
অ্যাটর্নয জে্াজনল 
অব র্উ ই়্রনয 
জলরটরি়্া জেমস

জট্্যা্যট জসফ হাবনযান 
অ্যাজরযটন আওতা়্ 
আর্নযর সঙযরট 
পনযদিনয্

ভাড়াজটজদন ে্্য র্জদনযরিরা

New York রসরটন মজ্্য:

New York রসরট নাইট টু রাউজ্যসল হটলাই্
(718) 557-1379

হাউরেং আদালজতন উতযতন 
অ্যাটর্নযজদন রাজে ত্্য এবং জনফাজনজলন ে্্য, র্র্ 
রববৃরত পনযদা্ রনজত পাজন্
(212) 962-4795

New York রসরট উপজভারযতা রবষ়্র রবভাগ
রফনযল্যা্যস এবং সবযর্ভনযন রমনযীজদন অর্রান সমযপজরনয 
তজ্্যন ে্্য
www1.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights
/freelancer-workers.page

New York জসযটট:

LawHelp NY
রববৃরত পনযদা্ রনজত পাজন্ এম্ অ্যাটর্নযজদন রাজে জনফাজনজলন 
ে্্য
lawhelpny.org

New York অরভবাস্ জমারনযা
অর্বর্য্ত রমনযীজদন অর্রান সমযপররনযত জসযটট ব্যাপী তজ্্যন 
ে্্য 
nyic.org

New York জসযটট ইমাজেনযর্যস জন্যটাল অ্যারসসযট্যা্যস জপনযাগনযাম 
(ERAP)
জ্ সরল পরনবান COVID-19 অরতমানী রলারালী্ ভাড়া বা 
রা্নযরনী রবল পরনজিা্ রনজত পাজন্র্ 
তাজদন ে্্য আর্নযর সহা়্তা পনযদা্ রজন
otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance

সংসয্া্সমূহ

র্উ ই়্রনয জসযটট এন অ্যাটর্নয 
জে্াজনল জলরটরি়্া জেমস এন 
দপযতন

রপনয়্ New York-এন অর্বাসীগণ,

COVID-19 অরতমানীন সম়্ New York জসযটট-এন 
পনযরুন অর্বাসী আর্নযরভাজব রযষরতগনযসয্ হজ়্জে। 
ভাড়াজট এবং আইর্ দখলরানীনা তাজদন ভাড়া রদজত 
্া পানজল জট্া্যট জসফ হাবনযান অ্যারযট (TSHA) 
তাজদন উজরযেদ জ্জর নরযষা রজন। 

ররেু ব্যররযতন সামা্্য রমনযসংসয্া্ জ্ই বা তাজদন 
উপােনযজ্ন অ্্যা্্য উতযস ্ারজত পাজন জ্রট 
পনযমাণ রনা ররি্। উদাহনণসবযনূপ, অর্বর্য্ত 
ব্যররযত, রফনযল্যা্যসান এবং সবযর্ভনযনজদন 
উপােনয্ রীভাজব পরনবরতনযত হজ়্জে তা জদখাজ্া 
খুব ররি্ হজত পাজন। এই জ�াষণারট অ্্যা্্য 
্নজ্ন পনযমাজণন নূপজনখা জদ়্ ্া আপর্ TSHA-
এন আওতা়্ পনযদতযত সুনরযষাগুরল জপজত ব্যবহান 
রনজত পাজন্। 

রব্ীত,

Bengali



জট্্যা্যট জসফ হাবনযান অ্যারযট (TSHA)-এন 
আওতা়্ আর্নযর সঙযরট নরযষা
TSHA আবারসর ভাড়াজট এবং আইর্ দখলরানীজদন তাজদন বারড়জত 
্ারজত সহা়্তা রজন। 

আমান ভাড়া বারর নজ়্জে। TSHA রীভাজব আমা়্ সাহা্্য রনজত পাজন? 
COVID-19-এন রানজণ (উদাহনণসবযনূপ, আপর্ আপ্ান রাররন 
হারনজ়্জে্) ্রদ আপর্ আপ্ান ভাড়া পনযদা্ রনজত ্া পাজন্, 
জসজরযষজতনয ্রদ আপর্ আদালজত জদখাজত পাজন্ জ্ COVID-19 রীভাজব 
আর্নযরভাজব আপ্াজর রযষরতগনযসযত রজনজে তাহজল এরে্ রবরানর 
ভাড়া পরনজিা্ ্া রনান জরযষজতনয আপ্ান উজরযেদ নুখজত পাজন। 

