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পৃষ্ঠা 1

নিউইয়র্ক স্টেট স্টটম্পরানর এন্ড নিজেনিনিটি এনিিটযান্স অনিি
(NEW YORK STATE OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE)

স্টর্ি িম্বর

সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা প্রাগ্রাম (SNAP) ষ্টরপপার্ট ফরম পষ্টরবতটন করা
(অিুগ্রহ র্জর স্পষ্টভাজি নিখুি)

আপনার অবস্থার প্কান পষ্টরবতটন হপে আপনাপক অবশ্যই তা জানাপত হপব

তাষ্টরখ: _________________

ষ্টনপে উষ্টিষ্টখত ষ্টনয়মানুযায়়ী।
এই ফরমটি পূরণ করুন এবং ডাকপযাপে পাঠান:
স্থান়ীয় প্জোর নাম, ঠিকানা ও প্র্ষ্টেপফান নম্বর:

রাপক:
ঠিকানা:

পষ্টরবতটন হপে তা জানাপনার দাষ্টয়ত্ব আপনার
অনুগ্রহ কপর রশ্নগুষ্টে ও ষ্টনয়মগুষ্টে সাবধাপন পড়ুন। আপষ্টন যষ্টদ ষ্টনয়পমর অধ়ীপন জানাপনা বাধযতামূেক এমন প্কান
পষ্টরবতটন অবষ্টহত করপত বযর্ট হন, তাহপে আমরা সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা প্রাগ্রাপমর (SNAP) সুষ্টবধার ওভারপপপমপের
পষ্টরমাণ আপনার কাছ প্র্পক সংগ্রহ করার জনয একটি দাব়ী রষ্টতষ্ঠা করপত পাষ্টর।
স্টে পনরির্ক িগুনি আপিাজর্ অিশ্যই োিাজর্ হজি র্া নিজে িযাখযা র্রা হি। আপনি এখজিা স্টেচ্ছায় আপিার SNAP পনরিাজরর
স্টর্াজিা পনরির্ক ি নিষজয় োিাজর্ পাজরি এিং, েনি এই পনরির্ক ি আপিার প্রাপ্ত িুনিধার মাত্রা িৃনি র্জর এিং আপনি এই
পনরির্ক ি োোই র্রজর্ পাজরি, আমরা আপিার িুনিধা িানিজয় নিজিা।
আপষ্টন ষ্টক একজন "সরে়ীকৃত ষ্টরপপার্টার" (6 মাস) বা একজন "প্েঞ্জ ষ্টরপপার্টার"? আপনি "িরিীর্ৃ র্ নরজপাটকার" িা এর্েি "স্টেঞ্জ
নরজপাটকার" র্া োিজর্ এই প্রশ্নগুজিার উত্তর নিজর্ পাজরি।
1. আপনি নর্ অন্তিকর্ী SNAP িুনিধা (TBA)
পাি?



হযাাঁ – 3 পৃষ্ঠায় "TBA" প্ত যান
(2 প্র্পক 8 নম্বর রশ্ন এষ্টড়পয় যান)



না – ষ্টনপে রশ্ন #2 এ যান

2. আপনি নর্ নিউইয়র্ক স্টেট নিউনিশ্ি
ইমপ্রুভজমন্ট প্রজেক্ট (New York State
Nutrition Improvement Project, NYSNIP)
িা র্ম্বাইন্ড অযানিজর্শ্ি প্রজেজক্টর
(NYSCAP) িুনিধািিী পাি?
আপনি নর্ এল্ডানিক নিমনিিাজয়ি অযানিজর্শ্ি
প্রজেক্ট (Elderly Simplified Application
Project, ESAP) িুনিধা পাি?



হযাাঁ – পৃষ্ঠা 3 এ "NYSNIP/NYSCAP" এ যান
(রশ্ন 3 প্র্পক 8 প্ছপড় যান)



না – ষ্টনপে রশ্ন #3 এ যান

3. আপনি নর্ এর্িাজর নর্ি মাি িা র্ার র্ম
িমজয়র েিয SNAP িুনিধার েিয প্রর্যনয়র্?



হযাাঁ – "পেঞ্জ ষ্টরপপাটিটং" এ যান) পৃষ্ঠা 2 এ
যান(রশ্ন 4 প্র্পক 8 প্ছপড় যান))



না – ষ্টনপে রশ্ন #4 এ যান

4. আপিার পনরিাজরর র্াজরা উপানেকর্ আয়
আজে ো আপিার SNAP িুনিধািিীজর্ নহজিি
গণিা র্রা হজচ্ছ?



হযাাঁ – "সরে়ীকৃত ষ্টরপপাটিটং" এ যান পৃষ্ঠা 2 এ
(রশ্ন 5 প্র্পক 8 প্ছপড় যান)



না – ষ্টনপে রশ্ন #5 এ যান

5. আপিার পনরিাজর নর্ প্রাপ্তিয়স্করা (18 িা
র্ার স্টিনশ্ িয়জির) ির্জিই হয় স্থায়ীভাজি
অক্ষম িা র্াজির িয়ি 60 িা র্ার স্টিনশ্?



হযাাঁ – "পেঞ্জ ষ্টরপপাটিটং" এ যান পৃষ্ঠা 2 এ
(রশ্ন 6 প্র্পক 8 প্ছপড় যান))



না – ষ্টনপে রশ্ন #6 এ যান

6. আপিার পনরিার 0 িিার আয় র্জর (0
িিার অস্থায়ী িহায়র্া (Temporary
Assistance) িহ)



হযাাঁ – "পেঞ্জ ষ্টরপপাটিটং" এ যান পৃষ্ঠা 2 এ
(রশ্ন 7 প্র্পক 8 প্ছপড় যান)



না – ষ্টনপে রশ্ন #7 এ যান

7. আপনি নর্ আশ্রয়হীি (আিিনমিাইিি) িা
অনভিািী/স্টমৌিুমী র্ৃ নষর্মী?



