণ ননন: এবং বসটিরক 36 নিরয় ভাগ (÷) করুন = $

বতনি িারন আপনন েত োকা ভাড়া বিন এই পনেিাণ নক তাে বথরক ববনি? হ্যাাঁ না
হ্যোাঁ হরে, আপনি য�োগ্য িোও হরত পোররি। �নদও, আপনি অ্যোনলিরকশি করর য�রত পোররি। আপিোর আরেদি অগ্রোহ্য হরে 

আপনি পরেততী েছরর আরেদি কররত পোররি।

+

+
−



1. যক DRIE এর জি্য য�োগ্য?
  DRIE এে িন্য বোগ্যতা অিনি ন কেরত আপনারক অবি্যই আরবিন কোে সিয় 18 বছে অথবা তাে ববনি বয়সী হরত হরব।

  আপনারক অবি্যই একটি বকন্দীয় বোগ্যতা অিনি ন কো নিরিনবনিটি ববনননফে বপরত হরব, উিাহেণস্বরূপ: SSI, SSDI, VA 
নিরিনবনিটি বপনিন বা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেস, USPS নিরিনবনিটি বপনিন বা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেস 
অথবা নিরিনবনিটি সংক্ান্ত Medicaid এবং SSI বা SSDI।

  আপনাে সরবনিারিাে পানেবানেক আয় (আপনাে এবং পনেবারেে সকি সিস্য দ্াো প্রাতি আয়) $50,000 এে অনিক হরব না।

  আপনন আপনাে িানসক পানেবানেক আরয়ে এক-তৃতীয়াংরিে অনিক ভাড়া নহসারব বিন। 
(রিষ্টব্য: আপনাে িানসক আয় বতনি িারন আপনাে প্রিান কো ভাড়াে 1/3 এে অনিক হরব না।)

  আপনারক অবি্যই একটি ভাড়া ননয়ন্রিত বাসায় বসবাস কেরত হরব (ভাড়া সুনথিত, বেন্ট করট্াি, ভাড়া ননয়ন্রিত বহারেি, বা 
Mitchell-Lama, নিনিরেি নিনভরিন্ড, পুননননিিনিাণ, হাউনিং বিরভিপরিন্ট ফান্ড বকাম্ানন (HDFC) বকা-অপারেটিভ, িাো 213 
বকা-অপারেটিভ)।

এবং

  আপনাে নাি অবি্যই নিি, বনাটিি অফ ি্যানক্সিাি ববস বেন্ট, বা বেন্ট অিনি ারে প্রাথনিক আরবিনকােী নহসারব থাকরত হরব।

েনি আপনাে নাি নিি, বনাটিি অফ ি্যানক্সিাি ববস বেন্ট, বা বেন্ট অিনি ারে না থারক, তরব আপনারক অবি্যই উত্তোনিকাে অনিকাে 
(সাকরসিন োইেস)এে প্রিাণ নিরত হরব।

রিষ্টব্য: আপনারক অবি্যই প্ররয়ািনীয় সকি ননথ আপনাে আরবিরনে সারথ পাঠারত হরব। েনি আপনন প্ররয়ািনীয় সকি ননথ না পাঠান, 
আপনাে আরবিনটি আপনাে কারছ বফেৎ বিওয়া হরব।

2. DRIE যপ্রোগ্রোম (যরন্ট নরিজ যপ্রোগ্রোম) সম্নক্ণ ত সময়সীমো নমস কররে আনম নক করে?
প্রনতবন্ধকতা বা িােীনেক বা িাননসক সিস্যাে কােরণ েনি আপনাে আরবিন িিা কোে িন্য আরো সিরয়ে প্ররয়ািন হয় তাহরি 
আপনন অনতনেতি সিরয়ে িন্য অনরুোি কেরত পারেন। েনি আপনাে সহায়তাে প্ররয়ািন হয় বা প্রনতবন্ধকতা সংক্ান্ত প্রশ্ন থারক বা 
অনতনেতি সিরয়ে িন্য অনরুোি কেরত চান তাহরি নিপােনি রিন্ট অব্ নফনারসি অনগু্রহ করে 311 নম্বরে বফান করে নিরিনবনিটি সানভনি স 
বফনসনিরেেেরক নিরত বিনুnyc. gov/ contactdofeeo এ বোগরোগ করুন অথবা 66 John Street, 3rd Floor, New York, N.Y. এ 
আিারিে অনফরস বসািবাে বথরক শুক্বারেে িরি্য সকাি 8:30ো বথরক নবকাি 4:30 এে িরি্য আসুন।

