বাগৃ মালকদের জন্য ককালিড-১৯ ম্বন্ধীয় তথ্য
ককালিড-১৯ এর কারদন্ অপলন্ লক অপন্ার মিশদগজ পলরদলাধ করদত মযা কবাধ করদেন্?
কেডাদর, রাজয এবং িান্ীয় রকারগুদা ককালিড-১৯ ংকদির কারদে বন্ধক এবং িযাক্স প্রোদন্র জন্য ু লবধাগ্রি বাল়ির মালকদের ায়তা প্রোন্ করদে।

লমললগান্ মিশদগজ লরলে
গিন্শর হুআিমার এবং লমললগান্ লডপািশদমে ে আন্সু দরন্স এন্ড লেন্ালন্সয়া ালিশদ (লডঅআএেএ) এমঅআ মিশদগজ লরলে পািশন্ারললপ গঠন্ কদরদে।
লমললগাদন্র ২০০লিরও কবলল অলথ্শক প্রলতষ্ঠান্ লন্ম্নললখত পেদক্ষপগুদা লন্দত ম্মত দয়দে;
●

ক প্রকার মিশদগজ পলরদলাদধর জন্য ৯০ লেদন্র ন্ু গ্রকাীন্ ময় কেয়া

●

মিশদগজ ম্পলকশত লবম্ব লে ও চাজশ ৯০ লেদন্র জন্য মওকুে করা

●

৬/২২ পযশন্ত ম্পলি মদয়র পূ দবশ বন্ধ করা িলগত করা

●

কেলডি ককার লরদপািশ করা কথ্দক লবরত থ্াকা

●

ঋন্গ্রীতাদের াদথ্ কাজ কদর তাদের প্রদয়াজন্মূ  পূ রে করা

অপন্ার বযাংক বা অলথ্শক প্রলতষ্ঠান্ এআ কপ্রাগ্রাদম ংল লন্দে লকন্া তা কেখদত বা অরও জান্দত, লিলজি করুন্ Michigan.gov/MiMortgageRelief থ্বা ক করুন্
৮৭৭-৯৯৯-৬৪৪২।

কডট্রদয়ি এর ম্পলির কর অোদয় দযালগতা
কামওউন্ার কপ্রাপালিশ িযাক্স এযালদিন্স কপ্রাগ্রাম (HPTAP)-লি গৃ  মালকদের তাদের অলথ্শক বিা ও পালরবালরক পলরলিলত লবদবচন্া কদর চমান্ বেদরর ম্পলির
কর মওকুে করাদন্ার ু দযাগ প্রোন্ কদর।
কপ এজ আউ কে (PAYS) গৃ  মালকদের লবগত বেদরর ম্পলির ন্াোয়কৃত কর কলমদয় তাদের উপর কথ্দক কর অোদয়র কবাঝা কমাদত াাযয কদর।
অরও তদথ্যর জন্য;
●

ললি ে কডট্রদয়ি; লিলজি করুন্-https://detroitmi.gov/departments/office-chief-financial-officer/pay-you-stay, ক করুন্ (৩১৩) ২২৪৩০৩৫ থ্বা আদমআ করুন্ BoardofReview@DetroitMI.gov

●

আউন্াআদিড কলমউলন্লি াউলজং ককায়াললন্(UCHC): ক করুন্ (৩১৩) ৯৬৩-৩৩১০ থ্বা লিলজি করুন্ https://www.uchcdetroit.org/

কমদকাম্ব,ওকযান্ড এযান্ড ওদয়আন্ কাউলে লরলে
ওদয়আন্ কাউলে
২০২০ াদর কল পযশন্ত মদয়র পূ দবশ ম্পলি বন্ধ করা িলগত। লবগত বেদরর ম্পলির কর তবু ও পলরদলাধ করদত দব। ু দের ংক ন্াোয়কৃত িাকার পলরমাদের
াদথ্ যু ক্ত দত থ্াকদব। লে ওদয়আন্ কাউলে কট্রজারার’ লে তালাগ্রি করোতাদের লবগত বেদরর ম্পলির কর অোদয় লবলিন্ন প্রকার ায়তা পলরকল্পন্া লেদে।
অরও তদথ্যর জন্য, ক করুন্ লে ওদয়আন্ কাউলে কট্রজারার’ লে (৩১৩) ২২৫-৫৯৯০ থ্বা লিলজি করুন্ঃ
https://www.waynecounty.com/elected/treasurer/taxpayer-assistance.aspx. অপলন্ অরও াাযয কপদত কযাগাদযাগ করুন্ আউন্াআদিড কলমউলন্লি াউলজং