আমা়্ রী এখ্ও পরনজিা্ ্া রনা ভাড়ারট পনযদা্ রনজত হজব?  
্রদও রবরানর আপ্ান ভাড়া পরনজিা্ ্া রনান জরযষজতনয আপ্ান উজরযেদ 
নুখজত পাজন, তবুও আপ্ান বারড়ও়্ালা এখ্ও জদরখজ়্ রদজত পাজন্ জ্ 
আপ্ান এই পরনমাণ অ্নয বারর নজ়্জে এবং রতর্ রবরানজরন রাজে 
আর্নযর রবরান রাইজত পাজন্। তাঁনা রনজত পাজন্ এবং তানপজন জসই 
অ্নযরট সংগনযহ রনান জরষযটা রনজব্। 

আরম রর অ্্যা্্য উজরযেদ রা্নযরনযম জ্জর সুনররযষত? 
TSHA জরবল ভাড়া পরনজিা্ ্া রনান মামলান জরযষজতনয পনযজ্াে্য এবং 
রা্নযরনযজমন তদানরর রনান ে্্য পনযজ্াে্য ়্্। 

আরম রবরানরজর রীভাজব জদখাব জ্ আরম আর্নযরভাজব রযষরতগনযসযত 
হজ়্রে? 
TSHA-এন আওতা়্, এরে্ ভাড়াজট বা অ্্যা্্য আইর্ দখলরানীজর 
পনযমাণ রনজতই হজব জ্ তানা COVID-19-এন সম়্ আর্নযর সঙযরজট 
ভুজগজে। রবরানর আর্নযর সঙযরট র্্নযানণ রনজত রজ়্ররট রবষ়্ লরযষ্য 
রনজব্, ্ান মজ্্য নজ়্জে: 

· COVID-19-এন সম়্ পরনবরতনযত উপােনয্ 
· ব্যাঙযর অ্যারাউজ্যট ্গদ এবং অ্নয 
· আপর্ জপজত পাজন্ রর্া: 

· ্গদ সহা়্তা (PA) 
· সারপযলজম্যটাল র্উরটনযি্ অ্যারসসযট্যা্যস জপনযাগনযাম 
(SNAP বা ফুড সযট্যামযপ) 
· সারপযলজম্যটাল রসররউরনরট ই্রাম (SSI) 
· New York জসযটট পনযরতব্য্ী 
· জহাম এ্ারেনয অ্যারসসযট্যা্যস জপনযাগনযাম (HEAP) 
· জবরানতবয রবমা 
· জসযটট এবং জফডানাল আইজ্ন আওতা়্ অ্্যা্্য সুরব্াসমূহ

আর্নযর সঙযরজটন পনয্াগত ্র্ন রবরলযপগুরল

জপসযটাব, ব্যাঙযর জসযটটজম্যট, আ়্রন রনটা্নয বা রবল োড়া আপর্ জ্ সরল পনযমাণ আদালজত আ্জত পাজন্, জসগুরলন 
উদাহনণ:

আরম ইমাজেনযর্যস এরভরি্ অ্যা্যড জফানজরযলাোন রপনযজভ্ি্ অ্যারযট (EEFPA)-এন আওতা়্ সঙযরজটন এররট জ�াষণা 
েমা রদজ়্রে এরট রর এরই? 
্া। ইমাজেনযর্যস এরভরি্ অ্যা্যড জফানজরযলাোন রপনযজভ্ি্ অ্যারযট (EEFPA) রভ্য্ উপাজ়্ ভাড়াজটজদন নরযষা রজন। EEFPA-এন আওতা়্, 
্রদ আর্নযর সমস্যা, সবযাসয্্যগত সমস্যা বা আপর্ ব়্সযর হজল, আপর্ সঙযরজটন এররট জ�াষণাপতনয সবযারযষন রনজত পাজন্ এবং আদালজত 
এরট দাজ়্ন রনজত পাজন্। এরট আপ্ান বারড়ন মারলরজর আপ্ান রবনুজদয্ জবরিনভাগ উজরযেদ মামলা দাজ়্ন রনা জ্জর রবনত নাখজব এবং 
আপ্াজর উজরযেদ হও়্া জ্জর বা্া জদজব। এই সুনরযষা বতনযমাজ্ 31 অগাসযট, 2021-এ জিষ হজব। ্রদ আপর্ EEFPA-এন আওতা়্ সঙযরজটন 
এররট জ�াষণা সবযারযষন রজন্ তাহজল 31 অগাসযট, 2021-এন পনও অবি্যই রবরানজর ো্া্ জ্, সবযারযষরনত জ�াষণারট TSHA-এন আওতা়্ 
আর্নযর সঙযরট পনযমাণ রহসাজব ব্যবহান রনা জ্জত পাজন।

