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েময়রস িডজয্া�ার িরিলফ ফা�-এ আেবদেনর তথয্ ও িনেদর্ শ: েকািভড-19 
12 এি�ল 2020 

 
েময়রস িডজয্া�ার িরিলফ ফা� (েময়েরর িবপযর্য় �াণ তহিবল): েকািভড-19 (তহিবল) দান সং�হ করেছ যােত 
আপৎকালীন সহায়ত �দান করা যায় েকি�জ িনবাসী বয্ি� ও পিরবারগিলেক, যারা আিথর্কভােব সিঠন পিরি�িতর 
স�ুিখন হেয়েছন বতর্ মান কেরানাভাইরাস/েকািভড-19 সংকেটর কারেণ। িসিট অফ েকি�জ েচ�া করেছ যতগিল স�ব 
মানুষেক এই তহিবল েথেক সাহাযয্ করেত। িনেচ অথর্ পাওয়ার েযাগয্তা ও তার বয্বহােরর জনয্ �িতি�ত েযাগয্তামান 
বণর্না করা হল।   
 
আমরা সব আেবদনকারীেদর অনুেরাধ করিছ তলার তথয্গিল ভােলা কের পেড় িনেত।  িবভাগ 1 এবং 2 বণর্না কের কারা 
েযাগয্ এবং কী কারেণ অথর্ বয্বহার করা েযেত পাের।  িবভাগ 3 বণর্না কের অনলাইেন আেবদন করার িনেদর্শ ও ধাপগিল। 
 
নাগিরকরা এই আেবদন পূরণ করেত পারেবন অনলাইেন অথবা েফােনর মাধয্েম একজন কম�েক েফান কের 617 349 
9797 ন�ের।  যারা অনলাইেন আেবদন করেবন, তােদর কােছ আেবদেনর একিট িলংক পাওয়া যােব এই নিথর েশেষ। 
 
মেন রাখেবন িসিট-র কম�রা আেবদনকারীেদর সাহাযয্ করেত পারেবন আেবদনপ� পূরণ করেত এবং অেনক ে�ে� তারা 
সমথর্নকারী নিথ আপেলাড করেতও সাহাযয্ করেত পারেবন। যিদ আেবদনকারীর পে� নিথ আপেলাড করা স�ব না হয়, 
তেব কম�রা আেবদনকারীেদর সাহাযয্ করেবন �েয়াজনীয় নিথ ডাকেযােগ পাঠােত অথবা েসগিলেক িসিট হেলর িপছেন 
অবি�ত (795 ময্াসাচুেসটস অয্ােভঃ) েপেম� ডাকবাে� েফেল আসেত।  
 

িবভাগ 1  
কারা েযাগয্: 

েযাগয্তা �েয়াজনীয়তা: 
• আেবদনকারীেক েকি�েজর বািস�া হেত হেব।  
• আেবদনকারীেক েকি�েজর ভাড়ােট অথবা িসিট অফ েকি�েজর অয্ােফােডর্ বল েহাম ওনারিশপ ে�া�ােমর অিধেন 

বািড়র মািলক হেত হেব। 
• আেবদনকারীর আয় এিরয়া িমিডয়ান ইনকাম (AMI)-এর 100% -এর সমান বা তার কম হেত হেব 

কেরানাভাইরাস/েকািভড-19-এর কারেণ উপাজর্ ন হািন বা �ােসর আেগ।  
• আেবদনকারীেক �দশর্ন করেত হেব েয কেরানাভাইরাস/েকািভড-19-এর কারেণ উপাজর্ ন হািন বা �াস হেয়েছ।  

 
েকি�েজ বসবাস �দিশর্ত হেত হেব িন�িলিখত একিট  নিথর মাধয্েম: 

