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নিউইয়র্ক  স্টেটে নিম্ননিনিনি র্র্কসূনিগুনির জিয 
আটেদি সম্পরূ্ক র্রার নিটদক শােিী: 

 

 

• সরর্ানর সহায়িা (PUBLIC ASSISTANCE, PA)  
• সরর্ানর সহায়িার পনরেটিক  নশশু পনরির্কা (CHILD CARE IN LIEU OF PUBLIC 

ASSISTANCE)  
• সম্পরূর্ পনুি সহায়িা র্র্কসূনি (SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE 

PROGRAM, SNAP)  
• MEDICAID এেং সম্পরূর্ পনুি সহায়িা র্র্কসূনি (SUPPLEMENTAL NUTRITION 

ASSISTANCE PROGRAM) 
• MEDICAID (MA) এেং সরর্ানর সহায়িা 
• প্রনিপািি পনরির্কা (FOSTER CARE)-সহ, পনরটেোসর্ূহ 
• নশশু পনরির্কা সহায়িা (CHILD CARE ASSISTANCE) 
• শুধু জরুনর সহায়িা (EMERGENCY ASSISTANCE) 
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আপনি অন্ধ বা দনৃিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল এবং একটি আয়বদি কিয়ে চাইয়ল 
বা এই নিয়দেশাবলী অিয ফকায়িা পদ্ধনেয়ে প্রয়োজি হয়ল, আপনি আমাি সামানজক 
পনিয়েবা নিনিয়ে (social services district, SSD) ফসগুনলি জিয অিুয়িাধ 
কিয়ে পায়িি। নিম্ননলনিে নবকল্প েিমযাটগুনল উপলভ্য: 
 
• বড় কয়ি মুদ্রণ 
• ফিটা েিমযাট (নিয়ি পাঠয়কি অযায়েসয় াগ্য একটি ইয়লকট্রনিক োইল); 
• অনিও েিমযাট (নিয়দেশাবলী বা আয়বদয়িি প্রশ্নগুনলি একটি অনিও 
ট্রান্সনিপশি)  

• ফেইনল,  নদ আপনি দানব কয়িি নবকল্প েিমযাটগুনলি ফকায়িাটিই আপিাি 
জিয সমািভ্ায়ব কা েকি িে 
 

আয়বদিপত্র এবং নিয়দেশাবলী, বড় কয়ি মুদ্রণ, ফিটা েিমযাট এবং অনিও েিমযায়ট 
www.otda.ny.gov বা www.health.ny.gov ফেয়ক িাউিয়লায়িি জিযও উপলভ্য। 
অিুগ্রহ কয়ি লক্ষ্য করুি ফ  অনিও েিমযায়ট এবং ফেইনলয়ে উপলভ্য আয়বদিপত্র 
শুধু অবনহেকিয়ণি উয়েয়শয। আয়বদি কিাি জিয, আপিায়ক অবশযই নলনিেভ্ায়ব, 
নবকল্পহীি পদ্ধনেয়ে একটি আয়বদিপত্র জমা কিয়ে হয়ব। 
 

আপিাি  নদ এমি ফকায়িা প্রনেবন্ধকো োয়ক  া আপিায়ক এই আয়বদিপত্রটি 
সমূ্পণে কিয়ে এবং/অেবা ইন্টািনভ্উয়েি জিয অয়পক্ষ্া কিয়ে বাধা সৃনি কিয়ে, 
অিুগ্রহ কয়ি আপিাি SSD ফক জািাি। আপিাি প্রয়োজিীেো পূিণ কিয়ে একটি 
িযা য বয়দাবস্ত কিাি জিয SSD  োসাধয ফচিা কিয়ব। 
 
এই আয়বদিটি সমূ্পণে কিয়ে আপিাি অিয ফকায়িা বয়দাবস্ত বা প্রয়োজি হয়ল, 
অিুগ্রহ কয়ি আপিাি SSD-ি সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি। একটি ফপশাদাি এবং 
সন্মািজিক উপায়ে আপিায়ক সহােো এবং সমেেি কিাি জিয আমিা 
অঙ্গীকািবদ্ধ। 
 
 

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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আটেদিটি সম্পরূ্ক র্রার জিয পরার্শক 
 

 িি আপনি আয়বদিপয়ত্রি উপি "সিকানি সহােো" বা "PA" ফদিয়বি, োি অেে "পানিবানিক সহােো (Family 
Assistance)" এবং/অেবা "ফসেটি ফিট সহােো (Safety Net Assistance)"। আমিা উভ্ে কমেসূনচয়কই "সিকানি 
সহােো" বয়ল োনক। PA বা অিযািয কমেসূনচগুনল  াি জিয আপনি এই আয়বদিপত্র বযবহাি কয়ি আয়বদি কিয়ে পায়িি 
ফসগুনল প্রয়োজি আয়ে এমি বযনিবগ্েয়ক সামনেক সহােো প্রদাি কিাি জিয তেনি কিা হয়েয়ে। নিনদেি নকেু কমেসূনচ 
আপিাি সহােো পাওোি সমেকালয়ক সীনমে কয়ি, োই  ে শীঘ্র সম্ভব আপিাি স্বেংসম্পূণেো অজে ি কিাটা জরুনি। 
SSD আপিায়ক স্বেংসম্পূণেো অজে ি কিয়ে সহােো কিয়ব। আপিায়ক সহােো কিয়ে, আপনি ফক এবং আপিাি কী 
প্রয়োজি ো আমায়দি অবশযই জািয়ে হয়ব। আি ফসই কািয়ণ আপিায়ক একটি আয়বদি পূিণ কিয়েই হয়ব।  
  
আয়বদি প্রনিোি অংশ নহসায়ব, SSD আপিায়ক আপিাি এবং অিয ফ   ায়দি জিয আপনি আয়বদি কিয়েি োয়দি 
সম্পয়কে  েেয প্রদাি এবং  াচাইকিণ কিয়ে বলয়ব। প্রয়োজিীে িনেপয়ত্রি একটি োনলকা, ফ টি এই নিয়দেশাবলীি একদম 
ফশয়ে পাওো  ায়ব, ফসটি আপিাি কী ধিয়িি েেয প্রদাি কিয়ে হয়ে পায়ি এবং এই েেয  াচাই কিয়ে কী ধিয়িি 
িনেপয়ত্রি প্রয়োজি হয়ে পায়ি ো নববৃে কয়ি। উদাহিণস্বরূপ, আপনি ফক ো প্রমাণ কিয়ে, সনচত্র পনিচেপত্র, একটি 
ড্রাইভ্ায়িি লাইয়সন্স, একটি মানকে ি  ুিিায়েি পনিচেপত্র, একটি িাগ্নিকত্ব লায়ভ্ি শংসাপত্র, হসনপটাল বা িািায়িি 
ফিকিে , বা দত্তক গ্রহয়ণি কাগ্জপত্র প্রদাি কিয়ে পায়িি। উপিন্তু, আয়বদি প্রনিোি অংশ নহসায়ব SSD আপিাি 
ইন্টািনভ্উ ফিয়ব। ফ িায়ি সম্ভব ফসিায়ি SSD একানধক কমেসূনচি জিয ইন্টািনভ্উগুনল একনত্রে কিয়ব। 
  
আপিায়ক সহােো কিাি জিয আয়বদিপত্র এবং এই নিয়দেশাবলী ফসকশি দ্বািা নচনিে। আয়বদিটি পূিণ কিাি সমে 
অিুগ্রহ কয়ি নিম্ননলনিে নবেেগুনল মাোে িািয়বি: 
 

• অিুগ্রহ র্টর িথ্যােিী স্পিভাটে নিিুি। 
• আেছা জায়গাগুনিটি নিিটেি িা। 
• স্টর্ েযনি (েযানিেটগকর) জিয আপনি আটেদি র্রটছি িার স্টেটে প্রাসনির্ প্রনিটি স্টসর্শি সম্পরূ্ক র্রা নিনিি 

র্রুি। 
• অিয স্টর্াটিাভাটে নিটদক নশি িা হটি সেসর্য় বেধ িার্ েযেহার র্রুি। 
• আপনি কাররার প্রনিনিনি নিসারে আরেদি কররে, অিুগ্রি করর সসই েযনি িথ্য প্রদাি করুি, আপিার িয়। নিনিি করুি 

সে আপনি এেং আপনি সে েযনির প্রনিনিনিত্ব কররেি, উভরয়ই আরেদিপরের সেষ পৃষ্ঠাটিরি স্বাক্ষর করররেি। 
• এই আরেদিপরের সকারিা অংে নকভারে সম্পরূ্ণ কররি িরে সস নেষরয় নিনিি িা িরে, সিায়িার জিয আপিার SSD সক 

নজজ্ঞাসা করুি।  
 

LDSS-2921 এি সায়ে, "নিউইেকে ফেয়ট নিনদেি নকেু সনুবধা এবং পনিয়েবাি জিয আয়বদি," নিনিে করুি ফ  আপিাি 
কায়ে SSD বা www.otda.ny.gov ফেয়ক উপলভ্য নিম্ননলনিে েেযজ্ঞাপক বুকয়লটগুনলি কনপ আয়ে:  

 
• LDSS-4148A: "েুর্ 1: আপিার অনধর্ার ও দানয়ত্বসর্ূহ সম্পটর্ক  আপিার র্ী জািা উনিি" 
• LDSS-4148B: "েুর্ 2: সার্ানজর্ পনরটেো র্র্কসূনিসরূ্হ (Social Services Programs) সম্পটর্ক  আপিার র্ী 

জািা উনিি" 
• েুর্ 1, LDSS-4148A এেং েুর্ 2, LDSS-4148B এর সম্পরূর্: "Medicaid র্র্কসূনিটি গুরুত্বপরূ্ক পনরেিক িসরূ্হ" 
• LDSS-4148C: "েুর্ 3: আপিার এর্টি জরুনর পনরনিনি হটি আপিার র্ী জািা উনিি" 

http://www.otda.ny.gov/
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আটেদিটির র্ভার স্টপজ 
 

আপনি অন্ধ বা দনৃিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি ফ  কমেসূনচ(কমেসূনচগুনলি) জিয আয়বদি/িনেভু্নি কিয়েি ফসগুনল 
সম্পনকে ে নবজ্ঞনিগুনল আপনি অিয ফকায়িা পদ্ধনেয়ে পাওো ফবয়ে নিয়ে পায়িি।  নদ আপনি দানব কয়িি ফ  অিযািয নবকল্প 
েিমযাটগুনল আপিাি কায়ে সমািভ্ায়ব কা েকি িে োহয়ল নবকল্প পদ্ধনেগুনল বড় কয়ি নপ্রন্ট কয়ি, ফিটা CD, অনিও CD, 
বা ফেইনলয়ে পাওো ফ য়ে পায়ি। 
 
আপনি অন্ধ ো দনৃিশনি এর্দর্ হানরটয় স্টেিটি, আপনি নর্ এর্টি নের্ল্প পদ্ধনিটি নিনিি নেজ্ঞনিগুনি স্টপটি িাি? আপনি 
অন্ধ বা দনৃিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি ফ  কমেসূনচ(কমেসূনচগুনলি) জিয আয়বদি/িনেভু্নি কিয়েি ফসগুনল সম্পনকে ে 
নলনিে নবজ্ঞনিগুনল আপনি নকভ্ায়ব ফপয়ে চাি ো নিয়দেশ কিয়ে (✓) "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক নচি নদি। 
 
হযাাঁ হটি, আপনি স্টর্ ধরটির েরর্যাটে স্টপটি িাি িাটি টির্ নদি: আপনি অন্ধ বা দনৃিশনি একদম হানিয়ে ফেলয়ল, আপনি 
ফ  কমেসনূচ(কমেসনূচগুনলি) জিয আয়বদি/িনেভু্নি কিয়েি ফসগুনল সম্পনকে ে নলনিে নবজ্ঞনিগুনল আপনি ফকাি েিমযায়ট পাওো 
পেদ কিয়বি োয়ে (✓) টিক নদি: বড় কয়ি নপ্রন্ট, ফিটা CD, অনিও CD, বা ফেইনল। আপনি  নদ দানব কয়িি ফ  
অিযািয নবকল্প পদ্ধনে আমাি জিয ফেইনলি ময়ো কা েকি িে োহয়ল একটি নবকল্প পদ্ধনে নহসায়ব ফেইনল উপলভ্য। 
 
এই আয়বদিটি সম্পূণে কিয়ে আপিাি অিয ফকায়িা বয়দাবস্ত বা প্রয়োজি হয়ল, অিগু্রহ কয়ি আপিাি SSD-ি সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ 
করুি। 

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 1 
 
স্টসর্শি 1: আপনি ো আপিার পনরোটরর স্টর্াটিা সদসয স্টর্ র্র্কসূনিগুনির জিয আটেদি র্রটছি িার প্রটিযর্টিটি টির্ 
নদি 

 
আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকায়িা সদসয ফ  কমেসূনচগুনলি জিয আয়বদি কিয়ে চাি োি প্রয়েযকটিয়ে টিক (✓) নদি। 
 
Medicaid এ Medicaid কর্মসূচি, কর্মজীবী প্রচিবন্ধী বযচিদের জন্য Medicaid বাই-ইন্ (Medicaid Buy-In for 
Working People with Disabilities) এবং পচরবার পচরকল্পন্া ববচন্চিট (Family Planning Benefit) কর্মসূচিসর্ূহ 
অন্তর্ভম ি। আপচন্ যখন্ আদবেন্পদের উপর "MA" বেখদবন্, িার অর্ম "Medicaid", যাদক আদে বলা হি "চিচকত্সা চবষয়ক 
সহায়িা (Medical Assistance)"। আপচন্ একই সর্দয় সরকাচর সহায়িা (PA) বা সম্পূরক পভচি সহায়িা কর্মসূচির 
(SNAP) জন্য আদবেন্ করদলই শুধভ এই আদবেন্পেটি বযবহার কদর MA-র জন্য আদবেন্ করদি পারদবন্। আপচন্ 
Medicaid এবং SNAP এর জন্য আদবেন্ করদি িাইদল, "Medicaid (MA) এবং SNAP" বদে টিক ( ) চেন্। 
আপচন্ Medicaid এবং PA এর জন্য আদবেন্ করদি িাইদল, "Medicaid (MA) এবং PA" বদে টিক ( ) চেন্। 
 
আপনি শুধ ু MA-ি জিয আয়বদি কিয়ে চাইয়ল, আিও েয়েযি জিয বা আয়বদি কিয়ে আপনি 
https://nystateofhealth.ny.gov/ এ অিলাইি ফ য়ে পায়িি এবং/অেবা 1-855-355-5777 িম্বয়ি ফোি কিয়ে পায়িি, 
বা আপনি শুধ ুMA-ি জিয কাগুয়জ আয়বদিপত্র – েমে DOH-4220 বযবহাি কিয়ে পায়িি,  া আপিাি কমী আপিায়ক 
ফদয়বি, িেুবা 1-800-541-2831 িম্বয়ি MA ফহল্পলাইয়ি ফোি করুি। আপনি  নদ শুধ ু ফমনিয়কোি ফসনভ্ংস ফপ্রাগ্রাম 
(Medicare Savings Program, MSP) এি জিয আয়বদি কিয়ে চাি, আপিায়ক অবশযই েমে DOH-4328 এি মাধযয়ম 
আয়বদি কিয়ে হয়ব,  া আপিাি কমী আপিায়ক প্রদাি কিয়বি। আপিাি অনবলয়ম্ব বযনিগ্ে পনিচ ো পনিয়েবাি প্রয়োজি 
হয়ল, DOH-4220 MA আয়বদি েমে বযবহাি কয়ি আপিায়ক অবশযই MA-ি জিয আলাদাভ্ায়ব আয়বদি কিয়ে হয়ব।  