এিননক আপনাে েনি প্রনতবন্ধকতা বা িােীনেক বা িাননসক সিস্যা না থারক, আপনাে আরবিন ফাইি কোে সিয় ব্যনতক্িী 
পনেনথিনতে কােরণ সিরয় ফাইি কেরিও আপনন বোগ্য থাকরত পারেন। সািনয়কভারব িােীনেক অসুথিতাে কােরণ হাসপাতারি ভনতনি  থাকরি 
বা আগুন, বন্যা বা প্রাকৃনতক নবপেনিরয়ে ফরি আপনাে অ্যাপােনি রিন্ট ক্ষনতগ্রস্ত হরয় োয় বা অন্য ব্যনতক্িী পনেনথিনত ঘরে তাহরি আপনাে 
আরবিরনে সরঙ্গ আপনাে িানবে বে বকারনা ননথ সহ নননিনিষ্ট পনেনথিনতে নববনৃত িিা নিরত পারেন। েনি আপনাে বকারনা প্রশ্ন থারক 
তাহরি অনগু্রহ করে 311 নম্বরে বফান করুন এবং nyc. gov/ contactdrie এ আিারিে বাতনি া পাঠান।

3. যক ভোিোররর প্রনতনিনধ এেং যকমি করর তোরো আমোরক সোহো�্য কররত পোরর?
একিন ভোিোররর প্রনতনিনধ বা যরিোন্ট নরপ. হি আপনাে িরনানয়ন কো একিন ব্যনতি নেনন আপনারক পাঠারনা সকি DRIE 
বনাটিরিে প্রনতনিনপ প্রাতি কেরবন এবং আরবিন প্রনক্য়া িরুড় আপনারক সহায়তা কেরবন। ভাড়ারেে প্রনতনননিো পনেবারেে সিস্য, 
বনু্ধ, প্রনতরবিী, বা কনিউননটিে সংথিা হরত পারে। এছাড়াও ভাড়ারেে প্রনতনননিো বকান আিািরতে অনভভাবকরবে ননরয়ানিত বে বকউ 
হরত পারে, বেিন গ্রুপ বহাি নিিাে, আইনিীবী, বনড়ষ্ আবাসন ি্যারনিাে, নানসনিং বহাি বকন্দগুনি পনেচািকবগনি, বসাি্যাি সানভনি স 
অ্যািনিননর্রেেে ইত্যানি।

একিন বেনান্ট নেপ. থাকাে ফরি আপনাে উরদ্গগুনিরক সহি হবাে সম্াবনা থারক কােণ বস আপনাে আরবিরনে নথিনত এবং/অথবা 
সুনবিা সম্রকনি  গুরুবেপপূণনি তথ্য প্রাতি কেরব। আিো আপনাে সারথ বোগারোগ কেরত না পাোে বক্ষরত্র, আপনন বনাটিি পাননন বা 
আপনারক পাঠারনা বনাটিি বঝুরত পারেন নন, আপনাে বেনান্ট নেপ. আপনারক সহায়তা কেরব।

4. যরন্ট নরিজ যপ্রোগ্রোরমর উরদেরশ্য, কোরক পনরেোররর সদস্য নহসোরে গর্য করো হয়?
পনেবারেে সিস্য নহসারব গণ্য হরত পারেন প্রাথনিক আরবিনকােী এবং বাসায় থিায়ীভারব বসবাস করেন এিন বকউ। একিন প্রকৃত 
বানসন্া, ববািনি াে বা সাবরেনান্ট নেনন পনেবারেে প্রিারনে সারথ সম্নকনি ত নন নতনন পনেবারেে সিস্য নহসারব গণ্য হরবন না। আপনারক 
অবি্যই পনেবারেে সকি সিস্যরিে তানিকা আরবিরনে িরি্য নিরত হরব এবং আরগে বছরে (আপনাে আরবিন পপূেণ কোে আরগে 
বছরেে) তাাঁরিে আয় বঘা্ণা কেরত হরব। েনি পনেবারেে বকান সিরস্যে গত বছরে আয় না থারক, আপনারক অবি্যই তা আরবিনপরত্র 
উরলেি কেরত হরব এবং আয় না থাকাে প্রিাণ িানিি কেরত হরব।

নিরিনবনিটি বেন্ট ইননক্ি এগরিম্িন
বেন্ট নরিি আরবিন
প্রায়িই নিজ্ানসত প্রশ্নাবিী (FAQs)

DRIE
2019

অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

আপিোর DRIE আরেদি সম্ন্ন করোর সময় অিগু্রহ করর সহোয়তোর জি্য FAQs পিুি।
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5. যক পনরেোররর সদস্য নহসোরে গর্য হরেি িো?
ববািনি াে োাঁে একটি বানড় ভাড়াে চুনতি েরয়রছ এবং আপনারক বানড় ভাড়া প্রিান করেন নতনন পনেবারেে সিস্য নহসারব গণ্য হরবন 
না। পনেবারেে সিস্যো ববািনি াে নহসারব গণ্য হরবন না। রিষ্টব্য:সুনবিা পাবাে অনিকােী হওয়াে িন্য ববািনি াে বোগ্য নন। আপনারক 
আরবিনপরত্র ববািনি ােরিে তানিকা নিরত হরব না; েনিও আপনারক অবি্যই ববািনি ারেে বথরক একটি নচঠি বপি কেরত হরব ভাড়াে অথনিোনি 
বঘা্ণা করে বেিারন উরলেি থাকরত হরব কত ভাড়া আপনারক প্রিান করে। ববািনি ারেে আয় বপি কেরবন না।

