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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
DSS

OFA/নেকল্প রতযয়নকািী

পাওয়াি তানিখ

পাওয়াি তানিখ

আপনার সহায়ো প্রশ্নয়াজন হশ্নি উপশ্নরর এশ্নজদিশ্নে য াগাশ্ন াগ করুন

শুধু এমজনিি েযেহামিি জনয
আশ্নেিশ্ননর োদরখ

অদফস

ইউদনট আইদি

কমীর আইদি

যকশ্নসর ধরন যকশ্নসর নম্বর




যকশ্নসর নাম

দনেন্ধন নম্বর




দনয়দমে
জরুদর

VERS.

গরম করার সরঞ্জাম
ক্লীন ও টিউন




শীেি করা
অনযানয___________

প্সকশন 1: পনিোমিি গঠন
আমেদনকািীি তযয
মাশ্নের আিযক্ষর পিেী

মূি নাম

অনয নাে

অনয প্যসে নামে পনিনচত প্সগুনল হল:

অনয নাে

েেম মান রাস্তার ঠিকানা
যেট

অযাপাটমশ্নমন্ট # শহর

দজপ যকাি

দিশ্ননর যেিা আদম য

কাউদন্ট

এই ঠিকানায় কতনদন েসোস কিমছন?

নম্বশ্নর য াগাশ্ন াগ করশ্নে পারে (এদরয়া যকাি + যফান নং)

যফান করার সেশ্নেশ্নয় ভাশ্নিা সময়

েছি__________

োস__________

সাক্ষাৎকাশ্নরর প্রশ্নয়াজন হশ্নি, আমার পছন্দ:



যফাশ্নন সাক্ষাৎকার



অদফশ্নস দগশ্নয় সাক্ষাৎকার

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

অযাপাটমশ্নমন্ট # শহর

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



হযাাঁ

কাউদন্ট



না

হযাাঁ হশ্নি, সেমশ্নশষ আশ্নেিশ্ননর োদরখ দিখুন

যেট

দজপ যকাি



আপদনসহ এই োদিশ্নে েেম মাশ্নন েসোসকারী সকলমক তানলকােদ্ধ করুন (শ্নকউ না থাকশ্নি, আপনাি নামেি ননমচ প্কউ প্নই দিখুন):
দিঙ্গ
পদরে
য়
মাস দিে েছর পুরুষ
স
/না
রী

নাগদরক / স্বশ্নিশী
অথো
য াগযোপ্রাপ্ত
েদহরাগে

অন্ধ
অথো
প্রদেেন্ধী

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 02

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 03

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 04

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 05

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 06

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

1 07

হযাাঁ  না

হযাাঁ  না

CD LN

মূি নাম

মাশ্নের
আিযক্ষর

পিেী

জন্ম োদরখ

1 01

আপনাি পনিোমি আমিা সদসয যাকমল, অনুগ্রহ কমি একটি আলাদা পৃষ্ঠা সংযুি করুন।

সম্পকম
আমাশ্নক

যসাশযাি দসদকউদরটি
নম্বর

ননমজ

পনিোমি প্োে সদসয সংখযা: ___________________

আপনন ো আপনাি ঠিকানায় যাকা প্কউ নক সম্প্রনত সম্পূিক পুনি সহায়তা কেেসূনচি (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







ভ্াড়াটিয়া
 প্েসিকানি োনড়, অযাপােেমেন্ট ো স্থানান্তিমযাগয োনড়
ভ্তুে নকরাি ভ্াড়া
 প্েসিকানি ভ্তুে নকরাি আোস
 সিকানি আোসন রকল্প ো রেীনমদি আোসন
 সিকানি ভ্তুে নকরাি আোসন

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 রদান কনি আপনন নক একটি হাউনজং এেং আেে ান প্িমভ্লপমেন্ট (HUD) ইউটিনলটি ভ্াতা পান?
স্থায়ী প্হামেল/মোো্মেল
 হযাাঁ হযাাঁ হমল, কত $___________
 না
অনযানয েসোমসি পনিনস্থনত _______________________________

আোি োনসক ভ্াড়া ো েন্ধকী প্পমেমন্টি পনিোণ:

প্রশ্ন াজয হশ্নি, আদম য

$ ________________________

 নকছু প্নই

অযাপাটমশ্নমন্ট দেদডং ো আোসন প্রকশ্নে ে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



হযাাঁ- ননমচি তযয সম্পূণে করুন

 না

 প্রাকৃ দেক গযাস
 কাঠ/কাশ্নঠর গুদি

 জ্বািাদন যেি
 PSC ইশ্নিকদিক
 যকশ্নরাদসন
 প্রশ্নপন ো যোেি গযাস
আমার জ্বািাদনর টযাঙ্ক হি:
 দনজস্ব টযাঙ্ক

দমটার ুক্ত টযাঙ্ক
দহটিং দেি দক আপনার দনশ্নজর নাশ্নম?  হযাাঁ
 না
না হশ্নি, কার নাশ্নম দেি আশ্নস:

 কয়িা ো েু ষ
 দমউদনদসপযাি ইশ্নিকদিক

_____________________________________ আপনার সাশ্নথ সম্পকম:

 হযাাঁ

দেিটি পদরশ্নশাধ করার জনয আপদন দক প্রেযক্ষভাশ্নে িায়েদ্ধ?



________________________

না

আপনার দহটিং অযাকাউন্ট নম্বর হি:
 এটি একটি োনড়ওয়ালাি অযাকাউন্ট নম্বি হমল অনুগ্রহ কমি টিক নদন

আপনার দহটিং যকাম্পাদনর নাম হি:____________________________________________

রাস্তার ঠিকানা

দসটি/টাউন

যেট

দজপ যকাি

2. নহে ছাড়াও আপনন নক ইউটিনলটিগুনলি জনয আলাদা একটি ইমলকনিক নেল পনিমশাধ কমিন?  হযাাঁ - ননমচি তযয সম্পূণে করুন  না
হযাাঁ হমল, ইমলকনিক নেলটি নক আপনাি নামে?

 হযাাঁ

 না

না হশ্নি, কার নাশ্নম দেি আশ্নস _______________________________

আপনার দেিুৎ অযাকাউন্ট নম্বর (আপনার একটি থাকশ্নি) হি:
 োনড়ওয়ালাি অযাকাউন্ট নম্বি হমল অনুগ্রহ কমি টিক নদন

আপনাি ইউটিনলটি প্কাম্পাননি নাে হল:____________________________________________
োমনে সটি চালামত নক নেদুযৎ রময়াজন?

 হযাাঁ

 না

আপনাি অযাপােেমেমন্ট যামেে াস্ট্যাে অপামিে কিমত নক নেদুযৎ রময়াজন?

3. আপনাি ভ্াড়াি েমধয নক নহে এেং নেদুযৎ দুমোই অন্তভ্ে ু ি?