হযাাঁ – "পেঞ্জ ষ্টরপপাটিটং" এ যান পৃষ্ঠা 2 এ
(রশ্ন 8 প্ছপড় যান)



না – ষ্টনপে রশ্ন #8 এ যান

8. উপজরর 7টি প্রজশ্নর িি র্টির উত্তজর আপনি
"িা" িজিজেি



পৃষ্ঠা 2-এর উপপর "সরে়ীকৃত ষ্টরপপাটিটং"-এ
যান

 হযাাঁ – পৃষ্ঠা 3 এ “ESAP” এ যান (3 প্র্পক 8
নম্বর রশ্নগুষ্টে প্ছপড় যান)
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পৃষ্ঠা 2

সরে়ীকৃত ষ্টরপপাটিটং ষ্টবষ্টধমাো: "িরিীর্ৃ র্ নরজপাটিকং" নিনধমািার অধীজি SNAP পনরিার নহিাজি, আপনি শুধু নিম্ননিনখর্ নর্িটি পনরনস্থনর্
িযার্ীর্ আপিার পরির্ী পুিঃপ্রর্যয়জির িময় পনরির্ক ি নরজপাটক র্রজর্ হজি:
1. যষ্টদ আপনার পষ্টরবাপরর প্মার্ মাষ্টসক আয় দাষ্টরদ্র্যস়ীমার 130% অষ্টতক্রম কপর, তাহপে আপনাপক 130% স্তর অষ্টতক্রম করার
কযাপেন্ডার মাস প্শ্ষ হওয়ার 10 ষ্টদপনর মপধয এই মাষ্টসক পষ্টরমাণ সামাষ্টজক প্সবা ষ্টডষ্টিক্টপক প্র্ষ্টেপফান কপর, ষ্টেষ্টখতভাপব, অর্বা
সশ্র়ীপর জানাপত হপব। স্টমাট আয় হি র্জরর আজগ এিং অিযািয নিজয়ােয িাি স্টিয়ার পজরর আজয়র পনরমাণ, আপিার স্টের্ র্যাশ্
র্রার িময় আপনি স্টে পনরমাণ পাি র্া িয়। আপিার SNAP িুনিধািিীর েিয স্টোগযর্া নিধকারণ র্রার েিয আমাজির অিশ্যই
স্টমাট আয়: িযিহার র্রজর্ হজি। আপিার র্মী িযাখযা র্রজিি িানরদ্র্য স্তজরর 130% আপিার আয়র্জির এর্টি পনরিাজরর েিয নর্
স্টিাঝায়। আপনি িানরদ্র্যিীমার 130% এর উপজর নর্িা নিধকারণ র্রার েিয আপিার উপােকি োিাও আপনি অিযািয স্টেজর্াজিা আয়
আপিার অনেকর্ স্টমাট আজয়র িাজে স্টোগ র্রজর্ হজি। আজয়র অিযািয উৎজির উিাহরণ হি, আপিার প্রাপ্ত নশ্শু িহায়র্া, স্টির্ারত্ব
িীমা, অস্থায়ী িহায়র্া (Temporary Assistance, TA) স্টপজমন্ট, শ্রনমর্জির ক্ষনর্পূরণ, িামানের্ নিরাপত্তা িুনিধা, িম্পূরর্ নিরাপত্তা আয়
(Supplemental Security Income, SSI) এিং িযনিগর্ প্রনর্িন্ধর্র্ার অেক প্রিাি।
আপিার স্টমাট আয় স্টর্াজিা র্যাজিন্ডার মাজি িানরদ্র্িীমার 130%-এর উপজর োর্জি স্টিটি েনি আপনি োিাজর্ িযেক হি, র্াহজি স্টিই
মাজির পর প্রাপ্ত িমস্ত িুনিধাই ওভারজপজমন্ট িজি নিজিনের্ হজর্ পাজর। ভনিষযজর্ স্টর্াজিা মাজি আপিার স্টমাট আয় েনি
িানরদ্র্যিীমার 130% এর নিজে স্টিজম আজি স্টিজক্ষজত্রও র্াই র্রা হজি।
2. যষ্টদ আপনার পষ্টরবাপরর রতযয়পনর প্ময়াদকাে 6 মাপসর প্েপয় প্বষ্টশ্ হয়: আপিার প্রর্যয়ি পজিকর েয় মাজির স্টের্পজয়জন্ট, আপনি
এর্টি পেকায়ক্রনমর্ প্রনর্জিিি িরম পাজিি ো আপিাজর্ িরম পাওয়ার িশ্ নিজির মজধয স্টিরর্ অিশ্যই স্টিরর্ নিজর্ হজি।
আপিার পনরিাজরর েনি নিজম্ন উনিনখর্ স্টর্াজিা পনরির্ক ি হজয় োজর্, র্াহজি আপিাজর্ েয় মাজির স্টের্পজয়জন্ট আপিাজর্ পাঠাজিা
নরজপাটক িরজম স্টিটি িম্পজর্ক অিশ্যই োিাজর্ হজি।
ছয় মাপসর প্েকপপয়পে আপনাপক অবশ্যই ষ্টরপপার্ট করপত হপব এমন পষ্টরবতটপনর তাষ্টেকা:
• আপিার পনরিাজরর র্াজরা আপয়র প্কাপনা উৎপসর পনরির্ক িিমূহ।
• আপিার পনরিাজরর স্টমাট উপাষ্টজটত আপয় মাজি 100 মানর্ক ি িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• স্টিাশ্যাি নিনর্উনরটি িুনিধা িা স্টির্ার ভার্া প্রভৃ নর্ িুনিধার অধীি আপিার পনরিাজরর স্টমাট সরকাষ্টর উৎস প্র্পক অনুপাষ্টজটত