 
আপনি সিকানি সহােোি জিয ফ াগ্য, নকন্তু আপিাি নশশু পনিচ ো সহােো প্রয়োজি হয়ল, "PA-ি পনিবয়েে  নশশু পনিচ ো" 
বয়ে টিক (✓) নদি। আপনি  নদ মে পনিবেে ি কয়িি এবং নিি কয়িি ফ  আপিাি সিকানি সহােো প্রয়োজি, োহয়ল 
আপনি ফ য়কায়িা সমে এই কমেসূনচি জিয আয়বদি কিয়ে পািয়বি। 
 
আপনি "শুধ ুজরুনি সহােো (Emergency Assistance Only, EMRG)" বয়ে টিক (✓) নদয়ল, আপনি নিয়দেশ কিয়েি ফ  
আপনি একবাি-মাত্র জরুনি ফপয়ময়ন্টি জিয আয়বদি কিয়েি এবং অিয ফকায়িা কমেসূনচি জিয একটি ফ াগ্যো নিধোিণ কিা 
হয়ব িা। 
  

 
স্টসর্শি 2 

 
আপিার প্রধাি ভাো স্টর্ািটি? আপিাি সবয়চয়ে ফবনশ বযবহৃে ভ্াো নিয়দেশ কিয়ে "ইংয়িনজ" বা "য়েিীে" বা "অিয" বয়ে 
টিক (✓) নদি। আপনি "অিয" বয়ে টিক (✓) নদয়ল, আপিাি পেয়দি ভ্াো নলিিু। 
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আপনি নর্ নেজ্ঞনি স্টপটি িাি এই ভাোয়:  আপনি ফ  কমেসনূচি জিয আয়বদি/িনেভু্নি কয়িয়েি ফসই সম্পয়কে  নবজ্ঞনি 
পায়বি। আপনি ফকাি ভ্াোে এই নবজ্ঞনিগুনল ফপয়ে চাি ো নিয়দেশ কিয়ে "শুধ ুইংয়িনজ" বা "ইংয়িনজ এবং ফেিীে" বয়ে 
টিক (✓) নদি। 

 
স্টসর্শি 3: আটেদির্ারীর িথ্য 
 

িার্: আপিাি মলূ িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (middle initial, M.I.), এবং পদবীসহ আপিাি িাম নলিিু। 
 
বেোনহর্ নিনি: আপনি এিি অনববানহে, নববানহে, নবধবা/নবপত্নীক, আইিগ্েভ্ায়ব আলাদা বা োলাকপ্রাি নকিা ো নলিুি। 
আপনি কিয়িা নবয়ে কয়ি োকয়ল  ো ে অবিাটি নলিিু, "অনববানহে" নলিয়বি িা। 
 
স্টোি িম্বর: আপিায়ক সবয়চয়ে সহয়জ ফ  িম্বয়ি ফ াগ্ায় াগ্ কিা  ায়ব ফসই ফোি িম্বিটি নলিিু। আপিাি অঞ্চয়লি ফকাি 
অন্তভু্ে ি করুি। 
 
োনির ঠির্ািা: রাস্তার ঠির্ািা: আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসিািকাি বানড় বা ভ্বি িম্বি, নিট, অযানভ্নিউ, ফিাি, ইেযানদ 

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

 
প্রর্টে: 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 েিক র্াি ঠির্ািায় র্িনদি ধটর আটছি?: আপনি আপিাি বেে মাি ঠিকািাে  ে বেি এবং/অেবা মাস 
ধয়ি আয়েি ফসই সংিযাটি নলিুি। 
 
এো নর্ এর্টি আশ্রয়? আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসটি একটি আশ্রে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) 
নদি। 
 
অিয স্টর্াটিা স্টোি িম্বর স্টর্িাটি আপিার সাটথ্ স্টর্াগাটর্াগ র্রা র্াটে: অিয ফকায়িা ফোি িম্বি ফ িায়ি আপিাি সায়ে 
ফ াগ্ায় াগ্ কিা  ায়ব এবং, প্রয় াজয হয়ল, িম্বিটি ফ  বযনিি োি িাম। অঞ্চয়লি ফকািটি অন্তভু্ে ি করুি। 
 
েিক র্াি ঠির্ািার পথ্নিটদক নশর্া: নকভ্ায়ব আপিাি বানড় িুয়জ পাওো  ায়ব োি পেনিয়দে নশকাগুনল নলিিু। সাধািণভ্ায়ব 
পনিনচে লযান্ডমাকে গুনল বযবহাি করুি। 
 
আটগর ঠির্ািা: আপিাি বেে মাি ঠিকিাে চয়ল আসাি আয়গ্ আপনি ফ  ঠিকািাে োকয়েি ফসটি নলিিু। 
 
েিক র্াটি আপিার স্টর্াটিা োনি িা থ্ার্টি, এিাটি টির্ নদি: আপিাি োকবাি ফকায়িা জােগ্া িা োকয়ল/য়কায়িা ঠিকািা 
িা োকয়ল, এই বয়ে টিক (✓) নদি। 
 
আটেদির্ারী/টর্াগাটর্াগর্ারী েযনিটর্ সহায়িার্ারী এটজনি: ফকউ আপিায়ক আয়বদি কিয়ে সহােো কিয়ল, ফসই 
বযনিি িাম, োয়দি এয়জনন্স,  নদ নকেু োয়ক, এবং ফসই বযনিি ফোি িম্বি নলিিু। 
 
এই আটেদটির জিয আপিার নর্ MEDICAID অংশ এেং স্টর্াটিা MEDICAID র্াভাটরজ পাওয়ার সম্ভােিাটর্ স্টগাপি 
রািটি হটে?: আবদিপয়ত্র নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি এবং/অেবা আপিাি আয়বদি এবং/অেবা 
আপিাি পাওো ফকায়িা Medicaid কাভ্ায়িজ সম্পনকে ে ফ াগ্ায় াগ্ ফগ্াপি িািয়ে হয়ব নকিা ো আপিাি কমীয়ক বলিু। 
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স্টসর্শি 4: আপনি SNAP এর জিয আটেদি র্রটি  
 

আয়বদয়িি ফসকশি 4 এি নববৃনেটি পড়ুি, এবং আপিাি ফক্ষ্য়ত্র বা আপনি আয়বদি কিয়েি এমি কায়িাি ফক্ষ্য়ত্র ফসটি প্রয় াজয 
হয়ল নববনৃেটিি নিয়চ স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদি। এই ফসকশিটি সম্পয়কে  আপিাি প্রশ্ন োকয়ল অিুগ্রহ কয়ি SSD-ি সায়ে 
ফ াগ্ায় াগ্ করুি। 

 
স্টসর্শি 5: এগুনির র্টধয স্টর্াটিাটি আপিার স্টেটে প্রটর্াজয?  
 

আপিাি বা আপনি  াি হয়ে আয়বদি কিয়েি এমি কায়িাি ফক্ষ্য়ত্র প্রয় াজয প্রনেটি পনিনিনেয়ে টিক (✓) নদি 
 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 2 
 
স্টসর্শি 6: িািার িথ্য 
 

িার্: আপিাি সায়ে োয়কি, এমিনক োিা আয়বদি িা কিয়লও, োয়দি মলূ িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (M.I), এবং পদবী 
নলিিু। োনলকাি প্রেয়ম আপিায়ক িািিু।  

 
এই েযনি স্টর্ র্র্কসনূির জিয আটেদি র্রটছি: প্রয়েযক বযনি ফ  ধিয়িি সহােোি জিয আয়বদি কিয়েি োয়ে টিক (✓) 
নদি: সিকানি সহােোি জিয PA, সম্পিূক পুনি সহােো কমেসনূচি জিয SNAP, Medicaid এি জিয MA, নশশু পনিচ ো 
সহােোি জিয CC, প্রনেপালি পনিচ োি জিয FC, পনিয়েবাসমূয়হি জিয S (ফ মি নশশু বা বড়য়দি প্রনেয়িাধমলূক/সিুক্ষ্ামূলক 
পনিয়েবা), বা শুধ ুজরুনি সহােোি জিয EMRG। 

 
জন্ম িানরি: আয়বদি কিয়েি এমি প্রয়েযক বযনিি জন্ম োনিি। 
 
নিি ও নিি পনরিয়: নিউ ইেকে  নসটি নলঙ্গ, নলঙ্গ পনিচে, বা অনভ্বযনি নিনবেয়শয়ে ফেয়টি ফবনিনেট এবং/অেবা পনিয়েবাগুনল 
অযায়েস কিাি আপিাি অনধকাি সুনিনিে কয়ি। আপিায়ক অবশযই আপিাি এবং আপিাি পনিবায়িি সকল সদয়সযি নলঙ্গ 
পুরুে বা িািী নহয়সয়ব উয়েি কিয়ে হয়ব, এমিনক আপিাি বােে সাটিে নেয়কয়ট আপিাি নলঙ্গ "X" নহয়সয়ব সিাি হয়লও। 
বেে মায়ি মানকে ি  ুিিায়েি সামানজক সিুক্ষ্া প্রশাসয়িি োইয়ল োকা নলঙ্গ নচনিেকিয়ণি সায়ে সংগ্নে ফিয়ি অিগু্রহ কয়ি 
পুরুয়েি জিয "M" বা িািীি জিয "F" উয়েি করুি। আপিাি উয়েি কিা নলঙ্গ আপিাি আয়বদি প্রনিোকিণ কিয়ে 
প্রয়োজি হয়ব। ফকায়িা ফবনিনেট কায়িে  বা সকয়ল ফদিয়ে পায়ব এমি ফকায়িা িনেয়ে এটি প্রদনশেে হয়ব িা। 
 
নলঙ্গ পনিচে হল আপনি নিয়জয়ক কী নহয়সয়ব ফবায়েি বা িায়কি। আপিাি নলঙ্গ পনিচে আপিাি জয়ন্মি সমে অপেণ কিা 
আপিাি নলঙ্গ পনিচয়েি অিরুূপ বা আলাদা হয়ে পায়ি।  নদ আপিাি নলঙ্গ পনিচে, বা আপিাি পনিবায়িি কায়িাি নলঙ্গ 
পনিচে, আপনি  া উয়েি কয়িয়েি োি ফেয়ক আলাদা হে এবং আপনি ফসই বযনিি নলঙ্গ পনিচে প্রদাি কিয়ে চাি, োহয়ল 
প্রদত্ত নিনদেি জােগ্াে, "পুরুে", "িািী", "িি-বাইিানি”, "X", "রূপান্তিকামী”, বা "নভ্ন্ন পনিচে" নলিিু। আপনি "নভ্ন্ন 
পনিচে" নলিয়ল, োহয়ল প্রদত্ত নিনদেি জােগ্াে আপনি বযনিটিি নলঙ্গ পনিচে নববৃে কিা ফবয়ে নিয়ে পায়িি।  নদও এই েেয 
প্রদাি কিা ঐনিক। এটি বযনিটিি(বযনিবয়গ্েি) আয়বদি কিাি ফ াগ্যো বা ফবনিনেট পাওোি স্তিয়ক প্রভ্ানবে কিয়ব িা। 
 
আপিার সাটথ্ সম্পর্ক : প্রয়েযক বযনিি জিয, োয়দি সম্পকে  নলিুি (উদাহিণস্বরূপ: স্বামী/স্ত্রী, ফেয়ল, পানলে সন্তাি, বনু্ধ, 
রুময়মট, ফবািে াি, ইেযানদ)। 

 
আটেদির্ারী পনরোটরর সদসযটদর স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিুি 
 নদ-িা ফসই বযনি নিয়ম্নাি ফশ্রনণভূ্ি হি: 
 

• একজি গ্ভ্ে বেী মনহলা ন নি Medicaid এি জিয আয়বদি কিয়েি;  
• িাগ্নিক িি এমি একজি ন নি শুধ ুএকটি সঙ্কটজিক শািীনিক অবিাি কািয়ণ Medicaid বা সুনবধাগুনলি জিয 
আয়বদি কিয়েি;  
• একজি প্রািবেস্ক ন নি শুধু প্রািবেস্ক প্রনেিক্ষ্ামলূক পনিয়েবাগুনলি (adult protective services) জিয আয়বদি 
কিয়েি; বা 
• শুধ ুনশশু পনিচ ো সহােোি জিয আয়বদি কিয়েি। বযনিটি নশশু পনিচ ো সহােো এবং প্রনেয়িাধমলূক পনিয়েবা 
বা সিকানি সহােোি পনিবয়েে  পনিয়েবাসমূয়হি জিয আয়বদি কিয়ল, ফসই বযনিি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বিটি নলিিু। 

 
প্রনেপালি পনিচ ো, নশশু প্রনেিক্ষ্ামলূক পনিয়েবা, নশশু প্রনেয়িাধমলূক পনিয়েবা, এবং পিাময়শেি ময়ো অিযািয পনিয়েবাসমহূ, 
নবনভ্ন্ন উত্স ফেয়ক অেেপ্রাি হে,  ায়দি ময়ধয অয়িকগুনলি জিয ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি ফদওো প্রয়োজি।  িি নকেু 
পনিয়েবাি আয়বদিকািীয়দি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি প্রদাি কিয়ে হে িা, েিি আপনি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি প্রদাি 
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িা কিয়ল এই পনিয়েবাগুনল িাও পাওো ফ য়ে পায়ি। োই, োিা ফ  সুনবধাগুনল পাওোি জিয ফ াগ্য হয়ে পায়িি ফসই সব 
সুনবধাগুনল ফপয়ে োয়দি সহােো কিয়ে, আমিা, োই, এই পনিয়েবাগুনলি জিয সকল আয়বদিকািীয়ক একটি ফসাশযাল 
নসনকউনিটি িম্বি ফিওোি অিুয়িাধ কনি। 
 
সম্পরূ্ক র্রা সটেকাচ্চ সু্কি স্টগ্রড: আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি জিয সয়বোচ্চ সু্কল ফগ্রি (1 ফেয়ক 12) নলিিু। 12 বেয়িি ফবনশ 
হয়ল, 13 নলিিু। ফকায়িা আিুষ্ঠানিক সু্কয়ল িা পয়ড় োকয়ল, 0 নলিিু। আপনি শুধ ুপনিয়েবাগুনলি জিয আয়বদি কিয়ল, 
আপিায়ক এই প্রয়শ্নি উত্তি নদয়ে হয়ব িা। 

 
এই েযনি (িাোির্ সন্তািসহ) নর্ িাদয ক্রয় র্টরি ো আপিার সাটথ্ িাোর বিনর র্টরি?: আপিাি সায়ে বসবাস কিা 
প্রয়েযক বযনিি জিয, োিা আয়বদি করুি বা িাই করুি, এই প্রয়শ্নি পনিয়প্রনক্ষ্য়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) ফদওো 
জরুনি। কিয়িা কিয়িা,  ািা িাদয িে কয়িি এবং আলাদাভ্ায়ব িাবাি তেনি কয়িি, োিা আিও SNAP সুনবধা ফপয়ে 
পায়িি। 
 
