এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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কেন্দ্র/
অফিস

সাক্ষাৎোরেে তাফেখ

ইউফিট আইফি

ের্মী আইফি

র্মার্মলাে ধেি

র্মার্মলা িম্বে

কেলা

ফিভাগ

ভাষা

িম্বে
পুিঃিযিহাে
ফিরদে শে

র্মার্মলাে িার্ম

োর্েেে হওয়াে তাফেখ

ফিসপফেশি

ফেসার্টেফিরেশি
কর্াগযতা ফিণেয় েরেরে (ের্মী):

তাফেখ

কর্াগযতা ফিণেয় েরেরে (সুপােভাইোে):

তাফেখ

ির্মে __________

িন্ধ

োেণ কোি

কর্াগযতা তথ্য কর্ গ্রহণ েরেরে তাে স্বাক্ষে

তাফেখ

এে _____________ x
এরেফিে প্রাফিে তাফেখ

ফিরয়াগেতে া:

 সার্মাফেে কসিা কেলা

 প্রদািোেী এরেফি ফিফদে ষ্ট েরুি:

PA অিুরর্মাদি সর্ময়োল
কপ্রেে

MA অিুরর্মাদি সর্ময়োল
প্রাপে

কপ্রেে

SNAP অিুরর্মাদি সর্ময়োল
প্রাপে

কপ্রেে

প্রাপে

রনউ ইয়েি স্টেে রেরশষ েিযোণ ও স্টসেো জনয র সোর্টিরিরেশন িমি
আপফি র্ফদ অন্ধ িা অরিোাংরশ দৃফষ্টশফিহীি হরয় থ্ারেি এিাং এের্ট ফিেল্প িের্মযারট ফেসার্টেফিরেশি ির্মের্ট চাি, আপফি
আপিাে সার্মাফেে কসিা কেলা কথ্রে তাে েিয অিুরোধ েেরত পারেি। েী েী ধেরিে িের্মযাট পাওয়া র্ারি এিাং েীভারি
আপফি এের্ট ফিেল্প িের্মযারটে ফেসার্টেফিরেশি ির্মে অিুরোধ েেরত পারেি কস সাংক্রান্ত অফতফেি তরথ্যে েিয ফিরদে শািলী
িইর্ট কদখুি (PUB-1313, পুরো কেরট), পাওয়া র্ারি www.otda.ny.gov এ িা https://www.health.ny.gov/ এ।
আপফি র্ফদ অন্ধ িা অরিোাংরশ দৃফষ্টশফিহীি হরয় থ্ারেি,
আপফি ফে ফিেল্প কোরিা িের্মযারট ফলফখত কিার্টশ কপরত চাি?  হযাাঁ  িা
র্ফদ হযাাঁ হয়, আপিাে পেরেে িের্মযারট র্টে ফচহ্ন  িড় অক্ষরে চাপারিা;  কিটা ফসফি;
ফদি:
 অফিও ফসফি;  কেইল, র্ফদ আপফি প্রর্মাণ েেরত পারেি কর্ অিয
কোরিা িের্মযাট আপিাে েিয সর্মাি োর্েেে হরি
িা।
আপিাে র্ফদ আরেের্ট থ্াোে িযিস্থা প্ররয়ােি হয়, অিুগ্রহ েরে আপিাে সার্মাফেে কসিাে কেলারত কর্াগারর্াগ েরুি।
আপিারে কপশাদাে ও সম্মািেিেভারি সহায়তা ও সর্মথ্েি েোে েিয আর্মো অঙ্গীোেিদ্ধ। র্খি প্ররয়ােি হরি তখি ের্মেোরে অাংশগ্রহণ েো আপিাে দাফয়ত্ব, র্াে র্মরধয পািফলে অযাফসরেি (Public Assistance, PA) এিাং সম্পূেে
পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) এে ের্মেোে অন্তভুে ি, র্ারত আপফি স্বয়াংসম্পূণে হরত পারেি। র্খিই আপফি এই ফেসার্টেফিরেশি িরর্মে "পািফলে অযাফসরেি" িা "PA" কদখরিি এে অথ্ে
"পফেিাে সহায়তা" এিাং/অথ্িা "কসির্ট কিট সহায়তা"। আর্মো উভয় কপ্রাগ্রার্মরে "পািফলে অযাফসরেি" িাফে। এই PA কপ্রাগ্রার্মগুফল আপিারে ততফদিই সহায়তা েেরি র্তফদি িা আপফি আপিাে ও আপিাে পফেিারেে দাফয়ত্ব ফিরত
পারেি। অনুগ্রহ ের এই র সোর্টিরিরেশন িমি পূ ণ ে ো সময় (PUB-1313 পুর ো স্টেরে) রনরদি শোেিী েইর্ট এেং "আপনো েী জোনো উরিে" েই 1, 2 এেং 3 (LDSS-4148A, LDSS-4148B, এেং LDSS-4148C) স্টদখুন,
এেং স্টেোরনো প্রশ্ন থোেরি আপনো সোমোরজে স্টসেো স্টজিো সোরথ স্ট োগোর োগ েরুন।
আপফি র্খি ফেসার্টেফিরেশি িরর্মে "MA" কদখরিি, এে অথ্ে "কর্মফিরেইি"। আপফি এই ফেসার্টেফিরেশি ির্মে িযিহাে েরে MA-এে েিয আরিদি েেরত পারেি শুধু র্ফদ আপফি এেই সারথ্ PA এিাং SNAP-এে েিযও ফেসার্টেফিরেশি
আরিদি েরেি। আপফি র্ফদ শুধু MA-এে েিয ফেসার্টেিাই েেরত চাি, আপফি অিলাইরি https://nystateofhealth.ny.gov/ এ কর্রত পারেি এিাং/অথ্িা 1-855-355-5777 এ কিাি েেরত পারেি, িা আপফি শুধু-MA োগরেে আরিদিপত্র ির্মে DOH-4220 িযিহাে েেরত পারেি, র্া আপিাে ের্মী আপিারে ফদরি, িা MA কহল্পলাইরি 1-800-541-2831 িম্বরে কিাি েেরত পারেি। আপফি র্ফদ শুধু কর্মফিরেয়াে কসফভাংস কপ্রাগ্রার্ম (Medicare Savings Program, MSP) এে েিয
ফেসার্টেিাই েেরত চাি, আপিারে অিশযই ির্মে DOH-4328 ফদরয় আরিদি েেরত হরি র্া আপিারে ের্মী আপিারে প্রদাি েেরি। আপিাে র্ফদ িযফিগত কসিাে েরুফে প্ররয়ােি হয়, আপিাে উফচত DOH- 4220 MA আরিদি ির্মে
িযিহাে েরে পৃথ্েভারি আরিদি েো।

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।

পৃষ্ঠা 1

আপরন েো আপনো পর েোর
স্ট রেোরনো সদসয স্ট স্ট
স্টপ্রোগ্রোরম জনয র সোর্টিিোই ে রেন স্টসেশন 1 প্ররের্টরে র্টে
রিহ্ন স্টদয়

 পোেরিে অযোরসসরেন্ট (PA)
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 সম্পূ ে পুরি সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম (SNAP) স্টমরিরেইি (MA) এেং SNAP  স্টমরিরেইি (MA) এেং PA

স্টসেশন 2
আপনো প্রোথরমে
ভোষো েী?

 ইাংরেফে
 অিযািয (ফিফদে ষ্ট েরুি)
________

স্টসেশন 3

আপনি স্টনোর্টশ স্টপরে
িোন এই ভোষোয়:

 স্প্যাফিশ

প্রোপরে েথয

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

এগুরি মরযয স্টেোনর্ট রে আপনো জনয
প্রর োজয?

অনুগ্রহ ের পর ষ্কো ের রিখুন

র্মরধয পদফি
িারর্মে
আদযাক্ষ
ে

োস্তাে ঠিোিা

স্টসেশন 5

 শুধুই ইাংরেফে ইাংরেফে ও স্প্যাফিশ

বিিাফহে অিস্থা

অযাপাটেরর্মন্ট শহে
িম্বে

োউফন্ট

কিাি িম্বে
(
)
এফেয়া কোি
কেট

ফেপ কোি

প্রর্রে (আপফি র্ফদ আপিাে ফচঠি োরো প্রর্রে কপরয় থ্ারেি তাহরল পূেণ েরুি)

ফচঠি পাঠারিাে ঠিোিা (র্ফদ উপরেের্ট কথ্রে ফভন্ন হয়)

েত ফদি ধরে
আপফি
আপিাে
িতে র্মাি ঠিোিায় িাস েেরেি?

িেে

র্মাস

অযাপাটেরর্মন্ট শহে
িম্বে

এর্ট ফে এের্ট আশ্রয়রেন্দ্র?
হযাাঁ িা

আরেের্ট কিাি
কর্খারি আপিারে
পাওয়া
র্ারি

োউফন্ট

িার্ম

কেট

ফেপ কোি

কিাি িম্বে
(
)
এফেয়া কোি

িতে র্মাি ঠিোিাে ফদেফিরদে শিা

পূরিেে ঠিোিা

আপিাে র্ফদ িতে র্মারি কোরিা থ্াোে োয়গা িা থ্ারে, এখারি র্টে ফচহ্ন ফদি

অযাপাটেরর্মন্ট শহে
িম্বে

োউফন্ট

কেট



আরিদিোেীরে সাহার্যোেী এরেফি/কর্াগারর্াগ িযফি

আপফি ফে এই ফেসার্টেফিরেশি িরর্মেে কর্মফিরেইি অাংশ এিাং কর্মফিরেইি েভারেরেে কোরিা সম্ভািয েফশদ কগাপি োখরত চাি?

ফেপ কোি

 গভে িতী

1

 গৃহ ফির্োতরিে ফশোে

2

 ফপতৃ ত্ব প্রর্মাণ েো প্ররয়ােি

3

 চাইল্ড কেয়াে প্ররয়ােি

4

 র্মাদে/অযালরোহল সর্মসযা

5

 জ্বালাফি িা ইউর্টফলর্ট িন্ধ

6

 থ্াোে োয়গা কিই/গৃহহীি

7

 আগুি িা অিযািয দুরর্োগ

8

 কোরিা আয় কিই

9

 গুরুতে কর্মফিেযাল সর্মসযা

10

 অর্মীর্মাাংফসত উরেদ

11

 খািাে কিই

12

 িোে কেয়াে প্ররয়ােি

13

 চাইল্ড কেয়াে প্ররয়ােি

14

 ইাংরেফে ফিরয় সর্মসযা

15

 র্ুফিসঙ্গত থ্াোে িযিস্থা

16

 অিযািয

17

কিাি িম্বে
(
)
এফেয়া কোি
 হযাাঁ  িা

আপিাে আরিদিপত্র িা সিেরশষ ফেসার্টেফিরেশরিে পে েী েী পফেিতে ি হরয়রে তাফলোিদ্ধ েরুি (কর্র্মি িাসা পফেিতে ি, সন্তাি হওয়া, আয় ইতযাফদ) _______________________________________________________

স্টসেশন 4 - রদ আপরন SNAP-এ জনয পুন োয় আরেদন ের থোরেন আপফি কর্ফদি ফেসার্টেফিরেশি ির্মে পারিি কসফদিই ের্মা ফদরত পােরিি। এের্ট SNAP ফেসার্টেফিরেশিে ের্মা কদওয়াে েিয, এর্টরত ের্মপরক্ষ আপিাে
িার্ম, ঠিোিা (র্ফদ আপিাে কোরিা ঠিোিা থ্ারে) এিাং ফিরচ আপিাে স্বাক্ষে থ্ােরতই হরি। আপিারে ফেসার্টেফিরেশরিে কশষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষে েরে এিাং ইন্টােফভউ ফদরয় ফেসার্টেফিরেশি প্রফক্রয়ার্ট অিশযই সম্পূণে েেরত হরি। উপর্ুি
হরল, আপফি কর্ফদি ফেসার্টেফিরেশি ের্মা ফদরয়রেি কসফদি কথ্রে SNAP সুফিধা পারিি। SNAP সুফিধাে েিয ফেসার্টেফিরেশি ের্মা কদওয়াে 30 ফদরিে র্মরধয আপফি এই সুফিধা পারিি ফে পারিি িা তা আপিারে অিশযই োিারিা হরি।
আপিাে পফেিারেে র্ফদ ের্ম িা কোরিা আয় িা িগদ সম্পদ থ্ারে িা িা আপিাে ভাড়া এিাং ইউর্টফলর্ট খেচগুফল র্ফদ আপিাে আয় এিাং িগদ সম্পরদে কথ্রে কিফশ হয় তাহরল আপফি ের্মা কদওয়াে পাাঁচ োর্েফদিরসে র্মরধয SNAP
সুফিধাগুফল পাওয়াে কর্াগয হরত পারেি। আপফি র্ফদ কোরিা প্রফতষ্ঠারিে িাফসো হি এিাং প্রফতষ্ঠাির্ট কেরড় কদওয়াে পূরিেই সম্পূেে ফিোপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI) এিাং SNAP সুফিধা উভরয়ে েিয
ফেসার্টেফিরেশি েরে থ্ারেি, তাহরল কর্ফদি আপফি ফেসার্টেফিরেশি ের্মা ফদরিি কসফদি আপিারে প্রফতষ্ঠাির্ট তযাগ েেরত হরি।
SNAP প্রাপে/প্রফতফিফধে স্বাক্ষে
X

স্বাক্ষরেে তাফেখ

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 6 - পর েোর
প্রথ্র্ম লাইরি োখুি।

পৃষ্ঠা 2
এই িযফি ফে
(অপ্রািিয়স্ক
ফশশুসহ) খািাে ফেরি
িা আপিাে সারথ্
খািাে বতফে েরে?

েথয - আপিাে সারথ্ র্াো র্াো িাস েরে তারদে তাফলো ফদি, এর্মিফে তাো র্ফদ আপিাে সারথ্ ফেসার্টেফিরেশি িা েরে তাহরলও। ফিরেরে তাফলোে

সরিোচ্চ স্কু ল
কগ্রি র্া সম্পূণে হয়োেো

RI

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

LN

পদফি

PA

SNAP

ফলঙ্গ

েন্মতাফেখ

এই িযফি ফেসার্টেিাই েেরে:

(র্মধযিারর্মে আদার্াক্ষে)
র্মরধয
িারর্মে
আদযাক্ষে

MA

র্মাস

ফদি

িেে

পুরুষ
িা
মরহিো

আপিাে সারথ্
সম্পেে

01

কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে
ফেসার্টেফিরেশিোেী পফেিারেে সি সদরসযে
(ফিরদে শািলী িই কদখুি,
PUB-1313 পুরো কেরট, িা আপিাে সার্মাফেে কসিা
কেলায় েথ্া িলুি)

স্ব

02
03
04
05
06
07
08

অনুগ্রহ ের আপনো
রেেোরহ পূরেি নোম েো
অনয স্টেোরনো নোম ো রদরয়
আপরন েো আপনো
পর েোর
সদসয ো
পর রিে েো েোরিেোেদ্ধ
েরুন

লাইি
িম্বে

ONC

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

র্মরধয
িারর্মে
আদযাক্ষে

পদফি

লাইি
িম্বে

ONC

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

র্মরধয
িারর্মে
আদযাক্ষে

পদফি

স্টসেশন 7
গত িেে ফে পর েোর কেউ র্ুি হরয়রে? হযাাঁ

িা

গত িেে ফে কেউ পফেিাে স্টেরে িরি স্টগরে?

পূরিে ফে তাো েখরিা ফিউ ইয়েে কেরট
িসিাস েরেরে?

হযাাঁ হরল, ফিরচ ফিরদে শ েরুি।

হযাাঁ

িার্ম

 হযাাঁ

িা

 হযাাঁ

 িা

িার্ম

কেউ ফে
অিুরর্মাফদত?

 হযাাঁ



হযাাঁ হরল, ফিরচ ফিরদে শ েরুি।
েখি?

িার্ম

েখি?

োেণ

র্ফদ হযাাঁ হয়, কে

িা

 িা

িার্ম

সর্মাফিে তাফেখ

আরেদনেো ী নয় এমন েযরি েথয
আইিগত
দা ফয়ত্ব
LN

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

পদফি

হযাাঁ

অিদাি/ফিরিচয আয়
.

োে েিয?
.

িা

নোগর ে নয় রেন্তু সরতোষজনে অরভেোসন অেস্থোয় আরে এমন েযরি েথয

েযরিগে রশক্ষো

অিস্থা
সর্মফিত

িাগফেে িা হওয়াে অিস্থা
LN

হযাাঁ

র্ফদ SNAP পফেিারেে সদসয হয়
.

প্ররিশ/অিস্থাে
তাফেখ
িা

র্মাস

ফদি

আরিদি েো হরয়রে
িাগফেেরত্বে েিয
িেে

হযাাঁ

িা

স্প্িসে েো হরয়রে LN
হযাাঁ

িা

প্রাি ফিফগ্র

LN

01

05

02

06

03

07

04

08

রেরেিনো েরুন
প্রাি ফিফগ্র

✓

RCA/RMA কেিারেল




হযাাঁ

িা

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 8 – েণি /জোে – এই তথ্য প্রদাি ঐফেে। আরিদিোেীে
ফেসার্টেিাফয়াং-এে উপর্ুিতা িা প্রাি সুফিধাে র্মাত্রা এে দ্বাো প্রভাফিত হরি
িা। এই তথ্যর্ট োিরত চাওয়াে োেণ িণে, োং, িা র্মূল োতীয়তা ফিফিেরশরষ
এই কপ্রাগ্রার্মর্টে সর্ম িণ্টি হরে ফেিা তা ফিফিত েো।
H
I
A
B
P
W
U

LN

ফহস্প্াফিে িা লযার্টরিা
কির্টভ আরর্মফেোি িা কির্টভ আলাস্কাি
এফশয়াি
োরলা িা আফিোি আরর্মফেোি
কির্টভ হাওয়াইয়াি িা পযাফসফিে দ্বীপিাসী
সাদা
অোিা (শুযু MA-এ জনয)
ফহস্প্াফিে িা লযার্টরিাে েিয Y (হযাাঁ) িা N (িা) ফদি



প্ররতযে িরণেে েিয Y (হযাাঁ) িা N (িা) ফদি
H

I

A

B

P

W

U

01
02
03
04
05
06
07
08
প্রেযোরশে ভরেষযৎ পদরক্ষপ
লাইি িম্বে

কোি

মোমিো য ন

সম্পরেিে মোমিোসমূরহ নম্ব

তাফেখ

রেরেিনো েরুন

✓ সম্পেে

স্ট িোর ি

সম্পূণি

েফি আইফি

✓ আইিগতভারি দাফয়ত্বপ্রাি আত্মীয়

েন্ম ফিিন্ধি সিদ

✓ এেে অথ্েনিফতে ইউফিট

ফিরয়ে লাইরসি

✓ SNAP পফেিারেে গঠি

কসাশযাল ফসফেউফের্ট োিে

✓ েফি আইফি

আইফি

✓ AFIS (শুধু PA-এে েিয)

কসিা

✓ CBIC/PIN

SSA

✓ RFI/OCA

NYSoH

✓ স্বাস্থয িীর্মা

দীর্েস্থায়ী কসিা/SSI-সম্পফেে ত
শুধু-MA
কর্মফিরেয়াে কসফভাংস কপ্রাগ্রার্ম

েোগজপে

✓ িাইফলাং ইউফিট

✓ SNAP িৃদ্ধ/অক্ষর্ম িযফি
প্ররয়োজন

অনুর োযেৃে

✓ চাইল্ড সারপাটে পাস্-থ্রু

কোি 9 কেেুযলুশি
অফভিাসি অিস্থা
এোফধে-সাফিক্স/কো-অপ র্মার্মলা কিার্টশ (এেে
অথ্েনিফতে ইউফিট প্রশ্নর্মালা)