• সা�িতক ফেটা আই-িড যােত েকি�েজর িঠকানা আেছ, 
• সা�িতক �া�র করা িলজ, মটর্ েগজ ে�টেম� অথবা �া� করা েটেন� এি�েম�, 
• একিট িনভর্ রশীল স�ােনর জনয্ 2019-2020 বা 2020-2021 �ুল ইয়াের �ুল এনেরালেম� নথি◌, 
• বািস�া হেত হেব এমন িসিট অফ েকি�জ ে�া�ােমর 2019 বা 2020 ে�া�াম এনেরালেম� নিথ,  
• আপনার েকি�েজর িঠকানায় দিুট েপা�মাকর্  করা এবং আপনােক পাঠােনা িচিঠ যা গত 15 মেধয্ এেসিছল,  
• অনয্ ৈবধ নিথ, েযমন েকি�েজর িঠকানায় আেবদনকারীর ইউিটিলিট িবল, যা গত 30 িদেনর মেধয্ িছল অথবা 

েকি�েজর িঠকানায় আেবদনকারীর বতর্ মান গািড়র েরিজে�শন। 
 
আেয়র েযাগয্তা �দিশর্ত হেত হেব িন�িলিখত একিট  নিথর মাধয্েম: 

• একিট 2019 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া), 
• একিট 2018 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া) এবং একিট 2019 W-2(গিল) 
• একিট 2018 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া) এবং একিট 2019 1099 ফমর্  
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• 2019-এর আয় িবষেয় হলফনামা। 
 
িসিটর েসাশাল িসিকউিরিট ন�েরর �েয়াজন েনই, তাই অনু�হ কের নিথ েথেক েসগিলেক মুেছ/েঢেক িদন। 
েকািভড-19-এর কারেণ আেয়র হািন বা �াস �দিশর্ত হেত হেব িন�িলিখত একিট  নিথর মাধয্েম:  
 

• দিুট েপ-�াব, একিট েদখােব উপাজর্ ন হািন বা �ােসর আেগর আয়, অপরিট েদখােব 1 মাচর্  2020 -র পেরর 
তািরেখ উপাজর্ ন হািন বা �ােসর পেরর আয়,  

• িনেয়াগকতর্ ার কাছ েথেক একিট িচিঠ যা েদখােব েকািভড-19-এর কারেণ আেয়র পিরবতর্ ন হেয়েছ, 
• আেবদনকারীর িনেয়াগকতর্ ার কাছ েথেক একিট িবজেনস ে�াজার েনািটস যার তািরখ হেব 1 মাচর্  2020 বা তার 

পের, 
• একিট ময্াসাচুেসটস িডপাটর্ েম� অফ েরেভিনউ (DOR) ে�টেম� যা েদখােব 10 মাচর্  2020 তািরখ েথেক আপনার 

পিরবার বা চাই� সােপাটর্  েপেমে�র �াস, 
• একজন পিরবার বা চাই� সােপাটর্  �দানকারীর কাছ েথেক হলফনামা, েযখােন বলা হেয়েছ তারা আেবদনকারীেক 

টাকা িদেত অপারগ েকািভড-19 -এর কারেণ,   
• একিট িনজ-হলফনানা যা েদখােব 1 মাচর্  2020 তািরখ েথেক আপনার উপাজর্ ন এবং েবতেনর হািন। 

 
েযসব আেবদনকারীরা ভাড়া বা মটর্ েগেজর জনয্ আেবদন করেবন, তােদর িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট  �দান করেত হেব: 

• িলেজর কিপ অথবা ের�াল বা েটেন� এি�েমে�র কিপ,  
• বািতল ও �স করা ের� েচেকর কিপ েযখােন বয্াংক অয্াকাউে�র সম� তথয্ থাকেব, অথবা মািন অডর্ ার 

রিসেদর কিপ, অথবা 
• �া�িরত হলফনামা েযখােন আেবদনকারীর �া�র থাকেব, এবং যিদ স�ব হয় িলজ �হীতারও �া�র 