6. �নদ যকোরিো পনরেোররর যকউ ইনতমরধ্য SCRIE েো DRIE-এর জি্য আরেদি করর েোরকি তোহরে যসই পনরেোররর অপর যকউ 
SCRIE েো DRIE-এর জি্য আরেদি কররত পোররেি?
না। আইনানসুারে একসরঙ্গ বকারনা পনেবােরক SCRIE এবং DRIE-এে সুনবিা পাওয়াে অনরুিািন বিওয়া হয় না।

7. �নদ আমোর গত েছরর যকোি পনরেোররর সদস্য আমোর সোরে নছে নকন্তু আরেদি করোর সময় তোাঁরো আমোর সোরে েোস িো করর 
তোহরে?
েনি বকান ব্যনতি(ো) আপনাে আরবিন কোে আরগে বছরে বসবাস করেন নকন্তু বতনি িারন আপনাে সারথ বাস করেন না, তাাঁরিে 
আপনাে আরবিনপরত্র তানিকাভুতি বা আয় উরলেি কো প্ররয়ািন বনই।

8. কী ঘররে �নদ প্রোেনমক সুনেধো প্রোপক মোরো �োি েো থিোয়ীভোরে িোনস্ণংরহোরম চরে �োি?
েনি প্রাথনিক সুনবিা প্রাপক িাো োন, বকান নানসনিং বহারি থিায়ীভারব চরি োন বা অন্যথায় থিায়ীভারব বাসা িানি করে বিন, পনেবারেে 
একিন সিস্য নেনন বেন্ট নরিি বপ্রাগ্রারিে িন্য বোগ্যতািান পপূেণ করেরছন, নেনন আরগে আরবিরন তানিকাভুতি হরয়রছন, এবং োাঁে 
সুনবিা পাওয়াে উত্তোনিকাে িঞ্েু হরয়রছ, নতনন ববনননফে বেকওভারেে বোগ্য হরত পারেন। একটি ববনননফে বেকওভারেে আরবিন 
প্রাথনিক সুনবিা গ্রহণকােীে িতুৃ্যে বা অন্যত্র চরি োবাে 6 িারসে িরি্য, অথবা নিপােনি রিন্ট অফ ফাইন্যারসিে প্রত্যাহারেে বনাটিি 
পাঠারনাে পরেে 90 নিরনে িরি্য বপি কেরত হরব, বে তানেিটি আরগ হরব।

েনি আপনন পনেবারেে বানক থাকা একিন সিস্য হন এবং SCRIE অথবা DRIE এে িন্য বোগ্যতা অিনি রনে সকি প্ররয়ািনীয়তা পপূেণ 
করেন, তরব আপনারক অবি্যই ননম্ননিনিতগুনি বপি কেরত হরব:

 আপিোর জি্য:   একটি ববনননফে বেকওভারেে আরবিন এবং
   একটি ভাড়া চুনতি বেিারন আপনারক ভাড়ারে বা সহ-ভাড়ারে নহসারব গণ্য কো হয় অথবা
   আপনাে নবনল্ডং কতৃনি পরক্ষে বথরক নচঠি বেিারন নননিনিষ্ট কো থাকরব বে আপনাে বাসাটিরত উত্তোনিকাে অনিকাে 

েরয়রছ অথবা
   অ্যাপােনি রিন্টটিে উত্তোনিকাে অনিকাে িঞ্েু কো একটি আিািরতে আরিি

 প্রোেনমক সনুেধো প্রোপরকর জি্য:  বিথ সাটিনি নফরকে প্রিারনে দ্াো প্রিাণ কো বে প্রাথনিক সুনবিা প্রাপক িাো বগরছন। একিন 
প্রাথনিক সুনবিা প্রাপক নেনন থিায়ীভারব বাসা বছরড় অনত্র চরি বগরছন, প্রিারণে িরি্য েরয়রছ 
নানসনিং বহাি বথরক বকান নচঠি, বফিারেি, বটেে বা থিানীয় সেকারেে একটি নিি বা নচঠিরত 
ইসু্য কো আইনি োরত নতুন ঠিকানা উরলেনিত থারক।

9. যকমি করর আনম আমোর যমোর পনরেোররর আয় গরিো করে?
পনেবারেে বিাে বান ন্িক আয় হি আপনাে বান ন্িক আয় েুতি পনেবারেে সকি সিরস্যে বান ন্িক আয়। অনরুিানিত নবরয়ািরনে পে বিাে 
পানেবানেক আয় $50,000 বা তাে কি হরত হরব। অনরুিানিত নবরয়ািনগুনি হি বফিাোি, বটেে, থিানীয়, নচনকৎসা এবং বসাি্যাি 
নসনকউনেটি কে। আপনাে 2018 এে বানক থাকা পনেিাণ ব্যবহাে করে অথবা IRS ফিনি 1040; ফিনি IT-201 এ ননথবধি তরথ্যে 
িপূি্যায়ন অনসুারে বিাে কে সহ গণনা কেরত পারেন। রিষ্টব্য: স্ব-ননেুতি ব্যনতিরিে বক্ষরত্র Medicare বপরিন্ট কাো হরব না; আপনাে 
বসাি্যাি নসনকউনেটি করে েরয়রছ আপনাে বফিারেি স্ব-কিনিসংথিারনে করেে 81%।

অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

(আপনাে পনেবারেে বিাে বান ন্িক আয় 
ননিনিােণ কেরত ইনকাি ওয়াকনি নিে বিিুন।)

যকমি করর আনম আমোর আরয়র 1/3 নির্ণয় 
করে?