িোইরি

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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এর্ট সম্পূণি ে ো আরগ এই পুর ো পৃষ্ঠোর্ট ভোরিোভোরে পেুন। আপনো
রদ স্টেোরনো প্রশ্ন থোরে, রনরদি শোেিী েইর্ট (PUB-1313 পুর ো স্টেরে) স্টদখুন েো আপনো সোমোরজে স্টজিোয় েথো েিুন।
স্টসেশন 9 – নোগর ে/নোগর ে নয় রেন্তু সরতোষজনে অরভেোসন অেস্থো েযরি
স্টসেশন 10 - সোর্টিরিরেশন
ো ো র সোর্টিরিরেশন ে রে েো
েরুন।

োরদ

ফেেু ফেেু সার্মাফেে কসিা কপ্রাগ্রারর্মে েিয আপিারে র্মাফেে ি িাগফেে, কির্টভ আরর্মফেোি, র্মাফেে ি োতীয়, িা
িাগফেে িি ফেন্তু সরন্তাষেিে অফভিাসি অিস্থাে িযফি হরত হরি। অিযািয কপ্রাগ্রার্ম েরে িা।
আপফি র্ফদ কেিল র্মাফেে ি িাগফেে, কির্টভ আরর্মফেোি, র্মাফেে ি র্ুিোরেে অফভিাসী হি ফেন্তু সরন্তাষেিে
অফভিাসি অিস্থাে িযফি হি তাহরলই ফিরচে সার্টেফিরেশরি অিশযই স্বাক্ষে েেরিি, এেং আপফি ফেসার্টেফিরেশি
েেরেি:
• পািফলে অযাফসরেি (কর্খারি পফেিারে ফশশু েরয়রে িা এেেি সদসয গভে িতী), িা
• সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম, িা
• কর্মফিরেইি (িযফতক্রর্ম র্ফদ আরিদিোেী গভে িতী হয়)
পফেিারেে এেেি প্রািিয়স্ক সদসয িা অিুরর্মাফদত প্রফতফিফধ সি সদরসযে েিয স্বাক্ষে েেরত পারেি। উদাহেণ:
এেেি অসরন্তাষেিে িাগফেে অিস্থাে ফপতা/র্মাতা তাে সরন্তাষেিে িাগফেে অিস্থায় আরে এর্মি সন্তারিে েিয
স্বাক্ষে েেরত পােরিি।

র সোর্টিরিরেশন ে রে হরে সেোইরে েোরিেোভুি

প্ররয়োজন

স্ট িোর ি
সম্পূণি
ফসরেরর্মর্টে এফলরয়ি কভফেফিরেশি িে এিটাইরটলরর্মন্টস
(Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE)
প্ররেযে আরেদেো ী জনয স্বোক্ষ * েরুন এেং েোর খ রদন।

SNAP-এে েিয এের্ট ফেসার্টেফিরেশি-e SNAP পফেিারেে সি িাফসোরদে তাফলোভু ি েেরত হরি। PA-এে এের্ট ফেসার্টেফিরেশরিে েিয আপফি র্ারদে েিয
ফেসার্টেফিরেশি েেরেি, তারদে ভাই-কিাি এিাং এেসরঙ্গ িসিাসোেী সেল িাচ্চারদে তাফলোভু ি েেরত হরি। তাফলোভু ি িযফি কোি র্মাফেে ি র্ুিোরেে িাগফেে ফেিা,
র্মাফেে ি র্ুিোরেে োতীয় িযফি িা িাগফেে িয় ফেন্তু সরন্তাষেিে অফভিাসি অিস্থারিে িযফি, িা র্মাফেে ি িাগফেেত্ব এিাং অফভিাসি কসিাে (U.S. Citizenship and
Immigration Services, USCIS) িম্বে (এফলরয়ি কেফেরেশি িম্বে) িাগফেে িা হওয়াে িম্বে প্রদাি িা েরে, কসই িযফির্টরে সহায়তা কদওয়া হরি িা এিাং পফেিারেে িাফে
সদসযরদে ের্ম সুফিধা পারিি। আপফি র্ফদ এেেি কির্টভ আরর্মফেোি হি তরি িাগফেে/ োতীয়-কত র্টে ফচহ্ন ফদি।
LN

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

MI

প্ররতযে িযফিে েিয হয় "িাগফেে/োতীয়" িা
"িাগফেে িয়"
এ র্টে ফচহ্ন ফদি।

পদফি


01

02

03

04

05

06

07

08

িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে/
োতীয়



িাগফেে িি ফেন্তু সরন্তাষেিে অফভিাসি অিস্থাে িযফিে
ফেসার্টেফিরেশরিে কক্ষরত্র িাগফেে িি ফেন্তু সরন্তাষেিে অফভিাসি
অিস্থাে িযফিে প্ররর্ােয কপ্রাগ্রারর্ম র্টে ফচহ্ন ফদি। (ফিরদে শািলী িই Pub1313 পুরো কেরট, কদখুি)

USCIS িম্বে (এফলরয়ি কেফেরেশি িম্বে) িা িাগফেে িা
হওয়াে িম্বে
র্ফদ প্ররর্ােয হয়

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

িাগফেে িয় এর্মি
িযফি

A

সোর্টিরিরেশন

েোর খ

PA

S
N
A
P

MA

িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X
িার্ম স্বাক্ষে
X

উপর
েোক্সর্ট র্টে রিহ্ন রদরয় এেং স্টসেশন 10 এ সোর্টিরিরেশরন স্বোক্ষ ের , আরম প্রেো ণো শোরি অযীরন প্রেযোরয়ে ে রে স্ট , আরম, এেং/ অথেো স্ট েযরি জনয আরম স্বোক্ষ ে রে, মোরেিন ি
ু োরে
নোগর ে, স্টনর্টভ আরমর েোন েো মোরেিন ি
ু োে এ জোেীয়েো প্রোপ্ত, অথেো সরতোষজনে অরভেোসন অেস্থোসহ এেজন নোগর ে।
আরম েুরি স্ট এই সোর্টিরিরেশনর্টরে স্বোক্ষ ে ো হরি আমো পর েোর
সদসযরদ েথয মোরেিন ি
ু োে নোগর েত্ব এে অরভেোসন স্টসেোয় জমো স্টদওয়ো হরে পোর , রদ নোগর েরত্ব অেস্থো োিোইরয় জনয
এর্ট প্রর োজয হয়।
উপর উরেরখে েরথয েযেহো েো প্রেোশ স্টেেি নোগর েরত্ব অেস্থো োিোইরয় সোরথ স োসর সংরিি েযরি এেং সংস্থো েোরে প্রেোশ এেং পোেরিে অযোরসরেন্স, সম্পূ ে পুরি সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম এেং
স্টমরিরেইরি প্রশোসন েো প্ররয়োরগ জনয সীমোেদ্ধ থোেরে।

* র সোর্টিরিরেশন িমি স্বোক্ষ ে রে িোয় রেন্তু সোক্ষ নন এমন েযরি িোইরন উপ সোক্ষী সোমরন "X" রিহ্ন েোনোরে পোর ন। সোক্ষীরে রনরি স্বোক্ষ ে রে হরে।
আরম এই রিহ্ন েোনোরনো সোক্ষী: _____,______,_______,______,_____,_____

সোক্ষী স্বোক্ষ : _____________________________________

স্বোক্ষর

েোর খ: ____________________

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 11 – িোইল্ড সোরপোেি প্ররয়োগেো ী ইউরনরে স্ট িোর রি জনয েথয
আপফি র্ফদ পািফলে অযাফসরেি িা সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রারর্মে পাশাপাফশ কর্মফিরেইরিে েিয ফেসার্টেফিরেশি েরেি তাহরল আপিাে ও
আপিাে ফেসার্টেফিরেশিোেী সন্তারিে েিয ফচফেৎসা সহায়তা পাইরয় কদওয়াে েিয আপিারে আর্মারদে সাহার্য েেরত হরি। আপফি এই ফিভাগর্ট
সম্পন্ন েেরিি ফেিা তা ফিধোেণ েেতো ফিম্নফলফখত প্ররশ্নে উত্তে ফদি। র্থ্াথ্ে হরল ফিরেরে অন্তভুে ি েরুি:
1.
2.

অনুর োযেৃে

ভারলা োেরণে ির্মে (LDSS-4279)

21 িেরেে ের্ম িয়সী এেেি িযফিে েিয ফেসার্টেফিরেশি েেরেি, র্াে েন্ম ফিিাহ িফহভূে ত এিাং র্ারদে েিয ফপতৃ ত্ব (বিধ ফপতৃ ত্ব) প্রফতফষ্ঠত
হয়ফি?  হযা
 িা
আপফি 21 িেরেে ের্ম িয়সী এেেি িযফিে েিয ফেসার্টেফিরেশি েেরেি র্াে ফপতা /র্মাতা অিুপফস্থত (োেফি কিই এর্মি ফপতা/র্মাতা)? 
হযা
 িা

IV-D সতযায়ি (LDSS-4281)
র্মৃতুযে সিদ
ফিিাহফিরেরদে িের্মাি
VA সুফিধা
আরিদি/ফপতৃ রত্বে তাফেখ
েন্ম ফিিন্ধি সিদ

আপরন দি এই প্ররশ্ন স্ট রেোরনো এের্ট েো উভয় প্ররশ্ন "হযোাঁ" উত্ত স্টদন েরে আপনোরে অেশযই এই রেভোগর্ট সম্পূণি ে রে হরে।
21 িেরেে ের্ম িয়সী সেল িযফিে িার্ম র্ারদে েিয আপফি ফেসার্টেফিরেশি েেরেি এিাং তারদে োোফিহীি ফপতা/র্মাতা িা অফভর্ুি বিধ ফপতাে
সম্পরেে আপফি িতে র্মারি কর্ই তথ্য োরিি তা সেিোহ েরুি।
আপফি ফে 21 িেরেে ের্ম িয়সী?

 হযা

প্ররয়োজন

 িা

রেরেিনো েরুন

োেফি কিই এর্মি ফপতা/র্মাতা
িা অনিধ ফপতাে েন্মতাফেখ

র্মাস
A.

B.

C.

D.

E.

সম্পূণি

ফপতৃ ত্ব

সহায়তা পাওয়াে শতে ফহসারি, আপিারে এই ফেসার্টেফিরেশরিে কশরষ কিার্টশ, অযাসাইিরর্মন্টস, অিুরর্মাদি এিাং সম্মফত ফিভারগ িফণেত ফেেু অফধোে
প্রদাি েেরত হরি। ফশশু সুেক্ষা প্ররয়াগোেী ইউফিটর্ট সম্পূণে এিাং কিেত কপরত আপিারে LDSS-4882 ির্মে প্রদাি েো হরি, "ফশশু সহায়তা
পফেরষিাফদ সম্পফেে ত তথ্য এিাং ফশশু সহায়তা পফেরষিাফদে েিয আরিদি / কেিারেল"। গাহে স্থয সফহাংসতা িা অিযািয ভারলা োেরণে কক্ষরত্র, সহায়তা
পাওয়াে শতে ফহসারি আপিারে কোরিা অিাহুত িািা-র্মা িা িািাে ফপতার্মাতাে সিাি েোে েিয ফশশু সহায়তা প্ররয়াগোেী ইউফিটরে সহরর্াফগতা
েেরত হরি; ফিিারহে িাইরে েন্মগ্রহণোেী 21 িেরেে ের্ম িয়সী প্ররতযে িযফিে েিয ফপতার্মাতা প্রফতষ্ঠা েো; এিাং সর্মথ্েি, সাংরশাধি, এিাং / অথ্িা
সর্মথ্েি আরদশ োর্েেে েো। এোড়াও আপিারে LDSS-4279 ির্মের্ট প্রদাি েো হরি, "দায়িদ্ধতাগুফলে ফিজ্ঞফি এিাং সর্মথ্েরিে অফধোরেে কিার্টশ
(Notice of Responsibilities and Rights for Support)," র্া আপিাে দায়িদ্ধতা এিাং আপিাে অফধোেগুফল িযাখযা েরে র্ফদ আপফি চাইল্ড সারপাটে
প্ররয়াগোেী ইউফিটর্টে সারথ্ সহরর্াফগতা িা েরেি।
োেফি কিই এর্মি ফপতা/র্মাতাে িা অনিধ ফপতাে িার্ম ও ঠিোিা

স্ট িোর ি

CTHP
CAP
চাইল্ড সারপাটে কসিাে েিয
আরিদি/কেিারেল (LDSS-4882)

র্ফদ আপফি এই প্ররশ্নে "হযাাঁ" উত্তে কদি, তরি আপিাে োোফিহীি ফপতা/র্মাতাে িা বিধ ফপতাে তথ্য সেিোহ েরুি।

21 িেরেে ের্ম িয়সী িযফিে িার্ম

িোইরি

চাইল্ড সারপাটে অিোে

আপনো এই রেভোগর্ট সম্পূণি ে ো প্ররয়োজন স্টনই রদ আপরন এই দুর্ট প্ররশ্ন "নো" উত্ত রদরয় থোরেন। প েেী স্টসেশরন োন।

3.

েোগজপে

ফপতৃ রত্বে স্বীেৃ ফত

ফদি

িেে

✓

✓

োোফি কিই এর্মি ফপতা/র্মাতাে
স্বাস্থয িীর্মা/অিুপফস্থত স্বার্মী/স্ত্রী

✓

ফশশু স্বাস্থয সাংরর্ােি

✓

TASA

পাফেিাফেে আদালরত আরিদি

✓

SSI/SSA

োোফি কিই এর্মি ফপতা/র্মাতা িা অনিধ ফপতাে
েন্মতাফেখ
কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
স্টসেশন 12 – ে প্রদোন/রনভি শীিেো অেস্থো - অিুগ্রহ েরে পফেিারেে সি সদরসযে েিয েে অিস্থা ফিিোচি েরুি
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েে অিস্থা
িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

র্মধযিারর্মে

পদফি

অফিিাফহত

আদযাক্ষে

ফিিাফহত এিাং

ফিিাফহত এিাং

পফেিারেে প্রধাি

কর্াগয ফিধিা(ফিপেীে)

ফিভে েশীল এিাং েে

কর্ৌথ্ভারি

এেেভারি

(কর্াগয িযফিে সারথ্)

ফিভে েশীল সন্তারিে

প্রদাি েেরি

আরিদি েেরে

আরিদি েেরে

েে প্রদাি েেরি িা

সারথ্

ে রনভি শীি এই পর েোর েোস ে রে নো। আপফি িা আপিাে পফেিারেে েেরে ফেন্তু আপিাে পফেিারেে সারথ্ িাস েরে িা এর্মি েে ফিভে েশীলরদে তাফলোিদ্ধ েরুি। আপফি র্ফদ েে
প্রদাি িা েরেি, আপিারে এই প্ররশ্নে উত্তে ফদরত হরি িা।
েে ফিভে েশীরলে িার্ম
িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

েে প্রদািোেীে িার্ম

র্মধযিারর্মে আদযাক্ষে

পদফি

িারর্মে প্রথ্র্ম অাংশ

র্মধযিারর্মে আদযাক্ষে

পদফি

স্টসেশন 13 - অনুপরস্থে/মৃে স্বোমী/স্ত্রী েথয - ফেসার্টেফিরেশরিে েেরে এর্মি োরো স্বার্মী/স্ত্রী র্ফদ অিয কোথ্াও থ্ারে িা র্মাো ফগরয় থ্ারে তাহরল তা ফিরচ উরেখ েরুি।

ফেসার্টেিাইাং িযফিে িার্ম

স্বার্মী/স্ত্রীে িার্ম

স্বার্মী/স্ত্রীে েন্মতাফেখ

স্বার্মী/স্ত্রীে ঠিোিা, প্ররর্ােয হরল

স্বার্মী/স্ত্রীে র্মৃতুযে তাফেখ, প্ররর্ােয হরল স্বার্মী/স্ত্রীে কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে

শহে

োউফন্ট

কেট

ফেপ কোি

স্টসেশন 14 - অনুপরস্থে সতোরন েথয - ফেসার্টেফিরেশিোেীে েিয অিয কোথ্াও িাস েেরে এর্মি 21 িেরেে ের্ম িয়সী সন্তাি থ্ারে তাহরল ফিরচ তা উরেখ েরুি।
ফেসার্টেিাইাং িযফিে িার্ম

অিুপফস্থত সন্তারিে িার্ম

েন্মতাফেখ

সন্তারিে ঠিোিা (েীট, শহে, োউফন্ট, কেট, ও ফেপ
কোি)

ফপতৃ ত্ব প্রফতফষ্ঠত হরয়রে?
হযাাঁ

স্টসেশন 15 – রেরশো রপেো/মোেো েথয

রেরশো রপেো/মোেো

আপিাে পফেিারে ফে 18 িেরেে ের্ম িয়সী কোরিা ফপতা/র্মাতা (ফেরশাে ফপতা/র্মাতা) আরে?  হযাাঁ

 িা

LN িম্বে

LN িম্বে

 িা

ফেরশাে ফপতা/র্মাতাে ফশশুে িার্ম _______________________________________________

হাই স্কু ল ফিরলার্মা/হাই স্কু ল সর্মতু লয?

হযাাঁ

িা

রেরশো রপেো/মোেো সতোন

বিিাফহে অিস্থা

হাই স্কু ল ফিরলার্মা/হাই স্কু ল সর্মতু লয?