থাকেব, 
• মটর্ েগজ ে�টেম� এবং যিদ �েযাজয্ হয়, তেব কে�ািমিনয়াম ফী-এর সা�িতক ইনভেয়স বা েপেম�।  

 
েযসব আেবদনকারীরা ইউিটিলিট সহায়তার জনয্ আেবদন করেবন, তােদর িন�িলিখতগিল �দান করেত হেব: 

• আেবদনকারী েয ইউিটিলিটরর ে�ে� সহায়তা চান েসই �িতিট ইউিটিলিটর জনয্ আেবদন করার তািরেখর 
আেগ েথেক এক মােসর মেধয্ আেবদনকারীর েকি�েজর িঠকানায় একিট সা�িতক ইউিটিলিট িবল। 

 
(��বয্: হলফনামা �েয়াজনমেতা লভয্ হেব আেবদন ডাউনেলাড করার সােথ) 
 
অনয্ানয্ গর�পূণর্ েযাগয্তার তথয্: 

• িসিট অফ েকি�জ কখনই েসাশাল িসিকউিরিট ন�র চাইেব না।  জমা েদওয়ার আেগ নিথগিল েথেক েসাশাল 
িসিকউিরিট ন�র মুেছ অথবা েঢেক িদন। 

• েযাগয্তা িনধর্ারেণর কােল অিভবাসেনর অব�া িবচার করা হেব না (অথর্াৎ অনিথভু� বািস�ারও েযাগয্ হেবন)। 
• সব আেবদনকারীেক তােদর পিরিচিত �মাণ করেত একিট সিচ� আই-িড িদেত বলা হেব। 
• িসিটর কােছ  অিধকার আেছ েয তারা অিতির� তেথয্র অনুেরাধ করেত পারেব আেবদনকারীেদর কাছ েথেক, 

যত ে�া�ােমর সততা িনি�ত করা যায়। 
• আয় �ােস অ�ভুর্ � হেত পাের, িক� েসটােত সীিমত থাকেব না: কােজর ঘ�ার �াস, ছাঁটাই, অনয্ানয্ আেয়র উৎস 

ব� হওয়া (েযমন পিরবার বা চাই� সােপাটর্  �াস হওয়া, অথবা অনয্ানয্ উে�খেযাগয্ আেয়র বয্াহতকারণ)। 
• আেয়র হািনেত িবিনেয়াগ েথেক আেয়র হািন অ�ভুর্ � হেব না। 
• ভাড়ােটেদর �ধান ভাড়ােট বা েকােনা ইউিনেট সহ-আবািসক হেত হেব। 
• েয বয্ি�রা ইউিনভািসর্িট ডিমর্টিরেত থােক, তারা এই তহিবল েথেক অথর্ পাওয়ার জনয্ েযাগয্ নয়। 
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• েকি�জ হাউিডং অথিরিট-র ভাড়ােটগণ: অনু�হ কের এখােন ি�ক করন এবং একিট অ�বর্ত� 
িরসািটর্ িফেকশন পূরণ করন, যােত আপনার ভাড়া কমােনা যায়। অনয্ানয্ যারা ভতুর্ িক�া� বািড়েত থােকন 
অথবা যােদর েমাবাইল/ভাড়ােট আধািরত ভাউচার আেছ, যােত অ�বর্ত� পু�শংসন আেছ তারা তােদর হাউিজং 
অথিরিট, হাইিজং এেজি� অথবা ময্ােনজেম� েকা�ািনর সােথ েযাগােযাগ করন। ভতুর্ িক�া� ভাড়ােটরা ভাড়া 
�দান করার জন্ এই তহিবল েথেক েকােনা অথর্ পাওয়ার জনয্ েযাগয্ নন, িক� তারা ইউিটিলিট এবং/অথবা 
পািরবািরক �েয়াজেনর সহায়তার জনয্ আেবদন করার েযাগয্।   
 

