
 

ভাড়ােটেদর দিৃ� আকষর্ণ করন 

  

আপিন যিদ িচি�ত হন তাহেল আপনার কী করা উিচত:  
1. আপনার অয্াপাটর্ েমে�র �া�য্ বা িনরাপত্তা;  
2. স�িত্ত র�ণােব�ণ করা;  
3. আপনার ভাড়া বা আপনার েসকশন 8 সহায়তা? 

 

এই স�িত্ত েফডােরল েসকশন 8 এর মাধয্েম সহায়তা পােব ইউএস িডপাটর্ েম� অফ হাউিজং অয্া� আরবান েডেভলপেম� 
(“HUD”) এবং HUD এর �ক� িভিত্তক চুি� �শাসক (“PBCA”) �ারা ত�াবধােনর িবষয়।  িনউ ইয়কর্  ে�েটর PBCA হল 
NYS বািড় এবং স�দায় পনুনর্বীকরণ (“HCR”), CGI সােথ পাটর্ নারিশপ কাজ কের।  
 
HCR-এর ল�য্ হল ভাড়ােটেদর িনরাপদ, শালীন, এবং সা�য়ী মূেলয্র আবাসেনর অয্াে�স িনি�ত করেত সাহাযয্ করা।  আমরা 
আপনােক আপনার স�িত্ত বয্ব�াপেকর সােথ েকােনা উে�গ জানােত উত্সািহত কির; এিট �ায়শই আপনার সমসয্ার সমাধান করার 
�ততম উপায়।  আপিন এইসব পদে�প িনেত পােরন তা এখােন রেয়েছ:  
 

ধাপ 1:  �থেম আপনার স�িত্ত বয্ব�াপক এবং/অথবা আবািসক কিমিটর সােথ েযাগােযাগ করন। 
এই স�িত্ত জনয্, েযাগােযাগ করন:  

**জীবন-হমিকপণূর্ পিরি�িতেত সবর্দা 911 ডায়াল করন।** 
 
ধাপ 2:  CGI কল েস�াের েযাগােযাগ করন 

আপিন যিদ একজন েসকশন 8 ভাড়ােট হন িযিন �পািটর্  ময্ােনজার বা েরিসেড� কিমিটর সােথ েযাগােযাগ কেরন এবং িনেদর্শনা বা 
েরেজািলউশন না পান -অথবা- আপনার িবেশষ উে�েগর সােথ স�িত্ত ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করা উপযু� না হেল, CGI 
কল েস�ার সাহাযয্ করেত স�ম হেত পাের। 
 

 
 

CGI কল েস�াের কা�মার িরেলশন ে�শািল�েদর (CRS) একিট দল আেছ যারা আগত উে�গগিল �হণ কের, তদ� কের এবং 
সাড়া েদয়।  
 

CGI কল েস�ার উে�শয্ 
 বািস�া, মািলক এবং জনসাধারেণর কােছ একিট িনরেপ� তৃতীয় প� িহসােব কাজ কের৷ 
 HUD �িবধােনর সােথ স�িতর জনয্ ৈবিশ�য্গিল পযর্েব�ণ কের 
 েয বািস�ােদর শালীন, িনরাপদ এবং সয্ািনটাির আবাসন সরবরাহ করা হেয়েছ তা িনি�ত করন 

 

CGI কল েস�ার েযাগােযােগর তথয্ এবং বয্বসার সময় 
অপােরশেনর সময়: সকাল 8:30 েথেক িবেকল 5:30, েসামবার েথেক শ�বার 
পিরিচিতর ন�র: 1-866-641-7901 
TTY ন�র: 1-800-662-1220 
ফয্া�: 1-518-218-7800 
েমল: 100 Great Oaks Blvd., Suite 120, Albany NY 12203 
ইেমল: NYPBCAContactCenter@cgifederal.com 
ওেয়বসাইট : http://www.pbcany.com 
তদ� করার জনয্, অনু�হ কের স�িত্তর নাম, বািস�ার নাম (েবনামী িজ�াসা �হণ করা হয়), এলাকার েকাড সহ আবািসক 
েটিলেফান ন�র, অয্াপাটর্ েম� ন�র সহ বািস�ার িঠকানা এবং উে�েগর একিট সংি��, িবশদ িববরণ অ�ভুর্ � করন। 

েযাগােযােগর তথয্ এবং উে�েগর জনয্ িনেদর্ শাবলী: 
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