িার্ম ________________________________________________

ফেরশাে ফপতা/র্মাতাে সন্তাির্ট ফে এই পফেিারেে সারথ্ িাস েরে?  হযাাঁ

আপফি ফে সন্তারিে ভেণরপাষণ প্রদাি েরেি?
িা

বিিাফহে অিস্থা

LN িম্বে

__________________

LN িম্বে _____________________

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 16 – আরয় েথয
আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ ফে অথ্ে প্রাি হয়:
কিোে িীর্মা সুফিধা

হযাাঁ

1

সম্পূরক নির পত্ত আয় (SSI) সুনিধ (েেট এিং েেড ররল
কর্মাট)
2
সার্মাফেে ফিোপত্তা অক্ষর্মতা (SSD) সুফিধা
3
সার্মাফেে ফিোপত্তা ফিভে েশীলতা সুফিধা

4

সার্মাফেে ফিোপত্তা সাভে াইভাে সুফিধা

5

সার্মাফেে ফিোপত্তা অিসে সুফিধা

6

কেলরোি অিসে সুফিধা

7

অিসে সুফিধা (কপিশি)
েে, িন্ড, সঞ্চয় ইতযাফদ কথ্রে প্রাি ফিফভরিন্ড/সুদ।

8
9

ের্মীে ক্ষফতপূেণ

10

ফিউ ইয়েে কেট অক্ষর্মতা সুফিধা
সারিে বসফিেরদে কপিশি/সুফিধা/সাহার্য এিাং কদখারশািা

11
12

পািফলে অযাফসরেি অিুদাি

13

GI ফিভে েতা িোদ্দ

14

ফশক্ষা অিুদাি িা ঋণ

15

অিদাি/উপহাে (প্রাি)

16

িোে কেয়াে প্রদত্ত অোথ্ (প্রাি)

17

চাইল্ড সারপাটে কপরর্মন্ট (প্রাি)
র্াে কথ্রে প্রাি:________________________________________ 18
স্বার্মী/স্ত্রীে সর্মথ্েি (প্রাি)
19
িযফিগত অক্ষর্মতা িীর্মা - স্বাস্থয/দুর্েটিা িীর্মা পফলফস আয়
কিা-িলাট িীর্মা সুফিধা
ইউফিয়ি সুফিধা (োইে সুফিধা সহ)

20
21
22

ঋণ, ফশক্ষা োড়া অিযািয (প্রাি)
23
কোরিা ট্রাে কথ্রে আয় (এে র্মরধয আপফি িতে র্মারি অফধোেী, অতীরত
ফেরলি িা এখরিা িণ্টি হয়ফি এর্মি আয় অন্তভুে ি)
24
প্রফশক্ষণ িোদ্দ/ো ইরপন্ড
25
ভাড়াে আয় (প্রাি)

26

কিািোে/লোে আয় (প্রাি)

27

অনযোনয োয়
(অিুগ্রহ েরে
ফিফদে ষ্ট েরুি)

িা

কে

পফের্মাণ/র্মূলয ও েত ফদি পেপে

কে

পফের্মাণ/র্মূলয ও েত ফদি
পেপে

আয়
LN
িম্বে

উৎস
কোি

পফের্মাণ

রেরেিনো েরুন

✓ চাইল্ড সারপাটে ফিেফেগািে/পাস্-থ্রু
 িযাখযা েো

িারেট েো

✓ SNAP িয়স্ক/অক্ষর্ম ফিরদে শিা
✓ অক্ষর্মতা ফেফভউ
✓ ফেফসপশি ও কলসরর্মন্ট অিুদাি (শুধু SNAP)
✓ ফেফিউফে র্মযাফচাং অিুদাি
✓ গত িারেট কথ্রে আরয়ে পফেিতে ি

সর্ময়োল

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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েেিন: ফেেু ফেেু কর্মফিরেইি িারেট আরিদিোেী িা প্রাপেরে তারদে
গফণত আয় এে েতে ি দ্বাো তারদে কিিারেল েে ের্মারত কদয়। এগুফল হল
ফিরশষ খেচ র্া অভযন্তেীণ োেস্ব কসিা (Internal Revenue Service, IRS)
র্মািুষরে তারদে েে কর্াগয আয় কথ্রে েতে ি েেরত কদয়। েতে ি এখারি
উরেখ েরুি শুধু র্ফদ আপফি আপিাে েে ফেটারিে এর্ট দাফি েরে থ্ারেি।
ফশক্ষরেে খেচ

হযাাঁ

িা

কে

পফের্মাণ/র্মূলয ও েত দনাি
পেপে

পৃষ্ঠা 8

কে

পফের্মাণ/র্মূলয ও েত ফদি পেপে

1

স্বতন্ত্র অিসে অযাোউন্ট (IRA) েতে ি

2

োত্র ঋণ সুদ েতে ি

3

ফশক্ষা এিাং কিতি

4

ফেেু িযিসা সাংক্রান্ত খেচ (বসফিে, ফশল্পী, কিতিভু ি সেোফে ের্মেেতে া)
5
স্বাস্থয সাংক্রান্ত সঞ্চয় অযাোউন্ট েতে ি
6
চােফে-সাংক্রান্ত র্াতায়াত খেচ

7

আত্মের্মেসাংস্থারিে (S/E) েে সাংক্রান্ত েতে িরর্াগয অাংশ

8

S/E, সাধােণ এিাং র্মািসম্পন্ন পফেেল্পিা

9

S/E স্বাস্থয িীর্মা েতে ি

10

সর্মরয়ে পূরিে সঞ্চয় অপসােরণে েিয ভতুে ফে

11

প্রদত্ত ভেণপো ষণ

12

কদশীয় উৎপাদি োর্েক্রর্ম সাংক্রান্ত েতে ি

13

36 িম্বে লাইরি কর্াগ হওয়া অফতফেি অফভরর্ােি (IRS ির্মে 1040 র্মাত্র)14
আচোে MSA েতে ি

15

অনযোনয
অরভর োজন
(অিুগ্রহ েরে উরেখ
েরুি)
স্টসেশন 17 – সৎ-রপেোমোেো/অনোগর ে ো অরভেোসন অেস্থোয় রথি
পর মোরণ স্পন্স সংক্র ত েথয রয়রে
ফিরম্ন িফণেত প্রশ্নগুরলাে উত্তে ফদি।
আপিাে সারথ্ থ্াো কর্রোি সন্তারিে সৎ-ফপতা িা
র্মাতা, তাে ফে কোি ধেরণে সম্পদ েরয়রে িা
কোিো ধেরণে আয় গ্রহণ েরেি?

হযাাঁ

িা

কে?

ঠিোিা:

স্ট িোর ি

UIB

আপিাে গৃরহ ফে এর্মি কেউ আরেি ফর্ফি এেেি র্রথ্ষ্ট
পফের্মারণ অফভিাসি েযাটাসসহ অিাগফেে এিাং তাে
র্মাফেে ি র্ুিোরে ভফতে হওয়াে েিয স্প্িসে েরয়রে?
স্প্িসরেে িার্ম:

প্ররয়োজন

কিাি িাং:

সম্পূণি

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 18 – েমি সংস্থোন সংক্রোত েথ
আফর্ম িতে র্মারি:

 ের্মেেীিী

 স্বফিভে ে

কর্মাট আয় র্মাফেে ি িলাে ________________
(র্মেুফে, কিতি, অফতফেি সর্মরয়ে পাফেশ্রফর্মে,
েফর্মশি, এিাং িেফশস)
পাফেশ্রফর্মে প্রাি:  সািাফহে
ফদ্ব-সািাফহে

 কিোে
অনুর োযেৃে

র্মারস র্ত র্ণ্টা োে েো হয় _________________

িোইরি

CINTRAK/RFI/IRCS
1099

র্মাফসে

ের্মেসাংস্থারিে বিধতা

সিারহে কর্ েয়ফদি পাফেশ্রফর্মে প্রাি:

ফিরয়াগেতে াে িার্ম এিাং ঠিোিা:

আয়েে ফেটািে

1

__________________________________________________
__________________________________________________
 ের্মেেীিী
িতে র্মারি ফে আপিা ে সারথ্ কেউ থ্ারে:

আত্মের্মেসাংস্থাি োর্েপত্র

কিাি িাং. __________________

র্মেুফে ফিিন্ধ
ের্মে ফিিন্ধি ির্মে

 স্বফিভে ে

ফিভে েতা/চাইল্ড কেয়াে ির্মে/ফিিৃফত
ইিিের্মাল চাইল্ড কেয়াে প্রদািোেীে অিুরর্মাদি

কে: _________________________________________________
কর্মাট আয় র্মাফেে ি িলাে ________________
পাফেশ্রফর্মে প্রাি:  সািাফহে
ফদ্ব-সািাফহে

েোগজপে

র্মারস র্ত র্ণ্টা োে েো হয় _________________
র্মাফসে
সিারহে কর্ েয়ফদি পাফেশ্রফর্মে প্রাি:

2

ফিরয়াগেতে াে িার্ম এিাং ঠিোিা:
______________________________________________

প্ররয়োজন

কিাি িাং. __________________

CAP

______________________________________________

অক্ষর্মতা

 হযাাঁ

 িা

আপিাে সারথ্ র্াো িাস েরেি তারদে র্মরধয কথ্রে ফে কেউ তারদে ফিরয়াগেতে া  হযাাঁ
কথ্রে স্বাস্থয িীর্মা কপরয়রেি?

 িা

আপিাে ফিরয়াগেতে া ফে আপিারে স্বাস্থয িীর্মা প্রদাি েরেরেি?

কে: _________________________________________

ের্মেসাংস্থাি
TPHI/COBRA
UIB

3

িীর্মা কোম্পাফিে িার্ম: _________________________________________________________
আপিাে িা আপিাে সারথ্ র্াো িাস েরেি তারদে র্মরধয কেউ ফে এর্মি আরেি  হযাাঁ
কর্ ফর্ফি েরর্মেে সুিারদ এের্ট ফশশু িা তাে প্রফত ফিভে ে েরেি এর্মি োরো
েক্ষণারিক্ষরণে খেচ পাি?

কে: _________________________________________

4
 হযাাঁ

 িা

5

সম্পূণি

রেরেিনো েরুন

✓ ইাংরেফেরত সীফর্মত দক্ষতা
✓

উপাফেেত আয়েে কক্রফিট (PUB-4786 কদখুি)

✓ পর্োয়ক্রফর্মে ফেরপাটে েোে আিশযে সাংক্রান্ত িযাখযা প্রদাি
✓ আরয় সঠিে ক্ষফতে পফের্মাণ
✓ P.A.S.S. আরয়ে পফের্মাণ এিাং উৎস
✓ েেসাংক্রান্ত ফিরষধাজ্ঞা

ের্মীে ক্ষফতপূেণ

✓ সার্মফয়ে ের্মেসাংস্থাি

ড্রাগ/র্মাদে

✓ অক্ষর্মতা ফেফভউ

গৃহ ফির্োতি

✓ স্বতন্ত্র উন্নয়ি অযাোউন্ট (Individual Development
Account, IDA)
✓ ইোিুর্ায়ী প্রস্থাি

ফেফিউফে িগদ সহায়তা

 িা

কে: _________________________________________

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি োরো ফে অিযািয-ের্মে সাংক্রান্ত খেচ
েরয়েো?

স্ট িোর ি

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।

LDSS-3174-BE পুর ো স্টেরে (Rev. 10/18)

পৃষ্ঠা 10

র্ফদ ের্মেেীিী িা হরয় থ্ারেি, তাহরল কশষ েরি আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি কেউ
োে েরেফেল?
কে: _________________________________________

রশশু/রনভি েো ী

কে প্রদাি েরে

েখি: __________________________

কোথ্ায়: __________________________________________________________________________

6

পফের্মাণ
$
$

কেি তু ফর্ম (িা তাো) োে েো িন্ধ েরেফেরল? ___________________________________________________

$

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি কেউ ফে কিোেরত্বে েিয দারয়ে েরেফেরলি?
র্ফদ হযাাঁ হয়, কে? _______________________

$

 হযাাঁ  িা

$

েখি?: ________________

$

দারয়ে েোে েযাটাস:  গ্রহণ হরয়রে  িাফতল হরয়রে  অরপক্ষর্মাণ

$

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি কেউ ফে েখরিা ধর্মের্রট অাংশগ্রহণ
েরেরেি?

 হযা া

 িা

$

7

কে: _________________________________________
েখি ধর্মের্ট শুরু হরয়ফেল: ___________________________
আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি কেউ ফে অফভিাসী িা কর্মৌসুর্মী খার্মাে
ের্মেচা ো ?

 হযাাঁ

 িা

কে: _________________________________________

8

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি প্রািিয়স্ক োরো ফে কোরিা ফচফেৎসাধীি অিস্থা েরয়রে র্া োে েোে ক্ষর্মতায়
িাাঁধা কদয় িা েফর্মরয় কদয়?  হযাাঁ  িা
কে:____________________________________
সীর্মািদ্ধতা িণেিা েরুি: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

আপফি ফে আে এের্ট চা েফেরত কর্াগ ফদরত পােরিি?

 হযাাঁ

 িা

9
10

র্ফদ িা হয়, কেি?________________________________________________________________________
আপফি ফে ধেরিে োে েেরত চাি?_________________________________________
________________________________________________________________________________

11

ক্ষণোরেক্ষরণ খ ি

িার্ম

িয়স

েক্ষণারিক্ষণোেীে িার্ম

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 19 – রশক্ষো/স্টেরনং
আপফি সরিোচ্চ েতটু কু পড়ারশািা েরেরেি?
__ উচ্চফিদযালরয়ে ের্ম
র্ফদ তাই হয়, েরি কশষ কগ্রি সর্মাি হরয়ফেল? ______
__ এের্ট স্বতন্ত্র ফশক্ষা পফেেল্পিাে (Individualized Education Plan, IEP) সর্মািনা
__ উচ্চফিদযালয় ফিরলার্মা িা সর্মর্মারিে সাধােণ ফিরলার্মা (General Equivalency Diploma, GED) িা র্মাধযফর্মে সর্মাফিে
র্মূলযায়ি পেীক্ষা (TASC™)
__ অযারসাফসরয়ট ফিফগ্র (2-িেে েরলে ফিফগ্র)
1
__স্নাতে ফিফগ্র (4-িেে েরলে ফিফগ্র) িা কিফশ
গৃরহ আে োরো ফে এের্ট উচ্চফিদযালয় হরত ফিরলার্মা , িা সর্মর্মারিে সাধােণ ফিরলার্মা (GED)
 হযাাঁ
 িা
িা র্মাধযফর্মে সর্মাফিে র্মূলযায়ি পেীক্ষা (TASC™), িা উচ্চ ফশক্ষা েরয়রে?
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অনুর োযেৃে

েোগজপে

িোইরি

স্কু ল উপফস্থফত র্াচাইেেণ
(LDSS-3708)
ফশক্ষাসাংক্রান্ত অিুদাি ওয়ােে শীট
ফশশু েক্ষণারিক্ষণ ফিিৃতনা

র্ফদ হযাাঁ হয়, কে: _______________
অেেিেৃ ত ফিফগ্র: _________________

প্ররয়োজন

সম্পন্ন হওয়াে তাফেখ: _________________

2

স্ট িোর ি

সম্পূণি

সহায়তাোেী কসিাসর্মূহ

আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ সহায়তা পািাে লরক্ষয ফেসার্টেফিরেশরিে আরিদি োফিরয়রেি িা পারেি এর্মি
ফেেু হরল োিাি:
গে 12 মোরস কোরিা প্রফশক্ষণ কপ্রাগ্রারর্ম অাংশ ফিরয়রে িা এখি ফিরে?
 হযাাঁ
 িা

হযাাঁ

িা

18 কথ্রে 49 িেরেে র্মরধয কেউ ফে আরে কর্ অরধেে সর্মরয়ে েিয েরলরে র্ায় িা র্াে
র্মরধয SNAP ফশক্ষাথ্ীরদে কর্াগযতা েরয়রে?

রেরেিনো েরুন





স্কু ল িা কট্রফিাংরয় র্াওয়াে েিয ফশশু িা ফিভে েোেীে েক্ষণারিক্ষরণে অথ্ে প্রদাি েরেি
এর্মি কেউ ফে আরেি?





োর্েক্রর্ম
শুরু েোে তাফেখ ________________________________

এখারি ফে 16-19 িেে িয়সী িািা িা র্মা েরয়রেি র্াে কোরিা উচ্চফিদযালয় িা
সর্মর্মারিে কোি ফিরলার্মা কিই এিাং স্কু রল র্ারেি িা?





কশষ েোে তাফেখ _______________________________

কট্রফিাংরয় েরয়রেি এর্মি কেউ আরেি?













কে
কোথ্ায়

3

16 িেে িা তাে কিফশ িয়রসে এিাং স্কু ল িা েরলরে র্ারে ফেিা?

 হযাাঁ

কে

অিয কোরিা ধেরিে সহায়তার্মূলে কসিা ফে প্ররর্ােয?

 িা

কোরিা ধেরিে কট্রফিাং সাংক্রান্ত খেচ েরয়রে ফে?

4

কোথ্ায়
প্রফশক্ষণ ভাতা পারে? হযাাঁ

 িা

5

কে _________________________________________ পফের্মাণ: র্মাফেে ি িলাে
ফশক্ষা অিুদাি িা ঋণ পারে? হযাাঁ
কে

 িা

কে
সাকুল

স্কু ল

6

________________________________________ পফের্মাণ: র্মাফেে ি িলাে _______________

16 িেরেে ের্ম কেউ এিাং স্কু রল র্ারে ফেিা?

কে

___

 হযাাঁ

 িা

7
কে
স্কু ল
কে
স্কু ল

5

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 20 - সম্পদ সংক্রোত েথয
আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ ফেসার্টেিাই েেরে ফেিা:

হযাাঁ

িগদ অথ্ে েরয়রে

1

কচফোং অযাোউন্ট(সর্মূহ) েরয়রে

2

সঞ্চয় অযাোউন্ট(সর্মূহ) িা আর্মািরতে সার্টেফিরেট(সর্মূহ) েরয়রে

3

কক্রফিট ইউফিয়ি অযাোউন্ট(সর্মূহ) েরয়েো

4

েীিি িীর্মা েরয়রে

5

িা

হযাাঁ হরল, পফের্মাণ

কে

হযাাঁ হরল, পফের্মাণ

কে

$

প্ররয়োজন

স্ট িোর ি

সম্পূণি

আইফি

$

সম্পদ

এের্ট কর্মাটের্াি
িা অিযািয র্ািিাহরিে র্মাফলোিা িা ফিিন্ধি েরয়রে:

জীেন েীমো
র্মুখয র্মূলয

িগদ র্মূলয

িেে ________ কর্মে/র্মরিল ____________________________
িেে ________ কর্মে/র্মরিল ____________________________
অিযািয______________________________________________

6

েে, িন্ড, সার্টেফিরেট িা ফর্মউচু য়াল িান্ড আরে

7

কসফভাং িন্ড আরে

8

IRA, কেরয়াগ (Keogh), 401(k) িা ফিলফম্বত ক্ষফতপূেরণে অযাোউন্ট আরে

9

প্রতযাহাে েো র্ারি িা এর্মি ধেরিে ট্রাে আরে

অনুর োযেৃে

10

েোগজপে

সম্পদ কচেফলে

দািি েোে তহফিল আরে

11

এের্ট দািরিে স্থাি আরে

12

ফিরেে িাফড় আরে

13

ফেরয়ল এরেট আরে, র্াে র্মরধয আয় েরে এিাং
আয় েরে িা এর্মি সম্পফত্ত েরয়রে

14

আয় েে ফেিারন্ডে উপর্ুি

15

এের্ট অযািুইর্ট আরে

16

গাফড়/র্ািিাহরিে ফিিন্ধি
(পুরোরিা র্মরিল)

এের্ট ট্রারেে উত্তোফধোেী

17

িযাঙ্ক োড়পত্র

িাোে র্মূলয
DMV োড়পত্র
িযাঙ্ক কেটরর্মন্ট
আরয়ে অযাসাইিরর্মন্ট
গাফড়/র্ািিাহরিে ফশরোিার্ম

RFI/OCA

এেটনা ট্রাে তহফিল, র্মার্মলাে কসরটলরর্মন্ট, উত্তোফধোেসূরত্র সম্পফত্ত িা অিয
কোরিা সূত্র কথ্রে আয় আশা েেরে
18
এের্ট "ইি ট্রাে" অযাোউন্ট আরে

19

এের্ট কসি ফিরপাফেট িাক্স আরে

20

উপরে উফেফখত কিই এর্মি সম্পদ আরে

21

1099

গত 36 র্মারস ফে কেউ (কর্র্মি স্বার্মী/স্ত্রী, এর্মিফে র্ফদ তাো ফেসার্টেফিরেশি িা
েরে িা আপিাে সারথ্ িা থ্ারে) কোরিা িগদ অথ্ে দাি েরেরে, িা কোরিা
ফেরয়ল এরেট, আয় িা িযফিগত সম্পফত্ত ফিফক্র/হস্তান্তে েরেরে?
22

রেরেিনো েরুন

গত 60 র্মারস ফে কেউ (কর্র্মি স্বার্মী/স্ত্রী, এর্মিফে র্ফদ তাো ফেসার্টেফিরেশি িা
েরে িা আপিাে সারথ্ িা থ্ারে) কোরিা ট্রাে বতেনা েরেরে িা কোরিা সম্পদ
কোরিা ট্রারে স্থািান্তে েরেরে?
র্ফদ হযাাঁ হয়, েখি? _______________________________________

23
োনেোহরন েথয

িেে

কর্মে

*অিযাহফতপ্রাি হরল,কেি?

