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গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামে আমেদন
আপনন অন্ধ ো দৃনিশনি একদে হানিময় প্েলমল এেং এই ননমদে শােলী অনয প্কামনা
পদ্ধনতমত রময়াজন হমল, আপনন আোি সাোনজক পনিমেো নিনিমে (social services

district, SSD) প্সটিি জনয অনুমিাধ কিমত পামিন। কী ধিমনি পদ্ধনত উপলভ্য এেং

নকভ্ামে আপনন একটি নেকল্প পদ্ধনতমত একটি আমেদনপমেি অনুমিাধ জানামত পামিন
প্স সম্পমকে অনতনিি তমযযি জনয, সংযুি ননমদে নশকা প্দখুন ো www.otda.ny.gov
পনিদশে ন করুন।
আপনন অন্ধ ো দৃনিশনি একদে হানিময় প্েলমল, আপনন কী নেকল্প পদ্ধনতমত নলনখত
নেজ্ঞনিগুনল প্পমত চান?
____ হযাাঁ
____ না
হযাাঁ হমল, আপনন প্য ধিমনি েিেযামে প্পমত চান তামত টিক নদন:

___ েড় কমি েুদ্রণ

___ প্িো CD

___ অনিও CD

___ প্েইনল, আপনন যনদ দানে কমিন প্য অনযানয নেকল্প পদ্ধনত আোি জনয সোন
কাযে কি নয়।
আপনাি যনদ অনয প্কামনা েমদােমেি রময়াজন হয়, অনুগ্রহ আপনাি প্সাসযাল সানভ্েস
নিনিমেি সাময প্যাগামযাগ করুন।
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গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামে আমেদন
অনুগ্রহ কমি আমেদনপমেি নপছমনি নদমকি সংযুি ননমদে নশকাটি পড়ুন। সকল প্রশ্নের উত্তর দিন। আেছা জায়গাগুদিশ্নে দিখশ্নেন না। অনুগ্রহ কশ্নর স্পষ্ট কশ্নর নলখুন, এেং 5ম পৃষ্ঠায় ফমমটিশ্নে
স্বাক্ষর করুন। ননমচি সাদা েক্সগুনল নীল ো কামলা কানলমত সম্পূণে করুন।
শুধু এশ্নজদির েযেহাশ্নরর জনয

আপনার সহায়ো প্রশ্নয়াজন হশ্নি উপশ্নরর এশ্নজদিশ্নে য াগাশ্ন াগ করুন

DSS

OFA/ALTERNATE CERTIFIER

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

শুধু এমজনিি েযেহামিি জনয
OFFICE

APPLICATION
DATE

UNIT ID

WORKER ID

CASE TYPE

CASE NUMBER

REGISTRY NUMBER

 দনয়দমে
 জরুদর

CASE NAME

 গরম করার সরঞ্জাম
 ক্লীন ও টিউন

VERS.

 শীেি করা
 অনযানয___________

প্সকশন 1: পনিোমিি গঠন
আমেদনকািীি তযয
মূি নাম

মাশ্নের আিযক্ষর

পিেী

অনয নাে

অনয প্যসে নামে পনিনচত প্সগুনল হল:
েেম মান রাস্তার ঠিকানা
যের্

দজপ যকাড

অনয নাে
অযাপার্মশ্নমন্ট #

কাউদন্ট

এই ঠিকানায় কতনদন েসোস কিমছন?

দিশ্ননর যেিা আদম য নম্বশ্নর য াগাশ্ন াগ করশ্নে পারে (এদরয়া যকাড + যফান নং)

যফান করার সেশ্নেশ্নয় ভাশ্নিা সময়

শহর

েছি__________

োস__________

সাক্ষাৎকাশ্নরর প্রশ্নয়াজন হশ্নি, আমার পছন্দ:

 যফাশ্নন সাক্ষাৎকার

 অদফশ্নস দগশ্নয় সাক্ষাৎকার

আোি িাক ঠিকানা (উপমিি প্যমক আলাদা হমল) হল:
ঠিকানা

অযাপার্মশ্নমন্ট #

আপনন নক আমগ কখনও গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামেি (HEAP) জনয আমেদন কমিমছন?

শহর

কাউদন্ট

 হযাাঁ  না

হযাাঁ হশ্নি, সেমশ্নশষ আশ্নেিশ্ননর োদরখ দিখুন

যের্

দজপ যকাড



আপদনসহ এই োদিশ্নে েেম মাশ্নন েসোসকারী সকলমক তানলকােদ্ধ করুন (যকউ না থাকশ্নি, আপনাি নামেি ননমচ প্কউ প্নই দিখুন):
জন্ম োদরখ
CD LN
1

01

1

মূি নাম

মাশ্নের
আিযক্ষর

পিেী

মাস দিেস েছর

দিঙ্গ পদরেয়
পুরুষ/নারী

দিঙ্গ পদরেয় (বেকদিক)
পুরুষ, নারী, নন-োইনাদর, X,
ট্রািশ্নজন্ডার, দভন্ন পদরেয়
(অনুগ্রহ কশ্নর ের্মনা দিন)

সম্পকম
আমাশ্নক

যসাশযাি দসদকউদরটি
নম্বর

ননমজ

নাগদরক / স্বশ্নিশী
অথো য াগযোপ্রাপ্ত
েদহরাগে

হযাাঁ

 না

02

হযাাঁ

 না

1

03

হযাাঁ

 না

1

04

হযাাঁ

 না

1

05

হযাাঁ

 না

1

06

হযাাঁ

 না

আপনাি পনিোমি আমিা সদসয যাকমল, অনুগ্রহ কমি একটি আলাদা পৃষ্ঠা সংযুি করুন।
আপনাি পনিোমি প্কউ নক অন্ধ অযো অক্ষে?

হযাাঁ  না

পনিোমি প্োে সদসয সংখযা: ___________________

হযাাঁ হশ্নি, যক? _______________________________

আপনন ো আপনাি ঠিকানায় যাকা প্কউ নক সম্প্রনত সম্পূিক পুনি সহায়তা কেে সূনচি (SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, SNAP) জনয আমেদন
কমিমছন ো পান?
 হযাাঁ  না হযাাঁ হশ্নি, যক? _______________________________________
যকস নম্বর _____________________
আপনন ো আপনাি ঠিকানায় যাকা প্কউ নক সম্প্রনত সােনয়ক সহায়তাি (TEMPORARY ASSISTANCE) জনয আমেদন কমিমছন ো পান?
 হযাাঁ  না হযাাঁ হশ্নি, যক? _______________________________________
যকস নম্বর _____________________
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প্সকশন 2: আোস – শুধু () একটি েশ্নে টিক দিন
োনড়ি োনলক
 সকল সদমসযি জনয একটি োনড় ো স্থানান্তিমযাগয োনড়
 একানধক-পানিোনিক োনড়; ইউননমেি সংখযা নলখুন ____
 সেোয়/কনমিানেননয়ামেি োনলক
 সািাজীেমনি জনয প্যৌয োনলকানা/েযেহাি
অনযানয
 আনে অনয একজমনি সাময েসোস কনি এেং েযয় ভ্াগ কমি ননই
 আনে একটি ঘমিি জনয ভ্াড়া রদান কনি
 আনে একটি ঘি এেং খাওয়াি জনয অযে
 স্থায়ী প্হামেল/প্োো্মেল
 অনযানয েসোমসি পনিনস্থনত _______________________________

ভ্াড়াটিয়া
 প্েসিকানি োনড়, অযাপােেমেন্ট ো স্থানান্তিমযাগয োনড়
ভ্তুে নকরাি ভ্াড়া
 প্েসিকানি ভ্তুে নকরাি আোস
 সিকানি আোসন রকল্প ো রেীনমদি আোসন
 সিকানি ভ্তুে নকরাি আোসন
রদান কনি আপনন নক একটি হাউনজং এেং আেে ান প্িমভ্লপমেন্ট
(HUD) ইউটিনলটি ভ্াতা পান?
 হযাাঁ হযাাঁ হমল, কত $___________
 না

আোি োনসক ভ্াড়া ো েন্ধকী প্পমেমন্টি পনিোণ:
$ ________________________
 নকছু প্নই
প্রশ্ন াজয হশ্নি, আদম য অযাপার্মশ্নমন্ট দেদডং ো আোসন প্রকশ্নি েসোস কদর োর নাম হি:
__________________________________________________________________
আপনন ো আপনাি পনিোমিি প্কউ নক একটি রেীন নাগনিক হওয়াি জনয ভ্াড়া েৃনদ্ধ প্যমক ছাড় (SENIOR CITIZEN RENT INCREASE EXEMPTION,
SCRIE) পান?
 হযাাঁ
 না
প্সকশন 3: নহে এেং ইউটিনলটি তযয
1. আপনন নক নহমেি জনয আলাদা অযে রদান কমিন?
নহমেি েূল উত্স হল
 প্রাকৃ দেক গযাস
 কাঠ/কাশ্নঠর গুদি
আমার জ্বািাদনর র্যাঙ্ক হি:




হযাাঁ- ননমচি তযয সম্পূণে করুন



জ্বািাদন যেি
যকশ্নরাদসন

 দনজস্ব র্যাঙ্ক




না



ইশ্নিকদট্রক
প্রশ্নপন ো যোেি গযাস




কয়িা ো েু ষ
অনযানয ________

 দমর্ার ুক্ত র্যাঙ্ক

দহটিং দেি দক আপনার দনশ্নজর নাশ্নম?
 হযাাঁ
 না
না হশ্নি, কার নাশ্নম দেি আশ্নস: _____________________________________
দেিটি পদরশ্নশাধ করার জনয আপদন দক প্রেযক্ষভাশ্নে িায়েদ্ধ?

 হযাাঁ

আপনার সাশ্নথ সম্পকম : _______________________

 না

আপনার দহটিং যকাম্পাদনর নাম হি:_________________________________________________________________________________
আপনার দহটিং যকাম্পাদনর ঠিকানা হি: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
আপনার দহটিং অযাকাউন্ট নম্বর হি: ________________________________________________________________________________

2. হিট ছাড়াও আপহি হি ইউটটহিটটগুহির জিয আিাদা এিটট ইলিিটিি হিি পহরল াধ িলরি?
 িযাাঁ - হিলের তথ্য সম্পূর্ ণিরুি
িযাাঁ িলি, ইলিিটিি হিিটট হি আপিার িালে?

