
‡KvwfW 19 Gi we¯Ívi ‡iv‡a mnvqZv Kivi Rb¨ ‡m›Uvim di wWwRR K‡›U«vj (wmwWwm) 2001 mv‡ji 3 AvM÷ hy³iv‡ó«i A‡bK fvov‡U‡`i Rb¨ GKwU 

bZyb RvZxq D‡”Q` ¯’wMZv‡`k ‡NvlYv K‡i| ‡KvwfW 19 Gi D”P ev D‡jøL‡hvM¨ msµgY nv‡ii m¤§yLxb KvDw›U‡Z emevmKvix fvov‡U‡`i Rb¨ G Av‡`k 3 

AvM÷, 2021 ‡_‡K 3 A‡±vei, 2021 ch©šÍ ejer i‡q‡Q| ‡hme fvov‡U wmwWwmÕi c~e©eZ©x ¯’wMZv‡`‡ki AvIZvq ‡NvlYv Rgv w`‡q‡Qb, hvi ‡gqv` 31 ‡k 

RyjvB ‡kl n‡q‡Q, G ‡NvlYv Zv‡`i cybivq Rgv ‡`qvi c«‡qvRb ‡bB| G Av‡`k eZ©gv‡b ejer ‡÷‡Ui A_ev ¯’vbxq ¶gZv &m¤úbœ D‡”Q` wbivcËv e¨e¯’v‡K 

c«wZ¯’vcb ev evwZj K‡i bv Ges fvov‡U I Zv‡`i c«e³v‡`i DwPZ `…pZi ¯’vbxq, ‡÷U I ‡dWv‡ij wbivcËv wbwðZ Kivi Rb¨ KvR Kiv| evwo fvov I 

BDwUwjwU wej cwi‡kv‡a mnvqZv ‡`qvi Rb¨ ‡÷U I KvDw›U¸‡jvi gva¨‡g weZi‡Yi Rb¨ Ks‡M«m 40 wewjqb Wjv‡ii AwaK A_© eivÏ K‡i‡Q| Avcbvi 

GjvKvq GRb¨ Kxfv‡e Av‡e`b Ki‡Z n‡e Zv Rvb‡Z wfwRU Kiæb:  https://bit.ly/CFPBERAP

Avcbv‡`i hv Rvbv cÖ‡qvRb

• GB Av‡`‡ki AvIZvq ‡KvwfW 19 G D”P A_ev D‡jøL‡hvM¨ cwigv‡Y 

msµwgZ GjvKvmg~‡ni wm‡½j d¨vwgwj nvDR, åvg¨gvb evwo Ges 

A¨vcvU©‡g›Umn Kvh©Z mKj fvov evwo Av‡m| fvov‡U I evwo gvwjKiv 

hvPvB K‡i ‡`L‡Z cv‡ib ‡h Zv‡`i GjvKv Gi AvIZvq c‡o wKbv: 
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-
view

• GB Av‡`‡k mswkøó GjvKv¸‡jvi fvov‡U‡`i 2001 mv‡ji 3 A‡±vei 

ch©šÍ fvov cwi‡kva bv Kivi Rb¨ D‡”Q` Kivi Dci evwo gvwjK‡`i 

c«wZ wb‡lavÁv Rvwi Kiv n‡q‡Q, hw` fvov‡Uiv Zv‡`i evwo gvwj‡Ki 

Kv‡Q wmwWwmÕi ‡NvlYv Rgv w`‡q _v‡Kb| (wb‡P ‡NvlYvwU ‡`Lyb)

