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তািরখ:

কস ন র:

কেসর নাম:

স ার:

কসেলাড:

মল-ইন িরসা িফেকশান/ যাগ তা িনণায়ক াবলী (Bengali)

নগদ সহায়তা (Cash Assistance, CA) এবং পিরপূরক পুি  সহায়তা কমসূিচ (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP) এ আপনার যাগ তা অব াহত রাখার িবষয়  িনধারণ করেত আপনােক অবশ ই িত  ে র উ র িদেয়, া র কের ও 
তািরখ িদেয়, সংযু  ডাকমা ল দান করা খােম এই ফম  এই কানায় ও উি িখত তািরেখর মেধ  ফরত পাঠােত হেব: Family 
Independence Administration, P.O. Box  637, Canal Street Station, New York, 
NY 10213-0195 ।
                                      ( ফরেতর তািরখ) 

CA-র জন , এই ফম  এক  মল-ইন িরসা িফেকশান ফম িহসােব িবেবিচত হয়। SNAP এর জন , এ  এক যাগ তা িনণায়ক 
াবলী।

আপনােক অবশ ই িচ িলর কিপ বা নিথ সংযু  করেত হেব যা আপনার জানােনা পিরবতন িলেক মাণ কের। সইসােথ, আপিন বা 
আপনার পিরবােরর কােনা সদস  চাকির (উপািজত আয়) করেল, আপনােক অবশ ই আপনার শষ চার  বতেনর রিশদ বা উপািজত স 
আেয়র মাণপ  এবং শষ 30 িদেন কত ঘ া কাজ কেরেছন তা জমা িদেত হেব, এমনিক মজুর পিরবিতত না হেলও।

ফম  ফরত না পাঠােল বা আবিশ ক যাচাইকরণ ছাড়া এ  ফরত পাঠােনার ফল প আপনার কস  ব  কের দওয়া হেত পাের বা 
সুিবধা িল কমােনা হেত পাের।

1. আপনার িক এখনও েয়াজন:  নগদ সহায়তা? হ াঁ না

SNAP?  হ াঁ না িচিকৎসা সহায়তা?  হ াঁ না

আপিন না ত ক িচ  িদেল, আপনার বিনিফট ব  করা হেব।

2. শষবাের আপিন পিরবােরর যতজন সদস  সংখ া জািনেয়েছন তার পর থেক কউ িক আপনার পিরবাের এেসেছন বা চেল গেছন (জ  
সহ)?  হ াঁ না

হ াঁ হেল নীেচ অনুেরাধ করা তথ  দান ক ন। 
সহায়তার জন  তারা আেবদন করেত চাইেল অবশ ই এক  আেবদনপ  পূরণ করেত হেব।
আপিন একজন সদ জােতর িবষয় জানােল যাচাইকরেণর জন  এক  জে র মাণপ  সংযু  ক ন।

সাস াল িসিকউির  ন র নাম আপনার সােথ স ক এেসেছন চেল গেছন তািরখ

(পেরর পাতায় যান)
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3. নগদ সহায়তা (Cash Assistance), আপনার বা আপনার পিরবােরর কােরার িক আেয় কােনা পিরবতন হেয়েছ? শষবাের আপিন য আয় 
জািনেয়েছন তার পর থেক িন িলিখত কােনা উৎস থেক কউ িক নতুন কােনা আয় করেছন বা আয় বৃি  বা আয় াস পেয়েছ?

আপিন ক িচ  িদেল হ াঁ, িনেদশ কের য আপিন আয় কেরেছন এবং এই অথরািশ নতুন, বিশ, বা কম। সইসােথ, আপিন বা আপনার পিরবােরর 
কােনা সদস  চাকির (উপািজত আয়) করেল, আপনােক অবশ ই পাট িব, কমিনযুি , পূরণ করেত হেব, এবং আপনার শষ চার  বতেনর রিশদ বা 
উপািজত স আেয়র মাণপ  এবং শষ 30 িদেন কত ঘ া কাজ কেরেছন তা জমা িদেত হেব, এমনিক মজুির পিরবিতত না হেলও।