আপয় মাজি 100 মানর্ক ি িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• প্বসরকাষ্টর উৎস প্র্পক অনুপাষ্টজটত আয় স্টেমি নশ্শু িহায়র্ার স্টপজমন্ট িা স্টিিরর্ানর প্রনর্িন্ধী িীমা স্টেজর্ আপিার পনরিাজরর
স্টমাট অিুপানেকর্ আজয় মাজি 100 িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজরর িাইজরর ষ্টশ্শু সহায়তার জনয আইনত প্য অর্ট অবশ্যই প্পপমে র্রজর্ হজি র্ার পনরির্ক িিমূহ।
• আপনার সপে কারা র্াকপছন স্টিই িংক্রান্ত পনরির্ক িিমূহ।
• আপষ্টন অনয প্কাপনা স্থাপন েপে প্েপে, আপনার নতু ন ঘর ভাড়া বা বন্ধক়ীর খরে, ষ্টহর্/এয়ার-কষ্টন্ডশ্ষ্টনং খরে এবং উপপযাষ্টেতা
বাবদ খরে সম্পপকট জানাপত হপব।
• একটি নতু ন বা ষ্টভন্ন োড়়ী, বা অনযানয যান
•
নেদ, স্টক, বন্ড, বযাংপক র্াকা িা িঞ্চয় প্রনর্ষ্ঠাজি অেক েনি িাজি এিং এখি ির্ি িিজিযর স্টমাট িগি এিং িঞ্চয় 2,500 মানর্ক ি
িিার হয় (আপিার পনরিাজর স্টর্াজিা িয়স্ক িা প্রনর্িন্ধী োর্জি 3,750 মানর্ক ি িিার)।
• আপিার পনরিাজর এমি স্টর্াি পনরির্ক ি োর িজি েনরমািা হজর্ পাজর স্টেমি পৃষ্ঠা 6 এ িনণকর্ আজে।
3. েনি আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজর স্টর্াি নিভক রশ্ীি োিা িুস্থ িিি প্রাপ্তিয়স্ক (Able-Bodied Adult Without Dependents,
ABAWD) োজর্ি, র্াহজি ABAWD স্টর্ র্ার র্াজের িময় প্রনর্ মাজি 80 ঘণ্টার র্ম হজয় স্টগজি স্টিই মাি স্টশ্ষ হিার 10 নিজির মজধয
নিনিক্টজর্ অিশ্যই োিাজর্ হজি। নিনিক্ট স্টিিাজরি প্রজয়ােিীয়র্া পূরজণর েিয ABAWD স্টর্ স্টোগযর্া পূরণ র্জর এমি র্াে প্রিাি
র্রজি র্াজির িাহােয র্রার েিয। েনি আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজরর স্টর্উ ABAWD োজর্ি এিং েনি আপিার পনরিার স্টিিাজরি
ABAWD ওজয়ভার িহ অিয স্টর্াজিা স্থাজি েজি োয় িা েনি ABAWD মজি র্জরি র্ারা ABAWD শ্র্ক াধীি িি র্াহজি ABAWD স্টর্ এই
নিষজয় োিাজর্ হজি।
ষ্টরপপাটিটং ষ্টনয়মগুষ্টে পষ্টরবতটন করুন:
"স্টেঞ্জ নরজপাটিকং" নিনধমািার অধীজি SNAP পনরিার নহজিজি, স্টে মাজি পনরির্ক ি ঘজটজে স্টিই মাজির স্টশ্ষ হিার 10 নিজির মজধয নিজম্নাি
পনরির্ক িগুনির র্ো অবশ্যই োিাজর্ হজি:
• আপিার পনরিাজরর র্াজরা আপয়র উৎপস স্টেজর্াজিা পনরির্ক িিমূহ।
• আপিার পনরিাজরর স্টমাট উপাষ্টজটত আপয় মাজি 100 িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• স্টিাশ্যাি নিনর্উনরটি িুনিধা িা স্টির্ার ভার্া প্রভৃ নর্ িুনিধার অধীি আপিার পনরিাজরর স্টমাট সরকাষ্টর উৎস প্র্পক অনুপাষ্টজটত
আপয় মাজি 100 িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• প্বসরকাষ্টর উৎস প্র্পক অনুপাষ্টজটত আয় স্টেমি নশ্শু িহায়র্ার স্টপজমন্ট িা স্টিিরর্ানর প্রনর্িন্ধী িীমা স্টেজর্ আপিার পনরিাজরর
স্টমাট অিুপানেকর্ আজয় মাজি 100 িিার এর স্টিনশ্ িা র্ম হজি স্টিই পনরির্ক িিমূহ।
• আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজরর িাইজরর ষ্টশ্শু সহায়তার জনয আইনত প্য অর্ট অবশ্যই প্পপমে র্রজর্ হজি র্ার পনরির্ক িিমূহ।
• আপিার িজে কারা র্াকপছন স্টিই িংক্রান্ত পনরির্ক িিমূহ।