আপনাে পনেবারেে বিাে বান ন্িক আয় গণনা 
করুন এবং বসটিরক 36 দ্াো ভাগ করুন।

আরবিনকােীে আরগর েছররর 
বান ন্িক আয়

পনেবারেে আরগর েছররর 
বান ন্িক আয়

পনেবারেে আরগর েছররর 
বান ন্িক আয়

উদোহরর নহসোরে �নদ আপিোর 
েোন ্্ণক পনরেোনরক আয় 

এইরকম হয়
তোহরে আপিোর মোনসক 

আয় এইরকম হরে

য�োগ্য হওয়োর জি্য আপিোর 
মোনসক ঘর ভোিো এর যেরক 

যেশী হরত হরে

$15,000.00 $1,250.00 $416.67

$20,000.00 $1,666.67 $555.56

$25,000.00 $2,083.33 $694.44

$30,000.00 $2,500.00 $833.33

$35,000.00 $2,916.67 $972.22

$40,000.00 $3,333.33 $1,111.11

$50,000.00 $4,166.67 $1,388.89
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অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

10. যকমি করর আমোর অেনধ্ণত ভোিো নির্ণয় করে?
আিো হয় আপনাে ঘে ভাড়া আরগে পনেিাণ অথবা আপনাে িানসক আরয়ে 1/3 অংি অবনিনিত কেব, বেটি ববনি হরব।

11. �নদ আনম আরগর েছরর য�োগ্যতো অজ্ণ ি কররত িো পোনর, আনম নক পিুরোয় আরেদি কররত পোনর?
হ্যাাঁ। উিাহেণ নহসারব: েনি আপনন আপনাে 2017 এে আরয়ে নভনত্তরত বোগ্যতা অিনি ন কেরত না পারেন, এবং আপনাে 2018 এে 
আয় কি থারক, আপনন 2019 -বত পুনোয় আরবিন কেরত পারেন এবং 2018 এে িন্য প্ররয়ািনীয় সকি আরয়ে প্রিাণ বপি করুন।

12. আনম আমোর আরেদরি শোরীনরকভোরে স্বোক্র কররত িো পোররে কী হরে?
অনরুিানিত পাওয়াে অব্ অ্যােনননি (POA) আরছ এিন বকান ব্যনতি বা আিািত ননেুতি অনভভাবক প্রাথনিক সুনবিা প্রাপরকে হরয় ননথরত 
স্বাক্ষে কেরত পারেন। DRIE োরত ফাইরি তথ্য োিরত পারে এবং সিস্ত DRIE বোগারোগ POA বা অনভভাবরকে কারছ পাঠারনা হরয়রছ 
তা নননচিত কেরত অনগু্রহ করে আরবিরনে সরঙ্গ পাওয়াে অব্ অ্যােনননি বা আিািরতে আরিি িিা নিন।

13. প্রর�োজ্য নেরয়োজি কী কী?
বফিারেি, বটেে, নসটি এবং বসাি্যাি নসনকউনেটি ে্যাক্স হরিা প্ররোি্য নবরয়ািন। আপনন 2018 এে আপনাে করেে বহৃত্তে অংি ননরত 
পারেন অথবা আপনাে বিাে কে িপূি্যায়ন কোরত পারেন। িরন োিরবন বে Medicare বপরিন্ট প্ররোি্য কতনি ন নয়।

14. নেরেচ্য আয় কী �ো আমোরক য�োগ্যতো নির্ণরয় অেশ্যই জোিোরত হরে?
ননরচে তানিকায় DRIE কিনিসপূচীরত নবরবচ্য আরয়ে উৎরসে তানিকা েরয়রছ। েনি আপনন এবং আপনাে পনেবারেে সিস্য এই উৎসগুনিে 
বেরকান একটি বথরক বকান আয় করেন, আপনারক এই তথ্য আরবিনপরত্রে সারথ বিওয়া ইনকাি ওয়াকনি িীরে নিরত হরব এবং ননরিনিি 
অনেুায়ী ননথপরত্রে প্ররয়ািনীয় প্রিাণ সংেুতি কেরত হরব।

 – বসাি্যাি নসনকউনেটি (SSA, SSI, SSDI) 
(SSA-1099 এে প্রনতনিনপ অথবা SSI সুনবিা প্রিারনে 
নচঠিে নপ্রন্টআউে সংেুতি করুন)

 – ববতন/িিনুে/টিপস্ 
(W-2’ে স্ব-ননেুনতি সহ সংেুতি করুন)

 – ব্যবসানয়ক আয় 
(নিনিউি C, S-কপনি ে্যাক্স নেোননি এে সারথ K-1 বা 
পােনি নােনিপ ে্যাক্স নেোননি সংেুতি করুন)