আেয়র উৎস পিরমাণ নতুন বিশ কম
A. অবদান হ াঁ 

না $
B. কমিনযুি  (নতুন িক না এবং আেগ জানােনা পিরমাণ থেক 
বিশ না কম) অনু হ কের আপিন িত স ােহ কত ঘ া কাজ 
কেরন তা িনেদশ ক ন ।

হ াঁ
না $

C. বকার  িবমার সুিবধা (Unemployment 
Insurance Benefits, UIB)

হ াঁ
না $

D. পিরপূরক িনরাপ া আয় (Supplemental Security 
Income, SSI)

হ াঁ
না $

E. SSI ছাড়া সাশ াল িসিকউির  ইনকাম হ াঁ
না $

F. িশ  সহায়তা (আদালেতর আেদশ া  পেম  সহ) হ াঁ
না $

G. বীণ বা অন ান  সামিরক সুিবধা হ াঁ
না $

H. অন ান  আয় হ াঁ
না $

4. আপিন আমােদর শষবার যা জািনেয়েছন তার পর থেক িক কােনা পিরবতন হেয়েছ? 
A. বািড়ভাড়া:  হ াঁ না

যিদ হ াঁ হয়, কতটা বেড়েছ কেমেছ নতুন অথরািশ $
(পিরবতেনর মাণ সংযু  ক ন)।

B. আপিন িক িন িলিখত িলর জন  আলাদাভােব ভাড়া দন:
গরম রাখা বা এয়ার কি শিনং হ াঁ না
অন ান  ইউ িল  (ইেলি িস , রা া করার গ াস, জল, বজ  িন াশন, আবজনা, ইত ািদ)  হ াঁ না

C. কউ িক গভবতী, অ ম বা 60 বছর বা তার বিশ বয়সী?  হ াঁ না
হ াঁ হেল, অনু হ কের নাম িলখুন ( মিডেকল মাণপ  সংযু  ক ন): 

(পেরর পাতায় যান)
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4. আপিন আমােদর শষবার যা জািনেয়েছন তার পর থেক িক িন িলিখত িলেত কােনা পিরবতন হেয়েছ? (চলেছ) 
D. সং ান িল ( যমন, মাটর গাড়ী, ব া  অ াকাউ , ইত ািদ।):  হ াঁ না

হ াঁ হেল, িব ািরত জানান (ব া  টেম , মাটর গাড়ীর নাম, ইত ািদর ফেটাকিপ সংযু  ক ন): 

E. আপনার পিরবােরর বাইেরর কাউেক িশ  সহায়তা দান কেরন:  হ াঁ না
যিদ হ াঁ হয়, কতটা বেড়েছ কেমেছ নতুন অথরািশ $
(আদালেতর আেদশনামার মাণ সংযু  ক ন)� 

F. পিরবােরর সদস  িযিন অ ম বা যার বয়স 60 বছর বা তার বিশ তার িচিকৎসা সং া  খরচ দান করা হয়:  হ াঁ না
হ াঁ হেল, িব ািরত জানান: 

G. অন ান  পিরবতন:  হ াঁ না
হ াঁ হেল, িব ািরত জানান: 

H. কােনা শারীিরিরক অসু তা িক তােদর কাজ করার মতা বা তারা য ধরেণর কাজ করেত পােরন, তােক সীিমত কেরেছ?  হ াঁ 
না

হ াঁ হেল, নাম: 

িনভরশীল ব ি  ছাড়া শারীিরকভােব স ম া বয়  (Able Bodied Adult Without Dependents, ABAWD) -
আপনার SNAP পিরবােরর কউ যিদ িনভরশীল ব ি  ছাড়া শারীিরকভােব স ম া বয়  (ABAWD) হন, তাহেল আপনােক অবশ ই 
আমােদর জানােত হেব য এক  িনিদ  মােস কমিনযুি েত বা অন  কােনা কােজ সই ব ি র অংশ হণ মােস 80 ঘ ার কম িক না।

পিরপূরক পুি  সহায়তা কমসূিচ (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)

