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ভাডাটের প্রতি তিজ্ঞততি:

যতি আপনার ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময় উপার্জ ন িন্ধ হটয় যায় িা ি্যয় কিটড যায় িা আপতন 
ি ীর্জ�াল ীন ক�ানও তিত�ৎসাগি �ারটে ক�াতভড-১৯ এর ফটল গুরুির অসুস্থিা িা মৃিু্যর ঝঁুত�র িৃতধির রন্য 
আপনার িা আপনার পতরিাটরর ক�ানও সিটস্যর কষেটরে গুরুির স্াস্থ্যগি ঝঁুত�র মধ্য তিটয় যান এিং আপতন 
আপনার এই অসচ্ছল অিস্থার করাষোপরেটি স্াষের �টর িাতডওয়ালাট� প্রিান �টরন, িাহটল ভাডা পতরট�াধ 
না �রার রন্য িা আপনার ইরারা ক�ষ হওয়ার পটর কসটিট� িাল ুরাখার রন্য অন্তি ১৫ রানুয়াতর, ২০২২ 
পয্জন্ত আপতন উটচ্ছি কেট� সুরতষেি ো�টি পাটরন। যতি আপনার িাতডওয়ালা আপনার তিরুটধি উটচ্ছটির 
�ায্জক্রম  �টরন এিং আপতন িাতডওয়ালা িা আিালটি এই ফম্জটি প্রিান �টরন, িাহটল ১৫ রানুয়াতর, ২০২২ 
পয্জন্ত এই িলপূি্জ� উটচ্ছটির �ায্জক্রম স্থতগি ো�টি যতি না আপনার িাতডওয়ালা আপনার অসচ্ছলিার 
করাষোপরে ি্যাটলঞ্জ �রার রন্য পিটষেপ কনন। যতি আিালি আপনার অসচ্ছলিার িাতিট� বিধ িটল মটন 
�টর, িাহটল উটচ্ছটির �ায্জক্রম ১৫ রানুয়াতর, ২০২২ পয্জন্ত স্থতগি ো�টি। উটচ্ছটির �ায্জক্রম স্থতগি �রা 
হটলও, আপতন এটির িখল রাখটি পাটরন। িটি আপনাট� এখনও উটচ্ছি �রা হটি পাটর: আপনার ইরারা 
লঙ্ঘটনর রন্য অন্য ভাডাটে িা িখলিারটির ি্যিহার ও আনন্দ উপটভাগ �রার তিরুটধি সমস্যা িা অপর 
ক�ানও ি্যততির রন্য যটেষ্ট পতরমাটে তনরাপত্ায় তিপতত্ সৃত ষ্ট �রার কষেটরে তনয়তমিভাটি এিং অটযৌততি�ভাটি 
আিরটে তলতি ো�া িা ইচ্ছা�ৃিভাটি সম্পতত্র গুরুির ষেতি �রার রন্য

যতি আপনার িাতডওয়ালা এই ফম্জটি প্রিান �টর োট�ন, িাহটল এই ফম্জটি পুনরায় পাঠাটনার রন্য 
আপনার িাতডওয়ালা তনশ্চয়ই তিঠি পাঠাটনার ঠি�ানা এিং ইটমল অ্যাটরেস তিটয়টেন। যতি আপনার 
িাতডওয়ালা ইটিামটধ্য আপনার তিরুটধি উটচ্ছি �রার প্রতক্রয়া �ুর ু�টর োট�ন, িাহটল আপতন এই ফম্জটি 
আপনার িাতডওয়ালাট� িা আিালিট� অেিা এ�ই সমটয় উভয়ট�ই এই ফম্জটি পাঠাটি পাটরন। আপনার 
কর�টড্জ র রন্য আপনার স্াষের �রা ফটম্জর এ�টি অনুতলতপ িা েতি রাখা উতিি। িাও আপতন আপনার 
িাতডওয়ালাট� ক�ানও িট�য়া অে্জ তিটি িায়িধি। আপতন �ি পতরমাে অে্জ প্রিান �টরটেন এিং আপনার 
কয পতরমাে অে্জ এখনও িট�য়া আটে িা তিটি আপতন িায়িধি কস সম্পট�্জ ও আপনার ভাটলাভাটি নরর 
রাখা উতিি।

