
হ�োমওনোর অ্যোসিহিযেনযি ফোনযড িমযপস্রযত পরযতোরণো হেহ্ 
িত্রয েো্ুন!
্ু্যতরোষযেরযী়্ হ�োমওনোর অ্যোসিহিযেনযি ফোহনযড (এইচএএফ) সনউ ই়্্রয পরযহেশ $540 সমসি়্ন 
হপহ়্হে। হ্িব গৃ�-মোসিহ্রো হ্োসিড-19 ম�োমোরী িমযপস্রযত হ্োনও গৃ�-মোসি্োনো িমি্যোর 
িমযমুখীন �হ়্হেন, এইচএএফ ফোনযড বো অন্যোন্য ্মরযিূচী তোঁহের ি�ো়্তো ্রহত পোহরন স্নো, 
হিই িমবযহনযে আরও জোনোর জন্য তোঁরো nyhomeownerfund.org-হত বো (844) 776-9423 নোমবযোহর 
হ্োগোহ্োগ ্রহত পোহরন।

এইচএএফ-এর জন্য সনখরচো়্ আহবেন ্রো ্ো়্। িুতরোং, এইচএএফ-এর আহবেন ্রোর জন্য 
হ্উ হ্োনও সফ চোজরয ্রহি বো এইচএএফ-এর অেরয পোইহ়্ হেও়্োর সনসশযচত আশবযোি সেহি হিইিব 
হ্যষহতরয িুরস্যষত েো্োর জন্য সনউ ই়্্রয পরযহেহশর অ্যোেসনরয হজনোহরি হিসেসশ়্ো হজমি গৃ�-
মোসি্হের িোবেোন ্রহেন।

বনযে্ী ি�ো়্তোর জন্য অসগরযম সফ-এর অনুহরোে ্রো হবআইসন �়্, এসের মহে্য রহ়্হে এইচএএফ-
এর জন্য আহবেন ্রো, ঋহণর অেিবেি, ফরসব়্োব়্যোনযি ও শেরয হিিি। এমনস্ অ্যোেসনরযও 
বনযে্ী ি�ো়্তোর জন্য অসগরযম সফ-এর অনুহরোে ্রহত পোহরন নো, ্সে পসরহষবো পরযেোহনর জন্য 
আপসন ও অ্যোেসনরয হ্োনও চুস্যতহত পরযহবশ নো ্হরন (হ্সে “সরহেইনোর” নোহম পসরসচত) এবং 
আেোিহত হ্োনও িস্রয়্ মোমিো়্ আপনোর তরহফ উপসিযেত �ও়্োর জন্য অ্যোেসনরয হ্োনও 
সবজযঞসপযত েোসখি নো ্হরন।

তোেোড়ো, এইচএএফ-এর অেরয সনসশযচত পোইহ়্ হেও়্োর আশবযোি হ্উ সেহত পোহরন নো। সনউ ই়্্রয 
পরযহেহশর �োউসজং অ্যোনযড ্সমউসনসে সরসনউ়্োি (এইচসিআর) সবিোগ এইচএএফ-এর িোরপরযোপযত 
েো্হব। পরযতোর্রো পরযো়্শ সনসেরযষযে ফিোফহির আশবযোি সেহ়্ আপনোর ্োে হেহ্ অেরয হনন, অেচ 
আপনোর তরহফ ্খনও হ্োনও আহবেন জমো হেন নো, ফহি আপনোর অবিযেো পূহবরযর হেহ্ও মনযে 
�হ়্ ্ো়্।  

সনখরচো়্ ও নূ্যনতম নসেপতরয জমো সেহ়্ গৃ�-মোসিহ্রো সনহজরোই এইচএএফ-এর জন্য আহবেন 
্রহত পোহরন। ্ীিোহব আহবেন ্রহত �হব হিই িমবযহনযে এইচএএফ সবষহ়্ এইচসিআর-এর 
ওহ়্বিোইহে এখোহন সগহ়্ আপসন আরও জোনহত পোরহবন: nyhomeownerfund.org.