আপনি ো আপিার পনরোটরর স্টর্উ স্টর্ িাটর্ পনরনিি, অিুগ্রহ র্টর স্টসই আটগর ো অিয িার্গুনি িানির্ােদ্ধ র্রুি: 
আয়গ্ি ফ য়কায়িা িাম, নববায়হি আয়গ্ি িাম, বা কায়িাি দ্বািা বযবহৃে এই ফসকশয়ি োনলকাবদ্ধ অিয িামগুনল নলিিু। মলূ 
িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (M.I.), এবং পদবী অন্তভু্ে ি করুি। 

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 3 
 
স্টসর্শি 7: জানি/জানিগি পনরিয় 
 

আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি জিয এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি। বযনিটি নহসপযানিক এবং/অেবা লযাটিয়িা নকিা ো নিয়দেশ 
কিয়ে "H" কলায়ম "হযাাঁ" বা "িা" নলিুি। বযনিটিি জানেগ্ে পনিচয়েি বযাকগ্রাউন্ড নিয়দেশ কিয়ে জানে কলায়মি প্রনেটিয়ে 
"হযাাঁ” বা "িা" নলিিু: 
  
• H = নহসপযানিক অেবা লযাটিয়িা 
• I = ফিটিভ্ আয়মনিকাি বা ফিটিভ্ আলাস্কাি 
• A = এনশোি 
• B = কৃষ্ণাঙ্গ বা আনিকাি আয়মনিকাি 
• P = ফিটিভ্ হাওোইোি বা প্রশান্তমহাসাগ্িীে দ্বীপবাসী 
• W = ফেোঙ্গ 
• U = অজািা 

 
এই েেয প্রদাি ফস্বিামূলক। বযনিবয়গ্েি আয়বদি কিা বা পাওো সনুবধাগুনলি স্তিয়ক এটি প্রভ্ানবে কিয়ব িা। এই েেয 
অিুয়িাধ কিাি কািণ হল কমেসূনচটিি সনুবধাগুনল ফ  জানে, বণে, বা জােীে উত্স নিনবেয়শয়ে বন্টি কিা হে ো নিনিে 
কিা।  

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 4 
 
স্টসর্শি 8: িাগনরর্ত্ব/সটন্তােজির্ অনভোসি নিনি থ্ার্া অিাগনরর্ 

 
নিম্ননলনিে কমেসনূচগুনলি ফ য়কায়িা একটিি জিয আয়বদি কিা প্রয়েযক বযনিি জিয এই ফসকশিটি সম্পিূে করুি: 

 
• নশশু পনিচ ো সহােো; 
• প্রনেপালি পনিচ ো; বা 
• অিযািয পনিয়েবাসমহূ। 

 
উপিন্তু, আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকউ সম্পূিক পনুি সহােো কমেসূনচ (SNAP) এি জিয আয়বদি কিয়ল, আপিায়ক 
অবশযই পনিবায়িি প্রয়েযকয়ক োনলকাবদ্ধ কিয়ে হয়ব, এমিনক োিা SNAP এি জিয আয়বদি িা কিয়লও। সিকানি সহােোি 
(PA) জিয আয়বদিকািী ফকায়িা বাচ্চায়দি সায়ে ফকায়িা ভ্াইয়বাি বা নপোমাো োকয়ল আপিায়ক োয়দিয়কও অবশযই 
োনলকাবদ্ধ কিয়ে হয়ব। শুধ ুনশশু পনিচ ো সহােো বা প্রনেপালি পনিচ োি জিয আয়বদি কিয়ল, নশশু পনিচ ো বা প্রনেপালি 
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পনিচ ো প্রয়োজি শুধু এমি বাচ্চায়দি জিয এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি। আয়বদি কিয়েি এমি একজি বযনিি জিয আপনি 
এই ফসকশিটি সম্পূণে িা কিয়ল, ফসই বযনি সহােো িাও ফপয়ে পায়িি।  

 
িার্: আয়বদিকািী বা অবশযই োনলকাবদ্ধ কিয়ে হয়ব এমি প্রয়েযক বযনিি মলূ িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি (MI) এবং পদবী 
নলিিু। 
 
প্রটিযর্ েযনির জিয হয় "িাগনরর্/জািীয়" ো "অিাগনরর্" এ টির্ নদি: প্রয়েযক বযনিি িায়মি পয়ি, ওই বযনি একজি 
মানকে ি িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জােীে নকিা নিয়দেশ কিয়ে "িাগ্নিক/জােীে" বয়ে, বা বযনিটি একজি মানকে ি 
িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জােীে িি নিয়দেশ কিয়ে "অিাগ্নিক" বয়ে টিক (✓) নদি।  
 
র্ানর্ক ি র্ুিরাষ্ট্র িাগনরর্ত্ব এেং অনভোসী পনরটেো (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) িম্বর ো 
অিাগনরর্ িম্বর: বযনিটিি মানকে ি  িুিাে িাগ্নিকত্ব এবং অনভ্বাসী পনিয়েবা (USCIS) িম্বি বা অিাগ্নিক িম্বি নলিিু, 
প্রয় াজয হয়ল। 

 
স্টসর্শি 9: প্রিযয়ি 
 

এই ফসকশয়িি নিয়চ নববৃনেগুনল  ত্নসহকায়ি পড়ুি, োিপি নিম্ননলনিে ফ য়কায়িা কমেসূনচয়ে আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি 
িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অনভ্বাসি নিনে োকা অিাগ্নিক নহসায়ব সাক্ষ্য নদয়ে প্রেযেিটি স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদি। (শুধ ু
নশশু পনিচ ো সহােো বা প্রনেপালি পনিচ োি জিয আয়বদি কিয়ল, নশশু পনিচ ো বা প্রনেপালি পনিচ ো প্রয়োজি শুধ ুএমি 
বাচ্চায়দি জিয এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি।) আয়বদিকািী ফকউ, একজি মানকে ি িাগ্নিক, ফিটিভ্ আয়মনিকাি, বা জােীে 
িা হয়ল, ফসই বযনি ফ  কমেসনূচি জিয আয়বদি কিয়েি োয়ে টিক (✓) নদি এবং নেনি সয়ন্তােজিক অনভ্বাসি নিনে োকা 
অিাগ্নিক: 
 
• সিকানি সহােো (PA); 
• সম্পিূক পনুি সহােো কমেসূনচ (SNAP); 
• Medicaid (MA),  নদ-িা আয়বদিকািী বযনি গ্ভ্ে বেী হি; 
• নশশু পনিচ ো সহােো (CC); 
• প্রনেপালি পনিচ ো (FC);  
• অিযািয পনিয়েবাসমহূ (S); এবং/অর্বা 
• জরুনি সহােো (EMRG)। 

 
"সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক নিনে" মায়ি একটি অিাগ্নিক নিনে  া বযনিটিয়ক একটি কমেসনূচি সুনবধা ফপয়ে অয় াগ্য কয়ি িা। 
অিুগ্রহ কয়ি লক্ষ্য করুি ফ  নবনভ্ন্ন কমেসূনচি নবনভ্ন্ন অিাগ্নিক নিনেি আবশযকো আয়ে। LDSS-4148B, "Book 2: 
সামানজক পনিয়েবা কমেসূনচসমহূ সম্পয়কে  আপিাি কী জািা উনচে", এ সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক নিনে সম্পয়কে  আিও আয়ে। 
আিও েয়েযি জিয আপনি আপিাি SSD-ি সায়েও ফ াগ্ায় াগ্ কিয়ে পায়িি। 
 
ফ য়কায়িা প্রািবেস্ক সদসয বা অিুয়মানদে প্রনেনিনধ পনিবায়িি আয়বদিকািী সকল সদসযয়দি প্রেযেিটি স্বাক্ষ্ি কিয়ে পায়িি। 
উদাহিণস্বরূপ, িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক নিনে িা োকা একজি অনভ্ভ্াবক, িাগ্নিকত্ব বা সয়ন্তােজিক অিাগ্নিক 
নিনে োকা একটি সন্তায়িি জিয স্বাক্ষ্ি কিয়ে পািয়বি। পনিবায়িি ফকায়িা আয়বদিকািী সদয়সযি বেস 18 বেয়িি কম হয়ল 
(বা বেস 18 বেি নকন্তু ফকায়িা শািীনিক অসনুবধা বা প্রনেবন্ধকোি জিয িাদের নিয়জি িাম স্বাক্ষ্ি কিয়ে অক্ষ্ম), 18 
বেি বা োি ফবনশ বেসী পনিবায়িি একজি সদসযয়ক অবশযই িাদের হয়ে স্বাক্ষ্ি কিয়ে হয়ব। পনিবায়িি অিয সদয়সযি হয়ে 
স্বাক্ষ্ি কিাি সমে, আপিাি নিয়জি িাম স্বাক্ষ্ি করুি। উদাহিণস্বরূপ, ফমনি ফিা, জনি ফিা িামক নশশুি হয়ে স্বাক্ষ্ি কিাি 
সমে, োয়ক "ফমনি ফিা" এি িাম স্বাক্ষ্ি কিয়ে হয়ব। 
 
এর্টি েটে টির্ র্টর প্রিযয়টি স্বাের র্রার অথ্ক এই স্টর্, শপথ্ভটির শানস্ত অিরু্ায়ী আপনি প্রিযনয়ি র্রটছি, স্টর্ 
আপিার/িার আটেদি র্রা প্রনিটি র্র্কসূনির জিয, আপনি এেং/অথ্ো আপনি র্ার জিয স্বাের র্রটছি নিনি এর্জি 
র্ানর্ক ি িাগনরর্, স্টিটিভ আটর্নরর্াি, জািীয়, ো সটন্তােজির্ অনভোসি সুনেধা সম্পন্ন অিাগনরর্। আপনি েেগুনির 
এর্টিটি টির্ িা নদটি ো আটেদির্ারীর এর্টি র্ানর্ক ি িাগনরর্ত্ব এেং অনভোসি পনরটেো (USCIS) িম্বর প্রদাি িা 
র্রটি, স্টসই েযনি সহায়িা িাও স্টপটি পাটরি। 
 
আপিার নিটজর জিয ো অিয স্টর্াটিা েযনি নর্নি এর্জি র্ানর্ক ি িাগনরর্, স্টিটিভ আটর্নরর্াি, ো জািীয় িি, ো নর্নি 
সটন্তােজির্ -অনভোসি-সনুেধাধারী -অিাগনরর্ িি িার জিয আপিার স্বাের র্রা উনিত্ িয়। সটন্তােজির্ অনভোসি 
সুনেধাধারী অিাগনরর্ PA, SNAP সনুেধাসর্ূহ ো Medicaid এর জিয স্টর্াগয িি (গভক েিী িারী ো সঙ্কেজির্ অসুিিার 
নিনর্ত্সার জিয Medicaid ছািা)। স্টস ধরটির েযনিেগক নিনদক ি নর্ছু পনরটেোর জিয অটর্াগয হটি পাটরি। 
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আপনি USCIS এ আর্াটদর স্টর্ িথ্য নদটয়টছি িা জর্া র্টর PA, SNAP সনুেধা, Medicaid, ো পনরটেোসর্টূহর জিয 
আটেদির্ারী পনরোটরর স্টর্টর্াটিা ো সর্ি সদসযটদর অিাগনরর্ নিনি আর্রা নিনিি র্রটি পানর। USCIS স্টথ্টর্ পাওয়া 
িথ্য আপিার পনরোটরর স্টর্াগযিা এেং সুনেধাসর্ূটহর স্তরটর্ প্রভানেি র্রটি পাটর। 

 
 
আটেদিপটের পষৃ্ঠা 5 
 
স্টসর্শি 10: নশশু সহায়িা র্ার্কর্রর্ ইউনিটের (CHILD SUPPORT ENFORCEMENT UNIT) র্াটছ স্টরোটরি সংক্রান্ত িথ্য 

 
আপনি শুধু Medicaid এি জিয আয়বদি কিয়ল এবং গ্ভ্ে বেী হয়ল, গ্ে 60 নদয়িি ময়ধয জন্ম নদয়ে োকয়ল, বা শুধু 21 
বেয়িি কম বেসী বাচ্চায়দি জিয আয়বদি কয়ি োকয়ল বা আপনি শুধ ুনশশু পনিচ ো সহােোি জিয আয়বদি কিয়ল আপিায়ক 
এই ফসকশিটি পূিণ কিয়ে হয়ব িা। 

 
1. নিয়জি জিয সহ আপনি 21 বেয়িি কম বেসী, অনববানহে নপোমাোি কায়ে জন্মায়িা, এবং   চপিার্ািার আইন্েি

পচরিয় প্রনেনষ্ঠে িা হওো ফকায়িা বযনিি জিয আয়বদি কয়ি োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) 
নদি। 
 

2. নিয়জি জিযসহ আপনি 21 বেয়িি কম বেসী এবং নপোমাোয়দি ময়ধয অন্তে একজি বানড়ি বাইয়ি বসবাস কিা 
ফকায়িা বযনিি জিয আয়বদি কয়ি োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 
 

এই দইুটি প্রয়শ্নি জিয আপনি  নদ "িা" ফে টিক (✓) নদয়ে োয়কি, োহয়ল ফেয়ড় নদয়ে ফসকশি 11 ফে চয়ল  াি। আপিায়ক 
ফসকশি 10 এি বানক অংশ সম্পূণে কিয়ে হয়ব িা। আপনি দটুিি একটি বা দটুিয়েই "হযাাঁ" ফে টিক (✓) নদয়ল, আপিায়ক 
অবশযই ফসকশি 10 এি বানক অংশ সম্পূণে কিয়ে হয়ব।  

 
3. আপনি 21 বেয়িি কম বেসী নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) করুি। 

 
প্রশ্ন 3 এি পয়িি নববৃনেটি মি নদয়ে পড়ুি এবং ফসটি বেুয়ে িা পািয়ল আপিাি SSD-ি সায়ে ফ াগ্ায় াগ্ করুি। 

 
21 েছটরর র্র্ েয়সী েযনির িার্: প্রশ্ন 1, 2, এবং/অেবা 3 এি জিয আপিাি "হযাাঁ" ফে টিক ফদওো প্রয়েযক বযনিি মলূ 
িাম, মায়েি িাম এবং পদবী নলিিু। 
 

িিকারটানিয়াে নপিামািা ো স্বীকৃি নপিামািার িাম এেং ঠিকািা, জন্ম িানরখ, এেং সসােযাে নসনকউনরটি িম্বর: জান্া র্াকদল, 
প্রশ্ন 1, 2, এবং/অর্বা 3 এর জন্য আপন্ার "হযাাঁ" বি টিক বেওয়া প্রদিযক বযচির ন্ন্কাদটাচিয়াল চপিার্ািা বা স্বীকৃি চপিার্ািার 
র্ূল ন্ার্, র্াদের ন্ার্, এবং পেবী, ঠিকান্া, জন্ম িাচরখ, এবং বসাশ্যাল চসচকউচরটি ন্ম্বর চলখভন্। "স্বীকৃি চপিার্ািা" হল একজন্ 
বযচি চযচন্ বাচ্চাটির চপিা বা র্ািা হদি পাদরন্, চকন্তু চযচন্ বাচ্চাটির জদন্মর পূদবম বাচ্চাটির র্া-দক চববাহ কদরন্চন্ এবং চিচন্ বয চপিা 
বা র্ািা িা চিচন্ আোলদির কাযমধারায় বা চপিার্ািার স্বীকৃচি দ্বারা প্রচিচিি কদরন্চন্। 