 িা
 হ্যাঁ

 নয

নয হলে, কযর নযলে বিে আলে ___________________________

আপনযর বিদুৎ অ্্যকযউন্ট নম্বর (আপনযর একটি থযকলে) হে: ___________________________________________________
আপিার ইউটটহিটট কিাম্পাহির িাে িি:____________________________________________
ফালিসটট
ণ
োিালত হি হিদযযৎ প্রল াজি?

 িযাাঁ

 িা

আপিার অ্যাপাটণ লেলে থ্ালোস্ট্যাট
ণ
অ্পালরট িরলত হি হিদযযৎ প্রল াজি?
3. আপনাি ভ্াড়াি েমধয নক নহে এেং নেদুযৎ দুমোই অন্তভ্ুে ি?

 িযাাঁ

 িা

?হযাাঁ

?না
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প্সকশন 4: পনিোমিি আয়

পনিোমিি সেে সদমসযি য শ্নকাশ্ননা আয় উশ্নেখ করুন। সমস্ত অথম অেশযই য শ্নকাশ্ননা দডডাকশশ্ননর আশ্নগর প্োে োনসক আয় দহসাশ্নে উশ্নেখ করশ্নে
হশ্নে। প্রশ্নয়াজন হশ্নি অদেদরক্ত পাো সং ুক্ত করুন।
প্রশ্নেযক হযাাঁ ো না এর
জনয টিক (√) দিন

 হযাাঁ

 না

আশ্নয়র ধরন

হযাাঁ হশ্নি, অশ্নথমর পদরমার্ দিখুন

যসাশযাি দসদকউদরটি অশ্নথমর পদরমার্

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

যমদডশ্নকয়ার পার্ম B এেং D এর আশ্নগ

$

অদেদরক্ত েথয

যক পান?

দনশ্নেরগুদির জনয আপনার প্রিত্ত অশ্নথমর
পদরমার্ দনশ্নিমশ করুন:
যমদডশ্নকয়ার
পার্ম B:
যমদডশ্নকয়ার
পার্ম D:

 হযাাঁ

 না

যসাশযাি দসদকউদরটি প্রদেেন্ধকো জনয অশ্নথর
ম পদরমার্

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

যমদডশ্নকয়ার পার্ম B এেং D এর আশ্নগ

$

দনশ্নেরগুদির জনয আপনার প্রিত্ত অশ্নথমর
পদরমার্ দনশ্নিমশ করুন:
যমদডশ্নকয়ার
পার্ম B:
যমদডশ্নকয়ার
পার্ম D:

 হযাাঁ
 হযাাঁ

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্
 না সাদিশ্নমন্টাি দসদকউদরটি ইনকাম (SUPPLEMENTAL SECURITY $
INCOME, SSI)
 সাপ্তাদহক $
মজুদর
 পশ্ননর দিশ্ননর $
 না
 মাদসক $
গে 4 সিামহি মজুদরর রদসি জমা করুন
 অধম-মাদসক
 সাপ্তাদহক $
দ্রষ্টেযঃ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্ গর্না করার জনয প্োে সািানহক অশ্নথমর  পশ্ননর দিশ্ননর $
পদরমার্শ্নক 4.333333 দিশ্নয় গুর্ করা হয়।
 মাদসক $
 অধম-মাদসক
মাদসক অশ্নথমর পদরমার্ গর্না করার জনয পানক্ষক প্োে অশ্নথমর
 সাপ্তাদহক $
পদরমার্শ্নক 2.166666 দিশ্নয় গুর্ করা হয়।
 পশ্ননর দিশ্ননর $
 মাদসক $
 অধম-মাদসক
 সাপ্তাদহক $
 পশ্ননর দিশ্ননর $
 মাদসক $
 অধম-মাদসক

দনশ্নয়াগকারী

দনশ্নয়াগকারী

োকদর

দনশ্নয়াগকারী

যপনসশ্ননর উত্স

 হযাাঁ

 না যপনশন/অেসর যেসরকাদর এেং/অথো সরকাদর

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

 হযাাঁ

 না অেসরপ্রাপ্ত যসনার সুদেধাসমূহ

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

 হযাাঁ

 না প্রদেেন্ধকো যেসরকাদর ো দনউইয়কম যের্

যমার্ সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমার্

উত্স

 হযাাঁ

 না পদরোশ্নরর োইশ্নরর কাশ্নরার যথশ্নক অেিান

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

অেিানকারীর নাম

 হযাাঁ

 না দশশু সহায়ো

যমার্ সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমার্

উত্স

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না ভািা যথশ্নক আয় অযাপার্মশ্নমন্ট, গযাশ্নরজ, জদম, ইেযাদি

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

ভািার ধরন

 হযাাঁ

 না ঘর/খাওয়া িাওয়া (প্রাপ্ত) ইেযাদি

যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্

রুম/যোডমাশ্নরর নাম

হযাাঁ

 না কমমোরীর ক্ষদেপূরর্

যমার্ সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমার্

 হযাাঁ

 না যেকারশ্নের জনয প্রাপ্ত সুদেধাসমূহ

যমার্ সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমার্

$
$
$
$
$

েন্ধকী, ইউটিদিটি দেি, ইেযাদির জনয যপশ্নমন্টসহ যখারশ্নপাষ/স্ত্রীর যথশ্নক পাওয়া যমার্ মাদসক অশ্নথমর পদরমার্
সহায়ো
$

$
$

উত্স

$
$

শুরুর োদরখ:
যশশ্নষর োদরখ:

 হযাাঁ

 না যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্ (CD), মাদন মাশ্নকমর্ অযাকাউন্ট,

 হযাাঁ

 না েযাখযা সং ুক্ত করুন

 হযাাঁ

স্বদন ুদক্ত আয়______________________
েযেসার ধরন ______________________________
হযাাঁ হশ্নি, েেম মান েছশ্নরর জনয আপনার ফাইি করা যফডাশ্নরি র্যাে দরর্ানম ো আশ্নগর কর েছশ্নরর দরর্ানম দি েেম মান েছশ্নরর জনয এখনও দরর্ানম ফাইি না
 না কশ্নর থাশ্নকন প্রশ্ন াজয সমস্ত দসদডউি সহ ো আপনার আশ্নেিন করার আশ্নগর দেন (3) মাশ্নসর উপর দভদত্ত কশ্নর আপনার স্বদন ুদক্ত আয় গর্না করা যেশ্নছ দনশ্নে
পাশ্নরন। অনুগ্রহ কশ্নর একটি উপায় যেশ্নছ দনন:
 ফাইি করা যফডাশ্নরি র্যাে দরর্ানম
 দেন মাস

পমিি পৃষ্ঠায় তযয নদন

েক, েন্ড, দসদকউদরটি। IRA, অযানুইটি, এেং 401K দডদিদেউশন।
অনয যকাশ্ননা উত্স যথশ্নক দক আর যকাশ্ননা আয় আশ্নছ?

অশ্নথমর পদরমার্

$

উত্স

যক পান

 দেন মাস

LDSS-3421-BE (Rev. 5/20)
আপনার পদরোশ্নর দক 18 েছর ো োর েয়সী যকউ আশ্নছন ার যকাশ্ননা উত্স যথশ্নক যকাশ্ননা আয় প্নই?
 হযাাঁ, আয় না যাকা সদসযমদি নাে নলখুন:  না
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আপনার পদরোশ্নর দক যকাশ্ননা পূর্ম-সমশ্নয়র দনভম রশীি হাইস্কু ি ো কশ্নিশ্নজ পিা দশক্ষাথী আশ্নছন?

 হযাাঁ, সিসয(সিসযশ্নির) নাম দিখুন:

 না

সুদ এেং নেননময়ামগি প্যমক আয়
প্রদেটি অযাকাউন্ট আিািাভাশ্নে দিখুন। প্রশ্নয়াজন হশ্নি অদেদরক্ত পাো সং ুক্ত করুন।

প্রাপ্ত অশ্নথমর পদরমার্
েছশ্নরর আজ প মন্ত

উত্স

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্, মাদন মাশ্নকমর্ অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক প্রাপ্ত সুি।

$

েযাংশ্নকর নাম

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্, মাদন মাশ্নকমর্ অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক প্রাপ্ত সুি।

$

েযাংশ্নকর নাম

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্, মাদন মাশ্নকমর্ অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক প্রাপ্ত সুি।

$

েযাংশ্নকর নাম

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্, মাদন মাশ্নকমর্ অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক প্রাপ্ত সুি।

$

েযাংশ্নকর নাম

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

$

দডদভশ্নডন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

$

দডদভশ্নডন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

$

দডদভশ্নডন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

$

দডদভশ্নডন্ডগুদির উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদিদেউশন

$

দডদিদেউশশ্ননর উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদিদেউশন

$

দডদিদেউশশ্ননর উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দডদিদেউশন

$

দডদিদেউশশ্ননর উত্স

অনুমোনদত রনতনননধ
আপনার পাদরোদরক পদরদিদে সম্পশ্নকম জাশ্ননন এমন কাউশ্নক আপদন আপনার অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ দনশ্নয়াগ করশ্নে পাশ্নরন। আপনার অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ া করশ্নে
পারশ্নেন: আপনার HEAP আশ্নেিনপত্র পূরর্ কশ্নর জমা করা, এশ্নজদির সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করা এেং আপনার কমীর সাশ্নথ কথা েিা, আপনার যকস ফাইশ্নির য াগযোর
েশ্নথয অযাশ্নেস পাওয়া, আপনার হশ্নয় সে ফমম পূরর্ করা, নদথপত্র প্রিান করা, এশ্নজদির দসদ্ধাশ্নন্তর দেরুশ্নদ্ধ আশ্নেিন করা। েথাদপ আপনাশ্নক অেশযই এই আশ্নেিনপশ্নত্র
স্বাক্ষর করশ্নে হশ্নে। আপদন আপনার অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধর দন ুদক্ত প্রেযাহার না কশ্নর দনশ্নি েেম মান HEAP যমৌসুশ্নমর জনয োর দন ুদক্ত কা মকর থাকশ্নে। প্রশ্নেযক
HEAP যমৌসুশ্নম আপনাশ্নক দজজ্ঞাসা করা হশ্নে আপদন একজন অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ দন ুক্ত করশ্নে োন দকনা।
আদম একজন অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ দন ুক্ত করশ্নে োই।
অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধর নাম:

 হযাাঁ - দনশ্নের েথয সম্পূর্ম করুন  না
ঠিকানা ও যফান নম্বর:

অনুগ্রহ কমি আমেদনপমেি 5ে পৃষ্ঠায় স্বাক্ষি করুন

LDSS-3421-BE (Rev. 5/20)
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প্সকশন 5: গুরুত্বপূণে নেজ্ঞনিসেূহ
গুরুত্বপূণে নেজ্ঞনি
আপনার যজশ্নন রাখা উদেে য HEAP সুদেধার যপশ্নমশ্নন্টর জনয সীদমে অথম উপিভয। উপিভয অথম একোর যশষ হশ্নয় যগশ্নি, যকাশ্ননা সুদেধা ইসুয করা হশ্নে না। োই, আপনাশ্নক ে শীঘ্র সম্ভে
আপনার আশ্নেিন সম্পূর্ম কশ্নর জমা যিওয়ার পরামশম যিওয়া হয়।
েযনিগত প্গাপনীয়তা আইন – ক্লাময়ন্টমদি জনয নেজ্ঞনি

প্রাশ্নিদশক েযদক্তগে যগাপনীয়ো সুরক্ষা আইন (State’s Personal Privacy Protection Law), া 1 যসশ্নেম্বর, 1984 এ কা মকর হশ্নয়দছি, েশ্নি য আপদন আমাশ্নির এেং
আপনার পদরোর সম্পশ্নকম আমাশ্নির া েথয দিশ্নয়শ্নছন ো দিশ্নয় প্রশ্নিশ কী করশ্নে। আমরা যসই েথযগুশ্নিা েযেহার কশ্নর গৃহ জ্বািাদন সহায়ো কমমসূদের জনয আপদন য াগয দকনা, এেং
দি ো হন, েশ্নে ো কের্ু কু ো খুাঁশ্নজ যের করে। আইন দেভাশ্নগর য ধারাটি আমাশ্নির সম্পশ্নকম আপনার েথয সংগ্রহ করার অদধকার যিয়, যসটি হি যসাশযাি সাদভম শ্নসস আইন এর
21 নং ধারা। আপদন এেং আপনার পদরোরটি আইনগেভাশ্নে প্রাপয সমস্ত সহায়ো যপশ্নয়শ্নছন ো দনদিে করার জনয, আপদন কেৃম ক আমাশ্নির যিওয়া েথয সম্পশ্নকম আরও জানশ্নে
আমরা অনযানয উৎসগুদি পরীক্ষা কদর। উিাহরর্স্বরূপ:
•

•
•

আপনার পদরোশ্নর যকউ কাজ করশ্নছন দকনা ো যিখার জনয আমরা পরীক্ষা করশ্নে পাদর। আমরা আপনার নাম এেং যসাশাি দসদকউদরটি নম্বরটি যের্ র্যাশ্নেশন এেং
ফাইনযাি দেভাশ্নগ (Department of Taxation and Finance) এেং এছািাও দনশ্নয়াগকেম াশ্নির কাশ্নছ যপ্ররর্ কশ্নর েদি য আপদন কাজ কশ্নরশ্নছন দকনা এেং দি ো হয়
েশ্নে আপদন কের্া কশ্নরশ্নছন।
আপদন ো আপনার পদরোশ্নরর যকউ যেকারশ্নের সুদেধাগুদি যপশ্নয়শ্নছন দকনা ো যিখশ্নে আমরা যের্শ্নক যেকারে েীমা দেভাশ্নগর (Unemployment Insurance
division) সাশ্নথ পরীক্ষা করশ্নে েিশ্নে পাদর।
আপদন ো আপনার পদরোশ্নরর যকউ যকাশ্ননা আয় পাশ্নেন দকনা যস দেষশ্নয় দনদিে হশ্নে আমরা েযাংকগুদিশ্নে পরীক্ষা করশ্নে পাদর।

আপনার এইভাশ্নে সরেরাহকৃ ে েশ্নথযর পাশাপাদশ, প্রশ্নিশ এই েথযগুদি যহাম এনাদজম সহায়ো গ্রহর্কারী সকি মানুশ্নষর পদরসংখযান প্রস্তুে করশ্নে েযেহার কশ্নর। এই েথয কমমসূদে
পদরকিনা ও েযেিাপনা জনয েযেহার করা হয়। মান দনয়ন্ত্রশ্নর্ এেং িানীয় যজিাগুদি ঠিকভাশ্নে কাজ করশ্নে দকনা ো দনদিে করশ্নেও যের্ এই েথয েযেহার কশ্নর। আপনার শদক্ত
সরেরাহকারী যক এেং োর প্রদে সঠিক যপশ্নমন্ট হশ্নে দকনা ো াোই করশ্নেও এটি েযেহৃে হশ্নে। আমাশ্নির প্রশ্নয়াজনীয় েথয সরেরাহ করার েযথমো আপদন আশ্নিৌ সহায়ো করার
য াগয দকনা ো খুাঁশ্নজ যের করশ্নে আমাশ্নির োধা দিশ্নে পাশ্নর এেং োরপশ্নর আমরা আপনার আশ্নেিনটি অস্বীকার করশ্নে পাদর। এই েথয কদমশনার, Office of Temporary and
Disability Assistance, 40 North Pearl Street, Albany, New York 12243-0001 দ্বারা সংরদক্ষে হয়। এই ঠিকানায় আপনার আশ্নেিন পাঠাশ্নেন না। দি আপদন ো
আপনার পদরোশ্নরর কাশ্নরার একটি যসাশাি দসদকউদরটি নম্বর না থাকশ্নি, মাদকম ন ুক্তরাশ্নের যসাশাি দসদকউদরটি প্রশাসশ্ননর (U.S. Social Security Administration) দনকর্
একটি যসাশাি দসদকউদরটি নম্বর এর জনয অেশযই আশ্নেিন করশ্নে হশ্নে।

ননমচি গুরুত্বপূণে তযযগুনল পড়ুন
আদম শপথ করদছ এেং/অথো দনদিে করদছ য এই আশ্নেিনপশ্নত্র এেং োর পশ্নরর যফান ইন্টারদভউশ্নয় প্রিত্ত েথয সেয এেং দনভুম ি। আদম উপিদি কদর য এই আশ্নেিনটির সাশ্নথ
সম্পদকম ে য শ্নকাশ্ননা সজ্ঞাশ্নন প্রিত্ত দমথযা দেেৃদে ো অনয যকাশ্ননা দমথযা উপিাপনা এেং HEAP সহায়োর জনয োরংোর অনুশ্নরাধ আমাশ্নক ো আমার হশ্নয় প্রিত্ত সহায়োর জনয
আমাশ্নক অশ্ন াগয করশ্নে পাশ্নর। উপরন্তু, এই যপ্রাগ্রাশ্নমর অধীশ্নন সহায়ো িাশ্নভর উশ্নেশ্নশয আমার দ্বারা ইোকৃ েভাশ্নে য শ্নকাশ্ননা দমথযা দেেৃদে ো ভু ি উপিাপনার ফশ্নি আমার দেরুশ্নদ্ধ
পিশ্নক্ষপ যনওয়া হশ্নে পাশ্নর া আমাশ্নক নাগদরক এেং/অথো যফৌজিাদর আইন অনু ায়ী শাদস্ত সাশ্নপক্ষ করশ্নে পাশ্নর।

সম্মনত
আদম েুশ্নেদছ য , এই িরখাস্ত/মানপশ্নত্র সই কশ্নর, আদম য েথয দিশ্নয়দছ ো াোই ো দনদিে করার জনয এেং এই সম্পদকম ে যকান অনুশ্নমাদিে সরকাদর সংিার অনয েিশ্নন্তর জনয
এেং গৃহ জ্বািাদন সহায়ো কমমসূদের সুদেধাগুদির জনয অনয য শ্নকাশ্ননা অনুশ্নরাশ্নধর জনয আদম য শ্নকাশ্ননা েিশ্নন্তর সাশ্নথ সম্মে। আদম আশ্নরা সম্মদে প্রিান করদছ য , এই িরখাশ্নস্ত প্রিত্ত
েথযসমূহ আেহাওয়া সহায়ো কমমসূদে (weatherization assistance programs) ও আমার জ্বািানী যকাম্পাদনর দনম্ন আশ্নয়র কমমসূদেসমূশ্নহর সহায়োর স্মারক দহশ্নসশ্নে কাজ
করশ্নে।
আদম েুশ্নেদছ য আমার োদির জ্বািানী দেশ্নেোশ্নির HEAP এর িদিশ্নির সাশ্নথ াোই করার জনয রাজয আমার যসাশাি দসদকউদরটি নম্বর েযেহার করশ্নে। এই অনুশ্নমািনটিশ্নে
আমার োদির জ্বািানী দেশ্নেোশ্নির (আমার ইউটিদিটিসহ) যকান দনদিম ষ্ট পদরসংখযানগে েথয প্রকাশ করার অনুমদে যিওয়া হশ্নয়শ্নছ, আমার দেিুযৎ েযেহার, দেিুযৎ খরে, জ্বািানী
খরে, জ্বািানী প্রকার, োদষমক জ্বািানী খরে এেং যপশ্নমন্ট ইদেহাশ্নসর সাশ্নথ সীমােদ্ধ নয়। দনম্ন আশ্নয়র যহাম এনাদজম সহায়ো যপ্রাগ্রাম (Low Income Home Energy Assistance
Program, LIHEAP) কমমক্ষমো পদরমাশ্নপর উশ্নেশ্নশয অিায়ী ও িায়ীে সহায়ো অদফস, িানীয় যসাশযাি সাদভম শ্নসস যজিা এেং মাদকম ন ুক্তরাে স্বািয ও মানে যসো দেভাগ
(Department of Health and Human Services)।