SNAP এ আপনার যাগ তা অব াহত রাখার িবষয়  িনধারণ করেত আপনােক অবশ ই এই যাগ তা িনণায়ক াবলী পূরণ করেত হেব এবং এই 
ফেমর পৃ া 1 এ উি িখত তািরেখর মেধ  ফরত পাঠােত হেব। িনধািরত তািরেখর মেধ  যাগ তা িনণায়ক াবলী পূরণ কের ফরত না পাঠােল, 
আপনার SNAP সুিবধা িল কমােনা হেব বা ব  করা হেব। এরকম হেল আমরা আপনােক আেরা এক  িব ি  পাঠাব। এই িস া  18 
NYCRR 387.17 িবিধ অনুসাের নওয়া হেয়েছ। 

এই সময় SNAP এর জন  আপনােক য পিরবতন িল অবশ ই জানােত হেব তার তািলকা:

আপনার পিরবােরর য কােনা সদেস র আেয়র উৎেসর কােনা পিরবতন।
আপনার পিরবােরর উপািজত আেয়র বৃি  বা াস মােস $100 এর বিশ হেল আপনার পিরবােরর মাট উপািজত আেয়র পিরবতন িল।

(পেরর পাতায় যান)
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এই সময় SNAP এর জন  আপনােক য পিরবতন িল অবশ ই জানােত হেব তার তািলকা:

সামািজক সুর া সুিবধা বা বকারে র িবমা সুিবধার মত এক  সরকাির উৎস থেক আপনার পিরবােরর অনুপািজত আেয়র বৃি  বা াস 
মােস $100 এর বিশ হেল আপনার পিরবােরর মাট অনুপািজত আেয়র পিরবতন িল।
িশ  সহায়তার পেম  বা বসরকাির িতব ী িবমার মত এক  বসরকারী উৎস থেক আপনার পিরবােরর অনুপািজত আেয়র বৃি  
বা াস মােস $100 এর বিশ হেল আপনার পিরবােরর মাট অনুপািজত আেয়র পিরবতন িল।
আপনার SNAP পিরবােরর বাইের এক  িশ েক আদালেতর আেদশানুযায়ী আপনার পিরেশাধ করা িশ  সহায়তা র অথরািশর 
পিরবতন।
আপনার সােথ যারা থােকন তােদর কােনা পিরবতন।
আপিন যিদ বািড় পিরবতন কেরন, আপনার নতুন কানা এবং আপনার নতুন বািড়ভাড়া বা মটেগেজর খরচ, ঘর গরম রাখা/এয়ার 
কি শিনং, এবং ইউ িল  খরচ।
এক  নতুন বা আলাদা গাড়ী, বা অন  গাড়ী।
যিদ কােনা বীণ বা চীরকােলর জন  অ ম সদস হীন কােনা পিরবােরর স য় বতমােন $2,250 এর বিশ হয় বা বীণ বা চীরকােলর 
জন  অ ম সদস  থাকা কােনা পিরবােরর স য় $3,500 এর বিশ হয় তাহেল আপনার পিরবােরর নগদ অথ, ক, ব , ব াে  বা 
স েয়র িত ােন থাকা অেথর বৃি । 
আপনার SNAP পিরবােরর কউ যিদ িনভরশীল ব ি  ছাড়া শারীিরকভােব স ম া বয়  (ABAWD) হন, তাহেল মাস শষ 
হওয়ার 10 িদেনর মেধ  তােদরেক অবশ ই জলােক জানােত হেব য এক  িনদ  মােস কমিনযুি েত বা অন  কােনা কােজ সই ব ি র 
অংশ হণ মােস 80 ঘ ার কম িক না। যু রা ীয় ABAWD আবিশ কতা পুরণ করেত সহায়তা করার জন  ABAWD জলা থেক 
এক  যাগ তা িনণায়ক কােজর জন  অনুেরাধ করেত পারেব। আপনার SNAP পিরবােরর কউ একজন ABAWD হেল, আপনার 
পিরবার এক  যু রা ীয় অনুেমািদত ABAWD ওেয়ভারযু  এলাকায় চেল গেল বা যিদ ABAWD মেন কেরন য তার 
ABAWD আবিশ কতা থেক ছাড় পাওয়া উিচৎ তাহেল স িল অবশ ই তােদর িরেপাট করেত হেব।

িচিকৎসা সহায়তা (MEDICAL ASSISTANCE) ─ কানা, আয়, স দ বা পিরবােরর আকােরর য কােনা পিরবতেনর িবষেয় 
আপনােক অবশ ই অিবলে  এেজি েক জানােত হেব। আপনার িচিকৎসা সহায়তার কভােরজ পিরবিতত হেল আপনােক জািনেয় দওয়া হেব। 

