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নিউ ইয়র্ক স্টেট  

গৃহের মানিহর্র জিয ভাড়ার সোয়তার র্ম কসূচী 

বানড়ওয়ািা এবং সম্পনির মানির্হের জিয তথ্য - িনথ্ স্টচর্নিে 

নিউ ইয়র্ক স্টেট িযোন্ডিিক স্টরন্টোি অযোনসেযোন্স স্টরোগ্রোম (New York State Landlord Rental Assistance Program, 

LRAP) স্ট োগ্য বোন়িওয়োিো এবং সপনির মোনির্ম্ের ভো়িোম্টম্ের র্োছ স্টেম্র্ বম্র্য়ো ভো়িো আেোয় র্রম্ে সহোয়েো র্ম্র 

 োরো সপনি খোনি র্ম্র নেম্য়ম্ছি অেবো  োরো এমোম্েকন্সন্স স্টরন্টোি অযোনসেযোিস স্টরোগ্রোম্মর (Emergency Rental 

Assistance Program, ERAP) েিয আম্বেি র্রম্ে অনিচু্ছর্।  

আহবেি র্রার সময়, বানড়ওয়ািা এবং সম্পনির মানির্হের যা নেহত েহব: 

• W-9 টযাক্স ফম ক, স্ট  েেয LRAP স্ট োটকোম্ি মোনিম্র্র অযোর্োউম্ন্ট টোই  র্ম্র রম্বশ র্রম্ে হম্ব। 

• মানির্ািার প্রমাণ, LRAP স্ট োটকোম্ি মোনির্ অযোর্োউম্ন্ট এই েেয আ ম্িোি র্ম্র। 

• ভাড়াহটর সাহথ্ নিজ সম্পােি র্রা, অেবো  নে স্টর্োি নিনখে নিে িো েোম্র্, েোহম্ি এর্টট বোনেি র্রো 

স্টের্, েহনবি স্থোিোন্তম্রর রমোণ বো স্টশষ  ুম্রো মোম্সর ভো়িো স্টেওয়োর অিযোিয িনে। নিম্ের স্ট েগুনি 

আ ম্িোি র্রুি  োম্ে র্ম ম্ে ইউনিম্টর টির্োিো, নিম্ের ভো়িোটটয়ো, মোনসর্ ভো়িোর বোধ্যবোধ্র্েো এবং 

স্বোের র্রো স্ট ে অন্তভুকক্ত েোর্ম্ব। 

• ভাড়াহটর স্টথ্হর্ বহর্য়া িা স্টেওয়া ভাড়ার িনথ্, এর্টট মোনসর্ ভো়িোর নিন্সিের্রণ িম ক আ ম্িোি র্ম্র 

অেবো মোস অিু োয়ী বম্র্য়ো ভো়িোর  নরমোণ সিোক্তর্োরর্ স্টিেোর। স্টেনর র্ম্র স্টেওয়োর নি অেবো  োনর্কং নি 

এর ভো়িো-বনহভভ কে স্ট ম্মন্ট অন্তভুকক্ত র্রম্বি িো। 

• বযাংনর্ং তথ্য LRAP স্ট োটকোম্ি মোনিম্র্র অযোর্োউম্ন্ট সরোসনর আমোিম্ের েেয টোই  র্ম্র। 

• রম্ োেয হম্ি, মোনিম্র্র হিিিোমো বো স্বোেনরে েুন্সক্ত  ো সপনি বযবস্থো িো সংস্থো/এম্েন্টম্র্ LRAP েহনবম্ির 

অিুম্মোনেে রো র্ নহসোম্ব মম্িোিীে র্ম্র। 

• সপনির মোনির্ বো এর্টট অিুম্মোনেে সপনি বযবস্থো িো সংস্থোম্র্ আম্বেি ত্র এবং সংনিষ্ট 

সোটটকনিম্র্টগুনিম্ে স্বোের র্ম্র সম্মনে েোিোম্ে হম্ব স্ট , রেি েম্েয ভো়িো বম্র্য়োর  নরমোণ সহ, সব টির্ 

এবং অিয স্টরোগ্রোম স্টেম্র্ রোপ্ত অম্ে কর সেৃশ িয়। ERAP-স্টে অংশগ্রহম্ণর েিয বোন়িওয়োিো ভো়িোম্টর সোম্ে 

স্ট োগ্োম্ োগ্ র্রোর েোনরখগুনি অবশযই রেোি র্রম্ে হম্ব,  নে আম্বেিটট এমি ভো়িোম্টম্ের েিয হয় ন নি 

এখিও ইউনিটটটম্ে বোস র্ম্রি। 

সপনির মোনির্ বো অিুম্মোনেে সপনি বযবস্থো িো সংস্থোম্র্ও নিম্ননিনখে শেকগুনির সোম্ে সম্মে হম্ে হম্ব ভো়িোর 

বম্র্য়ো অে ক গ্রহম্ণর শেক নহম্সম্ব: 

• LRAP স্ট ম্মন্ট ভো়িোম্টর সপভণ ক ভো়িোর েোয়  ভরণ র্ম্র স্ট ম্মন্ট দ্বোরো আচ্ছোনেে সমম্য়র েিয। 

• LRAP স্ট ম্মম্ন্টর আওেোভুক্ত স্ট  স্টর্োি বম্র্য়ো ভো়িোর েিয নবিনিে নি মরু্ব র্রুি। 

•  নে  নরবোরটট বেকমোম্ি ইউনিম্ট বোস র্ম্রি, েোহম্ি LRAP সহোয়েোর েিয আম্বেম্ির সময় রম্েয় মোনসর্ 

ভো়িোর  নরমোম্ণর স্টেম্র্ মোনসর্ ভো়িোর  নরমোণ বো়িোম্বি িো স্টসই মোসগুনির েিয  োর েিয ভো়িোর সহোয়েো 

রোপ্ত হম্য়ম্ছ এবং LRAP স্ট ম্মন্ট রোনপ্তর স্টেম্র্ এর্ বছম্রর েিয। 

• স্ট  েোরো এর্টট বেকমোি ভো়িোম্ট  নরবোম্রর সোম্ে অন্তে নেিবোর স্ট োগ্োম্ োগ্ র্ম্রম্ছি, েুইটট নিনখেভোম্ব, 

ERAP-স্টে অংশগ্রহণ র্রম্ে উৎসোনহে র্রোর েিয। 

•  নে  নরবোরটট বেকমোম্ি ইউনিম্ট বোস র্ম্রি, েোহম্ি  োর হম্য় LRAP স্ট ম্মন্ট র্রো হয় েোর হম্য় নিম্ের বো 

স্টহোল্ডওভোর স্টটিোন্সন্সর স্টময়োে উিীণ ক হওয়োর র্োরম্ণ LRAP স্ট ম্মন্ট রোনপ্তর স্টেম্র্ এর্ বছম্রর েিয 

 নরবোরটটম্র্ উম্চ্ছে র্রম্বি িো। এই রম্য়োেিীয়েোর এর্টট বযনেক্রম র্রো হম্ব  নে বসবোম্সর ইউনিম্ট েোর 

বো েোর র্ম ইউনিট েোম্র্ এবং সপনির মোনির্ বো মোনিম্র্র নির্ট  নরবোম্রর সেসযরো অনবিম্ি রোেনমর্ 

বোসস্থোি নহসোম্ব বযবহোম্রর েিয ইউনিটটট েখি র্রম্ে েোি।  