• আপষ্টন অনয প্কাপনা স্থাপন েপে প্েপে, আপনার নতু ন ঘর ভাড়া বা বন্ধক়ীর খরে, ষ্টহর্/এয়ার-কষ্টন্ডশ্ষ্টনং খরে এবং উপপযাষ্টেতা
বাবদ খরে সম্পপকট জানাপত হপব।
• একটি নতু ন বা ষ্টভন্ন োড়়ী, বা অনযানয যান
• স্টর্াজিা িয়স্ক িা নেরর্াজির েিয প্রনর্িন্ধী ছাড়া পনরিাজরর িমস্ত িিজিযর স্টমাট িগি এিং িঞ্চয় 2,500 মানর্ক ি িিার হয় অর্বা
স্টর্ািও িয়স্ক িা নেরর্াজির েিয প্রনর্িন্ধী সহ পনরিাজরর িমস্ত িিজিযর স্টমাট িগি এিং িঞ্চয় 3,750 িিার হয় র্াহজি নেদ,
স্টক, বন্ড, বযাপে র্াকা িা িঞ্চয় িংস্থায় অেক িাজি।
• েনি আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজর স্টর্াি নিভক রশ্ীি োিা িুস্থ িিি প্রাপ্তিয়স্ক (ABAWD) োজর্ি, র্াহজি ABAWD-কে র্ার র্াজের
িময় প্রনর্ মাজি 80 ঘণ্টার র্ম হজয় স্টগজি স্টিই মাি স্টশ্ষ হিার 10 নিজির মজধয স্টেিাজর্ স্টর্ অিশ্যই র্া োিাজর্ হজি। নিনিক্ট
স্টিিাজরি প্রজয়ােিীয়র্া পূরজণর েিয ABAWD স্টর্ স্টোগযর্া পূরণ র্জর এমি র্াে প্রিাি র্রজি র্াজির িাহােয র্রার েিয। েনি
আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজরর স্টর্উ ABAWD, োজর্ি এিং েনি আপিার পনরিার স্টিিাজরি ABAWD ওজয়ভার িহ অিয স্টর্ািও স্থাজি
েজি োয় িা েনি ABAWD মজি র্জরি র্ারা ABAWD শ্র্ক াধীি িি র্াহজি র্াহজি ABAWD স্টর্ এই নিষজয় োিাজর্ হজি।
• আপিার পনরিাজর এমি স্টর্াজিা পনরির্ক ি োর িজি েনরমািা হজর্ পাজর স্টেমি পৃষ্ঠা 6 এ িনণকর্ আজে।
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পৃষ্ঠা 3
অন্তবট তী সুষ্টবধা রাপ্ত পষ্টরবাপরর জনয TBA প্েঞ্জ ষ্টরপপাটিটং:
•
আপিার অস্থায়ী িহায়র্া স্টর্ি িন্ধ হওয়ার পর পাাঁে মাি পেকন্ত অন্তিকর্ীর্ািীি SNAP িুনিধা অিযাহর্ োর্জর্ পাজর।
•
অন্তিকর্ী িমজয় আপিাজর্ পনরির্ক িগুনি োিাজর্ হজি িা। আপিার েনি এমি পনরির্ক ি োজর্ ো আপিার িুনিধা িৃনি র্রজর্ পাজর, র্াহজি
আপিার অন্তিকর্ী িময়র্াজির মজধয স্টেজর্াজিা িমজয় এই িািনর্ িুনিধা প্রানপ্তর েিয এর্টি পুিঃপ্রর্যয়জির আজিিি িানখি র্রজর্ আপিার
র্মীর িাজে স্টোগাজোগ র্রজর্ পাজরি। এর্টি োক্ষনরর্ পুিঃপ্রর্যয়জির আজিিি িানখি িা র্রা পেকন্ত এিং িম্পূণক পুিঃপ্রর্যয়ি প্রনক্রয়া িম্পূণক
িা হওয়া পেকন্ত এই িৃনি র্রা োজি িা।
•
অন্তিকর্ীর্ািীি িময় স্টশ্ষ হওয়ার পজর SNAP িুনিধািিী গ্রহণ র্রা অিযাহর্ রাখজর্ পাজরি নর্িা এটি োোইজয়র েিয আপিাজর্ আপিার
অন্তিকর্ীর্ািীি িময় স্টশ্ষ হওয়ার নিজর্ অিশ্যই পুিঃপ্রর্যয়ি র্রজর্ হজি। আপিাজর্ এই পুিঃপ্রর্যয়জির প্রজয়ােিীয়র্া িম্পজর্ক মজি র্নরজয়
স্টিওয়ার েিয আমরা আপিাজর্ এর্টি স্টিাটিশ্ পাঠাজিা। েনি আপনি পুিঃপ্রর্যয়ি িা র্জরি, আমরা আপিাজর্ অিয স্টর্াি স্টিাটিশ্ পাঠাি িা
এিং আপিার SNAP স্টর্ি আমাজির অিশ্যই িন্ধ র্রজর্ হজি।
NYSNIP/NYSCAP এ অংশ্গ্রহণকার়ীপদর জনয NYSNIP/NYSCAP প্েঞ্জ ষ্টরপপাটিটং:
•
আপনি NYSNIP িা NYSCAP এ অংশ্গ্রহণ র্রা শুরু র্রার আিুমানির্ অজধকর্ িময় পার র্রার পজর, আপনি এর্টি “অন্তিকর্ী র্ন্টযাক্ট
িমক” পাজিি ো আপিাজর্ অিশ্যই িম্পূণক র্জর স্টিরর্ নিজর্ হজি।
•

