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নিউইয়র্ক  স্টেটে নিম্ননিনিত র্র্কসনূিগুনির জিয 
পিুঃপ্রতযয়ি ফরর্ সম্পরূ্ক র্রার নিটদক শাবিী: 

 

 

• সরর্ানর সহায়তা  
• সম্পরূর্ পনুি সহায়তা র্র্কসূনি (SUPPLEMENTAL 

NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, SNAP)  
• MEDICAID এবং সম্পরূর্ পনুি সহায়তা র্র্কসূনি 

(SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM) 
• MEDICAID এবং সরর্ানর সহায়তা (PUBLIC ASSISTANCE, 

PA) 
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আপনি অন্ধ বা দনৃিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল এবং একটি আয়বদি/পিুঃপ্রত্যেি 
কিয়ত্ চাইয়ল বা এই নিয়দেশাবলী অিয ফকায়িা পদ্ধনত্য়ত্ প্রয়োজি হয়ল, আপনি 
আমাি সামানজক পনিয়েবা নিনিয়ে (social services district, SSD) ফসগুনলি 
জিয অিয়ুিাধ কিয়ত্ পায়িি। নিম্ননলনিত্ নবকল্প েিমযাটগুনল উপলভ্য: 
 
• বড় কয়ি মদু্রণ; 
• ফিটা েিমযাট (নিয়ি পাঠয়কি অযায়েসয় াগ্য একটি ইয়লকট্রনিক োইল); 
• অনিও েিমযাট (নিয়দেশাবলী বা আয়বদি/পুিঃপ্রত্যেয়িি প্রশ্নগুনলি একটি 
অনিও ট্রান্সনিপশি); এবং ফেইনল,  নদ আপনি দানব কয়িি নবকল্প 
েিমযাটগুনলি ফকায়িাটিই আপিাি জিয সমািভ্ায়ব কা েকি িে। 

•   
 

আয়বদি/পুিঃপ্রত্যেয়িি েিম এবং নিয়দেশাবলী, বড় কয়ি মদু্রণ, ফিটা েিমযাট 
এবং অনিও েিমযায়ট www.otda.ny.gov বা www.health.ny.gov ফেয়ক 
িাউিয়লায়িি জিযও উপলভ্য। অিগু্রহ কয়ি লক্ষ্য কিয়বি ফ  অনিও েিমযায়ট 
এবং ফেইনলয়ত্ উপলভ্য আয়বদি/পিুঃপ্রত্যেয়িি েিমগুনল শুধু ত্য়েযি জিয। 
পুিঃপ্রত্যেি কিাি জিয, আপিায়ক অবশযই নলনিত্ভ্ায়ব, নবকল্পহীি পদ্ধনত্য়ত্ 
একটি পুিঃপ্রত্যেয়িি েিম জমা কিয়ত্ হয়ব। 
 

আপিাি  নদ এমি ফকায়িা প্রনত্বন্ধকত্া োয়ক  া আপিায়ক এই পুিঃপ্রত্যেয়িি 
েিমটি সম্পণূে কিয়ত্ এবং/অেবা ইন্টািনভ্উয়েি জিয অয়পক্ষ্া কিয়ত্ বাধা সৃনি 
কিয়ে, অিগু্রহ কয়ি আপিাি SSD ফক জািাি। আপিাি প্রয়োজি পূিণ কিয়ত্ 
িযা য বয়দাবস্ত কিাি জিয SSD  োসাধয ফচিা কিয়ব। 
 
এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি সম্পণূে কিয়ত্ আপিাি অিয ফকায়িা বয়দাবস্ত বা 
প্রয়োজি হয়ল, অিগু্রহ কয়ি আপিাি SSD-ি সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি। একটি 
ফপশাদাি এবং সম্মািপূণে উপায়ে আপিায়ক সহােত্া এবং সমেেি কিাি জিয 
আমিা অঙ্গীকািবদ্ধ। 
 
 
 

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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পিুঃপ্রতযয়টির ফরর্টি সম্পরূ্ক র্রার জিয পরার্শক  
 
 িি আপনি পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়মি উপি "সিকানি সহােত্া" বা "PA" ফদিয়বি, ত্াি অেে "পানিবানিক সহােত্া 
(Family Assistance) এবং/অেবা "ফসেটি ফিট সহােত্া (Safety Net Assistance)।" আমিা উভ্ে কমেসূনচয়কই 
"সিকানি সহােত্া" বয়ল োনক। PA বা অিযািয কমেসূনচগুনল  াি জিয আপনি এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিম বযবহাি কয়ি 
পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ পায়িি ফসগুনল প্রয়োজি আয়ে এমি বযনিবগ্েয়ক সামনেক সহােত্া প্রদাি কিাি জিয তত্নি কিা 
হয়েয়ে। নিনদেি নকেু কমেসূনচ আপিাি সহােত্া পাওোি সমেকালয়ক সীনমত্ কয়ি, ত্াই  ত্ শীঘ্র সম্ভব আপিাি স্বেং-
সমূ্পণেত্া অজে ি কিাটা জরুনি। ফসাশযাল সানভ্ে স নিনিে (SSD) আপিায়ক স্বেং-সমূ্পণেত্া অজে ি কিয়ত্ সহােত্া কিয়ব। 
আপিায়ক সহােত্া কিয়ত্, আপনি ফক এবং আপিাি কী প্রয়োজি ত্া আমায়দি অবশযই জািয়ত্ হয়ব। আি ফসই কািয়ণ 
আপিায়ক একটি পুিঃপ্রত্যেয়িি েিম পূিণ কিয়ত্ই হয়ব।  
  
পুিঃপ্রত্যেি প্রনিোি অংশ নহসায়ব, SSD আপিায়ক আপিাি এবং অিয ফ   ায়দি জিয আপনি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি 
ত্ায়দি সম্পয়কে  ত্েয প্রদাি এবং  াচাই কিয়ত্ বলয়ব। প্রয়োজিীে িনেপয়েি একটি ত্ানলকা, ফ টি এই নিয়দেশাবলীি 
একদম ফশয়ে পাওো  ায়ব, ফসটি আপিাি কী ধিয়িি ত্েয প্রদাি কিয়ত্ হয়ত্ পায়ি এবং এই ত্েয  াচাই কিয়ত্ কী 
ধিয়িি িনেপয়েি প্রয়োজি হয়ত্ পায়ি ত্া বলা আয়ে। উদাহিণস্বরূপ, আপনি ফক ত্া প্রমাণ কিয়ত্, সনচে পনিচেপে, 
গ্ানড় চালিাি লাইয়সন্স, মানকে ি  ুিিায়েি পনিচেপে, িাগ্নিকত্ব লায়ভ্ি সিদ, হাসপাত্াল বা িািায়িি ফিকিে , বা 
দত্তক গ্রহয়ণি কাগ্জপে প্রদাি কিয়ত্ পায়িি। উপিন্তু, পুিঃপ্রত্যেি প্রনিোি অংশ নহসায়ব SSD আপিাি সাক্ষ্াত্কাি 
নিয়ত্ পায়ি। ফ িায়ি সম্ভব ফসিায়ি SSD একানধক কমেসূনচি জিয সাক্ষ্াত্কািগুনল একনেত্ কিয়ত্ পায়ি। 
  
আপিায়ক সহােত্া কিাি জিয পুিঃপ্রত্যেয়িি েিম এবং এই নিয়দেশাবলী ফসকশি দ্বািা নচনিত্। পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি 
পূিণ কিাি সমে অিুগ্রহ কয়ি নিম্ননলনিত্ নবেেগুনল মাোে িািয়বি: 
 

• অিুগ্রহ র্টর তথ্যাবিী স্পিভাটব নিিুি। 
• আবছা জায়গাগুনিটত নিিটবি িা। 
• স্টে বযনি (বযানিবটগকর) জিয আপনি পিুঃপ্রতযয়ি র্রটছি তার স্টেটে প্রাসনির্ প্রনতটি স্টসর্শি পরূর্ র্রা নিনিত 

র্রুি। 
• অিয স্টর্াটিাভাটব নিটদক শ িা থ্ার্টি সবসর্য় ববধ িার্ বযবহার র্রুি। 
• আপনি কায়িাি প্রনত্নিনধ নহসায়ব পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, অিুগ্রহ কয়ি ফসই বযনি ত্েয প্রদাি করুি, আপিাি িে। 

নিনিত্ করুি ফ  আপনি এবং আপনি ফ  বযনিি প্রনত্নিনধত্ব কিয়েি, উভ্য়েই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়মি ফশে 
পৃষ্ঠাটিয়ত্ স্বাক্ষ্ি কয়িয়েি। 

• এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়মি ফকায়িা অংশ নকভ্ায়ব সমূ্পণে কিয়ত্ হয়ব ফস নবেয়ে নিনিত্ িা হয়ল, সহােত্াি জিয 
আপিাি SSD ফক নজজ্ঞাসা করুি।  
 

LDSS-3174 এি সায়ে: "নিউইেকে ফেয়ট নিনদে নি নকেু সুনবধা এবং পনিয়েবাি জিয পুিঃপ্রত্যেি," নিনিত্ করুি ফ  
আপিাি কায়ে SSD বা www.otda.ny.gov ফেয়ক উপলভ্য নিম্ননলনিত্ ত্েযজ্ঞাপক বুকয়লটগুনলি কনপ আয়ে: 

 
• LDSS-4148A: "বুর্ 1: আপিার অনধর্ার ও দানয়ত্বসরূ্হ সম্পটর্ক  আপিার র্ী জািা উনিত" 
• LDSS-4148B: "বুর্ 2: সার্ানজর্ পনরটেবা র্র্কসূনিসরূ্হ (Social Services Programs) সম্পটর্ক  আপিার র্ী 

জািা উনিত" 
• বুর্ 1, LDSS-4148A এবং বুর্ 2, LDSS-4148B এর সম্পরূর্: "Medicaid র্র্কসূনিটত গুরুত্বপরূ্ক পনরবতক িসরূ্হ" 
• LDSS-4148C: "বুর্ 3: আপিার স্টর্াটিা জরুনর পনরনিনতটত আপিার র্ী জািা উনিত" 

http://www.otda.ny.gov/
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সংটশাধটির ফরর্ এর র্িাে 
 

আপনি অন্ধ বা দৃনিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি ফ  কমেসূনচগুনলি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি ফসগুনল সম্পনকে ত্ 
নবজ্ঞনিগুনল আপনি অিয ফকায়িা পদ্ধনত্য়ত্ পাওো ফবয়ে নিয়ত্ পায়িি।  নদ আপনি দানব কয়িি ফ  অিযািয নবকল্প েিমযাটগুনল 
আপিাি কায়ে সমািভ্ায়ব কা েকি িে ত্াহয়ল নবকল্প পদ্ধনত্গুনল বড় কয়ি নপ্রন্ট কয়ি, ফিটা CD, অনিও CD, বা ফেইনলয়ত্ 
পাওো ফ য়ত্ পায়ি। 
 
আপনি অন্ধ বা দনৃিশনি এর্দর্ হানরটয় স্টফিটি, আপনি নর্ এর্টি নবর্ল্প পদ্ধনতটত নিনিত নবজ্ঞনিগুনি স্টপটত িাি? আপনি 
অন্ধ বা দৃনিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি ফ  কমেসূনচ(কমেসূনচগুনলি) জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি ফসগুনল সম্পনকে ত্ 
নলনিত্ নবজ্ঞনিগুনল আপনি নকভ্ায়ব ফপয়ত্ চাি ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ (✓) "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক নচি নদি। 
 
হযাাঁ হটি, আপনি স্টে ধরটির ফরর্যাটে স্টপটত িাি তাটত টির্ নদি: আপনি অন্ধ বা দৃনিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি 
ফ  কমেসূনচ(কমেসূনচগুনলি) জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি ফসগুনল সম্পনকে ত্ নলনিত্ নবজ্ঞনিগুনল আপনি ফকাি েিমযায়ট পাওো 
পেদ কিয়বি ত্ায়ত্ (✓) টিক নদি: বড় কয়ি নপ্রন্ট, ফিটা CD, অনিও CD, বা ফেইনল। আপনি  নদ দানব কয়িি ফ  
অিযািয নবকল্প পদ্ধনত্ আমাি জিয ফেইনলি ময়ত্া কা েকি িে ত্াহয়ল একটি নবকল্প পদ্ধনত্ নহসায়ব ফেইনল উপলভ্য। 
 
এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি সমূ্পণে কিয়ত্ আপিাি অিয ফকায়িা বয়দাবস্ত বা প্রয়োজি হয়ল, অিুগ্রহ কয়ি আপিাি SSD-ি 
সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি।   

সংটশাধটির ফরটর্র পষৃ্ঠা 1 
 
স্টসর্শি 1: আপনি বা আপিার পনরবাটরর স্টর্াটিা সদসয স্টে র্র্কসূনিগুনির জিয পিুঃপ্রতযয়ি র্রটছি তার প্রটতযর্টিটত টির্ 
নদি 

 
আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকায়িা সদসয ফ  কমেসূনচগুনলি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ চাি ত্াি প্রয়ত্যকটিয়ত্ টিক (✓) 
নদি।  
 
Medicaid, Medicaid, প্রনত্বন্ধকত্া িু কমেিত্ বযনিবয়গ্েি জিয Medicaid বাই-ইি (Medicaid Buy-In for Working People 
with Disabilities), এবং পনিবাি পনিকল্পিা ফবনিনেট (Family Planning Benefit) কমেসূনচগুনলয়ক অন্তভু্ে ি কয়ি। আপনি 
 িি পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি উপি "MA" ফদিয়বি, ত্াি অেে "Medicaid,"  ায়ক আয়গ্ বলা হত্ "নচনকত্সা নবেেক সহােত্া 
(Medical Assistance)।" আপনি একই সময়ে সিকানি সহােত্া (PA) বা সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচি (SNAP) জিয 
সংয়শাধি কিয়লই শুধু এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি বযবহাি কয়ি MA-ি জিয আয়বদি কিয়ত্ পািয়বি। আপনি Medicaid এবং 
SNAP এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ চাইয়ল, "Medicaid (MA) এবং SNAP" বয়ে টিক (✓) নদি। আপনি Medicaid এবং 
PA এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ চাইয়ল, "Medicaid (MA) এবং PA" বয়ে টিক (✓) নদি। 
 