• ‡Kv‡bv fvov‡U hw` Zv‡`i evwo gvwj‡Ki Kv‡Q ‡NvlYvwU ‡cŠu‡Q w`‡q 

_v‡Kb, Zvn‡j evwo gvwjK fvov‡U KZ©…K evwo fvov cwi‡kva bv Kivi 

Rb¨ 2001 mv‡ji 3 A‡±ve‡ii Av‡M gvgjv `v‡qi ev nqivwb ev 

fqfxwZ c«`k©b Kivmn fvov‡U‡K D‡”Q` A_ev D‡”Q` Kivi KviY m…

wói ‡Kv‡bv c`‡¶c M«nY Ki‡Z cv‡ib bv|

• G Av‡`‡ki Øviv evwo gvwj‡Ki ‡h fvov c«vc¨ fvov evwZj A_ev fvov 

cwi‡kva eÜ Kiv nqwb A_ev c«vc¨ fvov Rwg‡q ivLvi my‡hvM m…wó 

Kiv nqwb, hv GB Av‡`‡ki ‡gqv` mgvß n‡jI c«vc¨ _vK‡e|

• G Av‡`‡k GKRb fvov‡U‡K fvov cwi‡kva bv Kiv Qvov Ab¨ wKQy 

Kvi‡Y 2001 mv‡ji 3 A‡±ve‡ii c~‡e© evwo ‡_‡K D‡”Q` Kivi 

AbygwZ ‡`qv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ i‡q‡Q: (hw` bv ‡÷U ev ¯’vbxq 

AvB‡b ÒD‡”Q` Kivi h_v_© KviYÓkw³kvjx weavb _v‡K): evwoi 

A½‡b Acivag~jK Kg©Kv‡Ð wjß nIqv; Ab¨vb¨ evwm›`v‡`i ¯^v¯’¨ ev 

wbivcËvi Rb¨ ûgwK‡Z cwiYZ bv nq; m¤úwË aŸsm A_ev m¤úwË 

aŸs‡mi ZvrÿwYK I Zvrch©c~Y© SzuwKi m„wó K‡i; ‡Kvb cÖ‡qvM‡hvM¨ 

wewìs †KvW, ¯^v¯’¨ wewa ev ¯^v¯’¨ ev wbivcËvi mv‡_ mswkøó Abyiƒc 

†Kvb wewa j•Nb K‡i, A_ev h_vmg‡q fvov cwi‡kva ev nvDwRs 

msµvšÍ Abyiƒc cvIbvi welq Qvov (wd, Rwigvbv ev m~`mn cvIbv 

cwi‡kva bv Kiv ev wej‡¤^ cwi‡kva Kiv) Pzw³-mswkøó †Kvb 

eva¨evaKZv jsNb K‡i|

Avwg wK Gi ‡hvM¨ ?

fvov‡Uiv myiÿv jv‡fi †hvM¨, hw` Zviv

• wmwWwm KZ©…K D”P ev D‡jøL‡hvM¨ msµgY nvi m¤úbœ GjvKvq emevm 

Kiv: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-
view

• Av‡q ÿwZMÖ¯’ ev wPwKrmv e¨‡qi Kvi‡Y fvov cwi‡kv‡a Amg_© nb,

• n‡Z cv‡i Avcwb 2021 mv‡j e¨w³MZfv‡e 99,000 Wjvi A_ev 

cvwievwiKfv‡e 198,000 Wjv‡ii Kg Avq Ki‡eb e‡j Avkv K‡ib, 

A_ev †Kv‡bv w÷gyjvm †PK †c‡q _v‡Kb, A_ev 2020 mv‡j U¨v· 

wiUvb© dvBj Ki‡Z nqwb,

• fvovi Rb¨ we`¨gvb †Kvb miKvwi mn‡hvwMZv Znwej †_‡K mnvqZv 

jv‡fi †Póv Ki‡eb ev K‡i‡Qb,

• Zviv K‡ZvUv w`‡Z cv‡i Zvi wfwË‡Z AvswkK fvov cwi‡kvamn m¤¢e 

n‡j Zviv †h fvov cwi‡kva Kivi Rb¨ eva¨ Zv Dcjwä Kiv.