হযাাঁ  না

 হযাাঁ

 না
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প্সকশন 4: পনিোমিি আয়

পনিোমিি সেে সদমসযি য শ্নকাশ্ননা আয় উশ্নেখ করুন। সমস্ত অথম অেশযই য শ্নকাশ্ননা দিিাকশশ্ননর আশ্নগর প্োে োনসক আয় দহসাশ্নে
উশ্নেখ করশ্নে হশ্নে। প্রশ্নয়াজন হশ্নি অদেদরক্ত পাো সং ুক্ত করুন।
আশ্নয়র ধরন

প্রশ্নেযক হযাাঁ ো না এর
জনয টিক (√) দিন

যসাশযাি দসদকউদরটি অশ্নথমর পদরমাণ

 হযাাঁ

 না যমদিশ্নকয়ার পাটম B এেং D এর আশ্নগ

হযাাঁ হশ্নি, অশ্নথমর পদরমাণ দিখুন
যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

$

অদেদরক্ত েথয

যক পান?

দনশ্নেরগুদির জনয আপনার প্রিত্ত অশ্নথমর
পদরমাণ দনশ্নিমশ করুন:
যমদিশ্নকয়ার
পাটম B:
যমদিশ্নকয়ার
পাটম D:

যসাশযাি দসদকউদরটি প্রদেেন্ধকো জনয অশ্নথমর পদরমাণ

 হযাাঁ

 না যমদিশ্নকয়ার পাটম B এেং D এর আশ্নগ

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

$

দনশ্নেরগুদির জনয আপনার প্রিত্ত অশ্নথমর
পদরমাণ দনশ্নিমশ করুন:
যমদিশ্নকয়ার
পাটম B:
যমদিশ্নকয়ার
পাটম D:

 হযাাঁ

সাদিশ্নমন্টাি দসদকউদরটি ইনকাম (SUPPLEMENTAL

 না SECURITY INCOME, SSI)

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

$



 না

গে 4 সিামহি মজুদরর রদসি জমা করুন


দ্রষ্টেযঃ মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ গণনা করার জনয প্োে সািানহক 
অশ্নথমর পদরমাণশ্নক 4.333333 দিশ্নয় গুণ করা হয়।


মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ গণনা করার জনয পানিক প্োে

অশ্নথমর পদরমাণশ্নক 2.166666 দিশ্নয় গুণ করা হয়।







মজুদর

 হযাাঁ

যপনশন/অেসর যেসরকাদর এেং/অথো সরকাদর

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না অেসরপ্রাপ্ত যসনার সুদেধাসমূহ

 হযাাঁ

 না প্রদেেন্ধকো যেসরকাদর ো দনউইয়কম যেট

 হযাাঁ

 না পদরোশ্নরর োইশ্নরর কাশ্নরার যথশ্নক অেিান

 হযাাঁ

 না দশশু সহায়ো

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না ভািা যথশ্নক আয় অযাপাটমশ্নমন্ট, গযাশ্নরজ, জদম, ইেযাদি

 হযাাঁ

 না ঘর/খাওয়া িাওয়া (প্রাপ্ত) ইেযাদি

হযাাঁ

 না কমমোরীর ক্ষদেপূরণ

 হযাাঁ

েন্ধকী, ইউটিদিটি দেি, ইেযাদির জনয যপশ্নমন্টসহ যখারশ্নপাষ/স্ত্রীর
যথশ্নক পাওয়া সহায়ো

 না যেকারশ্নের জনয প্রাপ্ত সুদেধাসমূহ

সাপ্তাদহক $
পশ্ননর দিশ্ননর $
মাদসক $
অধম-মাদসক
সাপ্তাদহক $
পশ্ননর দিশ্ননর $
মাদসক $
অধম-মাদসক

দনশ্নয়াগকারী

দনশ্নয়াগকারী

সাপ্তাদহক $
পশ্ননর দিশ্ননর $
মাদসক $
অধম-মাদসক

োকদর

সাপ্তাদহক $
পশ্ননর দিশ্ননর $
মাদসক $
অধম-মাদসক

দনশ্নয়াগকারী

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

$

যপনসশ্ননর উত্স

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

$

যমাট সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমাণ

উত্স

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

অেিানকারীর নাম

যমাট সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমাণ

উত্স

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

উত্স

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

ভািার ধরন

যমাট মাদসক অশ্নথমর পদরমাণ

রুম/শ্নোিমাশ্নরর নাম

$
$
$
$
$
$

যমাট সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমাণ

$

যমাট সাপ্তাদহক অশ্নথমর পদরমাণ

$

শুরুর োদরখ:
যশশ্নষর োদরখ:

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট (CD), মাদন মাশ্নকমট
অযাকাউন্ট, েক, েন্ড, দসদকউদরটি।
IRA, অযানুইটি, এেং
401K দিদিদেউশন।

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

অনয যকাশ্ননা উত্স যথশ্নক দক আর যকাশ্ননা
আয় আশ্নছ?
েযাখযা সং ক্ত
ু করুন

 না

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

 হযাাঁ

পমিি পৃষ্ঠায় তযয নদন
অশ্নথমর পদরমাণ

$

উত্স

যক পান

LDSS-3421 (Rev. 5/17)
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 পূণম-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।

যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট, মাদন
প্রাপ্ত সুি।
যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট, মাদন
প্রাপ্ত সুি।
যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট, মাদন
প্রাপ্ত সুি।
যসদভংস, যেদকং, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট, মাদন
প্রাপ্ত সুি।
েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদভশ্নিন্ড

মাশ্নকমট অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক

প্রাপ্ত অশ্নথমর পদরমাণ
েছশ্নরর আজ প মন্ত

উত্স

$

েযাংশ্নকর নাম

$

েযাংশ্নকর নাম

$

েযাংশ্নকর নাম

$

েযাংশ্নকর নাম

$

দিদভশ্নিন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদভশ্নিন্ড

$

দিদভশ্নিন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদভশ্নিন্ড

$

দিদভশ্নিন্ডগুদির উত্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদভশ্নিন্ড

$

দিদভশ্নিন্ডগুদির উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদিদেউশন

$

দিদিদেউশশ্ননর উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদিদেউশন

$

দিদিদেউশশ্ননর উত্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইেযাদি যথশ্নক দিদিদেউশন

$

দিদিদেউশশ্ননর উত্স

মাশ্নকমট অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক
মাশ্নকমট অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক
মাশ্নকমট অযাকাউন্ট ইেযাদির যথশ্নক

অনুমোনদত রনতনননধ
আপনার পাদরোদরক পদরদিদে সম্পশ্নকম জাশ্ননন এমন কাউশ্নক আপদন আপনার অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ দনশ্নয়াগ করশ্নে পাশ্নরন। আপনার অনুশ্নমাদিে
প্রদেদনদধ া করশ্নে পারশ্নেন: আপনার HEAP আশ্নেিনপত্র পূরণ 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 পূরণ 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 সম্পূণম করুন