• এিরয়া িমিডয়ান ইনকাম (AMI) -এর 100% -র িভিত্তেত আেয়র েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত, অনু�হ 
কের এখােন ি�ক কের AMI চাটর্ িট ভােলা কের পেড় িনন। (এখােন চািটর্ িট �দান করন অথবা তার িলংক 
িদন।) 

 
িবভাগ 2 

 অথর্ কী উে�েশয্ বয্বহার করা যােব: 
 

অথর্ ব�ন করা হেব ভাড়া বা মটর্ েগজ েপেম� এবং/অথবা ইউিটিলিট েপেমে�র জনয্।  অথর্ িনে�বিণর্ত অনয্ানয্ 
পািরবািরক �েয়াজেনর জেনয্ও �দান করা হেত পাের।   
 
যিদও নাগিরকেদর 4 িট িচি�ত ে�ণীর মেধয্ 3 িটর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন, তােদর জনয্ সেবর্া� পািরবািরক েপেমে�র 
সীমা �েযাজয্ হেব; েকােনা পিরবারই এই মুহূেতর্  সািবর্ক  $4,000-এর েবিশ েপেম� েপেত েযাগয্ হেব না। 
 
ভাড়া  েপেম�  

• 10 মাচর্  2020 েথেক 15  েম 2020 তািরেখর মেধয্ �েদয় হেব এমন 1 মােসর ভাড়ার ে�ে�।  �িত ইউিনট 
আকােরর জনয্ সেবর্া� েপেমে�র িনেদর্ িশকা �েযাজয্ হেব। 

• তহিবল েথেক ভাড়ার েপেম� সরাসির, ে��িবেশেষ বািড়ওয়ালােক অথবা অনয্ানয্ উপযু� �াপকেক করা হেব। 
 
মটর্ েগজ  েপেম�  

• 10 মাচর্  2020 েথেক 15  েম 2020 তািরেখর মেধয্ �েদয় হেব এমন 1 মােসর কর, িবমা এবং/অথবা কে�া ফী সহ 
মটর্ েগজ েপেম� করা হেব, িসিটর সােধয্র মেধয্ েহামওনারিশপ ে�া�ােমর বািড় মািলকেদর। �িত ইউিনট 
আকােরর জনয্ সেবর্া� েপেমে�র িনেদর্ িশকা �েযাজয্ হেব। 

• মটর্ েগজ েপেম� সরাসরি◌ ঋণদাতােক করা হেব। 
 

ইউিটিলিট  েপেম�  
• 10 মাচর্  2020 েথেক 15  েম 2020 তািরেখর মেধয্ �েদয় হেব এমন 1 মােসর ইউিটিলিট চাজর্  �দান করা হেব 

বতর্ মান িবল অনুযায়ী।  
 
পািরবা িরক  �েয়াজন  তহিবল  (হাউজেহা�  িনড  ফা�) 

• েপেম� করা হেত পাের পািরবািরক �েয়াজেনর জনয্। �িত মানুষ িপছু $250 এবং পিরবার িপছু সেবর্া� $1000 
সীমা �েযাজয্ হেব।  

 
অনয্ানয্ গর�পণূর্ তথয্ 
 
একিট “পিরবার” বা “েযৗথ পিরবার” -এর মােন হল 2 বা তার েবিশ পিরবােরর সদসয্, যােদর জনয্ আয় ও বয্য় একে� েদখা 
হয় এবং/অথবা একিট পিরবার েযখােন সদসয্রা এেক অপেরর আত্মীয়। 
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একিট “একক আেবদনকারী” হল েসই বয্ি� িযিন একা থােকন অথবা িযিন একিট রমেমট অব�ায় থােকন, েযখােন �িতিট 
রমেমট েমাট ভাড়ার তােদর িনজ� অংশ �দান কের থােক। 

 
 