 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 6 
 

স্টসর্শি 11: েযাে োইনিং/নডটপিটডন্ট নিনি 
 
পনিবায়ি োকা প্রয়েযক বযনিি জিয নিয়চি েেযগুনল নলিিু: 
 
র্ূি িার্, র্াটের আদযের, পদেী: পনিবায়ি োকা প্রয়েযক বযনিি মলূ িাম, মায়েি আদযক্ষ্ি, পদবী নলিিু। 
 
েযাটের অেিা: পনিবায়ি োকা প্রয়েযক বযনিি  ো ে টযাে োইনলং অবিাে টিক (✓) নদি।  
 
আপিাি সায়ে িা োকা এবং আপনি বা আপিাি পনিবায়িি ফকউ টযাে নিয়পিয়িন্ট দানব কয়িি, অিগু্রহ কয়ি এমি বযনিয়দি 
োনলকাবদ্ধ করুি। আপনি টযাে োইল িা কিয়ল, আপনি এই ফসকশিটি এনড়য়ে ফ য়ে পায়িি। 
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েযাে নডটপিটডটন্টর িার্: আপিাি সায়ে বসবাস কয়িি িা, নকন্তু আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাস কিা ফকউ একজি 
টযাে নিয়পিয়িন্ট নহসায়ব দানব কয়িি এমি ফকায়িা বযনিি মলূ িাম, মায়েি িাম, এবং পদবী নলিুি। 
 
েযাে োইির্ারীর িার্: োনলকাবদ্ধ প্রয়েযক টযাে নিয়পিয়িয়ন্টি জিয, পনিবায়ি বসবাস কিা টযাে নিয়পিয়িন্ট দানব কিা 
বযনিি মূল িাম, মায়েি িাম, এবং পদবী নলিিু। 
 

স্টসর্শি 12: নিরুটেশ/রৃ্ি স্বার্ী/স্ত্রীর িথ্য 
 

আটেদির্ারী েযনির িার্: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি ন নি নববাহ কয়িয়েি/কয়িনেয়লি, নকন্তু  াি স্বামী বা স্ত্রী োি সায়ে 
োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, োি িাম নলিিু। 
 
স্বার্ী ো স্ত্রীর িার্: ফকায়িা নববানহে/পয়ূবে নববানহে আয়বদিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী োয়দি সায়ে োয়কি িা বা মািা 
ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি িাম নলিিু। 
 
স্বার্ী ো স্ত্রীর জন্ম িানরি এেং স্বার্ী ো স্ত্রীর রৃ্িুযর িানরি, প্রটর্াজয হটি: ফকায়িা নববানহে/পূয়বে নববানহে আয়বদিকািী বযনি 
 াি স্বামী বা স্ত্রী োয়দি সায়ে োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি জয়ন্মি এবং মৃেুযি (প্রয় াজয হয়ল) মাস, 
নদি, বেি নলিিু। 
 
স্বার্ী ো স্ত্রীর স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: ফকায়িা নববানহে/পূয়বে নববানহে আয়বদিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী োয়দি সায়ে 
োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি, ফসই স্বামী বা স্ত্রীি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিুি। 
 
স্বার্ী ো স্ত্রীর ঠির্ািা, প্রটর্াজয হটি: ফকায়িা নববানহে/পয়ূবে নববানহে আয়বদিকািী বযনি  াি স্বামী বা স্ত্রী োয়দি সায়ে 
োয়কি িা বা মািা ফগ্য়েি োি িাস্তাি ঠিকািা, শহি, কাউনন্ট, ফেট এবং নজপ ফকাি নলিিু। অজািা োকয়ল, স্বামী বা 
স্ত্রীি ফশে জািা ঠিকািা নলিিু। 

 
স্টসর্শি 13: নিরুটেশ সন্তাটির িথ্য 
 

আটেদির্ারী েযনির িার্: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি আয়ে ফ  োয়দি সায়ে োয়ক 
িা ফসই বযনিি িাম নলিুি। 
 
নিরুটেশ সন্তাটির িার্ এেং জন্ম িানরি: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  োয়দি 
সায়ে োয়ক িা ফসই সন্তািটিি িাম এবং জয়ন্মি মাস, নদি, এবং বেি নলিুি। 
 
োচ্চাটির ঠির্ািা: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  োয়দি সায়ে োয়ক িা ফসই 
জীনবে সন্তািটিি িাস্তাি ঠিকািা, শহি, কাউনন্ট, ফেট এবং নজপ ফকাি নলিিু। 
 
নপিামািার আইিগি পনরচয় প্রনিষ্ঠা: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  োয়দি সায়ে 
োয়ক িা ফসই সন্তািটিি চপিার্ািার আইন্েি পচরিয় প্রনেনষ্ঠে হয়েয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক 
(✓) নদি।  
 
আপনি নর্ নশশু সহায়িা প্রদাি র্টরি? আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি  াি 21 বেয়িি কম বেসী একটি সন্তাি ফ  োয়দি সায়ে 
োয়ক িা োি জিয ফসই বযনি নশশু সহােো প্রদাি কয়িি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি।  

 
স্টসর্শি 14: নর্টশার নপিা ো র্ািার িথ্য 

 
আপনি শুধ ুসিকানি সহােোি জিয আয়বদি কিয়লই এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি। 
 
পনরোটর নর্ 18 েছটরর র্র্ েয়সী স্টর্াটিা নপিা ো র্ািা ("নর্টশার নপিা ো র্ািা") আটছি?: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি 
18 বেয়িি কম বেসী নপো বা মাো নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 
 
িার্: আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি ন নি 18 বেয়িি কম বেসী নপো বা মাো, োি িাম নলিিু। 
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নর্টশার নপিা ো র্ািার সন্তািটি নর্ পনরোটর থ্াটর্? আয়বদিকািী ফকায়িা বযনি ন নি 18 বেয়িি কম বেসী নপো বা 
মাো আপিাি সায়ে োয়কি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 

 
নর্টশার নপিা ো র্ািার সন্তাটির িার্: 18 বেয়িি কম বেসী আয়বদিকািী ফকায়িা বযনিি সন্তায়িি িামটি নলিিু। 

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 7 এেং 8 
 
স্টসর্শি 15: আটয়র িথ্য 

 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোস র্রা স্টর্উ অথ্ক স্টপটি র্ার র্াছ স্টথ্টর্ পাি এেং স্টর্ পাি িা নিটদকশ র্রুি: আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাস কিা ফকউ োনলকাভু্ি আয়েি ধিি ফেয়ক অেে ফপয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে লাইি 1 ফেয়ক 27 প েন্ত "হযাাঁ" 
বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং প্রয়েযক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, ফ  বযনি(বযনিবগ্ে) অেেটি পাি োি/োয়দি িাম(িামগুনল) 
নলিিু। 
 
অটথ্কর পনরর্ার্/র্িূযর্াি এেং নিটর্াটয়নি: প্রয়েযক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, িলাি ($) অয়েেি পনিমাণ বা মলূয এবং  ািা 
এটি পায়িি োয়দি প্রয়েযয়ক কে ঘিঘি এই আেটি পায়িি ো নলিিু। উদাহিণস্বরূপ, আপনি প্রনে সিায়হ ফবকািত্ব বীমা 
সুনবধায়ে 100 িলাি ফপয়ল, "প্রনে সিায়হ 100 িলাি" বা "100 িলাি/সিাহ" নলিুি। 
 
সম্পরূর্ নিরাপত্তা আয় (SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI) সুনেধাসর্ূহ (টেে এেং র্ুিরাষ্ট্রীয় দটুি নর্নিটয়): 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ সম্পূিক নিিাপত্তা আে (SSI) সনুবধাগুনলি সায়ে নিউইেকে  ফেট সম্পিূক 
কমেসূনচি (SSP) সনুবধাগুনল ফপয়ল, এই অয়েেি পনিমাণগুনল একয়ত্র ফ াগ্ করুি এবং SSI সুনবধাগুনলি জিয লাইি 2 এ 
অয়েেি পনিমাণ/মলূযমাি এবং নিয়কায়েনন্সয়ে ফসগুনল নলিিু। আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ শুধ ুSSP সনুবধাগুনল 
ফপয়ল, SSI সুনবধাগুনলি জিয লাইি 2 এ অয়েেি পনিমাণ/মূলযমাি এবং নিয়কায়েনন্সয়ে ফসগুনল নলিিু। 
 
প্রনিপািি পনরির্কা স্টপটর্ন্ট (পাওয়া): আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ প্রনেপালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল ফপয়ল, লাইি 
17ে প্রনেপালি পনিচ ো ফপয়ময়ন্ট অয়েেি পনিমাণ/মলূযমাি এবং নিয়কায়েনন্সয়ে ফসই অয়েেি পনিমাণ নলিিু। আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাসকািী ফকউ পানলে সন্তাি বা প্রাি বেয়স্কি জিয প্রনেপালি পনিচ ো ফপয়মন্ট ফপয়ল এবং আপনি সম্পিূক পনুি 
সহােো কমেসূনচি (SNAP) জিয আয়বদি কিয়ল, আপিাি কায়ে দটুি নবকল্প োকয়ব: আপনি আপিাি SNAP সুনবধা 
পনিবায়িি প্রনেপালি পনিচ োি বাচ্চা বা বড়য়ক এবং প্রনেপালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল অন্তভু্ে ি কিায়ক ফবয়ে নিয়ে পািয়বি বা 
আপিাি SNAP সুনবধা পনিবায়িি প্রনেপালি পনিচ োি বাচ্চা বা বড়য়ক এবং প্রনেপালি পনিচ ো ফপয়মন্টগুনল অন্তভু্ে ি িা 
কিায়ক ফবয়ে নিয়ে পািয়বি। ফকাি নবকল্পটি আপিায়ক ফবনশ SNAP সুনবধা ফদয়ব ো জািয়ে আপিাি SSD ফক নজজ্ঞাসা 
করুি।  
 
নশশু সহায়িা স্টপটর্ন্ট (পাওয়া): আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ নশশু সহােোি ফপয়মন্টগুনল ফপয়ে োকয়ল, 
"পাওোি েয়মেি" লাইি 18 ফে ন নি নশশু সহােো প্রদাি কিয়েি োি িামটি নলিুি। 
 
অিযািয আয়: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ অিয ফকায়িা অেে ফপয়ল, ফক অেে পায়িি, কে পনিমাণ অেে 
পায়িি, এবং কেনদি অন্তি ফসটি পায়িি ো নলিিু। 
 
ছািসর্ূহ, স্টর্, এেং অটথ্কর পনরর্ার্/র্িূযর্াি এেং নিটর্াটয়নি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ বেে মাি বেয়িি 
আেকি নিটায়িে োনলকাবদ্ধ ফকায়িা  ুিিােীে কি োড় দানব কিয়েি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে লাইি 1 ফেয়ক 15-ি জিয 
"হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। প্রনেটি "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, োড়(োড়গুনল) দানব কিা বযনিি(বযনিয়দি) িাম, এবং 
আেকি নিটায়িে দানব কিা িিয়চি(িিচগুনলি) অয়েেি পনিমাণ বা পনিমাণ নলিুি। 
 
অিযািয সর্ন্বয়: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ বেে মাি বেয়িি আেকি নিটায়িে অিয ফকায়িা  িুিােীে কি 
োড় দানব কিয়ল, ফক োড়(োড়গুনল) দানব কিয়েি, আেকি নিটায়িে দানব কিা িিচ(িিচগুনলি) অয়েেি পনিমাণ বা 
পনিমাণ এবং নিয়কায়েনন্সসহ ফসই োড়গুনল নলিিু। 
 

স্টসর্শি 16: সৎ-নপিার্ািা/সটন্তােজির্ অনভোসী সুনেধাধারী অিাগনরটর্র স্পির িথ্য 
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আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্াটিা োচ্চার সৎ-নপিা ো র্ািার নর্ স্টর্াটিা সংিাি আটছ ো স্টর্াটিা ধরটির আয় পাি? 
এেং স্টর্ পাি: আপনিসহ, আয়বদিকািী কায়িাি, আপিাি সায়ে বসবাস িা কিা একজি সে-নপো বা মাো  াি আনেেক 
সংিাি আয়ে বা অিয ফকায়িা উৎস ফেয়ক অেে পাি, োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। (সৎ-
নপো বা মাো আপিাি সায়ে োকয়ল, সৎ-নপো বা মাোি সংিাি/আে, আয়েি েয়েযি ফসকশি 15 এ অন্তভু্ে ি কিয়ে 
হয়ব।) "হযাাঁ" হয়ল সৎ-নপো বা মাোি িাম নলিুি।  
 
আপিার পনরোটর নর্ এর্জি সটন্তােজির্ অনভোসী সুনেধাধারী অিাগনরর্ আটছি র্াটর্ র্ানর্ক ি র্ুিরাটষ্ট্র প্রটেটশর জিয 
স্পিসর র্রা হটয়টছ এেং নিনি স্টর্?: আপনি বা আপিাি পনিবায়ি সয়ন্তােজিক অনভ্বাসী সুনবধাধািী এমি ফকায়িা অিাগ্নিক 
আয়েি নকিা  ায়ক মানকে ি  িুিায়ে প্রয়বয়শি জিয ফকউ েিসি কয়িয়েি, ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) 
নদি।  
 
স্পিসটরর িার্, ঠির্ািা, এেং স্টোি িম্বর: "হযাাঁ" হয়ল, ফ  বযনি আপিায়ক বা আপিাি পনিবায়িি কাউয়ক মানকে ি  ুিিায়ে 
প্রয়বয়শি জিয েিসি কয়িয়েি োি িাম ঠিকািা এবং ফোি িম্বি নলিুি। 
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স্টসর্শি 17: র্র্কসংিাটির িথ্য 

 
আপিাি জিয এবং আপিাি সায়ে বসবাসকািী প্রয়েযয়কি জিয এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি। আপনি চাকনি কিয়লও আপনি 
সহােোি জিয ফ াগ্য হয়ে পািয়বি। এই ফসকশিটিি জিয, "চাকনিি বেস" মায়ি 18 বেি বা োি ফবনশ, বা  ািা সু্কয়ল 
 ােনি োয়দি জিয 16 বেি বা োি ফবনশ। 
 
আনর্ সম্প্রনি: আপনি চাকনি কিয়েি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "নি ুি", "স্বনি ুি", বা "য়বকাি" (✓)-এ টিক নদি, এবং 
োই হয়ল, আপনি নিয়জি জিয িা অিয কায়িাি জিয চাকনি কয়িি। 
 
স্টর্াে আয়: কয়িি আয়গ্ আপনি প্রনে সিায়হ, প্রনে পয়িি নদি অন্তি, প্রনে মায়স (বেয়ি িে) ফ  ফবেি পাি ো নলিুি, 
প্রয় াজয হয়ল। সমস্ত মজনুি, ফবেি, ওভ্ািটাইম, কনমশি এবং বিনশশ অন্তভু্ে ি কিয়বি। 
 
র্াটস র্াজ র্রা ঘণ্টা: প্রনে মায়স আপনি  ে ঘণ্টা কাজ কয়িি ো নলিিু, প্রয় াজয হয়ল। 
 