আপনােক অবশ ই িচ  বা নিথ িলর কিপ সংযু  করেত হেব যা আপনার জানােনা পিরবতন িলেক যাচাই কের। সইসােথ, আপিন বা আপনার 
পিরবােরর কােনা সদস  চাকির (উপািজত আয়) করেল, আপনােক অবশ ই আপনার শষ চার  বতেনর রিশদ বা উপািজত স আেয়র মাণপ  
এবং শষ 30 িদেন কত ঘ া কাজ কেরেছন তা জমা িদেত হেব, এমনিক মজুর পিরবিতত না হেলও। 

আপনার SNAP পিরবােরর কউ যিদ িনভরশীল ব ি  ছাড়া শারীিরকভােব স ম া বয়  (ABAWD) হন, তাহেল মাস শষ হওয়ার 10 
িদেনর মেধ  আপনােক অবশ ই আমােদর জানােত হেব য এক  িনদ  মােস কমিনযুি েত বা অন  কােনা কােজ সই ব ি র অংশ হণ মােস 80 
ঘ ার কম িক না।

(পেরর পাতায় যান)
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ফল প SSI থেক সরকাির সহায়তা সুিবধা ফরত দওয়ার অনুেমাদন

আিম পিরপূরক িনরাপ া আেয়র (Supplemental Security Income, SSI) জন  যাগ  িক না তা SSA যখন িনধারণ করেব তখন সাশ াল সািভস 
িডি  (Social Services District, SSD) ট বা ানীয় তহিবল থেক সরকাির সহায়তা (Public Assistance, PA) বাবদ আমােক য অথ 
দান কের তার থেক ানীয় SSD ক পিরেশাধ করার জন  আমার SSI এর থম পেম  (অথাৎ আমার পূববত  SSI পেম ) ব বহার করেত আিম সামািজক 

সুর া শাসেনর কিমশনারেক অিধকার দান করিছ। যু রা ীয় কােনা তহিবল ব বহার কের দান করা PA-র জন  SSA SSD ক কােনা অথ পিরেশাধ করেব না।

ট SSA ক িব ি  দান করেল এবং স  আ্মার এবং একজন SSD িতিনিধ ারা সা িরত হেলই ধুমা  আিম এই অনুেমাদন  ারা আব  থাকব। আমার 
SSI রকেডর সােথ আমার ট রকড মলাবার 30 ক ােল ার িদবেসর মেধ  টেক অবশ ই িব ি  দান করেত হেব। 30 ক ােল ার িদবেসর পের SSA এ  
হণ করেব না। পিরবেত, SSA আমােক SSA িনয়মাবলী অনুযায়ী আমার পূববত  SSI পেম িল পাঠােব।

SSI এর আমার থম পেম  ধুমা  ব বহার করা যােব। SSD-র কােছ আমার য পিরমাণ অথ বেকয়া আেছ তার থেক আমার া  থম পেম  বিশ হেল, 
SSA তার িনয়মাবলী অনুযায়ী বািক অথ আমােক পাঠােব।

 পিরি িতেত SSA SSD ক অথ পিরেশাধ করেব:

     (1) আিম SSI এর জন  আেবদন করেল এবং SSA আমােক যাগ  মেন করেল স  SSD ক অথ পিরেশাধ করেব।

     (2) আমার SSI সুিবধা িল ব  বা িগত করার পর আবার  করা হেল স  SSD ক অথ পিরেশাধ করেব।

আমার SSA যাগ তা িনধারেণর অেপ ারত সমেয় SSD PA-র জন  আমােক য অথ দান কেরেছ, SSA ধুমা  সই পিরমাণ অথ পিরেশাধ করেব। 
এেক "অভ রীণ সহায়তা" বলা হয়। এই সময় ময়াদ   হয় (1) আিম SSI সুিবধা িলর জন  যাগ  িবেবিচত হওয়ার থম মাস থেক, বা (2) আমার SSI 
সুিবধা িল ব  বা িগত করার পর আবার  হওয়ার থম িদন থেক। এই সময় ময়াদ  SSI পেম িল কৃত  হওয়ার মাস েক অ ভু  কের। SSD আমার 
শষ PA পেম  ব  না করেল, সময় ময়াদ  পরবত  মােস শষ হেয় যােব।