আপনি শুধু MA-ি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ চাইয়ল, আপনি অিলাইয়ি https://nystateofhealth.ny.gov/ এ নগ্য়ে কিয়ত্ 
পায়িি বা আিও ত্য়েযি জিয বা পুিঃপ্রত্যনেত্ কিয়ত্ 1-855-355-5777 িম্বয়ি ফোি কিয়ত্ পায়িি। আপনি শুধু-নচনকৎসা 
সহােত্া (MA-only) কাগুয়জ আয়বদয়িি েিমও DOH-4220 বযবহাি কিয়ত্ পায়িি,  া আপিাি কমী আপিায়ক নদয়ত্ 
পািয়বি বা 1-800-541-2831 িম্বয়ি MA ফহল্পলাইয়ি ফোি করুি। আপনি  নদ শুধু ফমনিয়কোি ফসনভ্ংস ফপ্রাগ্রাম (Medicare 
Savings Program, MSP) এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ চাি, আপিায়ক অবশযই েিম DOH-4328 এি মাধযয়ম আয়বদি 
কিয়ত্ হয়ব,  া আপিাি কমী আপিায়ক প্রদাি কিয়বি। আপিাি অনবলয়ম্ব বযনিগ্ত্ পনিচ ো পনিয়েবাি প্রয়োজি হয়ল, DOH-
4220 MA আয়বদি েিম বযবহাি কয়ি আপিায়ক অবশযই MA-ি জিয আলাদাভ্ায়ব আয়বদি কিয়ত্ হয়ব। 
 

 
স্টসর্শি 2 

 
আপিার পছটের ভাো র্ী?: আপিাি প্রােশ ফ  ভ্াো বযবহাি কয়িি ফসটি নিয়দেশ কিয়ত্ "ইংয়িনজ" বা "য়েিীে" বা "অিয" 
বয়ে টিক (✓) নদি। আপনি "অিয" বয়ে টিক (✓) নদয়ল, আপিাি পেয়দি ভ্াো নলিুি। 
 
আপনি নর্ নবজ্ঞনি স্টপটত িাি এই ভাোয়:  আপনি ফ  কমেসূনচি জিয পুিঃপ্রত্যেি কয়িয়েি ফসই সম্পয়কে  নবজ্ঞনি পায়বি। 
আপনি ফকাি ভ্াোে এই নবজ্ঞনিগুনল ফপয়ত্ চাি ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "শুধু ইংয়িনজ" বা "ইংয়িনজ এবং ফেিীে" বয়ে টিক 
(✓) নদি। 

 
স্টসর্শি 3: আটবদির্ারীর তথ্য 
 

িার্: আপিাি মূল িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (middle initial, M.I.), এবং পদবীসহ আপিাি িাম নলিুি। 
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বববানহর্ অবিা: আপনি এিি অনববানহত্, নববানহত্, নবধবা/নবপত্নীক, আইিগ্ত্ ভ্ায়ব আলাদা বা ত্ালাকপ্রাি নকিা ত্া নলিুি। 
আপনি কিয়িা নবয়ে কয়ি োকয়ল  ো ে অবস্থাটি নলিুি, "অনববানহত্" নলিয়বি িা। 
 
স্টফাি িম্বর: আপিায়ক সবয়েয়ক সহয়জ ফ  িম্বয়ি ফ াগ্ায় াগ্ কিা  ায়ব ফসই ফোি িম্বিটি নলিুি। আপিাি অঞ্চয়লি ফকাি 
অন্তভু্ে ি করুি। 
 
বানির ঠির্ািা: রাস্তার ঠির্ািা: আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসিািকাি বানড় বা নবনডং িম্বি, নিট, অযানভ্নিউ, ফিাি, ইত্যানদ 

নলিুি। 
অযাপােক টর্ন্ট িং: প্রয় াজয হয়ল, আপিাি অযাপাটে য়ময়ন্টি িম্বি নলিুি। 
শহর: আপনি ফ  শহয়ি োয়কি ত্াি িাম নলিিু। 
র্াউনন্ট: আপনি ফ  কাউনন্টয়ত্ োয়কি ত্াি িাম নলিিু। 
বিুি: আপনি ফ  ফেয়ট োয়কি ত্াি িাম নলিুি। 
নজপ স্টর্াড: আপিাি ঠিকািাি জিয নজপ ফকাি নলিুি। 

 
প্রেটে: ফকউ আপিাি হয়ে আপিাি নচঠি গ্রহণ কিয়ল, ওই বযনিি িাম নলিুি। 
 
ডার্ ঠির্ািা: আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসিায়ি োড়া অিয ফকায়িা জােগ্াে আপিাি নচঠি ফপয়ল, ফসই জােগ্াি িাস্তাি ঠিকািা 
(এবং অযাপাটে য়মন্ট িম্বি, প্রয় াজয হয়ল) বা ফপাে অনেস বে, নসটি, কাউনন্ট, ফেট, এবং নজপ ফকাি নলিুি।  
 
আপনি আপিার বতক র্াি ঠির্ািায় র্তনদি ধটর আটছি?: আপনি আপিাি বত্ে মাি ঠিকািাে  ত্ বেি এবং/অেবা মাস 
ধয়ি আয়েি ফসই সংিযাটি নলিুি। 
 
এো নর্ এর্টি আশ্রয়? আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসটি একটি আশ্রে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) 
নদি। 
 
অিয স্টর্াটিা স্টফাি িম্বর স্টেিাটি আপিার সাটথ্ স্টোগাটোগ র্রা োটব: অিয ফকায়িা ফোি িম্বি ফ িায়ি আপিাি সায়ে 
ফ াগ্ায় াগ্ কিা  ায়ব এবং, প্রয় াজয হয়ল, িম্বিটি ফ  বযনিি ত্াি িাম। অঞ্চয়লি ফকািটি অন্তভু্ে ি করুি। 
 
বতক র্াি ঠির্ািার পথ্নিটদক নশর্া: নকভ্ায়ব আপিাি বানড় িুাঁয়জ পাওো  ায়ব ত্াি পেনিয়দে নশকাগুনল নলিিু। সাধািণভ্ায়ব 
পনিনচত্ লযান্ডমাকে গুনল বযবহাি করুি। 
 
আটগর ঠির্ািা: আপিাি বত্ে মাি ঠিকািাে চয়ল আসাি আয়গ্ আপনি ফ  ঠিকািাে োকয়ত্ি ফসটি নলিুি। 
 
বতক র্াটি আপিার স্টর্াটিা বানি িা থ্ার্টি, এিাটি টির্ নদি: আপিাি োকবাি ফকায়িা জােগ্া িা োকয়ল/য়কায়িা ঠিকািা 
িা োকয়ল, এই বয়ে টিক (✓) নদি। 
 
আটবদির্ারী/টোগাটোগর্ারী বযনিটর্ সহায়তার্ারী এটজনি: ফকউ আপিায়ক পুিঃপ্রত্যেি কিয়ত্ সহােত্া কিয়ল, ফসই 
বযনিি িাম, ত্ায়দি এয়জনন্স,  নদ নকেু োয়ক, এবং ফসই বযনিি ফোি িম্বি নলিিু। 
 
এই পিুঃপ্রতযয়টির জিয আপিার নর্ এই পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র MEDICAID অংশ এবং স্টর্াটিা MEDICAID র্ভাটরজ 
পাওয়ার সম্ভাবিাটর্ স্টগাপি রািটত হটব?: পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়ম নিয়দে শ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি 
এবং/অেবা আপিাি পিুঃপ্রত্যেি এবং/অেবা আপিাি পাওো ফকায়িা Medicaid কভ্ায়িজ সম্পনকে ত্ ফ াগ্ায় াগ্ ফগ্াপি 
িািয়ত্ হয়ব নকিা ত্া আপিাি কমীয়ক বলুি। 
 
আপিার আটবদি বা স্টশে পিুঃপ্রতযয়টির পর স্টথ্টর্ স্টে নবেয়গুনি পনরবনতক ত হটয়টছ স্টসগুনি তানির্াবদ্ধ র্রুি: আপিাি 
আয়বদি বা ফশে পুিঃপ্রত্যেয়িি পি ফেয়ক ঠিকািাি পনিবত্ে ি, িতু্ি সন্তাি, আয়েি পনিবত্ে ি, চাকনি হািায়িা, ইত্যানদি 
ময়ত্া ফ  নবেেগুনল পনিবনত্ে ত্ হয়েয়ে ফসগুনল ত্ানলকাবদ্ধ করুি।  
 

স্টসর্শি 4: আপনি SNAP এর জিয পিুরায় আটবদি র্রটি  
 

পুিঃপ্রত্যেয়িি ফসকশি 4 এি নববৃনত্টি পড়ুি, এবং আপিাি ফক্ষ্য়ে বা আপনি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি এমি কায়িাি ফক্ষ্য়ে ফসটি 
প্রয় াজয হয়ল নববৃনত্টিি নিয়চ স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদি। এই ফসকশিটি সম্পয়কে  আপিাি প্রশ্ন োকয়ল অিুগ্রহ কয়ি SSD-ি 
সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি। 
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স্টসর্শি 5: এগুনির র্টধয স্টর্াটিাটি নর্ আপিার স্টেটে প্রটোজয?  
 

আপিাি বা আপনি  াি হয়ে পিুঃপ্রত্যেি কিয়েি এমি কায়িাি ফক্ষ্য়ে প্রয় াজয প্রনত্টি পনিনস্থনত্য়ত্ টিক (✓) নদি. 
 
 
পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 2 
 
স্টসর্শি 6: পনরবাটরর তথ্য 
 

িার্: আপিাি বসবাসকািী, এমিনক ত্ািা পুিঃপ্রত্যেি িা কিয়লও, ত্ায়দি মূল িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (M.I.), এবং পদবী 
নলিুি। ত্ানলকাি প্রেয়ম আপিায়ক িািুি।  

 
এই বযনি স্টে র্র্কসূনির জিয পিুঃপ্রতযয়ি র্রটছি: প্রয়ত্যক বযনি ফ  ধিয়িি সহােত্াি জিয পিুঃপ্রত্যেি কিয়েি ত্ায়ত্ টিক 
(✓) নদি: সিকানি সহােত্াি জিয PA, সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচি জিয SNAP, Medicaid এি জিয MA। 

 
জন্ম তানরি: পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি এমি প্রয়ত্যক বযনিি জন্ম ত্ানিি। 
 
নিি পনরিয়: পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি এমি প্রয়ত্যক পরুুেয়দি জিয "M" বা িািীয়দি জিয "F" নলিুি। 
 
আপিার সাটথ্ সম্পর্ক : প্রয়ত্যক বযনিি জিয, ত্ায়দি সম্পকে  নলিুি (উদাহিণস্বরূপ: স্বামী/স্ত্রী, ফেয়ল, পানলত্ সন্তাি, বনু্ধ, 
রুময়মট, ফবািে াি, ইত্যানদ)। 

 
পিুঃপ্রতযয়ির্ারী পনরবাটরর সদসযটদর স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি ফসাশযাল নসনকউনিটি 
িম্বি নলিুি  নদ-িা ফসই বযনি এগুনলি ময়ধয ফকায়িা একটি হি: 
 

• একজি গ্ভ্ে বত্ী মনহলা ন নি Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি;  
 
 
সম্পরূ্ক র্রা সটবকাচ্চ সু্কি স্টগ্রড: পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি জিয সয়বোচ্চ সু্কল ফগ্রি (1 ফেয়ক 12) নলিুি। 12 বেয়িি 
ফবনশ হয়ল, 13 নলিুি।  

 
এই বযনি (িাবাির্ সন্তািসহ) নর্ িাদয ক্রয় র্টরি বা আপিার সাটথ্ িাবার বতনর র্টরি?: আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
প্রয়ত্যক বযনিি জিয, ত্ািা পিুঃপ্রত্যেি করুি বা িাই করুি, এই প্রয়শ্নি পনিয়প্রনক্ষ্য়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) ফদওো 
জরুনি। কিয়িা কিয়িা,  ািা িাদয িে কয়িি এবং আলাদাভ্ায়ব িাবাি তত্নি কয়িি, ত্ািা আিও SNAP সনুবধা ফপয়ত্ 
পায়িি। 
 
আপনি বা আপিার পনরবাটরর স্টর্উ স্টে িাটর্ পনরনিত, অিুগ্রহ র্টর স্টসই আটগর বা অিয িার্গুনি তানির্াবদ্ধ র্রুি: এই 
ফসকশয়ি ত্ানলকাবদ্ধ, আয়গ্ি ফ য়কায়িা িাম, নববায়হি আয়গ্ি িাম, বা কায়িাি দ্বািা বযবহৃত্ অিয িামগুনল নলিুি। মূল িাম, 
মায়েি আদযক্ষ্ি (M.I.), এবং পদবী অন্তভু্েি করুি। 

 
স্টসর্শি 7: পনরবাটরর সদটসয পনরবতক ি 

 গ্ত্ বেয়ি ফকউ আপিাি পনিবায়ি এয়স োকয়ল বা পনিবাি ফেয়ক চয়ল ফগ্য়ল এই ফসকশিটি সমূ্পণে করুি। 
  
 

পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 3 
 
স্টসর্শি 8: জানত/জানতগত পনরিয় 
 

পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি জিয এই ফসকশিটি সমূ্পণে করুি। বযনিটি নহসপযানিক এবং/অেবা লযাটিয়িা নকিা ত্া নিয়দেশ 
কিয়ত্ "H" কলায়ম "হযাাঁ" বা "িা" নলিুি। বযনিটিি জানত্গ্ত্ পনিচয়েি বযাকগ্রাউন্ড নিয়দেশ কিয়ত্ জানত্ কলায়মি প্রনত্টিয়ত্ 
"হযাাঁ" বা "িা" নলিুি: 
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• H = নহসপযানিক অেবা লযাটিয়িা 
• I = ফিটিভ্ আয়মনিকাি বা ফিটিভ্ আলাস্কাি 
• A = এনশোি 
• B = কৃষ্ণাঙ্গ বা আনিকাি আয়মনিকাি 
• P = ফিটিভ্ হাওোইোি বা প্রশান্তমহাসাগ্িীে দ্বীপবাসী 
• W = ফেত্াঙ্গ 
• U = অজািা 

 
এই ত্েয প্রদাি ফস্বচ্ছামূলক। পিুঃপ্রত্যেিকািী বযনিবয়গ্েি ফ াগ্যত্া বা প্রাি সুনবধাগুনলি স্তিয়ক এটি প্রভ্ানবত্ কিয়ব িা। এই 
ত্েয অিুয়িাধ কিাি কািণ হল কমেসূনচটিি সুনবধাগুনল ফ  জানত্, বণে, বা জাত্ীে উত্স নিনবেয়শয়ে বণ্টি কিা হে ত্া নিনিত্ 
কিা।  

 
 

পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 4 
 
স্টসর্শি 9: িাগনরর্ত্ব/সটন্তােজির্ অনভবাসি সুনবধাধারী অিাগনরর্ 

 
আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকউ সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ (SNAP) এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, আপিায়ক অবশযই 
পনিবায়িি প্রয়ত্যকয়ক ত্ানলকাবদ্ধ কিয়ত্ হয়ব, এমিনক ত্ািা SNAP এি জিয পুিঃপ্রত্যেি িা কিয়লও। সিকানি সহােত্াি 
(PA) জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বাচ্চায়দি সায়ে ফকায়িা ভ্াইয়বাি বা নপত্ামাত্া োকয়ল আপিায়ক ত্ায়দিয়কও অবশযই 
ত্ানলকাবদ্ধ কিয়ত্ হয়ব। পিুঃপ্রত্যেি কিয়েি এমি একজি বযনিি জিয আপনি এই ফসকশিটি সমূ্পণে িা কিয়ল, ফসই বযনি 
সহােত্া িাও ফপয়ত্ পায়িি।  