• D‡”Q` Kiv n‡j fvov‡Uiv wK M„nnx‡b cwiYZ n‡eb A_ev Zv‡`i‡K 

NYemwZc~Y© †Kvb ¯’v‡b ev wb¥gv‡bi emev‡mi †Kvb ¯’v‡b †h‡Z n‡e 

wKbv|

GB myiÿv¸‡jv †c‡Z n‡j fvov‡U Ñ Ges evwo‡Z emevmKvix mKj 

c~Y©eq¯‹‡K Zv‡`i evwo gvwj‡Ki Kv‡Q GKwU ¯^vÿwiZ †NvlYv Rgv w`‡Z 

n‡e, hv‡Z D‡jøL _vK‡e †h Zviv †hvM¨ Ges wg_¨v ejvi AvBbvbyM `Ð 

¯^xKvi K‡i Zviv mZ¨ ej‡Qb| fvov‡Uiv †NvlYvi GKwU Kwc Ges evwo 

gvwj‡Ki mv‡_ ‡hvMv‡hv‡Mi Kwc ivL‡eb|

me¸‡jv Av`vjZ wmwWwmÕi GB Av‡`kwU‡K GKBfv‡e e¨vL¨v K‡i bv Ges 

K‡qKwU wePvi e¨e¯’vq GB myiÿv cÖ‡hvR¨ bvI n‡Z cv‡i| GB ‡NvlYvi 

e¨vcv‡i †Kvb mn‡hvwMZv †c‡j n‡j A_ev Avcwb hw` D‡”Q‡`i gy‡LvgywL 

nb. Zvn‡j AvBbMZ mn‡hvwMZv jv‡fi Rb¨ Avcbvi wjM¨vj GBW ms¯’v 

ev ¯’vbxq KwgDwbwUwfwËK msMV‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiæb|

wmwWwmÕi D‡”Q` ¯’wMZv‡`k d¨v± kxU

ADVOCATES
M A K I N G  R I G H T S  R E A L

PUBLIC

https://bit.ly/CFPBERAP
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
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উে#দ সুর(ার *ঘাষণা 
!স#ারস ফর িড)জস কে-াল এ0 ি1েভনশন (িসিডিস) এক5ট আেদশ জাির কেরেছ, যা আপিন !যখােন বসবাস করেছন !সখান !থেক উে@দ বা 
অপসারণ করা !থেক আপনােক সুরDা 1দান করেত পাের। এর অথ % হে(, আপিন যিদ /যাগ2 বেল িবেবিচত হন, তাহেল আপিন /যখােন 
বসবাস কেরন /সখােন ৩ অে;াবর, ২০২১ তািরখ পয %? থাকেত পােরন। 

এই ফরম িকভােব ব,বহার করেত হেব 
1. িসিডিস’র আেদেশর অধীেন আপিন উে@দ !থেক সুরDা !পেত পােরন িকনা তা !দখুন। আপিন যিদ একজন িবেশষেIর সহায়তা !পেত 

চান, তাহেল (৮০০) ৫৬৯-৪২৮৭ !ফােন !যাগােযাগ করেত পােরন অথবা https://www.hudexchange.info/programs/housing-
counseling/rental-eviction/ ওেয়বসাইট িভ)জট কের ইউএস িডপাটXেম# অফ হাউ)জং এ0 আরবান !ডেভলপেম# ((ঐটউ)) অনুেমািদত 
\ানীয় হাউ)জং কাউে]লেরর !ফান ন^র !জেন িনেত পােরন। 

2. আপিন !য উে@দ !থেক সুরDা লােভর !যাগ_ তা !ঘাষণা করেত পরবতa পৃcায় dাDর কeন। 

3. আপিন যার কােছ বািড় ভাড়া িনেয়েছন (!যমন: িব)gং ম_ােনজেম#, বািড় মািলক ইত_ািদ) !সই ব_)h বা !কাiািনেক আপনার dাDিরত 
!ঘাষণা 1দান কeন। আপনার !রকডX রাখার জন_ !ঘাষণা এক5ট ছিব বা কিপ রাখুন এবং !কান সমস_া !দখ িদেল িবেশষেIর সেj কথা 
বলুন। 

আপনার বািড়র মািলক যিদ িসিডিস’র আেদশ লkন কেরন, তাহেল তারা জিরমানা অথবা িনিদXl !ময়ােদ কারাদ0সহ !ফৗজদাির শা)nর সoুখীণ 
হেত পােরন। 
 

