
জাতীয় উেচ্ছেদ স্থিগতােদশ সম্পেকর্কে  জানা

যাগ্যতা অজর্কে েনর জন্য আপনােক অবশ্যই যা করেত হেব:
আপনার আয় $৯৯,০০০ 
এর কম অথবা পিরবােরর 
আয় $১৯৮,০০০ এর কম 
হেত হেব।

আয় না থাকার কারেণ 
ভাড়া পিরেশােধ 
অসমথর্কে হেত হেব।

বািড় ভাড়া সহায়তার জন্য 
আেবদন কেরেছন, িকন্তু 
কান সহায়তা পানিন।  

সম্ভব হেল আংিশক ভাড়া 
পিরেশােধ সম্মত হেত হেব। 

গৃহহীন হেত হেব অথবা 
উেচ্ছেদ হওয়ার পর িঘিঞ্জ 
বািড়েত থাকেত হেব।

এখন আমার চাকুির নই। আিম 
আমার বািড় ভাড়া পিরেশাধ 
করেত পারিছ না।

আিমও আমার চাকুির হািরেয়িছ। 
আমার মেন হয়, কািভড-১৯ এর 
কারেণ আমােদর কিমউিনটির 
আরও অেনেক বািড় ভাড়া 
পিরেশাধ করেত িহমিশম খােচ্ছেন
।

একথা িক সত্য য ফডােরল 
সরকার বািড় থেক উেচ্ছেদ বন্ধে 
ঘাষণা কেরেছন?

ফডােরল সরকার বািড় 
থেক উেচ্ছেেদর উপর 
স্থিগতােদশ িদেয়েছন, িকন্তু 
এেত উেচ্ছেদ বেন্ধের িনশ্চিয়তা 
দয়া হয়িন। আপনােক একটি 
িডক্লােরশন ফমর্কে জমা িদেত 
হেব। 

আমােক িক করেত হেব?

একটি িডক্লােরশন ফমর্কে 
স্বাক্ষর কের আপনার 
বািড় মািলেকর কােছ 
জমা িদন। এ ফেমর্কে িকছু 
শেতর্কে র উেল্লেখ রেয়েছ, 
যগুেলা আপনােক পূরণ 
করেত হেব।

আমার আেয়র কােনা 
কাগজপত্র িক দখােত হেব? 

*িডক্লেরশেনর সেঙ্গে 
আপনােক আয় সংক্রান্ত 
কান কাগজপত্র জমা িদেত 
হেব না। িকন্তু আপনার 
বািড় মািলক যিদ চ্যােলঞ্জ 
কেরন সজন্য আপনার 
উিচত আেয়র ডকুেমন্ট 
প্রস্তুত রাখা।

স্থিগতােদেশর ময়াদকােল 
আমার অপিরেশািধত ভাড়া 
িক আমােক পের 
পিরেশাধ করেত হেব?

হ্যাঁ। সজন্য স্থিগতােদেশর 
সমেয় আপনার পেক্ষ যতটুকু 
সম্ভব ভাড়া পিরেশাধ করুন 
এবং পের পিরেশাধ না করা 
অংশ আপনার কােছ পাওনা 
থাকেব।

তাহেল আিম ফমর্কে িদেয় 
িক করেবা? 

একটি িডক্লােরশন ফমর্কে 
স্বাক্ষর কের আপনার 
বািড় মািলেকর কােছ 
জমা িদন। আপনার 
বািড়েত যিদ একজেনর 
অিধক প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য 
থােকন, তাহেল প্রেত্যক 
ব্যিক্তিেক তােদর িনজ 
িনজ ফমর্কে জমা িদেত হেব
। 

সতকর্কে তার সােথ পেড় 
দখুন আপিন এটির জন্য 
যাগ্য িকনা

িডক্লােরশন স্বাক্ষর 
করুন

আপনার বািড়র মািলেকর 
কােছ এটি ইেমইল করুন 
অথবা সাটির্কে ফাইড ডােক 
পাঠান

আপনার রকেডর্কে র জন্য ছিব 
তুেল একটি কিপ রাখুন

আপনার বািড়র প্রেত্যক প্রাপ্ত 
বয়স্ক সদস্যেক তােদর িনজ িনজ 
ফমর্কে জমা িদেত হেব

িকভােব িডক্লােরশন ফমর্কে জমা িদেত হেবঃ

সব তথ্য য সঠিক স সম্পেকর্কে  িনিশ্চিত হান। িডক্লােরশন একটি আইনগত দিলল। আপিন যিদ িমথ্যা তথ্য প্রদান কেরন তাহেল আপিন শািস্তির 
ঝঁুিকর মেধ্য পড়েত পােরন।  

আেরা তেথ্যর জন্য িভিজট করুনঃ
• অনবুাদকৃত ফ্যাক্টিশট ও িডক্লােরশন
• www.nationalcapacd.org
• www.nhlp.org

https://www.google.com/url?q=https://nlihc.org/sites/default/files/CDC-Eng_2-2.pdf?utm_source%3DNLIHC%2BAll%2BSubscribers%26utm_campaign%3Df8ba2f30e8-TTLive_061820_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_e090383b5e-f8ba2f30e8-291641305%26ct%3Dt(TTLive_061820_COPY_01)&sa=D&source=editors&ust=1617320303771000&usg=AOvVaw0DzkzVBqaQgTud7w7LRkeO
https://www.google.com/url?q=http://www.nationalcapacd.org&sa=D&source=editors&ust=1617320303772000&usg=AOvVaw07RvT6kvPofTjLjOjFu5Gz
https://www.google.com/url?q=http://www.nhlp.org&sa=D&source=editors&ust=1617320303772000&usg=AOvVaw0PKeb8UemJYeavK_FfdAyc


আমার অিধকারগুেলা িক?
 