র্মরিল

র্মাফলরেে িার্ম

NADA র্মূলয

ঋরণে পফের্মাণ

$

$

$

$

অিযাহফত
িা

হযাা*

পূিেস্বত্ব অফধোেী

অযাোউন্ট িম্বে

✓

সন্তারিে সম্পদ

✓

এেোলীি িড় টাো

✓

কিৌো, েযাম্পাে, কস্নারর্মািাইল

✓

স্বতন্ত্র উন্নয়ি অযাোউন্ট

✓

অিযাহফতপ্রাি র্ািিাহি

✓

EIC

✓

গত িারেট কথ্রে সম্পরদে পফেিতে ি

িোইরি

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 21 - স্টমরিেযোি েথয

অনুর োযেৃে

আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ ফেসার্টেিাই েেরে ফেিা:

হযাাঁ

কোরিা কর্মফিেযাল ফিল িা কর্মফিেযাল সম্পফেে ত িযয় আরে

1

এের্ট কস্প্ন্ড-িাউিসহ কর্মফিরেইি এ আরে

2

স্বাস্থয িা হাসপাতাল/দুর্েটিা িীর্মা েরয়রে (ফিরয়াগেতে াে কথ্রে প্রাি িীর্মা সহ)
3

িা

কর্মফিরেয়াে আরে (লাল, সাদা ও িীল োিে)
স্বাস্থয কসিে/িাফড়রত স্বাস্থয কসিা েরয়রে

4
5
6

অন্ধ, অসুস্থ িা অক্ষর্ম

7

কসখারি ফে ফিোশর্মূলে অক্ষর্মতাসহ কোরিা ফশশু আরে

8

কোরিা হাসপাতাল, িাফসোং কহার্ম িা অিয কর্মফিেযাল প্রফতষ্ঠারি আরে

9

এই ফেসার্টেফিরেশরিে 3 র্মাস পূিে পর্েন্ত কোরিা পফেরশাফধত িা অপফেরশাফধত
কর্মফিরেল ফিল আরে
10
র্মাদে িা অযালরোহল আসি ফেল িা আরে

11

িাফড়রত িা িযফিগত র্ে প্ররয়ােি

12

SSI কত আরে িা SSI-এে েিয আরিদি েরেরে

13

গভে িতী
গভে িতী হরল, সন্তাি প্রসরিে সম্ভািয তাফেখ: ____________________ 14
প্রতযাফশত ফশশুে সাংখযা: _________________________
র্মাদে অপিযিহাে িা অযালরোহল আসফিে ফচফেৎসা লাভ েরে

15

অক্ষর্মতা িা অসুস্থতাে োেণো ের্মপরক্ষ 12 র্মাস োে েেরত পােো ফি
16
12 র্মাস ধরে স্থায়ী হরয়রে িা হরি এর্মি কোরিা অক্ষর্মতা িা অসুস্থতাে োেরণ
ফে বদিফেি োেের্মে সীফর্মত হরয় কগরে?
17

র্ফদ হযাাঁ হয়, কে

18
কর্মফিরেইি িা কর্মফিরেয়াে োড়া অিযািয সেোফে এরেফি কোিো
কর্মফিেযাল ফিল প্রদাি েরেরে

র্মাদে/অযালরোহল ফিফিাং (LDSS-4571)
র্মাদে/অযালরোহল ফিিৃত
পরিরস নম্ব :

পফেরশাফধত িা অপফেরশাফধত কর্মফিেযাল ফিল

পর মোণ:

SSI আরিদি র্াচাইেেণ (শুযু PA-এ জনয)

েীমো স্টেোম্পোরন নোম:

স্টে পোরে:

েো ি ে ী েোর খ:

এই স্টসেশরন প্রশ্ন 7-এ উত্ত রে স্টসেশন 18 প্রশ্ন স্ট আরেদনেো ী
েো েো পর েোর
অনয স্টেোরনো সদসয এমন স্টেোরনো রেনো ো িরি
েোরদ েোজ ে ো ক্ষমেো েো য ন সীমোেদ্ধ হরয় োয়?

রেরেিনো েরুন

✓

AD/SSI সম্পফেে ত

✓

SNAP িয়স্ক/অক্ষর্ম ফিরদে শিা

✓

SNAP কর্মফিেযাল েতে ি

✓

TPHI কিেত

✓

কেিাে কর্াগযতা

✓

কক্রইগাে Kreiger (LDSS-3664)

✓

গৃহ ফির্োতি

✓

SSI কেিারেল

✓

উপাফেেত আয় কক্রফিট

✓

সম্পরদে পফেিতে ি

প্ররয়োজন

স্ট িোর ি

SSI (D-CAP)
অক্ষর্মতা ইন্টােফভউ (LDSS-1151)
কর্মফিেযাল ফেরপাটে (LDSS-486, 486t)
অক্ষর্মতা ফেরপাটে
AD
TPHI
ACCES-VR
CTHP
পফেিাে পফেেল্পিা
SSA (RSDI)
সারিে বসফিরেে সুফিধা
সারিে বসফিরেে োউরিফলাং
ফশশু স্বাস্থয সাংরর্ােি
COBRA উপর্ুিতা

িাফড়রত র্ে
NYSoH
শুধু-MA (DOH-4220)

19

অিয কোরিা স্বাস্থয িীর্মাে খেচ ফদরত আপিাে শােীফেে িা র্মািফসে স্বাস্থয িা
ফিোপত্তাে ক্ষফত হরত পারে, এিাং/অথ্িা এর্ট আরিদি িা কর্মফিরেইি েফশরদে
কগাপিীয়তা খিে েেরত পারে?
20

িোইরি

কর্মফিেযাল/সাইরোলফেেযাল ফিিৃফত

িারসেে সাহার্য কসিা

গত দুই িেরেে র্মরধয এের্ট সড়ে দুর্েটিা িা ের্মেস্থরল দুর্েটিাে ফশোে

হযাাঁ হরল, কোি এরেফি _____________________

েোগজপে

গভে ািস্থাে ফিিৃফত

েে রদন প প পর রশোরযে হয়:

এেেি ফিরয়াগেতে াে র্মাধযরর্ম স্বাস্থয িীর্মা েরয়েো

LDSS-3174-BE পুর ো স্টেরে (Rev. 10/18)

SSI সম্পফেে ত/দীর্েরর্ময়াফদ র্ে
(DOH-4220 সারথ্ সম্পূেে A)
LDSS-4526 িা স্থািীয় সর্মতু লয

সম্পূণি

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্ট রেোঅযোরিভ
স্টমরিরেইি

স্টে

েোর খ

স্টে
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পর মোণ িিো

পুন োেৃরত্তমূিে
স্টমরিেযোি খ ি

স্টমরিেযোি রেি:

 হযাাঁ

TPHI:

 িা

 হযাাঁ

 িা

স্বোস্থয পর েল্পনো রনেি োিন
কর্মফিরেইরদে অন্তভুে ি কিফশে ভাগ র্মািুষরে এের্ট িযিস্থাফপত স্বাস্থয পফেেল্পিাে অাংশ হরত হয় র্ফদ িা তাো কোরিা োেরণ অিযাহফত কপরয় থ্ারে। এের্ট স্বাস্থয পফেেল্পিা িাোই েেরত এই কসেশির্ট পূেণ েরুি। আপফি র্দনা িা োরিি কর্ েী েী স্বাস্থয পফেেল্পিা
আরে, আপিাে ের্মীরে ফেরজ্ঞস েরুি িা 1-800-505-5678 এ কিাি েরুি।
আপফি কর্র্টে অাংশ হরিি কসই পফেেল্পিাে িার্ম

পদফি

িার্ম

েন্মতাফেখ
ফলঙ্গ
র্মাস/ফদি/িেে পুরুষ/িােী

আইফি িম্বে (কর্মফিরেইি োিে
কথ্রে র্ফদ আপিাে তা থ্ারে)

কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে
(গভে িতী হরল আিফশযে িয়)

পাোফথ্ফর্মে কসিা প্রদািোেী (Primary
Care Provider, PCP) িা স্বাস্থয কেন্দ্র
(িতে র্মাি প্রদািোেী হরল র্টে ফচহ্ন ফদি)

OB/GYN -এে িার্ম এিাং আইফি
(িতে র্মাি প্রদািোেী হরল র্টে ফচহ্ন
ফদি)





স্টসেশন 22 – আশ্রয়

অনুর োযেৃে
আশ্রয় খ ি

আপিাে িাফড়ওয়ালাে িার্ম েী?
______________________________________________________________________

A. েক্ষ ও কিািে

আপিাে িাফড়ওয়ালাে ঠিোিা েী?

B. ভাড়া

) _________________________________________________________
িা

কেেরিেে োরোর্মাে
ঐফেে িাাঁধা
আিফশযে িাাঁধা
সািফসিাইেি আিাসি

2. সুদ

আপিাে িাফড়ওয়ালাে কিাি িম্বে েী?

হযাাঁ

ভাড়ার্টয়াে কেেিে

1. আসল

_______________________________________________________________________

হযাাঁ হরল, পফের্মাণ

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি োরো ফে কোরিা ভাড়া,
িন্ধে িা অিযািয আশ্রয় সাংক্রান্ত খেচ আরে?

$

আপিাে িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি োরো ফে ভাড়া িা
অিযািয আশ্রয় খেচ োড়া কোরিা তাপ ফিল আরে?

$

িোইরি

ভাড়াে েফশদ

D. িন্ধে কপরর্মন্ট

_______________________________________________________________________

েোগজপে

িাফড়ওয়ালাে ফিিৃফত

C. কট্রইলাে লরটে ভাড়া

_______________________________________________________________________

(

মোরসে প্রেৃে খ ি






িন্ধে/ফশরোিার্ম কখাাঁো

3. সম্পফত্তে েে
(স্কু ল েে অন্তভুে ি)
4. িাফড়ে র্মাফলরেে
িীর্মা (আগুি িীর্মা
অন্তভুে ি)

কসেশি 8 লীে িা ফিিৃফত
কসেশি 8 অফিস
সম্পফত্তে পূিেস্বত্ব
আশ্রয়/ইউর্টফলর্ট পুিঃপফেরশাধ চু ফি
রেরেিনো েরুন

5. িন্ধরেে অন্তভুে ি
েে (এসরক্রা
কপরর্মন্ট)
6. র্াচাই (ফসউয়াে
ইতযাফদ)
E. কর্মাট িন্ধে
কপরর্মন্ট(লাইি 1-6)
স্টমোে
(লাইি A-E)

✓ ইউর্টফলর্ট এিাং/িা জ্বালাফি িাাঁধা
✓ ইউর্টফলর্ট গযাোফন্ট
✓ HEAP
✓ সািফসিাইেি আিাসরি কর্মাট ভাড়া কদখারি, র্মরেরলে পফের্মাণ িয়
✓ িোে-কেয়াে সম্পফেে ত অফতফেি অথ্ে
✓ SNAP পফেিারেে গঠি ফিয়র্ম
✓ SNAP িয়স্ক/অক্ষর্ম ফিরদে শিা
✓ ফেরয়ল সম্পদ েে কক্রফিট
✓ এইিস/এইচ আই ফভ েরুফে আশ্রয় অথ্ে
✓ সম্পফত্তে পূিেস্বত্ব
✓ র্ফদ আশ্ররয়ে খেচ/থ্াোে োয়গা এোফধে পফেিাে ভাগাভাফগ েরে কিয়

এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 22 – আশ্রয় (অেযোহে)
আপিাে িা আপিাে সারথ্ িাস েরে এর্মি োরো ফে ভাড়া িা
অিযািয আশ্রয় খেচ োড়া ফিরম্নে কোরিা খড়চ আেো?

হযাাঁ

িা

হযাাঁ হরল, পফের্মাণ

ফিদুযৎ (তাপ োড়া অিয প্ররয়ােরি, কর্র্মি আরলা, োন্না, গের্ম পাফি
ইতযাফদ)
1

$

প্রােৃ ফতে গযাস (তাপ োড়া অিয প্ররয়ােরি, কর্র্মি আরলা, োন্না,
গের্ম পাফি ইতযাফদ)
2

$

পাফি

3

$

শীতাতপ ফিয়ন্ত্রণ

4

$

কপ্রারপি (তাপ োড়া অিয প্ররয়ােরি)

5

$

ফসউয়াে

6

$

র্ময়লা

7

$

অিযািয ইউর্টফলর্ট ও খেচ

8

$

ম িিক খরচ

ম িিক প্রকৃত খরচ

ডর িোর

নোম

অ্য ক উন্ট নম্বর

বর ির্ট েো নোরম?
(স্ট েরিি েোরেোমো )

ভ ড় টিয় কক করকডড
অ্নুয য়ী?

A. তাপ*
B. ফিদুযৎ (োন্না, আরলা, গের্ম পাফি)
C. গযাস (োন্না, আরলা, গের্ম পাফি)
D. ফলকুইি কপ্রারপি গযাস
E. অিযািয ইউর্টফলর্ট িা খেচ
F. শীতাতপ ফিয়ন্ত্রণ
G. ইউর্টফলর্ট ইিেরলে খেচ
H. ফসউয়াে
I. র্ময়লা

ফিফদে ষ্ট েরুি __________________

J. পাফি

আপিনা েনা এের্ট পািফলে আিাসরি থ্ারেি?

9

আপফি ফে কসেশি 8, HUD, িা অিয সািফসিাইেি আিাসরি
থ্ারেি?
10
আপফি ফে এের্ট র্মাদে/অযালরোহল িযাফসফলর্টরত থ্ারেি?

*প্রোথরমে েোপ য রন র্টে রিহ্ন রদন:
 প্রােৃ ফতে গযাস
 কতল
 কেরোফসি
 প্ররপি

11

 PSC ইরলফিে
 ফর্মউফিফসপযাল বিদুযফতে

অরের ি েথয
স্টসেশন 23 – অনযোনয খ ি
আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ ফেসার্টেিাই েেেো
ফেিা:
চাইল্ড সারপাটে পফেরশাধ েরে
1
স্বার্মী/স্ত্রীে সর্মথ্েি অথ্ে প্রদাি েরে
2
চাইল্ড কেয়ারেে েিয অথ্ে প্রদাি েরে
3
ফিভে েশীরলে খেচ দাি েরে
4
র্টউশি, ফি িা অিযািয ফশক্ষাে খেচ প্রদাি েরে

হযাাঁ

িা

$

5

$

 হযাাঁ
7

েত র্ির্ি আইিগতভারি িাধয SNAP HH এ
পফেরশফধত
ফশশু
হযাাঁ

$
$
$
$

অফতফেি খেচ আরে (কর্র্মি, গাফড়ে কপরর্মন্ট, গাফড়ে িীর্মাে
কপরর্মন্ট, কক্রফিট োিে কপরর্মন্ট, অিযািয ঋণ কপরর্মন্ট ইতযাফদ)
ফিফদে ষ্ট েরুি _______________________________
6
আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েেরে এর্মি কোরিা
ফেসার্টেফিরেশিোেীে ফে 21 িেরেে ের্ম িয়সী সন্তারিে
েিয চাইল্ড কেয়াে প্রদাি চাে র্মারসে কিফশ সর্ময় ধরে
িাফে?

হার্াাঁ হরল, পফের্মাণ

 িা

িা

হযাাঁ

িা

 েয়লা
 োঠ

 অিযািয ________________________

এই আরেদনপরে গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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স্টসেশন 24 – অনযোনয েথয
আপফি ফে কোি কহার্ম কিফলভাফে িা েফর্মউিাল িাইফিাং কসিাে োে কথ্রে খািাে
কেরিি িা কেিাে পফেেল্পিা োরখি?
8
আপফি েনা িাফড়রত খািাে োন্না িা প্রস্তুত েেরত পারেি?

9

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে েখরিা র্মাফেে ি কসিািাফহিীরত
োে েরেেো?
কে? ________________________________________
10

 হযাাঁ

 িা

 হযাাঁ

 িা

 হযাাঁ

 িা

11

 হযাাঁ

 িা

আপিাে পফেিারেে কেউ ফে র্মাফেে ি কসিািাফহিীরত ফেল িা আরে এর্মি োরো
উপে ফিভে েশীল?
কে? ________________________________________
12

 হযাাঁ

 িা

আপিাে স্বার্মী/স্ত্রী ফে েখরিা র্মাফেে ি কসিািাফহিীরত োে েরেরে?

আপফি িা আপিাে সারথ্ থ্ারে এর্মি কেউ ফেসার্টেিাই েেরে ফেিা:

সারিে বসফিে
অিস্থা

সারিে বসফিে
কোি

প্ররয়োজন

স্ট িোর ি

সম্পূণি

রেরেিনো েরুন

কসিা

✓ SNAP ফিভে ে েতে ি

UIB

✓ ফিসেযাল দাফয়রত্বে কেলা (SSL 62.5)

অনুর োযেৃে

েোগজপে

িোইরি

চাইল্ড/ফিভে েশীল কেয়াে ফিিৃফত
ফেকুপরর্মন্টস

হযাাঁ

িা

আউটেযাফন্ডাং ওভােরপরর্মন্ট

কে

অর্মীর্মাাংফসত অরর্াগযতা

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েেরে এর্মি কোরিা ফেসার্টেফিরেশিোেীে ফে গত
দুইর্ট র্মারসে র্মরধয ফিউ ইয়েে কেরটে অিয কোরিা োউফন্টরত চরল কগরে?
আপফি িা আপিাে সাথ্ো িাস েেরে এর্মি কোরিা আরিদিোেীে ফে কোরিা
সর্ময় পািফলে অযাফসরেি এিাং/অথ্িা SNAP কথ্রে কধাাঁো/ ইন্টােিযাশিাল কপ্রাগ্রার্ম
ভারয়ারলশি (Intentional Program Violation, IPV)-এে োেরণ অরর্াগয কর্াফষত
হরয়রে?

রদ স্টমোে খ ি (েোরজে রনযি ো রণ েযেহৃে হয় নো এমন খ ি অতভি ু ি হরে) আরয় স্টেরশ হয় (PA অনুদোন সহ), েোহরি
সংসো েীভোরে িিরে?
রেরেিনো েরুন

আপফি িা আপিাে সারথ্ িাস েেরে এর্মি কোরিা আরিদিোেীে ফে েখরিা এর্মি
কোরিা সুফিধা কপরয়রেি র্াে েিয আপিাো উপর্ুি িি এিাং র্া এই িা অিয
এরেফিরে পূণেরূরপ কিেত কদওয়া হয়ফি?

প্রেৃ ত খেচ

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে দুই িা তরতাফধে কেরট PA
পাওয়াে েিয ভু য়া ফিিৃফত িা িাসস্থারিে েথ্া িরল কদাষী সািযস্ত হরয়রেি?

প্রেৃ ত খেচ

$

✓ প্রেৃ ত খেচ, আশ্রয়, জ্বালাফি/ইউর্টফলর্ট খেচ,
কটফলরিাি খেচ ইতযাফদ অন্তভুে ি হরি।
✓ প্রেৃ ত আশ্রয়
✓ প্রেৃ ত জ্বালাফি/ইউর্টফলর্ট খেচ

$

✓ কটফলরিাি খেচ
✓ গাফড়ে খেচ
✓ আসিাি/অযালারয়ি ভাড়া

=পাথ্েেয

$

✓ কেিল র্টফভ
✓ র্টউশি
✓ ফিরেে পরেট কথ্রে খেচ েো কর্মফিেযাল িযয়

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে 22 কসরেম্বে, 1996 সারলে পে
কধাাঁোে সাহার্াকর্ এোফধে SNAP সুফিধা গ্রহরণে িরল কদাষী সািযস্ত হরয়রেি?
র্মরেল ফে পাথ্েরেযে েিয অিদাি প্রাি হয়

 হযাাঁ  িা

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে 22 কসরেম্বে, 1996 সারলে পে
কর্মাট 500 র্মাফেে ি িলারেে কিফশ র্মূরলযে SNAP সুফিধা কেিাে িা ফিফক্রে িরল
কদাষী সািযস্ত হরয়রেি?