HEAP পাওয়াি জনয - অেশযই সকল রমেি উত্তি নদমত হমে এেং আপনামক আমেদমনি ননমচ তানিখ নদময় স্বাক্ষি কিমত হমে।

এখামন স্বাক্ষি করুনঃ

স্বাক্ষর করার োদরখ

X
েযদক্তর নাম, দি যকউ আপনাশ্নক সহায়ো কশ্নর থাশ্নকন:

যফান নম্বর:
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পৃষ্ঠা 6

শুধু এমজনিি েযেহামিি জনয
APPLICATION TYPE:
Vendor

 Full Documentation

 Simplified

Account Number

Vendor Code

Current Bill/Vendor Statement
Collateral Contact

Vendor Relationship:

IDENTITY OF HOUSEHOLD MEMBERS
LN

HOUSEHOLD MEMBER’S NAME

DOCUMENTATION

01
02
03
04
05
06

IS ANYONE IN THE HOUSEHOLD VULNERABLE?  Under the age of 6  Age 60 or older  Permanently Disabled
Who__________________________________________ Documentation____________________________________________
RESIDENCE – CHECK TYPE OF DOCUMENTATION OBTAINED

 Mortgage Payment Book/Receipts w/Address
 Homeowner’s/Renter’s Insurance Policy  Copy of Lease w/Address
 Utility Bill
 Other _________________________
INCOME DOCUMENTATION/CALCULATION
Categorically Eligible:  TA  SNAP  Code A SSI


Current Rent Receipt w/Name & Address

 Water, Sewage, or Tax Bill

Comments, resolution activities, income calculation/documentation, verification of emergency for
expedited regular benefit, vendor contract, etc. SHOW ALL CALCULATIONS
Gross Bi-Weekly Income x 2.166666
Gross Weekly Income x 4.333333

REGULAR BENEFIT
(EMERGENCY USE PART B)

 SEPARATE HEAT (check one)
 Oil
 Kerosene
 LP Gas
 Natural Gas
 Wood
 Wood Pellets
 Coal/Corn  PSC Electric
 Municipal Electric
 HEAT INCLUDED IN RENT
 Payment to Household
 Payment to Utility
TOTAL INCOME $

Benefit $ ________________

 Application compared to previous information

 No prior application  No Changes  WMS Inquiry  Changes verified
START:
END:
 Pended

How:_______________________________________

 APPROVED  DENIED

CERTIFYING AGENCY
WORKER’S SIGNATURE/DATE
SUPERVISOR’S SIGNATURE/DATE

রতযাহামিি সম্মনত
এখামন স্বাক্ষি করুন শুধু যনদ আপনন আপনাি আমেদন রতযাহাি কিমত চান এেং HEAP এি জনয আমদেন কিমত না চান।
আনে আোি আমেদন রতযাহাি কিমত সম্মত হনি

এখামন স্বাক্ষি করুন X________________________________________

আদম েুশ্নেদছ য HEAP আশ্নেিনপত্র গৃহীে হওয়াকািীন য শ্নকাশ্ননা সমশ্নয় আদম HEAP সুদেধার জনয পুনরায় আশ্নেিন করশ্নে পাদর।
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শুধু এমজনিি েযেহামিি জনয

NOTES AND INCOME CALCULATION WORKSHEET

FEDERAL REPORTING STATUS OF HOME ENERGY SERVICE
THE HOUSEHOLD HAS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING - CHECK ALL THAT APPLY












A disconnect notice. Company Name: ____________________________________________
Disconnection from service. Company Name: ____________________________________
Less than ¼ tank of fuel. Company Name: _____________________________________________
Less than a 10 day supply of fuel. Company Name: __________________________________________________
Out of fuel. Company Name: __________________________________________________
A non-working furnace/boiler/heat system that needs replacement
Electricity as supplemented heating fuel.
Wood as supplemental heating fuel.
Other supplemental heating fuel.
Central air conditioning.
A window or wall air conditioner.

পৃষ্ঠা 1
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দনউইয়কম যের্ গৃহ জ্বািানী সহায়ো যপ্রাগ্রাম
(HEAP)
আমেদন কিাি ননমদে শােলী

আপদন অন্ধ ো িৃদষ্টশদক্ত একিম হাদরশ্নয় যফিশ্নি এেং একটি আশ্নেিন করশ্নে োইশ্নি ো এই
দনশ্নিমশােিী অনয যকাশ্ননা পদ্ধদেশ্নে প্রশ্নয়াজন হশ্নি, আপদন আমার সামাদজক পদরশ্নষো
দডদিশ্নে (social services district, SSD) যসগুদির জনয অনুশ্নরাধ করশ্নে পাশ্নরন।
দনম্নদিদখে দেকি ফরমযার্গুদি উপিভয:
• েি কশ্নর মুদ্রর্;
• যডর্া ফরমযার্ (দিশ্নন পাঠশ্নকর অযাশ্নেসশ্ন াগয একটি ইশ্নিকট্রদনক ফাইি);
• অদডও পদ্ধদে (দনশ্নিমশােিী ো আশ্নেিশ্ননর প্রোেিীর একটি অদডও ট্রািদেপশন);
এেং
• যেইদি, আপদন দি িাদে কশ্নরন য অনযানয দেকি পদ্ধদে আমার জনয সমান কা মকর
নয়।
আশ্নেিনপত্র এেং দনশ্নিমশােিী, েি কশ্নর মুদ্রর্, যডর্া ফরমযার্ এেং অদডও ফরমযাশ্নর্
www.otda.ny.gov যথশ্নকও ডাউনশ্নিাশ্নডর জনয উপিভয। অনুগ্রহ কশ্নর িক্ষয করুন য
অদডও ফরমযাশ্নর্ এেং যেইদিশ্নে উপিভয আশ্নেিনপত্র শুধু অেদহেকরশ্নর্র উশ্নেশ্নশয।
আশ্নেিন করার জনয, আপনাশ্নক অেশযই দিদখেভাশ্নে, দেকিহীন পদ্ধদেশ্নে একটি
আশ্নেিনপত্র জমা করশ্নে হশ্নে।
আপনার দি এমন যকাশ্ননা প্রদেেন্ধকো থাশ্নক া আপনাশ্নক এই আশ্নেিনপত্রটি সম্পূর্ম করশ্নে
এেং/অথো ইন্টারদভউশ্নয়র জনয অশ্নপক্ষা করশ্নে োধা সৃদষ্ট করশ্নছ, অনুগ্রহ কশ্নর আপনার SSD
যক জানান। আপনার প্রশ্নয়াজনীয়ো পূরর্ করশ্নে একটি নযা য েশ্নন্দােস্ত করার জনয SSD
থাসাধয যেষ্টা করশ্নে।
এই আশ্নেিনটি সম্পূর্ম করশ্নে আপনার অনয যকাশ্ননা েশ্নন্দােস্ত ো প্রশ্নয়াজন হশ্নি, অনুগ্রহ কশ্নর
আপনার SSD-র সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করুন। একটি যপশািার এেং সন্মানজনক উপাশ্নয়
আপনাশ্নক সহায়ো এেং সমথমন করার জনয আমরা অঙ্গীকারেদ্ধ।
প্রাগ্রামেি তানিখগুনল সম্পমকে গুরুত্বপূণে তযয
HEAP সুদেধাগুদি শুধু যপ্রাগ্রামটি যখািা থাকাকািীন উপিভয। শুরু এেং যশশ্নষর োদরখ প্রশ্নেযক যপ্রাগ্রাম েছশ্নরর জনয দির করা হয়। দনয়দমে সুদেধা
এেং জরুদর সুদেধার উপািানগুদির শুরুর োদরখ আিািা হশ্নে পাশ্নর। এই েছশ্নরর যপ্রাগ্রাশ্নমর শুরু এেং যশশ্নষর োদরখ সম্পশ্নকম েথয OTDA ওশ্নয়েসাইর্
http://www.otda.ny.gov এ ো আমাশ্নির যর্াি ফ্রী নম্বর 1-800-342-3009 এ যফান কশ্নর পাওয়া য শ্নে পাশ্নর।
নেকল্প পদ্ধনতসেূহ: আপদন অন্ধ ো িৃদষ্টশদক্ত একিম হাদরশ্নয় যফশ্নিশ্নছন দকনা এেং একটি দেকি পদ্ধদেশ্নে দিদখে দেজ্ঞদপ্তগুদি যপশ্নে োন দকনা ো দনশ্নিমশ
করশ্নে "হযাাঁ" ো "না" যে টিক দিন। "হযাাঁ" হশ্নি, আপদন য পদ্ধদেশ্নে যপশ্নে োন োশ্নে টিক দিন। দি আপদন িাদে কশ্নরন য অনযানয দেকি ফরমযার্গুদি
আপনার কাশ্নছ সমানভাশ্নে কা মকর নয় োহশ্নি দেকি পদ্ধদেগুদি েি কশ্নর দপ্রন্ট কশ্নর, যডর্া CD, অদডও CD, ো যেইদিশ্নে উপিভয। এই আশ্নেিনটি সম্পূর্ম
করশ্নে আপনার অনয যকাশ্ননা েশ্নন্দােস্ত ো প্রশ্নয়াজন হশ্নি, অনুগ্রহ কশ্নর আপনার SSD-র সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করুন।
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আমেদনটি সম্পূণে কিাি ননমদে শােলী:
যশড-দেহীন ঘরগুশ্নিা পূরর্ করুন এেং সকি প্রশ্নের উত্তর দিন।
আমেদনটি প্ক পূিণ ও স্বাক্ষি কিমে?
দহটিং দেি যপশ্নমন্ট করার ার প্রাথদমক এেং প্রেযক্ষ িাদয়ে আশ্নছ ো দহটিং ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাকশ্নি প্রাথদমক ভািাশ্নর্শ্নক আশ্নেিনটি সম্পুর্ম করশ্নে হশ্নে।
আোমক প্কামনা ঠিকানা নদমত হমে?
আপনাশ্নক অেশযই আপনার েেম মান ঠিকানা দিশ্নে হশ্নে। এটিশ্নক অেশযই আপনার িায়ী এেং প্রাথদমক োসিান হশ্নে হশ্নে।
আোি নদমনি প্েলাি প্োন নম্বিটি আপনাি প্কন রময়াজন?
আপনাশ্নক য নম্বশ্নর যফান কশ্নর পাওয়া াশ্নে এরূপ একটি যফান নম্বর যিওয়ার্া জরুদর। অদেদরক্ত েথয প্রশ্নয়াজন হশ্নি এটি আপনার আশ্নেিনটি সময়মশ্নো
প্রদেয়াকরর্ করশ্নে আমাশ্নির সহায়ো করশ্নে।
আোি নক একটি ইন্টািনভ্উ রময়াজন হমে?
দকছু আশ্নেিনকারীশ্নক একটি ইন্টারদভউ দিশ্নে হশ্নে পাশ্নর। আপদন একটি যফান ইন্টারদভউ ো অদফশ্নস দগশ্নয় ইন্টারদভউ যেশ্নছ দনশ্নে পাশ্নরন। অনুগ্রহ কশ্নর
প্রথম পৃষ্ঠার েেটিশ্নে আপনার ইন্টারদভউশ্নয়র পছন্দ দনশ্নিমশ করুন। এই দেভাগটি সম্পূর্ম করার অথম এই নয় য আপনাশ্নক একটি ইন্টারদভউ দিশ্নে হশ্নে।
দহটিং ন্ত্রাংশ যমরামে ো প্রদেিাপশ্ননর জনয করা সমস্ত আশ্নেিনগুদিশ্নক অেশযই অদফশ্নস এশ্নস একটি ইন্টারদভউ দিশ্নে হশ্নে।
পনিোমিি সদসয নহসামে আোমক কামদি তানলকােদ্ধ কিমত হমে?
আপনার োদিশ্নে ারা থাশ্নকন োশ্নির সকশ্নির নাম োদিকােদ্ধ করুন, এমনদক োশ্নির সাশ্নথ আপনার সম্পকম না থাকশ্নি ো আপনার পদরোশ্নর আদথমকভাশ্নে
অেিান না রাখশ্নিও। আপনাশ্নক পদরোশ্নরর সকি সিশ্নসযর পদরেয়পত্র দিশ্নে হশ্নে পাশ্নর। 1ম িাইশ্নন আপনার নাম রাখশ্নেন। আপদন একা থাকশ্নি, 2য় িাইশ্নন
"যকউ যনই" কথাটি দিখুন।
নলঙ্গ পনিনচনত
দিঙ্গ, দিঙ্গ পদরদেদে অথো অদভেযদক্ত দনদেমশ্নশশ্নষ রাশ্নজযর সুদেধা এেং/ো পদরশ্নষোগুদি পাওয়ার জনয আপনার অদধকার দনদিে কশ্নর দনউ ইয়কম যের্।

