
বাসস্থানের স্থস্থস্থিশীলিার সংস্থাে 
 

 

আবাসে সমসযা সমাধানে সহায়িা প্রনয়াজে এমে ডেট্রনয়ট বাস্থসন্দানের জেয কস্থমউস্থেটট সহন াগীনের মাধযনম েগরীনি স্থবস্থিন্ন কম মসসূ্থি ও সংস্থানের (স্থরনসাস ম) বযবস্থা রনয়নে। এই 

িাস্থলকায় পস্থরনেবা সম্পস্থকমি ড সব সাধারণ অেুসন্ধাে করা হয় ডসগুস্থলনক অন্তিভ মক্ত করা হনয়নে এবং এটট উপলব্ধ সংস্থােগুস্থলর সম্পূণ ম িাস্থলকা েয়। অেযােয সংস্থানের সানে ড াগান াগ 

করার জেয United Way-এর 2-1-1 েম্বনর কল করুে। 

আপোর  স্থে জরুস্থর আশ্রনয়র প্রনয়াজে হয় 

 

একটি আশ্রয় খ ুঁজে নিি CAM Detroit-এর সাজে য াগাজ াগ কজর েরুনর আশ্রজয়র ব্যব্স্থা 

করুি। 

CAM Detroit-যক (313) 484-4449 িম্বজর কল করুি, 

সকাল 7 িা যেজক রাত 8:30 িা, সপ্তাজে 7 নিি। 

যেিারািগণ (313) 576-1580 িম্বজর কল করজত পাজরি 

(সকাল 8 িা যেজক সন্ধ্যা 6 িা) 

www.camdetroit.org  

যখালা োকার সময়সূনি সে োলিাগাি 

য াগাজ াজগর নব্ব্রজণর েিয অি গ্রে কজর 

ওজয়ব্সাইি যিখ ি। 

আপস্থে িাড়াটটয়া হনল 

  