 না

ঠিকানা ও যফান নম্বর:

অনুগ্রহ কমি আমেদনপমেি 5ে পৃষ্ঠায় স্বািি করুন

LDSS-3421-BE
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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 সম্পূণম 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 ো কেটু 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। উিাহরণস্বরূপ:
•

•
•

আপনার পদরোশ্নর যকউ কাজ করশ্নছন দকনা ো যিখার জনয আমরা পরীক্ষা করশ্নে পাদর। আমরা আপনার নাম
যেট টযাশ্নেশন এেং ফাইনযাি দেভাশ্নগ (Department of Taxation and Finance) এেং এছািাও দনশ্নয়াগকেম াশ্নির
কাজ কশ্নরশ্নছন দকনা এেং দি ো হয় েশ্নে আপদন কেটা কশ্নরশ্নছন।
আপদন ো আপনার পদরোশ্নরর যকউ যেকারশ্নের সুদেধাগুদি যপশ্নয়শ্নছন দকনা ো যিখশ্নে আমরা যেটশ্নক যেকারে
Insurance division) সাশ্নথ পরীক্ষা করশ্নে েিশ্নে পাদর।
আপদন ো আপনার পদরোশ্নরর যকউ যকাশ্ননা আয় পাশ্নেন দকনা যস দেষশ্নয় দনদিে হশ্নে আমরা েযাংকগুদিশ্নে পরীক্ষা

এেং যসাশাি দসদকউদরটি নম্বরটি
কাশ্নছ যপ্ররণ কশ্নর েদি য আপদন
েীমা দেভাশ্নগর (Unemployment
করশ্নে পাদর।

আপনার এইভাশ্নে সরেরাহকৃে েশ্নথযর পাশাপাদশ, প্রশ্নিশ এই েথযগুদি যহাম এনাদজম সহায়ো গ্রহণকারী সকি মানুশ্নষর পদরসংখযান প্রস্তুে করশ্নে েযেহার কশ্নর।
এই েথয কমমসূদে পদরকেনা ও েযেিাপনা জনয েযেহার করা হয়। মান দনয়ন্ত্রশ্নণ এেং িানীয় যজিাগুদি ঠিকভাশ্নে কাজ করশ্নে দকনা ো দনদিে করশ্নেও যেট
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) দনকট 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 ইোকৃেভাশ্নে 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 হশ্নয় শ্নছ, 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 স্বািি কিমত হমে।

এখামন স্বািি করুনঃ

স্বাক্ষর করার োদরখ

X
েযদক্তর নাম,

দি যকউ আপনাশ্নক সহায়ো কশ্নর থাশ্নকন:

যফান নম্বর:
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সম্পূণম নদথপত্র  সরিীকৃ ে
অযাকাউন্ট নম্বর

যভন্ডর যকাি

সাম্প্রদেক দেি/শ্নভন্ডর
সহশ্ন াগী য াগাশ্ন াগ

যভন্ডশ্নরর সাশ্নথ সম্পকম:

যেটশ্নমন্ট

পনিোমিি সদসযমদি পনিনচনত
LN

পনিোমিি সদমসযি নাে

ননয

01
02
03
04
05
06

পদরোশ্নরর যকউ দক েুাঁ দকগ্রস্ত?



6 েছশ্নরর কম



60 েছর ো োর যেদশ েয়সী

যক__________________________________________



দেরেশ্নর প্রদেেন্ধী

নদথপত্র____________________________________________

আোস - রাি ননযপমেি ধিমন টিক নদন



সাম্প্রদেক ভািার রদশি নাম ও ঠিকানা সহ



জি, আেজম না পদরষ্কার, ো টযাে দেি



োদিওয়ািার/ভািাটিয়ার েীমা পদিদস



ঠিকানা সশ্নমে দিশ্নজর কদপ

আময়ি ননযপে/গণনা





েন্ধকী যপশ্নমন্ট েই/রদশি, ঠিকানা সহ

ইউটিদিটি দেি

সুদনদিেভাশ্নে য াগয:




TA

অনযানয _________________________



SNAP

মন্তেয, সমাধান সম্পদকমে কা মকিাপ, আয় গণনা/নদথপত্র, দনয়দমে সুশ্ন াগসুদেধা েরাদিে করার জনয জরুদর পদরদিদে
াোইকরণ, যভন্ডর েু দক্ত, ইেযাদি। সমস্ত গণনা যিখান



যকাি A SSI

ননয়নেত সুমযাগ সুনেধা
(জরুনি েযেহাি পােে B)

 আলাদা নহে (একটিমত টিক নদন)
 যেি
 যকশ্নরাদসন
 LP গযাস
 প্রাকৃদেক গযাস
 কাঠ
 কাশ্নঠর গুদি
 কয়িা/েু ষ  PSC ইশ্নিকদিক
 দমউদনদসপযাি ইশ্নিকদিক
 নহে ভ্াড়াি েমধয অন্তভ্ুে ি
 পদরোরশ্নক যপশ্নমন্ট
 ইউটিদিটিশ্নক যপশ্নমন্ট

প্োে পানিক আয় x 2.166666
প্োে সািানহক আয় x 4.333333

প্োে আয় $

সুশ্ন াগ সুদেধা $ _______________

 আশ্নগর েশ্নথযর সাশ্নথ আশ্নেিশ্ননর েু িনা




আশ্নগর যকাশ্ননা আশ্নেিন যনই



যকাশ্ননা পদরেেম ন যনই
শুরু:

অসমাপ্ত



WMS দজজ্ঞাসয



যশষ:

পদরেেম নগুদি

াোই করা হশ্নয়শ্নছ দকভাশ্নে:________________



অনুশ্নমাদিে



প্রেযাখাে

প্রেযয়নকারী এশ্নজদি
কমীর স্বাক্ষর/োদরখ
সুপারভাইজাশ্নরর স্বাক্ষর/োদরখ

রতযাহামিি সম্মনত
আনে আোি আমেদন রতযাহাি কিমত সম্মত হনি
আদম েুশ্নেদছ য

এখামন স্বািি করুন X_________________________________________________

HEAP আশ্নেিনপত্র গৃহীে হওয়াকািীন য শ্নকাশ্ননা সমশ্নয় আদম HEAP সুদেধার জনয পুনরায় আশ্নেিন করশ্নে পাদর।
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প্নােস এেং আয় নহমসে কিাি ওয়াকেশীে

গৃহ জ্বালানী পনিমেোি প্েিামিল নিমপাটিেং-এি অেস্থা
পনিোিটিি ননম্ননলনখতগুনলি েমধয এক ো একানধক আমছ - রমযাজয সেগুনলমত টিক নদন