স্টেিি পাওয়া: আপনি কেনদি অন্তি ফবেি পাি ো নিয়দেশ কিয়ে "প্রনে সিায়হ", "পয়িি-নদি অন্তি", বা "প্রনে মায়স" 
টিক (✓) করুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
সিাটহর স্টর্াি নদি স্টেিি পাি: সিায়হি ফ  নদিটিয়ে আপনি ফবেি পাি ফসই নদিটি নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
নিটয়াগর্ারীর িার্ এেং ঠির্ািা, ও স্টোি িম্বর, প্রটর্াজয হটি: নিয়োগ্কািীি িাম এবং ঠিকািা, ও ফোি িম্বি নলিুি, 
প্রয় াজয হয়ল। আপনি স্বনি ুি হয়ল, "নিয়জি" এবং আপিাি বযবসাি ঠিকািা ও ফোি িম্বি নলিিু। 
 
আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্উ নর্ েিক র্াটি নির্ুি ো স্বনির্িু এেং স্টর্: আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ কমেিে হয়ল 
"নি িু" বা "স্বনি িু" ফে টিক (✓) নদি, এবং োবেি িাম নলিিু। 
 
উপয়িি নিয়দে নশকা অি ুােী, আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ নি িু হয়ল োি জিয, স্টর্াে আয়, র্াটস র্ি ঘণ্টা র্াজ 
র্টরি, সিাটহর স্টর্াি নদি স্টেিি পাি, নিটয়াগর্ারীর িার্ এেং ঠির্ািা, ও স্টোি িম্বর পিূণ করুি। 
 
আপিার নিটয়াগর্ারীর র্াধযটর্ নর্ স্বািয েীর্া উপিভয?: আপনি নি ুি হয়ল, আপিাি নিয়োগ্কািীি মাধযয়ম আপিাি 
ফমনিয়কল কাভ্ায়িজ আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) করুি। 
 
আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার নর্ এর্জি নিটয়াগর্ারীর সাটথ্ স্বািয েীর্া আটছ? এেং স্টর্: আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
কায়িাি একজি নিয়োগ্কািীি সায়ে স্বািয বীমা োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" 
হয়ল োবেি িাম নলিিু। 
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েীর্া স্টর্াম্পানির িার্: আপিাি স্বািয বীমা ফকাম্পানি এবং/অেবা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা বযনিি স্বািয বীমা 
ফকাম্পানিি িাম নলিুি, প্রয় াজয হয়ল। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার নর্ র্র্কসংিাটির জিয নশশু ো নিভক রশীি পনরির্কা িরি আটছ? এেং স্টর্: 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি কমেসংিায়িি জিয নশশু বা নিভ্ে িশীল পনিচ ো িিচ (য় মি: বৃদ্ধ নপো বা 
মাোি জিয) ফেয়ক োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি এবং এই িিচগুনলি সায়ে বযনিটিি িাম 
নলিিু। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার নর্ র্র্কসংিাি সম্পনর্ক ি অিয িরি আটছ? এেং স্টর্: আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাসকািী কায়িাি কমেসংিাি সংিান্ত ফকায়িা িিচ (ফ মি:  াোোে, ইউনিেমে) োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" 
বা "িা" ফে টিক (✓) নদি এবং "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/োবেি িাম নলিিু। 
 
নির্ুি িা হটি, আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্উ স্টশে র্টে িার্নর র্টরটছি?, স্টর্, র্িি, এেং স্টর্াথ্ায়: আপনি 
বা আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াবের কাজ কিাি বেস হয়েয়ে নকন্তু িারা ফবকাি, োহয়ল আপিাি/োবেি 
িাম(িামগুনল), আপিাি/োরা ফশে কয়ব চাকনি কয়িয়েি োি োনিি, এবং আপনি/িারা ফকাোে ফশে কাজ কয়িয়েি ো 
নলিিু। 
 
আপনি (ো িারা) র্াজ র্রা েন্ধ র্টর নদটয়টছি স্টর্ি?: আপনি বা আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াি কাজ কিাি 
বেস হয়েয়ে নকন্তু োি ফবকাি োকাি কািণ(কািণগুনল) নলিিু। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোর্ারী স্টর্উ নর্ স্টের্ারত্ব োইি র্টরটছি?, স্টর্, র্িি, এেং োইনিং এর নিনি: আপনি বা 
আপিাি সায়ে এমি ফকউ বসবাস কয়িি  াবের কাজ কিাি বেস হয়েয়ে িারা ফবকাি োকয়ল, আপনি/নেনি ফবকািত্ব োইল 
কয়িয়েি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/োবেি িাম, আপনি/িারা কিি 
ফবকািত্ব োইল কয়িয়েি, এবং োইনলং এি নিনে নলিুি। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোর্ারী স্টর্উ নর্ এর্টি ধর্কঘটে সানর্ি হটয়টছি? এেং স্টর্: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাকািী 
ফকউ একটি ধমেঘয়ট (অেোৎ একজি নিয়োগ্কািীি নসদ্ধান্ত বা চচে াি প্রনেবায়দ কাজ বন্ধ কয়ি ফদওো) সানমল হয়ে োকয়ল 
ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপিাি/োবেি িাম নলিিু। 
 
ধর্কঘে র্িি শুরু হটয়নছি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাকািী ফকউ একটি ধমেঘয়ট সানমল হয়ে োকয়ল, আপনি/িারা ফ  
োনিি ফেয়ক ধমেঘট শুরু কয়িয়েি ফসই োনিিটি নলিুি। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোর্ারী স্টর্উ নর্ এর্জি পনরর্ায়ী ো স্টর্ৌসনুর্ িার্ার র্র্ী? এেং স্টর্: আপনি বা আপিাি 
সায়ে বসবাকািী ফকউ কমেসূয়ত্র নবনভ্ন্ন িামায়ি ভ্রমণ কিয়ল বা শুধু েসল হওোি ঋেুয়ে একটি িামায়ি কাজ কয়ি োকয়ল ো 
নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপিাি/োবেি িাম নলিিু। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী অিয স্টর্াটিা প্রাি েয়স্ক সদটসযর নর্ এর্ি স্টর্াটিা অসুিিা আটছ র্া র্াজ র্রার 
ের্িাটর্ ো স্টর্ ধরটির র্াজ সম্পাদি র্রটি হটে িাটর্ সীনর্ি র্টরটছ? এেং স্টর্: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
অিয ফকায়িা প্রাি বেস্ক সদয়সযি এমি ফকায়িা অসুিো  া আপিায়ক/োবেরফক পূণে-সমে বা নিনদেি ধিয়িি কাজ কিাি 
ক্ষ্মোয়ক সীনমে কয়িয়ে ফসটি নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) করুি, এবং "হযাাঁ" হয়ল, আপিাি/োবেি িাম 
নলিিু। 
 
সীর্ােদ্ধিাগুনি নেেৃি র্রুি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কাজ কিাি বেসী অিয কায়িাি এমি ফকায়িা অসুিো 
 া আপিায়ক/োবেরফক পূণে-সমে বা নিনদেি ধিয়িি কাজ কিা ফেয়ক নবিে কয়িয়ে, এমি োকয়ল, আপনি/িারা নক উপায়ে 
সীনমে ো বযািযা করুি। 
 
আপনি নর্ আজই এর্টি র্াটজর প্রস্তাে গ্রহর্ র্রটেি? এেং িা র্রটি, স্টর্ি? আপনি আজই ফকায়িা কায়জি প্রস্তাব গ্রহণ কিয়ে 
পািয়বি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "িা" হয়ল ফকি ো বযািযা করুি। 
 
আপনি র্ী ধরটির র্াজ র্রটি িাি?: আপনি কী ধিয়িি কাজ কিা উপয়ভ্াগ্ কয়িি? 
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স্টসর্শি 18: নশো/প্রনশের্ 
 

আপিার সম্পরূ্ক র্রা সটেকাচ্চ নশোর স্তর র্ী? আপনি সম্পূণে কিা নশক্ষ্াস্তয়িি সায়ে সবয়েয়ক ভ্ায়লা মািািসই নববিণটিয়ে 
(✓) টিক নদি। 
 
িাই হটি, সম্পরূ্ক র্রা স্টশে স্টগ্রড? আপনি হাই সু্কল সম্পণূে কয়ি িা োকয়ল, আপিাি সম্পূণে কিা অনন্তম ফগ্রিটি নলিিু। 
 
পনরোটরর অিয র্াটরার নর্ এর্টি হাই সু্কি নডটলার্া, সাধারর্ সর্িুি নডটলার্া (GENERAL EQUIVALENCY DIPLOMA, 
GED) ো স্টেে অযাটসনসং স্টসটর্ন্ডানর র্র্নলশি (TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION, TASC™), ো আরও 
উচ্চ স্তটরর নশো আটছ?, স্টর্, প্রাি নডগ্রী, এেং সম্পরূ্ক র্রার িানরি: আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয কায়িাি একটি হাই 
সু্কল নিয়লামা, সাধািণ সমেুল নিয়লামা (GED) বা ফটে অযায়সনসং ফসয়কন্ডানি কমনলশি (TASC™), বা আিও উচ্চ স্তয়িি 
নশক্ষ্া আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) করুি। "হযাাঁ" হয়ল বযনিটিি িাম, প্রাি নিগ্রী, এবং 
নিগ্রী পাওোি োনিিটি নলিিু। 
 
আয়বদিকািী বা সহােো পায়িি, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয কায়িাি জিয নিম্ননলনিে প্রশ্নগুনল সম্পণূে করুি: 
 
স্টর্াটিা প্রনশোর্ র্র্কসূনিটি আটছি ো নছটিি?, স্টর্, স্টর্াথ্ায়, র্র্কসনূি, অংশগ্রহটর্র িানরিগুনি, এেং সম্পরূ্ক র্রার 
িানরিগুনি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয ফকউ ন নি আয়বদি কিয়েি বা সহােো পায়িি, নেনি একটি কমে 
প্রনশক্ষ্ি কমেসূনচয়ে অংশগ্রহণ কয়িয়েি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল বযনিটিি 
িাম, ওই বযনিটি ফকাোে প্রনশক্ষ্ণ কমেসূনচয়ে অংশগ্রহণ কয়িয়েি, কমেসনূচটিি িাম বা ফসটি কী ধিয়িি কমেসূনচে নেল, এবং 
ফসই বযনিটিি কমেসূনচয়ে অংশগ্রহণ এবং সম্পূণে কিাি োনিিগুনল নলিুি। 
 
16 েছর ো িার স্টেনশ েয়সী এেং সু্কি ো র্টিটজ র্াটেি?, স্টর্, এেং স্টর্াথ্ায়: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয 
ফকউ যারা আয়বদি কিয়েি বা সহােো পায়িি, িারা 16 বেি বা োি ফবনশ বেসী এবং সু্কল বা কয়লয়জ  ায়িি নকিা 
নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল ওই বযনিবদেমর িাম এবং োবেি সু্কল/কয়লয়জি িাম 
নলিিু। 
 
16 েছর ো িার র্র্ েয়সী এেং সু্কি ো র্টিটজ র্াটেি?, স্টর্, এেং সু্কি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী অিয ফকউ 
যারা আয়বদি কিয়েি বা সহােো পায়িি, িারা 16 বেি বা োি কম বেসী এবং সু্কল বা কয়লয়জ  ায়িি নকিা নিয়দেশ 
কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল ওই বযনিবদেমি িাম এবং োয়দি সু্কল(সু্কলগুনলি) িাম নলিিু।  
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স্টসর্শি 19: সম্পটদর িথ্য 
 
আপনি প্রনেপালি পনিচ ো এবং/অেবা নশশু পনিচ ো সহােো োড়া শুধ ুপনিয়েবাগুনলি জিয আয়বদি কিয়ল আপিায়ক এই 
ফসকশিটি পিূণ কিয়ে হয়ব িা। 

 
আপনি শুধ ুসম্পূিক পুনি সহােো কমেসূনচ সনুবধাসময়ূহি জিয আয়বদি কিয়ল, আপিাি জীবিনবমা আয়ে নকিা ো নিয়দেশ 
কিয়ে হয়ব িা। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোস র্রা স্টর্উ আটেদি র্রটি িা নিটদকশ র্রুি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাস কিা 
সহােোি জিয আয়বদি কিা কায়িাি োনলকাবদ্ধ আনেেক সম্পদগুনলি ময়ধয ফকায়িাটি আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে লাইি 1 
ফেয়ক 23 এ "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) করুি। 
 
স্টর্: প্রয়েযক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, সম্পদসহ বযনি(বযনিবয়গ্েি) িাম(িামগুনল) নলিিু। 
 
হযাাঁ হটি, পনরর্ার্/র্িূয: প্রয়েযক "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, িলাি ($) অয়েেি পনিমাণ বা সম্পদটিি মূলয নলিিু। ফ ৌে মানলকািা 
(অেোত্, দইু বা োি ফবনশ বযনিি মানলকািাধীি সম্পদ, ফ মি, ফ ৌে বযাঙ্ক অযাকাউন্ট) োনলকাভু্ি কিা নিনিে করুি। 
সিকানি সহােো বা Medicaid এি জিয আয়বদিকািী সকলয়ক অবশযই আইি অিু ােী দানেত্বপ্রাি আত্মীেয়দি সম্পদগুনল 
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অন্তভু্ে ি কিয়ে হয়ব। এিা হয়লি ফসই বযনিবগ্ে আইি অি ুােী  ায়দি আপিায়ক আনেেকভ্ায়ব সহােো কিয়ে হয়ব, ফ মি স্বামী 
বা স্ত্রী বা, আপনি 21 বেয়িি কম বেসী হয়ল, ফ য়কায়িা নপো বা মাো বা সৎ- নপো বা মাো  ািা আপিাি সায়ে বা 
আয়বদিকািী কায়িাি সায়ে বসবাস কয়িি। 
 
এর্টি স্টর্াের গািী (এর্ানধর্ স্টর্াের গািী) ো অিয গািী (গানিগুনির) র্ানির্ািা ো নিেন্ধি, েছর, প্রস্তুির্িক া/র্টডি, 
এেং অিয নর্ছু আটছ: আপিাি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী এবং ন নি আয়বদি কিয়েি োি িায়ম ফকায়িা ফমাটি গ্াড়ী 
বা অিয গ্াড়ী োকয়ল, লাইি 6 এ প্রনেটি গ্াড়ীি জিয বেি, প্রস্তুেকেে া এবং ময়িল নলিিু। লাইি 6 এ "অিযািয" এি পয়ি 
কযাম্পাি, ফনায়মাবাইল, এবং ফিৌকাি ময়ো সম্পদগুনল োনলকাবদ্ধ করুি। 

 
উপটর িানির্ােদ্ধ সম্পদগুনি ছািা অিয সম্পদ আটছ: আপনি একটি ফোক অেে ফপয়ল বা পাওোি কো োকয়ল অনবলয়ম্ব 
আপিাি SSD ফক জািায়িা অেযন্ত জরুনি। একটি ফোক অেে হল এক-কালীি ফপয়মন্ট, ফ মি বীমা নিষ্পনত্ত, উত্তিানধকািসূয়ত্র, 
বা একটি মামলাি িাে ফেয়ক পাওো অেে বা লটানি ফজো। LDSS-4148A ফদিুি, "বকু 1: আপিাি অনধকাি ও দানেত্বসমহূ 
সম্পয়কে  আপিাি কী জািা উনচে", ফোক অেে সম্পয়কে  আিও েয়েযি জিয। 