উজেি প্রনতজরাধ করুি আপিাজক ব্াসস্থাজি ব্োল রাখজত নব্িামূজলয আইনি 

সোয়তা, োডা, এব্ং স্থাি পনরব্ততি সংক্রান্ত েরুরী 

সোয়তা পাওয়া য জত পাজর। 

যেট্রজয়ি এনেকশি নপ্রজেিশি 

েিলাইি (866) 313-2520 িম্বজর কল 

করুি। 

www.DetroitEvictionHelp.com 

িযাক্স য ারজলাোর (ব্ন্ধ্কী 

ব্ানতল) প্রনতজরাধ 

যমইক ইি যোম (MIH) েজে ব্ানড-ক্রয় সংক্রান্ত একটি 

কম তসূনি  া য ারজলােে ব্ানডগুনলজত ব্সব্াসরত 

োডাটিয়াজিরজক ব্ানডগুজলা নিলাজম যতালার আজগ নকজি 

যিওয়ার স জ াগ প্রিাি কজর। 

ইউিাইজিে কনমউনিটি োউজেং 

যকায়ানলশি-এ (313) 405-7726 িম্বজর 

কল করুি। 

www.uchcdetroit.org  

পানির েিয সোয়তা নিি নিম্ন-আজয়র পনরব্ারগুজলার েিয পানির নব্ল (ব্জকয়া ও 

েনব্ষ্যত নব্ল) সংক্রান্ত সোয়তা। পানির কল/পাইপ 

যমরামজতর েিয ব্াডনত সংস্থািও রজয়জে। 

অিলাইজি আজব্িি করুি অেব্া 

(313) 386-WRAP (9727) িম্বজর Wayne 

Metro-যক কল করুি। 

www.waynemetro.org/WRAP 

সম্পনির শততাব্লীর প্রজয়াগ আপিার ব্ানডওয়ালা  নি ব্ানডটিজক োলোজব্ রক্ষণাজব্ক্ষণ 

করজত ব্যে ত েি, তােজল সম্পনি রক্ষণাজব্ক্ষণ যকাে 

লঙ্ঘজির েিয আপনি সরাসনর নসটি অ  যেট্রজয়ি 

BSEED-এ অনেজ াগ েমা নিজত পাজরি। 

অনেজ াগটি পরীক্ষা কজর যিখার েিয 

একটি সময় টিক করার উজেজশয 313-

628- 2451 িম্বজর কল কজর BSEED-এর 

সাজে য াগাজ াগ করুি 

োডা সংক্রান্ত অনেজ াগ করার েিয 

https://app.smartsheet.com/b/form/efa41296fdc646dcadc3cbca2d6fd

6ac  

আপিার নব্কল্পসমূে োি ি একেি োউজেং কাউজেলর আপিাজক আপিার 

অনধকারগুনল ব্ ঝজত, ব্ানড যকিার েিয প্রস্তুত েজত এব্ং 

আপনি অনতনরক্ত য সব্ সোয়তা পাওয়ার য াগয েজত 

পাজরি যসগুজলা নিনিত করজত আপিাজক সাো য করজত 

পাজরি। 

যেট্রজয়জি নব্নেন্ন সিিপ্রাপ্ত োউজেং 

কাউজেনলং এজেেী আজে  ারা 

আপিাজক সোয়তার েিয প্রস্তুত। 

অিলাইি নেজরক্টনর যেজক অেব্া 2-1-1 

িম্বজর কল কজর আেই কাউজক খ ুঁজে 

নিি। 

www.michigan.gov/housingeducationlocator 

শীসা-  ক্ত রং এর কারজণ 

ক্ষনতর ঝ ুঁ নক কমাজিা 

গেতব্তী িারৗ এব্ং/অেব্া 6 ব্েজরর কমব্য়সী নশশু ব্াস 

কজর ব্া নিয়নমত যব্ডাজত আজস এমি ব্ানডজত শীসা-  ক্ত রং 

এর কারজণ ক্ষনতর ঝ ুঁ নক কমাজত নব্িামূজলয প্রনতকার + 

েরুনর যমরামত যসব্া গ্রেণ করুি। 

 রমটি পূরণ করুি: 

bit.ly/DetroitLeadOut অেব্া (313) 

224-6380 িম্বজর কল করুি। 

https://detroitmi.gov/departments/housing-and-

revitalizationdepartment/residents  

আপস্থে বাস্থড়র মাস্থলক হনল 

  

ব্ন্ধ্ক, েনমর িুজক্ত, ইউটিনলটি ও 

ব্জকয়া কর সংক্রান্ত সোয়তা 

নি নমনশগাি যোম ওউিার অযানসসিযাে  ান্ড (MiHAF) ব্ন্ধ্ক (ব্া 

েনমর িুজক্ত), সম্পনি কর, এব্ং ইউটিনলটি ব্জকয়া োকা ব্ানডর 

MiHAF ওজয়ব্সাইজি এই কম তসনূিজত 

য াগিাজির শততাব্লী যিখ ি এব্ং কম্পম্পউিার, 

www.michigan.gov/MIHAF অেব্া 844-7564423 

http://www.camdetroit.org/
http://www.detroitevictionhelp.com/
http://www.uchcdetroit.org/
http://www.waynemetro.org/WRAP
https://app.smartsheet.com/b/form/efa41296fdc646dcadc3cbca2d6fd6ac
https://app.smartsheet.com/b/form/efa41296fdc646dcadc3cbca2d6fd6ac
http://www.michigan.gov/housingeducationlocator
http://bit.ly/DetroitLeadOut
https://detroitmi.gov/departments/housing-and-revitalization-department/residents
https://detroitmi.gov/departments/housing-and-revitalization-department/residents
http://www.michigan.gov/MIHAF


বাসস্থানের স্থস্থস্থিশীলিার সংস্থাে 
 

 