একটি সংশ্ন াগ দেদেন্নকরশ্নণর দেজ্ঞদপ্ত।
যকাম্পাদনর নাম: ____________________________________________
পদরশ্নষোটি যথশ্নক দেদেন্ন। যকাম্পাদনর নাম: ____________________________________
জ্বািাদনর ¼ টযাঙ্ক যথশ্নক কম। যকাম্পাদনর নাম: _____________________________________________
জ্বািাদনর একটি 10 দিশ্ননর যথশ্নক কম সরেরাহ। যকাম্পাদনর নাম: _____________________________________________
জ্বািাদন যশষ হশ্নয় যগশ্নছ। যকাম্পাদনর নাম: __________________________________________________
একটি কাজ না করা ফাশ্ননমস/েয়িার/দহট দসশ্নেম আশ্নছ য টির প্রদেিাপন প্রশ্নয়াজন
গরম করার জ্বািাদনর দেকে দহসাশ্নে ইশ্নিকদিদসটি যিওয়া হশ্নয়শ্নছ।
গরম করার দেকে জ্বািাদন দহসাশ্নে কাশ্নঠর েশ্নন্দােস্ত করা হশ্নয়শ্নছ।
গরম করার অনযানয সম্পূরক জ্বািাদন।
যসন্ট্রাি এয়ার কদন্ডশদনং।
একটি উইশ্নন্ডা ো ওয়াি এয়ার কদন্ডশনার।
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দনউইয়কম যেট 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 দিদিশ্নে (social services district, SSD) যসগুদির জনয
অনুশ্নরাধ করশ্নে পাশ্নরন। দনম্নদিদখে দেকে ফরমযাটগুদি উপিভয:
• েি কশ্নর মুদ্রণ;
• যিটা ফরমযাট (দিশ্নন পাঠশ্নকর অযাশ্নেসশ্ন াগয একটি ইশ্নিকিদনক ফাইি);
• অদিও পদ্ধদে (দনশ্নিমশােিী ো আশ্নেিশ্ননর প্রোেিীর একটি অদিও
িািদেপশন); এেং
• যেইদি, আপদন দি িাদে কশ্নরন য অনযানয দেকে পদ্ধদে আমার জনয
সমান কা মকর নয়।
আশ্নেিনপত্র এেং দনশ্নিমশােিী, েি কশ্নর মুদ্রণ, যিটা ফরমযাট এেং অদিও
ফরমযাশ্নট www.otda.ny.gov যথশ্নকও িাউনশ্নিাশ্নির জনয উপিভয। অনুগ্রহ কশ্নর
িক্ষয করুন য
অদিও ফরমযাশ্নট এেং যেইদিশ্নে উপিভয আশ্নেিনপত্র শুধু
অেদহেকরশ্নণর উশ্নেশ্নশয। আশ্নেিন করার জনয, আপনাশ্নক অেশযই দিদখেভাশ্নে,
দেকেহীন পদ্ধদেশ্নে একটি আশ্নেিনপত্র জমা করশ্নে হশ্নে।
আপনার দি এমন যকাশ্ননা প্রদেেন্ধকো থাশ্নক া আপনাশ্নক এই আশ্নেিনপত্রটি
সম্পূণম করশ্নে এেং/অথো ইন্টারদভউশ্নয়র জনয অশ্নপক্ষা করশ্নে োধা সৃদষ্ট করশ্নছ,
অনুগ্রহ কশ্নর আপনার SSD যক জানান। আপনার প্রশ্নয়াজনীয়ো পূরণ করশ্নে
একটি নযা য েশ্নন্দােস্ত করার জনয SSD থাসাধয যেষ্টা করশ্নে।
এই আশ্নেিনটি সম্পূণম 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 ওশ্নয়েসাইট http://www.otda.ny.gov এ ো আমাশ্নির যটাি ফ্রী নম্বর 1-800-342-3009 এ যফান কশ্নর পাওয়া
য শ্নে পাশ্নর।
নেকল্প পদ্ধনতসেূহ: আপদন অন্ধ ো িৃদষ্টশদক্ত একিম হাদরশ্নয় যফশ্নিশ্নছন দকনা এেং একটি দেকে 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 দেকে ফরমযাটগুদি আপনার কাশ্নছ সমানভাশ্নে কা মকর নয় োহশ্নি দেকে পদ্ধদেগুদি েি কশ্নর দপ্রন্ট কশ্নর, যিটা CD,
অদিও CD, ো যেইদিশ্নে উপিভয। এই আশ্নেিনটি সম্পূণম 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:
যশি-দেহীন ঘরগুশ্নিা পূরণ করুন এেং সকি প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমেদনটি প্ক পূিণ ও স্বািি কিমে?
দহটিং দেি যপশ্নমন্ট করার
হশ্নে।

ার প্রাথদমক এেং প্রেযক্ষ িাদয়ে আশ্নছ ো দহটিং ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাকশ্নি প্রাথদমক ভািাশ্নটশ্নক আশ্নেিনটি সম্পুণম করশ্নে

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 যিওয়াটা জরুদর। অদেদরক্ত েথয প্রশ্নয়াজন হশ্নি এটি আপনার আশ্নেিনটি সময়মশ্নো
প্রদেয়াকরণ 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 সম্পূণম 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 "শ্নকউ যনই" কথাটি দিখুন।

নাগনিক/েনহিাগমতি তযয:
HEAP পাওয়ার জনয, আপনাশ্নক অেশযই একজন মাদকমং ুক্তরাশ্নের নাগদরক, উপ ুক্ত েদহরাগে, ো মাদকমন ুক্তরাশ্নের নন-দসটিশ্নজন নযাশনাি হশ্নে হশ্নে।
একজন উপ ুক্ত েদহরাগে, ো মাদকমন ুক্তরাশ্নের নন-দসটিশ্নজন নযাশনাশ্নির মশ্নধয কারা পিশ্নেন যস সম্পশ্নকম অদেদরক্ত েশ্নথযর জনয, অনুগ্রহ কশ্নর
দনউইয়কম যেট সামদয়ক এেং প্রদেেন্ধী সহায়ো কা মািয় এর হটিাইন 1-800-342-3009 এ যফান করুন ো http://www.otda.ny.gov এ OTDA
ওশ্নয়েসাইট যিখুন।

আোমক প্কন সকমলি প্সাশযাল নসনকউনিটি নম্বি নদমত হমে?
সকি সিশ্নসযর জনয যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর প্রশ্নয়াজন। যসাশযাি দসদকউদরটি প্রশাসশ্ননর যিটার 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 "আশ্নে িন
করা হশ্নয়শ্নছ" কথাটি দিখুন। পদরোশ্নরর যকাশ্ননা সিশ্নসযর জনয আপদন এই দেভাগটি খাদি রাখশ্নি, আপনার আশ্নেিনটি প্রদেয়াকরণ করা হশ্নে না দকন্তু
আরও েশ্নথযর জনয অসমাপ্ত যরশ্নখ যিওয়া হশ্নে। আপনার পদরোশ্নরর HEAP য াগযো াোই করার জনয এই েথয অনয যেট ও যফিাশ্নরি এশ্নজদির
সাশ্নথও যিটা 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