আপনাশ্নক আপনার এেং পদরোশ্নরর সকি সিশ্নসযর দিঙ্গ পুরুষ ো নারী দহশ্নসশ্নে অেশযই জানাশ্নে হশ্নে। এখাশ্নন য দিশ্নঙ্গর কথা জানাশ্নেন ো েেম মাশ্নন

ইউনাইশ্নর্ড যের্স যসাশাি দসদকউদরটি অযাডদমদনশ্নিশশ্ননর ফাইশ্নি া আশ্নছ োর সাশ্নথ দমিশ্নে হশ্নে। আপদন য দিশ্নঙ্গর কথা জানাশ্নেন ো েযেহার করা হশ্নে
আপনার আশ্নেিন প্রদেয়া করার জনয। এটি যকান সুদেধার কাশ্নডম ো পাদিক-যফদসং নদথ, া আপদন যপশ্নে পাশ্নরন, োশ্নে প্রিদশমে হশ্নে না।
দিঙ্গ পদরদেদে হি য ভাশ্নে আপদন দনশ্নজশ্নক অনুভে কশ্নরন এেং দনশ্নজশ্নক ডাশ্নকন। জশ্নন্মর সময় আপনাশ্নক য দিঙ্গ আশ্নরাপ করা হশ্নয়দছি, আপনার দিঙ্গ

পদরেয় োর সমান অথো োর যথশ্নক দভন্ন হশ্নে পাশ্নর। এই আশ্নেিশ্ননর জনয দিঙ্গ পদরেশ্নয়র প্রশ্নয়াজন যনই। দি আপনার অথো আপনার পদরোশ্নরর কাশ্নরা
দিঙ্গ পদরেয় আপদন োর জনয য দিশ্নঙ্গর িােী কশ্নরন োর যেশ্নয় দভন্ন হয় এেং যসই েযদক্তর দিঙ্গ পদরেয় প্রিান করশ্নে োন, োহশ্নি প্রিত্ত িাশ্নন “পুরুষ”,

“নারী”, নন-োইনাদর”, “X”, ট্রািশ্নজন্ডার, অথো “দভন্ন পদরেয়” দিখুন। আপদন দি “দভন্ন পদরেয়” যিশ্নখন োহশ্নি প্রিত্ত িাশ্নন যসই েযদক্তর দিঙ্গ পদরেশ্নয়র
ের্মনা দিশ্নে োইশ্নে পাশ্নরন।
নাগনিক/েনহিাগমতি তযয:
HEAP পাওয়ার জনয, আপনাশ্নক অেশযই একজন মাদকম ং ুক্তরাশ্নের নাগদরক, উপ ুক্ত েদহরাগে, ো মাদকম ন ুক্তরাশ্নের নন-দসটিশ্নজন নযাশনাি হশ্নে হশ্নে।
একজন উপ ুক্ত েদহরাগে, ো মাদকম ন ুক্তরাশ্নের নন-দসটিশ্নজন নযাশনাশ্নির মশ্নধয কারা পিশ্নেন যস সম্পশ্নকম অদেদরক্ত েশ্নথযর জনয, অনুগ্রহ কশ্নর দনউইয়কম যের্
সামদয়ক এেং প্রদেেন্ধী সহায়ো কা মািয় এর হর্িাইন 1-800-342-3009 এ যফান করুন ো http://www.otda.ny.gov এ OTDA ওশ্নয়েসাইর্ যিখুন।
আোমক প্কন সকমলি প্সাশযাল নসনকউনিটি নম্বি নদমত হমে?
সকি সিশ্নসযর জনয যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর প্রশ্নয়াজন। যসাশযাি দসদকউদরটি প্রশাসশ্ননর যডর্ার মাধযশ্নম েশ্নথযর সেযো াোই করা হয়। যকাশ্ননা সিশ্নসযর
দি একটি যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর না থাশ্নক দকন্তু একটি নম্বশ্নরর জনয আশ্নেিন কশ্নর থাশ্নকন, োহশ্নি যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বশ্নরর েশ্নে "আশ্নেিন করা
হশ্নয়শ্নছ" কথাটি দিখুন। পদরোশ্নরর যকাশ্ননা সিশ্নসযর জনয আপদন এই দেভাগটি খাদি রাখশ্নি, আপনার আশ্নেিনটি প্রদেয়াকরর্ করা হশ্নে না দকন্তু আরও
েশ্নথযর জনয অসমাপ্ত যরশ্নখ যিওয়া হশ্নে। আপনার পদরোশ্নরর HEAP য াগযো াোই করার জনয এই েথয অনয যের্ ও যফডাশ্নরি এশ্নজদির সাশ্নথও যডর্া
যমিাশ্ননার জনয েযেহার করা হশ্নে পাশ্নর।
েসোমসি তযয
অনুগ্রহ কশ্নর আপনার েসোশ্নসর পদরদিদেশ্নক সেশ্নেশ্নয় দনভুম িভাশ্নে উপিাদপে করা েেটিশ্নে টিক দিন।
নহটিং পনিনস্থনত
দেনটি (3)টি প্রশ্নের সেকটির উত্তর দিন
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আোমক নকভ্ামে আময়ি প্সকশনটি পূিণ কিমত হমে? আোমক নক রোণ নদমত হমে?
পদরোশ্নরর সকি সিশ্নসযর সমস্ত আয় উশ্নেখ করুন। সকি অথম য শ্নকাশ্ননা ছাশ্নির আশ্নগর যমার্ আয় দহসাশ্নে দিখশ্নে হশ্নে। ছাশ্নির অন্তভুম ক্ত দকন্তু সীদমে নয়:
আয়কর, দশশু সহায়ো, গাদনমসশ্নমন্ট, স্বািয েীমা, এেং ইউদনয়শ্ননর েশ্নকয়া। আপনাশ্নক স্বদন ুদক্তর আয় এেং ভািা যথশ্নক প্রাপ্ত আয়সহ সকি অদজমে আশ্নয়র
নদথপত্র জমা করশ্নে হশ্নে। আপনাশ্নক অনয আশ্নয়র প্রমার্পত্রও দিশ্নে হশ্নে পাশ্নর। দনদিম ষ্ট ধরশ্ননর গ্রহর্শ্ন াগয নদথপশ্নত্রর জনয অনুগ্রহ কশ্নর আশ্নেিশ্ননর দনশ্নিমশােিীর
6ষ্ঠ পৃষ্ঠা যিখুন। আসিগুদি জমা যিশ্নেন না, যসগুদি যফরে যিওয়া হশ্নে না। আপদন য মাশ্নস আশ্নেিন করশ্নছন যসই মাশ্নস পদরোশ্নরর যমার্ আশ্নয়র উপর দভদত্ত
কশ্নর য াগযো দনধমারর্ করা হশ্নে।
অনুগ্রহ কশ্নর যমদডশ্নকয়াশ্নরর (Medicare) জনয যকাশ্ননা ছাশ্নির আশ্নগ আপনার যসাশযাি দসদকউদরটি অশ্নথমর পদরমার্টি দিখুন। যমদডশ্নকয়ার পার্ম B এেং/অথো
D এর জনয আপদন য অশ্নথমর পদরমার্ প্রিান করশ্নছন ো আিািাভাশ্নে দিখুন। যমদডশ্নকয়ার পার্ম B এেং D এর অশ্নথমর পদরমার্শ্নক আশ্নয়র োইশ্নর রাখা হয়।
েযাংক অযাকাউন্ট, সাটিমদফশ্নকর্ অফ দডশ্নপাদজর্ (CD), েক, েন্ড ো অনয দেদনশ্নয়াশ্নগর আশ্নয়র শুধু সুি ো দডদভশ্নডশ্নন্ডর অংশটি দিখুন। প্রদেটি অযাকাউন্ট
আিািাভাশ্নে দিখুন। আপনার আশ্নরা জায়গা িাগশ্নি, অদেদরক্ত পাো সং ুক্ত করুন। েছশ্নরর আজ প মন্ত প্রাপ্ত অশ্নথমর পদরমার্ দিখুন।
অনুমোনদত রনতনননধ েলমত কী েুঝায়?
একজন অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ হশ্নিন একজন েযদক্ত দ দন আশ্নেিশ্নন য ভাশ্নে েদর্মে আশ্নছ যসইভাশ্নে আপনার HEAP এশ্নজন্ট দহসাশ্নে কাজ করশ্নে পারশ্নেন।
অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ ম মািা শুধু েেম মান যপ্রাগ্রামটির জনয এেং যপ্রাগ্রামটির য শ্নকাশ্ননা সময় আপদন আপনার িানীয় যসাশযাি সাদভম স দডদিশ্নে একটি দেেৃদে
জমা দিশ্নয় যসটি প্রেযাহার করশ্নে পাশ্নরন। য শ্নহেু এই েযদক্ত আপনার হশ্নয় েথয প্রিান করশ্নছন, োই যসই েযদক্তশ্নক অেশযই এমন যকউ হশ্নে হশ্নে দ দন আপনার
পদরদিদে জাশ্ননন।
আমেদনপেটিমত স্বাক্ষি কমি তানিখ প্দওয়া নননিত করুন। য েযদক্তর নাশ্নম দহটিং দেি আশ্নস, ো যসটি অনয কাশ্নরার নাশ্নম এশ্নি দ দন দেিটি পদরশ্নশাধ
কশ্নরন, আশ্নেিনটি অেশযই োর দ্বারা স্বাক্ষদরে হশ্নে হশ্নে। দহর্ দি ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাশ্নক, োহশ্নি প্রাথদমক ভািাশ্নর্শ্নক অেশযই আশ্নেিনটি পূরর্ কশ্নর
স্বাক্ষর করশ্নে হশ্নে।
প্োেি প্ভ্াোি ননেন্ধন
অনুগ্রহ কশ্নর আপনার আশ্নেিনপশ্নত্রর সাশ্নথ যমার্র যভার্ার দনেন্ধন ফমমটি সং ুক্ত করুন। আপদন যভার্ যিওয়ার জনয দনেন্ধীে না হশ্নি এেং দনেন্ধন করশ্নে
োইশ্নি এই ফমমটি সম্পূর্ম করুন। এটি আপনার HEAP য াগযো ো সুদেধার অশ্নথমর পদরমার্শ্নক প্রভাদেে করশ্নে না।
আমেদন কিমত হমল আোমদি কী লাগমে?
নেু ন আশ্নেিনকারী হশ্নি আপনাশ্নক আপনার আশ্নেিনপশ্নত্রর সাশ্নথ দনম্নদিদখে নদথপত্র সং ুক্ত করশ্নে হশ্নে:
•
•
•
•
•

পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর পদরেশ্নয়র প্রমার্
পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর একটি বেধ যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর
োসিাশ্ননর প্রমার্পত্র
আপদন দহশ্নর্র জনয অথম প্রিান কশ্নর থাকশ্নি একটি জ্বািাদন এেং/অথো ইউটিদিটি দেি ো আপনার পদরশ্নশাধ করা ভািার মশ্নধয দহর্ অন্তভুম ক্ত আশ্নছ
োর প্রমার্
পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর আশ্নয়র নদথপত্র

দনদিম ষ্ট ধরশ্ননর গ্রহর্শ্ন াগয নদথপশ্নত্রর জনয অনুগ্রহ কশ্নর আশ্নেিশ্ননর দনশ্নিমশােিীর 6ষ্ঠ পৃষ্ঠা যিখুন। উপরন্তু, নেু ন আশ্নেিনকারীশ্নির একটি সাক্ষাৎকার দিশ্নে
হশ্নে; এেং যফাশ্নন সাক্ষাৎকার যিশ্নেন না দনশ্নজ অদফশ্নস দগশ্নয় সাক্ষাৎকার যিশ্নেন যসটি আপদন যেশ্নছ দনশ্নে পাশ্নরন। াইশ্নহাক, আপদন একটি যফান সাক্ষাৎকার
যেশ্নছ দনশ্নি, আপনার আশ্নেিনপশ্নত্রর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি যফান সাক্ষাৎকাশ্নরর জনয অনুগ্রহ কশ্নর একটি োিু যফান নম্বর এেং আপনার সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করার
সেশ্নথশ্নক ভাশ্নিা সময় যকাো্নটি ো দিখুন।
দহটিং ন্ত্রাংশ যমরামে ো প্রদেিাপশ্ননর জনয করা সমস্ত আশ্নেিনগুদিশ্নক অেশযই অদফশ্নস সমস্ত নদথপত্র দনশ্নয় এশ্নস একটি সাক্ষাৎকার দিশ্নে হশ্নে।
প্কাযায় আমেদন কিমেন:
আপদন য কাউদন্টশ্নে েেম মাশ্নন েসোস করশ্নছন আপনাশ্নক অেশযই যসখাশ্নন আশ্নেিন করশ্নে হশ্নে। আপদন দনশ্নজ দগশ্নয় আশ্নেিন জমা করশ্নে পাশ্নরন ো এই
আশ্নেিনপশ্নত্রর উপশ্নর মুদদ্রে ঠিকানায় আশ্নেিনপত্র ডাকশ্ন াশ্নগ পাঠাশ্নে পাশ্নরন ো আমাশ্নির দনশ্নের ওশ্নয়েসাইশ্নর্ অনযানয িানীয় প্রেযয়নকারীশ্নির খুাঁশ্নজ যিখশ্নে
পাশ্নরন: http://www.otda.ny.gov।
আোি সুনেধাসেূহ
আপদন https://www.mybenefits.ny.gov এ দগশ্নয় অনিাইশ্নন HEAP এর জনয আশ্নেিন করশ্নে পাশ্নরন। HEAP এর জনয আপনার আশ্নেিন জমা করার
পর, আপদন আপনার দনরাপি অনিাইন অযাকাউন্ট েযেহার কশ্নর https://www.mybenefits.ny.gov ওশ্নয়েসাইশ্নর্ অনিাইশ্নন আপনার আশ্নেিশ্ননর দিদে
পরীক্ষা করশ্নে পাশ্নরন। আপনার আশ্নেিন মঞ্জুর হশ্নি সুদেধার অশ্নথমর পদরমার্ প্রিান করা হশ্নে। আপদন খািয সহায়ো (Food Assistance) পাওয়ারও
য াগয হশ্নে পাশ্নরন। আপনার য াগযো াোই করুন এেং https://www.mybenefits.ny.gov এ SNAP এর জনয আশ্নেিন করুন। HEAP এেং অনযানয
মানদেক পদরশ্নষো কমমসূদে সম্পশ্নকম আরও েথয https://www.mybenefits.ny.gov এ পাওয়া য শ্নে পাশ্নর।
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আোি সুনেধা নকভ্ামে রদান কিা হমে?
আপদন অনুশ্নমাদিে হশ্নি এেং আপদন দহশ্নর্র জনয অথম পদরশ্নশাধ কশ্নর থাকশ্নি, আপনার যপশ্নমন্ট আপনার দহটিং ফু শ্নয়ি যভন্ডশ্নরর কাশ্নছ পাঠাশ্ননা হশ্নে। আপনার
য ায়োর দেজ্ঞদপ্তশ্নে যভন্ডশ্নরর নাম যিখা থাকশ্নে। উদেদখে যভন্ডশ্নরর নাম সঠিক না হশ্নি, অদেিশ্নম্ব আপনার িানীয় যসাসযাি সাদভম স দডদিেশ্নক ো জানান।
দকছু যক্ষশ্নত্র, দহর্ আপনার ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাকশ্নি, আপনার সুদেধা আপনার ইশ্নিকদট্রক যকাম্পাদনশ্নক প্রিান করা হশ্নে। আপনার দেজ্ঞদপ্তশ্নে আপনার
সুদেধার অশ্নথমর পদরমার্, যসটি দকভাশ্নে প্রিান করা হশ্নে, এেং দকভাশ্নে যসটি গর্না করা হশ্নয়শ্নছ ো েিা থাকশ্নে।
যপশ্নমন্ট না পাওয়া প মন্ত ো িানীয় যসাসযাি সাদভম স দডদিে যডদিভাদর যিওয়ার দনশ্নিমশ না যিওয়া প মন্ত যভন্ডরশ্নির যডদিভাদর করার অনুমদে যিওয়া হয়
না। যডদিভাদর করার জ্বািাদন আশ্নগ দডশ্নিভাদর কশ্নর দিশ্নি সুদেধাগুদি প্রশ্ন াজয নাও হশ্নে পাশ্নর। আপনার যভন্ডর সূেনা ো যপশ্নমন্ট পাওয়ার আশ্নগ আপনার
জ্বািাদনর প্রশ্নয়াজন হশ্নি, আপনাশ্নক অেশযই আপনার িানীয় যসাসযাি সাদভম স দডদিশ্নের সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করশ্নে হশ্নে।
দনয়দমে HEAP সুদেধাসমূহ আপনার সারা েছশ্নরর এনাদজমর খরশ্নের এককািীন সম্পূরক এেং আপনার েযদক্তগে যপশ্নমন্টগুদিশ্নক প্রদেিাদপে করশ্নে না।
আপনাশ্নক আপনার এনাদজম দেি পদরশ্নশাধ করা অেযাহে রাখশ্নে হশ্নে।
HEAP জরুনি অেস্থা কী?
• আপনার জ্বািাদন ফু দরশ্নয় যগশ্নছ ো যেি, যকশ্নরাদসন ো যপ্রাশ্নপন ¼ র্যাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয যডদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন া আশ্নছ ো িশ
(10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।