আপনার �াটে উপলব্ধ কয আইতন উৎসগুতলর সম্পট�্জ  আরও িটে্যর রন্য, www.nycourts.gov/evictions/
nyc/-এ যান িা যতি আপতন তনউ ইয়�্জ  তসটি (New York City)-কি িাস �টর োট�ন িাহটল 718-557-
1379 নম্বটর �ল �রুন িা যতি আপতন তনউ ইয়�্জ  তসটির িাইটরর িাতসন্দা হন িাহটল www.nycourts.gov/
evictions/outside-nyc/-এ যান িা স্থান ীয় িার অ্যাটসাতসটয়�ন িা আইতন পতরটষিা প্রিান�ার ীট� �ল 
�রুন। অি ীটি সহায়িা পাওয়ার কযাগ্যিা অর্জ ন না �রটলও এখন আপতন আতে্জ� সহায়িা কপটি পাটরন। 
আটিিটনর িটে্যর রন্য আপনার স্থান ীয় আিাসন সহায়িা অতফস িা অস্থায় ী ও প্রতিিন্ধ ী সহায়িা 
�ায্জালটয়র (Office of Temporary and Disability Assistance -OTDA) সাটে কযাগাটযাগ �রা উতিি।
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ভাডাটের অসচ্ছলিার করাষো ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময়

আতম এ�রন ভাডাটে, বিধ িাতসন্দা, িা ভাডা কিওয়া, ি্যিহার এিং িখল, অেিা 
(আিাতস� ইউতনটের ঠি�ানা)-এ ইরারা িা ভাডাটে িুততির আওিায় অধ ীটন অন্য ক�ানও 
আতে্জ� িাধ্যিাধ�িার রন্য িায়িধি এ�রন ি্যততি।  

উটচ্ছি �রা প্রতিটরাধ �রটি আপনাট� “A” িা “B”, িা উভয় তি�ল্প কিটে তনটয় 
তনটি আপনার তনরস্ কযাগ্যিাটি অি�্যই তনটি্জ � �রটি হটি।

 A.  আতম আতে্জ� অসচ্ছলিার মধ্য তিটয় যাতচ্ছ এিং আতম ইরারার আওিায় আমার 
ভাডা িা অন্যান্য আতে্জ� িাধ্যিাধ�িা পুটরাপুতর পতরট�াধ �রটি িা তি�ল্প 
উপযুতি স্থায় ী আিাসন কপটি অষেম, এ� িা এ�াতধ� �ারে তনম্নতলতখি::

1. ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময় পতরিাটরর আটয়র উটলেখটযাগ্যভাটি ি্যয় ।

2. ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময় ির�াতর �ার সম্পন্ন �রার সটগে সম্পত�্জ ি িা 
স্াস্থ্যগি প্রভািগুতলর সটগে সম্পত�্জ ি প্রটয়ারন ীয় ি্যটয়র িৃতধি।

3. ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময় িয়স্ক, প্রতিিন্ধ ী িা অসুস্থ পতরিাটরর সিস্যটির 
যত্ন কনওয়ার রন্য িাইল্ড ক�য়ার িাতয়ত্বগুতল িা িায়িধিিাগুতল, আমার িষেিা 
িা আমার পতরিাটরর ক�ানও ি্যততির অে্জিহ �ম্জসংস্থান অর্জ টনর রন্য িা আয় 
উপার্জ টনর িষেিাট� কনতিিাি�ভাটি প্রভাতিি �টরটে িা আমার প্রটয়ারন ীয় 
পট�ে খরটির িাতহ্য� আয় িাতডটয়টে।

4. ক�াতভড-১৯ মহামার ীর সময় অন্য ক�ানও িাসভিটন স্থানান্ততরি �রার কষেটরে 
এই সময় হওয়া খরি এিং অসুতিধার ফটল তি�ল্প আিাসন তনতশ্চি �রা 
আমার পটষে অসুতিধার সৃত ষ্ট �টর।