 
স্টর্উ নর্ । । । অিীটি র্িটিা এর্টি ট্রাে বিনর র্টরটছি ো গি 60 র্াটসর র্টধয এর্টি ট্রাটে স্টর্াটিা সম্পদ ট্রািোর 
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 ফক্ষ্য়ত্র 
60 মাস), আপনি Medicaid কমেসূনচি অধীয়ি িানসেং ফেনসনলটি পনিয়েবাসমূহ বা ফহাম এবং কনমউনিটি-নভ্নত্তক ওয়েভ্ায়িি 
পনিয়েবাসমহূ িাও ফপয়ে পায়িি। 
 
আয়বদিকািী আপনি বা অিয ফকউ, বা আপিাি স্বামী/স্ত্রী বা অিয ফকউ (এমিনক  নদ স্বামী/স্ত্রী আয়বদি িা কিয়ল বা 
পনিবায়ি িা োকয়ল), গ্ে পাাঁচ বেয়িি ময়ধয একটি ট্রাে তেনি কিয়ল বা একটি ট্রায়ে অেে িািয়ল, ট্রােটি কয়ব তেনি 
কিা হয়েয়ে বা ফসটিয়ে কয়ব অেে িািা হয়েয়ে ো লাইি 23 এ নলিিু।  
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স্টসর্শি 20: নিনর্ত্সা নেেয়র্ িথ্য 
 

আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোস র্রা স্টর্উ আটেদি র্রটি িা নিটদকশ র্রুি এেং হযাাঁ হটি, স্টর্: আপনি বা আপিাি সায়ে 
বসবাসকািী, সহােোি জিয আয়বদিকািী ফকায়িা বযনিি ফক্ষ্য়ত্র উপয়ি োনলকাবদ্ধ পনিনিনেগুনলি ফকায়িাটি প্রয় াজয নকিা ো 
নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। আপিাি বা আয়বদিকািী কায়িাি সব স্বািয এবং হসনপটাল/দঘুেটিা বীমা 
োনলকাবদ্ধ কিা নিনিে করুি।  
 
এই আটেদি র্রার র্াটসর আটগর নিি র্াটসর র্টধয স্টর্াটিা পনরটশাধ র্রা ো েটর্য়া স্টর্নডটর্ি নেি আটছ: আপনি সহােোি 
জিয আয়বদি কিাি নেি মাস আয়গ্ আপিাি পনিচ োি জিয ফমনিয়কল নবলগুনল Medicaid প্রদাি কিব। আপনি ইয়োময়ধয 
নবলটি পনিয়শাধ কয়ি োকয়ল, আমিা  নদ নিধোিণ কনি ফ  ফসই সমে আপনি Medicaid এি জিয ফ াগ্য নেয়লি োহয়ল 
নবলটিি জিয আমিা আপিায়ক অেে প্রদাি কিয়বা। এমিনক িািাি বা অিযািয পনিয়েবা প্রদািকািী Medicaid স্বীকাি িা 
কিয়লও আমিা প্রদাি কিয়ে পািয়বা, নকন্তু Medicaid এি ফ  পনিমাণ অেে প্রদাি কিা উনচে ফসই পনিমাণ অেে এবং নবলটি 
Medicaid এি আওোভু্ি পনিয়েবাগুনলি জিয হয়লই শুধ ুআমিা প্রদাি কিয়ে পািয়বা।  
 
গভক েিী: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা আয়বদিকািী গ্ভ্ে বেী হয়ল, লাইি 14য়ে প্রসয়বি োনিি এবং প্রেযানশে 
জয়ন্মি সংিযা নলিিু। 
 
স্টহিথ্ লযাি নিেকািি: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী ফ য়কায়িা বযনিি জিয এই ফসকশিটি সম্পূণে করুি। Medicaid এ 
িনেভু্ি ফবনশিভ্াগ্ বযনিবয়গ্েি একটি পনিচানলে পনিচ ো ফহলে লযায়ি ফ াগ্দাি কিয়ে হয়ব  নদ-িা োিা োড়প্রাি নবভ্ায়গ্ 
োয়কি। একটি ফহলে লযাি ফবয়ে নিয়ে এই ফসকশিটি বযবহাি করুি। ফকাি ফহলে লযাি উপলভ্য আপনি ো িা জািয়ল, 
আপিাি কমীয়ক নজজ্ঞাসা করুি বা পনিচানলে পনিচ ো Medicaid নবকল্প (Managed Care Medicaid Choice) ফহল্প লাইয়িি 
1-800-505-5678 িম্বয়ি ফোি করুি। 
 

আপনি স্টর্ লযাটি িনথ্ভুি হটেি িার িার্: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী ফকউ ফ  ফহলে লযাি(লযািগুনলয়ে) িনেভু্ি 
হয়ে ইিকু ফসগুনলি িাম নলিিু। আপিাি জিয ফকাি ফহলে লযাি উপলভ্য ো  নদ আপনি িা জায়িি, োহয়ল SSD ফক 
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নজজ্ঞাসা করুি। 
 
পদেী এেং র্িূ িার্: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি পদবী এবং মূল িাম নলিিু। 
 
জন্ম িানরি: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি জন্মনদয়িি দইু-সংিযাি মাস, দইু-সংিযাি নদি, এবং  
দইু-সংিযাি বেি নলিিু। 
 
নিি পনরিয়: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি নলঙ্গ পনিচে নিয়দেশ কিয়ে "পুরুয়েি" জিয "M" বা 
"িািীি" জিয "F" নলিুি। 
 
ID# (MEDICAID র্াডক  স্টথ্টর্ র্নদ আপিার স্টসই র্াডক  থ্াটর্): Medicaid এি জিয আয়বদিকািী কায়িাি একটি Medicaid 
কািে  োকয়ল, এিায়ি Medicaid কািে  শিািকিণ িম্বিটি নলিিু। 
 
স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর: Medicaid এি জিয আয়বদিকািী প্রয়েযক বযনিি ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি নলিুি। বযনিটি 
গ্ভ্ে বেী হয়ল এটা ঐনিক। 
 
প্রাথ্নর্র্ পনরির্কা প্রদাির্ারী ো স্বািয স্টর্ন্দ্র (েিক র্াি প্রদাির্ারী হটি েটে টির্ নদি): Medicaid এি জিয আয়বদিকািী 
ফকউ বযবহাি কিয়ে চাইয়ল প্রােনমক পনিচ ো প্রদািকািী (অেোৎ সাধািণ নচনকত্সক বা পানিবানিক িািাি) বা স্বািয 
ফকয়েি িাম নলিুি। এটি ইয়োময়ধয এই বযনিি দ্বািা বযবহৃে প্রদািকািী হয়ল, বেটিয়ে টিক (✓) নদি। নচনকত্সা 
পনিচ ো পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিে হয়ে হয়ব ফ  প্রদািকািী বা ফকেটি Medicaid গ্রহণ কয়ি। 
 
OB/GYN এর িার্ এেং ID িম্বর (েিক র্াি প্রদাির্ারী হটি েটে টির্ নদি): Medicaid এি জিয আয়বদিকািী কায়িাি 
ধাত্রী/স্ত্রীয়িাগ্-নবশািদ (OB/GYN) পনিচ ো এবং পনিয়েবা প্রয়োজি হয়ল, আয়বদিকািী ফ  OB/GYN বযবহাি কিয়ে 
চাি োি িাম নলিিু। আয়বদিকািী ইয়োময়ধয এই OB/GYN বযবহাি কিয়ল, বয়ে টিক (✓) নদি। নচনকত্সা পনিচ ো 
পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিে হয়ে হয়ব ফ  প্রদািকািী বা ফকেটি Medicaid গ্রহণ কয়ি। 
 

নচনকত্সা পনিচ ো পাওোি আয়গ্ আপিায়ক অবশযই নিনিে হয়ে হয়ব ফ , ফ  িািাি বা নচনকত্সা প্রদািকািীয়ক আপনি 
ফদিায়বি, নেনি Medicaid গ্রহণ কয়িি। 

 
স্টসর্শি 21: োসিাটির িথ্য 

 
আপনি প্রনেপালি পনিচ ো এবং/অেবা নশশু পনিচ ো সহােো োড়া শুধ ুপনিয়েবাগুনলি জিয আয়বদি কিয়ল আপিায়ক এই 
ফসকশিটি পিূণ কিয়ে হয়ব িা।  
 
আপিার োনিওয়ািার িার্, ঠির্ািা, এেং স্টোি িম্বর র্ী? আপিাি একজি বানড়ওোলা োকয়ল, আপিাি বানড়ওোলাি িাম, 
ঠিকািা, এবং ফোি িম্বি নলিুি।  
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার নর্ এর্টি ভািা, েন্ধর্ী ো অিযািয োসিাটির িরি আটছ? আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি ভ্াড়া, একটি বন্ধকী, বা অিয বাসিাি সম্পনকে ে (ফ মি, োকা িাওো) িিচ নিয়দেশ 
কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপনি/িাদের প্রনে মায়স ফ  অয়েেি পনিমাণ প্রদাি কয়িি ো 
নলিিু। আপিাি একটি বন্ধকী ফপয়মন্ট োকয়ল, সম্পনত্ত কি এবং বানড়ি মানলয়কি বীমাি পনিমাণটি (অনিবীমাসহ) অন্তভু্ে ি 
করুি। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার আপিার ভািা ো অিয োসিাি িরটির স্টথ্টর্ আিাদা নহে নেি আটছ? 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ, ভ্াড়া, একটি বন্ধকী, বা অিয বাসিাি সম্পনকে ে (ফ মি, োকা িাওো) িিচ 
োড়াও নহয়টি জিয আলাদাভ্ায়ব অেেপ্রদাি কিয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল 
আপনি/িাদের প্রনে মায়স ফ  অেে প্রদাি কয়িি ো নলিিু।  
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী র্াটরার নর্ আপিার ভািা, ো অিযািয োসিাটির িরি স্টথ্টর্ আিাদা নিম্ননিনিি 
িরিগুনি আটছ?: লাইি 1 ফেয়ক 8 এি জিয, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি ভ্াড়া, একটি বন্ধকী, বা অিয 
বাসিাি সম্পনকে ে িিয়চি বাইয়ি োনলকাবদ্ধ িিচগুনলি ময়ধয আলাদা ফকায়িা িিচ োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" 
ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ" হয়ল আপনি/নেনি প্রনে মায়স ফ  অয়েেি পনিমাণ প্রদাি কয়িি ো নলিিু। লাইি 9 ফেয়ক 
11 প েন্ত প্রশ্নগুনলি জিয, আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা আয়বদিকািীি এই বয়দাবস্তগুনলি ময়ধয ফকায়িাটি আয়ে 
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নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 
 
স্টসর্শি 22: অিযািয িরি  

 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্াটিা আটেদির্ারীর থ্ার্টি িা নিটদকশ র্রুি এেং হযাাঁ হটি, অটথ্কর পনরর্ার্: 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা আয়বদিকািীি োনলকাবদ্ধ ফপয়মন্টগুনলি ফকায়িাটি কয়িয়েি নকিা, বা লাইি 1 
ফেয়ক 6 এ োনলকাভু্ি িে এমি ফকায়িা িিচ আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 
োনলকাভু্ি িে এমি ফকায়িা িিচ লাইি 6 এ শিাি করুি। প্রনেটি "হযাাঁ" উত্তয়িি জিয, ফপয়মন্ট বা িিয়চি অয়েেি পনিমাণ 
এবং কে ঘিঘি ফপয়মন্ট কিা হয়েয়ে (য় মি, প্রনে সিায়হ 100 িলাি বা 100 িলাি/সিাহ) ো নলিুি। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্াটিা আটেদির্ারীর নর্ 21 েছটরর র্র্ েয়সী এর্টি সন্তাটির জিয র্র্পটে িার 
র্াটসর নশশু সহায়িা েটর্য়া আটছ: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা আয়বদিকািীি চাি মাস বা োি ফবনশ 
সময়েি নশশু সহােো বানক আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 16 
 
স্টসর্শি 23: অিযািয িথ্য 

 
আপনি নর্ এর্টি স্টহার্ স্টডনিভানর ো র্নর্উিাি ডাইনিং পনরটেো স্টথ্টর্ িাোর ক্রয় র্টরি ো ক্রয় র্রার পনরর্ল্পিা 
আটছ?: আপনি বা ফকায়িা আয়বদিকািীি বেে 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 ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি।  
 
আপনি নর্ োনিটি র্াহার রান্না ো বিনর র্রটি সের্?: বানড়য়ে িান্না কিাি ময়ো জােগ্া আয়ে নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে 
"হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 

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

 
আপনি ো আপিার পনরোটরর স্টর্উ নর্ র্িটিা র্ানর্ক ি র্িুরাটষ্ট্রর স্টসিাোনহিীটি নছটিি? এেং নিনি স্টর্: আপনি বা 
আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ কিয়িা উপয়ি উনেনিে ফসিাবানহিীি ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" 
বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ হয়ল োবেি িাম নলিিু। 

 
আপিার স্বার্ী/স্ত্রী নর্ র্িটিা র্ানর্ক ি র্ুিরাটষ্ট্রর স্টসিাোনহিীটি নছটিি? আপিাি স্বামী/স্ত্রী কিয়িা মানকে ি  িুিায়েি 
ফসিাবানহিীি ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। 
 
আপিার পনরোটরর র্াটরার উপর নিভক রশীি স্টর্উ নর্ র্ানর্ক ি র্ুিরাটষ্ট্রর স্টসিাোনহিীটি আটছি ো নছটিি? এেং স্টর্: 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি উপি আনেেকভ্ায়ব নিভ্ে িশীল ফকায়িা বযনি কিয়িা উপয়ি োনলকাবদ্ধ ফসিাবানহিীি 
ফকায়িা শািাে নেয়লি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, এবং "হযাাঁ হয়ল নিভ্ে িশীল বযনিি িাম 
নলিিু। 

 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্উ নর্ এিি সহায়িা ো পনরটেো পাি?; হযাাঁ হটি, স্টর্; এেং সহায়িার ধরি: 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ এিি সিকানি সহােো, Medicaid, সম্পিূক পনুি সহােো কমেসনূচ সুনবধা 
(SNAP; আয়গ্ "েুি েযাম্প"), নশশু পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমহূ পাি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" 
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ফে টিক (✓) নদি। "হযাাঁ" হয়ল, বযনিি িাম এবং প্রাি সহােোি ধিি নলিুি। 
 
আপনি ো আপিার সাটথ্ েসোসর্ারী স্টর্উ নর্ অিীটি সহায়িা ো পনরটেো স্টপটয়টছি?; হযাাঁ হটি, স্টর্; এেং সহায়িার 
ধরি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকউ অেীয়ে কিয়িা সিকানি সহােো, Medicaid, SNAP সনুবধাসমহূ, নশশু 
পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমূহ ফপয়েয়েি নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি। "হযাাঁ" হয়ল, 
বযনিি িাম এবং প্রাি সহােোি ধিি নলিিু। 
 