•

আপনার প্রাকৃ দেক গযাস ো বেিুযদেক দহর্ েন্ধ কশ্নর যিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর যিওয়ার সময় ঠিক হশ্নয়শ্নছ।

•

আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাজ করশ্নছ না।

আোি একটি জরুনি পনিনস্থনতমত আনে কী হমে?
HEAP সুদেধাগুদি দনম্নদিদখে জরুদর অেিায় সহায়ো করশ্নে পাশ্নর:
• আপনার জ্বািাদন ফু দরশ্নয় যগশ্নছ ো যেি, যকশ্নরাদসন ো যপ্রাশ্নপন ¼ র্যাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয যডদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন া আশ্নছ ো িশ
(10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।

•

আপনার প্রাকৃ দেক গযাস ো বেিুযদেক দহর্ েন্ধ কশ্নর যিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর যিওয়ার সময় ঠিক হশ্নয়শ্নছ।

•

আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাজ করশ্নছ না।

আপনার দি জরুদর দহটিংশ্নয়র প্রশ্নয়াজন হয়, এেং আপদন আশ্নেিন কশ্নরশ্নছন, দকন্তু আপনার দনয়দমে সুদেধা পানদন, োহশ্নি কমমসূদেটি যখািার পশ্নর আপনাশ্নক
আপনার িানীয় যসাসযাি সাদভম স দডদিে এর সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করশ্নে হশ্নে। য খাশ্নন সম্ভে, জ্বািানীর জরুদর প্রশ্নয়াজন পূরশ্নর্র জনয দনয়দমে HEAP
সুদেধাগুদি প্রথশ্নম েযেহার করা হয়।

সহায়োর অনুশ্নরাধ জানাশ্নে আপনার দহটিং জ্বািাদন ফু দরশ্নয় াওয়া প মন্ত ো আপনার গযাস/ইশ্নিকদট্রক পদরশ্নষো েন্ধ হশ্নয় াওয়া
প মন্ত অশ্নপক্ষা করশ্নেন না। আপনার ইউটিদিটি পদরশ্নষো েন্ধ কশ্নর যিওয়া হশ্নি, এমনদক আপদন একটি HEAP সুদেধার জনয
উপ ুক্ত হশ্নিও আপনার ইউটিদিটি যকাম্পাদনর আপনার পদরশ্নষো পুনরায় োিু করশ্নে োধয নন।
নযাযয শুনানন
আপনার গৃহ জ্বািানী সহায়ো কমমসূদে (HEAP) অযাদিশ্নকশন ফাইি করার সময় আপনার দকছু অদধকার আশ্নছ। HEAP সাটিমফায়ার কেৃম ক আপনার সম্পূর্ম
এেং স্বাক্ষদরে অযাদিশ্নকশনটি গ্রহর্ করার োদরশ্নখর দত্রশ (30) কা মদিেশ্নসর মশ্নধয আপনার আশ্নেিন অনুশ্নমাদিে না অস্বীকার করা হশ্নয়শ্নছ দকনা ো আপনার
জানার অদধকার রশ্নয়শ্নছ।
এমনদক আমাশ্নির প্রোর প্রশ্নেষ্টার একটি অংশ দহসাশ্নে কমমসূদেটি যখািার োদরশ্নখর আশ্নগ আপদন একটি আশ্নেিনপত্র যপশ্নয় থাকশ্নিও কমমসূদেটি যখািা না প মন্ত
আশ্নেিনগুদি প্রদেয়াকরশ্নর্র সময় আরম্ভ হশ্নে না। দি HEAP প্রেযয়নকারী কেৃম ক আপনার স্বাক্ষদরে এেং সম্পূর্ম করা আশ্নেিনটি পাওয়ার পর দত্রশ (30)
কা মদিেশ্নসর যেদশ হশ্নয়শ্নছ (ো কমমসূদেটি যখািার আশ্নগ প্রেযয়নকারী আপনার আশ্নেিনটি যপশ্নয়শ্নছন এেং কমমসূদেটি দত্রশ (30) কা মদিেস ো োর যেদশদিন
হি খুশ্নি যগশ্নছ), দকন্তু আপনাশ্নক য াগযোর দসদ্ধাশ্নন্তর দেষশ্নয় েিা হয়দন োহশ্নি একটি কনফাশ্নরি এেং/অথো নযা য শুনাদনর অনুশ্নরাধ করার অদধকার
আপনার আশ্নছ।
আপদন একটি কনফাশ্নরি োইশ্নি, ে োিাোদি সম্ভে আপনাশ্নক োর জনয েিশ্নে হশ্নে। কনফাশ্নরশ্নি, দি আমরা আদেষ্কার কদর য একটি ভু ি দসদ্ধান্ত
যনওয়া হশ্নয়শ্নছ, অথো দি আপনার প্রিত্ত েশ্নথযর কারশ্নর্, আমাশ্নির প্রকৃ ে দসদ্ধান্ত পদরেদেম ে হশ্নয়শ্নছ, েখন সংশ্নশাধনমূিক েযেিা গ্রহর্ করা হশ্নে।
আপদন একটি কনফাশ্নরি োইশ্নি, অনুগ্রহ কশ্নর আপনার িানীয় সামাদজক পদরশ্নষো দেভাগ) Local Department of Social Services এর সাশ্নথ
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts এ য াগাশ্ন াগ করুন। এটি শুধু একটি কনফাশ্নরশ্নির অনুশ্নরাধ করার জনয। এটি নযা য শুনাদনর জনয
দজজ্ঞাসা না। আপদন দি যকানও কনফাশ্নরি এর আশ্নেিন কশ্নরন ো কনফাশ্নরি পান, েশ্নে আপদন নযা য শুনাদনর অদধকারী।
অদফস অে যর্ম্পরাদর অযান্ড দডজযাদেদিটি অযাদসেযাি (OTDA) নীদেমািা সরেরাহ ও মযানুয়ািসমূহ OTDA-এর ওশ্নয়েসাইর্ otda.ny.gov/legal-এ
যপাে করা হশ্নয়শ্নছ। আপদন ো আপনার প্রদেদনদধ দনরশ্নপক্ষ শুনাদনর আশ্নেিন করশ্নেন দক না ো দনধমারর্ করশ্নে ো একটি দনরশ্নপক্ষ শুনাদনর জনয প্রস্তুে
হশ্নে এই সকি সরেরাহ ও মযানুয়াি েযেহার করশ্নে পারশ্নেন। এছািাও আপনাশ্নক ো আপনার প্রদেদনদধশ্নক সহায়ো করার জনয আপনার িানীয় সাদভম শ্নসস
দডদিশ্নের কাশ্নছ আশ্নেিনেশ্নম সুদনদিম ষ্ট OTDA নীদেমািা সরেরাহ ও মযানুয়ািসমূহ প্রিান করা হশ্নে।
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আপদন দি দনউইয়কম যেশ্নর্র যকাথাও েসোস কশ্নরন োহশ্নি আপদন যর্দিশ্নফান, ফযাে, অনিাইন ো দনশ্নের ঠিকানায় দিদখেভাশ্নে একটি দনরশ্নপক্ষ শুনাদনর
আশ্নেিন করশ্নে পারশ্নেন।
lপ্েনলমোন: যের্েযাপী যর্াি-দফ্র অনুশ্নরাধ জানাশ্ননার নম্বর 800-342-3334. আপদন খন যফান করশ্নেন, আপনার কাশ্নছ যকাশ্ননা দেজ্ঞদপ্ত থাকশ্নি যসটি
সামশ্নন রাখুন।
আপনার নযা য শুনাদনর অনুশ্নরাধ েযাক্স করুন এই নম্বশ্নর: 518-473-6735
অনলাইমন: একটি অনিাইন আশ্নেিন ফরম পূরর্ করুন: http://www.otda.ny.gov/oah/
নলনখতভ্ামে: দেজ্ঞদপ্তগুদির জনয, খাদি জায়গাগুদি পূরর্ করুন এেং দেজ্ঞদপ্তটির একটি কদপ পাঠান, ো এই ঠিকানায় দিশ্নখ জানান:
NYS Office of Temporary and Disability Assistance
Office of Administrative Hearings
P.O. Box 1930
Albany, NY 12201-1930
আপদন নযা য শুনাদনর জনয অনুশ্নরাধ করশ্নি, দনউ ইয়কম যের্ আপনাশ্নক শুনাদনর সময় এেং িান যনাটিশ পাঠাশ্নে। আপনার আইনগে পরামশম, একজন
আত্মীয়, েন্ধু , ো অনয েযদক্ত দ্বারা প্রদেদনদধে করা ো দনশ্নজর প্রদেদনদধে করার অদধকার আপনার রশ্নয়শ্নছ। শুনাদনর সমশ্নয়, আপনার অযার্দনম ো অনয
প্রদেদনদধর দিদখে ও যমৌদখক প্রমার্ উপিাপন করার, যসই সাশ্নথ শুনাদনর সমশ্নয় উপদিে য শ্নকাশ্ননা েযদক্তশ্নক প্রে করার সুশ্ন াগ থাকশ্নে। এছািাও, আপনার
পশ্নক্ষ কথা েিশ্নে সাক্ষী হাদজর করার অদধকার আপনার আশ্নছ। আপনার মামিা উপিাপন করশ্নে সহায়ক হশ্নে পাশ্নর য যকান নদথ শুনাদনশ্নে আনা উদেে।