অন্তিকর্ী র্ন্টযাক্ট পত্র োিা আপিার প্রর্যায়জির স্টময়াির্ািীি পনরির্ক িগুনি োিাজিার প্রজয়ােি স্টিই। আপনি স্টেচ্ছায় আপিার নেনর্ৎিার
খরে, আশ্রজয়র খরে, র্াপ/শ্ীর্ার্প-নিয়ন্ত্রজণর খরে, িা ইউটিনিটি খরে িৃনি, িা আপিার আয় হ্রাি হজি র্া নরজপাটক র্রজর্ পাজরি। আপনি
েনি এই পনরির্ক িগুনি নরজপাটক এিং োোই র্জরি ,র্াহজি আপনি আজরা SNAP িুনিধািিী পাওয়ার স্টোগয হজর্ পাজরি। আপনি েনি িািা
িিি র্জরি র্াহজি আপিার ির্ু ি ঠির্ািা োিাজিা আিশ্যর্ িা হজিও র্া োিাজিা উনের্ ,োজর্ আপনি আপিার র্াজে পাঠাজিা স্টর্াি
স্টিাটিশ্ পাওয়া অিযাহর্ রাখজর্ পাজরি।

ESAP-এ অংশ্গ্রহণকার়ীপদর ESAP জনয প্েঞ্জ ষ্টরপপাটিটং:
•

ESAP পনরিারগুনিজর্ িরিীর্ৃ র্ প্রনর্জিিির্ারী নিজিেিা র্রা হয় নর্ন্তু র্াজির অিশ্যই নিম্ননিনখর্ পনরির্ক িগুনি োিাজর্ হজি স্টে
মাজি পনরির্ক িগুনি হজয়জে স্টিই মাি স্টশ্ষ হওয়ার 10 নিজির মজধয
•
•

আপিার িাজে োরা োজর্ি র্াজর্ পনরির্ক ি
পনরিাজর স্টর্উ েনি উপানেক র্ আয় প্রাপ্ত হজর্ শুরু র্জরি

•

েনি পনরিাজরর স্টর্াি িিিয উজিখজোগয পনরমাণ িটানর/েুয়া স্টেজর্ আয় র্জরি, 3750 মানর্ক ি িিার িা র্ার স্টিনশ্, ো িগি
পুরষ্কার নহজিজি প্রাপ্ত এর্টি এর্র্ স্টখিায় র্র িা অিযািয নিজয়াজেযর আজগ।

•

ESAP শুরু হওয়ার 18 মাি পজর আপনি এর্টি র্ন্টযাক্ট স্টিটার পাজিি। আপিাজর্ এই র্ন্টযাক্ট স্টিটার স্টিরর্ নিজর্ হজি িা নর্ন্তু
োইজি র্া র্রজর্ পাজরি এিং অিশ্যই আপিার SNAP িুনিধা িৃনি হওয়ার আজগর স্টর্াি পনরির্ক ি িনেভু ি র্রজর্ হজি।