অিযািয িথ্য (অেযাহি): আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী কায়িাি ফক্ষ্য়ত্র পয়িি িেটি প্রয়শ্ন বনণেে পনিনিনেগুনল প্রয় াজয 
নকিা ো নিয়দেশ কিয়ে "হযাাঁ" বা "িা" ফে টিক (✓) নদি, ফ  বযনিি ফক্ষ্য়ত্র পনিনিনেটি প্রয় াজয োি িাম নলিিু। আপনি 
এই প্রশ্নগুনল িা বেুয়ে পািয়ল, আপিাি SSD ফক বুনেয়ে নদয়ে বলিু। অিগু্রহ কয়ি ময়ি িািয়বি ফ  সিকানি সহােো, 
Medicaid, SNAP সনুবধাসমহূ, নশশু পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমূহ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সনেয 
িা বলয়ল নিউইেকে  ফেট আইি একজি বযনিয়ক অপিাধী ময়ি কয়ি এবং একটি জনিমািা, কািাদণ্ড বা উভ্ে শানস্তই প্রদাি 
কয়ি। 
 
সম্পনত্ত হস্তান্তটরর নিনি: আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী ফকায়িা আয়বদিকািী সিকানি সহােো বা SNAP 
সুনবধাগুনল পাওোি জিয ফকায়িা সম্পনত্ত নবিে, হস্তান্তি, বা দাি কয়ি োকয়ল ো নিয়দেশ কিয়ে "আনম কয়িনে" বা 
"আনম কনিনি" বেটিয়ে টিক (✓) নদি। অিগু্রহ কয়ি ময়ি িািয়বি ফ  সিকানি সহােো, Medicaid, SNAP সুনবধাসমহূ, 
নশশু পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমূহ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সনেয িা বলয়ল নিউইেকে  ফেট 
আইি একজি বযনিয়ক অপিাধী ময়ি কয়ি এবং একটি জনিমািা, কািাদণ্ড বা উভ্ে শানস্তই প্রদাি কয়ি। 

 
 

আটেদিপটের পষৃ্ঠা 18 স্টথ্টর্ 24 
 

নেজ্ঞনি, আটরাপর্, অিুটর্াদি, এেং সম্মনিসর্হূ 
 

এই স্টসর্শটির সর্স্ত িথ্য র্িটর্াগ সহর্াটর পিিু ো র্াউটর্ পটি স্টশািাটি েিুি। এই স্টসর্শটি সহায়িা পাওয়া সংক্রান্ত 
আপিার অনধর্ার ও দানয়ত্ব, স্টসই সাটথ্ এই স্টসর্শি অিুর্ায়ী আপিার দানয়ত্ব পািি িা র্রটি আপিার স্টর্ শানস্ত হটি পাটর 
(টর্র্ি, জনরর্ািা এেং/অথ্ো র্ারাদণ্ড) স্টস সম্পটর্ক  গুরুত্বপরূ্ক িথ্য আটছ। স্টর্াটিা আটেদটি স্বাের ও জর্া র্রার র্াধযটর্, 
আপনি নিটদকশ র্রটছি স্টর্ আপনি এই স্টসর্শটির নেেৃনিগুনি েুটেটছি এেং িাটি সম্মি হটয়টছি।  

 
সম্পরূর্ পনুি সহায়িা র্র্কসনূি অিুটর্ানদি প্রনিনিনধ: আপনি  নদ চাি ফ  আপিাি হয়ে সম্পিূক পনুি সহােো কমেসনূচ 
(SNAP) সনুবধাগুনলি জিয ফকউ আয়বদি করুক এবং/অেবা আপিাি সায়ে বসবাস িা কিা ফকউ আপিাি হয়ে SNAP 
সুনবধাগুনল পাক এবং/অেবা আপিাি জিয িাদয িয়ে ফসগুনল বযবহাি করুক। োহয়ল বেটিয়ে ফসই বযনিি িাম, ঠিকািা, 
এবং ফোি িম্বি নলিিু। এই বযনি হয়লি আপিাি "অিুয়মানদে প্রনেনিনধ।" অিুয়মানদে প্রনেনিনধয়ক অবশযই আয়বদিপত্রটিি 
ফশয়ে স্বাক্ষ্ি ফসকশয়ি স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদয়ে হয়ব। আপিাি পনিবাি ফকায়িা প্রনেষ্ঠাি-ভূ্ি িা হয়ল, আপিাি পনিবায়িি 
একজি দানেত্ববাি প্রািবেস্ক সদসযয়কও অবশযই আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কিয়ে ও োনিি উয়েি কিয়ে হয়ব,  নদ-িা আপিাি 
পনিবাি নলনিেভ্ায়ব অিুয়মানদে প্রনেনিনধয়ক ো কিাি জিয অিয ফকায়িাভ্ায়ব নিয়োনজে িা কয়ি। 

 
নিনর্ত্সা নেেয়র্ িটথ্যর প্রর্াশ: আইি অিু ােী আপনি আপিাি এবং/অেবা আয়বদিকািী পনিবায়িি সদসযয়দি এই নচনকত্সা 
নবেেক েেয প্রকাশ কিয়ে িা চাইয়ল "HIV/AIDS েেয প্রকাশ কিয়বি িা," "মািনসক স্বায়িযি েেয প্রকাশ কিয়বি িা," 
এবং/অেবা "মাদক ও অযালয়কাহয়লি েেয প্রকাশ কিয়বি িা" ফে টিক (✓) নদি। 

 
স্বাের নেভাগ: এই ফসকশিটি ময়িায় াগ্ সহকায়ি পড়িু বা কাউয়ক পয়ড় ফশািায়ে বলুি। সিকানি সহােো, Medicaid, সম্পিূক 
পুনি সহােো কমেসূনচ সুনবধাসমূহ, নশশু পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমহূ পাওোি জিয বাস্তব ঘটিা ফগ্াপি কিয়ল বা সনেয 
িা বলয়ল নিউইেকে ফেট আইি একজি বযনিয়ক অপিাধী গ্ণয কয়ি এবং জনিমািা, কািাদণ্ড অেবা উভ্ে শানস্তই প্রদাি 
কয়ি। স্টর্াটিা আটেদটি স্বাের র্রা এেং জর্া স্টদওয়ার র্াধযটর্, আপনি নিটদকশ র্রটছি স্টর্ আপনি এই স্টসর্শটির নেেৃনিগুনি 
েুটেটছি এেং িাটি সম্মি হটয়টছি, এেং এই আটেদটি আপনি স্টর্ িথ্য প্রদাি র্টরটছি ো ভনেেযটি SSD স্টর্ প্রদাি র্রটেি 
িা আপিার সটেকাচ্চ জ্ঞািসাটর সম্পরূ্ক এেং সঠির্। 
 
আটেদির্ারীর স্বাের এেং স্বাের র্রার িানরি: আপিাি িাম স্বাক্ষ্ি করুি এবং ফ  োনিয়ি আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কয়িয়েি 
ফসটি নলিুি,  নদ-িা আয়বদয়ি আপনি একজি সম্পুিক পনুি সহােো কমেসূনচ (SNAP) অিুয়মানদে প্রনেনিনধ নিয়োনজে িা 
কয়িি এবং আপনি একটি প্রনেষ্ঠায়ি োয়কি, ফ  ফক্ষ্য়ত্র অিুয়মানদে প্রনেনিনধ আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কিয়ে এবং োনিি নদয়ে 
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পািয়বি। আপনি ফকায়িা প্রনেষ্ঠাি-ভূ্ি িা হয়ল, আপিায়ক এবং অিয়ুমানদে প্রনেনিনধ উভ্েয়কই আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কয়ি 
োনিি নদয়ে হয়ব,  নদ-িা আপনি আয়গ্ নলনিেভ্ায়ব SNAP অিুয়মানদে প্রনেনিনধয়ক ো কিাি জিয নিয়োনজে কয়ি োয়কি। 
আপনি কায়িাি জিয আয়বদিপত্রটি পিূণ কিয়ল, আপিাি িাম স্বাক্ষ্ি করুি, আপনি  াি জিয আয়বদি কিয়েি ফসই বযনিি 
িাম িে, এবং স্বাক্ষ্ি কিাি োনিিটি নলিিু। 
 
স্বার্ী/স্ত্রী ো রোর্ারী প্রনিনিনধর স্বাের এেং স্বােটরর িানরি: আপনি নববানহে হয়ল এবং সিকানি সহােো, Medicaid, 
নশশু পনিচ ো সহােো, বা পনিয়েবাসমূয়হি জিয আয়বদি কিয়ল, আপিাি স্বামী/স্ত্রীয়ক অবশযই স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদয়ে হয়ব। 
আপনি নববানহে হয়ল এবং শুধু সম্পূিক পুনি সহােো কমেসূনচ সনুবধাসমূয়হি জিয আয়বদি কিয়ল, শুধ ুস্বামী বা স্ত্রীয়ক অবশযই 
স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদয়ে হয়ব। আপিাি একজি িক্ষ্াকািী প্রনেনিনধ োকয়ল, ফসই বযনিয়ক অবশযই আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কয়ি 
োনিি নদয়ে হয়ব। 
 
অিুটর্ানদি প্রনিনিনধর স্বাের: আয়বদিপত্র আপনি একজি SNAP অিুয়মানদে প্রনেনিনধ নিয়োনজে কিয়ল, ফসই বযনিয়ক 
অবশযই আয়বদিপত্রটি স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদয়ে হয়ব।  
 
আনর্ আর্ার আটেদি প্রিযাহার র্রটি সম্মি হনে, র্ারর্: আপনি ফকায়িা আয়বদি জমা কিয়ে চাইয়ল, বেগুনলি ফকায়িাটিয়ে 
টিক ফদয়বি িা, বা এই ফসকশিটিয়ে স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি ফদয়বি িা। আপনি এক বা োি ফবনশ কমেসূনচি জিয আয়বদি 
প্রেযাহাি কিয়ে চাইয়লই শুধ ুএই ফসকশিটিয়ে টিক নদি। একটি কমেসনূচ ফেয়ক আপিাি আয়বদি প্রেযাহাি কিয়ে, ওই কমেসূনচি 
পয়িি বেটিয়ে টিক (✓) নদি, এবং ফ িায়ি বলা হয়েয়ে ফসিায়ি স্বাক্ষ্ি কয়ি োনিি নদি। শুধু টিক ফদওো 
কমেসূনচ(কমেসনূচগুনলি) জিয আপিাি আয়বদি প্রেযাহাি কিা হয়ব। 

 
স্টভােদািার নিেন্ধি েরর্: এই আয়বদিপয়ত্রি ফশে দইু পৃষ্ঠা ফভ্াটদাোি নিবন্ধয়িি েিম। নিবন্ধি কিাি জিয েিমটি 
বযবহাি কিা বা ফভ্াট ফদওোি জিয নিবন্ধি প্রেযািাি কিা সুনবধা এবং/অেবা পনিয়েবাগুনলি জিয আপিাি আয়বদি সম্পয়কে  
ফিওো নসদ্ধান্তয়ক, বা আপনি ফ  সহােো পায়বি োি পনিমাণয়ক প্রভ্ানবে কিয়ব িা। আপিাি ফভ্াটদাোি নিবন্ধি েিম 
পূিণ কিয়ে আপিাি সহােো প্রয়োজি হয়ল, আপিাি SSD ফক বলিু।  
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 স্টর্াগযিার নির্কায়র্ এই নির্কায়র্টি প্রর্ার্ 
র্রটি 
নিম্ননিনিিগুনির 
র্টধয এর্টি প্রদাি 
র্রুি: 

 
িথ্য সংক্রান্ত উটেশয িনথ্র 

প্রটয়াজিীয়িা 

 
ফ াগ্যো নিণোেক এবং িনেি প্রয়োজিীেো শুধ ুনিম্ননলনিে েেযগ্ে উয়েয়শয। আপিাি 
SSD আপিায়ক জািায়ব হয়ব ফ  ফ াগ্যোি ফকাি নিণোেক়গুনল আপিায়ক প্রমাণ কিয়ে 
হয়ব। আপনি িীয়চ োনলকাভু্ি িে এমি অিযািয ফ াগ্যোি নিণোেক় প্রমাণ কিয়ে 
বলা হয়ে পায়ি। আপনি এই ফ াগ্যোি প্রয়োজিীেো প্রমাণ কিয়ে নিয়চ োনলকাভু্ি 
ফিই এমি িনেপত্র প্রদাি কিয়ে সক্ষ্ম হয়ে পায়িি। আপিাি  নদ িনেি প্রয়োজিীেো 
সংিান্ত ফকাি প্রশ্ন োয়ক, আপিাি SSD ফ াগ্ায় াগ্ করুি অিগু্রহ কয়ি। 

স্টসাশযাি নসনর্উনরটি িম্বর (Social 
Security Number, SSN): 

(সিকানি সহােো, সানলয়মন্টাল নিউনট্রশি 
অযানসয়েন্স ফপ্রাগ্রাম (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP) 
সুনবধাবলী এবং ফমনিয়কয়িি জিয শুধ,ু 
আপিায়ক আপিাি ফসাশযাল নসনকউনিটি 
িম্বয়িি (SSN) প্রমাণ প্রদাি কিয়ে হয়ব 
িা  নদ িা আপনি ফ  SSN নদয়িি ো 
ফসাশযাল নসনকউনিটি অযািনমনিয়িয়টশয়িি 
(Social Security Administration, SSA) 
ফিকয়িে ি সায়ে িা ফময়ল অেবা এয়জনন্স 
 নদ ো  াচাই কিয়ে িা পায়ি।) 

ফসাশযাল নসনকউনিটি কািে  
SSA-ি ফেয়ক সিকানি নচঠি 
অ-িাগ্নিকিা  ািা 
সঙ্কটকালীি নচনকৎসাি জিয 
শুধু ফমনিয়কইি চাি অেবা 
শুধু ফমনিয়কি চাি, োয়দি 
ফক্ষ্য়ত্র ফসাশযাল নসনকউনিটি 
িম্বয়িি প্রয়োজি ফিই 
ফ  আয়বদিকািীিা গ্ভ্ে বেী। 

িাগনরর্ত্ব ো েিক র্াি অ িাগ্নিকয়ত্বি 
নিনি - মানকে ি িাগ্নিকিা সিকািী 
সহােো, SNAP এবং ফমনিয়কয়িি জিয 
ফ াগ্য। সিকািী সহােো, SNAP বা 
ফমনিয়কয়িি ফ াগ্যো অজে য়িি জিয অ-
িাগ্নিকয়দি অবশযই সয়ন্তােজিক অনভ্বাসি 
নিনেয়ে োকয়ে হয়ব। অনভ্বাসি নিনে 
গ্ভ্ে বেী মনহলায়দি বা চাইড ফহলে লাস 
নব এি জিয আয়বদিকািী অনভ্বাসী 
নশশুয়দি জিয ফ াগ্যোি েযােি িে। 
অিনেভু্ি অনভ্বাসীিা এবং অিােী অ-
অনভ্বাসীিা ফকবল জরুনি নচনকৎসাি জিয 
ফ াগ্য। 

জন্মসিদ 
বযাপটিসমযাল সিদ 
হাসপাোয়লি 
ফিকিে  
মানকে ি  ুিিায়েি পাসয়পাটে  
সামনিক পনিয়েবাি ফিকিে  
প্রাকৃনেকীকিয়ণি 
সাটিে নেয়কট মানকে ি 
িাগ্নিকত্ব এবং অনভ্বাসি 
পনিয়েবা (U.S. 
Citizenship and 
Immigration Services, 
USCIS) িকুয়ময়ন্টশি 
1/1/72 এি আয়গ্ ফেয়ক 
মানকে ি  ুিিায়েি টািা 
বাস কিাি প্রমাণ। 

