
রিরিউ ডেট্রয়েট পর্ যাে 2 সম্পয়কয অিুসন্ধাি 
রিরিউ ডেট্রয়েট হল একটি কর্মসূরি যা আয়র্রিকাি ডিসরকউ প্ল্যাি অ্যাক্ট (ARPA) এি তহরিল 
িযিহাি কয়ি ডেট্রয়েট-এি ডযাগ্য িার়িি র্ারলকয়েিয়ক রিিার্ূয়লয িার়িি ি়ি ধিয়িি ডর্িার্ত ডসিা 
প্রোি কয়ি। এই কর্মসরূিয়ত িতম র্ায়ি 2 টি পযমাে অ্ন্তর্ভম ক্ত। রিরিউ ডেট্রয়েট-এি পযমাে 1 অ্য়ক্টািি 
1 ডেয়ক অ্য়ক্টািি 31, 2021 পযমন্ত আয়িেি গ্রহণ কয়িয়ে এিং এখি তা ডেষ হয়েয়ে।  

পযমাে 1 এি আয়িেিকািীিা 12 িয়র্ম্বি, 2021 পযমন্ত তায়েি HOPE সম্পরি কি অ্িযাহরতি 
আয়িেি জর্া রেয়ত পািয়িি। রিরিউ ডেট্রয়েট কর্মসূরিি ডযাগ্যতা অ্জম য়িি জিয HOPE আয়িেি 
অ্িেযই রেয়সম্বয়িি ডিােম  অ্ফ রিরর্উ রর্টিংয়ে (রেয়সম্বি 14, 2021) অ্িভয়র্ারেত হয়ত হয়ি। রিরিউ 
ডেট্রয়েট কর্ীিা 2022 সায়লি িসন্তকায়ল ডযাগ্য আয়িেিগুরল পযমায়লািিা ও ডকারিং কিয়ি।  

পযমাে 2 এি আয়িেি গ্রহণ 2022 সায়লি েিৎকায়ল শুরু হয়ি৷ আপরি যরে রিরিউ ডেট্রয়েট 
কর্মসূরিি পযমাে 2 এি পিিতী ধাপগুরল সম্পয়কম ডিাটিে ডপয়ত িাি তয়ি অ্িভগ্রহ কয়ি রিয়িি 
ফির্টি পিূণ করুি৷ পযমাে 1 এি ডযসি আয়িেিকািী রিিমারিত হিরি তািা পযমাে 2 এি অ্িভসন্ধাি 
তারলকাে স্বেংরিের্ায়ি যভক্ত হয়িি। 

আয়িেি পূিয়ণি জিয যরে আপিাি র্াষাি সহােতা প্রয়োজি হে, অ্েিা আপরি ডটরলয়ফায়ি এই 
আয়িেি পূিণ কিয়ত িাি, তাহয়ল অ্িভগ্রহ কয়ি 313-224-3880 িম্বয়ি কল করুি।  

 

বাড়ির মাডিকের প্রথম নাম 

 

বাড়ির মাডিকের শেষ নাম 

 

বাড়ির মাডিকের রাস্তার ঠিোনা 
শুধভর্াত্র আপিাি িাস্তাি ঠিকািা রলখভি। উোহিণ: 1234 Sturtevant, েহি িা িায়জযি িার্, িা রজপ 
ডকাে এখায়ি রলখয়িি িা। 
 

ডিপ শোড 

 

ইকমইি ঠিোনা 
আর্িা আপিায়ক একটি ইয়র্ইল ঠিকািা ডেওোি জিয ডজািায়লার্ায়ি উৎসাহ ডেই যায়ত আর্ায়েি 
েল যোসম্ভি কাযমকির্ায়ি আপিাি সায়ে ডযাগ্ায়যাগ্ কিয়ত পায়ি৷ ডযসি িার়িি র্ারলক ইয়র্ইল 
ঠিকািা ো়িা পযমাে 2 সম্বয়ন্ধ অ্িভসন্ধাি কিয়েি তািা শুধভর্াত্র পযমাে 2 এি আয়িেয়িি 
সর্েকায়লি আয়গ্ তায়েি তারলকার্ভক্ত ঠিকািাে োকয়যায়গ্ ডিাটিে পায়িি। 
 
 
শ ান নম্বর 



 
 
 
 
আপডন ডে বাড়ির মাডিে? 

o হযাাঁ, আরর্ িার়িি র্ারলক আর্াি পক্ষ ডেয়ক এই অ্িভসন্ধাি জর্া রেরি৷ (1) 
o িা, আরর্ পৃেক একজি িযরক্ত িার়িি র্ারলকয়ক এই অ্িভসন্ধায়ি সহােতা কিরে। (2) 
o িা, আরর্ একটি সংস্থা রহসায়ি িার়িি র্ারলকয়ক এই অ্িভসন্ধায়ি সহােতা কিরে৷ (3) 