· আপ্ান বা আপ্ান সজঙযগ বসবাসরানী ব্যররযতজদন রববৃরত ্া 
আপ্ান উপােনয্ এবং ে্সা্ানজণন উপরাজনন জ্াগ্যতান রবিদ 
পরনবতনয্গুরল ব্যাখ্যা রজন

· আপ্ান র্জ়্াগরতনযান রববৃরত র্র্ আপ্ান �ণযটা ররমজ়্জে্ বা 
7 মারনয, 2020-এন পজন আপ্াজর বরহষযরান রজনজে্

· পরনবাজনন সদস্য ্ানা আর্নযর সহা়্তা পনযদা্ রজনজে্, রর্যতু 
7 মারনয, 2020-এন পজন জদও়্া ব্য্ রজন রদজ়্জে্ তাজদন রববৃরত

· উপােনয্ জ্ই এম্ নুমজমটজদন রববৃরত

· রাজেন ে্্য ্গজদন তারলরা রনজত এবং রখ্ ওই অ্নয পনযদা্ 
জিষ হ়্ জসরট জলখান ে্্য নরসদ, জ্াট বা জসযপনযডরিট

· উপােনযজ্ এররট পরনবতনয্ জদখাজ্া়্ ্গদ জল্জদজ্ন জরযষজতনয 
PayPal, Venmo বা অ্্যা্্য অ্লাই্ অ্নয পনযদাজ্ন জনরডনয

· জবত্্ুরযত এবং রব্া জবতজ্ন রাজেন রালা্

· সমজ়্ন রিটরট রাজেন সম়্ হনযাজসন র্জদনযি জদ়্

· ব্যাঙযর জসযটটজম্যট র়্্রমত েমা হও়্া ্গদরট জদখা়্ জ্রট 
7 মারনয, 2020-এন পজন ব্য্ হজ়্ জগরেল বা পরনবরতনযত 
হজ়্রেল।

· রিিুজদন ্তয্ পনযদা্রানী ্া ্ারা বা তানা সযরুজল ্া 
্াও়্ান রানজণ আপর্ রাে রনজত পাজন্র্ এম্ রববৃরত

· ্র্গুরল রবর্বরহভুনযত রিিুজদন সহা়্তা জদখা়্ (জ্ম্ ্গদ 
বা সনবনাহরৃত বসযতু) জ্রট 7 মারনয, 2020-এন পজন ব্য্ 
হজ়্ জগরেল বা পরনবরতনযত হজ়্রেল।

· ্র্গুরল জদখা়্ জ্ আপর্ বা আপ্ান পরনবাজনন সদস্যনা 
(রিিুনা সহ) সনরারন সুরব্াগুরলন ে্্য জ্াগ্য।

· ্র্গুরল পজরট জ্জর ররররতযসান ে্্য খনর এবং 
জিষরৃজত্যন ে্্য খনরসহ COVID-19 সমযপররনযত খনরগুরল 
পনযদিনয্ রজন।

TSHA ো্া়্ জ্ রবরানরগণ আর্নযর সঙযরজটন রানণগুরল “রবজবর্া রনজব্” রর্যতু ভাড়াজটজদন আদালজত আ্ান ে্্য রী পনযজ়্াে্ জসরট 
তাজদন ো্া়্ ্া। 

আপর্ জপ সযটাব, ব্যাঙযর জসযটটজম্যট, আ়্রন রনটা্নয বা রবজলন মা্্যজম খনররট জদখাজত পাজন্। 

্রদ আপ্ান রাজে এই ্নজ্ন জরা্ও ্র্ ্া ্াজর, তাহজল আপর্ খনররট অ্্যা্্য উপাজ়্ জদখাজত পাজন্, ্ান মজ্্য নজ়্জে আপ্ান রাজে 
জরা্ও ্র্ ্ারজল আপর্ বা অ্্য জরা্ও ব্যররযত র্র্ আপ্ান পরনরসয্রত োজ্্, রতর্ রববৃরত পনযদা্ রজন্। 