 
িার্: পুিঃপ্রত্যেিকািী বা অবশযই ত্ানলকাবদ্ধ কিয়ত্ হয়ব এমি প্রয়ত্যক বযনিি মূল িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (MI) এবং পদবী 
নলিুি। 
 
প্রটতযর্ বযনির জিয হয় "িাগনরর্/জাতীয়" বা "অিাগনরর্" এ টির্ নদি: প্রয়ত্যক বযনিি িায়মি পয়ি, ওই বযনি একজি 
মানকে ি িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জাত্ীে নকিা নিয়দেশ কিয়ত্ "িাগ্নিক/জাত্ীে" বয়ে, বা বযনিটি একজি মানকে ি 
িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জাত্ীে িি নিয়দেশ কিয়ত্ "অিাগ্নিক" বয়ে টিক (✓) নদি।  
 
র্ানর্ক ি েিুরাষ্ট্র িাগনরর্ত্ব এবং অনভবাসী পনরটেবা (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) িম্বর বা 
অিাগনরর্ িম্বর: বযনিটিি মানকে ি  ুিিাে িাগ্নিকত্ব এবং অনভ্বাসী পনিয়েবা (U.S. Citizenship and Immigration 
Services, USCIS) িম্বি বা অিাগ্নিক িম্বি নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 

 
স্টসর্শি 10: প্রতযয়ি 
 

এই ফসকশয়িি নিয়চ নববৃনত্গুনল  ত্নসহকায়ি পড়িু, ত্ািপি নিম্ননলনিত্ ফ য়কায়িা কমেসূনচয়ত্ পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি 
িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অনভ্বাসি সুনবধাধািী অিাগ্নিক নহসায়ব সাক্ষ্য নদয়ে প্রত্যেিটি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদি। 
পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকউ, একজি মানকে ি িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জাত্ীে িা হয়ল এবং নত্নি সয়ন্তােজিক অনভ্বাসি 
সুনবধাধািী অিাগ্নিক হয়ল, ফসই বযনি ফ  কমেসূনচি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি ত্ায়ত্ টিক (✓) নদি: 
 
• সিকানি সহােত্া (PA); 
• সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ (SNAP); বা 
• Medicaid (MA),  নদিা পুিঃপ্রত্যেিকািী বযনি গ্ভ্ে বত্ী হি; 

 
"সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক অবস্থা" মায়ি একটি অিাগ্নিক অবস্থা  া বযনিটিয়ক একটি কমেসূনচি সুনবধা ফপয়ত্ অয় াগ্য কয়ি িা। 
অিুগ্রহ কয়ি লক্ষ্য কিয়বি ফ  নবনভ্ন্ন কমেসনূচি নবনভ্ন্ন অিাগ্নিক অবস্থাি আবশযকত্া আয়ে। LDSS-4148B, "Book 2: 
সামানজক পনিয়েবা কমেসূনচসমূহ (Social Services Programs) সম্পয়কে  আপিাি কী জািা উনচত্", এ সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক 
অবস্থা সম্পয়কে  আিও আয়ে। আিও ত্য়েযি জিয আপনি আপিাি SSD-ি সায়েও ফ াগ্ায় াগ্ কিয়ত্ পায়িি। 
 
ফ য়কায়িা প্রািবেস্ক সদসয বা অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধ পনিবায়িি পুিঃপ্রত্যেিকািী সকল সদসযয়দি প্রত্যেিটি স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ পায়িি। 
উদাহিণস্বরূপ, িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক অবস্থা িা োকা একজি অনভ্ভ্াবক, িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক 
অবস্থা োকা একটি সন্তায়িি জিয স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ পািয়বি। পনিবায়িি ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািী সদয়সযি বেস 18 বেয়িি কম 
হয়ল (বা বেস 18 বেি নকন্তু ফকায়িা শািীনিক অসুনবধা বা প্রনত্বন্ধকত্াি জিয ত্াি নিয়জি িাম স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ অক্ষ্ম), 
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18 বেি বা ত্াি ফবনশ বেসী পনিবায়িি একজি সদসযয়ক অবশযই ত্াি হয়ে স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ হয়ব। পনিবায়িি অিয সদয়সযি 
হয়ে স্বাক্ষ্ি কিাি সমে, আপিাি নিয়জি িাম স্বাক্ষ্ি করুি। উদাহিণস্বরূপ, ফমনি ফিা, জনি ফিা িামক নশশুি হয়ে স্বাক্ষ্ি 
কিাি সমে, ত্ায়ক "য়মনি ফিা" এি িাম স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ হয়ব। 
 
এর্টি বটে টির্ র্টর প্রতযয়টি স্বাের র্রার অথ্ক এই স্টে, শপথ্ভটির শানস্ত অিেুায়ী আপনি প্রতযনয়ত র্রটছি, স্টে 
আপিার/তার পিুঃপ্রতযয়ি র্রা প্রনতটি র্র্কসূনির জিয, আপনি এবং/অথ্বা আপনি োর জিয স্বাের র্রটছি নতনি এর্জি 
র্ানর্ক ি িাগনরর্, স্টিটিভ আটর্নরর্াি, জাতীয়, বা সটন্তােজির্ অনভবাসি সুনবধাধারী অিাগনরর্। আপনি বেগুনির 
এর্টিটত টির্ িা নদটি বা পিুঃপ্রতযয়ির্ারীর এর্টি র্ানর্ক ি িাগনরর্ত্ব এবং অনভবাসি পনরটেবা (USCIS) িম্বর প্রদাি িা 
র্রটি, স্টসই বযনি সহায়তা িাও স্টপটত পাটরি। 
 
আপিার নিটজর জিয বা অিয স্টর্াটিা বযনি নেনি এর্জি র্ানর্ক ি িাগনরর্, স্টিটিভ আটর্নরর্াি, বা জাতীয় িি, বা নেনি 
সটন্তােজির্ অনভবাসি সুনবধাধারী অিাগনরর্ িি তার জিয আপিার স্বাের র্রা উনিৎ িয়। সটন্তােজির্ অনভবাসি 
সুনবধাধারী অিাগনরর্ PA, SNAP সুনবধাসর্ূহ বা Medicaid এর জিয স্টোগয িি (এর্জি গভক বতী িানর বা সংর্েজির্ 
অসুিতার নিনর্ত্সার জিয Medicaid ছািা)। স্টসই বযনিবগক নিনদক ি নর্ছু পনরটেবার (টের্ি নশশু বা প্রািবয়স্ক 
প্রনতটরাধর্ূির্/প্রনতরোর্ূির্ পনরটেবাসর্হূ) জিয অটোগয হটত পাটরি।  
 
আপনি USCIS এ আর্াটদর স্টে তথ্য নদটয়টছি তা জর্া র্টর PA, SNAP সুনবধা, Medicaid, বা পনরটেবাসর্ূটহর জিয 
পিুঃপ্রতযয়ির্ারী পনরবাটরর স্টেটর্াটিা বা সর্ি সদসযটদর অিাগনরর্ অবিা আর্রা নিনিত র্রটত পানর। USCIS স্টথ্টর্ 
পাওয়া তথ্য আপিার পনরবাটরর স্টোগযতা এবং সুনবধাসর্টূহর স্তরটর্ প্রভানবত র্রটত পাটর। 
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স্টসর্শি 11: নশশু সহায়তা র্ােকর্রর্ ইউনিটের (CHILD SUPPORT ENFORCEMENT UNIT) র্াটছ স্টরফাটরি সংক্রান্ত তথ্য 

 
আপনি শুধু Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল এবং গ্ভ্ে বত্ী হয়ল, গ্ত্ োট নদয়িি ময়ধয জন্ম নদয়ে োকয়ল, বা শুধু 21 
বেয়িি কম বেসী বাচ্চায়দি জিয পুিঃপ্রত্যেি কয়ি োকয়ল আপিায়ক এই ফসকশিটি পিূণ কিয়ত্ হয়ব িা। 

 
1. নিয়জি জিযসহ আপনি 21 বেয়িি কম বেসী, অনববানহত্ নপত্ামাত্াি কায়ে জন্মায়িা, এবং নপতৃ্ত্ব (অেোৎ আইনি 

নপতৃ্ত্ব) প্রনত্নষ্ঠত্ িা হওো ফকায়িা বযনিি জিয পুিঃপ্রত্যেি কয়ি োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক 
(✓) নদি। 
 

2. নিয়জি জিযসহ আপনি 21 বেয়িি কম বেসী এবং নপত্ামাত্ায়দি ময়ধয অন্তত্ একজি বানড়ি বাইয়ি বসবাস কিা 
ফকায়িা বযনিি জিয পুিঃপ্রত্যেি কয়ি োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 
 

এই দুইটি প্রয়শ্নি জিয আপনি  নদ "িা" ফত্ টিক (✓) নদয়ে োয়কি, ত্াহয়ল ফেয়ড় নদয়ে ফসকশি 12 ফত্ চয়ল  াি। আপিায়ক 
ফসকশি 11 এি বানক অংশ সমূ্পণে কিয়ত্ হয়ব িা। আপনি দুটিি একটি বা দুটিয়ত্ই "হযাাঁ" ফত্ টিক (✓) নদয়ল, আপিায়ক 
অবশযই ফসকশি 11 এি বানক অংশ সমূ্পণে কিয়ত্ হয়ব।  

 
3. আপনি 21 বেয়িি কম বেসী নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) করুি। 

 
প্রশ্ন 3 এি পয়িি নববৃনত্টি মি নদয়ে পড়িু এবং ফসটি বেুয়ত্ িা পািয়ল আপিাি SSD-ি সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি। 

 
21 বছটরর র্র্ বয়সী বযনির িার্: প্রশ্ন 1, 2, এবং/অেবা 3 এি জিয আপিাি "হযাাঁ" ফত্ টিক ফদওো প্রয়ত্যক বযনিি মূল 
িাম, মায়েি িাম এবং পদবী নলিুি। 
 
িির্াটোনডয়াি নপতার্াতা বা স্বীরৃ্ত নপতার িার্ এবং ঠির্ািা, জন্ম তানরি, এবং স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: জািা 
োকয়ল, প্রশ্ন 1, 2, এবং/অেবা 3 এি জিয আপিাি "হযাাঁ" ফত্ টিক ফদওো প্রয়ত্যক বযনিি িিকায়োনিোল নপত্ামাত্া বা 
স্বীকৃত্ নপত্াি মূল িাম; মায়েি িাম; এবং পদবী; ঠিকািা; জন্ম ত্ানিি; এবং ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিিু। "স্বীকৃত্ 
নপত্া" হল একজি পরুুে ন নি নশশুটিি নপত্া হয়ত্ পায়িি, নকন্তু ন নি নশশুটিি জয়ন্মি আয়গ্ নশশুি মা-য়ক নবয়ে কয়িিনি 
এবং নত্নি ফ  নপত্া ত্া নত্নি আদালয়ত্ি কা েধািাে বা নপতৃ্য়ত্বি স্বীকৃনত্ দ্বািা প্রনত্নষ্ঠত্ কয়িিনি। 
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স্টসর্শি 12: েযাে ফাইনিং/নডটপিটডন্ট অবিা 
 
পনিবায়ি োকা প্রয়ত্যক বযনিি জিয নিয়চি ত্েযগুনল নলিুি: 
 
র্ূি িার্, র্াটের আদযের, পদবী: পনিবায়ি োকা প্রয়ত্যক বযনিি মূল িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি, পদবী নলিুি। 
 
েযাে নিনত: পনিবায়ি োকা প্রয়ত্যক বযনিি  ো ে টযাে োইনলং অবস্থায়ত্ টিক (✓) নদি।  
 
আপিাি সায়ে িা োকা এবং আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকউ টযাে নিয়পিয়িন্ট দানব কয়িি, অিুগ্রহ কয়ি এমি বযনিয়দি 
ত্ানলকাবদ্ধ করুি। আপনি টযাে োইল িা কিয়ল, আপনি এই ফসকশিটি ফেয়ড় নদয়ত্ পায়িি। 
 
েযাে নডটপিটডটন্টর িার্: আপিাি সায়ে বসবাস কয়িি িা, নকন্তু আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাস কিা ফকউ একজি 
টযাে নিয়পিয়িন্ট নহসায়ব দানব কয়িি এমি ফকায়িা বযনিি মূল িাম, মায়েি িাম, এবং পদবী নলিিু। 
 
েযাে ফাইির্ারীর িার্: ত্ানলকাবদ্ধ প্রয়ত্যক টযাে নিয়পিয়িয়ন্টি জিয, পনিবায়ি বসবাস কিা টযাে নিয়পিয়িন্ট দানব কিা 
বযনিি মূল িাম, মায়েি িাম, এবং পদবী নলিুি। 
 

স্টসর্শি 13: নিরুটেশ/রৃ্ত স্বার্ী/স্ত্রীর তথ্য 
 
পিুঃপ্রতযয়ির্ারী বযনির িার্: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি ন নি নববাহ কয়িয়েি/কয়িনেয়লি, নকন্তু  াি স্বামী বা স্ত্রী ত্াি 
সায়ে োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, ত্াি িাম নলিুি। 
 
স্বার্ী বা স্ত্রীর িার্: ফকায়িা নববানহত্/পূয়বে নববানহত্ পুিঃপ্রত্যেিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী ত্ায়দি সায়ে োয়কি িা বা মািা 
ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি িাম নলিুি। 
 
স্বার্ী বা স্ত্রীর জন্ম তানরি এবং স্বার্ী বা স্ত্রীর রৃ্তুযর তানরি, প্রটোজয হটি: ফকায়িা নববানহত্/পূয়বে নববানহত্ পুিঃপ্রত্যেিকািী 
বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী ত্ায়দি সায়ে োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি জয়ন্মি এবং মৃতু্যি (প্রয় াজয হয়ল) 
মাস, নদি, বেি নলিিু। 
 
স্বার্ী বা স্ত্রীর স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: ফকায়িা নববানহত্/পূয়বে নববানহত্ পিুঃপ্রত্যেিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী ত্ায়দি 
সায়ে োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিিু। 
 
স্বার্ী বা স্ত্রীর ঠির্ািা, প্রটোজয হটি: ফকায়িা নববানহত্/পূয়বে নববানহত্ পুিঃপ্রত্যেিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী ত্ায়দি সায়ে 
োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি ত্াি িাস্তাি ঠিকািা, শহি, কাউনন্ট, ফেট এবং নজপ ফকাি নলিুি। অজািা োকয়ল, স্বামী বা 
স্ত্রীি সবেয়শে জািা ঠিকািাটি নলিুি। 