র্ফদ হযাাঁ হয়, োে কথ্রে? __________________________

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে আরেয়াস্ত্র, কগালািারুদ, ফিরফােে
িা র্মাদে কলিরদরি SNAP িযিহাে েরে কদাষী সািযস্ত হরয়রেি?

এই ফেসার্টেফিরেশরি প্রদত্ত তরথ্যে ফভফত্তরত, ফিভাগর্ট পুিফিেরিচিা েরুি। ফিরশষ েরে PA-এে েিয ফিরম্নে
ফিষয়গুফল ফিরিচিা েরুি:

আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে প্রফসফেউশি, কহিােত, কিৌেদাফে
অপোধ িা কিৌেদাফে অপোধ েোে কচষ্টাে পে আইি প্ররয়াগোেী সাংস্থাে োে
কথ্রে পালারেি?
আপফি িা আপিাে পফেিারেে কোরিা সদসয ফে প্ররিশি িা পযারোল লঙ্ঘি েেরে?

সম্পরত্ত হিোত অেস্থো
হযোাঁ আরম ের রে  আরম ের রন  PA িা SNAP সুফিধা পাওয়াে েিয আর্মাে কোরিা সম্পফত্ত োউরে
ফিফক্র, হস্তান্তে িা দাি েফে। ফি

• উপর্ুি ফশশুে অিস্থা
• গুরুত্বপূণে িযফি অিস্থা
• পাফেিাফেে সহায়তা সম্প্রসােণ
ফিভাগ হল _____________________________________________
িফথ্ভু ি েরেরে _________________________________________
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এই র সোর্টিরিরেশন িরমি গোঢ় অংশগুরিরে রিখরেন নো।
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দ্রিেযঃ/মতেয

স্টনোর্টশ, অযোসোইনরমন্ট, অনুরমোদন, ও অনুমরে
স্টসোশযোি রসরেউর র্ট নম্ব সংগ্রহ ও েযেহো - কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে (Social Security Numbers, SSNs) সাংগ্রহ েোে েিয 2008-এে খাদয ও পুফষ্ট আইি (সাংরশাফধত) অিুসারে, সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম
(SNAP) এে েিার্ পফেিারেে প্রফতর্ট সদসয অিুরর্মাফদত হরি। SNAP-এে েিয আরিদি েেরল সুফিধা পাওয়াে েিয অিশযই তাে SSN থ্ােরত হরি। আপফি িা আরিদিোেী কর্ োরো র্ফদ SSN িা থ্ারে, তাহরল তারে
কসাশযাল ফসফেউফের্ট প্রশাসরিে োরে SSN-এে েিয আরিদি েেরত হরি (ফভফেট www.SSA.gov িা কিাি েরুি 1-800-772-1213)।
এই ফেসার্টেফিরেশি িরর্মেে অিয কর্সি কপ্রাগ্রারর্মে েিয SSN প্ররয়ােি, কসগুফলে েিয SSN সাংগ্রহ আিশযে এিাং ফিরচে কর্রোরিা এের্ট িা এোফধে আইি অিুর্ায়ী তা অিুরর্মাফদত: সার্মাফেে ফিোপত্তা আইি (42 র্মাফেে ি কোি
405) এে কসেশি 205(c) , সার্মাফেে ফিোপত্তা আইি (42 র্মাফেে ি কোি 1320b-7) এে কসেশি 1137 এিাং কগাপিীয়তা আইি 1974 এে কসেশি 7(a)(2)। আপিাে কোরিা প্রশ্ন থ্ােরল আপিাে ফিরদে শািলী িই (PUB-1313
পুরো কেরট) কদখুি িা আপিাে সার্মাফেে কসিা কেলাে সারথ্ েথ্া িলুি।
আপিাে পফেিাে সহায়তা িা সুফিধা কভারগে েিয উপর্ুি ফেিা িা আপিারদে প্রাি সহায়তা িা সুফিধা অিযাহত োখা হরি ফেিা তা ফিণেয় েেরত আর্মো এই সাংগৃফহত তথ্য িযিহাে েেরিা। এই তথ্য িযিহাে েো হরি পফেচয় কচে
েেরত, উপাফেেত ও অিুপাফেেত আয় র্াচাই েেরত, আরিদিোেী িা প্রাপরেে ফিরুরদ্দশ ফপতা র্মাতা স্বাস্বয কসিা কপরত পারে ফেিা তা ফিোণয় েো, আরিদিোেী িা প্রাপে চাইল্ড িা স্বার্মী/স্ত্রীে সর্মথ্েি কপরত পারে ফেিা তা ফিিেয়
েো, এিাং আরিদিোেী িা প্রাপে অথ্ে িা অিয সাহার্য কপরত পারে ফেিা তা ফিিেয় েো। আর্মো েফম্পউটাে র্মযাফচাং কপ্রাগ্রার্ম ফদরয় এই তরথ্যে সতযতা র্াচাই েেরিা। এই তথ্য কপ্রাগ্রারর্মে িনায়র্ম কর্মরি চলা হরে ফেিা তা পর্েরিক্ষণ
েেরত এিাং কপ্রাগ্রার্ম িযিস্থাপিাে েিযও িযিহৃত হরি। আপফি আর্মারদে কর্ তথ্য ফদরয়রেি তা এভারি িযিহাে েো োড়াও, কেট কহার্ম এিাফেে অযাফসরেি কপ্রাগ্রার্ম (Home Energy Assistance Program, HEAP) কথ্রে সুফিধা
পাওয়া সি র্মািুরষে পফেসাংখযাি বতফেে েিযও এই তথ্য িযিহাে েেরি (ফিরচ কদখুি)।
আইি এড়ারত পাফলরয় র্াওয়া িযফিরদে আটে েোে উরদ্দরশয এই তথ্যর্ট অিযািয কেট ও কিিারেল সাংস্থাে আিুষ্ঠাফিে পেীক্ষাে েিয এিাং আইি প্ররয়াগোেী ের্মেেতে ারদে োরে প্রোশ েো কর্রত পারে। SSN-সহ, পেনািাে
সহায়তা এিাংরসির্ট কিট সহায়তাে েিয আরিদিোেীে সাংগৃহীত তথ্যগুফল েুফে পুল গঠরি সহায়তা েোে েিয িযিহাে েো কর্রত পারে। র্ফদ আপিাে পফেিারেে ফিরুরদ্ধ এের্ট SNAP দাফি উত্থাফপত হয়, তাহরল সি SSN-সহ
এই ফেসার্টেফিরেশরিে তথ্য কিিারেল ও কেরটে সাংস্থাগুফলে সারথ্ সারথ্ িযফিগত দাফিে সাংস্থাি সাংস্থাগুফলে োরে দাফি সাংগ্ররহে পদরক্ষরপে েিযও উরেখ েো কর্রত পারে।
উপর্ুি িয় পফেিারেে এর্মি সদসযরদে SSNও িযিহাে েো হরি এিাং উপরেে পদ্ধফতরত প্রোশ েো হরি।
আপফি আর্মারদে কর্ তথ্য ফদরয়রেি তা এভারি িযিহাে েো োড়াও, কেট HEAP কথ্রে সুফিধা পাওয়া সি র্মািুরষে পফেসাংখযাি বতফেে েিযও এই তথ্য িযিহাে েেরি। সার্মাফেে কসিা কেলা তারদে সম্ভািয সরিোত্তর্ম োে েেরে
তা ফিফিত েোে েিয তথ্যগুফল কেরটে র্মাণ ফিয়ন্ত্ররণে েিয িযিহাে েো হয়। এর্ট আপিাে শফি সেিোহোেী র্াচাই এিাং ফিরক্রতারদে ফিফদে ষ্ট অথ্ে প্রদাি েেরত িযিহৃত হয়।
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বেষময নো ে ো রেজ্ঞরপ্ত - এই প্রফতষ্ঠাির্টে েিয োফত, িণে, োতীয় উৎস, অক্ষর্মতা, িয়স, ফলঙ্গ এিাং ফেেু কক্ষরত্র ধর্মে িা োেনিফতে ফিশ্বারসে ফভফত্তরত বিষর্মযর্মূলে ফসদ্ধান্ত গ্রহণ ফিফষদ্ধ।
র্মাফেে ি র্ুিোরেে েৃ ফষ ফিভাগ (United States Department of Agriculture, USDA), USDA দ্বাো পফেচাফলত িা অথ্োফয়ত কোরিা কপ্রাগ্রার্ম িা োর্েেলারপ োফত, িণে, োতীয় উৎস, ফলঙ্গ, ধর্মীয় দল, অক্ষর্মতা, িয়স,
োেনিফতে ফিশ্বাস িা ফিপর্েয় িা পূিেিতী িাগফেে অফধোে োর্েেলারপে েিয বিষর্ময ফিফষদ্ধ েরে।
অক্ষর্ম র্মািুষ র্ারদে কপ্রাগ্রার্ম তরথ্যে েিয ফিেল্প কর্াগারর্াগ র্মাধযর্ম প্ররয়ােি (কর্র্মি, কেইল, িড় অক্ষরে োপারিা, অফিওরটপ, র্মাফেে ি সাইি লযাঙ্গুরয়ে ইতযাফদ) তাো কর্ই (স্থািীয় িা কেরটে) এরেফিে োরে সুফিধা প্রাফিে েিয আরিদি
েরেরে তারদে সারথ্ কর্াগারর্াগ েো। র্াো িফধে, োরি ের্ম শুরি িা িাে প্রফতিন্ধী তাো (800) 877-8339 এ কিাি েরে কিিারেল ফেরল সাফভে স (Federal Relay Service) এে র্মাধযরর্ম USDA-এে সারথ্ কর্াগারর্াগ েেরত
পােরি। পাশাপাফশ, কপ্রাগ্রারর্মে তথ্য ইাংরেফে োড়া অিয ভাষায় পাওয়া কর্রত পারে।
সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রারর্ম (SNAP) বিষরর্মযে অফভরর্াগ দাফখল েেরত, USDA কপ্রাগ্রার্ম বিষর্ময অফভরর্াগ ির্মে (USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) পূেণ েরুি, র্া অিলাইরি পাওয়া র্ারি
এখারি: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, এিাং কর্রোরিা USDA অফিরসও পাওয়া র্ারি, অথ্িা USDA কে এের্ট ফচঠি ফলখুি এিাং ফচঠিরত কসই সি তথ্য ফদি র্া িরর্মে চাওয়া হরয়রে। অফভরর্াগ িরর্মেে
এের্ট অিুফলফপ অিুরোধ েেরত, কিাি েরুি (866) 632-9992। USDA কে আপিাে সম্পূণে ির্মে িা ফচঠি ের্মা ফদি:
(1) ফচঠিে র্মাধযরর্ম: U.S. Department of Agriculture (র্মাফেে ি র্ুিোরেে েৃ ফষ ফিভাগ)
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights (অফিস িে অযাফসরেি কসরক্রটাফে িে ফসফভল োইটস)
1400 Independence Avenue, SW
ওয়াফশাংটি ফিফস 20250-9410
(2) িযাক্স (202) 690-7442; অথ্িা
(3) ইরর্মইল: program.intake@usda.gov.
সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (SNAP) ফিষয়গুফলে সারথ্ সম্পফেে ত অিযািয তরথ্যে েিয, কর্াগারর্াগ েরুি USDA SNAP হটলাইি িম্বে (800) 221-5689 এ, র্া স্প্যাফিশ ভাষায়ও েরয়রে, অথ্িা কেট তথ্য/হটলাইি িাম্বাে
(কেরটে হটলাইি িম্বরেে তাফলো কদখাে েিয ফলঙ্কর্টরত ফিে েরুি) এ কিাি েরুি; অিলাইরি পাওয়া র্ারি: http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm।
র্মাফেে ি ফিপাটেরর্মন্ট অি কহলথ্ অযান্ড ফহউর্মযাি সাফভে রসস (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) এে র্মাধযরর্ম প্রাি কিিারেল আফথ্েে সহায়তা কোরিা কপ্রাগাোরর্ম বিষরর্মযে অফভরর্াগ দাফখরলে েিয, HHS
পফেচালে, অফিস অি ফসফভল োইটস, েক্ষ 515-F, 200 ইফন্ডরপরন্ডি এফভফিউ,S.W., ওয়াফশাংটি, ফিফস 20201 এে োরে ফলখুি, অথ্িা কিাি েরুি (202) 619-0403 (ভরয়স) িা (800) 537-7697 (TTY) এ।
প্রফতষ্ঠাির্ট সর্মাি সুরর্াগ প্রদািোেী এেটনা প্রফতষ্ঠাি।
এোড়াও ফিরশষ-ফিরশষ পফেফস্থফতরত, ফিউ ইয়েে কেট ফলঙ্গ পফেচয়, ট্রািরেন্ডাে েযাটাস, ফলঙ্গ ফিসরিাফেয়া, কসক্সুয়াল ওফেরয়রন্টশি, বিিাফহে অিস্থা, সার্মফেে অিস্থা, গৃহ ফির্োতরিে ফশোে, গভে ািস্থা সম্পফেে ত অিস্থা, কেরির্টে
বিফশষ্টয, পূরিে গ্রোিতাে িা অপোধ প্রর্মারণে কেেিে, পাফেিাফেে অিস্থা, এিাং কিআইিী বিষর্মযর্মূলে অিুশীলি ফিরোফধতাে উপে ফভফত্ত েরে বিষর্ময ফিফষদ্ধ েরে।
েদরত জনয সম্মরে - আফর্ম পািফলে অযাফসরেি (PA), কর্মফিরেইি, সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (SNAP), কহার্ম এিাফেে সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম সুফিধা, কসিা িা চাইল্ড কেয়াে সহায়তাে েিয আর্মাে অিুরোরধে সারথ্ সম্পফেে ত
কর্সি তথ্য প্রদাি েরেফে তা র্াচাই িা ফিফিত েোে েিয সি ধেরিে তদরন্তে েিয সম্মফত ফদফে। প্ররয়ােরি আফর্ম আরো তথ্য প্রদাি েেরিা। কর্রোরিা PA এিাং/অথ্িা SNAP র্মাণ ফিয়ন্ত্রণ ফেফভউ এে িযাপারে কেট িা কিিারেল
ের্মেেতে ারে আফর্ম সম্পূণভ
ে ারি সহরর্াফগতা েেরিা।
আফর্ম SNAP এে েিয ফেসার্টেফিরেশি েেফে এর্ট কিাঝাে পে কর্ সার্মাফেে কসিা কেলা আর্মাে আরিদির্ট তদন্ত েোে েিয আয় এিাং কর্াগযতা র্াচাইেেণ পদ্ধফতে র্মাধযরর্ম পাওয়া তথ্য িযিহাে েেরি এিাং কোরিা িাাঁে পাওয়া
কগরল র্থ্ার্থ্ স্থারি কর্াগারর্াগ েরে তথ্য র্াচাই েেরি। আফর্ম িুফঝ কর্ এই তথ্য SNAP এিাং/অথ্িা SNAP সুফিধাে র্মাত্রাে েিয আর্মাে উপর্ুিতারে প্রভাফিত েেরত পারে।
স্টগোপনীয় স্টেেো ত্ব েীমো েথয প্রেোরশ সম্মরে - ফিউ ইয়েে কেট অস্থায়ী এিাং অক্ষর্মতা সহায়তা অফিস (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) এে কিোেত্ব িীর্মা (Unemployment
Insurance, UI) সাংক্রান্ত প্ররয়ােরি DOL দ্বাো পফেচাফলত কর্রোরিা কগাপিীয় তথ্য প্রোশ েোে েিয আফর্ম ফিউ ইয়েে কেট ফিপাটেরর্মন্ট অি কলিাে (Department of Labor, DOL)-কে অিুরর্মাদি ফদফে। UI সুফিধাে দািী
এিাং র্মেুফে কেেিে এই তরথ্যে অন্তভুে ি। আফর্ম িুফঝ কর্ OTDA ও সার্মাফেে কসিা কেলা অফিরস ের্মেেত কেট ও স্থািীয় এরেফিে ের্মীো, পািফলে অযাফসরেি, কর্মফিরেইি, সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম, কহার্ম এিাফেে সহায়তা
কপ্রাগ্রার্ম, চাইল্ড কেয়াে সহায়তা প্রাফি িা পফের্মারণে েিয উপর্ুিতা প্রফতষ্ঠা িা র্াচাই েোে েিয UI তথ্য িযিহাে েেরি এিাং আফর্ম কর্ সুফিধাগুফল কপরয়ফে তাে র্মরধয কোির্ট আফর্ম অিযার্যভারি কপরয়ফে ফেিা তা ফিধোেণ েোে
েিয তদরন্তে েিয িযিহাে েেরি। OTDA ফিউ ইয়েে কেট অফিস অি ফচরেি অযান্ড িযাফর্মফল সাফভে রসস (Office of Children and Family Services , OCFS) এিাং ফিউ ইয়েে কেট ফিপাটেরর্মন্ট অি কহলথ্ (Department
of Health, DOH)-কেও এই তথ্য প্রদাি েেরি। OCFS চাইল্ড কেয়াে সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম পর্েরিক্ষরণে েিয এই তথ্য িযিহাে েেরি।
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স্টসেো প্রদোনেো ীরদ েোরে েথয প্রেোশ - আফর্ম সার্মাফেে কসিা কেলা এিাং ফিউ ইয়েে কেটরে অিুর্মফত ফদফে তাো আর্মাে কসিা পাওয়াে কর্াগযতা র্াচাই েোে েিয িা কেট িা স্থািীয় ঠিোদাে প্রদত্ত কপ্রাগ্রার্ম পফেচালিা
সম্পফেে ত র্মূলয পফেরশারধে েিয, আর্মাে িা আর্মাে পফেিারেে কোরিা সদরসযে পাওয়া পািফলে অযাফসেোি িা সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রারর্মে সুফিধা সম্পফেে ত তথ্য, িযিহাে েেরত পােরি, র্া েোে আইিগত অিুরর্মাদি
আর্মাে আরে। কসিাগুফলে র্মরধয অন্তগেত হরত পারে, আর্মাে িা আর্মাে পফেিারেে সদসযরদে চােফে পাওয়া এিাং ধরে োখাে েিয চােফেে ফিরয়াগ িা প্রফশক্ষণ কসিা, তরি কসিা এরত সীর্মািদ্ধ থ্ােরি িা।
পর েেিন র রপোেি - আর্মাে োিার্মরত আর্মাে প্ররয়ােি, িাসস্থাি/ঠিোিা, থ্াোে িযিস্থা, িাফড়ে আেৃ ফত, আয়, চােফে, সম্পদ/সম্পফত্ত, ফিভে েশীল কদখারশািাে খেচ, স্বাস্থয িীর্মা, িাগফেে িয় ফেন্তু সরন্তাষেিে অফভিাসি
অিস্থা/িাগফেেরত্বে অিস্থা, সক্ষর্ম শােীফেে অিস্থাে প্রািিয়স্ক র্াে উপে কোরিা ফিভে েশীল কিই (able-bodied adult without dependents, ABAWD) অিস্থা, গভে ািস্থা িা থ্াোে অিস্থাে কোরিা পফেিতে ি হরল আফর্ম তা
েোৎক্ষরণেভোরে এরেফিরে োফিরয় ফদরত সম্মত হফে।
র্ফদ আফর্ম চাইল্ড কেয়াে সহায়তাে েিয আরিদি েেনা, তাহরল আফর্ম আর্মাে পাফেিাফেে আয়, আর্মাে িাফড়রত কে িাস েরে, চােফে, চাইল্ড কেয়াে িযিস্থা িা অিযািয পফেিতে িগুফল র্া আফর্ম কর্ পফের্মাণ সুফিধা পাফে তা কপরত
আর্মাে কর্াগযতারে প্রভাফিত েেরত পাফে কস িযাপারে আর্মাে োিার্মরত সঙ্ঘর্টত কর্রোরিা পফেিতে ি সম্পরেে অরেিরম্ব এরেিনাকে োিারত োফে আফে।
স্টপনোরি - পািফলে অযাফসরেি, কর্মফিরেইি, সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম, কসিা িা চাইল্ড কেয়াে সহায়তা ("সহায়তা, সুফিধা িা কসিা") কচরয় ফেসার্টেফিরেশি েোে সর্ময় আপফি র্ফদ ফর্মথ্যা িরলি, িা আপিাে উপর্ুিতা ফিরয়
কর্রোরিা প্ররশ্নে সর্ময় ফর্মথ্যা িরলি, িা োউরে আপিাে হরয় িলরত িাধয েরেি তাহরল কিিারেল ও কেট আইি অিুর্ায়ী আপিাে েফের্মািা, শাফস্ত িা উভয়ই হরত পারে। আপফি র্ফদ আপিাে িা অিয োরো েিয সহায়তা, সুফিধা িা
কসিা কপরত তথ্য লুোি িা উপর্ুিতা সম্পরেে তথ্য প্রোরশ িযথ্ে হি তাহরল আপিাে শাফস্ত হরত পারে। আপফি র্ফদ এেেি অিুরর্মাফদত প্রফতফিফধ হি তরি এই ধেরিে সহায়তা, সুফিধা িা কসিা ফিরেে েিয িযিহাে েেরত পােরিি িা।
কিিারেল এিাং কেট আইি অিুর্ায়ী কর্ কোিও িযফি িা িযফিে স্বার্মী/স্ত্রীে দ্বাো িযার্য িাোরেে র্মূরলযে কচরয় ের্ম র্মূরলয সম্পফত্তে স্থািান্তে হরয় থ্ারে, কসই িযফিে প্রথ্র্ম র্মারস িাফসোং সুফিধা পাওয়াে 60 র্মারসে র্মরধয র্মারসে র্মরধয হয়
এিাং ফর্ফি কর্মফিরেইরিে েিয এের্ট আরিদি েরেরেি ফতফি িাফসোং িা িাফড়রত র্ে পাওয়াে েিয অিুপর্ুি হরত পারেি। তথ্য লুোরিা িা ফর্মথ্যা তথ্য সেিোহ েরে সহায়তা, সুফিধা, কসিা গ্রহণ েো কিআইিী।
সম্পূ ে পুরি সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম এ অর োগয হওয়ো স্টপনোরি - SNAP এে েিয আপফি কর্ই তথ্য ফদরিি তা কিিারেল, কেট এিাং স্থািীয়ভারি তদন্ত েো হরি। কোি তথ্য ভু ল হরল, আপফি SNAP কিফিফিট িফঞ্চত হরত
পারেি। আপফি র্ফদ কেরিশুরি ভু ল তথ্য সেিোহ েরেি র্া আপিাে কর্াগযতা িা কিফিফিরটে পফের্মাণ প্রভাফিত েেরত পারে তাহরল আপফি কিৌেদাফে র্মার্মলাে আসাফর্ম হরত পারেি। জ্ঞাতভারি িযিহাে, স্থািান্তে, অফধগ্রহণ,
পফেিতে ি িা SNAP অিুরর্মাদি োিে িা অযারক্সস ফিভাইস োখাে অপোরধ কদাষী সািযস্ত হওয়া কর্ কোিও িযফিে 250,000 র্মাফেে ি িলাে পর্েন্ত েফের্মািা, 20 িেে কেল িা উভয় হরত পারে। িযফির্টে ফিরুরদ্ধ কিিারেল এিাং
কেট আইি অিুর্ায়ী প্রফসফেউশি হরত পারে। কেউ প্ররিশি িা পযারোরলে শতে লঙ্ঘি েেরল, িা প্রফসফেউশি, কহিােত িা োফলয়াফত েরে পালারে এর্মি কেউ SNAP সুফিধা পাওয়াে কর্াগয িয়।
র্ফদ আপিনা সুফিধা কপরত িা অফধেতে সুফিধা কপরত কোিও ফর্মথ্যা িা ফিভ্রাফন্তেে ফিিৃফত ফদরয় থ্ারেি, তথ্য কগাপি েরেি, SNAP সুফিধা িযিহাে েরে ফেেু ফেরি িগদ অথ্ে পাওয়াে েিয ফেফিসর্ট কিরল েরন্টইিাের্ট কিেত ফদরয়
প্রদত্ত অথ্ে কিেত কিি; িা SNAP সুফিধা, অিুরর্মাদি োিে িা ইরলিফিে কিফিফিট ট্রািিাে (Electronic Benefit Transfer, EBT) এে িাে িাে িযিহাে েোে র্মত িফথ্ িযিহাে, পফেরিশি, হস্তান্তে, অেেি, পাওয়া, র্মাফলোিা
পাওয়া িা ট্রযাফিফোং েোে েিয কিিারেল িা কেট আইি ভঙ্গ েরেি তাহরল আপফি SNAP এে অরর্াগয এিাং ইরন্টিশিাল কপ্রাগ্রার্ম ভারয়ারলশি (IPV) েেরেি। পাশাপাফশ, ফিম্নফলফখতগুফল ফিষয়গুফল অিুরর্মাফদত িয় এিাং এগুফল েেরল
আপফি SNAP সুফিধা গ্রহণ অরর্াগয হরত পারেি এিাং/অথ্িা আপিাে শাফস্ত হরত পারে:
• অযালরোহল িা ফসগারেরটে র্মরতা অ-খাদয সার্মগ্রী ফেিরত SNAP সুফিধা িযিহাে েো;
• পূরিে কক্রফিট ফদরয় কেিা খাদাকর্ে র্মূলয পফেরশাধ েেরত SNAP সুফিধা িযিহাে েো;
• িগদ, আরেয়াস্ত্র, কগালািারুদ িা ফিরফােে, িা র্মাদেদ্রিয িা আপিাে SNAP পফেিারেে সদসয িা এর্মি িযফিরদে েিয খাদয কেিাে ফিফির্মরয় অিয োউরে আপিাে EBT োিে িযিহাে েোে অিুর্মফত কদওয়া; িা
• োিে র্মাফলরেে সম্মতনা োড়া আপিাে িয় এর্মি EBT োিে িযিহাে েো িা োখা।
কর্ই িযফি এের্ট প্রশাসফিে অরর্াগযতা শুিাফিে র্মাধযরর্ম িা এের্ট কিিারেল, কেট িা স্থািীয় কোরটেে র্মাধযরর্ম IPV-এে েিয কদাষী সািযস্ত হরিি, িা এের্ট প্রশাসফিে অরর্াগযতা শুিাফিরত িা অরর্াগযতা সম্মফত চু ফিরত স্বাোষরেে
র্মাধযরর্ম অফধোে তযাগ েেরিি, তাে SNAP সুফিধা িন্ধ োখা হরি:
• প্রথ্র্ম SNAP IPV-এে েিয 12 র্মাস;
• ফদ্বতীয় SNAP IPV-এে েিয 24 র্মাস;
• প্রথ্র্ম SNAP IPV-এে েিয 24 র্মাস র্া আদালরতে এই তথ্য খুাঁরে পাওয়াে উপে ফভফত্ত েরে কর্ িযফি ফিয়ফন্ত্রত পদাথ্ে ফিক্রয় (অনিধ ওষুধ িা ফিফদে ষ্ট ওষুরধে র্াে েিয কোি িািারেে কপ্রসফক্রপশরিে প্ররয়ােি হয়) ফিক্ররয়ে সারথ্
েফড়ত এের্ট কলিরদরিে েিয SNAP সুফিধা িযিহাে েরেরেি; অথ্িা
• ফিরেে পফেচয় ও ঠিোিা সম্পরেে ভু য়া তথ্য ফদরল 120 র্মাস র্ফদ িযফির্ট এের্ট তৃ তীয় SNAP IPV-এে েিয স্থায়ীভারি অরর্াগয িা হরয় থ্ারেি।
পাশাপাফশ, আদালত অফতফেি 18 র্মাস ধরে SNAP কত অাংশগ্রহণ িযফিে েিয ফিফষদ্ধ েেরত পারে।

