
দ্যা এমার্জে ন্সি রেন্টাল অ্যান্সিস্ট্যাি ররাগ্রাম (ERAP) 
আবেদন শুরুর তাররখ জনু 1, 2021 

আপনাে যা জানা রর্ াজন 
 
 
এই প্রাগ্রাম সম্ববে আরও জানার জনয এখাবন যান: https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/ 
 
 
ERAP কার্ক বর্ল? ERAP হ'ল রনউইয়র্ক  প্েট অরিস অি প্টবপারারর অযান্ড রিবসরেরলটি অযারসেযান্স পররচারলত 
এর্টি প্রাগ্রাম, যা মাচক  13, 2020 তাররখ  পযকন্ত েবর্য়া ভাড়া ও উটিরলটি োেদ অর্ক পররব াধ র্রবত সহায়তা 

র্বর। 

যরদ আপরন ভাড়াবট হন, এেং যরদ আপনার ভাড়া োরর্ র্াবর্, তবে আপরন গত 12 মাস অেরধ েবর্য়া ভাড়া 

এেং আপনার ইউটিরলটি সংস্থার েবর্য়া রেল, যরদ োরর্ র্াবর্, পররব াধ র্রার জনয আবেদন র্রবত পাবরন। 
ভাড়া এেং ইউটিরলটিগুরলর রেল মাচক  13, 2020-এর পর প্র্বর্ েবর্য়া র্ার্বত হবে। 

এই প্রাগ্রাবমর জনয আবেদন র্রবত আপনার প্র্ানও ইজারা র্ার্ার রবয়াজন হবে না। এই প্রাগ্রাবম আবেদন র্রার 

জনয আপনার প্র্ানও আোসন আদালবতর মামলায় জরড়ত র্ার্ার রবয়াজন প্নই। 

প্য ভাড়াবটবদর পরুাবনা ভাড়া েবর্য়া আবে, তারা পুরাবনা েবর্য়ার সাবর্ সাবর্ ভরেষ্যবতর ভাড়া পাওয়ার প্েবেও 

সহায়তা প্পবত পাবরন। ভরেষ্যবতর ভাড়া পাওয়ার প্যাগযতা অজক বনর জনয, আপনাবর্ অে যই এমন এর্জন হবত 

হবে রযরন উপাজক বনর 30  তাং  রনয়রমতভাবে ভাড়া রহসাবে রদবয় র্াবর্ন। ভরেষ্যবতর ভাড়ার জনয সহায়তা 
রদান রতন মাবসর মবধয সীমােদ্ধ। 

আপনার অরভোসবনর রস্থরত রনরেকব বষ্ আপরন প্রাগ্রাবমর জনয আবেদন র্রবত পাবরন। 

িহা তা পাও াে জনয আন্সম কীভার্ব রযাগ্যতা অ্জে ন কেব? 

(িবোন্সিক গুরুত্বপরূ্ে ন্সবষ  হ'ল িহা তা পাও াে জনয আপনাে ভাডা বর্ক া থাকর্ত হর্ব।) 

আপরন সহায়তা প্পবত পাবরন রর্না তা প্োঝার জনয দটুি রশ্ন আবে। 

1) আমার উপাজক ন খেু র্ম রর্? 

2) COVID চলার্ালীন সমবয় আমার উপাজক ন হ্রাস প্পবয়বে রর্, অর্ো আমার েযয় খুে প্ের  েৃরদ্ধ প্পবয়ে রর্? 

আমাে উপাজে ন খুব কম ন্সক? 

আপনার উপাজক বনর রহসাে র্রোর জনয আপনাবর্ আপনার সমগ্র পররোবরর উপাজক ন এেং র্র প্র্বট প্নওয়ার 
আবগর উপাজক ন (বমাট উপাজক ন, র্র র্াটার পবর োরড়বত রনবয় যাওয়া উপাজক ন নয়) রহসাবের মবধয রাখবত 

হবে। 

 এোড়াও, আপরন 2020 সাবলর সমগ্র উপাজক ন, অর্ো প্য মাবস আপরন আবেদন জমা রদবয়বেন প্সই মাবসর 
উপাজক ন (আপনার মারসর্ উপাজক ন x 12 মাস) রেবেচনা র্রবত পাবরন। নীবচর তারলর্াটি রেরভন্ন 

https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/


পররোবরর আর্ার অনুযায়ী উপাজক বনর স্তর প্দখাপ্চ্ছ। যরদ আপনার প্মাট উপাজক ন তারলর্াটির সংখযাটিবত 

অর্ো তার নীবচ র্াবর্ তবে আপরন প্যাগয হবেন। (পররোবরর সদসয সংখযা 6-এর প্ের  হবল এখাবন 
পরাম ক র্রুন): 

 
HH আর্ার 1 েযরির 

HH 
2 েযরির 
HH 

3 েযরির 
HH 

4 েযরির 
HH 

5 েযরির 
HH 

6 েযরির 
HH 

প্মাট 
উপাজক ন 

$66,850 $76,400 $85,950 $95,450 $103,100 $110,750 

 
 উপাজক বনর মবধয র্ী র্ী গণ্য হয় প্স সপবর্ক  আরও তবর্যর জনয র্ল র্রুন: 1-844-NY1-RENT (1-

844-691-7368) 
 

আমাে ন্সক অ্িচ্ছলতাে অ্ন্সভজ্ঞতা হর্ র্ে? 