 
স্টসর্শি 14: নিরুটেশ সন্তাটির তথ্য 

 
পিুঃপ্রতযয়ির্ারী বযনির িার্: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি আয়ে ফ  ত্ায়দি 
সায়ে োয়ক িা ফসই বযনিি িাম নলিুি। 
 
নিরুটেশ সন্তাটির িার্ এবং জন্ম তানরি: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  ত্ায়দি 
সায়ে োয়ক িা ফসই সন্তািটিি িাম এবং জয়ন্মি মাস, নদি, এবং বেি নলিুি। 
 
বাচ্চাটির ঠির্ািা: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  ত্ায়দি সায়ে োয়ক িা ফসই 
জীনবত্ সন্তািটিি িাস্তাি ঠিকািা, শহি, কাউনন্ট, ফেট এবং নজপ ফকাি নলিুি। 
 
নপতৃত্ব প্রনতষ্ঠা: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  ত্ায়দি সায়ে োয়ক িা ফসই 
সন্তািটিি নপতৃ্ত্ব (অেোৎ আইনি নপতৃ্ত্ব) প্রনত্নষ্ঠত্ হয়েয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি।  
 
আপনি নর্ নশশু সহায়তা প্রদাি র্টরি? পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  ত্ায়দি 
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সায়ে োয়ক িা ত্াি জিয ফসই বযনি নশশু সহােত্া প্রদাি কয়িি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) 
নদি।  

 
স্টসর্শি 15: নর্টশার নপতা বা র্াতার তথ্য 

 
আপনি শুধু সিকানি সহােত্াি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়লই এই ফসকশিটি সমূ্পণে করুি। 
 
পনরবাটর নর্ 18 বছটরর র্র্ বয়সী স্টর্াটিা নপতা বা র্াতা ("নর্টশার নপতা বা র্াতা") আটছি?: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা 
বযনি 18 বেয়িি কম বেসী নপত্া বা মাত্া নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 
 
িার্: পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি ন নি 18 বেয়িি কম বেসী নপত্া বা মাত্া, ত্াি িাম নলিুি। 
 
নর্টশার নপতা বা র্াতার সন্তািটি নর্ পনরবাটর থ্াটর্? পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনি ন নি 18 বেয়িি কম বেসী নপত্া বা 
মাত্া আপিাি সায়ে োয়কি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 

 
নর্টশার নপতা বা র্াতার সন্তাটির িার্: 18 বেয়িি কম বেসী পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনিি সন্তায়িি িামটি নলিিু। 
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স্টসর্শি 16: আটয়র তথ্য 

 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাস র্রা স্টর্উ অথ্ক স্টপটি র্ার স্টথ্টর্ পাি এবং স্টর্ পাি তা নিটদকশ র্রুি: আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাস কিা ফকউ ত্ানলকাভু্ি আয়েি ধিি ফেয়ক অেে ফপয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ লাইি 1 ফেয়ক 27 প েন্ত "হযাাঁ" বা 
"িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং প্রয়ত্যক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, ফ  বযনি(বযনিবগ্ে) অেেটি পাি ত্াি/ত্ায়দি িাম(িামগুনল) 
নলিুি। 
 
অথ্করানশ/পনরর্ার্ এবং নিটর্াটয়নি: প্রয়ত্যক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, িলাি ($) অয়েেি পনিমাণ বা মূলযমাি এবং  ািা এটি 
পায়চ্ছি ত্ায়দি প্রয়ত্যয়ক কত্ ঘিঘি এই আেটি পায়চ্ছি ত্া নলিুি। উদাহিণস্বরূপ, আপনি প্রনত্ সিায়হ ফবকািত্ব বীমা সুনবধায়ত্ 
100 িলাি ফপয়ল, "প্রনত্ সিায়হ 100 িলাি" বা "100 িলাি/সিাহ" নলিুি। 
 
সম্পরূর্ নিরাপত্তা আয় (SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI) সুনবধাসর্ূহ (টেে এবং েিুরাষ্ট্রীয় দটুি নর্নিটয়): 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ সমূ্পিক নিিাপত্তা আে (SSI) সুনবধাগুনলি সায়ে নিউইেকে  ফেট সমূ্পিক 
কমেসূনচি (State Supplement Program, SSP) সুনবধাগুনল ফপয়ল, এই অয়েেি পনিমাণ একয়ে ফ াগ্ করুি এবং SSI 
সুনবধাগুনলি জিয লাইি 2 এ অয়েেি পনিমাণ/মূলযমাি এবং নিয়কায়েনন্সয়ত্ ফসগুনল নলিুি। আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
ফকউ শুধু SSP সুনবধাগুনল ফপয়ল, SSI সুনবধাগুনলি জিয লাইি 2 এ অয়েেি পনিমাণ/মলূযমাি এবং নিয়কায়েনন্সয়ত্ ফসগুনল 
নলিুি। 
 
প্রনতপািি পনরিেকা স্টপটর্ন্ট (পাওয়া): আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ প্রনত্পালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল ফপয়ল, লাইি 
17ে প্রনত্পালি পনিচ ো ফপয়ময়ন্ট অেেিানশ/পনিমাণ এবং নিয়কায়েনন্সয়ত্ ফসই অেেিানশ নলিিু। আপনি বা আপিাি সায়ে 
বসবাসকািী ফকউ পানলত্ সন্তাি বা প্রািবেয়স্কি জিয প্রনত্পালি পনিচ ো ফপয়মন্ট ফপয়ল এবং আপনি সমূ্পিক পুনি সহােত্া 
কমেসূনচি (SNAP) জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, আপিাি কায়ে দুটি নবকল্প োকয়ব: আপনি আপিাি SNAP সুনবধা পনিবায়িি 
প্রনত্পালি পনিচ োি বাচ্চা বা বড়য়ক এবং প্রনত্পালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল অন্তভু্ে ি কিায়ক ফবয়ে নিয়ত্ পািয়বি বা আপিাি 
SNAP সুনবধা পনিবায়িি প্রনত্পালি পনিচ োি বাচ্চা বা বড়য়ক এবং প্রনত্পালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল অন্তভু্ে ি িা কিায়ক ফবয়ে 
নিয়ত্ পািয়বি। ফকাি নবকল্পটি আপিায়ক ফবনশ SNAP সুনবধা ফদয়ব ত্া জািয়ত্ আপিাি SSD ফক নজজ্ঞাসা করুি।  
 
নশশু সহায়তা স্টপটর্ন্ট (পাওয়া): আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ নশশু সহােত্াি ফপয়মন্টগুনল ফপয়ে োকয়ল, 
"পাওোি েিয়মি" লাইি 18 ফত্ ন নি নশশু সহােত্া প্রদাি কিয়েি ত্াি িামটি নলিুি। 
 
অিযািয আয়: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ অিয ফকায়িা অেে ফপয়ল, ফক অেেটি পায়চ্ছি, কত্ পনিমাণ অেে 
পায়চ্ছি, এবং কত্নদি অন্তি ফসটি পায়চ্ছি ত্া নলিুি। 
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ছািসর্হূ, স্টর্, এবং অটথ্কর পনরর্ার্/র্ূিযর্াি এবং নিটর্াটয়নি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ বত্ে মাি বেয়িি 
আেকি নিটায়িে ত্ানলকাবদ্ধ ফকায়িা  ুিিােীে কি োড় দাবী কিয়েি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ লাইি 1 ফেয়ক 15-ি জিয 
"হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। প্রনত্টি "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, োড়(োড়গুনল) দাবী কিা বযনিি(বযনিয়দি) িাম, এবং 
আেকি নিটায়িে দাবীকৃত্ িিয়চি(িিচগুনলি) অয়েেি পনিমাণ বা মূলযমাি নলিুি। 
 
অিযািয সর্ন্বয়: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ বত্ে মাি বেয়িি আেকি নিটায়িে অিয ফকায়িা ফেিায়িল কি 
োড় দাবী কিয়ল, ফক োড়(োড়গুনল) দাবী কিয়েি, আেকি নিটায়িে দাবীকৃত্ িিচ(িিচগুনলি) অয়েেি পনিমাণ বা মলূযমাি 
এবং নিয়কায়েনন্স সহ ফসই োড়গুনল নলিুি। 
 

স্টসর্শি 17: সৎ-নপতার্াতা/সটন্তােজির্ অনভবাসী সুনবধাধারী অিাগনরটর্র স্পিসর তথ্য 
 

আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্াটিা বাচ্চার সৎ-নপতা বা র্াতার নর্ স্টর্াটিা সংিাি আটছ বা স্টর্াটিা ধরটির আয় পাি 
এবং স্টর্ পাি: আপনি সহ, পিুঃপ্রত্যেিকািী কায়িাি, আপিাি সায়ে বসবাস িা কিা একজি সৎ-নপত্া বা মাত্া  াি আনেেক 
সংস্থাি আয়ে বা অিয ফকায়িা উৎস ফেয়ক অেে পাি, োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। (সৎ-
নপত্া বা মাত্া আপিাি সায়ে োকয়ল, সৎ-নপত্া বা মাত্াি সংস্থাি/আে, আয়েি ত্য়েযি ফসকশি 16 এ অন্তভু্ে ি কিয়ত্ 
হয়ব।) "হযাাঁ" হয়ল সৎ-নপত্া বা মাত্াি িাম নলিুি। 
 
আপিার পনরবাটর নর্ এর্জি সটন্তােজির্ অনভবাসী সুনবধাধারী অিাগনরর্ আটছি োটর্ র্ানর্ক ি েুিরাটষ্ট্র প্রটবটশর জিয 
স্পিসর র্রা হটয়টছ এবং নতনি স্টর্?: আপনি বা আপিাি পনিবায়ি সয়ন্তােজিক অনভ্বাসী সুনবধাধািী এমি ফকায়িা অিাগ্নিক 
আয়েি নকিা  ায়ক মানকে ি  ুিিায়ে প্রয়বয়শি জিয ফকউ েিসি কয়িয়েি, ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) 
নদি। 
 
স্পিসটরর িার্, ঠির্ািা, এবং স্টফাি িম্বর: আপনি উপয়ি "হযাাঁ" ফত্ টিক নদয়ল, ফ  বযনি আপিায়ক বা আপিাি পনিবায়িি 
কাউয়ক মানকে ি  ুিিায়ে প্রয়বয়শি জিয েিসি কয়িয়েি ত্াি িাম ঠিকািা এবং ফোি িম্বি নলিুি। 
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স্টসর্শি 18: র্র্কসংিাটির তথ্য 

 
আপিাি জিয এবং আপিাি সায়ে বসবাসকািী প্রয়ত্যয়কি জিয এই ফসকশিটি সমূ্পণে করুি। আপনি চাকনি কিয়লও আপনি 
সহােত্াি জিয ফ াগ্য হয়ত্ পািয়বি। এই ফসকশিটিি জিয, "চাকনিি বেস" মায়ি 18 বেি বা ত্াি ফবনশ, বা  ািা সু্কয়ল 
 ােনি ত্ায়দি জিয 16 বেি বা ত্াি ফবনশ। 
 
আনর্ সম্প্রনত: আপনি চাকনি কিয়েি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "নি ুি," "স্বনি িু," বা "য়বকাি" এ টিক (✓) নদি, এবং 
ত্াই হয়ল, আপনি নিয়জি জিয িা অিয কায়িাি জিয চাকনি কয়িি। 
 
স্টর্াে আয়: কয়িি আয়গ্ আপনি প্রনত্ সিায়হ, প্রনত্ পয়িি নদি অন্তি, প্রনত্ মায়স (বেয়ি িে) ফ  ফবত্ি পাি ত্া নলিুি, 
প্রয় াজয হয়ল। সমস্ত মজনুি, ফবত্ি, ওভ্ািটাইম, কনমশি এবং বিনশশ অন্তভু্ে ি কিয়বি। 
 
র্াটস র্াজ র্রা ঘণ্টা: প্রনত্ মায়স আপনি  ত্ ঘণ্টা কাজ কয়িয়েি ত্া নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
স্টবতি পাওয়া: আপনি কত্নদি অন্তি ফবত্ি পাি ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "প্রনত্ সিায়হ," "পয়িি-নদি অন্তি," বা "প্রনত্ মায়স" 
টিক (✓) করুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
সিাটহর স্টর্াি নদি স্টবতি পাি: সিায়হি ফ  নদিটিয়ত্ আপনি ফবত্ি পাি ফসই নদিটি নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
নিটয়াগর্ারীর িার্ এবং ঠির্ািা, ও স্টফাি িম্বর, প্রটোজয হটি: নিয়োগ্কািীি িাম এবং ঠিকািা, ও ফোি িম্বি নলিুি, 
প্রয় াজয হয়ল। আপনি স্বনি িু হয়ল, "নিয়জি" এবং আপিাি বযবসাি ঠিকািা ও ফোি িম্বি নলিুি। 
 
আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্উ নর্ বতক র্াটি নিেুি বা স্বনিেুি এবং স্টর্?: আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ কমেিত্ হয়ল 
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"নি ুি" বা "স্বনি ুি" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং ত্াি িাম নলিুি। 
 
স্টর্াে আয়, র্াটস র্াজ র্রা ঘণ্টা, স্টবতি, সিাটহর স্টর্াটিানদি স্টবতি পাি, নিটয়াগর্ারীর িার্ এবং ঠির্ািা, ও স্টফাি িম্বর: 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী এবং উপয়িি নিয়দে নশকা অিু ােী কাজ কয়িি এমি ফকায়িা বযনিি জিয সমূ্পণে করুি। 
 
আপিার নিটয়াগর্ারীর র্াধযটর্ নর্ স্বািয বীর্া উপিভয?: আপনি নি িু হয়ল, আপিাি নিয়োগ্কািীি মাধযয়ম আপিাি 
ফমনিয়কল কভ্ায়িজ আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) করুি। 
 
আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরার নর্ এর্জি নিটয়াগর্ারীর সাটথ্ স্বািয বীর্া আটছ এবং র্ার আটছ?: আপিাি সায়ে 
বসবাসকািী কায়িাি একজি নিয়োগ্কািীি সায়ে স্বাস্থয বীমা োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, 
এবং "হযাাঁ" হয়ল ত্াি িাম নলিিু। 
 
বীর্া স্টর্াম্পানির িার্: আপিাি স্বাস্থয বীমা ফকাম্পানি এবং/অেবা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা বযনিি স্বাস্থয বীমা 
ফকাম্পানিি িাম নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরার নর্ র্র্কসংিাটির জিয নশশু বা নিভক রশীি পনরিেকা িরি আটছ এবং র্ার 
আটছ?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি কমেসংস্থায়িি জিয নশশু বা নিভ্ে িশীল পনিচ ো িিচ (য় মি: বৃদ্ধ 
নপত্া বা মাত্াি জিয) ফেয়ক োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি এবং এই িিচগুনলি সায়ে 
বযনিটিি িাম নলিিু। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরার নর্ র্র্কসংিাি সম্পনর্ক ত অিয িরি আটছ এবং র্ার আটছ?: আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি কমেসংস্থাি সংিান্ত ফকায়িা িিচ (য় মি:  াত্াোত্, ইউনিেিম) োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ 
"হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি এবং "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/ত্াি িাম নলিুি। 
 