 এই েযাক্টর প্রর্ার্ র্রটি, এগুনি 
প্রদাি র্রুি: 

✓  নিম্ননিনিিগুনির দটুি  

স্টর্াগযিার নির্কায়র্ 
 
✓ নিম্ননিনিি এর্টি ো 

(আপনি  নদ স্টর্েি নযাপ ফবনিনেট 
বা ফমনিয়কয়িি জিয আয়বদি কয়িি, 
োহয়ল নচনিে প্রনেটি ফ াগ্যোি 
েযােয়িি জিয আপিায়ক শুধ ুএকটি 
েিম আিয়ে হয়ব।) 

 

পনরিয় 
আপনি অবশযই প্রমাণ কিয়ে হয়ব আপনি ফক। 

েয়টা আইনি 
ড্রাইভ্ায়িি 
লাইয়সন্স 
মানকে ি পাসয়পাটে  
প্রাকৃনেকীকিণ সাটিে নেয়কট 
হাসপাোল / িািায়িি 
ফিকিে  দত্তয়কি কাগ্জ 

অিয বযনিি কাে ফেয়ক নববৃনে 
 াচাইকৃে ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি 
জন্ম/বযাপটিসমাল সিদ 

 

উপানজক ি আয় 
নিয়োগ্কেে াি ফেয়ক 

 
 
 
 
 

স্ব-নি ুিকিণ ফেয়ক 
 
 
 
 
 
 
 
 

ভ্াড়া বা রুম/ফবািে  ফেয়ক আে 

 

বেে মাি মজনুিি 
োবগুনল 
ফবেয়িি িাম 
লটািয়হয়ি প্রনে ঘন্টাে 
ফবেি হাি; ঘন্টা প্রনে 
সিায়হ কিা কাজ; প্রেম 
ফবেয়িি োনিি,  নদ 
িেুি হি এবং 
নিয়োগ্কেে াি ফোি িম্বি 
ও পনিনচনে োি 
বযবসানেক ফিকিে সহ 
কয়িি ফিকিে সমূহ 
স্ব-নি ুনিকিয়ণি উপাজে ি 
এবং িিচ সম্পনকে ে 
ফিকিে  এবং েদসম্পনকে ে 
উপকিণসমূহ 
বেে মাি আেকয়িি নিটািে 
একসায়ে বসবাসকািীি প্রদত্ত 
অেে, 
ফবািে াি, ভ্াড়ায়ট 
আেকি 
ফিকিে সমূহ 

বেোনহর্ অেিা 
আপনি নববানহে, োলাকপ্রাি, পৃেক, বা 
নবধবা  নদ হি, আপিায়ক ো প্রমাণ কিয়ে 
হয়ব। 

নবয়ে/মৃেুয সিদ নবয়িয়দি চুনি 
নববাহনবয়িয়দি নিনি 
ফসাশযাল নসনকউনিটি 
ফিকিে সমূহ VA ফিকিে সমূহ 

ধমীে জনিপ ফিকয়িে ি 
নববৃনে সংবাদপয়ত্রি ফিাটিশ 
অিয ফকায়িা বযনিি কাে ফেয়ক নববৃনে 

োনি 
আপনি ফকাোে বাস কয়িি ো আপিায়ক প্রমাণ 
কিয়ে হয়ব। 

বানড়ওোলাি কাে ফেয়ক নববৃনে 
বেে মাি ভ্াড়াি িনসদ বা 
ফমাটে য়গ্য়জি ফিকিে  

অিয বযনিি বেে মাি ফমইল ফেয়ক নববৃনে 
সু্কল ফিকিে  

গৃহিািীর গঠি/আয়িি 
আপিায়ক অবশযই প্রমাণ কিয়ে হয়ব আপিাি 
সায়ে কািা বসবাস কিয়েি। 

অিাত্মীয়েি বাড়ীি মানলয়কি সু্কল ফিকিে  ফেয়ক 
নববৃনে 

অিযািয বযনিয়দি কাে ফেয়ক নববৃনে 

েয়স 
আপিায়ক সহােোি জিয আয়বদিকািী প্রনেটি 
বযনিি বেস অবশযই প্রমাণ কিয়ে হয়ব, ফ িায়ি 
উপ ুি। 

জন্মসিদ বাপটিস্মাল সিদ 
হাসপাোয়লি ফিকিে  দত্তয়কি 
ফিকিে  প্রাকৃনেকিণ 
সাটিে নেয়কট ড্রাইভ্াসে 
লাইয়সন্স 

বীমাি পনলনস 
জনিপ ফিকিে  সু্কল 
ফিকিে  
অিয ফকায়িা বযনিি কাে ফেয়ক নববৃনে  
নচনকৎসয়কি নববৃনে 
SSA-ি ফেয়ক সিকানি নচঠি 

অিুপানজক ি আয় 
নশশু সহােো 

 
 
 

ফবকািত্ব বীমাি সুয় াগ্ সুনবধা 
(Unemployment Insurance 
Benefits, UIB) 

 

ফসাশযাল নসনকউনিটিি সুনবধা সানলয়মন্টানি 
নসনকউনিটি ইিকাম (Supplemental 
Security Income, SSI) সহ 

 
অবসিপ্রাি ফসিাি সুনবধাসমূহ 

পানিবানিক আদালে ফেয়ক 
নববৃনে 
সহােো প্রদািকািী বযনিি 
নববৃনে 
োবগুনল পিীক্ষ্া করুি 
কায়িন্ট আওোিে  
সাটিে নেয়কট কায়িন্ট 
ফবনিনেট ফচক নিউ 
ইেকে  ফেট শ্রম 
নবভ্ায়গ্ি (NYS 
Dept. of Labor) 
সায়ে সিকানি 
নচঠিপত্র কায়িন্ট 
আওোিে  সাটিে নেয়কট 
কায়িন্ট ফবনিনেট ফচক 
 SSA-ি ফেয়ক সিকানি 
নচঠিপত্র কায়িন্ট আওোিে  
সাটিে নেয়কট 
কায়িন্ট ফবনিনেট ফচক 
VA-ি ফেয়ক সিকানি নচঠিপত্র 

অিুপনিি োো-র্া 
আপিাি বানড়ি ফকাি নশশুি নপোমাো  নদ 
আপিাি সায়ে বসবাস িা কয়িি োহয়ল আপিায়ক 
অবশযই ো প্রমাণ কিয়ে হয়ব। 

মৃেুযি সাটিে নেয়কট 
সাভ্ে াইভ্ায়িি ফবনিনেট 
হাসপাোয়লি ফিকিে  
VA বা সামনিক ফিকিে  
নববাহনবয়িয়দি কাগ্জপত্র 
পুিনবেবায়হি প্রমাণ 

সংবাদপয়ত্রি ফিাটিশ বীমা 
ফকাম্পানিি ফিকিে  প্রনেষ্ঠািীক 
ফিকিে  
এয়জনন্সি ফকস ফিকিে  এবং অয়ন্তনিনিোি অেে 
প্রদায়িি োইল অিয বযনিি কাে ফেয়ক নববৃনে 

অিুপনিি নপিার্ািার িথ্য 
আপিাি কায়ে োকা ফকায়িা েেয আপিায়ক 
অবশযই প্রদাি কিয়ে হয়ব: িাম, ঠিকািা, 
ফসাশযাল নসনকউনিটি িম্বি, জন্ম োনিি, 
চাকনিি েেয 

ফবেয়িি োব 
টযাে নিটািে 
ফসাশযাল নসনকউনিটি বা VA ফিকিে  
আনেেক নিধোিয়ণি নচঠি আইনি 
কািে  (স্বািয বীমা) ড্রাইভ্ায়িি 
লাইয়সন্স বা নিবন্ধি 
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স্টর্াগযিার নির্কায়র্ এই নির্কায়র্টি প্রর্ার্ র্রটি 
নিম্ননিনিিগুনির র্টধয 
এর্টি প্রদাি র্রুি: 

স্টর্াগযিার নির্কায়র্ এই নির্কায়র্টি প্রর্ার্ র্রটি 
নিম্ননিনিিগুনির র্টধয এর্টি 
প্রদাি র্রুি: 

অিুপানজক ি আয় (িিটছ) 

কমেচানিি ক্ষ্নেপূিণ 
 
 

নশক্ষ্াি অিুদাি এবং ঋণ 
 
 
 

সুদ/নিনভ্য়িন্ড/িেযালটি 
 
 

বযনিগ্ে ফপিশি/বানেেক ভ্াো 

 
 
আওোিে  ফলটাি ফচক 
োব 

 
বযাংয়কি নববৃনে সু্কয়লি নববৃনে 
আওোিে  ফলটাি 

 
বযাংক বা ফিনিট ইউনিেি ফেয়ক 
নববৃনে 

ফোকাি/এয়জয়ন্টি ফেয়ক নববৃনে 
 
 
 
কায়িন্ট আওোিে  ফলটাি 
কায়িন্ট সুনবধাি ফচক 
সিকানি নচঠিপত্র আয়েি উত্স ফেয়ক 

অিযািয 
  

  

  

  

  

আশ্রটয়র িরি 
আপনি ফ িায়ি োয়কি ফসিায়ি বাস 
কিয়ে কে িিচ হে ো আপিায়ক 
প্রমাণ কিয়ে হয়ব (আশ্রয়েি বযয়েি 
প্রনিটি আইয়টয়মি জিয আপিায়ক পৃেক 
িনেপত্র সিবিাহ কিয়ে হয়ব।) 
ফমনিয়কইয়িি জিয আশ্রটয়র িরি 
সংক্রান্ত ডকুটর্টন্টশি প্রটয়াজি হয় িা। 

বেে মাি ভ্াড়াি িনসদ বেে মাি 
নলজ মটে য়গ্জ বই/ফিকিে  
সম্পনত্ত এবং সু্কল টযাে ফিকিে  বাড়ীি 
মানলয়কি নববৃনে 
নিকাশী এবং পানিি নবল বাড়ীি মানলয়কি 
বীমাি ফিকিে  জ্বালানিি নবল 
গ্িম কিাি জিয িে এমি 

ইউটিনলটিি নবল 

ফটনলয়োয়িি নবল 
 
 

অিযািয 

 নিনর্ৎসার নেি নচনকৎসাি নবয়লি কনপ (প্রদাি কিা এবং 
বয়কো)  

 
স্বািয নের্া 
 নদ আপনি বা অিয ফকউ ফ  
আয়বদি কিয়েি োি  নদ স্বািয 
বীমাি কভ্ায়িজ োয়ক (এমিনক  নদ 
অিয ফকউ এি অেে প্রদাি কয়ি 
োয়কি), আপিায়ক অবশযই এটি 
প্রমাণ কিয়ে হয়ব। 

বীমা পনলনস বীমা কািে  
কভ্ায়িজ প্রদািকািীি নববৃনে 
স্টর্নডটর্য়ার কািে  

সম্পদ 
 
 
 
 
 

বযাংক আকাউন্ট 
ফচনকং, ফসনভ্ংস, অবসি (একক 
অবসয়িি আকাউন্ট (IRA এবং 
নকওগ্)) 

 
েক, বন্ড, সাটিে নেয়কট 

 
 
 

জীবি বীমা 
 
 
 

অয়ন্তযনি সংিান্ত ট্রাে বা োন্ড অয়ন্তযনি 
নিোি জনম বা অয়ন্তযনি নিোি চুনি 

 
আেকি নিটািে বা অনজে ে 
আেকি ফিনিট (Earned 
Income Tax Credit, EITC) 

বাসিাি োড়া অিয ভূ্সম্পনত্ত 
 
 

ফমাটি  াি 
 
 
 
 

ফোক ফপয়মন্ট 

গৃ্হি ফেয়ক নববৃনে িানসেং ফহাম ফেয়ক 
নববৃনে 

 
 
 
 
বেে মাি বযাংক ফিকিে  বেে মাি 
ফিনিট ইউনিেি ফিকিে  

 

েক সাটিে নেয়কট 
বন্ড 
আনেেক প্রনেষ্ঠাি ফেয়ক নববৃনে 

বীমা পনলনস 
বীমা প্রনেষ্ঠায়িি নববৃনে 

 
বযাংয়কি ফিকিে  
অয়ন্তযনি নিোি চুনি 
অয়ন্তযনি নিোি 
জনমি চুনি 
অয়ন্তযনিনিোি পনিচালয়কি নববৃনে 

কি ফেিে 
টযাে অনেস ফেয়ক নববৃনে 

দনলল 
নিয়েল এয়েট ফোকায়িি নববৃনে 
ফোকাি দ্বািা বেে মাি মাি 
মূলযােি/অিুমাি 

নিবন্ধি (পুিায়িা ময়িল) 
মানলকািাি টাইয়টল 
নিলাি দ্বািা বেে মাি মাি মূলযােি 
অেোেয়িি েেয 

ফপয়ময়ন্টি উৎস ফেয়ক নববৃনে 

অের্ /িিশনিটরানহি 
/গভক েিী 
আপনি বা আপিাি সায়ে বসবাসকািী 
ফকউ  নদ অসুি বা গ্ভ্ে বেী হি োহয়ল 
আপিায়ক অবশযই োি প্রমাণ প্রদাি 
কিয়ে হয়ব। 

গ্ভ্ে াবিা  াচাই কয়ি এমি নচনকৎসাগ্ে ফপশাদায়িি 
নববৃনে 
এবং ফমনিয়কল ফেয়ক প্রেযানশে জন্ম োনিয়িি 
নববৃনে 
ফপশাদাি 

অক্ষ্মো বা অন্ধয়ত্বি জিয SSA বা SSI 
সুনবধাি প্রমাণ 

েটর্য়া নেিসরূ্হ 
ভ্াড়া, ইউটিনলটি 

প্রয়দে পনিমাণ, পনিয়েবাি ফমোদ এবং 
প্রদািকািীি িাম ফদিাে এমি প্রনেটি 
নবয়লি অিুনলনপ 

স্টরোটরি 
ড্রাগ্/অযালয়কাহল নচনকৎসাি 

ফপ্রাগ্রাম 

কমেসংিাি পনিয়েবা 

নচনকৎসা প্রদািকািীি ফেয়ক নববৃনে 
 
কমেসংিাি পনিয়েবা ফেয়ক নববৃনে 

অিযািয েযয়/ নিভক রশীটির 
পনরির্কার িরি 

আপিায়ক প্রমাণ নদয়ে হয়ব  নদ আপনি 
আদালয়েি নিয়দে নশে সহােো, নশশু 
পনিচ ো, পুিিাবৃত্ত ঋণ, অেবা গৃ্হ 
স্বািয সহােক বা পনিচ োকািীি 
পনিয়েবাি জিয অথ্ক প্রদাি কয়িি। 

আদালয়েি আয়দশ 
ফি ফকোি ফসন্টাি বা অিযািয নশশু পনিচ ো 
প্রদািকািীি নববৃনে 

সহকানি বা পনিচািয়কি ফেয়ক নববৃনে বানেল 
কিা ফচক বা িনসদ 

সু্কটি উপনিনি 
আপিায়ক অবশযই প্রমাণ কিয়ে 

হয়ব ফক সু্কয়ল আয়ে 

সু্কল ফিকিে  (বেে মাি নিয়পাটে  কািে ) 
সু্কল/উচ্চনশক্ষ্া প্রনেষ্ঠাি ফেয়ক নববৃনে 

অিযািয: 

 