েময়রস িডজয্া�ার িরিলফ ফা�-এর অথর্ বয্বহার করা যােব না  বেকয়া ভাড়া বা ইউিটিলিট েপেমে�র জনয্, যা �েদয় 
হেয়েছ কেরানাভাইরাস/েকািভড-19 সংকেটর আেগ। 10 মাচর্  2020 তািরেখর আেগ বেকয়া ভাড়া বা ইউিটিলিট িবেলর 
ে�ে� আপনার যিদ সহায়তার �েয়াজন হয় তেব অনু�হ কের েযাগােযাগ করন মাি� সািভর্ স েস�ার-এর সােথ 617-349- 
6340 ন�ের।  যিদ আপনার মটর্ েগেজর ে�ে� সাহােযয্র �েয়াজন হয়, তেব অনু�হ কের েযাগােযাগ করন কিমউিনিট 
েডেভলপেম� িডপাটর্ েম�-এর হাউিজং িডিভশন-এর সােথ েযাগােযাগ করন 617-349-4634 ন�ের। 

 
একজন আবদনকারী �িতমােস যত �দান কেরন সেবর্া� েসই পিরমােণই ভাড়া বা মটর্ েগজ তহিবল েথেক েদওয়া হেব এবং 
েসিট িন�িলিখত ইউিনট আকােরর সীমার েচেয় েবিশ হেত পারেব না: 

o �ুিডও: $2,450 
o এক কামরা: $ 2,700 
o দইু কামরা: $ 3,300 
o িতন বা তার েবিশ কামরা: $ 4,000 

 
অনু�হ কের মেন রাখেবন- েকািভড-19 -এর জনয্ েময়রস িডজয্া�ার িরিলফ ফা� েথেক আেবদনকারীেক একিট 
েপেম�, অথবা আেবদনকারীর প� েথেক অনয্ েকােনা বয্ি�েক েপেম�, আেবদনকারীর আয় নয়, কারণ এই �কার েপেম� 
অ�ভুর্ � হয় 26 U.S.C. 139 অধীেন িবপযর্য় �াণ েপেম� িহসােব এবং এই পিরি�িতিটেক রাজয্ এবং েফডারাল, উভয় 
কতৃর্ প�ই িবপযর্য় েঘাষণা কেরেছ। েযেহতু অথর্ �দান আয় নয়, তাই িসিট এই েপেমে�র জনয্ 1099 �দান করেব না। যিদ 
আেবদনকারীর কর িবষেয় আরও িজ�াসা থােক, তেব আেবদনকারীেক একিট কর েপশাদােরর সােথ কথা বলেত অনুেরাধ 
করা হে�। 

 

িবভাগ 3 
কীভােব নাগিরকরা আেবদন করেত পারেব 

 
িনেচর িলংেক িগেয় আেবদনিট খুেল আেবদনকারীরা অনলাইেন আেবদন করেত পারেবন। জমা পড়েল, িসিটর কম�রা 
আেবদনিট পযর্েলাচনা করেব এবং আেবদনকারীরা তােদর আেবদেনর অব�া িবষেয় ইেমল আপেডট েপেত পারেব, েযখন 
েসিট �ি�য়া করা হেব। 
 
আেবদনকারীরা এছাড়াও আেবদন করেত পারেব 617-349-9797 ন�েব েফান কের। একজন কম� আ�াণ েচ�া করেবন 
আেবদনকারীেক 2িট কােজর িদেনর মেধয্ েফান করেত যােত েফােনর মাধয্েম িতিন আেবদন করেত পােরন। আপিন বাতর্ া 
রাখেত পারেবন ইংেরিজ অথবা �য্ািনশ, হাইিতয় ে�ওল, আমহািরক, বাংলা, িচনা, আববী এবং েপাতুর্ িগজ ভাষাগিলেত 
আলাদা ভেয়সেমল বে�। এই ভাষাগিলর �িতিটেত কম�েদর �ারা সহায়তা পাওয়া যায়।  
 
এই আেবদন জমা েদওয়ার ে�ে� চারিট  �াথিমক ধাপ: 