নিেুি িা হটি, আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্উ স্টশে র্টব িার্নর র্টরটছি, স্টর্, র্িি, এবং স্টর্াথ্ায়?: আপনি 
বা আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াি কাজ কিাি বেস হয়েয়ে নকন্তু নত্নি ফবকাি, ত্াহয়ল আপিাি/ত্াি 
িাম(িামগুনল), আপিাি/ত্াি ফশে কয়ব চাকনি কয়িয়েি ত্াি ত্ানিি, এবং আপনি/ফস ফকাোে ফশে কাজ কয়িয়েি ত্া 
নলিুি। 
 
আপনি (বা তারা) র্াজ র্রা বন্ধ র্টর নদটয়টছি স্টর্ি?: আপনি বা আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াি কাজ কিাি 
বেস হয়েয়ে নকন্তু ত্াি ফবকাি োকাি কািণ(কািণগুনল) নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্উ নর্ স্টবর্ারত্ব ফাইি র্টরটছি, স্টর্, র্িি, এবং ফাইনিং এর নিনত?: আপনি বা 
আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াি কাজ কিাি বেস হয়েয়ে ফস ফবকাি োকয়ল, আপনি/নত্নি ফবকািত্ব োইল 
কয়িয়েি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/ত্াি িাম, আপনি/নত্নি কিি 
ফবকািত্ব োইল কয়িয়েি, এবং োইনলং এি অবস্থা নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্উ নর্ এর্টি ধর্কঘটে সানর্ি হটয়টছি এবং স্টসটি স্টর্?: আপনি বা আপিাি সায়ে 
বসবাসকািী ফকউ একটি ধমেঘয়ট (অেোৎ একজি নিয়োগ্কািীি নসদ্ধান্ত বা চচে াি প্রনত্বায়দ কাজ বন্ধ কয়ি ফদওো) সানমল 
হয়ে োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপিাি/ত্াি িাম নলিুি। 
 
ধর্কঘে র্িি শুরু হটয়নছি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ একটি ধমেঘয়ট সানমল হয়ে োকয়ল, আপনি/নত্নি ফ  
ত্ানিি ফেয়ক ধমেঘট শুরু কয়িয়েি ফসই ত্ানিিটি নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্উ নর্ এর্জি পনরোয়ী বা স্টর্ৌসুনর্ িার্ার র্র্ী, এবং স্টর্?: আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাসকািী ফকউ কমেসূয়ে নবনভ্ন্ন িামায়ি ভ্রমণ কিয়ল বা শুধু েসল হওোি ঋতু্য়ত্ একটি িামায়ি কাজ কয়ি োকয়ল 
ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপিাি/ত্াি িাম নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী অিয স্টর্াটিা প্রাি বয়স্ক সদটসযর নর্ এর্ি স্টর্াটিা অসুিতা আটছ ো র্াজ র্রার 
ের্তাটর্ বা স্টে ধরটির র্াজ সম্পাদি র্রটত হটব তাটর্ সীনর্ত র্টরটছ এবং স্টর্?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
অিয ফকায়িা প্রাি বেস্ক সদয়সযি এমি ফকায়িা অসুস্থত্া  া আপিায়ক/ত্ায়ক পণূে-সমে বা নিনদেি ধিয়িি কাজ কিাি ক্ষ্মত্ায়ক 
সীনমত্ কয়িয়ে ফসটি নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) করুি, এবং "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/ত্াি িাম নলিুি। 
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সীর্াবদ্ধতাগুনি নববৃত র্রুি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কাজ কিাি বেসী অিয কায়িাি এমি ফকায়িা অসুস্থত্া 
 া আপিায়ক/ত্ায়ক পণূে-সমে বা নিনদেি ধিয়িি কাজ কিা ফেয়ক নবিত্ কয়িয়ে, এমি োকয়ল, আপনি/নত্নি নক উপায়ে 
সীনমত্ ত্া বযািযা করুি। 
 
আপনি নর্ আজই এর্টি র্াটজর প্রস্তাব গ্রহর্ র্রটবি, এবং িা র্রটি, স্টর্ি?: আপনি আজই ফকায়িা কায়জি প্রস্তাব গ্রহণ কিয়ত্ 
পািয়বি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "িা" হয়ল ফকি ত্া বযািযা করুি। 
 
আপনি র্ী ধরটির র্াজ র্রটত িাি?: আপনি কী ধিয়িি কাজ কিা উপয়ভ্াগ্ কয়িি? 

 
 

পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 11 
 
স্টসর্শি 19: নশো/প্রনশের্ 

 
আপিার সম্পরূ্ক র্রা সটবকাচ্চ নশোর স্তর র্ী? আপনি সমূ্পণে কিা নশক্ষ্াস্তয়িি সায়ে সবয়েয়ক ভ্ায়লা মািািসই নববিণটিয়ত্ 
(✓) টিক নদি। 
 
তাই হটি, সম্পরূ্ক র্রা স্টশে স্টগ্রড? আপনি হাই সু্কল সমূ্পণে কয়ি িা োকয়ল, আপিাি সমূ্পণে কিা অনন্তম ফগ্রিটি নলিুি। 
 
পনরবাটরর অিয র্াটরার নর্ এর্টি হাই সু্কি নডটলার্া, সাধারর্ সর্তুি নডটলার্া (GENERAL EQUIVALENCY DIPLOMA, 
GED) বা স্টেে অযাটসনসং স্টসটর্ন্ডানর র্র্নলশি (TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION, TASC™), বা আরও 
উচ্চ স্তটরর নশো আটছ, স্টর্, প্রাি নডগ্রী, এবং সম্পরূ্ক র্রার তানরি?: আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয কায়িাি একটি হাই 
সু্কল নিয়লামা, সাধািণ সমতু্ল নিয়লামা (GED) বা ফটে অযায়সনসং ফসয়কন্ডানি কমনলশি (TASC™), বা আিও উচ্চ স্তয়িি 
নশক্ষ্া আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) করুি। "হযাাঁ" হয়ল বযনিটিি িাম, প্রাি নিগ্রী, এবং 
নিগ্রী পাওোি ত্ানিিটি নলিুি। 
 
পুিঃপ্রত্যেিকািী বা সহােত্া পায়চ্ছি, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয কায়িাি জিয নিম্ননলনিত্ প্রশ্নগুনল সমূ্পণে 
করুি. 
 
গত 12 র্াটসর র্টধয স্টর্াটিা প্রনশের্ র্র্কসূনিটত আটছি বা নছটিি, স্টর্, স্টর্াথ্ায়, র্র্কসূনি, অংশগ্রহটর্র তানরিগুনি, এবং 
সম্পরূ্ক র্রার তানরিগুনি?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয ফকউ ন নি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি বা সহােত্া পায়চ্ছি, 
নত্নি গ্ত্ 12 মায়সি ময়ধয একটি কমে প্রনশক্ষ্ণ কমেসনূচয়ত্ অংশগ্রহণ কয়িয়েি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ 
টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল বযনিটিি িাম, ওই বযনিটি ফকাোে প্রনশক্ষ্ণ কমেসূনচয়ত্ অংশগ্রহণ কয়িয়েি, কমেসূনচটিি 
িাম বা ফসটি কী ধিয়িি কমেসূনচ নেল, এবং ফসই বযনিটিি কমেসূনচয়ত্ অংশগ্রহণ এবং সমূ্পণে কিাি ত্ানিিগুনল নলিিু। 
 
16 বছর বা তার স্টবনশ বয়সী এবং সু্কি বা র্টিটজ োটেি, স্টর্, এবং স্টর্াথ্ায়?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয 
ফকউ ন নি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি বা সহােত্া পায়চ্ছি, নত্নি 16 বেি বা ত্াি ফবনশ বেসী এবং সু্কল বা কয়লয়জ  ায়চ্ছি নকিা 
নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল ওই বযনিটিি িাম এবং ত্াি সু্কল/কয়লয়জি িাম নলিুি। 
 
এর্টি প্রনশের্ ভাতা পাটেি, স্টর্, এবং পনরর্ার্? আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ন নি পিুঃপ্রত্যেি কিয়েি বা 
সহােত্া পায়চ্ছি, নত্নি একটি প্রনশক্ষ্ণ ভ্াত্া পায়চ্ছি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। "হযাাঁ" 
হয়ল বযনিটিি(বযনিবয়গ্েি) িাম এবং প্রাি অেেিানশটি নলিিু।  
 
নশোর জিয নর্ অিদুাি বা ঋর্ পাটেি, স্টর্ এবং অটথ্কর পনরর্ার্? আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ন নি পুিঃপ্রত্যেি 
কিয়েি বা সহােত্া পায়চ্ছি, নত্নি নশক্ষ্াি জিয অিদুাি বা ঋণ পায়চ্ছি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক 
(✓) নদি। "হযাাঁ" হয়ল বযনিটিি(বযনিবয়গ্েি) িাম এবং প্রাি অয়েেি পনিমাণ নলিুি।  
 
16 বছর বা তার র্র্ বয়সী এবং সু্কি বা র্টিটজ োটেি, স্টর্, এবং স্টর্াি সু্কি?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয 
ফকউ ন নি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি বা সহােত্া পায়চ্ছি, নত্নি 16 বেি বা ত্াি কম বেসী এবং সু্কল বা কয়লয়জ  ায়চ্ছি নকিা 
নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল ওই বযনিটিি িাম এবং ত্াি/ত্ায়দি সু্কল(সু্কলগুনলি) 
িাম নলিুি।  
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পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 12 
 

স্টসর্শি 20: সম্পটদর তথ্য 
 
আপনি শুধু সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ সুনবধাসমূয়হি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, আপিাি জীবিবীমা আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ 
কিয়ত্ হয়ব িা। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাস র্রা স্টর্উ পিুঃপ্রতযয়ি র্রটি তা নিটদকশ র্রুি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাস কিা 
সহােত্াি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিা কায়িাি ত্ানলকাবদ্ধ আনেেক সম্পদগুনলি ময়ধয ফকায়িাটি আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ লাইি 
1 ফেয়ক 23 এ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) করুি। 
 
স্টর্: প্রয়ত্যক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, সম্পদ সহ বযনি(বযনিবয়গ্েি) িাম(িামগুনল) নলিুি। 
 
হযাাঁ হটি, পনরর্ার্/র্ূিয: প্রয়ত্যক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, িলাি ($) অয়েেি পনিমাণ বা সম্পদটিি মূলয নলিুি। ফ ৌে মানলকািাধীি 
সম্পদ (য় ৌে বযাঙ্ক অযাকাউয়ন্টি ময়ত্া দুই বা ত্াি ফবনশ বযনিি মানলকািাধীি সম্পদ) ত্ানলকাভু্ি কিা নিনিত্ করুি। 
সিকানি সহােত্া বা Medicaid এি জিয পিুঃপ্রত্যেিকািী সকলয়ক অবশযই আইি অিু ােী দানেত্বপ্রাি আত্মীেয়দি সম্পদগুনল 
অন্তভু্ে ি কিয়ত্ হয়ব। এিা হয়লি ফসই বযনিবগ্ে আইি অি ুােী  ায়দি পুিঃপ্রত্যেিকািীয়ক আনেেকভ্ায়ব সহােত্া কিয়ত্ হয়ব, 
ফ মি স্বামী বা স্ত্রী বা, আপনি 21 বেয়িি কম বেসী হয়ল, ফ য়কায়িা নপত্া বা মাত্া বা সৎ- নপত্া বা মাত্া  ািা আপিাি 
সায়ে বা পুিঃপ্রত্যেিকািী কায়িাি সায়ে বসবাস কয়িি। 
 
এর্টি স্টর্াের গািী (এর্ানধর্ স্টর্াের গািী) বা অিয গািী (গানিগুনির) র্ানির্ািা বা নিবন্ধি, বছর, প্রস্তুতর্তক া/র্টডি, 
এবং অিয নর্ছু আটছ: আপিাি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী এবং ন নি পুিঃপ্রত্যেি কিয়েি ত্াি িায়ম ফকািও ফমাটি গ্াড়ী 
বা অিয গ্াড়ী োকয়ল, লাইি 6 এ প্রনত্টি গ্াড়ীি জিয বেি, প্রস্তুত্কত্ে া এবং ময়িল নলিুি। লাইি 6 এ "অিযািয" এি পয়ি 
কযাম্পাি, ফনায়মাবাইল, এবং ফিৌকাি ময়ত্া সম্পদগুনল ত্ানলকাবদ্ধ করুি। 

 
উপটর তানির্াবদ্ধ সম্পদগুনি ছািা অিয সম্পদ আটছ: আপনি ফকায়িা ফোক অেে ফপয়ল বা পাওোি কো োকয়ল অনবলয়ম্ব 
আপিাি SSD ফক জািায়িা অত্যন্ত জরুনি। একটি ফোক অেে হল এককালীি ফপয়মন্ট, ফ মি বীমা নিষ্পনত্ত, উত্তিানধকািসূয়ে, 
বা একটি মামলাি িাে ফেয়ক পাওো অেে বা লটানি ফজত্া। LDSS-4148A ফদিুি, "বুক 1: আপিাি অনধকাি ও দানেত্বসমহূ 
সম্পয়কে  আপিাি কী জািা উনচত্", ফোক অেে সম্পয়কে  আিও ত্য়েযি জিয।  

 
স্টর্উ নর্ । । । অতীটত র্িটিা এর্টি ট্রাে বতনর র্টরটছি বা গত 60 র্াটসর র্টধয এর্টি ট্রাটে স্টর্াটিা সম্পদ ট্রািফার 
র্টরটছি?: আপনি বা আপিাি স্বামী/স্ত্রী, আপিাি িানসেং ফেনসনলটি পাওো এবং Medicaid এি জিয একটি আয়বদি জমা 
কিাি মায়সি প্রেমনদয়িি 36 মায়সি ময়ধয ফকায়িা সম্পদ দাি বা ট্রান্সোি কয়ি োকয়ল (একটি ট্রায়ে ট্রান্সোি কিাি ফক্ষ্য়ে 
60 মাস), আপনি Medicaid কমেসূনচি অধীয়ি িানসেং ফেনসনলটি পনিয়েবাসমহূ বা ফহাম এবং কনমউনিটি-নভ্নত্তক ওয়েভ্ায়িি 
পনিয়েবাসমূহ িাও ফপয়ত্ পায়িি। 
 