অস্থায়়ী সহায়তা (TA) ষ্টরপপাটিটং ষ্টনয়মাবে়ী: উপজর উনিনখর্ নিয়মািিী শুধু SNAP এর স্টক্ষজত্র প্রজোেয। েনি আপনি TA-ও গ্রহণ র্জরি, র্াহজিও TA
স্টোগযর্ার প্রশ্নািিী এিং পুিঃপ্রর্যয়জির িময় TA-স্টর্ পনরির্ক জির 10 নিজির মজধয এই পনরির্ক ি িম্পজর্ক োিাজর্ হজি।
কখন এই ফরমটি বযবহার করপবন:
স্টেজর্াজিা প্রজয়ােিীয় িা স্টেচ্ছায় র্রা পনরির্ক ি োিাজর্ এই িরমটি িযিহার র্রা স্টেজর্ পাজর। এোিাও নশ্শু িা প্রনর্িন্ধী প্রাপ্তিয়স্কজির স্টিখাজশ্ািা
র্রার খরজের পনরির্ক ি নরজপাটক র্রজর্, িা আশ্রজয়র খরে পনরির্ক ি হজি আপনি এই িরম িযিহার র্রজর্ পাজরি, আপনি িািা িিি িা র্জর
োর্জিও। এই খরে েনি স্টিজি োয় আপনি আজরা SNAP িুনিধার েিয স্টোগয হজর্ পাজরি।
েনি আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজর স্টর্াি নিভক রশ্ীি োিা িুস্থ িিি প্রাপ্তিয়স্ক (ABAWD) োজর্ি, র্াহজি ABWD স্টর্ র্ার র্াজের িময় প্রনর্ মাজি 80
ঘণ্টার র্ম হজয় স্টগজি স্টিই মাি স্টশ্ষ হিার 10 নিজির মজধয নিিনিক্টজর্ র্া অিশ্যই োিাজর্ হজি। নিনিক্ট স্টিিাজরি প্রজয়ােিীয়র্া পূরজণর েিয
ABAWD স্টর্ স্টোগযর্া পূরণ র্জর এমি র্াে প্রিাি র্রজি র্াজির িাহােয র্রার েিয। েনি আপিার SNAP প্রাপ্ত পনরিাজরর স্টর্উ ABAWD োজর্ি এিং
েনি আপিার পনরিার স্টিিাজরি ABAWD ওজয়ভার িহ অিয স্টর্ািও স্থাজি েজি োয় িা েনি ABAWD মজি র্জরি র্ারা ABAWD শ্র্ক াধীি িি র্াহজি
ABWD স্টর্ এই নিষজয় োিাজর্ হজি।
এই িরমটি িার্, িযাক্স র্রা অেিা উপজর উনিনখর্ িংস্থায় নিজয় আিা উনের্। েনি স্টর্াজিা র্ারজণ আপনি এই িরমটি স্টমইি, িযাক্স িা আিজর্ িা
পাজরি, র্াহজি আপনি myBenefits.ny.gov-এর মাধযজম অি-িাইি পনরির্ক িগুনি োিাজর্ পাজরি িা এই িরজমর পৃষ্ঠা 1-এ োর্া স্টটনিজিাি িম্বজর
আমাজির স্টিাি র্জর োিাজর্ পাজরি।
SNAP প্র্পক রতযাহার - েনি আপনি আর SNAP িুনিধািিী গ্রহণ র্রজর্ িা োি, র্াহজি SNAP-এ অংশ্গ্রহণ র্রা স্টেজর্ িজর আিজর্ এখাজি োক্ষর
র্রুি। আপিার SNAP িুনিধািিী িন্ধ হজি। আপনি েনি মজি র্জরি স্টে SNAP িুনিধািিীর েিয আপিার স্টোগযর্া িম্পজর্ক ভু ি িা অিম্পূণক র্েয
স্টিওয়া হজয়নেি র্াহজি আপিার এই প্রর্যাহাজরর নিরুজি িিাই র্রার অনধর্ার আজে 90 নিজির মজধয এর্টি িযােয শুিানির অিুজরাধ র্জর। আপনি
আপিার প্রর্যাহাজরর পর স্টে স্টর্াি িময় SNAP িুনিধার েিয পুিরায় আজিিি র্রজর্ পাজরি।
X
যষ্টদ আপষ্টন আপনার পষ্টরবাপরর পষ্টরবতট নগুষ্টে সম্পপকট তর্য না জানান যা আপনার জানাপনা বাধযতামূেক, তাহপে আপষ্টন প্যপকাপনা বাড়ষ্টত SNAP
সুষ্টবধাবে়ী এর ফে ষ্টহসাপব পাপবন, তার মূেয আমাপদর পাওনা হপব আপনার কাছ প্র্পক। যষ্টদ আপষ্টন ইচ্ছাকৃ তভাপব তর্য প্োপন কপরন, যখন
আপনার তা জানাপনা আপনার প্েপে বাধযতামূেক, তাহপে আপষ্টন SNAP-এর অপযােয েণয হপত পাপরন এবং আপনার ষ্টবরুপে প্ফৌজদাষ্টর মামো
করা হপত পাপর (সংযুক্ত "SNAP প্পনাষ্টি সতকীকরণ প্দখুন" পৃষ্ঠায় 6)।
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পষ্টরবতটনগুষ্টে জানাপত ষ্টনপের ফমট টি বযবহার করুন
আয় বা আপয়র উৎস পষ্টরবতট ন – আপনি েনি এর্টি িরিীর্ৃ র্ নরজপাটকার হি, র্াহজি আপিার নরজপাটিকং নিনধমািা 2 পৃষ্ঠায় শুরুজর্ িযাখযা র্রা আজে। আপনি
েনি এর্টি স্টেঞ্জ নরজপাটকার হি, র্াহজি আপিার নরজপাটিকং নিনধগুজিা পৃষ্ঠা 2-এ িযাখযা র্রা আজে।
নিজয়াগর্র্ক ার িাম িা
আজয়র উৎি

স্টে িযনি আয় গ্রহণ র্রজেি র্ার িাম

রষ্টত সপ্তাপহ স্টমাট
র্াজের ঘণ্টা, েনি
র্মকরর্ হি

ির্ু ি পনরমাণ

1.

$

2.

$

3.

$

র্র্িার স্টপজয়জেি

পষ্টরবাপর পষ্টরবতট ন - িিোর্র্ নশ্শুিহ আপিার পনরিাজরর ির্ি ির্ু ি িিিযজির নিজম্ন উজিখ র্রুি। এোিাও োরা এজিজেি িা স্টিনরজয় স্টগজেি িা োজির মৃর্ুয
হজয়জে স্টিিি িিজিযর িাম উজিখ র্রুি।
িাম

েন্ম
র্ানরখ

িম্পর্ক

পনরির্ক ি (এর্টিজর্ টির্ নিি)

র্র্ ঘিঘি
স্টপজয়জেি

র্ানরখ

(িাপ্তানহর্, নিিাপ্তানহর্, মানির্)

 পষ্টরবাপর এপসপছন
 পষ্টরবার প্ছপড় প্েপছন
 পষ্টরবাপর এপসপছন
 পষ্টরবার প্ছপড় প্েপছন
 পষ্টরবাপর এপসপছন
 পষ্টরবার প্ছপড় প্েপছন
 পষ্টরবাপর এপসপছন
 পষ্টরবার প্ছপড় প্েপছন

1.
2.
3.
4.