ককায়াললন্ (UCHC) (৩১৩) ৯৬৩-৩৩১০ থ্বা লিলজি করুন্ https://www.uchcdetroit.org/

ওকযান্ড কাউলে
২০২০ াদর কল পযশন্ত মদয়র পূ দবশ ম্পলি বন্ধ করা িলগত। করোতারা লবগত বেদরর কর অোদয় যতিুকু ম্ভব কচষ্টা করা, লকন্তু তাদের ও তাদের পলরবাদরর ু িতা
ও ু রক্ষাদক গ্রালধকার কেয়া। অরও তদথ্যর জন্য, ক করুন্ (২৪৮) ৮৫৮-০৬১১ থ্বা লিলজি করুন্ঃ
https://www.oakgov.com/treasurer/residents/Pages/tax.aspx#:~:text=2020%20Tax%20Foreclosure%20Policy%3A,COVID%2D19%2Drelated
%20circumstances.

কমদকাম্ব কাউলে
২০২০ াদর কল পযশন্ত মদয়র পূ দবশ ম্পলি বন্ধ করা িলগত। লবগত বেদরর ম্পলির কর তবু ও পলরদলাধ করদত দব। ু দের ংক ন্াোয়কৃত িাকার পলরমাদের
াদথ্ যু ক্ত দত থ্াকদব। কমদকাম্ব কাউলে বালন্দাদের যাদের ায়তার প্রদয়াজন্ তারা কপ এজ আউ কে চু লক্তর অওতায় জলরমান্া কর, ু ে এবং/থ্বা লে হ্রাদর জন্য
উপযু ক্ত দত পাদরন্ তদব লতশ থ্াকদব, কয ন্গর, জন্পে বা গ্রাদম তারা বা কদর কআ ক িান্ীয় ংিা তাদত ংল লন্দত ম্মত য়। অরও তদথ্যর জন্য ক করুন্
(৫৮৬) ৪৬৯-৫১৯০।

অরও তদথ্যর জন্য পরবতশী পৃ ষ্ঠায় যান্

এআ ডকুদমদের তথ্যমূ  অমাদের েক্ষতার করালি লেদয় যাচাআ করা দয়দে তদব তা কর বা অআন্ী পরামলশ লাদব লবদবচন্া করা উলচত ন্য়। ককান্ও পেদক্ষপ কন্ওয়ার
পূ দবশ একজন্ যাকাউদেে এবং/থ্বা অআন্জীবীর াদথ্ পরামলশ করার জন্য অমরা অপন্াদক খুব কবলী ু পারল কলর। কলাবা কডট্রদয়ি গযারালে লেদত পাদর ন্া
কয অমাদের করা প্রদচষ্টা কেওয়া দেও এআ ডকুদমেলিদত ককান্ও িু  বা ত্রুলি কন্আ এবং দ্রুত পলরবতশন্ ওয়া বতশমান্ পলরলিলতদত, প্রকাদলর মদয়র পদর ককান্ও
পলরবতশন্গুদা ঘিদত পাদর যা এআ ন্লথ্র তদথ্যর যথ্াথ্শতার উপর প্রিাব কেদত পাদর। এআ ডকুদমেলি বশদল ান্াগাে করা দয়দে ১ ২ জু ন্, ২০২০।

বাগৃ মালকদের জন্য ককালিড-১৯ ম্বন্ধীয় তথ্য
কেডাদর রকার মলথ্শত মিশদগজ লরলে
যলে অপন্ার মিশদগজ কেডাদর রকার দ্বারা মলথ্শত য় এবং অপলন্ অপন্ার বন্ধকী থ্শ প্রোন্ করদত ক্ষম ন্া ন্ তদব অপলন্ ১৮০ লেদন্র জন্য (েরলবয়াদরন্স)
ন্লীিাদব থ্শ প্রোন্ করার ন্ু দরাধ করদত পাদরন্। এআ ন্লীতা (েরলবয়াদরন্স) এমন্ এক ময়কা কযখাদন্ যলে ককান্ও বাল়ির মালক লন্য়লমত থ্শ প্রোন্
করদত ক্ষম ন্া ন্ তাদ ককান্ও ঋে প্রোন্কারী ংিা ম্পলি বন্ধ করার (কোরদলাজার) প্রলেয়া শুরু ন্া করদত ম্মত ন্। ককান্ ককান্ কক্ষদে, অপন্ার মিশদগজ এর
থ্শ পলরদলাদধর ময়কা ১২ মা পযশন্ত িলগত করা য়। অপন্ার
অপন্ার অলথ্শক কষ্ট বলযআ ককালিড-১৯ এর কারদন্ দত দব। কেডাদর রকার দ্বারা মলথ্শত মিশদগজমূ  দে এে এআচ এ, লি এ, আউ এ লড এ, কেলন্ মযা
যান্ড কেলড মযাক।
অরও তদথ্যর জন্য, অপন্ার ঋেোতা ংিাদক থ্বা রালর কেলন্ মযা কক ক করুন্ 1-800-2FANNIE অথবা ভিভিট করুনwww.knowyouroptions.com/covid19assistance.

