
ডেট্রয়েয়ে আয়েদন নোেন করুন 
ডেট্রয়েট নগরীর নতুন কর্মসূচিয়ত আগ্রহ প্রদর্ময়নর জনয আপনায়ক ধনযবাদ: চসচনের ও অক্ষর্ গৃহর্াচিকয়দর 
জনয চরচনউ ডেট্রয়েট এয়সনচর্োি ডহার্ চরয়পোর ডপ্রাগ্রার্ (Renew Detroit Essential Home Repair 
Program for Senior & Disabled Homeowners)। এই ফরর্টি চরচনউ ডেট্রয়েট-এর ধাপ 1-এর 

আয়বদনপত্র। চরচনউ ডেট্রয়েট-এর ধাপ 1-এর আয়বদয়নর ডর্োদ 1 অয়টাবর ডেয়ক 31 অয়টাবর 2021 তাচরখ 
পর্মন্ত। ধাপ 1-এর কর্মসূচিয়ত োকয়ব 1,000 চনবমাচিত আয়বদনকারীর ছাদ প্রচতস্থাপন। আয়বদন প্রচিো শুরু 
করয়ত অনুগ্রহ কয়র চনয়নাক্ত ফরর্টি জর্া চদন। আয়বদন পূরয়ে ভাষাগত সহােতা প্রয়োজন হয়ি, অেবা 
আপচন ডফায়ন আয়বদনটি সম্পন্ন করয়ত িাইয়ি, অনুগ্রহ কয়র 313-244-0274 নম্বয়র কি করুন। 

আয়বদনকারীর (গৃহর্াচিক বাচসন্দা) তেয 
আয়বদনকারীর নায়র্র প্রের্ অংর্* 
আয়বদনকারীর নায়র্র ডর্ষ অংর্* 
আপচন বা ডকায়না প্রচতষ্ঠান চক অনয এক বযচক্তর পয়ক্ষ আয়বদনটি জর্া চদয়েন?* 
আপচন র্চদ কায়রা পক্ষ ডেয়ক আয়বদনটি জর্া চদয়ে োয়কন, তাহয়ি অনুগ্রহ কয়র এই প্রয়ের জবায়ব ‘হযাাঁ’ 
চনবমািন করুন। উদাহরে: ডকায়না চর্শু একজন অচভভাবয়কর পয়ক্ষ আয়বদন জর্া চদয়ে; একটি কচর্উচনটি 
সংগঠন ডকায়না একজন গ্রাহয়কর পক্ষ ডেয়ক আয়বদন জর্া চদয়ে। 

সড়য়কর ঠিকানা* 
আয়বদনকারীর ডফান নম্বর* 
চবকল্প ডফান নম্বর 
আয়বদনকারীর ইয়র্ইি ঠিকানা* 
ইয়র্ইি ঠিকানা প্রদায়নর জনয আর্রা আপনায়ক দঢ়ৃভায়ব উৎসাচহত করচছ র্ায়ত কয়র আর্ায়দর টির্ আপনার 
সায়ে র্োসম্ভব দক্ষতার সায়ে ডর্াগায়র্াগ করয়ত পায়র। 

চবকল্প ইয়র্ইি ঠিকানা 

আপনার পছয়ন্দর ভাষা ডকানটি?* 

ডর্াগযতা ও চনবমািয়নর র্ানদণ্ড 
চনয়নাক্ত প্রোবিী চরচনউ ডেট্রয়েট ডহার্ চরয়পোর ডপ্রাগ্রার্-এর ডর্াগযতা চনধমারে ও চনবমািয়নর র্ানদণ্ড সংচিষ্ট। 
আয়বদনকারীর জবাব চরচনউ ডেট্রয়েট টির্-কতৃম ক র্ািাই করা হয়ব। এটি করা হয়ব সহয়র্াগী চবভাগ ও 
সংস্থাগুয়িা ডেয়ক আয়বদনকারীর তেয সংগ্রয়হর র্াধযয়র্ অেবা আয়বদনকারীর কাছ ডেয়ক নচেপত্র ডিয়ে। 