1. আিম িক *যাগ4? 
আপিন যিদ 1িত5ট কলােম অpত এক5ট কের বq !চক করেত পােরন, তাহেল আপিন !যাগ_ িবেবিচত হেত পােরন। 

কলাম A 
c আিম ২০২০ অথবা ২০২১ সােল এক5ট িsমুলাস !চক 

(ইকনিমক ইমপ_াt !পেম#) !পেয়িছ। 

c ২০২০ সােল আইআরএস এর কােছ আমােক আেয়র !কান 
িহসাব !দয়ার 1েয়াজন পেড়িন। 

c আিম িনেচ উেuিখত সুিবধাvেলার /য /কান এক5ট পা)@ 

• সািwেম#াল িনউ5xশন অ_ািসl_া] !1াyাম (SNAP) 

• !টেiারাির অ_ািসl_া] ফর িনিড ফ_ািমিলজ (TANF) 

• সািwেম#াল িসিকউির5ট ইনকাম (SSI) 

• সািwেম#াল িসিকউির5ট িডসঅ_ািবিল5ট ইনকাম (SSDI) 

c ২০২০ অথবা ২০২১ সােল আিম এককভােব ৯৯,০০০ 
ডলােরর কম অথবা !যৗথভােব ১,৯৮,০০০ ডলােরর কম 
আয় কেরিছ (অথবা আয় করার আশা করিছ)। 

উপেরর /কানAটই নয় — আপিন %যাগ) বেল িবেবিচত নন। 

এবং কলাম B 
আিম আমার সiূণ X বািড় ভাড়া অথবা সiূণ X হাউ)জং !পেম# 
পিরেশাধ করেত পািরিন, কারণ: 

c আমার পািরবািরক আয় উেuখেযাগ_ পিরমােণ {াস 
!পেয়িছল, 

c আমােক আমার কাজ !থেক ছাটঁাই করা হেয়িছল, 

c আমার কম X ঘ#া অথবা !বতন কিমেয় !দয়া হেয়িছল, 

c আমােক িনেজর পেকট !থেক িচিকৎসা যেথl অথ X ব_য় 
করেত হেয়েছ।1 

উপেরর /কানAটই নয় — আপিন %যাগ) বেল িবেবিচত 
নন। 

আপিন িক &িত(ট কলােম অ/ত এক(ট কের িবষয় িচি6ত কেরেছন? আয় সীমা অনুযায়ী আপিন 
<যাগ>। 

[পরবতa পৃcায় 1থম বq িচি~ত কeন] 

 
1 সংি$% বছেরর জন, আমার সমি0ত 2মাট আেয়র ৭.৫% অথবা অিধক 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

2. আমার *যাগ4তা সং7া8 *ঘাষণা 
 িনেচর বqvেলা িচি~ত করার মাধ_েম আিম !ঘাষণা করিছ !য, আমার 1িত5ট বhব_ সত_।  

c আিম যুhরাে�র এমন এক5ট কাউি#েত বাস কির, !যখােন এসএআরএস-িসওিভ-২ এর 
কিমউিন5ট পয Xােয় সং�মণ হার উেuখেযাগ_ অথবা উ�।2  

c আমার আয় সীমা উপের বিণ Xত কারণvে◌ে◌লার আেলােক আমার !যাগ_ িবেবিচত। 

c আিম আমার সাধ_মেতা !চlা কেরিছ যথাসমেয় আংিশক ভাড়া পিরেশাধ করেত, যা !মাট 
ভাড়ার যেতাটা স�ব কাছাকািছ পিরমাণ এবং আমার ভাড়া অথবা হাউ)জং !পেমে#র জন_ 
সরকাির সহায়তা পাওয়ার !যাগ_।3 

c আমােক যিদ উে@দ করা হয়, তাহেল আমার বসবােসর জন_ আর !কান \ান থাকেব না। !স 
অব\ায় আমােক: 

• হয়েতা !হামেলস এ পিরণত হেত হেব, অথবা 

• !কান !হামেলস !শ�াের আ�য় িনেত হেব,, অথবা 

• অন_ান_রা !যখােন গাদাগািদ অব\ায় বাস কের !সখােন বাস করার জন_ !যেত হেব।   

c আিম জািন !য আিম dাDর করার পর: 