 – কেরোগ্য ও কে অরোগ্য সুি 
(সকি 1099-INT এবং কে অরোগ্য সুরিে িন্য বছে 
বির্ে নববনৃত সংেুতি করুন)

 – কেরোগ্য ও কে অরোগ্য সুি 
(সকি 1099-DIV এবং কে অরোগ্য নিনভরিরন্ডে িন্য 
বছে বির্ে নববনৃত সংেুতি করুন)

 – IRA আয় 
(সুি, িভ্যাংি, বা পুাঁনিে উপে িারভে একটি প্রনতনিনপ 
সংেুতি করুন)। আপনাে নবতেরণে অথনিোনি অন্তভুনি তি 
কেরবন না।

 – বপনিন, অ্যানইুটিি ও নেোয়ােরিন্ট লি্যানস 
(1099R নববনৃত সংেুতি করুন এবং এে সারথ কেরোগ্য ও 
কে অরোগ্য বপনিন সংেুতি করুন)

 – বভোরেসি অ্যারফয়াসনি (VA) নিরিনবনিটি বপনিন বা 
করম্রসিিন ববনননফেস 
(নববনৃতে নচঠি সংেুতি করুন)

 – ইউনাইরেি বটেেস বপাটোি সানভনি স (USPS) নিরিনবনিটি 
বপনিন বা নিরিনবনিটি করম্রসিিন ববনননফেস 
(বান ন্িক ববনননফে নববনৃত সংেুতি করুন)

 – িপূিিনী িাভ 
(আনথনিক সংথিা বথরক িপূিিনী িারভে নববনৃত অন্তভুনি তি করুন)।

 – ভাড়া বথরক আয়  
(সিস্ত সম্নত্ত বথরক প্রাতি)

 – ববািনি ারেে বথরক প্রাতি ভাড়া

 – বানড় ভাড়া সহায়তা (ভতুনি নক)

 – পনেবাে এবং/অথবা বনু্ধরিে বথরক ভাড়া বাবি গ্রহণ কো 
অথনি  
(সংেুতি নচঠিরত কাে বথরক আপনন োকা বপরয়রছন এবং কত 
োকা বপরয়রছন তা বিনু)

 – নিরিনবনিটি/ওয়াকনি ােস ক্ষনতপপূেরণে অথনিপ্রিান/আনএিলিরয়রিন্ট 
ইসি্ুযরেসি ববনননফেস 
(প্রিারনে নচঠি সংেুতি করুন)

 – এরটেে বা ট্াটে বথরক আয় 
(এরটেে বা ট্ারটেে ইনকাি ে্যাক্স নেোননি সংেুতি করুন)

 – আপনাে প্রাতি কো বিােরপা্ এবং/অথবা চাইল্ড সারপােনি  
বপরিন্টস্ 
(আিািরতে আরিি সংেুতি করুন)

 – িয়ুা/িোনে বিতা (1099-MISC সংেুতি করুন)

 – সেকানে সহহায়তা এবং/অথবা অন্যান্য আরয়ে উৎস  
(প্রিাণ সংেুতি করুন)

 – ঋণ বানতি

15. য�োগ্যতো নিধ্ণোরররর সময় যকোি আয় েোদ �োরে �ো আপিোরক জোিোরত হরে িো?

– নগি উপহাে

– বংিগনত

– একটি ব্যনতিগত আঘারতে িািিা বথরক প্রিত্ত ক্ষনতপপূেণ

– জ্ািানন সহায়তা অথনিপ্রিান

– আয়কে বফেৎ

– IRA বোিওভােস (IRAs অন্যান্য অবসে অ্যাকাউন্টরস বোিি 
ওভাে)

– সানলিরিন্টাি ননউনট্িন অ্যানসরটেসি বপ্রাগ্রাি (SNAP) সুনবিা 
ো আরগ ফুি টে্যাম্ বপ্রাগ্রাি নহসারবও পনেনচত নছি
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অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

16. কী হরে �নদ আপনি েো পনরেোররর যকোি সদরস্যর আরগর েছরর আয় িো েোরক?
ননরচ তানিকাভুতি ননথগুনি ো আিো গ্রহণ কেব েনি আপনন িানান বে আপনন এবং/অথবা বকান পনেবারেে সিস্য কে বছরেে বকান 
আয় না থারক:

 IRS নন-ফাইনিং নচঠিে োচাইকেণ অথবা

 পপূণনি সিরয়ে নিক্ষাথথী োচাইরয়ে নচঠি অথবা

 বসাি্যাি নসনকউনেটি অ্যািনিননর্রেিন এে বথরক একটি নচঠি বেিারন উরলেি থাকরব আপনন 2018 বত বকান সুনবিা পাননন

17. যকোি িনেপরে একটি য�োগ্যতো অজ্ণ ি করো যফডোরোে নডরজনেনেটি প্রোনপ্তর প্রমোর নহসোরে গ্রহরর�োগ্য?

