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রিরিউ ডেট্রয়েট 
এয়েিরিোল ড াম রিয়েোি ডরাগ্রাম ফি রেরিেি অ্যান্ড রেজ্যাবল্ড ড ামওিােস 

 

রিরিউ ডেট্রয়েট কী? 
এটি 2-ধাপ বিবিষ্ট একটি গৃহ মেরােত কেমসূবি, যার অর্মায়ন করা হয়য়য়ে আয়েবরকান পুনরুদ্ধার পবরকল্পনা আইন 
(American Recovery Plan Act)-এর অধীয়ন এিং মেট্রয়য়ট নগর কতৃম পয়ের পবরিালনায়। কেমসূবিটির প্রর্ে ধায়প 
1000 বনিমাবিত আয়িদনকারীর ঘয়রর োদ প্রবতস্থাপন করা হয়ি। ধাপ 1-এর আয়িদয়নর সেয়সীো 1 অয়টাির 2021 
মর্য়ক 31 অয়টাির 2021 পযমন্ত। ধাপ 2-এ 500 বনিমাবিত আয়িদনকারীয়ক িড় ধরয়নর মেরােত সুবিধা প্রদান করা 
হয়ি, যা শুরু হয়ি 2022 সায়ল। 

কািা আয়বদি কিয়ে োিয়ব? 
উপযুক্ত হয়ত হয়ল 3 টি োনদণ্ড অিিযই পূরণ করয়ত হয়ি: 

1. অিিযই মকায়না বসবনয়র (62 িের িা তার মিবি িয়সী) অ্থবা অেেতা-যুক্ত মযয়কায়না িয়সী িযবক্ত 
(Social Security Disability িা Supplemental Security Income পায়েন এেন) হয়ত হয়ি এবং 

2. 2021 HOPE কর োড় প্রাপ্ত (পূয়িম HPTAP নায়ে বেয়লা) এবং 
3. বিগত 10 িেয়র মেট্রয়য়ট নগর কতৃম পে মর্য়ক িাবড় মেরােয়তর জনয $10,000 িা তার মিবি অর্ম 

অনুদান মননবন। 

আয়বদিকািীয়দি রকভায়ব রিবসাচি কিা  ে? 
মযাগয আয়িদনকারীগণয়ক বনয়নাক্ত োনদয়ণ্ডর বিবিয়ত গৃহ মেরােত মকার প্রদান করা হয়ি। 
সয়িমাচ্চ মকার প্রাপ্ত 1000 জন আয়িদনকারীয়ক ধাপ 1-এর জনয বনিমাবিত করা হয়ি। 

● িাবড়র োবলকানার মেয়াদ 
● HOPE োয়ড়র োত্রা 
● পবরিায়রর মলাকসংখ্যা 
● যািাইকৃত SEHR-এর অয়পেোণ তাবলকা* অর্িা ওয়য়ইন মেয়ট্রা ওয়য়দারাইয়জিন মকিল-
োয়দর মেফারাল মলটার, প্রয়য়াজন হয়ল েূলযায়ন-বিবিক োয়দর অিস্থায়ক টাইয়েকার বহয়সয়ি 
িযিহার করা হয়ি 

*লেয করুন ময, অয়পেোন তাবলকার বসবনয়রয়দরয়ক বরবনউ মেট্রয়য়ট কেমসূবিয়ত আয়িদয়ন উৎসাবহত করা হয়ে। বনিমাবিত হয়ল তারা মকান 
কেমসূবিয়ত অংি মনয়িন তা বনিমািন করয়ত পারয়িন। 

ধাে 1-এ ডকবল ছাদ ররেস্থােি কিা  য়ব ডকি? 
মেট্রয়য়ট নগর কতৃম পে োদ মেরােয়ত েয়নায়যাগ বদয়ে, কারণ এটিই সিয়িয়য় মিবি সম্পন্নকৃত ও আয়িদনকৃত মেরােত 
কাজ। োদ মকিল সিয়িয়য় িযয়িহুল গৃহ মেরােয়তর কাজই নয়, িরং োদ একিার েবতগ্রস্ত হয়ল তা িাবড়র অনযানয 
স্থায়নও িড় ধরয়নর েবতসাধন করয়ত পায়র, মযেন, বসবলং ও বিয়লয়কাঠার েবত, অন্তরয়ণর েবত, োাঁি, বিবত পড়া, 
বসবলংয়য়র মকান েয়য় যাওয়া, আগুয়নর ঝুাঁ বক ততবর, ইাঁদরু, জ্বালাবন িযয় িৃবদ্ধ ও কাঠায়োগত েয়েবত। এোড়া োয়দর 
অিস্থা িায়লা র্াকা মেরােয়তর অনযানয অনুদান কেমসূবিয়ত অংিগ্রহয়ণর মযাগযতারও বনণমায়ক হয়ত পায়র। 

রিরিউ ডেট্রয়েট ধাে 1-এি েমেেীমা 
● আয়িদয়নর মেয়াদ: 
● HOPE আয়িদয়নর সেয়সীো: 
● অংিগ্রহণকারীয়দর বনিমাবিত করা ও জানায়না হয়ি: 
● োদ মেরােত শুরু হয়ি: 

10.01.2021 -10.31.2021 
11.12.2021 
মফব্রুয়াবর 2022 
িরত 2022-এর মিয়ের বদয়ক 



আভ্যন্তরীণ ও সহয োগীযের ব্যব্হোযরর জন্য 20210930 

 

বারেন্দািা রকভায়ব আয়বদি কিয়বি? 
● মফায়ন আয়িদন করয়ত 313.244.0247 নম্বয়র মফান করুন। যারা কল কয়রয়েন তারা ইয়তােয়ধয 

অনুয়োদনপ্রাপ্ত 2021 HOPE োয়ড়র বনশ্চয়তাজ্ঞাপক তর্যও পায়িন এিং অনযানয উপকরণ িযিহায়রর সুয়যাগ 
পায়িন। 

● www.detroitmi.gov/RenewDetroitc-এ যান ও “বরবনউ মেট্রয়য়ট-এর জনয আয়িদন করুন” অপিয়ন বিক 
করুন 

● বরবনউ মেট্রয়য়ট আয়িদনটি অনযানয কেমসূবির আয়িদন মর্য়ক বিন্ন। মযাগযতা ও অগ্রাবধকার বনণময়য়র 
মিবিরিাগ োনদণ্ড যািাই করা হয়ি আয়িদনকাবরর আিিযক সম্মবতর োধযয়ে প্রাপ্ত এিং আয়িদনকাবর-
কতৃম ক পূয়িম সহয়যাগী প্রবতষ্ঠান ও সংস্থাগুয়লায়ক প্রদি বিবিন্ন তয়র্যর োধযয়ে। 

িহুল বজজ্ঞাবসত প্রশ্নািলীর পূণমাঙ্গ তাবলকা এই ওয়য়সিাইয়ট পাওয়া যায়ি www.detroitmi.gov/RenewDetroit। 
িহুল বজজ্ঞাবসত প্রশ্নািলীর িাইয়র আপনার মকায়না প্রশ্ন র্াকয়ল অনুগ্রহ কয়র RenewDetroit@detroitmi.govইয়েইল ঠিকানায় আোয়দর 
সায়র্ মযাগায়যাগ করুন। 
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