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COVID-19 চলাকালীন িকভােব আপনার ব�েকর উপর সহায়তা েপেত পােরন
অেনক বাড়ীর মািলক যারা COVID-19 অিতমারীর কারেণ আিথক
� ক� েভাগ করেছন
তােদর ব�েকর টাকা পিরেশাধ করেত অসুিবধা থাকেত পাের। েবশীর ভাগ বাড়ীর
মািলেকরই ব�কী েকা�ানীর েথেক সাহায� পাওয়ার েযাগ�তা রেয়েছ, িক� তােদর
েসই সহায়তা চাইেত হেব। েবশীর ভাগ েদনদার ব�েকর টাকা পিরেশাধ িদেত বােরা
মাস পয�
� িবল� করেত পাের, েযটা “েফারেবয়াের�” নােম পিরিচত। েয টাকা
পিরেশাধ েফারেবয়াের�-এর কারেণ িপিছেয় েদওয়া হয় েসটােক পের ঋেণর েশেষ বা
িকছ� সময় ধের টাকা েদওয়ার জন� অন� একটা চ��� ��ত কের আবার পের ধের
েফলা যায়। েবশীর ভাগ ে�ে� বাকী পড়া েদয় সম� টাকা�িল একসােথ েফরৎ িদেত
হেব না। যিদ েদনদারেদর েফারেবয়াের�-এর েশেষ ব�েকর টাকাটা িনয়িমত েফরৎ
েদওয়ার সামথ�� না থােক, তারা ব�কী েকা�ানীেক এ�টেক আরও এক�ট সাধ�ায়�
টাকা েফরেতর ব�ব�ার জন� পযােলাচনা
�
করার জন� বলেত পাের।
যিদ বাড়ীর মািলক অনুেরাধ কেরন, তখন এই ছাড়�ট যু�রা��য় েকয়াস � এ�-এর
অধীেন �েয়াজন। এ�ট েফডােরল হাউ�জং এডিমিনে�শন (FHA), েভটারা�
এডিমিনে�শন, �রাল হাউ�জং, ফ�ািন েম (Fannie Mae), এবং ে�িড ম�াক (Freddie
Mac) –এর
বীমাকৃত বা মািলকানাধীন সম� ব�েক �েযাজ�। েয েদনদারেদর
েবসরকারী ব�ক আেছ তারাও হয়ত তােদর ব�কী েকা�ানী�িল েথেক সহায়তা েপেত
পােরন।
সীিমত-ইংরাজী-দ�তা স�� েদনদােররা, যােদর তােদর িবক��িল েবাঝার জন�
সহায়তা �েয়াজন হয়, বা যারা ব�কী েকা�ানী�িলর সােথ েযাগােযাগ করার জন�
সহায়তা চান তােদর ইউএস িডপাট� েম� অফ হাউ�জং এ� আবান
�
েডেভলপেম�
(HUD) �ারা অনুেমািদত এক�ট আবাসন স��ীয় পরমাশদানকারী
�
সং�ার সােথ
েযাগােযাগ করা উিচত। এইসব সং�ায় �ত�ািয়ত আবাসন স��ীয় পরামশদানকারীরা
�
িবনামূেল� পিরেষবা �দান কেরন। েদনদােররা এক�ট HUD অনুেমািদত পরামশদানকারী
�
সং�া েপেত পােরন েযখােন পরামশদানকারী
�
তােদর ভাষায় কথা বেলন এখােনঃ
https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm.
আমােদর েবশীর ভােগর জন�, আমােদর বাড়ী�িল হল একক বৃহ�ম আিথক
�
িবিনেয়াগ, েযটা আমরা কখনও করব। এ�িল আমােদর পিরবােরর সুর�া েদয়, েযটা
িবেশষ কের এই মূহেূ ত� সবেচেয় জ�রী। েয েদনদােররা COVID-19 অিতমারীর কারেণ
তােদর ব�েকর টাকা েদওয়ার স�ে� উি�� তােদর আমরা এখনই তােদর ব�কী
েকা�ানী�িলেক েযাগােযাগ করেত �েরািচত করিছ।
িরিলজ কেরেছন: এএফআর ল�াং�েয়জ এে�স টা� েফাস,� আেমিরকা� ফর
িফনা��য়াল িরফম � এড�েকশন ফা�, েস�ার ফর েরসপ��বল েল��ং, কন�জউমার
একশন, এ�ায়ার জাি�স েস�ার, ন�াশনাল CAPACD, ন�াশনাল কন�জউমার ল
েস�ার, ন�াশনাল েফয়ার হাউ�জং এলােয়�, UnidosUS।
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