  DRIE এে িন্য আরবিরনে আরগ েনি আপনারক সম্প্রনত একটি প্রনতবন্ধকতা সুনবিা (নিরিনবনিটি ববনননফে)বিওয়া হরয় থারক, 
তাহরি আিো আপনারক আরগে বছরেে িন্য অন্য সকি পনেবারেে আরয়ে ননথ নচঠিে সারথ িরুড় নিরত বিব।

  েনি আপনন SSI পান, অনগু্রহ করে আরগে বছরেে িন্য SSI বপরিরন্টে একটি বরেকিাউন নচঠি পাঠান।

  েনি আপনন SSDI পান, আপনন আরগে বছরেে িন্য একটি SSA–1099 ফরিনি পাঠারত পারেন ো আপনন আরবিন কেরছন (উিাঃ 
েনি আপনন 2019 বত আরবিন করেন, তরব আপনারক অবি্যই 2018 এে িন্য একটি SSA–1099 ফিনি িিা নিরত হরব)।

  েনি আপনন VA নিরিনবনিটি বপনিন বা নিরিনবনিটি করম্নরসিন সুনবিা পান, অনগু্রহ করে আরগে বছরেে িন্য বপরিরন্টে একটি 
বরেকিাউন নচঠি পাঠান।

  েনি আপনন USPS নিরিনবনিটি বপনিন বা নিরিনবনিটি করম্নরসিন সুনবিা পান, অনগু্রহ করে আরগে বছরেে িন্য বপরিরন্টে 
একটি বরেকিাউন নচঠি পাঠান।

  েনি আপনন বতনি িারন নিরিনবনিটি-সম্নকনি ত Medicaid পান, অনগু্রহ করে আপনাে বসাি্যাি নসনকউনেটি বনাটিস অফ অ্যাওয়ািনি  পত্র 
পাঠান, বা অন্যান্য প্রিাণানি বেিারন আপনাে SSI বা SSDI সুনবিাগুনি প্রকৃতভারব প্রিত্ত হয়।

18. আনম থিোয়ীভোরে আরগর েছররর মরধ্য অেসর গ্রহর কররনছ এেং আমোর আয় এই েছরর একই িয়। আমোরক আরয়র যকোি তে্য 
প্রদোি কররত হরে?
আপনারক অবি্যই আরগে বছরেে বিাে আয় বপি কেরত হরব তৎসহ আপনাে ববতন, অবসেকািীন আয়, এবং আপনাে আরগে 
ননরয়াগকতনি াে বথরক নচঠি বেিারন আপনাে অবসরেে তানেি উরলেি থাকরব। আিো আপনাে 12 িারসে অবসরেে আয় প্ররিটি কেব।

19. আমোর েোসো নক য�োগ্য?
আপনাে বাসারক অবি্যই একটি ভাড়া সুনথিত, বেন্ট করট্ািড্, Mitchell-Lama, নিনিরেি নিনভরিন্ড, পুননননিিনিাণ, হাউনিং বিরভিপরিন্ট 
ফান্ড বকাম্ানন (HDFC) বকা-অপারেটিভ, িাো 213 বকা-অপারেটিভ বা বেন্ট নিিান্ড/নসরঙ্গি রুি অকুরপনসি (SRO)।

20. নক ধরররর েোসো য�োগ্য িয়?
েনি আপনাে বাসা নন-বেগুরিরেি (ন্যাে্য বািারেে ভাড়া)হয়, আপনন বোগ্য হরবন না।
েনি আপনাে বাসা নন-বেগুরিরেি বকাঅপারেটিভ হয়, আপনন বোগ্য হরবন না।
েনি আপনন একটি বসকিন 8 ভতুনি নক গ্রহণ করে থারকন, তাহরি আপনন বোগ্য হরবন না।
আপনন েনি একটি 1, 2, বা 3 পনেবারেে বানড়রত বাস করেন, আপনন বোগ্য হরবন না।
েনি আপনাে একটি সাবনিি থারক, আপনন বোগ্য হরবন না।
আপনন েনি একটি NYCHA বিভািপরিন্ট এে একটি বাসায় বসবাস করেন, আপনন বোগ্য হরবন না।
আপনন েনি ি্যানহােন, রেনক্স, ব্রুকনিন, কুইসি অথবা টোরেন আইি্যান্ড এে বাইরে বাস করেন, আপনন বোগ্য হরবন না।

21. আমোরক যকোি িনেপরে অেশ্যই যপশ কররত হরে য� আমোর েোসো যরন্ট যরগুরেররড?
সনুথিত ভোিোর জি্য: আপনারক অবি্যই আপনাে বতনি িান নিি বপি কেরত হরব নিি ো আপনন আরবিরনে সিয় আপনারক এবং 
আপনাে িনিে িানিকরক নিরি অবি্যই সই কেরত হরব।

যরন্ট কির্োন্ড ভোিোরররদর জি্য : আপনন অবি্যই আপনাে ি্যানক্সিাি কারিরটিরবি বেন্ট ফিনি RN-26 -এে বতনি িান এবং আরগে 
বনাটিস সহ আপনাে বতনি িান এবং আরগে িানিরকে নেরপােনি  এবং জ্ািানন িেরচে অ্যািিাটেরিরন্টে সাটিনি নফরকিন, ো ফুরয়ি কটে 
অ্যািিাটেরিন্ট ফিনি(ফিনি RA33.10) নারিও পনেনচত, তা িিা বিরবন।