• বািড় মািলেকর সেj !কান চ� )hেত উপনীত না হওয়া পয Xp আমােক ভাড়া, বেকয়া ভাড়া 
এবং !য !কান িফ, জিরমানা অথবা আমার িলেজর অধীেন সূদ পিরেশােধর জন_ দায়ী 
থাকব। 

• আমােক অবশ_ই আমার িলেজর শতX !মেন চলেত হেব। 

• বািড় মািলেকর সেj !কান চ� )hেত উপনীত না হওয়া পয Xp আিম যিদ আমার 1েয়াজনীয় ভাড়া পিরেশােধ ব_থ X হই, !সেDে� সামিয়ক 
\িগতােদেশর অবসান ঘটেলই আমােক উে@দ করা !যেত পাের। 

• ভাড়া পিরেশাধ অথবা হাউ)জং !পেম# পিরেশাধ না করার কারণ ছাড়াও আমােক অন_ান_ কারেণ উে@দ করা !যেত পাের। 

অসত2 বণ %নার অিভেযােগ দ- /মেন িনেয় আিম এই /ঘাষণা 4 KাLর করিছ। অথ %2াৎ আিম শপথ করিছ /য উপেরাP বণ %না সত2 এবং 
আিম জািন /য, িমথ2া বলার দােয় আমােক অপরাধী সাব2U কের িবচার করা হেত পাের। 
 
 আপিন এখােন dাDর কeন: 

 
_____________________________________________________________  তািরখ:   

 

3. আপিন যার কােছ বািড় ভাড়া িনেয়েছন 7সই ব,9: বা 7কা;ািনেক <া=িরত এই পৃ?া@ট 
Bদান কDন। 
 
বািড় মািলকেদর মেনােযাগ আকষ %ণ: আপনার সoিতর জন_ আপনােক ধন_বাদ। আপিন যিদ িসিডিস’র উে@দ আেদশ5ট লkন কেরন 

তাহেল আপিন এবং/অথবা আপনার ব_বসা 1িতcান !জল ও জিরমানাসহ !ফৗজদাির শা)nর জন_ অপরাধী সাব_n হেত পাের।
 

 
2 2কাভিড ১৯ সম0িত কাউি@ চBC দেখুন: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ 
3 আপিন িক ধরেনর সহায়তা লাভ করেত পােরন তা জানার সবেচেয় ভােলা উপায় হেJ Kানীয় একজন িবেশষেPর সেQ 2যাগােযাগ করা। (৮০০) ৫৬৯-৪২৮৭ 2ফান নZের 
2যাগােযাগ কের Kানীয় এইচইউিড (ঐটউ) অনুেমািদত হাউBজং কাউে]লরেদর তািলকা 2জেন িনন। 
4 আপিন যিদ ইেতামেধ, উেJদ Kিগতকরণ 2ঘাষণা `াaর কের থােকন, তাহেল আপনার আেরকbট 2ঘাষণা জমা 2দয়ার cেয়াজন 2নই। 

ভাড়া$টয়ােদর সমস,া 
সমাধােন সহায়ক পরামশ 
ভাড়া পিরেশােধর জন, জ-রী আিথ 1ক 
সহায়তা অনুস9ান ক-ন। 
!ানীয় এইচইউিড (ঐটউ) অনুেমািদত 
হাউ5জং কাউে9লরেদর তািলকা পাওয়ার 
জন> ?যাগােযাগ কBন: (৮০০) ৫৬৯-
৪২৮৭ 

:দনা আদায় িনেয় উদ্ভ>ত সমস,া@েলা 
অবিহত ক-ন। 
িসএফিপিব’?ত অিভেযাগ দািখল কBন  
cfpb.gov/complaint 

Cবষম, সংFাG অিভেযাগ অবিহত 
ক-ন। 
অিভেযাগ দািখল কBন। এইচইউিড’র 
সেP (৮০০) ৬৬৯-৯৭৭৭ ?ফােন 
?যাগােযাগ কBন। 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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