আয়বদনকারীর জন্মতাচরখ* 



আপনার (আয়বদনকারী/গহৃর্াচিয়কর) চক ডকায়না অক্ষর্তা রয়েয়ছ?* 

আয়বদনকারী/গৃহর্াচিক র্চদ 12/31/2021 তাচরয়খর র্য়ধয 62 বছর বেসী না হন, ডসয়ক্ষয়ত্র চরচনউ ডেট্রয়েট 
এয়সনচর্োি ডহার্ চরয়পোর কর্মসূচিয়ত উপর্ুক্ত হয়ত হয়ি তায়ক অবর্যই অক্ষর্ বযচক্ত হয়ত হয়ব। 

আপচন চক SSDI (Social Security Disability Insurance) বা SSI (Supplemental 
Security Income) পান?* 
আয়বদনকারী/গৃহর্াচিক র্চদ চসচনের না হয়ে োয়কন, ডসয়ক্ষয়ত্র আয়বদনকারীর ডর্াগযতা র্ািাইয়ে ডেট্রয়েট নগর 
- চরচনউ ডেট্রয়েট টির্ আয়বদনকারীয়ক SSDI বা SSI-এর প্রর্াে উপস্থাপন করয়ত বিয়ব। 

আপচন চক কখয়না 2021 HOPE/HPTAP সম্পচি কর ছাড় ডপেয়ছন?* 

আপনার বাচড়র দচিি চক একাচধক বযচক্তর নায়র্?* 

হযাাঁ হয়ি প্রয়তযক র্াচিয়কর নার্ ও জন্মতাচরখ চিখনু। 
আপচন ডকান বছর আপনার বাচড়র র্াচিক হয়েয়ছন?* 

তেযগত প্রে 
চনয়নাক্ত প্রোবিী ডকবি তেয জানার উয়েয়র্য এবং এগুয়িা চরচনউ ডেট্রয়েট ডহার্ চরয়পোর ডপ্রাগ্রায়র্র জনয 
আপনার পচরবায়রর ডর্াগযতা বা ডহার্ চরয়পোর ডকারয়ক প্রভাচবত করয়ব না। 
চবগত 10 বছয়র আপচন চক ডেট্রয়েট নগর কতৃম পক্ষ ডেয়ক বাচড় ডর্রার্য়তর জনয ডকায়না 
অনদুান চনয়েয়ছন?* 

ওয়েইন ডর্য়ট্রা ওয়েদারাইয়জর্ন গৃহ ডর্রার্ত অনদুায়নর জনয আয়বদয়নর পর আপচন চক সর্ে 
চপচছয়ে ডদওোর জনয ডকায়না চিঠি (ডেফারাি ডিটার) ডপয়েয়ছন?* 

আপচন চক নগয়রর চসচনের ইর্ায়জম চি ডহার্ চরয়পোর অয়পক্ষর্াে তাচিকাে রয়েয়ছন?* 

আপনার বাচড়র চক একটি নতুন ছাদ প্রয়োজন?* 

আপনার বাচড়র বড় ধরয়নর আর ডকান ডকান ডর্রার্ত প্রয়োজন?* 

আপনার বাচড় এই কর্মসূচির জনয চনবমাচিত না হয়ি, আপচন চক র্য়ন কয়রন ডর্ বাচড়র 
অবস্থার কারয়ে আপনায়ক বাচড় ছাড়য়ত হয়ত পায়র?* 

আপনার চিঙ্গ কী?* 



আপনার বেম কী?* 

আপনার জাচত পচরিে কী?* 

স্বায়েমর দ্বন্দ্ব প্রকার্ 
আপচন, বা আপনার পচরবায়রর ডকায়না চনকটজন, অেবা বযবসায়ের সহয়র্াগী, বতম র্ায়ন, বা 
গত 12 র্ায়স: ডেট্রয়েট নগর কতৃম পয়ক্ষর কর্ী, প্রচতচনচধ, পরার্র্মক, বা চনবমাচিত বা চনর্কু্ত 
কর্মকতম া চছয়িন চক?* 