 
 
ডবেল্প শ াগাক াগোরীর সাকথ সম্পেক  

o স্থািীে করর্উরিটি সংস্থা (4) 
o ধর্ম-রর্রিক সংগ্ঠি (5) 
o পরিিায়িি সেসয - সন্তাি, র্াই/ডিাি, স্বার্ী/স্ত্রী, ইতযারে (6) 
o িন্ধভ/প্ররতয়িেী (7) 
o অ্িযািয (8) 

 
 
ডবেল্প শ াগাক াগোরীর প্রথম নাম 
 
 
ডবেল্প শ াগাক াগোরীর শেষ নাম 
 
 
ডবেল্প ইকমইি ঠিোনা 
 
ডবেল্প শ ান নম্বর 
 
 
িন্ম তাডরখ 
 
 
অপনার ডে HOPE সম্পডি ের শথকে অবযাহডত আকে? 
েয রসটি অ্ি ডেট্রয়েট কর্-আয়েি িার়িি র্ারলকয়েিয়ক িার়িি র্ারলকািা জরিত িারষমক খিয়িি 
িযাপায়ি সহােতাি জিয সম্পরি কি ডেয়ক অ্িযাহরতি একটি কর্মসূরি প্রোি কয়ি োয়ক। আপরি 
HOPE-এি জিয ডযাগ্য হয়ল আপিাি প্রয়েে িারষমক সম্পরি কি হ্রাস কিা হয়ি। আিও তয়েযি 
জিয অ্িভগ্রহ কয়ি www.detroitmi.gov/HOPE ডেখভি। 
 

o হযাাঁ, আর্ায়ক HOPE সম্পরি কি ডেয়ক অ্িযাহরত ডেওো হয়েয়ে। (9) 
o আরর্ HOPE সম্পরি কি ডেয়ক অ্িযাহরতি জিয আয়িেি কয়িরে িা কিাি পরিকল্পিা 

কয়িরে। (10) 
o িা, রিজ্ঞরিয়ত উয়েরখত আে-সংিান্ত রিয়েম রেকা অ্িভসায়ি, আরর্ HOPE সম্পরি কি ডেয়ক 

অ্িযহরত পাওোি ডযাগ্য িই। (11) 

http://www.detroitmi.gov/HOPE


o িা, আরর্ 2021 HOPE/HPTAP-এি জিয আয়িেি কয়িরেলার্ এিং ডসটা অ্গ্রাহয হয়েয়ে। 
(12) 

o আরর্ রিরিত িই। (13) 
 
 
 
আপনার বাড়িকত  ডি 6 বেকরর েম বয়সী শোকনা ডেশু বসবাস েকর বা ডনয়ডমত শব়িাকত আকস, 
অথবা আপনার বাড়িকত শোকনা গর্ক বতী মডহিা থাকেন, তাহকি আপডন বাড়ি শমরামকতর অনয 
েমকসডূির িনয শ াগয হকত পাকরন। অনগু্রহ েকর এই পডরডিডতগুডির শোকনাটি আপনার 
পডরবাকরর িনয প্রক ািয ডেনা শসটা উকেখ েরুন। 

o আর্াি িার়িয়ত 6 িেয়িি কর্ িেসী রেশু িসিাস কয়ি। (14) 
o 6 িেয়িি কর্ িেসী রেশু রিেরর্ত আর্াি িার়িয়ত ডি়িায়ত আয়স। (15) 
o আর্াি িার়িয়ত একজি গ্র্ম িতী র্রহলা োয়কি। (16) 
o এগুয়লাি ডকািটিই আর্াি পরিিায়িি জিয প্রয়যাজয িে৷ (17) 

 
 
 
বাড়িকত শ সব শমরামত প্রকয়ািন 

o োে (18) 
o রিেভযয়তি তাি প্ররতস্থাপি (19) 
o জািালা/েিজা (20) 
o কাঠায়র্া/িািান্দা (21) 
o িভ রে/তাপ-িযিস্থা (22) 
o পারি/পারিি কল,পাইপ ডর্িার্ত (23) 
o প্ররতিরন্ধতাি কািয়ণ পরিিতম ি (24) 
o সীসা, অ্যাসয়িস্টস িা অ্িযািয প্রের্ি (25) 
o অ্িযািয ি়ি ধিয়িি ডর্িার্ত (26) 
o আর্াি িার়িয়ত অ্িযািয কী ধিয়িি ি়ি ডর্িার্ত প্রয়োজি ডস রিষয়ে আরর্ রিরিত িই। 

(27) 
 
 
আপনার শরেকডক র িনয এই অনসুন্ধাকনর প্রাডিস্বীোর শপকত ডনকির বকে টিে ডিন। 