1. আেবদন পূরণ করন 
2. �মােণর নিথ আপেলাড করন 
3. ে�টেম� অফ েভিরিফেকশন-এ �া�র করন ও তােত তািরখ িদন 
4. েসভ করন ও জমা িদন 
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ধাপ 1: আেবদন পরূণ করন: 
 আেবদনকারীরা আেবদন পূরণ করেবন, সম� �েয়াজনীয় ে��গিল পূরণ কের।  

 
 আেবদনারীরা যতটা পূরণ কেরেছন েসিট েসভ কের, �েয়াজনমেতা সহায়তার জনয্ েফান করেত পারেবন।  

 
 আেয়র িনেদর্ িশকা পযর্ােলাচনা করেত এবং িনধর্ারণ করেত েয আেবদনকারী  AMI-এর 100% বা তার িনেচ িকনা, 

এখােন ি�ক করন। 
 
ধাপ 2: �েয়াজনীয় নিথ আপেলাড করন: *িসিট অফ েকি�জ কখনই েসাশাল িসিকউিরিট ন�র চাইেব না। 
তাই জমা েদওয়ার আেগ, অনু�হ কের িনি�ত করন যােত আপিন সম� নিথর ছিব েথেক েথেক েসাশাল 
িসিকউিরিট ন�র েকেট েদন।  
 
সব আেবদনকারীেক আপেলাড করেত হেব  

• ফেটা আইিডর একিট কিপ বা ছিব, তােদর পিরিচিত িনি�ত করেত (এই আইিড-িট সা�িতক না 
হেলও চলেব এবং তােত েকি�েজর িঠকানা না থাকেলও চলেব)।  

 
সব আেবদনকারীরা েকি�েজ বসবােসর �মাণ িহসােব িন�িলিখত একিট-েক �মাণ আপেলাড করেবন: 

• সা�িতক ফেটা আই-িড যােত েকি�েজর িঠকানা আেছ, 
• সা�িতক �া�র করা িলজ, মটর্ েগজ ে�টেম� অথবা �া� করা েটেন� এি�েম�, 
• একিট িনভর্ রশীল স�ােনর জনয্ 2019-2020 বা 2020-2021 �ুল ইয়াের �ুল এনেরালেম� নিথ, 
• বািস�া হেত হেব এমন িসিট অফ েকি�জ ে�া�ােমর 2019 বা 2020 ে�া�াম এনেরালেম� নিথ, 
• আপনার েকি�েজর িঠকানায় দিুট েপা�মাকর্  করা এবং আপনােক পাঠােনা িচিঠ যা গত 15 মেধয্ এেসিছল,  
• অনয্ ৈবধ নিথ, েযমন েকি�েজর িঠকানায় আেবদনকারীর ইউিটিলিট িবল, যা গত 30 িদেনর মেধয্ িছল 

অথবা েকি�েজর িঠকানায় আেবদনকারীর বতর্ মান গািড়র েরিজে�শন। 
 
সব আেবদনকারীরা আেয়র েযাগয্তার �মাণ িহসােব িন�িলিখত একিট-েক �মাণ আপেলাড করেবন:  

• একিট 2019 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া)। অনু�হ কের সম� েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র েকেট বা মুেছ 
িদন, 

• একিট 2018 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া) এবং একিট 2019 W-2। অনু�হ কের সম� েসাশয্াল 
িসিকউিরিট ন�র েকেট বা মুেছ িদন,  

• একিট 2018 ইনকাম টয্া� িরটানর্ (�থম পৃ�া) এবং একিট 2019 1099 ফমর্। অনু�হ কের সম� েসাশয্াল 
িসিকউিরিট ন�র েকেট বা মুেছ িদন। 

• 2019-এর আয় িবষেয় হলফনামা।  
 
সব আেবদনকারীরা েকািভড-19-এর কারেণ উপাজর্ েনর হািনর �মাণ িহসােব িন�িলিখত একিট-েক �মাণ আপেলাড 
করেবন:  