LDSS-3174-BE পুর ো স্টেরে (Rev. 10/18)

পৃষ্ঠা 20

SNAP সুফিধা কপরত এেেি িযফিরে স্থায়ীভারি অরর্াগয কর্াষণা েো কর্রত পারে র্ফদ:
• প্রথ্র্ম SNAP IPV-এে েিয র্া আদালরতে এই তথ্য খুাঁরে পাওয়াে উপে ফভফত্ত েরে প্রদত্ত কর্ িযফি আরেয়াস্ত্র,কগালািারুদ িা ফিরফােে ফিক্ররয়ে সারথ্ েফড়ত এের্ট কলিরদরিে েিয SNAP সুফিধা িযিহাে েরেরেি; অথ্িা
• প্রথ্র্ম SNAP IPV র্া আদালরতে এই তথ্য খুাঁরে পাওয়াে উপে ফভফত্ত েরে প্রদত্ত কর্ িযফি 500 র্মাফেে ি িলারেে কিফশ র্মূরলযে SNAP সুফিধা ট্রযাফিফোং (অনিধ িযিহাে, হস্তান্তে, অেেি, পফেিতে ি িা SNAP অিুরর্মাদি োিে িা
অযােরসস ফিভাইস োখা) েরেরেি;
• ফদ্বতীয় SNAP IPV-এে েিয র্া আদালরতে এই তথ্য খুাঁরে পাওয়াে উপে ফভফত্ত েরে প্রদত্ত কর্ িযফি আরেয়াস্ত্র, কগালািারুদ িা ফিরফােে ফিক্ররয়ে সারথ্ েফড়ত এেটনা কলিরদরিে েিয SNAP সুফিধা িযিহাে েরেরেি; অথ্িা
• এের্ট তৃ তীয় SNAP IPV।
েোরে েযয় রেে ণী র রপোেি / োিোই ে ো আেশযেেো - এই িযয়গুফলে েিয সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম SNAP েতে ি কপরত আপিাে পফেিােরে অিশযই সন্তারিে র্ে এিাং ইউর্টফলর্টে খেচ ফেরপাটে েেরত হরি। এই
িযয়গুফলে েিয SNAP েতে ি কপরত আপিাে পফেিােরে ভাড়া /িন্ধেী কপরর্মন্ট, সম্পফত্ত েে, িীর্মা, কর্মফিেযাল খেচ এিাং পফেিারেে িাইরেে সদসযরে চাইল্ড সারপাটে প্রদারিে ফেরপাটে/সতযতা ফদরত হরি। উপরে উরেফখত খেচ
ফেরপাটে / র্াচাই েোরত িযথ্ে হরল এর্ট ধােণা েো হরি কর্ আপিাে পফেিাে এই ফেরপাটে/ র্াচাই িা েো খেরচে েিয েতে ি োড় কপরত চাি িা। এই িযয়গুফলে েতে রিে োেরি আপফি SNAP উপর্ুি হরত পারেি িা আপিাে
SNAP সুফিধাে পফের্মাণ িৃফদ্ধ কপরত পারে। আপফি ভফিষযরত কর্ কোরিা সর্ময় এই খেচ ফেরপাটে / র্াচাই েেরত পারেি। তােপে পফেিতে ি ফেরপারটেে ফিয়র্ম অিুসারে (উপরে পফেিতে ি ফেরপাটে কদখুি), ভফিষযত র্মাসগুফলরত SNAP
সুফিধা ফহসারিে সর্ময় এই েতে ি প্ররয়াগ েো হরি।
সম্পূ ে পুরি সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম অনুরমোরদে প্ররেরনরয - আপফি আপিাে পফেিারেে পফেরপ্রফক্ষত োরিি এর্মি োউরে আপিাে েিয সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (SNAP) সুফিধা ফেসার্টেফিরেশি েোে েিয অিুরর্মাফদত
েেরত পারে। আপফি আপিাে েিয SNAP সুফিধা কপরত িা তা িযিহাে েরে আপিাে েিয খািাে কেিাে েিয োউরে অিুরর্মাফদত েেরত পারেি। আপফি র্ফদ োউরে অিুরর্মাফদত েেরত চাি তরি আপিারে অিশযই ফলফখতভারি
এর্ট েেরত হরি। আপফি অফিলরম্ব কোরিা িযফিে িার্ম, ঠিোিা এিাং কিাি িম্বে ফিরচ প্রদাি েরে এিাং এই ফেসার্টেফিরেশরিে কশরষ স্বাক্ষে েরে তারে অিুরর্মাফদত েেরত পারেি। র্খি কোি অিুরর্মাফদত প্রফতফিফধ SNAP পফেিারেে
পক্ষ কথ্রে আরিদি েরে র্াো কোি প্রফতষ্ঠারি িাস েরে িা, তখি অিুরর্মাফদত আরিদিোেী এিাং পফেিারেে এেেি দাফয়ত্বশীল প্রািিয়স্ক সদসয উভয়ই এই ফেসার্টেফিরেশরিে কশরষ স্বাক্ষে ফিভারগ স্বাক্ষে এিাং তাফেখ প্রদাি
েেরিি, র্ফদ িা SNAP পফেিাে ফলফখতভারি অিুরর্মাফদত প্রফতফিফধরে তা েোে অিুর্মফত প্রদাি েরে।
নোম, ঠিেোনো এেং অনুরমোরদে প্ররেরনরয স্টিোন নম্ব (অনুগ্রহ ের প্রদোন েরুন):

স্বোভোরেে ইউর্টরির্ট ে োদ্দ - আফর্ম িুফঝ কর্ পািফলে অযাফসরেি এিাং সম্পূেে পুফষ্ট সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (SNAP) প্রাপেো আলাদােরে কহার্ম এিাফেে সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম (HEAP) এে েিয কর্াগয। আফর্ম এটাও িুফঝ কর্ র্ফদ আফর্ম
িতে র্মাি র্মারস িা গত 12 র্মারস 20 র্মাফেে ি িলারেে কিফশ HEAP সুফিধা িা পাই, িা এের্ট সর্মর্মারিে এিাফেে সহায়তা িা পাই, আর্মারে আর্মাে ভাড়া কথ্রে আলাদাভারি তাপ িা শীতাতপ ফিয়ন্ত্ররণে খেচ ফদরত হরি র্ফদ আফর্ম
SNAP-এে েিয (এের্ট েতে রিে র্মরতা) স্বাভাফিে ফহর্টাং/কুফলাং ইউর্টফলর্ট িোদ্দ চাই। আফর্ম িুফঝ কর্ আর্মাে িাফড়ে এিাফেে ফিরক্রতারদে সারথ্ HEAP প্রাফি র্াচাই েোে েিয কেট আর্মাে কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে িযিহাে
েেরি। এই অিুরর্মাদরিে র্মরধয আর্মাে িাফড়ে ফিদুযৎ ফিরক্রতারদে (আর্মাে ইউর্টফলর্ট সহ) কোি ফিফদে ষ্ট পফেসাংখযািগত তথ্য প্রোশ েোে অিুর্মফত েরয়রে, তরি আর্মাে িাফষেে ফিদুযত িযিহাে, ফিদুযৎ খেচ, জ্বালািী খেচ, জ্বালাফি
প্রোে, িাফষেে জ্বালািী খেচ এিাং অথ্ে প্রদারিে ইফতহাস সহ ের্ম আয় কহার্ম এিাফেে সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম ের্মেক্ষর্মতা পফের্মারপে উরদ্দরশয ফিউ ইয়েে কেট অস্থায়ী ও স্থায়ীত্ব সহায়তা, স্থািীয় সার্মাফেে পফেরষিা কেলা এিাং র্মাফেে ি র্ুিোে
স্বাস্থয ও র্মািি কসিা ফিভাগ।
স্টমরিেযোি েথয প্রেোশ - আফর্ম আর্মাে সম্পরেে এিাং আর্মাে পফেিারেে র্ারদে েিয আফর্ম সম্মফত ফদরত পাফে তারদে কর্রোরিা কর্মফিরেল তথ্য প্রোশ েোে েিয প্রাথ্ফর্মে র্ে প্রদািোেী, অিয কোি স্বাস্থয কসিা প্রদািোো িা
ফিউ ইয়েে কেট ফিপাটেরর্মন্ট অি কহলথ্ (DOH), আর্মাে স্বাস্থয পফেেল্পিা ও স্বাস্থয কসিা প্রদািোেী র্াো আর্মাে স্বাস্থয পফেেল্পিা অিুর্ায়ী প্ররয়ােির্মরতা আর্মাে িা আর্মাে পফেিারেে স্বাস্থয সুেক্ষাে দাফয়রত্ব আরে তারদেরে সম্মফত
ফদফে; আরো সম্মফত ফদফে আর্মাে স্বাস্থয পফেেল্পিারে ও স্বাস্থয কসিা প্রদািোেীরে কর্মফিরেইি প্রশাসরিে েিয DOH ও অিযািয অিুরর্মাফদত কিিারেল, কেট্ এিাং স্থািীয় এরেফিরে প্রদারিে েিয; এিাং আর্মাে স্বাস্থয পফেেল্পিারে
অিয িযফি িা প্রফতষ্ঠািরে প্রদারিে েিয র্ফদ তা আর্মাে ফচফেৎসা, কপরর্মন্ট িা স্বাস্থযরসিাে েিয র্ুফিসঙ্গতভারি প্ররয়ােি হয়। আফর্ম আর্মাে এিাং আর্মাে পফেিারেে কর্ সদরসযে েিয আফর্ম আইিগতভারি অিুরর্মাদি ফদরত পাফে তারদে
স্বাস্থয সাংক্রান্ত সম্পফেে ত তথ্য প্রোশ েোে অিুর্মফত প্রদাি েেফে সহায়তা ও কসিা পাওয়াে েিয এিাং ের্মেোরে আর্মাে অাংশগ্রহরণে সুরর্ারগে েিয, অিুর্মফত ফদফে OTDAকে, ফিউ ইয়েে কেট্ অফিস অি চাইল্ড অযান্ড িযাফর্মফল
সাফভে রসসরে িা স্থািীয় সার্মাফেে কসিা কেলারে, র্ফদ তা পািফলে অযাফসরেি সুফিধা পাওয়াে েিয র্ুফিসঙ্গতভারি প্ররয়ােি হয়; কসিা িা চাইল্ড কেয়াে এে েিয; র্থ্ার্থ্ োর্েেলাপ িোদ্দ ফিধোেরণে েিয; সম্পূেে সুেক্ষা আয়
সুফিধা প্ররয়াগ প্ররয়ােি ফেিা তা ফিধোেরণে েিয; ফিরয়াগরর্াগযতা পুিরুদ্ধারেে েিয উপর্ুি ফচফেৎসা পফেেল্পিা প্রফতষ্ঠাে েিয; এিাং কেট কথ্রে িগদ অথ্ে সহায়তা পাওয়াে ষাট র্মারসে সীর্মািদ্ধতাে কক্ষরত্র োরড়ে কর্াগযতা
ফিধোেরণে েিয। সার্মাফেে ফিোপত্তা প্রশাসরিে দ্বাো পফেচাফলত সুফিধাে েিয আরিদি েোে প্ররয়ােি হরল, উপরে উরেফখত তথ্য সার্মাফেে ফিোপত্তা প্রশাসিরে কদওয়া কর্রত পারে। এোড়াও আফর্ম সম্মত হফে কর্ আর্মাে িা
আর্মাে পফেিারেে প্রোফশত তরথ্য এইচ আই ফভ, র্মািফসে স্বাস্থয িা অযালরোহল এিাং র্মাদে সাংক্রান্ত তথ্য থ্ােরত পারে আইরিে সীর্মাে র্মরধয কথ্রে, র্ফদ িা আফর্ম ফিরচে িারক্স র্টে ফদরয় থ্াফে। র্ফদ পফেিারেে র্মরধয এোফধে
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প্রািিয়স্ক িযফি কর্মফিরেইি স্বাস্থয পফেেল্পিায় কর্াগদাি েরে, তরি তথ্য প্রোরশে সম্মফত কদওয়াে েিয প্ররতযে প্রািিয়রস্কে স্বাক্ষে প্ররয়ােি। আফর্ম িুফঝ কর্ কর্ কোিও অপ্রািিয়স্ক সন্তারিে সারথ্ সম্পফেে ত তথ্য প্রোরশে েিয আফর্ম
কসই সম্মফত ফদরত পাফে র্াে র্মাধযরর্ম আফর্ম তারদে ফচফেৎসা, কোগফিণেয় এিাং প্রফক্রয়াে িযাপারে তারদে হরয় োিরত পাফে।
_______ এইচ আই ফভ / এইিস তথ্য প্রোশ েেরিি িা ______ র্মাদে ও অযালরোহল তথ্য প্রোশ েেরিি িা
_______ র্মািফসে স্বাস্থয তথ্য প্রোশ েেরিি িা
স্বোস্থয স্টসেো প্রদোনেো ী েথয প্রেোশ - আফর্ম সার্মাফেে কসিা কেলা এিাং ফিউ ইয়েে কেটরে অিুর্মফত ফদফে কর্ তাো সার্মাফেে কসিা প্রদািোেীরদে আর্মাে তথ্য ফদরত পােরি, আফর্ম িা আফর্ম আইিগত অিুরর্মাদি ফদরত পাফে আর্মাে
পফেিারেে এর্মি সদরসযে PA সুফিধাে িযাপারে, এই উরদ্দরশয কর্ আর্মাে স্বাস্থযরসিা ও সাফিেে ভারলা থ্াোে উন্নয়ি হরি এিাং আফর্ম িা আর্মাে পফেিাে আরো অফতফেি সুফিধা পাওয়াে অফধোেী হরত পাফে।
রশক্ষোগে স্ট েিি প্রেোশ - আফর্ম ফিউ ইয়েে কেট ফিপাটেরর্মন্ট অি কহলথ্ অযান্ড সার্মাফেে কসিা কেলারে অিুর্মফত ফদফে: 1) আর্মাে এিাং/অথ্িা আর্মাে অপ্রািিয়স্ক সন্তারিে (কদে) ফশক্ষাগত কেেিে সম্পফেে ত কোি তথ্য প্রাফি, এখারি
প্ররয়ােিীয় তথ্য সহ স্বাস্থয সম্পফেে ত ফশক্ষার্মূলে কসিাে েিয কর্মফিরেইি অথ্ে কিেত দাফি েোে েিয; এিাং 2) শুধু অফিরটে উরদ্দশয এই তথ্য উপর্ুি কিিারেল সেোে সাংস্থারে প্রদাি েেরত পােরি।
আরিি ইন্টো রভনশন স্টপ্রোগ্রোরম জনয েথয প্রেোশ - র্ফদ আর্মাে সন্তারিে ফিউ ইয়েে কেট আফলে ইন্টােরভিশি কপ্রাগ্রারর্ম র্মূলযাফয়ত হয় িা অাংশগ্রহণ েরে, তরি আফর্ম আর্মাে োউফন্ট িা ফর্মউফিফসপযালরে আর্মাে সন্তারিে
কর্মফিরেইি কর্াগযতা তথ্য প্রদািেোে েিয সার্মাফেে কসিা কেলা এিাং ফিউইয়েে কেটরে অিুর্মফত ফদফে।
রশশু / রেরশো স্বোস্থয স্টপ্রোগ্রোম - আফর্ম িুফঝ কর্ আর্মাে সন্তাি র্ফদ কর্মফিরেইরি থ্ারে তরি কস ফশশু/ফেরশাে স্বাস্থয কপ্রাগ্রারর্মে র্মাধযরর্ম সর্মস্ত প্ররয়ােিীয় ফচফেৎসাসহ িযাপে প্রাথ্ফর্মে ও প্রফতরোধর্মূলে র্ে কপরত পারে। আফর্ম সার্মাফেে
কসিা কেলা কথ্রে এই কপ্রাগ্রার্ম সম্পরেে আেও তথ্য কপরত পাফে।
স্টমরিরেয়ো - আফর্ম কর্মফিরেয়ারেে েিয কর্াগয থ্াোোলীি আর্মারে প্রদত্ত ফচফেৎসা ও অিযািয স্বাস্থযরসিাগুফলে েিয ভফিষযরতে কর্রোরিা অপফেরশাফধত ফিলগুফলে সোসফে "কর্মফিরেয়াে" (ফশরোিার্ম XVIII, সম্পূেে কর্মফিরেল
িীর্মা কপ্রাগ্রারর্মে অাংশ B)-এে অধীরি আর্মারে কর্ অথ্ে প্রদাি েো হরি তা ফদরয় পফেরশাফধত কর্ আফর্ম এই অিুরর্মাদি ফদফে।