মানলকজির $25,000 প তন্ত নিজয় োজক। য াি ব্া িযাব্জলজির মাধযজম অিলাইজি 

আজব্িি করুি। 

0% স জি ব্ানড যমরামত ঋণ নিি উপ  ক্ত পনরব্ারগুজলার েিয স ি-নব্েীি ব্ানড যমরামত ঋণ 

যিওয়ার ব্যব্স্থা রজয়জে। সব্ তনিম্ন যক্রনেি যকার 560 েজত েজব্। 

ঋজণর পনরমাণ $5,000 যেজক $25,000 প তন্ত  া মাজস $40 যেজক 

$210 োজর পনরজশাধজ াগয। 

ঋণ প্রানপ্তর য াগযতা ও আজব্িজির শততাব্লী 

সম্পজকত োিজত এব্ং আপিার নিকিস্থ 

আজব্িি যকন্দ্র খ ুঁজে যপজত যপ্রাগ্রামটির 

ওজয়ব্সাইি যিখ ি। 

www.detroithomeloans.org 

শীসা-  ক্ত রং এর কারজণ ক্ষনতর 

ঝ ুঁ নক কমাজিা 

গেতব্তী িারৗ এব্ং/অেব্া 6 ব্েজরর কমব্য়সী নশশু ব্াস কজর ব্া 

নিয়নমত যব্ডাজত আজস এমি ব্ানডজত শীসা-  ক্ত রং এর কারজণ 

ক্ষনতর ঝ ুঁ নক কমাজত নব্িামূজলয প্রনতকার + েরুনর যমরামত যসব্া 

গ্রেণ করুি। 

 রমটি পূরণ করুি: bit.ly/DetroitLeadOut 

অেব্া (313) 224-6380 িম্বজর কল করুি। 

https://detroitmi.gov/departments/housingand-

revitalization-department/residents  

পানির েিয সোয়তা নিম্ন-আজয়র পনরব্ারগুজলার েিয পানির নব্ল (ব্জকয়া ও েনব্ষ্যত 

নব্ল) সংক্রান্ত সোয়তা। পানির কল/পাইপ যমরামজতর েিয ব্াডনত 

সংস্থািও রজয়জে। 

অিলাইজি আজব্িি করুি অেব্া (313) 386-

WRAP (9727) িম্বজর Wayne Metro-যক কল 

করুি। 

www.waynemetro.org/WRAP  

সম্পনি কজর োড ও 

য ারজলাোর প্রনতজরাধ 

নিনিতষ্ট আয়সীমার য াগযতাসম্পন্ন ব্ানডর মানলকজির ব্ততমাি ও 

ব্জকয়া কর কমাজত নসটি/কাউনি যপ্রাগ্রামগুজলা সোয়তা করজত 

পাজর। 1 েজির পনরব্াজর আপিার আয়  নি $23,055-এর কম 

অেব্া 4 েজির পনরব্াজর আপিার আয়  নি $32,860-এর কম েয়, 

তজব্ আপনি ব্াৎসনরক সম্পনি কজরর প জরািা ব্া আংনশক োড 

পাওয়ার উপ  ক্ত। আপোনক অবশযই প্রস্থিবের পুেরায় 

আনবেে করনি হনব। 

ব্ানসন্দাগণ অিলাইজি আজব্িি করজত 

পারজব্ি অেব্া আজব্িি সংক্রান্ত সোয়তা 

যপজত সরাসনর ব্া য াজি সাক্ষাৎকাজরর সময় 

নিধ তারণ করজত পাজরি। 

সোয়তার েিয www.detroitmi.gov/HOPE যিখ ি 

অেব্া Wayne Metro-যক (313)244-0274 িম্বজর 

কল করুি। 

সাধারণ আস্থে মক সংস্থােসমূহ 
নব্িামূজলয আনে তক পরামশ ত ন িাজেয়াল এমপাওয়ারজমি যসিার -এর মাধযজম নব্িামূজলয 

সরাসনর আনে তক পরামশ ত। ঋণ কমাজিা, যক্রনেি উন্নত করা, ব্যাজকং 

পনরজষ্ব্া অযাজক্সস করার েিয। 

অযাপজয়িজমি এর েিয অি গ্রে কজর (313) 

322-6222 িম্বজর কল করুি। 

www.detroitfec.org  

োলিাগাি করা েজয়জে 21 মািত, 2022 

 

http://www.detroithomeloans.org/
http://bit.ly/DetroitLeadOut
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