আয়বদিকািী আপনি বা অিয ফকউ, বা আপিাি স্বামী/স্ত্রী বা অিয ফকউ (এমিনক  নদ স্বামী/স্ত্রী আয়বদি িা কিয়ল বা 
পনিবায়ি িা োকয়ল), গ্ত্ পাাঁচ বেয়িি ময়ধয একটি ট্রাে তত্নি কিয়ল বা একটি ট্রায়ে অেে িািয়ল, ট্রােটি কয়ব তত্নি 
কিা হয়েয়ে বা ফসটিয়ত্ কয়ব অেে িািা হয়েয়ে ত্া লাইি 23 এ নলিুি।  
 
 

পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্র পষৃ্ঠা 13 স্টথ্টর্ 15 
 

স্টসর্শি 21: নিনর্ত্সা নবেয়র্ তথ্য 
 

আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাস র্রা স্টর্উ পিুঃপ্রতযয়ি র্রটি তা নিটদকশ র্রুি এবং হযাাঁ হটি, স্টর্?: আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাসকািী, সহােত্াি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকায়িা বযনিি ফক্ষ্য়ে উপয়ি ত্ানলকাবদ্ধ পনিনস্থনত্গুনলি ফকায়িাটি প্রয় াজয 
নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। আপিাি বা পুিঃপ্রত্যেিকািী কায়িাি োকা সমস্ত স্বাস্থয এবং 
হসনপটাল/দুঘেটিা বীমা ত্ানলকাবদ্ধ কিা নিনিত্ করুি।  
 
এই পিুঃপ্রতযয়ি র্রার র্াটসর আটগর নতি র্াটসর র্টধয স্টর্াটিা পনরটশাধ র্রা বা বটর্য়া স্টর্নডটর্ি নবি আটছ: আপনি 
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সহােত্াি জিয আয়বদি কিাি নত্ি মাস আয়গ্ আপিাি পনিচ োি জিয ফমনিয়কল নবলগুনল Medicaid প্রদাি কিব। আপনি 
ইনত্ময়ধয নবলটি পনিয়শাধ কয়ি োকয়ল, আমিা  নদ নিধোিণ কনি ফ  ফসই সমে আপনি Medicaid এি জিয ফ াগ্য নেয়লি 
ত্াহয়ল নবলটিি জিয আমিা আপিায়ক অেে প্রদাি কিব। এমিনক িািাি বা অিযািয পনিয়েবা প্রদািকািী Medicaid স্বীকাি 
িা কিয়লও আমিা প্রদাি কিয়ত্ পািব, নকন্তু Medicaid এি ফ  পনিমাণ অেে প্রদাি কিা উনচত্ ফসই পনিমাণ অেে এবং 
নবলটি Medicaid এি আওত্াভু্ি পনিয়েবাগুনলি জিয হয়লই শুধু আমিা প্রদাি কিয়ত্ পািব।  
 
গভক বতী: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা পিুঃপ্রত্যেিকািী গ্ভ্ে বত্ী হয়ল, লাইি 14-য়ত্ প্রসয়বি ত্ানিি এবং 
প্রত্যানশত্ জয়ন্মি সংিযা নলিুি। 
 
স্টহিথ্ লযাি নিবকািি: Medicaid এি জিয পিুঃপ্রত্যেিকািী ফ কায়িাি জিয এই ফসকশিটি সমূ্পণে করুি। Medicaid এ িনেভু্ি 
ফবনশিভ্াগ্ বযনিবয়গ্েি একটি পনিচানলত্ পনিচ ো ফহলে লযায়ি ফ াগ্দাি কিয়ত্ হয়ব  নদিা ত্ািা োড়প্রাি নবভ্ায়গ্ োয়কি। 
একটি ফহলে লযাি ফবয়ে নিয়ত্ এই ফসকশিটি বযবহাি করুি। ফকাি ফহলে লযাি উপলভ্য আপনি ত্া িা জািয়ল, আপিাি 
কমীয়ক নজজ্ঞাসা করুি বা পনিচানলত্ পনিচ ো Medicaid নবকল্প (Managed Care Medicaid Choice) ফহল্প লাইয়িি 1-
800-505-5678 িম্বয়ি ফোি করুি। 
 

আপনি স্টে লযাটি িনথ্ভুি হটেি তার িার্: Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকউ ফ  ফহলে লযাি(লযািগুনলয়ত্) 
িনেভু্ি হয়ত্ ইচ্ছকু ফসগুনলি িাম নলিিু। আপিাি জিয ফকাি ফহলে লযাি উপলভ্য ত্া  নদ আপনি িা জায়িি, ত্াহয়ল 
SSD ফক নজজ্ঞাসা করুি। 
 
পদবী এবং র্ূি িার্: Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি পদবী এবং মলূ িাম নলিিু। 
 
জন্ম তানরি: Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি জন্মনদয়িি দুই-সংিযাি মাস, দুই-সংিযাি নদি, এবং 
দুই-সংিযাি বেি নলিুি। 
 
নিি পনরিয়: Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি নলঙ্গ পনিচে নিয়দেশ কিয়ত্ "পরুুয়েি" জিয "M" বা 
"িানিি" জিয "F" নলিিু। 
 
ID# (MEDICAID র্াডক  স্টথ্টর্ েনদ আপিার স্টসই র্াডক  থ্াটর্): Medicaid এি জিয পিুঃপ্রত্যেিকািী কায়িাি একটি 
Medicaid কািে  োকয়ল, এিায়ি Medicaid কািে  শিািকিণ িম্বিটি নলিুি। 
 
স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী প্রয়ত্যক বযনিি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিিু। 
বযনিটি গ্ভ্ে বত্ী হয়ল এটা ঐনচ্ছক। 
 
প্রাথ্নর্র্ পনরিেকা প্রদাির্ারী বা স্বািয স্টর্ন্দ্র (বতক র্াি প্রদাির্ারী হটি বটে টির্ নদি): Medicaid এি জিয 
পুিঃপ্রত্যেিকািী ফকউ বযবহাি কিয়ত্ চাইয়ল প্রােনমক পনিচ ো প্রদািকািী (অেোৎ সাধািণ নচনকত্সক বা পানিবানিক 
িািাি) বা স্বাস্থয ফকয়েি িাম নলিুি। এটি ইনত্ময়ধয এই বযনিি দ্বািা বযবহৃত্ প্রদািকািী হয়ল, বেটিয়ত্ টিক (✓) 
নদি। নচনকত্সা পনিচ ো পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিত্ হয়ত্ হয়ব ফ  প্রদািকািী বা ফকেটি Medicaid গ্রহণ 
কয়ি। 
 
OB/GYN এর িার্ এবং ID িম্বর (বতক র্াি প্রদাির্ারী হটি বটে টির্ নদি): Medicaid এি জিয পুিঃপ্রত্যেিকািী কায়িাি 
ধােী/স্ত্রীয়িাগ্নবশািদ (OB/GYN) পনিচ ো এবং পনিয়েবা প্রয়োজি হয়ল, আয়বদিকািী ফ  OB/GYN বযবহাি কিয়ত্ চাি 
ত্াি িাম নলিুি। আয়বদিকািী ইয়ত্াময়ধয এই OB/GYN বযবহাি কিয়ল, বয়ে টিক (✓) নদি। নচনকত্সা পনিচ ো 
পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিত্ হয়ত্ হয়ব ফ  প্রদািকািী বা ফকেটি Medicaid গ্রহণ কয়ি। 
 

নচনকত্সা পনিচ ো পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিত্ হয়ত্ হয়ব ফ , ফ  িািাি বা নচনকত্সা প্রদািকািীয়ক আপনি 
ফদিায়বি, নত্নি Medicaid গ্রহণ কয়িি। 

 
স্টসর্শি 22: বাসিাটির তথ্য 

 
আপিার বানিওয়ািার িার্, ঠির্ািা, এবং স্টফাি িম্বর র্ী? আপিাি বানড়ওোলা োকয়ল, বানড়ওোলাি িাম, ঠিকািা, এবং 
ফোি িম্বি নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরা নর্ ভািা, বন্ধর্ী বা অিযািয বাসিাটির িরি আটছ? আপনি বা আপিাি 
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সায়ে বসবাসকািী কায়িা ভ্াড়া, বন্ধকী, বা অিয বাসস্থাি সম্পনকে ত্ (য় মি, োকা িাওো) িিচ নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা 
"িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপনি/নত্নি প্রনত্ মায়স ফ  অেেিানশ প্রদাি কয়িি ত্া নলিুি। আপিাি বন্ধকী 
ফপয়মন্ট োকয়ল, সম্পনত্ত কি এবং বানড়ি মানলয়কি বীমাি পনিমাণটি (অনিবীমাসহ) অন্তভু্ে ি করুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরা আপিার ভািা বা অিয বাসিাি িরটির স্টথ্টর্ আিাদা নহে নবি আটছ? 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ, ভ্াড়া, একটি বন্ধকী, বা অিয বাসস্থাি সম্পনকে ত্ (য় মি, োকা িাওো) িিচ 
োড়াও নহয়টি জিয আলাদাভ্ায়ব অেেপ্রদাি কিয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল 
আপনি/নত্নি প্রনত্ মায়স ফ  অেে প্রদাি কয়িি ত্া নলিুি।  
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী র্াটরার নর্ আপিার ভািা, বা অিযািয বাসিাটির িরি স্টথ্টর্ আিাদা নিম্ননিনিত 
িরিগুনি আটছ?: লাইি 1 ফেয়ক 8 এি জিয, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি ভ্াড়া, একটি বন্ধকী, বা অিয 
বাসস্থাি সম্পনকে ত্ িিয়চি বাইয়ি ত্ানলকাবদ্ধ িিচগুনলি ময়ধয আলাদা ফকায়িা িিচ োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" 
ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপনি/নত্নি প্রনত্ মায়স ফ  অেে প্রদাি কয়িি ত্া নলিুি। লাইি 9 ফেয়ক 11 প েন্ত 
প্রশ্নগুনলি জিয, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািীি এই বয়দাবস্তগুনলি ময়ধয ফকায়িাটি আয়ে নকিা 
ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 

 
স্টসর্শি 23: অিযািয িরি  

 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাস র্রা স্টর্উ পিুঃপ্রতযয়ি র্রটি তা নিটদকশ র্রুি এবং হযাাঁ হটি, অটথ্কর পনরর্ার্: আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািীি ত্ানলকাবদ্ধ ফপয়মন্টগুনলি ফকায়িাটি কয়িয়েি নকিা, বা লাইি 1 ফেয়ক 6 
এ ত্ানলকাভু্ি িে এমি ফকায়িা িিচ আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। ত্ানলকাভু্ি িে 
এমি ফকায়িা িিচ লাইি 6 এ শিাি করুি। প্রনত্টি "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, ফপয়মন্ট বা িিয়চি অয়েেি পনিমাণ এবং কত্ 
ঘিঘি ফপয়মন্ট কিা হয়েয়ে (য় মি, প্রনত্ সিায়হ 100 িলাি বা 100 িলাি/সিাহ) ত্া নলিুি। 
 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাসর্ারী স্টর্াটিা পিুঃপ্রতযয়ির্ারীর নর্ 21 বছটরর র্র্ বয়সী এর্টি সন্তাটির জিয র্র্পটে 
িার র্াটসর নশশু সহায়তা বটর্য়া আটছ: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািীি চাি মাস বা ত্াি 
ফবনশ সময়েি নশশু সহােত্া বানক আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 
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স্টসর্শি 24: অিযািয তথ্য 

 
আপনি নর্ এর্টি স্টহার্ স্টডনিভানর বা র্নর্উিাি ডাইনিং পনরটেবা স্টথ্টর্ িাবার ক্রয় র্টরি বা ক্রয় র্রার পনরর্ল্পিা 
আটছ?: আপনি বা ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািীি বত্ে মায়ি একটি ফহাম ফিনলভ্ানি (য় মি, নমলস অি হুইলস) বা কমুযিাল িাইনিং 
পনিয়েবা (য় মি, আপনি ফ  নবনডংয়ে োয়কি ফসিািকাি একটি কযায়েয়টনিো) ফেয়ক িাবাি িে কয়িি বা িে কিাি 
পনিকল্পিা আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি।  
 
আপনি নর্ বানিটত িাবার রান্না বা বতনর র্রটত সের্?: বানড়য়ত্ িান্না কিাি ময়ত্া জােগ্া আয়ে নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ 
"হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 

 
লাইি 10 ফেয়ক 12 প েন্ত প্রশ্নগুনলি জিয, "মানকে ি ফসিাবানহিী" মায়ি ফবাোে: 
 
• মানকে ি  ুিিায়েি স্থলয়সিা (আনমে) 
• মানকে ি  ুিিায়েি ফিৌয়সিা (য়িনভ্) 
• মানকে ি  ুিিায়েি উপকূলিক্ষ্ী (য়কাে গ্ািে ) 
• মানকে ি  ুিিায়েি ফমনিি কপেস 
• মানকে ি  ুিিায়েি নবমাি বানহিী (এোি ফোসে) 
• নদ্বত্ীে নবে  ুয়দ্ধি সমে মানকে ি  ুিিায়েি মায়চে ন্ট ফমনিি 

 
আপনি বা আপিার পনরবাটরর স্টর্উ নর্ র্িটিা র্ানর্ক ি েুিরাটষ্ট্রর স্টসিাবানহিীটত নছটিি এবং স্টর্ নছটিি?: আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ কিয়িা উপয়ি ত্ানলকাবদ্ধ ফসিাবানহিীি ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" 
বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ হয়ল ত্াি িাম নলিুি। 
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আপিার স্বার্ী/স্ত্রী নর্ র্িটিা র্ানর্ক ি েুিরাটষ্ট্রর স্টসিাবানহিীটত নছটিি? আপিাি স্বামী/স্ত্রী কিয়িা মানকে ি  িুিায়েি 
ফসিাবানহিীি ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 
 
আপিার পনরবাটরর র্াটরার উপর নিভক রশীি স্টর্উ নর্ র্ানর্ক ি েুিরাটষ্ট্রর স্টসিাবানহিীটত আটছি বা নছটিি এবং স্টর্ 
নছটিি?: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি উপি আনেেকভ্ায়ব নিভ্ে িশীল ফকায়িা বযনি কিয়িা উপয়ি ত্ানলকাবদ্ধ 
ফসিাবানহিীি ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ হয়ল নিভ্ে িশীল 
বযনিি িাম নলিুি। 