দি আপনার দেনামূশ্নিয আইদন সহায়োর প্রশ্নয়াজন হয় েশ্নে আপদন আপনার িানীয় আইদন সহায়ো যগাষ্ঠী ো অনয আইনজীেী যগাষ্ঠীর সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ
কশ্নর এমন সহায়ো যপশ্নে পাশ্নরন। আপদন "আইনজীেী" এর অধীশ্নন হিুি পৃষ্ঠাগুদি পরীক্ষা কশ্নর দনকর্েম আইদন সহায়ো সমাজ ো অযাডশ্নভাশ্নকর্ যগাষ্ঠীটি
সনাক্ত করশ্নে পাশ্নরন।
আপনার যকস যরকডম প মাশ্নিােনা করার অদধকার আপনার আশ্নছ। আপনার অনুশ্নরাশ্নধ, িানীয় সামাদজক দেভাগগুদি নযা য শুনাদনর দভদত্তশ্নে প্রমার্ দহশ্নসশ্নে
উপিাপন করা আপনার িস্তাশ্নেশ্নজর কদপগুদি দেনামূশ্নিয পাওয়ার অদধকার আপনার রশ্নয়শ্নছ। এছািাও, অনুশ্নরাশ্নধর দভদত্তশ্নে, আপনার যকস যরকডম যথশ্নক
অনযানয নদথগুদির কদপ মুক্ত করার অদধকার আপনার কাশ্নছ রশ্নয়শ্নছ া আপনার নযা য শুনাদনর জনয প্রশ্নয়াজন। এই ধরশ্ননর কাগজপশ্নত্রর জনয অনুশ্নরাধ
করশ্নে অথো দকভাশ্নে আপদন আপনার যকস যরকডম প মাশ্নিােনা করশ্নে পাশ্নরন ো জানশ্নে, আপনার যসাশাি সাদভম শ্নসর িানীয় অদধিপ্তশ্নর
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts এ য াগাশ্ন াগ করুন।
স্পযাদনশ ভাষায় কথা েশ্নিন এমন কাউশ্নক প্রশ্নয়াজন হশ্নি, NYS OTDA হর্িাইন 1-800-342-3009 এ য াগাশ্ন াগ করুন।

অনযানয প্য কেে সূনচগুনলি জনয আপনন প্যাগয হমত পামিন:
ওময়দািাইমজশন সহায়তা
আপদন দনউইয়কম যের্ যহামস অযান্ড কদমউদনটি দরনুয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) ো দনউইয়কম যের্ শদক্ত গশ্নেষর্া এেং উন্নয়ন
কেৃম পশ্নক্ষর (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) মাধযশ্নম ওশ্নয়িারাইশ্নজশন সহায়ো কমমসূদেগুদির
জনযও য াগয হশ্নে পাশ্নরন। িানীয় ওশ্নয়িারাইশ্নজশন অনুিান প্রাপকশ্নির য াগাশ্ন াশ্নগর েথয পাশ্নেন এখাশ্নন: http://hcr.ny.gov/weatherizationproviders। উপিভয NYSERDA এনাদজম পদরশ্নষো সম্পশ্নকম আরও েশ্নথযর জনয, http://www.nyserda.ny.gov যিখুন। HEAP আশ্নেিশ্নন আপনার
স্বাক্ষর আপনার হশ্নয় ওশ্নয়িারাইশ্নজশন সহায়ো কমমসূদেগুদিশ্নে একটি যরফাশ্নরি এেং েথয দেদনময়শ্নক অনুশ্নমাদিে কশ্নর।
ইউটিনলটি ননম্ন আয় কেে সূনচ (UTILITY LOW INCOME PROGRAM)
আপদন আপনার ইউটিদিটি যকাম্পাদনর দনম্ন আশ্নয়র কমমসূদেশ্নে নদথভু ক্ত হওয়ার য াগযও হশ্নে পাশ্নরন। HEAP আশ্নেিশ্নন আপনার স্বাক্ষর আপনার হশ্নয়
আপনার ইউটিদিটি যকাম্পাদনশ্নে একটি যরফাশ্নরিশ্নক অনুশ্নমাদিে কশ্নর।
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গ্রহণমযাগয ননযি ধিন
আোস (আপনন এখন প্যখামন েসোস কমিন)
• ভািাশ্নর্ এেং োদিওয়ািার নাম এেং ঠিকানা থাকা ভািার রদশি
ো নাম ও ঠিকানা- ুক্ত িীজ
• পাদন, আেজমনা পদরষ্কার, ো র্যাে দেি
• োদিওয়ািার/ভািাশ্নর্র েীমা পদিদস

• ইউটিদিটি দেি
• েন্ধকী যপশ্নমন্ট েই/ঠিকানা থাকা রদশি

পনিচয়
আপনার পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর জনয আপনাশ্নক অেশযই দনম্নদিখেগুদির মশ্নধয যথশ্নক একটি ো একাদধক প্রিান করশ্নে হশ্নে:
•
•
•
•

ড্রাইভাশ্নরর িাইশ্নসি
সদেত্র পদরেয়পত্র
মাদকম ন ুক্তরাশ্নের পাসশ্নপার্ম ো নাগদরকে িাশ্নভর সনি
জন্মসনি ো েযাপটিসমাি সনি*

•
•
•
•
•

বেধ যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর*
িত্তক যনওয়ার কাগজপত্র
হাসপাোি ো ডাক্তাশ্নরর যরকডম
স্কু ি যরকডম
অনয যকাশ্ননা েযদক্ত যথশ্নক প্রাপ্ত দেেৃদে*

*দুই ধিমনি রোণপে রময়াজন।
প্সাশযাল নসনকউনিটি নম্বি
আপনাশ্নক আপনার পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর জনয অেশযই একটি বেধ যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর প্রিান করশ্নে হশ্নে। দি আপদন ো আপনার
পদরোশ্নরর কাশ্নরার একটি যসাশাি দসদকউদরটি নম্বর না থাকশ্নি, আপনাশ্নক অেশযই যসাশাি দসদকউদরটি প্রশাসশ্ননর দনকর্ একটি যসাশাি দসদকউদরটি নম্বর
এর জনয আশ্নেিন করশ্নে হশ্নে।
ঝাঁু নকগ্রে
আপনার পদরোশ্নরর যকাশ্ননা েুাঁ দকগ্রস্ত সিশ্নসযর (6 েছশ্নরর কম েয়সী দশশু, 60 েছর ো োর যেদশ েয়সী প্রেীন, ো যকাশ্ননা প্রদেেন্ধী সিসয) জনয
আপনাশ্নক দনম্নদিদখেগুদির মশ্নধয য শ্নকাশ্ননা একটি েুাঁ দকগ্রস্তোর প্রমার্পত্র প্রিান করশ্নে হশ্নে:
• জন্মসনি
• জন্মোদরখ- ুক্ত েযাপটিসমাি সনি
• যসাশযাি দসদকউদরটি প্রশাসন (SSA) পত্র

• পাসশ্নপার্ম
• ড্রাইভাশ্নরর িাইশ্নসি
• সুদেধাগুদির জনয উপ ুক্তোর দিদখে দেেৃদে

নহটিং পনিনস্থনত
আপদন একটি জ্বািাদন ো ইউটিদিটি দেি পদরশ্নশাধ করশ্নি, আপনার সেমশ্নশষ জ্বািাদন/ইউটিদিটি দেশ্নির একটি কদপ ো আপনার যভন্ডশ্নরর যথশ্নক একটি যের্শ্নমন্ট
প্রিান করুন।
আপদন দহশ্নর্র জনয অথম পদরশ্নশাধ না করশ্নি, ভািাশ্নর্ এেং োদিওয়ািার নাম ও ঠিকানা- ুক্ত একটি সাম্প্রদেক ভািার রদশি, নাম ও ঠিকানা- ুক্ত িীজ, ো
দহর্ আপনার ভািার মশ্নধয ধরা আশ্নছ যসটি উশ্নেখ কশ্নর আপনার োদিওয়ািার যথশ্নক একটি দেেৃদে প্রিান করুন।
আয়
• সাম্প্রদেক োর (4) সপ্তাশ্নহর যেেশ্ননর রদশি
• স্বদন ুক্ত হশ্নি, সাম্প্রদেক দেন (3) মাশ্নসর েযেসাদয়ক যরকডম ো েেম মান
েছশ্নরর আপনার ফাইি করা যফডাশ্নরি র্যাে দরর্ানম, প্রশ্ন াজয সকি
দসদডউি সশ্নমে।
• গে দেন (3) মাশ্নসর ভািা যথশ্নক আয়/েযয় অথো েেম মান েছশ্নরর জনয
আপদন য যফডারাি র্যাে দরর্ানম িাদখি কশ্নরশ্নছন, সকি প্রশ্ন াজয
দশদডউি সহ।
• দশশু সহায়ো ো যখারশ্নপাষ/স্ত্রীর যথশ্নক প্রাপ্ত সহায়ো
• সুি/েযাংক/দডদভশ্নডন্ড ো র্যাে যের্শ্নমন্ট
• রুমার/যোডমাশ্নরর দেেৃদে

রানি পে ো ননমচিগুনলি জনয অনেনসয়াল নচঠিপমেি কনপ:
• যসাশযাি দসদকউদরটি/সাদিশ্নমন্টাি দসদকউদরটি ইনকাম
• অেসরপ্রাপ্ত যসনার সুদেধাসমূহ
• যপনশন
• কমমোদরর ক্ষদেপূরর্/প্রদেেন্ধকো
• যেকারে েীমার সুদেধা (Unemployment Insurance Benefits)

সম্পদসেূহ (শুধু জরুনি সুনেধাি আমেদনগুনলি জনয)
•
•
•
•

নগি
েক/েন্ড
যেদকং, যসদভংস, এেং/অথো CD অযাকাউন্ট েযাশ্নিি
অযানুইটি

• IRA অযাকাউন্ট
• সম্পদত্ত দেেয় ো েীমা দনষ্পদত্তর যথশ্নক পাওয়া যথাক অথম।

নহটিং উপকিণ প্েিােত এেং রনতস্থাপমনি আমেদনগুনলি জনয অনতনিি তযয রময়াজন। আপনন এই উপাদানটিি জনয আমেদন কিমল, আপনামক কী
ননযপে রদান কিমত হমে তাি একটি আলাদা তানলকা প্দওয়া হমে।