স্টমরিেযোি েযয় স্টি ে
স্টমরিরেইি – আপিাে কর্মফিরেইি আরেদরন অাংশ ফহসারি, অথ্িা আপিাে আরেদন তাফেরখে দুই িেরেে র্মরধয, আপিারে কদওয়াে েথ্া এর্মি কর্মফিেযাল খেচ, কসিা এিাং সেিোরহে েিয আপিাে আরেদরন পূরিেে ফতি
র্মাস সর্ময়োরলে র্মরধয আপফি কর্ই খেচ েরেরেি কসই অথ্ে কিেত কদওয়াে অিুরোধ েোে অফধোে আপিাে আরে। আপিাে আরিদরিে তাফেরখে পে কথ্রে, ফচফেৎসারসিা, কসিা ও সেিোরহে ক্ষফতপূেণ কেিল কর্মফিরেইিতাফলোভু ি প্রদািোেীে োে কথ্রে ফিরলই পাওয়া র্ারি।
েীমো অযোসোইনরমন্ট/অনযোনয সুরেযো এেং স োসর স্টপরমন্ট - পািফলে অযাফসরেি এিাং কর্মফিরেইরিে েিয, আফর্ম স্বাস্থয িা দুর্েটিা িীর্মা সুফিধাে েিয কোরিা দাফি দাফখল েেরত এিাং কোরিা িযফিগত আর্াত িা অিয কোি
সাংস্থাি র্াে অফধোেী আফর্ম হরত পাফে তাে আিুষ্ঠাফিে দাফি েেরত সম্মত হফে, এিাং এভারি প্রাি সি সম্পদ কসই সার্মাফেে কসিা কেলাে োরে অপেণ েেফে র্ারদে োরে আফর্ম এই ফেসার্টেফিরেশির্ট কপশ েেফে। পাশাপাফশ, আফর্ম
কসই সার্মাফেে কসিা কেলারে এইসি সুফিধা কপরত সাহার্য েেরিা র্ারদে োরে আফর্ম এই ফেসার্টেফিরেশির্ট কপশ েেফে।
আর্মো র্তফদি কর্মফিরেইরদে েিয উপর্ুি থ্ােরিা, আফর্ম অিুরর্মাদি েেফে কর্ স্বাস্থয িা দুর্েটিা িীর্মাে কর্সি সুফিধা আফর্ম িা আর্মাে পফেিারেে সদসয কপরত পারে তা সোসফে কর্মফিেযাল এিাং অিযািয স্বাস্থয কসিাে েিয র্থ্ার্থ্
সার্মাফেে কসিা কেলারে প্রদাি েো হরি।
স্টমরিরেইি পুনরুদ্ধো - কর্মফিরেইি প্রাফিে পরে, র্ফদ আপফি কোরিা কর্মফিেযাল ইফির্টউরট থ্ারেি এিাং িাফড় ফিেরত িা পারেি তাহরল ফিরশষ কক্ষরত্র এের্ট পূিেস্বত্ব োফে েো হরত পারে এিাং আর্মাে ফেরয়ল এরেট কথ্রে অথ্ে
পুিরুদ্ধাে েো হরত পারে। আপিাে পক্ষ কথ্রে পফেরশাফধত MA কসই িযফিরদে োে কথ্রে উদ্ধাে েো কর্রত পারে র্াো ফচফেৎসা সহায়তা পাওয়াে সর্ময় আইিগতভারি আপিারে সর্মথ্েি েোে দাফয়রত্ব ফেল। এোড়াও MA কসিা
খেচ এিাং ভু লভারি পফেরশাফধত ফপ্রফর্ময়ার্ম পুিরুদ্ধাে েেরত পারে।
আফর্ম িুফঝ কর্, 1 এফপ্রল, 2014 োর্েেে হরি এই কর্ র্ফদ আফর্ম ফিউ ইয়েে কেট অি কহলরথ্ে র্মাধযরর্ম কর্মফিরেইি পাই:
• আর্মাে র্মৃতুযে পূরিে আর্মাে িাস্তি সম্পফত্তে উপে কোরিা দাফি স্থাপি েো হরি িা।
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• আর্মাে র্মৃতুযে পরে আর্মাে সম্পফত্তে কথ্রে পুিরুদ্ধােেৃ ত অথ্ে আর্মাে 55তর্ম েন্মফদরি িা তা পরে িাফসোং কহার্ম কেয়াে, কহার্ম এিাং েফর্মউফির্ট-ফভফত্তে কসিা, এিাং সম্পফেে ত হাসপাতাল এিাং কপ্রসফক্রপশি ড্রাগ কসিাে েিয
কর্মফিরেইি কর্ িযয় েেরি কসই পফের্মারণ সীফর্মত থ্ােরি।
পোেরিে অযোরসরেন্স পুনরুদ্ধো - আপফি ফিরেে েিয এিাং র্ারদে সর্মথ্েি েোে েিয আপফি আইিত দায়িদ্ধ তারদে েিয কর্ পািফলে অযাফসরেি পারিি তা আপিাে সম্পফত্ত িা অথ্ে কথ্রে পুিরুদ্ধােরর্াগয। PA প্রাফিে শতে
ফহসারি আপিারে আপিাে র্মাফলোিাধীি ফেরয়ল এরেরটে চু ফিিা িন্ধেীে োে সম্পন্ন েোে প্ররয়ােি হরত পারে। আপিাে েে ফেিান্ড এিাং লটাফে ের্ারাে টাো PA-এে োরে আপিাে কর্ ঋণ তা পফেরশারধে েিয কিওয়া
হরতপারে।
স্ট রেোএরিভ সম্পূ ে রন োপত্তো আয় হরে পোেরিে অযোরসেযোরন্স সুরেযোগুরিো আদোয় ে ো অনুরমোদন - আফর্ম সার্মাফেে ফিোপত্তা প্রশাসরিে েফর্মশিাে (SSA)কে আর্মাে সম্পূেে ফিোপত্তা আরয়ে (SSI) প্রথ্র্ম
পাফেশ্রফর্মে, উদাহেণস্বরূপ, আর্মাে কেরট্রাএফিভ সম্পূেে ফিোপত্তা আরয়ে পাফেশ্রফর্মে) িযিহাে েোে অিুরর্মাদি ফদফে; পািফলে অযাফসেযারিে (PA) েিয কলাোল সার্মাফেে কসিার্মূলে কেলাগুরলারে তাে প্রাপয িুফঝরয় কদয়াে েিয
আফর্ম সম্পূেে ফিোপত্তা আরয়ে কর্াগয ফেিা তা ফিরয় সার্মাফেে ফিোপত্তা প্রশাসি ফসদ্ধান্ত কিওয়াে পে সার্মাফেে কসিার্মূলে কেলাগুরলা আর্মারে োে িা কলাোল িান্ড কথ্রে পাফেশ্রফর্মে প্রদাি েরে। আর্মাে কিিারেল তহফিল
িযিহাে েরে PA কে কর্ পাফেশ্রফর্মে কদওয়া হরয়ফেল SSA কসটা SSD-কে কিেত ফদরি িা।
র্ফদ শুধু কেট SSA কে ফিজ্ঞফি প্রদাি েরে র্ারত আফর্ম এিাং এেেি SSD প্রফতফিফধ স্বাক্ষে েরেরেি তরিই আফর্ম এই েতৃে পরক্ষে োরে িাধয থ্ােরিা। কেটরে আর্মাে SSI তরথ্যে সারথ্ কেরটে তথ্য ফর্মফলরয় 30 েযারলন্ডাে ফদরিে
র্মরধয ফিজ্ঞফি প্রদাি েেরত হরি। 30 েযারলন্ডাে ফদিরসে পে SSA এটা গ্রহণ েেরি িা। তাে পফেিরতে , SSA আর্মাে কেরট্রাএফিভ SSI পাফেশ্রফর্মে SSA ফিয়র্ম অিুর্ায়ী আর্মারে পাঠিরয় ফদরি।
শুধু আর্মাে প্রথ্র্ম SSI পাফেশ্রফর্মে িযিহাে েো র্ারি। র্ফদ আর্মাে প্রথ্র্ম পাফেশ্রফর্মে SSD এে প্রাপয হরত কিফশ হয়, SSA তাে ফিয়র্ম অিুর্ায়ী িাফে অাংশ আর্মারে কিেত পাঠারি।
SSD কে SSA দুইভারি তাে প্রাপয িুফঝরয় ফদরত পারে:
(1) র্ফদ আফর্ম SSI এে েিয আরিদি েফে এিাং SSA আর্মারে কর্াগয র্মরি েরে তরি তা SSD কে পফেরশাধ েেরি।
(2) র্ফদ আর্মাে SSI সুফিধাগুরলা িাফতল অথ্িা সাসরপিশরিে পে পুিোয় প্রফতফষ্ঠত হয়, তরি তা SSD কে পফেরশাধ েেরি।
PA এে েিয আর্মারে র্া পফেরশাধ েো হরয়ফেল SSA তা SSD কে শুধু তখিই প্রদাি েেরি র্খি আফর্ম SSA এে পক্ষ হরত কর্াগয ফেিা তা ফিরিফচত হওয়াে েিয অরপক্ষা েেরত থ্ােরিা। এরে িরল "অন্তিেতী সহায়তা"। এ
অধযায় শুরু হয়: 1) আফর্ম SSI সুফিধা কভারগে েিয সিাি হওয়াে প্রথ্র্ম র্মারস; অথ্িা 2) আর্মাে SSI সাসরপন্ড িা িাফতল হওয়াে পে পুিোয় চালু হওয়াে প্রথ্র্ম ফদরি। SSI পাফেশ্রফর্মে কর্ র্মাস কথ্রে শুরু হয় কসটা সর্ময়োরল
অন্তভুে ি থ্ারে। র্ফদ SSD আর্মাে কশষ PA পাফেশ্রফর্মে ফদরত িা পারে, আগার্মী র্মারস সর্ময়োল কশষ হরয় র্ারি।
SSD কে SSA এে পফেরশাধ েোে 10 ফদরিে র্মরধযই, আর্মারে SSD এে অিশযই এের্ট ফিজ্ঞফি পাঠিরয় অন্তিেতী সহায়তা পাফেশ্রফর্মরেে পফের্মাণ োফিরয় ফদরয় হরি। ফিজ্ঞফিরত আেও িলা থ্ােরি কর্ SSA আর্মারে এের্ট ফচঠি
পাঠিরয় োফিরয় ফদরি কর্ আর্মাে অফতফেি প্রাপয SSI অথ্ে SSA আর্মারে ফেভারি পাঠিরয় ফদরি এিাং র্ফদ আফর্ম কেরটে কোরিা এে োরয়ে সারথ্ এের্মত িা হই, আফর্ম ফেভারি কেটরে তাে েিয আরিদি োিারত পাফে।
SSA তাে ফিেস্ব ফিয়র্ম অিুর্ায়ী আফর্ম কর্ তাফেরখ এই অিুরর্মাদরি স্বাক্ষে েরেফে কস তাফেখরে আর্মাে SSI এে েিয প্রথ্র্ম কর্াগয হওয়াে তাফেখ ফহরসরি িযিহাে েেরত পারে। শুধু র্ফদ আফর্ম 60 ফদরিে র্মরধয SSI এে েিয আরিদি
োিাই তাহরলই কস তা েেরি।
এই অিুরর্মাদি SSAপূরিে আর্মাে অরপক্ষর্মাণ কর্রোি SSI আরিদি িা আপীরলে েিয প্ররর্ােয। র্ফদ আর্মাে SSI কেস সম্পূণভ
ে ারি িাফতল হয় তাহরল এই অিুরর্মাদি িাফতল হরয় র্ারি। র্খি SSA আর্মারে প্রথ্র্মিারেে র্মতি
পাফেশ্রফর্মে প্রদাি েেরি তখি এটা িাফতল হরয় র্ারি। কেট এিাং আফর্মও এই অিুরর্মাদি িাফতল েেরত এের্মত হরত পাফে। র্ফদ এই অিুরর্মাদি িাফতল হওয়াে পে আফর্ম পুিোয় SSI এে েিয আরিদি েফে, িা আফর্ম র্ফদ এের্ট SSI
আরিদি িা আপীল থ্াো অিস্থায় এের্ট িতু ি SSI এে দাফি োিাই, তাহরল আর্মারে অিশযই ফিউ ইয়েে কেট ফিয়র্মসহ িতু ি এের্ট অিুরর্মাদি স্বাক্ষে েেরত হরি।
র্ফদ আফর্ম পফেরশাধ সাংক্রান্ত ফিষরয় SSD এে ফসদ্ধারন্তে ফিপেীরত র্মতার্মত প্রোশ েফে তাহরল আর্মারে এের্ট শুিাফিে এের্ট িযার্য সুরর্াগ েরে কদওয়া হরি।
আফর্ম এের্ট পুফস্তোে েফপ কপরয়ফে র্ারত িলা আরে "আপিাে কেি সার্মাফেে কসিার্মূলে ের্মেসূফচ সম্বরন্ধ োিা উফচত"। এখারি অন্তিেতী সহায়তা সম্বরন্ধ ফে িলা আরে আফর্ম তা িুঝরত কপরেফে।
সহোয়েো - পাফেিাফেে সহায়তা (FA), কসির্ট কিট সহায়তা (SNA) িা টাইরটল কিাে-ই প্রফতপালরিে েিয আরিদি েো িা গ্রহণ েো কেরট এিাং কর্রোরিা অফধোে সাংক্রান্ত সার্মাফেে কসিার্মূলে কেলাগুরলারত এে ধেরণে েতে িয
ফহরসরি ফিরিফচত হয় র্া কোরিা র্মািুষ হরত আরিদিোেী িা গ্রহণোেী ফিে অফধোরে প্রাপ্র্ য় অথ্িা পফেিারেে অিয কোরিা সদরসযে েিয র্াে োরে আরিদিোেী িা গ্রহণোেী সহায়তাে আরিদি োিারেি, িা গ্রহণ েেরেি
(সার্মাফেে কসিার্মূলে আইি, কসেশি 158 এিাং 348)। এই অযাসাইিরর্মন্ট ফিফদে ষ্ট পফেফস্থফতরত সীর্মািদ্ধ। এই ফেসার্টেফিরেশরিে অিযািয কসেশরি অফতফেি অযাসাইিরর্মন্ট েরয়রে।
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সমথি ন অরযেোর
অযোসোইনরমন্ট - আফর্ম কেট এিাং সার্মাফেে কসিা কেলাে োরে আর্মাে ও আর্মাে পফেিারেে সদসযরদে, র্ারদে েিয আফর্ম সর্মথ্েি প্রাি হফে িা সর্মথ্েরিে েিয আরিদি েেফে, কর্সি িযফিে োে কথ্রে সর্মথ্েি
পাওয়াে অফধোে েরয়রে তা অপেণ েেফে। পাফেিাফেে সহায়তা িা কসির্ট কিট সহায়তা আরিদি েোে সর্ময়, সর্মথ্েি অফধোরে আর্মাে অযাসাইিরর্মন্ট কসই সর্মরয় সীর্মািদ্ধ থ্ােরি র্খি আফর্ম এিাং/অথ্িা পফেিারেে সহায়তা
পারি। তরি, আর্মাে িা আর্মাে পফেিারেে কর্ সর্মথ্েি অফধোে আফর্ম 1 অরিািে, 2009 এে পূরিে কেটরে ফদরয়ফে তা কেরটেই থ্ােরি।
স্টহোম এনোরজি সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম - আফর্ম িুফঝ কর্ এই আরিদি/সার্টেফিরেশি স্বাক্ষে েোে র্মাধযরর্ম, আফর্ম আর্মাে প্রদত্ত কর্রোরিা তথ্য র্াচাই তদরন্তে সম্মফত ফদফে এিাং HEAP সুফিধাে সারথ্ সম্পফেে ত অিুরর্মাফদত সেোফে এরেফি
দ্বাো েো অিয কর্রোরিা তদরন্তে েিযও সম্মফত ফদফে। আিহাওয়া সহায়তা কপ্রাগ্রার্ম এিাং আর্মাে ইউর্টফলর্ট কোম্পাফিে ফিম্ন র্ায় কপ্রাগ্রারর্মে কেিারেরলে েিয এই তথ্য িযিহাে েোে েিযও আফর্ম সম্মফত প্রদাি েেফে।
আফর্ম িুফঝ কর্ আর্মাে িাফড়ে এিাফেে ফিরক্রতারদে সারথ্ HEAP প্রাফি র্াচাই েোে েিয কেট আর্মাে কসাশযাল ফসফেউফের্ট িম্বে িযিহাে েেরি। এই অিুরর্মাদরিে র্মরধয আর্মাে িাফড়ে ফিদুযৎ ফিরক্রতারদে (আর্মাে ইউর্টফলর্ট সহ)
কোি ফিফদে ষ্ট পফেসাংখযািগত তথ্য প্রোশ েোে অিুর্মফত েরয়রে, তরি আর্মাে িাফষেে ফিদুযত িযিহাে, ফিদুযৎ খেচ, জ্বালািী খেচ, জ্বালাফি প্রোে, িাফষেে জ্বালািী খেচ এিাং অথ্ে প্রদারিে ইফতহাস সহ ের্ম আয় কহার্ম এিাফেে সহায়তা
কপ্রাগ্রার্ম ের্মেক্ষর্মতা পফের্মারপে উরদ্দরশয ফিউ ইয়েে কেট অস্থায়ী ও স্থায়ীত্ব সহায়তা, স্থািীয় সার্মাফেে পফেরষিা কেলা এিাং র্মাফেে ি র্ুিোে স্বাস্থয ও র্মািি কসিা ফিভাগ।
স্ট ৌন হয় োরন েথয - আপফি র্ফদ কর্ৌি হয়োফিে ফশোে হি,আপিাে অফধোে আরে সার্মাফেে কসিা কেলা কথ্রে কেিারেল তথ্য অিুরোধ েোে। আপফি র্ফদ কেিারেল তথ্য অিুরোধ েরেি,সার্মাফেে কসিা কেলা আপিারে
ঠিোিা ও কিাি িম্বে ফদরত িাধয থ্ােরি: 1) স্থািীয় হাসপাতাল কর্খারি ফিউ ইয়েে কেট স্বাস্থয অফধদিে এে সিদপ্রাি িরেিফসে পেীক্ষে কসিা প্রদাি েরে; 2)স্থািীয় ধষেণ সঙ্কট কেন্দ্র; এিাং 3) কর্ৌি হয়োফিে ফশোেরদে েিয র্থ্ার্থ্
স্থািীয় অযািরভারেফস, োউরিফলাং, এিাং হটলাইি কসিা। পাশপাফশ, সার্মাফেে কসিা কেলা আপিারে ফিউ ইয়েে কেট কর্ৌি হয়োফি ও গৃহ ফির্োতি হটলাইরিে িম্বে ফদরত িাধয। (800) 942-6906 এিাং (800) 818-0656 (TTY)।
সতোরন ভ ণরপোষণ সহোয়েো জনয সনদ - র্ফদ আফর্ম সন্তারিে ভেণরপাষণ সহায়তাে েিয আরিদি েফে, তাহরল আফর্ম ফিফিত েেফে কর্ আর্মাে পাফেিাফেে সাংস্থাি 1,000,000 র্মাফেে ি িলাে অফতক্রর্ম েরে িা।