 
আপনি বা আপিার সাটথ্ বসবাস র্রা স্টর্উ পিুঃপ্রতযয়ি র্রটি তা নিটদকশ র্রুি এবং স্টর্: আপনি বা আপিাি সায়ে 
বসবাসকািী কায়িাি ফক্ষ্য়ে পয়িি িেটি প্রয়শ্ন বনণেত্ পনিনস্থনত্গুনল প্রয় াজয নকিা ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "হযাাঁ" বা "িা" ফত্ টিক 
(✓) নদি, "হযাাঁ" হয়ল ফ  বযনিি ফক্ষ্য়ে পনিনস্থনত্টি প্রয় াজয ত্াি িাম নলিুি। আপনি এই প্রশ্নগুনল িা বুেয়ত্ পািয়ল, আপিাি 
SSD ফক বুনেয়ে নদয়ত্ বলুি। অিুগ্রহ কয়ি ময়ি িািয়বি ফ  সিকানি সহােত্া, Medicaid, SNAP সুনবধাসমূহ, নশশু পনিচ ো 
সহােত্া, বা পনিয়েবাসমূহ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সত্য িা বলয়ল নিউইেকে  ফেট আইি একজি বযনিয়ক 
অপিাধী গ্ণয কয়ি এবং ত্ায়ক জনিমািা, কািাদণ্ড বা উভ্ে শানস্তই প্রদাি কয়ি। 
 
সম্পনত্ত হস্তান্তটরর অবিা: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা পুিঃপ্রত্যেিকািী সিকানি সহােত্া বা SNAP 
সুনবধাগুনল পাওোি জিয ফকায়িা সম্পনত্ত নবিে, হস্তান্তি, বা দাি কয়ি োকয়ল ত্া নিয়দেশ কিয়ত্ "আনম কয়িনে" বা 
"আনম কনিনি" বেটিয়ত্ টিক (✓) নদি। অিুগ্রহ কয়ি ময়ি িািয়বি ফ  সিকানি সহােত্া, Medicaid, SNAP সুনবধাসমহূ, 
নশশু পনিচ ো সহােত্া, বা পনিয়েবাসমূহ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সত্য িা বলয়ল নিউইেকে  ফেট 
আইি একজি বযনিয়ক অপিাধী গ্ণয কয়ি এবং ত্ায়ক জনিমািা, কািাদণ্ড বা উভ্ে শানস্তই প্রদাি কয়ি। 
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নবজ্ঞনি, আটরাপ, অিুটর্াদি, এবং সম্মনতসরূ্হ 
 

এই স্টসর্শটির সর্স্ত তথ্য র্টিাটোগ সহর্াটর পিুি বা র্াউটর্ পটি স্টশািাটত বিুি। এই স্টসর্শটি সহায়তা পাওয়া সংক্রান্ত 
আপিার অনধর্ার ও দানয়ত্ব, স্টসইসাটথ্ এই স্টসর্শি অিুোয়ী আপিার দানয়ত্ব পািি িা র্রটি আপিার স্টে শানস্ত হটত পাটর 
(টের্ি, জনরর্ািা ও/বা র্ারাদণ্ড) স্টস সম্পটর্ক  গুরুত্বপরূ্ক তথ্য আটছ। এর্টি পিুঃপ্রতযয়টির ফরর্ স্বাের ও জর্া র্রার দ্বারা, 
আপনি নিটদকশ র্রটছি স্টে আপনি এই স্টসর্শটির নববৃনতগুনি বুটেটছি এবং তাটত সম্মত হটয়টছি।  

 
সম্পরূর্ পনুি সহায়তা র্র্কসূনি অিুটর্ানদত প্রনতনিনধ: আপনি  নদ চাি ফ  আপিাি হয়ে সমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ 
(SNAP) সুনবধাগুনলি জিয ফকউ পুিঃপ্রত্যেি করুক এবং/অেবা আপিাি সায়ে বসবাস িা কিা ফকউ আপিাি হয়ে SNAP 
সুনবধাগুনল পাক এবং/অেবা আপিাি জিয িাদয িয়ে ফসগুনল বযবহাি করুক। ত্াহয়ল বেটিয়ত্ ফসই বযনিি িাম, ঠিকািা, 
এবং ফোি িম্বি নলিুি। এই বযনি হয়লি আপিাি "অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধ।" অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধয়ক অবশযই পিুঃপ্রত্যেয়িি 
েিমটিি ফশয়ে স্বাক্ষ্ি ফসকশয়ি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব। আপিাি পনিবাি একটি প্রনত্ষ্ঠায়ি িা োকয়ল, আপিাি 
পনিবায়িি একজি দানেত্ববাি প্রািবেস্ক সদসযয়কও অবশযই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব,  নদ-িা 
আপিাি পনিবাি নলনিত্ভ্ায়ব অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধয়ক ত্া কিাি জিয অিয ফকায়িাভ্ায়ব নিয়োনজত্ িা কয়ি। 

 
নিনর্ত্সা নবেয়র্ তটথ্যর প্রর্াশ: আইয়িি অিুয়মাদি অিু ােী আপনি আপিাি এবং/অেবা পুিঃপ্রত্যেিকািী পনিবায়িি 
সদসযয়দি এই নচনকত্সা নবেেক ত্েয প্রকাশ কিয়ত্ িা চাইয়ল "HIV/AIDS ত্েয প্রকাশ কিয়বি িা", "মািনসক স্বায়স্থযি ত্েয 
প্রকাশ কিয়বি িা", এবং/অেবা "মাদক ও অযালয়কাহয়লি ত্েয প্রকাশ কিয়বি িা" ফত্ টিক (✓) নদি। 

 
স্বাের নবভাগ: এই ফসকশিটি মিয় াগ্ সহকায়ি পড়ুি বা কাউয়ক পয়ড় ফশািায়ত্ বলুি। সিকানি সহােত্া, Medicaid, সমূ্পিক 
পুনি সহােত্া কমেসূনচ সুনবধাসমূহ, নশশু পনিচ ো সহােত্া, বা পনিয়েবাসমূহ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সত্য 
িা বলয়ল নিউইেকে ফেট আইি একজি বযনিয়ক অপিাধী ময়ি কয়ি এবং একটি জনিমািা, কািাদণ্ড বা উভ্ে শানস্তই প্রদাি 
কয়ি। এর্টি পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্ স্বাের র্রা এবং জর্া স্টদওয়ার র্াধযটর্, আপনি নিটদকশ র্রটছি স্টে আপনি এই স্টসর্শটির 
নববৃনতগুনি বুটেটছি এবং তাটত সম্মত হটয়টছি, এবং এই পিুঃপ্রতযয়টির ফরটর্ আপনি স্টে তথ্য প্রদাি র্টরটছি বা ভনবেযটত 
SSD স্টর্ প্রদাি র্রটবি তা আপিার সটবকাচ্চ জ্ঞাি অিুসাটর সম্পরূ্ক এবং সঠির্। 
 
আটবদির্ারীর স্বাের এবং স্বাের র্রার তানরি: আপিাি িাম স্বাক্ষ্ি করুি এবং ফ  ত্ানিয়ি পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি স্বাক্ষ্ি 
কয়িয়েি ফসটি নলিুি,  নদিা পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়ম আপনি একজি সমু্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ (SNAP) অিুয়মানদত্ 
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প্রনত্নিনধ নিয়োনজত্ িা কয়িি এবং আপনি একটি প্রনত্ষ্ঠায়ি োয়কি, ফ  ফক্ষ্য়ে অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধ পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি 
স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ এবং ত্ানিি নদয়ত্ পািয়বি। আপনি ফকায়িা প্রনত্ষ্ঠাি-ভূ্ি িা হয়ল, আপিায়ক এবং অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধ উভ্েয়কই 
পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব,  নদ-িা আপনি আয়গ্ নলনিত্ভ্ায়ব SNAP অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধয়ক ত্া 
কিাি জিয নিয়োনজত্ কয়ি োয়কি। আপনি কায়িাি জিয পিুঃপ্রত্যেয়িি েিমটি পূিণ কিয়ল, আপনি  াি প্রনত্নিনধত্ব কিয়েি 
ফসই বযনিি িাম স্বাক্ষ্ি িা কয়ি আপিাি িাম স্বাক্ষ্ি করুি, এবং স্বাক্ষ্ি কিাি ত্ানিিটি নলিুি। 
 
স্বার্ী/স্ত্রী বা রোর্ারী প্রনতনিনধর স্বাের এবং স্বােটরর তানরি: আপনি নববানহত্ হয়ল এবং সিকানি সহােত্া বা Medicaid 
এি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, আপিাি স্বামী/স্ত্রীয়ক অবশযই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিয়ম স্বাক্ষ্ি কিয়ত্ হয়ব। আপনি নববানহত্ হয়ল 
এবং শুধ ুসমূ্পিক পুনি সহােত্া কমেসূনচ সুনবধাসমূয়হি জিয পুিঃপ্রত্যেি কিয়ল, শুধু স্বামী বা স্ত্রী ফ য়কায়িা একজিয়ক অবশযই 
স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব। আপিাি একজি িক্ষ্াকািী প্রনত্নিনধ োকয়ল, ফসই বযনিয়ক অবশযই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি 
স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব। 
 
অিুটর্ানদত প্রনতনিনধর স্বাের এবং স্বাের র্রার তানরি: পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটি আপনি একজি SNAP অিুয়মানদত্ প্রনত্নিনধ 
নিয়োনজত্ কিয়ল, ফসই বযনিয়ক অবশযই পিুঃপ্রত্যেয়িি েিমটি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদয়ত্ হয়ব।  
 
আনর্ আর্ার স্টর্সটি বন্ধ র্রার অিুটরাধ র্রনছ র্ারর্: আপনি একটি পুিঃপ্রত্যেি জমা কিয়ত্ চাইয়ল, বেগুনলি ফকায়িাটিয়ত্ 
টিক ফদয়বি িা, বা এই ফসকশিটিয়ত্ স্বাক্ষ্ি কিয়বি িা বা ত্ানিি ফদয়বি িা। আপনি এক বা ত্াি ফবনশ কমেসূনচি জিয 
আপিাি ফকসটি বন্ধ কিয়ত্ চাইয়লই শুধু এই ফসকশিটিয়ত্ টিক নদি। আপিাি ফকসটি বন্ধ কিাি অিুয়িাধ জািায়ত্, ওই 
কমেসূনচি পয়িি বেটিয়ত্ টিক (✓) নদি, এবং ফ িায়ি বলা হয়েয়ে ফসিায়ি স্বাক্ষ্ি কয়ি ত্ানিি নদি। অিুগ্রহ কয়ি অিুয়িাধটিি 
একটি কািণ প্রদাি করুি। 

 
স্টভােদাতার নিবন্ধি ফরর্: এই পুিঃপ্রত্যেয়িি েিমটিি ফশে দুই পৃষ্ঠা ফভ্াটদাত্াি নিবন্ধয়িি েিম। নিবন্ধি কিাি জিয 
েিমটি বযবহাি কিা বা ফভ্াট ফদওোি জিয নিবন্ধি প্রত্যািাি কিা সুনবধাগুনলি জিয আপিাি পুিঃপ্রত্যেি সম্পয়কে  ফিওো 
নসদ্ধান্তয়ক, বা আপনি ফ  সহােত্া পায়বি ত্াি পনিমাণয়ক প্রভ্ানবত্ কিয়ব িা। ফভ্াটাি ফিনজয়িশি েিম পূিণ কিয়ত্ আপিাি 
ফকািও সাহায় যি প্রয়োজি হয়ল, আপিাি SSD ফক বলুি। 
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 য োগ্যতোর নির্ণোয়ক এই নির্ণোয়কটি প্রমোর্ 
করতত 
নিম্ননিনিতগুনির 
মতযয একটি প্রদোি 
করুি: 

 
তথ্য সংক্রোন্ত উতেশ্য িনথ্র 

প্রতয়োজিীয়তো 

 
য াগ্যতা নির্ণায়ক এবং িনির প্রযয়াজিীয়তা শুধু নিম্ননিনিত তিযগ্ত উযেযযয। আপিার 
SSD আপিাযক জািাযব হযব য  য াগ্যতার যকাি নির্ণায়ক়গুনি আপিাযক প্রমার্ করযত 
হযব। আপনি িীযে তানিকাভুক্ত িয় এমি অিযািয য াগ্যতার নির্ণায়ক় প্রমার্ করযত 
বিা হযত পাযর। আপনি এই য াগ্যতার প্রযয়াজিীয়তা প্রমার্ করযত নিযে তানিকাভুক্ত 
যিই এমি িনিপত্র প্রদাি করযত সক্ষম হযত পাযরি। আপিার  নদ িনির প্রযয়াজিীয়তা 
সংক্রান্ত যকাি প্রশ্ন িাযক, আপিার SSD য াগ্ায াগ্ করুি অিগু্রহ কযর। 

যসোশ্যোি নসনকউনরটি িম্বর (Social 
Security Number, SSN): 

(সরকানর সহায়তা, সানিযমন্টাি নিউনিযি 
অযানসযেন্স যপ্রাগ্রাম (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) 
সুনবধাবিী এবং যমনিযকযির জিয শুয,ু 
আপিাযক আপিার যসাযযাি নসনকউনরটি 
িম্বযরর (SSN) প্রমার্ প্রদাি করযত হযব 
িো  নদ িা আপনি য  SSN নদযেি তা 
যসাযযাি নসনকউনরটি অযািনমনিযেযেযযির 
(Social Security Administration, SSA) 
যরকযিণ র সাযি িা যমযি অিবা এযজনন্স 
 নদ তা  াোই করযত িা পাযর।) 

যসাযযাি নসনকউনরটি কািণ  
SSA-র যিযক সরকানর নেঠি 
অ-িাগ্নরকরা  ারা 
সঙ্কেকািীি নেনকৎসার জিয 
শুধু যমনিযকইি োি অিবা 
শুধু যমনিযকি োি, তাযদর 
যক্ষযত্র যসাযযাি নসনকউনরটি 
িম্বযরর প্রযয়াজি যিই 
য  আযবদিকারীরা গ্ভণ বতী। 

িোগ্নরকত্ব বো বতণ মোি অ িাগ্নরকযের 
নিনত - মানকণ ি িাগ্নরকরা সরকারী 
সহায়তা, SNAP এবং যমনিযকযির জিয 
য াগ্য। সরকারী সহায়তা, SNAP বা 
যমনিযকযির য াগ্যতা অজণ যির জিয অ-
িাগ্নরকযদর অবযযই সযন্তাষজিক অনভবাসি 
নিনতযত িাকযত হযব। অনভবাসি নিনত 
গ্ভণ বতী মনহিাযদর বা োইল্ড যহিি িাস 
নব এর জিয আযবদিকারী অনভবাসী 
নযশুযদর জিয য াগ্যতার ফ্যাক্টর িয়। 
অিনিভুক্ত অনভবাসীরা এবং অিায়ী অ-
অনভবাসীরা যকবি জরুনর নেনকৎসার জিয 
য াগ্য। 

জন্মসিদ 
বযাপটিসমযাি সিদ 
হাসপাতাযির 
যরকিণ  
মানকণ ি  ুক্তরাযের পাসযপােণ  
সামনরক পনরযষবার যরকিণ  
প্রাকৃনতকীকরযর্র 
সাটিণ নফ্যকে মানকণ ি 
িাগ্নরকে এবং অনভবাসি 
পনরযষবা (U.S. 
Citizenship and 
Immigration Services, 
USCIS) িকুযমযন্টযি 
1/1/72 এর আযগ্ যিযক 
মানকণ ি  ুক্তরাযের োিা 
বাস করার প্রমার্। 

