
বিশেষ বিি্ববাচিী অিুদবাশির কবার্্ব
নতুন ইয়র্্ক  সিসি র্্যযাম্পেইন ফযাইন্যযান্স বো�যার্্ক  সিম্�যাসি্কিং প্রম্য়যাজনীয়তযা বোেম্ন চলম্ত, অ�দযান  
িপেপূর্্কভযাম্� এ�িং র্যার্্ক সি িপেপূর্্কভযাম্� �র্্কযাম্লযাচনযা র্িম্ত হম্�। অ�দযানর্যািীি স্যাক্ষি র্িযাি  
�পূম্�্ক এই র্যার্্ক সি িপেপূর্্কভযাম্� �পূির্ র্িম্ত হম্�। এসি স্যাক্ষসিত হওয়যাি �ম্ি বোর্যাম্নযা �সি�ত্ক ন  
র্িযা র্যাম্� নযা। বোর্যাম্নযা ভুল থযার্ম্ল, অ�দযানর্যািীি র্যাছ বোথম্র্ এর্সি নতুন র্যার্্ক  সনন।

অিুদবাশির প্রকৃবি q বোরেসর্ি র্যার্্ক  q বোচর্ q েযাসন অর্্ক যাি  q নগদ (প্রসত অ�দযানর্যািী $100 িম্�্কযাচ্চ)

পবরমবাণ q $10 q $20 q $50 q $100 q $175 q $250 q অন্যযান্য $

র্সদ এর্জন অনুদযানর্যািী সিসিি িযাম্থ র্্যযাম্পেন ফযাইনযান্স অ্যযাম্টে িিংজ্যাসয়ত বোর্যান বোলনম্দন থযাম্র্, তম্� এই অনুদযান সিসি র্যাউসন্সম্লি জন্য 
$125, বো�যাম্িযাি বোপ্রসিম্র্ম্টেি জন্য $160, এ�িং বোেয়ি, র্পেম্্রযালযাি �যা �যা�সলর্ এর্ম্ভযাম্র্ম্িি জন্য $200 �র্্কন্ত বোর্�ল হম্ত �যািম্�।

অিুদবািকবারীর িবাম

িবাড়ীর ঠিকবািবা বিটি/ষ্টেট/জিপ

ঐচ্ছিক: ষ্�বাি. ইশমল

আমবািিকবারী কবাশর্্ব র ধরণ

অ্যবাকবাউন্ট িম্বর ষ্ময়বাদ উত্ীশণ্বর িবাবরখ CVC

র্সদ আ�সন চযারু্িীিত নযা থযাম্র্ন, তম্� আ�নযাি বো�শযা �লম্ত ি�ম্থম্র্ ভযাল বোর্সি বো�যাঝযায়, তযা সচসনিত র্রুন (বোর্েন; “গৃসহর্ী”, “অ�িিপ্রযাপ্ত” 
“ছযাত্র,” �যা “বো�র্যাি”)। আ�সন র্সদ �্য�িযায়ী হন, তম্� সনম্য়যাগর্ত্ক যাি স্যাম্ন “সনজ” সচসনিত র্রুন এ�িং আ�নযাি বো�শযা ও �্য�িযাসয়র্ সির্যানযা  
প্রদযান র্রুন।

বিশয়বাগকি্ব বা ষ্পেবা

ি্যিিবার ঠিকবািবা বিটি/ষ্টেট/জিপ

আসে অ�গত আসছ বোর্, বোটেম্িি আইনযানুর্যায়ী এর্সি অনুদযান আেযাি সনজ নযাম্ে ও সনজস্ তহস�ল বোথম্র্ হম্ত হম্�। আসে এই েম্ে্ক অঙ্ীর্যাি 
র্সিম্তসছ বোর্, নযা আসে সর্িং�যা আেযাি জযানযা েম্ত, অন্য বোর্উ এই অনুদযান বোর্যান উ�যাম্য় �সিম্শযাধ র্ম্ি নযাই; এই অনুদযান ঋর্ সহিযাম্� প্রদযান র্িযা 
হয় নযাই; এ�িং এই অনুদযান আেযাি �্যসতিগত তহস�ল �যা সনজস্ এর্যাউটে বোথম্র্ বোদয়যা হম্য়ম্ছ, র্যা বোর্যান র্ম্�্কযাম্িি �যা �্য�িযা িযাম্থ িপেসর্্ক ত নয়।

অিুদবািকবারীর স্বাক্ষর অিুদবাশির িবাবরখ (মবাি-বদি-িৎির)

ি্যিিবায়ী অিুদবাশির িথ্্যবাবদ

িযাধযাির্ত র্সদ বোর্উ NYC সন�সধিত লস�টে �যা, বোর্যান প্রসতষ্যাম্নি প্রধযান র্ে্কর্ত্ক যা �যা ঊর্ধ্কতন �্য�স্যা�র্ এেন �্য�িযাম্য়ি র্যািযা স�গত 12 েযাম্ি সনম্্নযাতি 
র্যাজগুম্লযাি িযাম্থ সনম্য়যাসজত আম্ছন, আম্�দন র্ম্িম্ছন, �যা উ�স্যা�ন র্ম্িম্ছন, তম্� এর্জন �্যসতি সিসিি িযাম্থ “�্য�িযা র্িম্ছন” সহিযাম্� স�ম্�চ্য হম্�ন:

• �ধি খযাম্েি দি�ম্ত্রি েযাধ্যম্ে চুসতি, বোিয়যাৎ, বোফঞ্যাম্িি �যা দযান �যা�ত বোেযাি $100,000 ($500,000 সনে্কযার্ চুসতিিম্ক্ষম্ত্র) অসধর্ অজ্কন র্ম্ি।

• র্ম্িি �দম্ল �সিম্শযাধ, সিসিি র্ম্িি উদ্ী�নযা এ�িং সিসিি অথ্কযায়ন িহ অথ্কননসতর্ উন্নয়ন চুসতি।

• অ�িি ফযাণ্ড �যা বোিইধিম্নি বোি�যাি স�সনম্য়যাগ চুসতি।

• িির্যািী সনলযাে �যা প্রসতম্র্যাসগতযােপূলর্ বোগযা�ন দি�ত্র ছযাড়যা, সিসি র্তৃ্ক র্ �যা সিসিি িযাম্থি িপেত্সত স�রেয়, বোর্নযা �যা লীজ বোদওয়যা।

• ইউসনফে্ক ল্যযান্ড ইউজ সিসভউ প্রসিসর্ওি (ULURP) �দম্ক্ষ� �যা সিসি চযাি্কযাি লীজ �যা বোজযান �সি�ত্ক ম্নি আম্�দন�ত্র।

সিসি িম্ঙ্ �্য�িযা র্িম্ছন এেন �্যসতি বোথম্র্ �যা তযঁাম্দি েধ্যস্তযায় প্রযাপ্ত অনুদযান �যা�সলর্ তহস�ম্লি িম্ঙ্ এর্সত্রত র্িযা হম্� নযা।

আিও তম্থ্যি জম্ন্য �যা �্য�িযা র্িম্ছন র্যািযাম্�ম্জি তযাসলর্যায় আ�সন আম্ছন সর্নযা জযানযাি জন্য বোদখুন:  
www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs।
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