বার জন্য গুরুত্বপূ েশ তথ্য
অপলন্ যলে অপন্ার বন্ধকী থ্শ পলরদলাধ করদত কপেদন্ পদ়ি যান্ তদব ম্পলি বন্ধ ওয়া (কোরদলাজার) এ়িাদত এআ পেদক্ষপগুদা গ্রে করুন্;


অপন্ার ম্পলি বন্ধ ওয়া (কোরদলাজার) কক ম্পদকশ অপলন্ কয মস্ত কযাগাদযাগ কপদয়দেন্ তার বগুদাদত মদন্াদযাগ লেন্ এবং লবদম্ব কাজ করুন্।



যত তা়িাতাল়ি ম্ভব অপন্ার ঋে প্রোন্কারী ংিার াদথ্ কযাগাদযাগ করুন্। এর েদ তারা জান্দব কয অপলন্ লঠক কাজলি করদত চান্, এবং তারা
অপন্াদক প্রলেয়ালির মদধয লেক লন্দেশলন্া লেদব।



অপলন্ অপন্ার ঋে প্রোন্কারী ংিাদক ক করার পূ দবশ লকেু গুরুত্বপূ েশ তথ্য কযাগার কদর লন্ন্। তারা জান্দত চাআদত পাদরঃ
o

অপন্ার বতশমান্ পলরলস্তলত লক?

o

অপলন্ যলে লকেু থ্শ পলরদলাধ করদত পাদরন্, তা কত?

o

অপলন্ কখন্ পূ ন্রায় থ্শ পলরদলাধ করা শুরু করদত পারদবন্?

o

অপন্ার বতশমান্ অয় কত?

o

অপন্ার বতশমান্ বযায় কত?

মদয়র পূ দবশ ম্পলি বন্ধীকরন্ (কোরদলাজার) পরামলশ
অপলন্ যলে অপন্ার বন্ধকী থ্শ পলরদলাধ করদত কপেদন্ পদ়ি যাওয়ার লবদয় উলদ্বগ্ন ন্ তদব অপলন্ মালকশন্ যু ক্তরাদের অবান্ ও ন্গর উন্নয়ন্ লবিাগ (লে আউ.এ
লডপািশদমে ে াউজং এযান্ড অরবান্ কডদিপদমে - এআচআউলড) দ্বারা ন্ু দমালেত একলি ািজন্ক গৃ  লবয়ক পরামলশোতার াদথ্ কথ্া বদতও চাআদত পাদরন্।
এআ ধরদন্র পরামলশ লবন্ামূ দয উপিয ও কগাপন্ীয়।
একজন্ ম্পলি বন্ধীকরন্ পরামলশোতাদক খুুঁদজ কপদত লিলজি করুন্ https://housing.state.mi.us/webportal/default.aspx?page=counseling_start থ্বা লে
কামওউন্ার কাপ (Homeowners HOPE ™) এর িাআদন্ ক করুন্ (৮৮৮) ৯৯৫-৪৬৭৩।

ককালিড-১৯ ম্মন্ধীয় অরও তথ্য ম্পদের জন্য, লিলজি করুন্ globaldetroitmi.org/covid19.

এআ ডকুদমদের তথ্যমূ  অমাদের েক্ষতার করালি লেদয় যাচাআ করা দয়দে তদব তা কর বা অআন্ী পরামলশ লাদব লবদবচন্া করা উলচত ন্য়। ককান্ও পেদক্ষপ কন্ওয়ার
পূ দবশ একজন্ যাকাউদেে এবং/থ্বা অআন্জীবীর াদথ্ পরামলশ করার জন্য অমরা অপন্াদক খুব কবলী ু পারল কলর। কলাবা কডট্রদয়ি গযারালে লেদত পাদর ন্া
কয অমাদের করা প্রদচষ্টা কেওয়া দেও এআ ডকুদমেলিদত ককান্ও িু  বা ত্রুলি কন্আ এবং দ্রুত পলরবতশন্ ওয়া বতশমান্ পলরলিলতদত, প্রকাদলর মদয়র পদর ককান্ও
পলরবতশন্গুদা ঘিদত পাদর যা এআ ন্লথ্র তদথ্যর যথ্াথ্শতার উপর প্রিাব কেদত পাদর। এআ ডকুদমেলি বশদল ান্াগাে করা দয়দে ১ ২ জু ন্, ২০২০।