ভোিো নিয়ন্রিত যহোরররের ভোিোরররদর জি্য, নসগেে রুম অকুরপসিী ইউনির (এসআরও): আপনন অবি্যই আপনাে িানিরকে সই কো 
একো ভাড়া বাড়ারনাে নচঠি এবং DHCR ভাড়াে ইনতহাস বা DHCR অ্যাপােনি রিন্ট বেনির্রেিরনে একো করে কনপ িিা কেরবন।

Mitchell-lama-র ভোিোরররদর জি্য, সীনমত েভ্যোংশ, পিুরুন্নয়ি, হোউনজং যডরভেপরমন্ট ফোন্ড যকোম্োনি (HDFC) যকো-
অপোররটিভ এেং ধোরো 213 সমেোয়: আপনি অেশ্যই জমো কররেি: আপনাে ি্যারনিরিন্ট অনফরসে একটি ইনতহারসে নপ্রন্টআউে বা 
নচঠি োরত আপনাে বি্ ভাড়া বাড়াে তানেি, ভাড়া বাড়াে আরগ বে োনি িিা কো হরয়রছ এবং ভাড়া বাড়াে পরে বে োনি 
িিা কো হরয়রছ তা নবরি্ভারব ননরিনিি কো থাকরব; এবং েনি প্ররোি্য হয়, তাহরি আপনাে পানেবানেক আরয়ে একো হিফনািা।
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অনগু্রহ করে পড়ুন নকন্তু আপনাে আরবিরনে সরঙ্গ িিা কেরবন না।

22. আনম য� েোনি ভোিো নদই তো আইনি েোনি ভোিোর যেরকও কম (এটিরক অগ্রোনধকোরমপূেক েোনি ভোিো েরে উরলেখ করো হয়), 
কীভোরে আমোর যরিোরজি যরন্ট গরিো করো হয়?
আিো সািােণত আইনী ঘে ভাড়াে উপে নভনত্ত করে ঘে ভাড়া নননিনিষ্ট কনে। েনিও এইসব পনেনথিনতে বক্ষরত্র নকছু ব্যনতক্ি আরছ:

i) েনি আপনাে কারছ এিন বকান নিি থারক বেিারন অগ্রানিকােিপূিক ভাড়া নিি োইিাে েরয়রছ োরত স্পষ্ট করে বিা আরছ বে 
আপনন ভাড়াটিয়ারূরপ েতনিন থাকরবন ততনিন কি ভাড়া বথরকই োরব, আপনাে ভাড়া আরগে অগ্রানিকােিপূিক ভাড়া বা আপনাে 
িানসক 1/3, এে িরি্য বেো ববনি হরব বসটিই নথিেীকৃত হরব।

ii) েনি আপনন বিা ইনকাি হাউনিং ে্যাক্স বক্নিে (LIHTC) ইউননরে থারকন এবং আপনন েনি একটি LIHTC বেন্ট োইিাে প্রিান 
করেন, তাহরি আপনাে ভাড়া আরগে LIHTC ভাড়া বা আপনাে িানসক আরয়ে 1/3, এে িরি্য বেো ববনি হরব বসটিরত নথিেীকৃত কো 
হরব।

23. আমোর যমজর ক্যোনপরোে ইমপ্রুভরমন্ট (MCI) চোজ্ণ  আরছ, DRIE কী এর জি্য যপ কররে?
হ্যাাঁ। েনি আপনাে আরবিরনে তানেরিে 90 নিরনে িরি্য বিিে ক্যানপোি ইিপ্রুভরিন্ট (MCI) অিনি াে িানে কো হয়, তাহরি ফাইনাসি 
বসই বনিনিত োনি সংগ্রহ কেরব।
রিষ্টব্য: েনি আপনন আরবিনপত্র িিা বিবাে 90 নিন আরগ বিিে ক্যানপোি ইিপ্রুভরিন্ট (MCI) অিনি াে িানে কো হয়, তাহরি আপনন 
বনিনিত MCI বপ কোে িন্য িায়ী থাকরবন। আপনাে বরিারিন বেন্ট অ্যািাউরন্ট MCI বোগ কো হরব।

24. আমোর সনুেধো েো আরেদি প্রনক্রয়োর নে্রয় আমোর �নদ যকোরিো প্রনে েোরক তোহরে আনম কোর সোরে য�োগোর�োগ কররত পোনর?
েনি আপনাে কনম্উোে ব্যবহারেে সুরোগ থারক, তাহরি আপনন DRIE-এে নব্রয় প্ররশ্নে িন্য নিপােনি রিন্ট অফ নফনাসি ওরয়বসাইে 
nyc. gov/ contactdrie বত একটি অনসুন্ধান পত্র িিা নিরত পারেন। এছাড়াও আপনন 311-বত বফান কেরত পারেন অথবা আিারিে 
ওয়াক-ইন-বসন্টারে এরস বিিা কেরত পারেন:
66 John Street, 3rd Floor
New York, NY, 10038
কারিে সিয়: বসািবাে-শুক্বাে, সকাি 8.30 - নবকাি 4.30