 
 অসচ্ছলতার উদাহরণ্গুরল: 

o আনএমপ্লয়বমন্ট ইন্সুবরন্স প্েরনরিট (UIB) রারি; 
o উপাজক ন হ্রাস; 
o রনবজর অর্ো পররোবরর প্র্ানও এর্জন সদবসযর COVID-19 প্রাগাক্রান্ত হওয়ার র্ারবণ্ 

যত্ন প্নওয়া োেদ খরচ, রচরর্ৎসার জনয খুচরা েযয় সবমত; 
o পররোবরর এর্জন সদবসযর মৃতুযর র্ারবণ্ েযয়; 
o রেদযালয় েে র্ার্ার র্ারবণ্ র শুবদর যবত্নর জনয অরতররি েযয়। 

 
আন্সম কখন আর্বদ্ন কেব? 

 
যত শীঘ্র িম্ভব আপনার আবেদন র্রা উরচত। (আবেদন শুরুর তাররখ জনু 1, 2021) আপনার আবেদন র্রা 
শুরু র্রা, এেং তারপবর আপরন তা সপূণ্ক না র্রবলও তা সংরেণ্ র্রা গুরুত্বপূণ্ক। আপরন যখন আপনার 
আবেদনটি সংরেণ্ র্রবেন তখন আপনাবর্ এর্টি আবেদবনর নম্বর প্দওয়া হবে। এই নম্বরটি রনরিতভাবে 
সংরেণ্ র্রবেন, যাবত রেরাম প্নওয়ার রবয়াজন হ'বল পবর রিবর এবস আোর আবেদনটি রনবয় র্াজ র্রবত 
পাবরন। 
 

আবেদন র্রার সমবয় আপনার যরদ সহায়তার রবয়াজন হয় তাহবল NYC-প্ত এমন সংগঠন আবে যারা আপনাবর্ 
সহায়তা র্রবত পারবে। েবর্য়া অর্ো পরুাবনা ভাড়া সংক্রান্ত রেষ্বয় সহায়তার জনয 311-প্ত র্ল র্রুন। আপরন 
NY প্েট ERAP প্হল্পলাইনবর্ এখাবন 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) র্ল র্রবত পাবরন। 
 
আপরন যরদ এই প্রাগ্রাবমর জনয আবেদন র্বরন, এেং আপনার ভাড়ার অর্ক রদান র্রা হয়, তবে আপরন রর্েু 
সমবয়র জনয উবচ্ছদ হওয়া প্র্বর্ রো পাবেন। আপরন যখন এই প্রাগ্রাবম আবেদন র্বর এর্টি রসদ্ধাবন্তর জনয 
অবপো র্রবেন, প্সই সমবয় আপনার োরড়র মারলর্ আপনাবর্ উবচ্ছদ র্রবত পারবেন না। 
 
যন্সদ্ আন্সম মার্ে  13, 2020-এে আর্গ্ে িম  রথর্ক অ্থে পন্সের্শাি কো বান্সক রের্খ থান্সক, অ্থবা 12 মার্িে রবন্সশ 

https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/ERAP-80-area-median-income.pdf


পেুার্না ভাডা বর্ক া থার্ক, তাহর্ল কী হর্ব? 

 
ERAP-এর অধীবন না র্ার্া অর্ক পররব াবধর জনয আপরন হয়বতা  হরবর্ ওয়ান- ট রিল অনুদাবনর জনয 
আবেদন র্রবত সেম হবত পারবেন। অে য  হরটিবত রর্বম আপনাবর্ ERAP প্রাগ্রাবম আবেদন র্রবত হবে। 
 
অরতররি সহায়তার জনয: 

 
1. NY প্েট ERAP প্হল্পলাইনবর্ 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) নম্ববর র্ল র্রুন 
2. পুরাবনা ভাড়া অর্ো েবর্য়া ভাড়া সংক্রান্ত রেষ্বয় সহায়তার জনয 311 নম্ববর র্ল র্রুন। আবেদন 

র্রাবত সহায়তা র্রার জনয আপনার সাবর্ র্ারুর প্যাগাবযাগ র্ররবয় প্দওয়া হবে। 