আরম উপর
স্টনোর্টশর্ট পরেরে ও েুরিরে। আরম উপর
অযোসোইনরমন্ট, অনুরমোদন এেং সম্মরে েুরি এেং এ সোরথ এেমে। প্রেো ণো দরে অযীরন আরম শপথ এেং/
অথেো রনরিে ে রে স্ট সোমোরজে স্টসেো স্টজিো েোরে আরম স্ট েথয প্রদোন ের রে েো ে রেো েো সম্পূণি এেং সঠিে।
আরেদনেো ী স্বোক্ষ

স্বোক্ষর

েোর খ

x
অনুরমোরদে প্ররেরনরয স্বোক্ষ

স্বোক্ষর

েোর খ

স্বোমী/স্ত্রী েো ক্ষোেো ী প্ররেরনরয স্বোক্ষ
x

x

রনরি অংশ শুযু েখনই পূ ণ ে রেন রদ আপরন এে েো এেোরযে স্টপ্রোগ্রোম স্টথরে আপনো অংশগ্রহণ েন্ধ ে রে িোন।
আরম অনুর োয ে রে আমো অংশগ্রহণ েন্ধ ে ো স্টহোে:
 পোেরিে অযোরসরেন্স

 SNAP সুরেযো  স্টমরিরেি অযোরসরেন্স

আরম েুরি স্ট আরম স্ট স্টেোরনো সময় পুন োরেদন ে রে পো রেো।
প্রদত্ত েো ণ:
স্বোক্ষ x

েোর খ_______________________________

স্বোক্ষর

েোর খ

লিঙ্গ (ঐচ্ছিক)

টেলিফ�োন (ঐচ্ছিক)

নামের নীচে (আপনি এখনকার নামের থেকে আলাদা হলে)

লিবারটেরিয়ান পার্টি
ইনডিপেন্ডেন্স পার্টি
SAM পার্টি
অন্যান্য

সম্বোধন

DMV বা আইডি NYC নম্বর

ইমেল

ফু ট

উচ্চতা

চ�োখের রঙ

স্ত্রী

জিপ ক�োড

পুরুষ

মাঝের আদ্যক্ষর

লিঙ্গ

নগর/শহর/গ্রাম

জিপ ক�োড

ইঞ্চি

জিপ ক�োড

দেশ

শুধু ব�োর্ডের ব্যবহার করার জন্য

স্বাক্ষর বা কালি দিয়ে চিহ্ন

•

/

স্বাক্ষর

তারিখ

/

/

এবং আপনার মৃত্যুর পর রেজিস্ট্রিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ প্রতিস্থাপনকারী সংস্থা এবং NYS এর লাইসেন্স প্রাপ্ত
টিস্যু এবং আই ব্যাঙ্ক এবং NYS কমিশনার অফ হেলথ (NYS Commissioner of Health) দ্বারা অনুম�োদিত
অন্যান্যদের এই তথ্য অ্যাক্সেস করার অনুমতি দিচ্ছেন।

NYS ড�োনেট লাইফ রেজিস্ট্রি (Donate Life Registry) তে নথিভু ক্তকরণের জন্য নির্বাচন
ব�োর্ডকে আপনার নাম ও শনাক্তকরণ তথ্য প্রদান করার অনুমতি দিচ্ছেন;

আপনার সকল অঙ্গ এবং ক�োষ প্রতিস্থাপন, গবেষণা অথবা উভয়ের জন্য দান করায়
আপনি সম্মত আছেন;
•
•

আপনার বয়স 16 বছর বা তার বেশি
•

নিচে স্বাক্ষর করে, আপনি প্রত্যায়িত করছেন যে আপনি:

তারিখ

/

• উপরের তথ্যগুলি সত্য, আমি অবগত আছি এই যে এটি যদি সত্য না হয়, আমি দ�োষী সাব্যস্ত হতে
পারি এবং আমার $5,000 পর্যন্ত জরিমানা এবং/অথবা চার বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে।

• এই লাইনের নীচে এটি আমার স্বাক্ষর অথবা চিহ্ন।

• নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ�োটদানে নিবন্ধীকৃ ত হতে আমি সকল প্রয়�োজনীয়তা পর
ূ ণ করব।

• আমি নির্বাচনের পূর্বে কমপক্ষে 30 দিন কাউন্টি, শহর বা গ্রামে বসবাস করব।

• আমি একজন মার্কিন নাগরিক।

হলফনামা: আমি শপথ করছি বা দৃঢ়ভাবে বলছি

আমার ক�োন�ো নিউ ইয়র্ক স্টেট DMV বা স�োস্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই

আপনার স�োস্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা

নিউ ইয়র্ক স্টেট DMV নম্বর

আইডি নম্বর (প্রয�োজ্য বক্সে টিক দিন এবং আপনার নম্বর প্রদান করুন)

ইমেল (ঐচ্ছিক)

প�োস্ট অফিস

নগর/শহর/গ্রাম

সম্বোধন

(ঐচ্ছিক) আপনার অঙ্গ এবং ক�োষ দান করতে নিবন্ধন করুন

জন্ম তারিখ

অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর

ক�োন�ো পার্টি নয়

12

9

মাঝের আদ্যক্ষর

অ্যাপার্টমেন্ট নং

আমি ক�োন�ো রাজনৈতিক দলে নথিভু ক্ত হতে চাই না এবং স্বাধীন ভ�োটদাতা হতে ইচ্ছুক

ডেম�োক্র্যাটিক পার্টি
রিপাবলিকান পার্টি
কনজারভেটিভ পার্টি
ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টি
গ্রীন পার্টি

8

না

আপনার উত্তর না হলে, এই ফর্মটি পূরণ করবেন না যদি বছরের শেষে
আপনার 18 বছর পূর্ণ না হয়

প�োস্ট বক্স, স্টার রুট, ইত্যাদি

2

হ্যাঁ

হ্যাঁ, আমি নির্বাচন দিনের কর্মী হতে ইচ্ছুক

যদি আপনি এই ফর্মটি ইংরেজীতে পেতে চান তাহলে 1-800-367-8683
নম্বরে ফ�োন করুন

한국어: 한국어 한국어 양식을 원하시면 1-800-367-8683
으로 전화 하십시오.

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

নির্বাচনের দিনের মধ্যে বা তার আগে আপনি কি 18 বছর পূর্ণ করবেন?

আপনার ঠিকানা ছিল (হাউস নম্বর, স্ট্রীট এবং শহর উল্লেখ করুন)

7

/

Información en español: si le interesa obtener este formulario en español,
llame al 1-800-367-8683

ভ�োটার নিবন্ধনের আবেদন পত্র পূরণ করতে আপনার ক�োন�ো সাহায্যের প্রয়�োজন হলে, আমরা আপনাকে
সাহায্য করব। সহায়তা আপনি চাইবেন কিনা বা নেবেন কিনা তা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আপনি
ব্যক্তিগত ভাবেও পত্রটি পূরণ করতে পারেন।

অনুগ্রহ করে নীল অথবা কাল�ো কালিতে লিখুন অথবা টাইপ করুন

আমি একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে চাই

রাজনৈতিক দল

কাউনটি/রাজ্য

আপনার ভ�োট দেওয়া শেষ বছর

জন্ম তারিখ

আপনার মেল পাওয়ার ঠিকানা (উপরের ঠিকানার থেকে আলাদা হলে)

নাম

আপনার উত্তর না হলে, এই ফর্মটি পূরণ করবেন না

না

আপনার বসবাসের ঠিকানা (প�োস্ট বক্স নম্বর দেবেন না)

পদবি

ঠিকানা

নাম

পদবি

11

10

6

5

4

3

1

হ্যাঁ

তারিখ

/

আপনি ক�োন�ো বক্সে টিক
চিহ্ন না দিয়ে থাকলে, ধরে
নেওয়া হবে যে আপনি এই
বারে ভ�োটদানের জন্য নাম
নিবন্ধন করবেন না বলে
স্থির করেছেন।

ভ�োটদান করতে নিবন্ধন করতে দরখাস্ত করা বা নিবন্ধন করতে না চাওয়া - আপনার সিদ্ধান্ত যাই হ�োক
না কেন তা এই সংস্থা আপনাকে যে পরিমাণ সহায়তা দেবে তাতে ক�োন�ো প্রভাব পড়বে না।

গুরুত্বপূর্ণ!

ভ�োটার নিবন্ধন আবেদন (পিছনের দিকে নির্দেশাবলী দেওয়া আছে)
আপনি কি একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?

হ্যাঁ, আমার অনুপস্থিতি ব্যালটের জন্য আবেদন প্রয়�োজন

অনুগ্রহ করে নাম লিখুন

স্বাক্ষর

আমি একটি মেল নিবন্ধন পত্র চেয়েছিলাম এবং তা পেয়েওছি

আমি আমার বর্ত মান ঠিকানা ইতিমধ্যেই নিবন্ধন করিয়েছি অথবা

হ্যাঁ

আপনি হ্যাঁ বললে, অনুগ্রহ করে নীচের ভ�োটার নিবন্ধন
আবেদন সম্পূর্ণ করুন
না কারণ আমি নিবন্ধন না করা বেছে নিয়েছি অথবা

“আপনি বর্ত মানে যেখানে বসবাস করেন সেখানে ভ�োটদানের জন্য আপনি নাম
নথিভুক্ত করে না থাকলে, আপনি কি আজ এখানে নাম নথিভুক্ত করান�োর জন্য
আবেদন করতে চান?”

NYS সংস্থা ভিত্তিক ভ�োটার নিবন্ধন ফর্ম

সংশ�োধিত 01/2019

বক্স 11: শুধুমাত্র একটি বক্সে টিক চিহ্ন দিন। রাজনৈতিক দলে নাম লেখান�ো ঐচ্ছিক, তবে ক�োন�ো রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে ভ�োটদান করতে,
ভ�োটদাতাকে অবশ্যই সেই রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে হবে, তবে রাজ্য দলের নিয়মে অন্য কিছু থাকলে অন্য কথা।

বক্স 10: আপনি যদি এর আগে ভ�োট না দিয়ে থাকেন তাহলে “বকািটি িে” লিখুন। আপনার যদি মনে না থাকে শেষবার কখন আপনি ভ�োটদান করেছেন
তবে একটি প্রশ্ন চিহ্ন (?) দিন।
যদি আপনি এর আগে অন্য নামে ভ�োট দিয়ে থাকেন তবে সেই নামটি লিখুন। যদি তা না হয়, তবে “একই” লিখুন।

বক্স 9: আপনাকে অবশ্যই একটি বেছে নিতে হবে। ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে, উপরে উল্লিখিত আপনার পরিচয় যাচাই করা অংশ দেখুন।

মিথ্যা নিবন্ধীকরণ সংগ্রহ করা অথবা নির্বাচনের ব�োর্ডে ভুল তথ্য দেওয়া একটি অপরাধ।

এই ফর্মটি পূরণ করতে:

নির্বাচনের দিনের আগে আমরা যদি আপনার পরিচয় যাচাই করতে অসমর্থ হই তবে যখন আপনি প্রথমবার ভ�োটদান করবেন তখন আপনাকে আইডি বিষয়ে
জিজ্ঞাসা করা হবে।

আপনার যদি DMV অথবা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর না থাকে, তাহলে আপনি একটি ফট�ো ফ�োট�ো আইডি, একটি সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল, ব্যাঙ্ক
স্টেটমেন্ট, পেচেক, সরকারী চেক বা আপনার এবং ঠিকানা প্রদর্শনকারী অন্য ক�োন�ো সরকারি নথি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এই পত্রের সঙ্গে এই প্রকার
আইডি-র একটি প্রতিলিপি যুক্ত করতে পারেন।

নির্বাচনের দিনের পূর্বে DMV নম্বর (ড্রাইভার্স লাইসেন্স নম্বর অথবা নন-ড্রাইভার্স লাইসেন্স নম্বর) অথবা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা, যা
আপনি 9 নম্বরে বক্সে পূরণ করেছেন, তার মাধ্যমে আমরা আপনার পরিচয় পরীক্ষার প্রচেষ্টা করব।

আপনার পরিচয় যাচাই

আপনার নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্তের গ�োপনীয়তা বজায় থাকবে এবং ভ�োটদাতার নিবন্ধীকরণ
উদ্দেশ্যের জন্য শুধুমাত্র ব্যবহার হবে। ভ�োটদানে যে ব্যক্তি নিবন্ধীকরণ নির্বাচন করছেন না
এবং যেখানে আবেদন জমা করা হয়েছে, সেই কার্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা গ�োপনীয়তা বজায়
থাকবে এবং শুধুমাত্র ভ�োটদাতার নিবন্ধীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।

NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729
টেলিফ�োন: 1-800-469-6872;
TDD/TTY ব্যবহারকারীরা নিউ ইয়র্ক স্টেট রিলে 711 তে য�োগায�োগ করুন;
অথবা আমাদের ওয়েবসাইট - www.elections.ny.gov দেখুন

যদি আপনি বিশ্বাস করেন কেউ আপনার ভ�োটে নিবন্ধন করার বা নিবন্ধন অস্বীকার করার
অধিকারে, আপনার ভ�োটের জন্য রেজিস্টার বা রেজিস্টারের আবেদন করার সিদ্ধান্তে আপনার
গ�োপনীয়তার অধিকার বা আপনার নিজস্ব রাজনৈতিক দল বা অন্য রাজনৈতিক দল পছন্দ
করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে তাহলে আপনি নির্বাচন ব�োর্ডে অভিয�োগ জানাতে পারেন:

এই পত্রটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন:
• নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ�োটদানে নিবন্ধীকৃ ত করণে;
• আপনার নাম এবং/বা ঠিকানা পরিবর্ত নে, আপনার শেষ ভ�োটের পরে যদি ক�োন�ো পরিবর্ত ন হয়ে
থাকে;
• রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া অথবা তালিকাভু ক্তকরণে পরিবর্ত ন।
নিবন্ধীকৃ ত হতে আপনাকে অবশ্যই হতে হবে:
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক;
• 	 যে বছর এই পত্র পেশ করবেন সে বছর 31শে ডিসেম্বর আপনাকে 18 বছর বয়সী হতে হবে
(দ্রষ্টব্য: সাধারণ, প্রাথমিক অথবা অন্য নির্বাচন, যেখানে আপনি ভ�োটদান করতে ইচ্ছুক সেই
ভ�োটের তারিখে আপনাকে অবশ্যই 18 বছর বয়সী হতে হবে।);
• একটি নির্বাচনের অন্তত 30 দিন আগে কাউন্টি অথবা নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে;
•	
গুরুতর অপরাধের জন্য জেলে অথবা শর্তাধীন মুক্ত অবস্থায় থাকা চলবে না (যদিনা শর্তাধীন
মুক্তি বা নাগরিকত্বের অধিকারের পুনরুদ্ধার হয়);
• অন্য ক�োথাও ভ�োটদানের অধিকার দাবী করা চলবে না;
• ক�োন�ো আদালত দ্বারা অয�োগ্য বিবেচিত না হলে।

গুরুত্বপূর্ণ!
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