এইচএএফ আহবেন িমবযহনযে হ্োনও ি�ো়্তো পরযহ়্োজন �হি বো উপিবযে অন্যোন্য ি�ো়্তো িমবযহনযে 
হ্োনও পরযশযন েো্হি সনউ ই়্্রয পরযহেহশর হ�োম ওনোর হপরযোহে্শন হপরযোগরযোম (এইচওসপসপ) 
�েিোইহন (855) HOME-456 বো (855) 466-3456 নোমবযোহর হ্োগোহ্োগ ্হর বো এইচওসপসপ-এর 
ওহ়্বিোইে: homeownerhelpny.com হেহখ আপসন সবনোমূহি্য ি�ো়্তো হপহত পোহরন। এ্ েশহ্র 
হবসশ িম়্ ্োবত অ্যোেসনরয হজনোহরি এইচওসপসপ ফোনযড ্রহত ি�ো়্তো ্রহেন এবং পুহরো সনউ 
ই়্্রয পরযহেহশর এইচওসপসপ অ্যোডহিোহ্েহের িহ্যগ এ্সনষযঠিোহব ্োজ ্রহেন। 

গযরো�্েহর জনয্ িতরয্বোরযতো
নসউ ইয়রয্ িযেহে এর অয্োেরযনস জহনোরহি িহেসশস়্ো জহমি এর েপযতর



হ্বিমোতরয এইচসিআর আপনোর 
এইচএএফ অনুহমোেন ্রহত পোহর 
এবং হ্বিমোতরয আপনোর ব্যো্য্ 
বো বনযে্ী হিবোপরযেোন্োরী 
ঋহণর অেিবেি অনুহমোেন 
্রহত পোহর।

হ্িব আইনজীবী সনউ ই়্হ্রয 
্োজ ্রোর জন্য অনুহমোসেত, 
হ্বিমোতরয তোঁরোই আেোিহত 
আপনোর পরযসতসনসেতবয ্রহত 
পোহরন।

আপনোর ব্যোহ্য্র ্োহে 
ইহতোমহে্যই এই তে্য েো্হব।

হফোহনর মোে্যহম ্োউহ্ বো আপনোর 
বোসড়হত আিো হ্োনও ব্যস্যতহ্ বো হ্োনও 
অপরযত্যোসশত ইহমহির উতযতহর আপনোর 
ব্যস্যতগত অেরয িং্রযোনযত তে্য হেহবন 
নো। আপনোর ব্যো্য্ অ্যো্োউনযে নোমবযোর, 
হিোশ্যোি সিস্উসরসে নোমবযোর বো আপনোর 
ঋণ পসরহষবো পরযেোন্োরীর নোম এসের 
অনযতিুরয্যত �়্। 

বনযে্ী িমযপস্রযত পসরহষবোর জন্য 
্খনও হ্োনও অসগরযম সফ পরযেোন 
্রহবন নো।

এইরূপ পসরহষবোর জন্য অসগরযম সফ 
চোজরয ্রহি সনউ ই়্হ্রযর আইন ি্যঘন 
্রো �়্ এবং ি্যঘনগুসি অ্যোেসনরয 
হজনোহরহির ্ো্রযোিহ়্ সরহপোেরয ্রো 
উসচতয।

সনিরযরহ্োগ্য ির্োরী এহজসনযি ব্যতীত 
অনিোইন সবজযঞোপন, হেসিহফোহনর মোে্যহম 
পরযিযতোব, বো আপনোর বোসড়হত আিো 
ব্যস্যত, ্োরো আশবযোি হেহবন হ্, তোঁরো 
আপনোহ্ এইচএএফ-এর অেরয বো হ্োনও 
বনযে্ী অেিবেি পোইহ়্ সেহত পোহরন, 
তোঁহের সবশবযোি ্রহবন নো। 
 

পরযহেহশর বোইহরর হফোন নোমবযোর বো 
সঠ্োনো ্ু্যত ব্যস্যত বো িংিযেোর 
পরযিযতোব িমবযহনযে িত্রয েো্হবন, 
সবহশষত অ্যোেসনরযহের হ্যষহতরয। 

্সে আপসন মহন ্হরন হ্োনও এইচএএফ বো বনযে্ী ি�ো়্তো পরযতোর্ আপনোর 
িহ্যগ হ্োগোহ্োগ ্হরহেন, তো�হি অনুগরয� ্হর অ্যোেসনরয হজনোহরহির ্োহে 
এখোহন অসিহ্োগ েোহ়্র ্রুন: 

ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint 
(800) 771-7755

এইচএএফ ও বনযে্ী পরসতযরোণ পযরতোরণো এড়োনোর পরোমরযশ