 এই ফ্যোক্টর প্রমোর্ করতত, এগুনি 
প্রদোি করুি: 

✓  নিম্ননিনিতগুনির দটুি  

য োগ্যতোর নির্ণোয়ক 
 
✓ নিম্ননিনিত একটি বো 

(আপনি  নদ যকবি স্ন্যাপ যবনিনফ্ে 
বা যমনিযকযির জিয আযবদি কযরি, 
তাহযি নেনিত প্রনতটি য াগ্যতার 
ফ্যাক্টযরর জিয আপিাযক শুয ুএকটি 
ফ্রম আিযত হযব।) 

 

পনরচয় 
আপনি অবযযই প্রমার্ করযত হযব আপনি যক। 

ফ্যো আইনি 
ড্রাইভাযরর 
িাইযসন্স 
মানকণ ি পাসযপােণ  
প্রাকৃনতকীকরর্ সাটিণ নফ্যকে 
হাসপাতাি / িাক্তাযরর 
যরকিণ  দত্তযকর কাগ্জ 

অিয বযনক্তর কাছ যিযক নববৃনত 
 াোইকৃত যসাযযাি নসনকউনরটি িম্বর 
জন্ম/বযাপটিসমাি সিদ 

 

উপোনজণ ত আয় 
নিযয়াগ্কতণ ার যিযক 

 
 
 
 
 

স্ব-নি ুক্তকরর্ যিযক 
 
 
 
 
 
 
 
 

ভাডা বা রুম/যবািণ  যিযক আয় 

 

বতণ মাি মজনুরর 
োবগুনি 
যবতযির িাম 
িোরযহযি প্রনত ঘন্টায় 
যবতি হার; ঘন্টা প্রনত 
সপ্তাযহ করা কাজ; প্রিম 
যবতযির তানরি,  নদ 
িতুি হি এবং 
নিযয়াগ্কতণ ার যফ্াি িম্বর 
ও পনরনেনত তার 
বযবসানয়ক যরকিণ সহ 
কযরর যরকিণ সমহূ 
স্ব-নি ুনক্তকরযর্র উপাজণ ি 
এবং িরে সম্পনকণ ত 
যরকিণ  এবং তদসম্পনকণ ত 
উপকরর্সমহূ 
বতণ মাি আয়কযরর নরোিণ 
একসাযি বসবাসকারীর প্রদত্ত 
অিণ, 
যবািণ ার, ভাডাযে 
আয়কর 
যরকিণ সমহূ 

বববোনিক অবিো 
আপনি নববানহত, তািাকপ্রাপ্ত, পৃিক, বা 
নবধবা  নদ হি, আপিাযক তা প্রমার্ করযত 
হযব। 

নবযয়/মতুৃয সিদ নবযেযদর েুনক্ত 
নববাহনবযেযদর নিনক্র 
যসাযযাি নসনকউনরটি 
যরকিণ সমহূ VA যরকিণ সমহূ 

ধমীয় জনরপ যরকযিণ র 
নববৃনত সংবাদপযত্রর যিাটিয 
অিয যকাযিা বযনক্তর কাছ যিযক নববৃনত 

বোনি 
আপনি যকািায় বাস কযরি তা আপিাযক প্রমার্ 
করযত হযব। 

বানডওয়ািার কাছ যিযক নববনৃত 
বতণ মাি ভাডার রনসদ বা 
যমােণ যগ্যজর যরকিণ  

অিয বযনক্তর বতণ মাি যমইি যিযক নববনৃত 
সু্কি যরকিণ  

গ্ৃিিোিীর গ্ঠি/আয়তি 
আপিাযক অবযযই প্রমার্ করযত হযব আপিার 
সাযি কারা বসবাস করযছি। 

অিাত্মীযয়র বাডীর মানিযকর সু্কি যরকিণ  যিযক 
নববৃনত 

অিযািয বযনক্তযদর কাছ যিযক নববৃনত 

বয়স 
আপিাযক সহায়তার জিয আযবদিকারী প্রনতটি 
বযনক্তর বয়স অবযযই প্রমার্ করযত হযব, য িাযি 
উপ ুক্ত। 

জন্মসিদ বাপটিস্মাি সিদ 
হাসপাতাযির যরকিণ  দত্তযকর 
যরকিণ  প্রাকৃনতকরর্ 
সাটিণ নফ্যকে ড্রাইভাসণ 
িাইযসন্স 

বীমার পনিনস 
জনরপ যরকিণ  সু্কি 
যরকিণ  
অিয যকাযিা বযনক্তর কাছ যিযক নববৃনত  
নেনকৎসযকর নববৃনত 
SSA-র যিযক সরকানর নেঠি 

অিুপোনজণ ত আয় 
নযশু সহায়তা 

 
 
 

যবকারে বীমার সুয াগ্ সুনবধা 
(Unemployment Insurance 
Benefits, UIB) 

 

যসাযযাি নসনকউনরটির সুনবধা সানিযমন্টানর 
নসনকউনরটি ইিকাম (Supplemental 
Security Income, SSI) সহ 

 
অবসরপ্রাপ্ত যসিার সুনবধাসমহূ 

পানরবানরক আদািত যিযক 
নববৃনত 
সহায়তা প্রদািকারী বযনক্তর 
নববৃনত 
োবগুনি পরীক্ষা করুি 
কাযরন্ট আওয়ািণ  
সাটিণ নফ্যকে কাযরন্ট 
যবনিনফ্ে যেক নিউ 
ইয়কণ  যেে শ্রম 
নবভাযগ্র (NYS 
Dept. of Labor) 
সাযি সরকানর 
নেঠিপত্র কাযরন্ট 
আওয়ািণ  সাটিণ নফ্যকে 
কাযরন্ট যবনিনফ্ে যেক 
 SSA-র যিযক সরকানর 
নেঠিপত্র কাযরন্ট আওয়ািণ  
সাটিণ নফ্যকে 
কাযরন্ট যবনিনফ্ে যেক 
VA-র যিযক সরকানর নেঠিপত্র 

অিুপনিত বোবো-মো 
আপিার বানডর যকাি নযশুর নপতামাতা  নদ 
আপিার সাযি বসবাস িা কযরি তাহযি আপিাযক 
অবযযই তা প্রমার্ করযত হযব। 

মতুৃযর সাটিণ নফ্যকে 
সাভণ াইভাযরর যবনিনফ্ে 
হাসপাতাযির যরকিণ  
VA বা সামনরক যরকিণ  
নববাহনবযেযদর কাগ্জপত্র 
পুিনবণবাযহর প্রমার্ 

সংবাদপযত্রর যিাটিয বীমা 
যকাম্পানির যরকিণ  প্রনতষ্ঠািীক 
যরকিণ  
এযজনন্সর যকস যরকিণ  এবং অযন্তনিনক্রয়ার অিণ 
প্রদাযির ফ্াইি অিয বযনক্তর কাছ যিযক নববৃনত 

অিুপনিত নপতোমোতোর তথ্য 
আপিার কাযছ িাকা যকাযিা তিয আপিাযক 
অবযযই প্রদাি করযত হযব: িাম, ঠিকািা, 
যসাযযাি নসনকউনরটি িম্বর, জন্ম তানরি, 
োকনরর তিয 

যবতযির োব 
েযাক্স নরোিণ 
যসাযযাি নসনকউনরটি বা VA যরকিণ  
আনিণক নিধণারযর্র নেঠি আইনি 
কািণ  (স্বািয বীমা) ড্রাইভাযরর 
িাইযসন্স বা নিবন্ধি 
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য োগ্যতোর নির্ণোয়ক এই নির্ণোয়কটি প্রমোর্ করতত 
নিম্ননিনিতগুনির মতযয 
একটি প্রদোি করুি: 

য োগ্যতোর নির্ণোয়ক এই নির্ণোয়কটি প্রমোর্ করতত 
নিম্ননিনিতগুনির মতযয একটি 
প্রদোি করুি: 

অিুপোনজণ ত আয় (চিতে) 

কমণোনরর ক্ষনতপূরর্ 
 
 

নযক্ষার অিদুাি এবং ঋর্ 
 
 
 

সুদ/নিনভযিন্ড/রয়যািটি 
 
 

বযনক্তগ্ত যপিযি/বানষণক ভাতা 

 
 
আওয়ািণ  যিোর যেক 
োব 

 
বযাংযকর নববনৃত সু্কযির নববনৃত 
আওয়ািণ  যিোর 

 
বযাংক বা যক্রনিে ইউনিয়ি যিযক 
নববৃনত 

যরাকার/এযজযন্টর যিযক নববৃনত 
 
 
 
কাযরন্ট আওয়ািণ  যিোর 
কাযরন্ট সুনবধার যেক 
সরকানর নেঠিপত্র আযয়র উত্স যিযক 

অিযািয 
  

  

  

  

  

আশ্রতয়র িরচ 
আপনি য িাযি িাযকি যসিাযি বাস 
করযত কত িরে হয় তা আপিাযক 
প্রমার্ করযত হযব (আশ্রযয়র বযযয়র 
প্রনতটি আইযেযমর জিয আপিাযক পৃিক 
িনিপত্র সরবরাহ করযত হযব।) 
যমনিযকইযির জিয আশ্রতয়র িরচ 
সংক্রোন্ত ডকুতমতেশ্ি প্রতয়োজি িয় িো। 

বতণ মাি ভাডার রনসদ বতণ মাি 
নিজ মেণ যগ্জ বই/যরকিণ  
সম্পনত্ত এবং সু্কি েযাক্স যরকিণ  বাডীর 
মানিযকর নববৃনত 
নিকাযী এবং পানির নবি বাডীর মানিযকর 
বীমার যরকিণ  জ্বািানির নবি 
গ্রম করার জিয িয় এমি 

ইউটিনিটির নবি 

যেনিযফ্াযির নবি  
 

অিযািয 

 নচনকৎসোর নবি নেনকৎসার নবযির কনপ (প্রদাি করা এবং 
বযকয়া)  

 
স্বোিয নবমো 
 নদ আপনি বা অিয যকউ য  
আযবদি করযছি তার  নদ স্বািয 
বীমার কভাযরজ িাযক (এমিনক  নদ 
অিয যকউ এর অিণ প্রদাি কযর 
িাযকি), আপিাযক অবযযই এটি 
প্রমার্ করযত হযব। 

বীমা পনিনস বীমা কািণ  
কভাযরজ প্রদািকারীর নববনৃত 
যমনডতকয়োর কািণ  

সম্পদ 
 
 
 
 
 

বযাংক আকাউন্ট 
যেনকং, যসনভংস, অবসর (একক 
অবসযরর আকাউন্ট (IRA এবং 
নকওগ্)) 

 
েক, বন্ড, সাটিণ নফ্যকে 

 
 
 

জীবি বীমা 
 
 
 

অযন্তযনি সংক্রান্ত িাে বা ফ্ান্ড অযন্তযনি 
নক্রয়ার জনম বা অযন্তযনি নক্রয়ার েুনক্ত 

 
আয়কর নরোিণ বা অনজণ ত 
আয়কর যক্রনিে (Earned 
Income Tax Credit, EITC) 

বাসিাি ছাডা অিয ভূসম্পনত্ত 
 
 

যমাের  াি 
 
 
 
 

যিাক যপযমন্ট 

গৃ্হি যিযক নববনৃত িানসণং যহাম যিযক 
নববৃনত 

 
 
 
 
বতণ মাি বযাংক যরকিণ  বতণ মাি 
যক্রনিে ইউনিয়ি যরকিণ  

 

েক সাটিণ নফ্যকে 
বন্ড 
আনিণক প্রনতষ্ঠাি যিযক নববনৃত 

বীমা পনিনস 
বীমা প্রনতষ্ঠাযির নববনৃত 

 
বযাংযকর যরকিণ  
অযন্তযনি নক্রয়ার েুনক্ত 
অযন্তযনি নক্রয়ার 
জনমর েুনক্ত 
অযন্তযনিনক্রয়ার পনরোিযকর নববনৃত 

কর যফ্রত 
েযাক্স অনফ্স যিযক নববনৃত 

দনিি 
নরযয়ি এযেে যরাকাযরর নববৃনত 
যরাকার দ্বারা বতণ মাি মাি 
মিূযায়ি/অিমুাি 

নিবন্ধি (পুরাযিা মযিি) 
মানিকািার োইযেি 
নিিার দ্বারা বতণ মাি মাি মিূযায়ি 
অিণায়যির তিয 

যপযমযন্টর উৎস যিযক নববনৃত 

অক্ষম /চিশ্নিতরোনিত 
/গ্র্ণ বতী 
আপনি বা আপিার সাযি বসবাসকারী 
যকউ  নদ অসুি বা গ্ভণ বতী হি তাহযি 
আপিাযক অবযযই তার প্রমার্ প্রদাি 
করযত হযব। 

গ্ভণ াবিা  াোই কযর এমি নেনকৎসাগ্ত যপযাদাযরর 
নববৃনত 
এবং যমনিযকি যিযক প্রতযানযত জন্ম তানরযির 
নববৃনত 
যপযাদার 

অক্ষমতা বা অন্ধযের জিয SSA বা SSI 
সুনবধার প্রমার্ 

বতকয়ো নবিসমূি 
ভাডা, ইউটিনিটি 

প্রযদয় পনরমার্, পনরযষবার যময়াদ এবং 
প্রদািকারীর িাম যদিায় এমি প্রনতটি 
নবযির অিনুিনপ 

যরফ্োতরি 
ড্রাগ্/অযািযকাহি নেনকৎসার 

যপ্রাগ্রাম 

কমণসংিাি পনরযষবা 

নেনকৎসা প্রদািকারীর যিযক নববনৃত 
 
কমণসংিাি পনরযষবা যিযক নববনৃত 

অিযোিয বযয়/ নির্ণ রশ্ীতির 
পনরচ ণোর িরচ 

আপিাযক প্রমার্ নদযত হযব  নদ আপনি 
আদািযতর নিযদণ নযত সহায়তা, নযশু 
পনরে ণা, পুিরাবতৃ্ত ঋর্, অিবা গৃ্হ 
স্বািয সহায়ক বা পনরে ণাকারীর 
পনরযষবার জিয অথ্ণ প্রদোি কযরি। 

আদািযতর আযদয 
যি যকয়ার যসন্টার বা অিযািয নযশু পনরে ণা 
প্রদািকারীর নববৃনত 

সহকানর বা পনরোরযকর যিযক নববনৃত বানতি 
করা যেক বা রনসদ 

সু্কতি উপনিনত 
আপিাযক অবযযই প্রমার্ করযত 

হযব যক সু্কযি আযছ 

সু্কি যরকিণ  (বতণ মাি নরযপােণ  কািণ ) 
সু্কি/উচ্চনযক্ষা প্রনতষ্ঠাি যিযক নববনৃত 

অিযোিয: 
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