• দিুট েপ-�াব, একিট েদখােব উপাজর্ ন হািন বা �ােসর আেগর আয়, অপরিট েদখােব 10 মাচর্  2020 -র পেরর 
তািরেখ উপাজর্ ন হািন বা �ােসর পেরর আয়, 

• িনেয়াগকতর্ ার কাছ েথেক একিট িচিঠ যা েদখােব েকািভড-19-এর কারেণ আেয়র পিরবতর্ ন হেয়েছ, 
• আেবদনকারীর িনেয়াগকতর্ ার কাছ েথেক একিট িবজেনস ে�াজার েনািটস যার তািরখ হেব 10 মাচর্  2020 বা তার 

পের, 
• একিট DOR ে�টেম� যা েদখােব 10 মাচর্  2020 তািরখ েথেক আপনার পিরবার বা চাই� সােপাটর্  েপেমে�র �াস, 
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• একজন পিরবার বা চাই� সােপাটর্  �দানকারীর কাছ েথেক হলফনামা, েযখােন বলা হেয়েছ তারা আেবদনকারীেক 
টাকা িদেত অপারগ েকািভড-19 -এর কারেণ,  

• একিট িনজ-হলফনানা যা েদখােব 10 মাচর্  2020 তািরখ েথেক আপনার উপাজর্ ন এবং েবতেনর হািন।  
 
(��বয্: হলফনামা �েয়াজনমেতা লভয্ হেব আেবদন ডাউনেলাড করার সােথ) 
 
েয আেবদনকারীরা ভাড়া, মটর্ েগজ এবং/অথবা ইউিটিলিট সহায়তার জনয্ আেবদন করেছন, তােদর 
িন�িলিখত অনুযায়ী সংি�� নিথও আপেলাড করেত হেব: 
 
েয আেবদনকারীরা ভাড়া বা মটর্ েগেজর জনয্ আেবদন করেছন তােদর িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট আপেলাড করেত হেব: 

• িলেজর কিপ অথবা ের�াল বা েটেন� এি�েমে�র কিপ, 
• বািতল ও �স করা ের� েচেকর কিপ েযখােন বয্াংক অয্াকাউে�র সম� তথয্ থাকেব, অথবা মািন অডর্ ার 

রিসেদর কিপ, অথবা  
• �া�িরত হলফনামা েযখােন আেবদনকারীর �া�র থাকেব, এবং যিদ স�ব হয় িলজ �হীতারও �া�র থাকেব  
• মটর্ েগজ ে�টেম� এবং যিদ �েযাজয্ হয়, তেব কে�ািমিনয়াম ফী-এর সা�িতক ইনভেয়স বা েপেম�। 

 
েয আেবদনকারীরা ইউিটিলিট সহায়তার জনয্ আেবদন করেছন তােদর িন�িলিখত আপেলাড করেত হেব: 

• আেবদনকারী েয ইউিটিলিটরর ে�ে� সহায়তা চান েসই �িতিট ইউিটিলিটর জনয্ আেবদন করার তািরেখর 
আেগ েথেক এক মােসর মেধয্ আেবদনকারীর েকি�েজর িঠকানায় একিট সা�িতক ইউিটিলিট িবল।  

 
ধাপ 3: 
�দত্ত তেথয্র িনি�তকরণ: 
 
আেবদন স�ূণর্ করার পর, আেবদনকারী ৈবদযু্িতনভােব িন�িলিখত শংসেন �া�র করেত হেব: 
 