ডেট্রয়েট নগর কতৃম পক্ষ নগয়রর ডকায়না কর্মসূচিয়ত অংর্গ্রহয়ে এর কর্ীয়দর অেবা ডকান সহয়র্াগী 
প্রচতষ্ঠান/সংগঠয়নর কর্ীয়দর চবয়র্ষ ডকাো্য়না সুচবধা ডদে না। চকংবা ডেট্রয়েট নগর কতৃম পয়ক্ষর কর্ীয়দর অেবা 
ডকায়না সহয়র্াগী প্রচতষ্ঠান/সংগঠয়নর কর্ীয়দর ডকায়না কর্মসূচিয়ত অংর্গ্রহয়ে বারেও কয়র না। 
 

আয়বদয়ন সম্মচতর র্তম াবচি 
এই আয়বদন জর্া ডদওোর র্াধযয়র্ আচর্ ডেট্রয়েট নগয়রর - চরচনউ ডেট্রয়েট টির্-ডক 
আর্ার HOPE আয়বদয়নর অবস্থা ও তা অনুয়র্াদয়নর ডকান পর্মায়ে রয়েয়ছ ডস তেযসহ আর্ার 
আয়বদন ও/বা কর্মসূচির অনযানয তেয িাওোর অনুয়রাধ করার ও গ্রহে করার ডক্ষয়ত্র সম্মচত 
প্রদান করচছ। তেয ডেট্রয়েট নগর - পর্মায়িািনা ডবােম , ডেট্রয়েট নগর - গৃহােন ও 
পুনরুজ্জীবন চবভাগ (Housing & Revitalization Department) এবং ওয়েইন ডর্য়ট্রাপচিটন 
কচর্উচনটি অযাকর্ন এয়জচিসহ ডর্য়কায়না সহয়র্াগী সংস্থার কাছ ডেয়ক িাওো হয়ত পায়র।* 

এই আয়বদন জর্া ডদওোর র্াধযয়র্ আচর্ বুঝয়ত পারচছ ডর্, ডেট্রয়েট নগর কতৃম পক্ষ আর্ার 
ববধ আইচে কােম  সংগ্রয়হ আর্ার সায়ে ডর্াগায়র্াগ করয়ব র্ায়ত তারা আর্ার পচরিে এবং এই 
আয়বদয়নর র্োেমতা র্ািাই করয়ত পায়র, পার্াপাচর্ এই আয়বদয়নর পর্মায়িািনা সম্পন্ন করার 
জনয প্রয়োজনীে ডর্য়কায়না নচেপত্র িাইয়ত পায়র।* 

চরচনউ ডেট্রয়েট ডহার্ চরয়পোর কর্মসচূির ডর্াগায়র্ায়গর পছন্দকৃত র্াধযর্ হয়িা ইয়র্ইি। এই 
আয়বদন জর্া ডদওোর র্াধযয়র্ আচর্ ডেট্রয়েট নগর কতৃম পয়ক্ষর কাছ ডেয়ক ইয়র্ইি ডর্াগায়র্াগ 
পাওোর ডক্ষয়ত্র সম্মচত প্রদান করচছ। আচর্ বুঝয়ত পারচছ ডর্, আচর্ র্চদ আর্ার আয়বদয়নর 
সায়ে ইয়র্ইি ঠিকানা প্রদান না কচর, ডসয়ক্ষয়ত্র ইউএস ডপাস্ট অচফস (US Post Office) বা 
অনয ডকায়না োক ডর্াগায়র্াগ র্াধযয়র্র চবিয়ম্বর কারয়ে আয়বদন বা নচেপত্র জর্া ডদওোর 
সর্েসীর্ার ডক্ষয়ত্র ডকায়না বযচতির্ করা হয়ব না।* 

এই আয়বদন জর্া ডদওোর র্াধযয়র্ আচর্ প্রতযেন করচছ ডর্, এই আয়বদয়ন উয়েখকৃত ও জর্া 



ডদওো সকি তেয পূেমাঙ্গ, সতয ও সঠিক। আচর্ এছাড়াও বুঝয়ত পারচছ ডর্, এই আয়বদয়ন 
ডজয়নশুয়ন ভুি তেয প্রদান করা ডব-আইচন।* 