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 যমাট 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 প্রমাণপত্রও দিশ্নে হশ্নে পাশ্নর। দনদিম ষ্ট ধরশ্ননর গ্রহণশ্ন া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 যমাট
আশ্নয়র উপর দভদত্ত কশ্নর য াগযো দনধমারণ করা হশ্নে।
অনুগ্রহ কশ্নর যমদিশ্নকয়াশ্নরর (Medicare) জনয যকাশ্ননা ছাশ্নির আশ্নগ আপনার যসাশযাি দসদকউদরটি অশ্নথমর পদরমাণটি দিখুন। যমদিশ্নকয়ার পাটম B
এেং/অথো D এর জনয আপদন য অশ্নথমর পদরমাণ প্রিান করশ্নছন ো আিািাভাশ্নে দিখুন। যমদিশ্নকয়ার পাটম B এেং D এর অশ্নথমর পদরমাণশ্নক আশ্নয়র
োইশ্নর রাখা হয়।
েযাংক অযাকাউন্ট, সাটিমদফশ্নকট অফ দিশ্নপাদজট (CD), েক, েন্ড ো অনয দেদনশ্নয়াশ্নগর আশ্নয়র শুধু সুি ো দিদভশ্নিশ্নন্ডর অংশটি দিখুন। প্রদেটি
অযাকাউন্ট আিািাভাশ্নে দিখুন। আপনার আশ্নরা জায়গা িাগশ্নি, অদেদরক্ত পাো সং ুক্ত করুন। েছশ্নরর আজ প মন্ত প্রাপ্ত অশ্নথমর পদরমাণ দিখুন।
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অনুমোনদত রনতনননধ েলমত কী েুঝায়?
একজন অনুশ্নমাদিে প্রদেদনদধ হশ্নিন একজন েযদক্ত দ দন আশ্নেিশ্নন য ভাশ্নে েদণমে 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 দিদিশ্নে 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 স্বািি কমি তানিখ প্দওয়া নননিত করুন। য

পদরশ্নশাধ কশ্নরন, আশ্নেিনটি অেশযই োর দ্বারা স্বাক্ষদরে হশ্নে হশ্নে। দহট
পূরণ কশ্নর স্বাক্ষর করশ্নে হশ্নে।

েযদক্তর নাশ্নম দহটিং দেি আশ্নস, ো যসটি অনয কাশ্নরার নাশ্নম এশ্নি দ দন দেিটি
দি ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাশ্নক, োহশ্নি প্রাথদমক ভািাশ্নটশ্নক অেশযই আশ্নেিনটি

প্োেি প্ভ্াোি ননেন্ধন
অনুগ্রহ কশ্নর আপনার আশ্নেিনপশ্নত্রর সাশ্নথ যমাটর যভাটার দনেন্ধন ফমমটি সং ুক্ত করুন। আপদন যভাট যিওয়ার জনয দনেন্ধীে না হশ্নি এেং দনেন্ধন
করশ্নে োইশ্নি এই ফমমটি সম্পূণম করুন। এটি আপনার HEAP য াগযো ো সুদেধার অশ্নথমর পদরমাণশ্নক 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 প্রমাণ
পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর একটি বেধ যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর
োসিাশ্ননর প্রমাণপত্র
আপদন দহশ্নটর জনয অথম প্রিান কশ্নর থাকশ্নি একটি জ্বািাদন এেং/অথো ইউটিদিটি দেি ো আপনার পদরশ্নশাধ করা ভািার মশ্নধয দহট অন্তভুম ক্ত
আশ্নছ োর প্রমাণ
পদরোশ্নরর প্রশ্নেযক সিশ্নসযর আশ্নয়র নদথপত্র

দনদিম ষ্ট ধরশ্ননর গ্রহণশ্ন াগয নদথপশ্নত্রর জনয অনুগ্রহ কশ্নর আশ্নেিশ্ননর দনশ্নিম শােিীর 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 িাকশ্ন াশ্নগ পাঠাশ্নে পাশ্নরন ো আমাশ্নির দনশ্নের ওশ্নয়েসাইশ্নট অনযানয িানীয় প্রেযয়নকারীশ্নির খুাঁ শ্নজ 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 ওশ্নয়েসাইশ্নট অনিাইশ্নন আপনার আশ্নেিশ্ননর দিদে
পরীক্ষা করশ্নে পাশ্নরন। আপনার আশ্নেিন মঞ্জুর হশ্নি সুদেধার অশ্নথমর পদরমাণ 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।

আোি সুনেধা নকভ্ামে রদান কিা হমে?
আপদন অনুশ্নমাদিে
আপনার য ায়োর
ো জানান। দকছু
দেজ্ঞদপ্তশ্নে আপনার

হশ্নি এেং আপদন দহশ্নটর জনয অথম পদরশ্নশাধ কশ্নর থাকশ্নি, আপনার
দেজ্ঞদপ্তশ্নে যভন্ডশ্নরর নাম যিখা থাকশ্নে। উদেদখে যভন্ডশ্নরর নাম সঠিক
যক্ষশ্নত্র, দহট আপনার ভািার মশ্নধয অন্তভুম ক্ত থাকশ্নি, আপনার সুদেধা
সুদেধার অশ্নথমর পদরমাণ, যসটি দকভাশ্নে প্রিান করা হশ্নে, এেং দকভাশ্নে

যপশ্নমন্ট আপনার দহটিং ফু শ্নয়ি যভন্ডশ্নরর কাশ্নছ পাঠাশ্ননা হশ্নে।
না হশ্নি, অদেিশ্নম্ব আপনার িানীয় যসাসযাি সাদভম স দিদিেশ্নক
আপনার ইশ্নিকদিক যকাম্পাদনশ্নক প্রিান করা হশ্নে। আপনার
যসটি গণনা করা হশ্নয়শ্নছ ো েিা থাকশ্নে।

যপশ্নমন্ট না পাওয়া প মন্ত ো িানীয় যসাসযাি সাদভম স দিদিে যিদিভাদর যিওয়ার দনশ্নিমশ না যিওয়া প ন্ত
ম যভন্ডরশ্নির যিদিভাদর করার অনুমদে যিওয়া হয়
না। যিদিভাদর করার জ্বািাদন আশ্নগ দিশ্নিভাদর 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 দিদিশ্নের 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।
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HEAP জরুনি অেস্থা কী?
•
•
•

আপনার জ্বািাদন ফু দরশ্নয় যগশ্নছ ো যেি, যকশ্নরাদসন ো যপ্রাশ্নপন ¼ টযাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয যিদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন
িশ (10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।
আপনার প্রাকৃ দেক গযাস ো বেিুযদেক দহট েন্ধ কশ্নর যিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর যিওয়ার সময় ঠিক হশ্নয়শ্নছ।
আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাজ করশ্নছ না।