আমােক িক যুক্তিরােষ্ট্রের 
নাগিরক হেত হেব? এর ফেল 
িক আমার নাগিরকেত্বের 
আেবদন করার উপর কান 
প্রভাব পড়েব?

না,ইিমেগ্রশন ষ্ট্যাটাস যাই হাক না 
কন সকল ব্যিক্তির ক্ষেত্রে এটি 
প্রেযাজ্য। এর ফেল নাগিরকেত্বের 
জন্য আপনার আেবদন করার 
উপর কান প্রভাব পড়েব না। 
আপিন আপনার এ্যাটিনর্কের সােথ 
এব্যাপাের কথা বলেত পােরন।

আমার যিদ কান িলজ না থােক তাহেল 
িক হেব? িলজ না থাকেলও িক আিম 
যাগ্য?

হ্যাঁ

আমার িসটি বা ষ্টেটর যিদ 
িনজস্ব স্থিগতাবস্থা থােক, 
তাহেলও িক এর কাযর্কেকািরতা 
বলবৎ থাকেব? 

আপনার স্থানীয় স্থিগতাবস্থা যিদ 
শিক্তিশালী হয়, তাহেল সটি 
বলবৎ থাকেব। স্থানীয় 
স্থিগতাবস্থার হালনাগাদ তািলকা 
পেত হেল ষ্টট স্থিগতাবস্থার 
তািলকা দখুন। 

আিম ভয় করিছ য আমার বািড় 
মািলক আইনকাননু অনসুরণ 
করেবন না এবং য কানভােব 
আমােক উেচ্ছেদ করেত চষ্টা 
করেবন।

আপনার উিচত অিবলেম্বে স্থানীয় 
কান নন-প্রিফট সংস্থা অথবা 
িলগ্যাল এইড এর সােথ 
যাগােযাগ করা। 

আিম আমার বািড় মািলকেক িডক্লােরশন 
দয়ার পর বািড় মািলক যিদ আমােক বর 
কের অ্যাপাটর্কে েমন্ট তালাবদ্ধ কের দয়, তাহেল 
িক হেব? 

এমন ঘটেল তা হেব িসিডিস উেচ্ছেদ 
আেদেশর লংঘন। আপনার বািড় 
মািলেকর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ আনার জন্য 
আপিন আইিন সহায়তার আশ্রয় িনেত 
পােরন। 

আমার এক বনু্ধ ইেতামেধ্য উেচ্ছেেদর 
হুমিকর মেধ্য পেড় কােটর্কে র দ্বারস্থ 
হেয়েছন। এেত িক উেচ্ছেদ প্রিতহত 
করা যােব?

তােক বলনু উেচ্ছেদ 
ঠকােনার জন্য অিবলেম্বে 
একটি িডক্লােরশন জমা 
িদেত এবং আইিন সহায়তা 
গ্রহণ করেত।

আপনার সহেযািগতার
জন্য ধন্যবাদ!

কান ব্যাপার নয়। ভাড়ােট িহেসেব 
আমােদরেক ঐক্যবদ্ধ হেত হেব 
এবং পরস্পরেক সাহায্য করেত 
হেব!

আপনার বািড় মািলক 
আপনােক বর কের িদেয় 
অ্যাপাটর্কে েমন্ট তালাবদ্ধ কের 
িদেত পােরন না 

আপিন যিদ উেচ্ছেেদর হুমিকর 
মেধ্য পেড় থােকন, তাহেল 
একজন এ্যাটিনর্কের সােথ 
যাগােযাগ করুন

আইনগত সবা দানকারী 
সংস্থাগুেলার তািলকা পেত হেল 
িভিজট করুনঃ 
https://bit.ly/2xNyL6M

টন্যান্ট এেসািসেয়শনসমেূহর 
তািলকা পেত হেল িভিজট করুনঃ 
https://bit.ly/2WJb5Kk

স্থানীয় বার এেসািসেয়শনগুেলার 
তািলকা পেত হেল িভিজট করুনঃ 
https://bit.ly/2KnFOpt

আপনার অিধকার সম্পেকর্কে  জেন িনন 

ভাড়ােটরা যখন ঐক্যবদ্ধভােব কাজ কের তখন আমােদর ক্ষমতাও থােক 
বিশ! 

আপনার িবিল্ডিংেয়র টন্যান্ট এেসািসেয়শন গঠন সম্পেকর্কে  জানেত হেল 
িভিজট করুনঃ aapineighborhoods.org.

ভাড়ােটেদর ঐক্য!

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2xNyL6M&sa=D&source=editors&ust=1617320309871000&usg=AOvVaw2sMM9FRijJDIvDrta-6o74
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2WJb5Kk&sa=D&source=editors&ust=1617320309877000&usg=AOvVaw3FbBcmoNlQA3zpnSYa_Q0P
https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2KnFOpt&sa=D&source=editors&ust=1617320309881000&usg=AOvVaw11aWEnW1bnod06LvAehHTz