েনি আপনাে সহায়তাে প্ররয়ািন হয় বা প্রনতবন্ধকতাে কােরণ আপনন আরবিন বা ননথপত্র িিা কেরত না পারেন তাহরি অনুগ্রহ করে 
311-এ বফান করে DOF এে নিরিনবনিটি সানভনি স বফনসনিরেেেরক চান। েনি SCRIE/DRIE কিনিসপূনচ ও কীভারব আরবিন কেরত হরব 
বস সম্রকনি  সািােণ প্রশ্ন থারক তাহরি অনগু্রহ করে 311-এ বফান করুন অথবা nyc. gov/ contactscrie বা nyc. gov/ contactdrie এ 
আিারিে বাতনি া পাঠান।

25. আমোর আরেদি েো সনুেধোর নে্রয় য� নসদ্োন্ত যিওয়ো হরয়নছে, আনম �নদ যসরো েুঝরত িো পোনর তোহরে আনম কোর �োরে 
য�োগোর�োগ করে?
সিস্ত বেন্ট নরিি বপ্রাগ্রাি আরবিনকােীো োো একটি সেকােী অব্যাহনতে অনুরিািন, অস্বীকাে, বা প্রত্যাহারেে বনাটিি বপরয়রছ, 
তারিে SCRIE/DRIE আরবিন এবং সুনবিাে নব্রয় উরদ্রগে সিািান কেরত সাহাে্য িাভ কেবাে অনিকাে আরছ। SCRIE/
DRIE-এে ন্যায়পাি আপনাে আরবিন প্রনক্য়া সম্পূণনি হওয়াে পরেই আপনাে আরবিন বা সুনবিাে নব্রয় সিস্যা িনাতি কেরত 
ও তাে সিািান কেরত পারেন। আপনন SCRIE এে সাহারে্যে িন্য তারিে সারথ বোগারোগ কেরত পারেন DOF ওরয়বসাইে 
nyc. gov/ contactscrieombuds -বত অথবা DRIE এে সাহারে্যে িন্য nyc. gov/ contactdrieombuds -বত নগরয়।

26. আনম নকভোরে ফম্ণগুরেো যপরত পোনর?
সিস্ত ফিনি আিারিে ওরয়বসাইে nyc. gov/ rentfreeze বত নগরয় িাউনরিাি কো োরব। আিারিে ওয়াক-ইন-বসন্টারেও ফিনি পাওয়া োয়। 
311-এ বফান করে আপনন বকারনা ফিনি িাকরোরগ পাঠিরয় বিবাে িরন্যও অনরুোি কেরত পারেন।

27. আমোর নেরজর নে্রয় েো আমোর আইিসম্মত ভোিোর রোনশর নেেোরদর নে্রয় �নদ যকোরিো সমস্যো েোরক তোহরে আনম নক কররত 
পোনর ?
নিরিে নব্রয় অনসুন্ধারনে িন্য, ভাড়াে নববাি বিোরনাে িন্য, বা আপনাে িানিক নিি না বিবাে কােরণ একটি অনভরোগ িারয়ে 
কোে িন্য, ভাড়ারেো নিনভিন অফ হাউনিং অ্যাণ্ড কনিউননটি নেননউয়াি (DHCR)-এ বোগারোগ কেরত পারেন। DHCR -এে 
সারথ বোগারোগ কো বেরত পারে:
স্বশরীরর: Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, New York 11433
যফোরির মোধ্যরম: 718-739-6400
ইরমরের মোধ্যরম: RentInfo@nyshcr.org. Mitchell-Lama যকেেমোরে।

28. আমোর অ্যোপোর্ণ রমরন্টর ভোিোর রোনশর নে্রয় আমোর �নদ যকোরিো প্রনে েোরক তোহরে আনম নক কররত পোনর?
নসটি স্পনসে কো Mitchell-Lama উন্নয়রনে নব্রয় আরো তরথ্যে িন্য,অনগু্রহ করে ননউ ইয়কনি  নসটি বিভিপরিন্ট অফ হাউনিং 
নপ্রিােরভিন অ্যাণ্ড বিভিপরিন্ট (HPD)-ে সারথ বোগারোগ করুন।
যফোি মোরফত: 212-863-6500
ইরমরের মোধ্যরম: Mitchell-Lama@hpd.nyc.gov
বটেরেে স্পনসে কো Mitchell-Lama উন্নয়রনে নব্রয় আরো তরথ্যে িন্য, অনগু্রহ করে ননউ ইয়কনি  বটেে বহািস্ অ্যাণ্ড কনিউননটি 
নেননউয়ািস্ (HCR) বিিুন।
যফোি মোরফত: 866-463-7753
তোরদর ওরয়েসোইর যদখুি: http://nyshcr.gov/AboutUs/Offices/HousingOperations/faqs.htm