া আশ্নছ ো

আোি একটি জরুনি পনিনস্থনতমত আনে কী হমে?
HEAP সুদেধাগুদি দনম্নদিদখে জরুদর অেিায় সহায়ো করশ্নে পাশ্নর:
•
•
•

আপনার জ্বািাদন ফু দরশ্নয় যগশ্নছ ো যেি, যকশ্নরাদসন ো যপ্রাশ্নপন ¼ টযাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয যিদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন
িশ (10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।
আপনার প্রাকৃ দেক গযাস ো বেিুযদেক দহট েন্ধ কশ্নর যিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর যিওয়ার সময় ঠিক হশ্নয়শ্নছ।
আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাজ করশ্নছ না।

া আশ্নছ ো

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 দিদিে এর সাশ্নথ য াগাশ্ন াগ করশ্নে হশ্নে। য খাশ্নন সম্ভে, জ্বািানীর জরুদর প্রশ্নয়াজন পূরশ্নণর জনয দনয়দমে
HEAP সুদেধাগুদি প্রথশ্নম েযেহার করা হয়।

সহায়োর অনুশ্নরাধ জানাশ্নে আপনার দহটিং জ্বািাদন ফু দরশ্নয় াওয়া প মন্ত ো আপনার গযাস/ইশ্নিকদিক 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
সম্পূণম এেং স্বাক্ষদরে অযাদিশ্নকশনটি গ্রহণ 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 প্রদেয়াকরশ্নণর সময় আরম্ভ হশ্নে না। দি HEAP প্রেযয়নকারী কেৃম ক আপনার স্বাক্ষদরে এেং সম্পূণম 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 কারশ্নণ, আমাশ্নির প্রকৃ ে দসদ্ধান্ত পদরেদেম ে হশ্নয়শ্নছ, েখন সংশ্নশাধনমূিক েযেিা গ্রহণ করা হশ্নে।
আপদন একটি কনফাশ্নরি োইশ্নি, অনুগ্রহ কশ্নর আপনার িানীয় সামাদজক পদরশ্নষো দেভাগ (Local Department of Social Services) এর সাশ্নথ
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 যটম্পরাদর অযান্ড দিজযাদেদিটি অযাদসেযাি (OTDA) নীদেমািা সরেরাহ ও মযানুয়ািসমূহ OTDA-এর ওশ্নয়েসাইট otda.ny.gov/legal-এ
যপাে করা হশ্নয়শ্নছ। আপদন ো আপনার প্রদেদনদধ দনরশ্নপক্ষ শুনাদনর আশ্নেিন করশ্নেন দক না ো দনধমারণ 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 দিদিশ্নের কাশ্নছ আশ্নেিনেশ্নম সুদনদিম ষ্ট OTDA নীদেমািা সরেরাহ ও মযানুয়ািসমূহ প্রিান করা হশ্নে।
আপদন দি দনউইয়কম যেশ্নটর যকাথাও েসোস কশ্নরন োহশ্নি আপদন যটদিশ্নফান, ফযাে, অনিাইন ো দনশ্নের ঠিকানায় দিদখেভাশ্নে একটি দনরশ্নপক্ষ
শুনাদনর আশ্নেিন করশ্নে পারশ্নেন।
lপ্েনলমোন: যেটেযাপী যটাি-দফ্র অনুশ্নরাধ জানাশ্ননার নম্বর 800-342-3334. আপদন
সামশ্নন রাখুন।

খন যফান করশ্নেন, আপনার কাশ্নছ যকাশ্ননা দেজ্ঞদপ্ত থাকশ্নি যসটি

আপনার নযা য শুনাদনর অনুশ্নরাধ েযাক্স করুন এই নম্বশ্নর: 518-473-6735
অনলাইমন: একটি অনিাইন আশ্নেিন ফরম পূরণ করুন: http://www.otda.ny.gov/oah/
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নলনখতভ্ামে: দেজ্ঞদপ্তগুদির জনয, খাদি জায়গাগুদি পূরণ 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 যেট 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 অযাটদনম ো অনয প্রদেদনদধর দিদখে ও যমৌদখক প্রমাণ 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 দনকটেম আইদন
সহায়ো সমাজ ো অযািশ্নভাশ্নকট যগাষ্ঠীটি সনাক্ত করশ্নে পাশ্নরন।
আপনার যকস যরকিম প মাশ্নিােনা করার অদধকার আপনার আশ্নছ। আপনার অনুশ্নরাশ্নধ, িানীয় সামাদজক দেভাগগুদি নযা
দভদত্তশ্নে প্রমাণ দহশ্নসশ্নে উপিাপন করা আপনার িস্তাশ্নেশ্নজর কদপগুদি দেনামূশ্নিয পাওয়ার অদধকার আপনার রশ্নয়শ্নছ। এছািাও,
দভদত্তশ্নে, আপনার যকস যরকিম যথশ্নক অনযানয নদথগুদির কদপ মুক্ত করার অদধকার আপনার কাশ্নছ রশ্নয়শ্নছ া আপনার নযা
জনয প্রশ্নয়াজন। এই ধরশ্ননর কাগজপশ্নত্রর জনয অনুশ্নরাধ করশ্নে অথো দকভাশ্নে আপদন আপনার যকস যরকিম প মাশ্নিােনা করশ্নে
জানশ্নে, আপনার যসাশাি সাদভম শ্নসর িানীয় অদধিপ্তশ্নর য াগাশ্ন াগ করুন।

য শুনাদনর
অনুশ্নরাশ্নধর
য শুনাদনর
পাশ্নরন ো

স্পযাদনশ ভাষায় কথা েশ্নিন এমন কাউশ্নক প্রশ্নয়াজন হশ্নি, NYS OTDA হটিাইন 1-800-342-3009 এ য াগাশ্ন াগ করুন।

অনযানয প্য কেে সূনচগুনলি জনয আপনন প্যাগয হমত পামিন:
ওময়দািাইমজশন সহায়তা
আপদন দনউইয়কম যেট যহামস অযান্ড কদমউদনটি দরনুয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) ো দনউইয়কম যেট শদক্ত
গশ্নেষণা 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://nysdhcr.gov/Programs/WeatherizationAssistance/। 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।

LDSS-3421-BE (Rev. 5/17)

