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রিরিউ ডেট্রয়েট (Renew Detroit) এবং রিরিেি ইমায়জে রি ড াম রিয়েোি ডরাগ্রাম 
(Senior Emergency Home Repair Programs, SEHR)-এি তুলিা 

 
িগিীি রবদ্যমাি রিরিেি ইমায়জে রি ড াম রিয়েোি কমেিূরিি িায়ে িতুি রিরিউ ডেট্রয়েট ড াম 

রিয়েোি কমেিূরি রকভায়ব তুলিীে? 
দটুি কর্মসূচির র্ধ্যে অধ্েক চর্ল থাকধ্লও, চরচেউ ডেট্রধ্েট ও SEHR গৃহ ডর্রার্ত কর্মসূচি এক েে। ডেসব বাচির 
র্াচলকগণ বতম র্াধ্ে SEHR-এর অধ্েক্ষর্াণ তাচলকাে রধ্েধ্েে, তাধ্দরধ্ক চরচেউ ডেট্রধ্েট ডহার্ চরধ্েোর কর্মসূচিধ্ত 
আধ্বদধ্ে উৎসাচহত করা হধ্ে। চরচেউ ডেট্রধ্েট-এ আধ্বদে করধ্ল তা বাচির র্াচলধ্কর SEHR-এর অধ্েক্ষর্াণ 
তাচলকার অবস্থাধ্ে ডকাধ্ো প্রভাব ডেলধ্ব ো। SEHR-এর অধ্েক্ষর্াণ তাচলকাে থাকা ডকাধ্ো বাচির র্াচলক েচদ 
চরচেউ ডেট্রধ্েট-এর জেে চেবমাচিত হে, ডসধ্ক্ষধ্ে সংচিষ্ট বাচির র্াচলক ডকাে কর্মসূচিধ্ত অংশ চেধ্ত িাে ডসটি েেন্দ 
করধ্ত োরধ্বে। অেুগ্রহ কধ্র চেধ্ে দটুি কর্মসূচির র্যেকার সুচেচদমষ্ট োথমকেগুধ্লা ডদখুে। 

রিরিউ ডেট্রয়েট রিরিেি ইমায়জে রি ড াম রিয়েোি (SEHR) 
কািা উেযুক্ত? 

1. 62 বের বা তার ডবচশ বেসী চসচেের 
বেচি অেবা অক্ষর্তা রধ্েধ্ে এর্ে বেচি 
(চেচে SSD/SSI োে) 

2. োর 2021 HOPE (গৃহর্াচলকধ্দর 
সম্পচি োি কর্মসূচি) অেুধ্র্াচদত 
হধ্েধ্ে 

3. চবগত 10 বেধ্র ডেট্রধ্েট েগর কতৃম েক্ষ 
ডথধ্ক বাচি ডর্রার্ধ্তর জেে $10,000 বা 
তার ডবচশ অথম অেুদাে ডেেচে। 

1. 62 বের বা তার ডবচশ বেসী চসচেের বেচি 
অথবা 55+ বেসী অক্ষর্তা রধ্েধ্ে এর্ে 
বেচি (চেচে SSD োে) 

2. অবশেই গৃধ্হ বসবাসকারী র্াচলক হধ্ত হধ্ব 
এবং র্াচলকাো ও গৃধ্হ বসবাধ্সর সেধ্ক্ষ 
প্রর্াণ ডদখাধ্ত হধ্ব 

3. সম্পচি কর হালোগাদ থাকধ্ত হধ্ব অথবা 
ডেধ্র্ন্ট েচরকল্পোে হালোগাদ থাকধ্ত হধ্ব 

4. আে আঞ্চচলক গি আে (Area Median 
Income, AMI)-এর 50%-এর ডবচশ হধ্ত 
োরধ্ব ো এবং আধ্ের সেধ্ক্ষ প্রর্াণ ডদখাধ্ত 
হধ্ব। 

কী কী ডমিামত কিা যায়ব? 
যাে 1: োদ প্রচতস্থােে জরুচর ডর্রার্ত করা োধ্ব 

$15,000 েেমন্ত। 
যাে 2: ো চেযমারণ করধ্ত হধ্ব (ডের্ে, জাোলা, সোচেটাচর কাজ, োধ্দর কাজ, ইধ্লকচট্রক 

কাজ, োচে উষ্ণ করার বেবস্থা, িুচি, রে্াম্প প্রভৃচত) 
অংশগ্র ণকািীয়দ্ি রকভায়ব রিবোিি 

কিা  ে? 
ডোগে আধ্বদেকারীগণধ্ক চেধ্োি র্ােদধ্ের চভচিধ্ত গৃহ 
ডর্রার্ত ডকার প্রদাে করা হধ্ব। 
সধ্বমাচ্চ ডকার প্রাপ্ত 1000 জে আধ্বদেকারীধ্ক যাে 1-
এর জেে চেবমাচিত করা হধ্ব। 

• বাচির র্াচলকাোর ডর্োদ 
• HPTAP/HOPE োধ্ির র্াো 
• েচরবাধ্রর ডলাকসংখো 
• োিাইকৃত SEHR-এর অধ্েক্ষর্াণ তাচলকা 

অথবা ওধ্েইে ডর্ধ্ট্রা ওধ্েদারাইধ্জশে (Wayne 
Metro Weatherization) ডকবল-োধ্দর 

আধ্বদেকারীধ্দর আধ্গ আসধ্ল আধ্গ োধ্বে চভচিধ্ত চেবমািে 
করা হে। অধ্েক্ষর্াণ তাচলকাে বতম র্াধ্ে 2,000 জে 
অচযবাসী অেুধ্র্াদধ্ের অধ্েক্ষাে রধ্েধ্েে। 
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চেোরাল 
• প্রধ্োজে হধ্ল র্লূোেে চভচিক োধ্দর 

অবস্থাধ্ক টাইধ্েকার চহধ্সধ্ব বেবহার করা 
হধ্ব 

বারিন্দািা রকভায়ব আয়বদ্ি কিয়বি? 
• চরচেউ ডেট্রধ্েট যাে 1-এর আধ্বদে গ্রহণ করা 

হধ্ব 1 অধ্টাবর – 31 অধ্টাবর 2021 তাচরখ 
েেমন্ত এবং আধ্বদে ডোধ্ে বা অেলাইধ্ে জর্া 
ডদওো োধ্ব। 
• ডোধ্ে আধ্বদে করধ্ত 313.244.0274 েম্বধ্র 

ডোে করুে 
• wwwdetroitmi.gov/RenewDetroit-এ োে ও 

“চরচেউ ডেট্রধ্েট-এর জেে আধ্বদে করুে”্
অেশধ্ে চিক করুে 

• যাে 2-এর জেে আধ্বদে শুরু হধ্ব 2022 সাধ্ল। 

1 অধ্টাবর 2021 তাচরধ্খর হালোগাদ অেুোেী অধ্েক্ষর্াণ 
তাচলকার ডকাধ্ো োর্ আর গ্রহণ করা হধ্ে ো। 

 

http://www.detroitmi.gov/RenewDetroit