SSA SSD ক অথ পিরেশােধর 10 িদেনর মেধ , দান করা অভ রীণ সহায়তার পিরমাণ জািনেয় SSD অবশ ই আমােক এক  িব ি  পাঠােব। িব ি  
আমােক এ ও বলেব য SSA আমােক এক  িচ  পাঠােব যােত বলা থাকেব য আমার কােছ পাওনা কােনা বেকয়া SSI অথ SSA িকভােব পা েয়েছ এবং, আিম 

েটর কােনা িস াে  স ত না হেল, সই িস াে র িব ে  আিম িকভােব েট আেবদন করব।

এর িনয়মাবলী অনুযায়ী, আিম এই অনুেমাদন  য তািরেখ া র কেরিছ সই তািরখ েক SSA SSI এর জন  থম যাগ তা লােভর তািরখ িহসােব ব বহার করেত 
পারেব। পরবত  60 িদেনর মেধ  আিম SSI এর জন  আেবদন করেলই ধুমা  স  করেব।

SSA-র কােছ মীমাংসা না হওয়া আমার য কােনা SSI আেবদন বা িবচার াথনার ে  এই অনুেমাদন  েযাজ হেব।

আমার SSI কস  স ূণ েপ িনধািরত হেয় গেল এই অনুেমাদন র পিরসমাি  ঘটেব। SSA আমােক থমবার অথ দান করেল এ র পিরসমাি  ঘটেব। ট এবং 
আিম উভেয়ও এই অনুেমাদন র পিরসমাি  ঘটােত স ত হেত পাির। এই অনুেমাদন র পিরসমাি র পর আিম SSI এর জন  পুনরায় আেবদন করেল, বা আমার কােনা 
SSI আেবদন বা িবচার াথনা অমীমাংিসত থাকাকালীন আিম এক  নতুন SSI ম ফাইল করেল আমােক অবশ ই িনউইয়ক েটর িনয়েমর সােথ সাম স  রেখ 
এক  নতুন অনুেমাদন া র করেত হেব।

(পেরর পাতায় যান)
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অথ পিরেশাধ স েক SSD-র নওয়া কােনা িস াে  আিম অস ত হেল আমােক এক  ন ায  নািনর সুেযাগ দান করা হেব।

আিম "সামািজক পিরেষবা কমসূিচ িল স ে  আপনার যা জানা উিচত" ("What You Should Know About Social Services 
Programs") নামক এক  পুি কা পেয়িছ। আিম বুেঝিছ য এ েত অভ রীণ সহায়তা স েক বলা আেছ।

আিম শপথ করিছ (বা) িনি ত কের বলিছ য এই ফেমর তথ  সত  ও স ক।

নাম (অনু হ কের িলখুন): 

া র: তািরখ: 

স ী বা অনুেমািদত িতিনিধর া র: 

তািরখ: 

সতকতা: সহায়তা অব াহত রাখার জন  আপিন যিদ সিত  কথা না বেলন বা সত  গাপন কেরন বা কাশ না কেরন তাহেল যু রা ীয় আইন 
শাি প আপনােক জিরমানা করেত পাের, কারাদ  িদেত পাের বা উভয়ই করেত পাের। িবধান অনুযায়ী আপনার েয়াজনীয় ব , আয়, 
স ি , বসবােসর বে াব  অথবা কানার কানরকম পিরবতন হেল আপনােক অিবলে  এেজি েক জানােত হেব৷

কম র া র: তািরখ: 

ব : এই ফম র শষ অংশ ভাট দওয়ার জন  িনব েনর এক  আেবদনপ । ভাটার িনব েনর আেবদন প  পূরণ করেত আপনার 
কােনা সহায়তার েয়াজন হেল, আপনার কম েক িজ াসা ক ন। ভাটদােনর জন  িনব ন করেত আেবদন করা বা িনব ন করেত না 
চাওয়া এই সং া কতৃক আপনােক দওয়া সহায়তার পিরমােণর উপর কােনা ভাব ফলেব না। এই ফম  স ূণ হাক বা না হাক 
স  এেজি েক ফরত িদন। 