রষ্টত সপ্তাপহ
স্টমাট র্াজের
ঘণ্টা, েনি র্মকরর্
হি

আজয়র
উৎি

$
$
$
$

ঠিকানার পষ্টরবতট ন
ির্ুি স্টমইনিং

ঠির্ািা

নিটি

স্টেট

আপিার রাস্তার ঠির্ািা িা োর্জি আপিার িানির পে নিজিক শ্ প্রিাি র্রুি (েনি আপনি গৃহহীি হি, িাাঁর্া রাখুি)

নেপ স্টর্াি

স্টটনিজিাি িম্বর স্টেখাজি আপিার িাজে
স্টোগাজোগ র্রা োজি
(

)

এনরয়া স্টর্াি

আবাসন খরপে পষ্টরবতট ন - েনি আপনি িািা িিি র্জর োজর্ি, আপিাজর্ অিশ্যই আপিার ির্ু ি খরজের র্ানির্া নিজে নিজর্ হজি। আপনি িািা িিি িা র্জর
োর্জিও, আপনি এই নিভাগ িযিহার র্রজর্ পাজরি আমাজির োিাজর্ স্টে আপিার ভািা, িন্ধর্ীর স্টপজমন্ট িা অিযািয খরে পনরির্ক ি হজয়জে।
আপনি নর্ রুজম এর্া োজর্ি িা স্টশ্য়ার র্জরি?

 হযাাঁ

 না

ভাড়া

হযাাঁ

িা

আপনি নর্ ভাড়া স্টিি?
আপনি নর্ পৃর্কভাপব আপিার ভাড়া স্টেজর্ নিম্ননিনখর্গুনির েিয
টার্া স্টিি ?





হযাাঁ

িা







বন্ধক়ী প্পপমে

হযাাঁ

িা

আপিার নর্ বন্ধক়ী স্টপজমন্ট আজে?





•

নহট ও/িা শ্ীর্ার্প

•

পনরজষিা িযিহার নিি (নিিুযৎ, রান্নার গযাি, আিেক িা ইর্যানি)

আপনি নর্ নিম্ননিনখর্গুনি েিয আপিার বন্ধক়ীর স্টেজর্ পৃর্কভাপব
টার্া স্টিি:
•

িম্পনত্তর উপর র্র

•

িানির িীমা

•

উত্তাপ এিং/িা এয়ার র্নন্ডশ্নিং

•

ইউটিনিটি (নিিুযৎ, রান্নার গযাি, আিেক িা ইর্যানি)

আপনি নর্ স্টির্শ্ি 8 িা অিযািয ভর্ুক নর্প্রাপ্ত আিািজি িিিাি র্রজেি?

হযাাঁ





 হযাাঁ

 অন্তভুক ি

েনি হযাাঁ হয়, খািার নর্
হযাাঁ হজি, মানির্ পনরমাণ নিখুি

 িা

অন্তভুক ি িয়

পনরির্ক ি র্রুি) (এর্টি নেনির্ র্রুি)

 একই  প্বষ্টশ্  কম

$

হযাাঁ হজি, মানির্ পনরমাণ নিখুি

পনরির্ক ি র্রুি) (এর্টি নেনির্ র্রুি)

 একই  প্বষ্টশ্  কম

$

িা

র্রা

হযাাঁ হজি, মানির্ পনরমাণ নিখুি

 $
 $


 িা

পনরির্ক ি র্রুি (এর্টি নেনির্ র্রুি)

 একই  প্বষ্টশ্  কম
 একই  প্বষ্টশ্  কম

আপনি নর্ িরর্ানর আিািজি িাি র্রজেি?

 হযাাঁ

 িা

োষ্টড় বা যানবাহপনর সংখযায় পষ্টরবতট ন - স্টশ্ষ আপনি আমাজির োিিাহি িম্পজর্ক িিকজশ্ষ র্েয স্টিওয়ার পর আপিার পনরিাজরর স্টর্উ নর্ গানি, িার্,
স্টিাট, র্যাম্পার, স্টমাটরিাইজর্ি িা অিয স্টর্াি গানি ক্রয়, নিনক্র িা স্টিিজিি র্জরজেি?
প্রস্তুর্

মজিি

নিমকাজণর িের

েনি নিনক্র হজয় োজর্, র্র্ পনরমাণ স্টপজয়জেি

1.

$

2.

$

3.

$
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সঞ্চপয় পষ্টরবতট ন - আপিার পনরিাজরর িিিযজির এখি প্মার্ র্র্ টার্া আজে র্া উনিনখর্ র্রুি। িগি, স্টিনভংি
অযার্াউন্ট, অযার্াউন্ট স্টের্, ের্, িন্ড িা অিযািয নিনিজয়াগ অন্তভুক ি র্রুি। আপিাজর্ আমাজির িিজর্ হজি েনি আপিার
পনরিাজরর িঞ্চয় 2,250 িিাজরর স্টিনশ্ বৃষ্টে স্টপজয় োজর্ (আপিার পনরিাজরর স্টর্উ 60 িের িয়ি িা র্ার স্টিনশ্ িয়স্ক
িা অক্ষম িজি নিধকানরর্ হজয় োর্জি 3,500 িিাজরর স্টিনশ্)।

$

োইল্ড প্কয়াপর পষ্টরবতট ন, ষ্টনভটরশ়্ীপের যপের খরে বা পষ্টরপশ্াষ্টধত ষ্টশ্শু সহায়তার পষ্টরমাণ- আপিার নশ্শু পনরেেকার নিভক রশ্ীজির পনরেেকার খরে নর্
িিজিজে? েনি র্াই হয়, আপনি আজরা SNAP িুনিধার েিয স্টোগয হজর্ পাজরি।
পনরির্ক ি র্রুি (এর্টি নেনির্ র্রুি)

1.
2.
3.








র্ার েিয?

র্াজর্ টার্া নিজচ্ছি?

আর খরে স্টিই

ির্ু ি পনরমাণ

র্র্ ঘি ঘি আপনি টার্া
স্টিি?