পৃষ্ঠা 6

গ্রহণমযাগয ননযি ধিন
আোস (আপনন এখন প্যখামন েসোস কমিন)
• ভািাশ্নট এেং োদিওয়ািার নাম এেং ঠিকানা থাকা ভািার
রদশি ো নাম ও ঠিকানা- ুক্ত িীজ
• পাদন, আেজমনা পদরষ্কার, ো টযাে দেি
• োদিওয়ািার/ভািাশ্নটর েী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
• বেধ যসাশযাি দসদকউদরটি নম্বর*
• সদেত্র পদরেয়পত্র
• িত্তক যনওয়ার কাগজপত্র
• মাদকম ন
ুক্তরাশ্নের পাসশ্নপাটম ো নাগদরকে
• হাসপাোি ো িাক্তাশ্নরর যরকিম
িাশ্নভর সনি
• স্কু ি যরকিম
• জন্মসনি ো েযাপটিসমাি সনি*
• 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 দনকট 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 প্রমাণপত্র প্রিান করশ্নে হশ্নে:
• জন্মসনি
• জন্মোদরখ- ুক্ত েযাপটিসমাি সনি
• যসাশযাি দসদকউদরটি প্রশাসন (SSA) পত্র

• পাসশ্নপাটম
• 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 যেটশ্নমন্ট দনশ্নয় আসুন।
আপদন দহশ্নটর জনয অথম পদরশ্নশাধ না করশ্নি, ভািাশ্নট এেং োদিওয়ািার নাশ্নমা ঠিকানা- ুক্ত একটি সাম্প্রদেক ভািার রদশি, নাম ও
ঠিকানা- ুক্ত িীজ, ো দহট আপনার ভািার মশ্নধয ধরা আশ্নছ যসটি উশ্নেখ কশ্নর আপনার োদিওয়ািার যথশ্নক একটি দেেৃদে দনশ্নয়
আসুন।
আয়
• সাম্প্রদেক োর (4) সপ্তাশ্নহর যেেশ্ননর রদশি
• স্বদন ুক্ত হশ্নি, সাম্প্রদেক দেন (3) মাশ্নসর েযেসাদয়ক যরকিম
ো েেম মান েছশ্নরর আপনার ফাইি করা যফিাশ্নরি টযাে
দরটানম, প্রশ্ন াজয সকি দসদিউি সশ্নমে।
• গে দেন (3) মাশ্নসর ভািা যথশ্নক আয়/েযয়
• দশশু সহায়ো ো যখারশ্নপাষ/স্ত্রীর যথশ্নক প্রাপ্ত সহায়ো
• সুি/েযাংক/দিদভশ্নিন্ড ো টযাে যেটশ্নমন্ট
• রুমার/যোিমাশ্নরর দেেৃদে
সম্পদসেূহ (শুধু জরুনি সুনেধাি আমেদনগুনলি জনয)
• নগি
• েক/েন্ড
• যেদকং, যসদভংস, এেং/অথো CD অযাকাউন্ট েযাশ্নিি
• অযানুইটি

রানি পে ো ননমচিগুনলি জনয অনেনসয়াল নচঠিপমেি কনপ:
• যসাশযাি দসদকউদরটি/সাদিশ্নমন্টাি দসদকউদরটি ইনকাম
• অেসরপ্রাপ্ত যসনার সুদেধাসমূহ
• যপনশন
• কমমোদরর ক্ষদেপূরণ/প্রদেেন্ধকো
• যেকারে েীমার সুশ্ন াগ সুদেধার (Unemployment Insurance
Benefit) অশ্নথমর পদরমাণ
• দশক্ষার জনয অনুিান/ঋণ

• 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।

NYS সংস্থা ভিত্তিক ভ�োটার নিবন্ধন ফর্ম
গুরুত্বপূর্ণ!

“আপনি বর্ত মানে যেখানে বসবাস করেন সেখানে ভ�োটদানের জন্য আপনি নাম
নথিভুক্ত করে না থাকলে, আপনি কি আজ এখানে নাম নথিভুক্ত করান�োর জন্য
আবেদন করতে চান?”
আপনি হ্যাঁ বললে, অনুগ্রহ করে নীচের ভ�োটার নিবন্ধন
আবেদন সম্পূর্ণ করুন
না কারণ আমি নিবন্ধন না করা বেছে নিয়েছি অথবা

হ্যাঁ

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

আমি আমার বর্ত মান ঠিকানা ইতিমধ্যেই নিবন্ধন করিয়েছি অথবা
আমি একটি মেল নিবন্ধন পত্র চেয়েছিলাম এবং তা পেয়েওছি

/

ভ�োটার নিবন্ধনের আবেদন পত্র পূরণ করতে আপনার ক�োন�ো সাহায্যের প্রয়�োজন হলে, আমরা আপনাকে
সাহায্য করব। সহায়তা আপনি চাইবেন কিনা বা নেবেন কিনা তা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আপনি
ব্যক্তিগত ভাবেও পত্রটি পূরণ করতে পারেন।
Información en español: si le interesa obtener este formulario en español,
llame al 1-800-367-8683

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

/

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

তারিখ

সংশ�োধিত 01/2019

স্বাক্ষর

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

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

অনুগ্রহ করে নাম লিখুন

ভ�োটার নিবন্ধন আবেদন (পিছনের দিকে নির্দেশাবলী দেওয়া আছে)
অনুগ্রহ করে নীল অথবা কাল�ো কালিতে লিখুন অথবা টাইপ করুন

হ্যাঁ, আমার অনুপস্থিতি ব্যালটের জন্য আবেদন প্রয়�োজন

1

না

হ্যাঁ

2

4
5
6

পদবি

নাম

অ্যাপার্টমেন্ট নং

আপনার মেল পাওয়ার ঠিকানা (উপরের ঠিকানার থেকে আলাদা হলে)

7

আপনার ভ�োট দেওয়া শেষ বছর

10

মাঝের আদ্যক্ষর

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

জন্ম তারিখ

কাউনটি/রাজ্য

না

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

আপনার উত্তর না হলে, এই ফর্মটি পূরণ করবেন না

3

শুধু ব�োর্ডের ব্যবহার করার জন্য

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

আপনি কি একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক?

হ্যাঁ

হ্যাঁ, আমি নির্বাচন দিনের কর্মী হতে ইচ্ছুক

নগর/শহর/গ্রাম

প�োস্ট বক্স, স্টার রুট, ইত্যাদি

লিঙ্গ (ঐচ্ছিক)

8

সম্বোধন

জিপ ক�োড

দেশ

প�োস্ট অফিস

টেলিফ�োন (ঐচ্ছিক)

জিপ ক�োড

ইমেল (ঐচ্ছিক)

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

আইডি নম্বর (প্রয�োজ্য বক্সে টিক দিন এবং আপনার নম্বর প্রদান করুন)
9

নামের নীচে (আপনি এখনকার নামের থেকে আলাদা হলে)

নিউ ইয়র্ক স্টেট DMV নম্বর
আপনার স�োস্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা
আমার ক�োন�ো নিউ ইয়র্ক স্টেট DMV বা স�োস্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই

রাজনৈতিক দল

হলফনামা: আমি শপথ করছি বা দৃঢ়ভাবে বলছি

আমি একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে চাই
ডেম�োক্র্যাটিক পার্টি
রিপাবলিকান পার্টি
কনজারভেটিভ পার্টি
ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টি
গ্রীন পার্টি

11

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

লিবারটেরিয়ান পার্টি
ইনডিপেন্ডেন্স পার্টি
SAM পার্টি
অন্যান্য

• নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ�োটদানে নিবন্ধীকৃ ত হতে আমি সকল প্রয়�োজনীয়তা পর
ূ ণ করব।
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• এই লাইনের নীচে এটি আমার স্বাক্ষর অথবা চিহ্ন।
• উপরের তথ্যগুলি সত্য, আমি অবগত আছি এই যে এটি যদি সত্য না হয়, আমি দ�োষী সাব্যস্ত হতে
পারি এবং আমার $5,000 পর্যন্ত জরিমানা এবং/অথবা চার বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে।

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

/

ক�োন�ো পার্টি নয়

স্বাক্ষর বা কালি দিয়ে চিহ্ন

/

তারিখ

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

নিচে স্বাক্ষর করে, আপনি প্রত্যায়িত করছেন যে আপনি:
মাঝের আদ্যক্ষর

নাম

সম্বোধন

ঠিকানা
অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর

নগর/শহর/গ্রাম

জিপ ক�োড

জন্ম তারিখ

লিঙ্গ

চ�োখের রঙ

উচ্চতা

ইমেল

DMV বা আইডি NYC নম্বর

পুরুষ

ফু ট

•

আপনার বয়স 16 বছর বা তার বেশি

•

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

•

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

•

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

স্ত্রী

ইঞ্চি

/
স্বাক্ষর

তারিখ

/

নিবন্ধীকরণের জন্য য�োগ্যতা

গুরুত্বপূর্ণ!

এই পত্রটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন:
• নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ�োটদানে নিবন্ধীকৃ ত করণে;
• আপনার নাম এবং/বা ঠিকানা পরিবর্ত নে, আপনার শেষ ভ�োটের পরে যদি ক�োন�ো পরিবর্ত ন হয়ে
থাকে;
• রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া অথবা তালিকাভু ক্তকরণে পরিবর্ত ন।

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

নিবন্ধীকৃ ত হতে আপনাকে অবশ্যই হতে হবে:
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক;
• 	 যে বছর এই পত্র পেশ করবেন সে বছর 31শে ডিসেম্বর আপনাকে 18 বছর বয়সী হতে হবে
(দ্রষ্টব্য: সাধারণ, প্রাথমিক অথবা অন্য নির্বাচন, যেখানে আপনি ভ�োটদান করতে ইচ্ছুক সেই
ভ�োটের তারিখে আপনাকে অবশ্যই 18 বছর বয়সী হতে হবে।);
• একটি নির্বাচনের অন্তত 30 দিন আগে কাউন্টি অথবা নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে;
•	
গুরুতর অপরাধের জন্য জেলে অথবা শর্তাধীন মুক্ত অবস্থায় থাকা চলবে না (যদিনা শর্তাধীন
মুক্তি বা নাগরিকত্বের অধিকারের পুনরুদ্ধার হয়);
• অন্য ক�োথাও ভ�োটদানের অধিকার দাবী করা চলবে না;
• ক�োন�ো আদালত দ্বারা অয�োগ্য বিবেচিত না হলে।

NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729
টেলিফ�োন: 1-800-469-6872;
TDD/TTY ব্যবহারকারীরা নিউ ইয়র্ক স্টেট রিলে 711 তে য�োগায�োগ করুন;
অথবা আমাদের ওয়েবসাইট - www.elections.ny.gov দেখুন
আপনার নিবন্ধীকরণের সিদ্ধান্তের গ�োপনীয়তা বজায় থাকবে এবং ভ�োটদাতার নিবন্ধীকরণ
উদ্দেশ্যের জন্য শুধুমাত্র ব্যবহার হবে। ভ�োটদানে যে ব্যক্তি নিবন্ধীকরণ নির্বাচন করছেন না
এবং যেখানে আবেদন জমা করা হয়েছে, সেই কার্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা গ�োপনীয়তা বজায়
থাকবে এবং শুধুমাত্র ভ�োটদাতার নিবন্ধীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।

আপনার পরিচয় যাচাই
নির্বাচনের দিনের পূর্বে DMV নম্বর (ড্রাইভার্স লাইসেন্স নম্বর অথবা নন-ড্রাইভার্স লাইসেন্স নম্বর) অথবা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা, যা
আপনি 9 নম্বরে বক্সে পূরণ করেছেন, তার মাধ্যমে আমরা আপনার পরিচয় পরীক্ষার প্রচেষ্টা করব।
আপনার যদি DMV অথবা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর না থাকে, তাহলে আপনি একটি ফট�ো ফ�োট�ো আইডি, একটি সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিল, ব্যাঙ্ক
স্টেটমেন্ট, পেচেক, সরকারী চেক বা আপনার এবং ঠিকানা প্রদর্শনকারী অন্য ক�োন�ো সরকারি নথি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি এই পত্রের সঙ্গে এই প্রকার
আইডি-র একটি প্রতিলিপি যুক্ত করতে পারেন।
নির্বাচনের দিনের আগে আমরা যদি আপনার পরিচয় যাচাই করতে অসমর্থ হই তবে যখন আপনি প্রথমবার ভ�োটদান করবেন তখন আপনাকে আইডি বিষয়ে
জিজ্ঞাসা করা হবে।

এই ফর্মটি পূরণ করতে:
মিথ্যা নিবন্ধীকরণ সংগ্রহ করা অথবা নির্বাচনের ব�োর্ডে ভুল তথ্য দেওয়া একটি অপরাধ।

বক্স 9: আপনাকে অবশ্যই একটি বেছে নিতে হবে। ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে, উপরে উল্লিখিত আপনার পরিচয় যাচাই করা অংশ দেখুন।
বক্স 10: আপনি যদি এর আগে ভ�োট না দিয়ে থাকেন তাহলে “বকািটি িে” লিখুন। আপনার যদি মনে না থাকে শেষবার কখন আপনি ভ�োটদান করেছেন
তবে একটি প্রশ্ন চিহ্ন (?) দিন।
যদি আপনি এর আগে অন্য নামে ভ�োট দিয়ে থাকেন তবে সেই নামটি লিখুন। যদি তা না হয়, তবে “একই” লিখুন।
বক্স 11: শুধুমাত্র একটি বক্সে টিক চিহ্ন দিন। রাজনৈতিক দলে নাম লেখান�ো ঐচ্ছিক, তবে ক�োন�ো রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে ভ�োটদান করতে,
ভ�োটদাতাকে অবশ্যই সেই রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে হবে, তবে রাজ্য দলের নিয়মে অন্য কিছু থাকলে অন্য কথা।