শাি�িবধানেযাগয্ভােব, আিম শংিসত করিছ েয, এই আেবদেন েদওয়া সম� তথয্ সিঠক এবং 
উপয�ু। আিম এছাড়াও িসিট অফ েকি�জ-েক অনুমিত িদি� যােত তারা এেত �দত্ত সম� তথয্ 
যাচাই করেত পের।  এছাড়াও, আিম স�ত হি� েয, এই আেবদেন েযখােন েযখােন আমার �া�র 
আেছ, হলফনানাসহ, েসট �য্ান করা েহাক বা আসল �া�র েহাক বা আমার �া�েরর ছিবই েহাক 
অথবা ৈবদযু্িতনই েহাক েযখােন আমােক নাম টাইপ কের �া�র করেত হেয়েছ, আমার েসই �া�রিট 
আমার আসল �া�েরর মেতা ৈবধ ও তার মতই সবর্জন �াহয্ হেব। 

 
যিদ আেবদনিট একজন িসিটর কম�র সাহাযয্ পূরণ করা হেয় থােক েফােনর মাধয্েম, এবং আেবদনকারী যিদ �েয়াজনীয় 
হলফনামা পূরণ করেত বা আপেলাড করেত না পাের, তেব িসিটর কম�িট েফােন হলফনামািটর সব িকছু পেড় েশানােবন 
এবং আেবদনকারীর হেয় হলফনামািট পূরণ করেবন। িসিটর কম� তারপর �েয়াজনীয় হলফনামাগিল ইেমেল পািঠেয় েদেবন 
আেবদনকারীেক এবং আেবদনকারী ইেমেলর উত্তর েদেবন এিট জািনেয় েয আেবদনকারী িসিটর কম�েক অনুমিত �দান 
করেছন যােত েস আেবদনকারীর প� েথেক হলফনামা �া�র করেত পােরন। 
 
যিদ আেবদনকারী িসিট কম�র সহায়তায় েফােনর মাধয্েম আেবদন পূরণ কের থােকন, তেব িসিট কম� উপেরা� শংসনিট 
ইেমেল পাঠােবন এবং আেবদনকারী েসই ইেমেলর উত্তর েদেবন এইভােব েয আেবদনকারী উপেরা� শংসেন সম� হে�ন 
এবং িসিটর কম�েক অনুমিত �দান করেছন যােত েস আেবদনকারীর প� েথেক তােত �া�র করেত পাের। 
 
িসিটর কম�রা আেবদনকারীর কাছ েসই ইেমেলর িনি�তকরণগিল আেবদেনর সােথ েযাগ কের আপেলাড করেবন। 
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যিদ আেবদনকারী ইেমল েপেত বা তার উত্তর িদেত না পােরন, তেব একজন িসিট-র কম� �েয়াজনীয় তথয্ আেবদনকারীেক 
পেড় েশানােবন, তারপর আেবদনকারী হােত হলফনামািট িলেখ িদেত পারেবন এবং েসিটেক হয় ডাকেযােগ পাঠােত পারেবন 
এই িঠকানায়: Mayor’s Disaster Relief Fund, c/o Michelle Kincaid, 795 Mass Ave, Cambridge MA 02139, 
অথবা েসিটেক িসিট হেলর িপছেন েপেম� ডাকবাে� জমা িদেত পারেবন। নিথিট �য্ান কের আেবদেনর সােথ আপেলাড 
কের েদওয়া হেব।  

 

 
ধাপ 4: 
আেবদনকারী েসভ করেব এবং জমা েদেব> 
 
 
 
আেবদনকারীেদর তােদর ফাে�র আেবদেনর ে�ে� একিট ইেমল �াি� �ীকার েদওয়া হেব।  তারপর তহিবল েথেক 
আেবদনকারীেদর জানােনা হেব তারা �াণ তহিবল েথেক অথর্ সাহাযয্ েপল নািক তােদর আেবদন �তয্াখয্াত হল।  
�তয্াখয্াত হেল আিপল করা যােব না।  যিদ অথর্ �দােনর িস�া� েনওয়া হয়, তেব েসই িব�ি�েত থাকেব আপনারা কত 
টাকা পাে�ন এবং কী উে�েশয্ েসই টাকা আপনােদর েদওয়া হে�।   
 
 
জারী হেয়েছ:  12 এি�ল 2020 
 
 