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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5. ক�াতভড-১৯ মহামার ী সম্পত�্জ ি অন্যান্য পতরতস্থতি আমার অে্জিহ �ম্জসংস্থান িা 
আয় �রার ষেমিাট� কনতিিাি�ভাটি প্রভাতিি �টরটে অেিা আমার পতরিাটরর 
আয় উটলেখটযাগ্যভাটি হ্াস �টরটে অেিা আমার খরি উটলেখটযাগ্যভাটি িৃতধি 
�টরটে।

কয পতরমাটে আতম পতরিাটরর উপার্জ ন হাতরটয়তে িা ি্যয় িৃতধির মুটখামুতখ হটয়তে, কি�ার 
ি ীমা, মহামার ী কি�ারত্ব সহায়িা, প্রতিিন্ধ ী ি ীমা সহ কযট�ানও রনসাধারটের সহায়িা িা 
পাতরিাতর� েুটি কযটি আতম ক�াতভড-১৯ এর �ুর ুকেট� কপটয়তে, কসটি আমার পাতরিাতর� 
আয় িা িতধ্জি খরটির কষেটরে পুটরাপুতর �ায্জ�র হয় না।।

 B.  রায়গাটি খাতল �রা এিং নিুন স্থায় ী আিাসটন যাওয়ার ফটল উটলেখটযাগ্যভাটি 
এ�টি স্াস্থ্যগি ঝঁুত� বিতর হটি পাটর �ারে আমার িা আমার পতরিাটরর এ� 
িা এ�াতধ� সিস্য পঁয়ষত টি (৬৫) িের িয়টসর কিত� হওয়ার �ারটে ক�াতভড-
১৯ এর কেট� গুরুির অসুস্থিা িা মৃিু্যর ঝঁুত� িাডটে, যাটির এ�টি অষেমিা 
িা অন্ততন্জতহি তিত�ৎসাগি অিস্থা রটয়টে, যা অন্তভু্জ তি ো�টি পাটর িটি 
ইতমউটনা�ম্পাইরড হওয়ার মটধ্যই স ীমািধি নয়।।

আতম িুঝটি পারতে কয আমার ভাডার �ি্জ, ইরারা িুততি িা অনুরূপ িুততির অধ ীটন 
আমাট� অন্য স�ল আইতন �ি্জ াতি কমটন িলটি হটি। আতম এও িুঝটি পারতে কয আমার 
ভাডার �ি্জ, ইরারা িুততি িা অনুরূপ িুততি অনুসাটর প্রটয়ারন ীয় ভাডা িা পুটরা আতে্জ� 
পতরট�াটধর রন্য পূরে না �রার রন্য আইতন অে্জ, রতরমানা িা সুি কনওয়া িা সংগ্রহ �রা 
হটি পাটর এিং আমার তিরুটধি আতে্জ� রায় কিওয়া হটি পাটর। আতম আরও িুতঝ কয আমার 
িাতডওয়ালা এখাটন �রা অসচ্ছলিার প্রি্যয়নট� ি্যাটলঞ্জ রানাটি �ুনাতনর অনুটরাধ �রটি 
পাটর এিং আমার ভাডাটিয়া সংক্রান্ত কযট�াটনা �ায্জক্রটম অং� কনওয়ার সুটযাগ ো�টি। আতম 
আরও িুঝটি পাতর কয আমার িাতডওয়ালা ১৫ রানুয়াতর ২০২২ -এর পটর উটচ্ছি �রটি 
পাটরন, এিং আইনটি কসই সমটয় তনতি্জ ষ্ট সুরষো সরিরাহ �রটি পাটর যা এই করাষোয় ো�া 
তিষয়গুতল কেট� পৃে�।

স্াষের: 

মুতরিি নাম: 

স্াষের �রার িাতরখ: 

তিজ্ঞততি: আপতন আইতন িটডে এই ফম্জটিটি স্াষের �রটেন এিং রমা তিটচ্ছন।  এর অে্জ 
কয আপতন রাটনন এই ফটম্জ এ�টি অসি্য তিিৃতি কিওয়া আইন তিটরাধ ী।
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