$

খরে আজে
আর খরে স্টিই

$

খরে আজে
আর খরে স্টিই

$

খরে আজে

ষ্টেষ্টকৎসা খরে পষ্টরবতট ন (ডাক্তার, দন্ত ষ্টেষ্টকত্সক, হাসপাতাে, প্রসষ্টক্রপশ্ন ইতযাষ্টদ) – শুধু পুিঃপ্রর্যয়জির িময় আপিাজর্ আপিার নেনর্ত্িার খরে
পনরির্ক জির র্ো োিাজর্ হজি। নর্ন্তু, আপনি স্টেচ্ছায় পনরিাজরর িিিযজির েিয স্টেজর্াজিা িময় আপিার নেনর্ৎিার খরে পনরির্ক ি হওয়ার র্ো োিাজর্
পাজরি, োরা:
•
•
•
•
•
•
•
•

60 িের িা র্ার স্টিনশ্ িয়িী
অক্ষম োমী িা স্ত্রী িা মৃর্ স্টভজটরাজির িন্তাি
িানিজমন্টাি নিনর্উনরটি ইির্াম (SSI) পাজচ্ছি
িামানের্ নিরাপত্তা অক্ষমর্া স্টপজমন্ট পাজচ্ছি
স্টভজটরান্স অক্ষমর্া িুনিধা পাজচ্ছি
িরর্ানর অক্ষমর্ার অিিরর্ািীি িুনিধা পাজচ্ছি
স্টরইিজরাি নরটায়ারজমন্ট অক্ষমর্ার িুনিধা পাজচ্ছি
অক্ষমর্া নভনত্তর্ নেনর্ৎিাগর্ িহায়র্া পাওয়া

আপনি েনি আপিার নেনর্ৎিার খরে িৃনি হিার র্ো োিাি এিং োোই র্জরি, র্াহজি আপনি আজরা SNAP িুনিধা পাওয়ার েিয স্টোগয হজর্ পাজরি।
িাম

খরজের ধরণ

অজেকর পনরমাণ

প্রনর্টি স্টপজমন্ট র্র্ ঘি ঘি প্রজিয় হয়?

$
$
$
$
আপষ্টন ষ্টক আশ্া করপছন প্য পষ্টরবতট নগুষ্টের কর্া আপষ্টন জাষ্টনপয়পছন তা আোম়ী মাপস অবযাহত র্াকপব?

 হযাাঁ

 িা

েনি "না"হয় র্াহজি িযাখযা র্রুি:

আপনার SNAP েৃহস্থাষ্টে সম্পপকট জানাপনার মত আপনার যষ্টদ প্কাপনা পষ্টরবতট ন না র্াপক তাহপে এখাপন টিক ষ্টদন

 স্টর্াজিা

পনরির্ক ি স্টিই

সুষ্টবধাবে়ীর পষ্টরবতটন
আমরা এই িরজম আপিার উত্তর িযিহার র্জর স্টিখজিা আপিার পনরিাজরর িুনিধাগুনি পনরির্ক ি হজি নর্িা। আমরা আপিার িুনিধাগুনি
পনরির্ক ি র্রার আজগ, আপিাজর্ এর্টি স্টিাটিশ্ পাঠাি োজর্ নর্ পনরির্ক ি হজি র্া িযাখযা র্রা হজি। আপনি আমাজির নিিাজন্তর িজে
এর্মর্ িা হজি আমাজির নিিান্তজর্ েযাজিঞ্জ োিাজর্ িযােয শুিানির অনধর্ার আপিার রজয়জে।
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সাষ্টিপমোে ষ্টনউষ্টিশ্ন অযাষ্টসস্টযান্স প্রাগ্রাম (SNAP) জষ্টরমানার সতকটতা
SNAP প্পনাষ্টি সতকীকরণ – SNAP এর েিয আপিার আজিিজির িাজে িম্পনর্ক র্ স্টেজর্াজিা র্েয স্টিিাজরি, স্টেট এিং স্থািীয় র্মকর্র্ক াজির িারা োোই
র্রা হজি। স্টর্াজিা র্েয ভু ি হজি, আপিার SNAP প্রর্যাহার র্রা হজর্ পাজর। েনি আপনি স্টেজিশুজি ভু ি র্েয প্রিাি র্জরি, ো িুনিধািিীর স্টোগযর্াজর্
প্রভানির্ র্জর, র্াহজি স্টিৌেিানর আইজির অধীজি আপিার নিোর হজর্ পাজর। এমি স্টর্উ নেনি স্টপ্রাজিশ্জির িা োনমজির এর্টি শ্র্ক িঙ্ঘি র্রজেি িা নিোর
এিাজর্ পানিজয় স্টিিাজচ্ছি, অেিা স্টর্াজিা অপরাজধর েিয নিোর, আটর্ হওয়া এিাজর্ পানিজয় স্টিিাজচ্ছি এিং িনক্রয়ভাজি আইি প্রজয়াগর্ারীগণ খুাঁেজে, র্ারা
SNAP িুনিধা পাওয়ার স্টোগয িি।
েনি SNAP পনরিাজরর স্টর্াজিা িিিয ইচ্ছার্ৃ র্ স্টপ্রাগ্রাম িঙ্ঘি (Intentional Program Violation, IPV) র্জরজেি িজি প্রমাণ পাওয়া োয়, র্াহজি স্টিই িিিয SNAP
িুনিধা স্টেজর্ নিজম্নাি িমজয়র েিয িনঞ্চর্ হজিি:
• প্রেম SNAP-IPV-র েিয 12 মাি;
• নির্ীয় SNAP-IPV-র েিয 24 মাি;
• প্রেম SNAP-IPV-র েিয 24 মাি, আিাির্ েনি রায় স্টিি স্টে িংনিষ্ট িযনি SNAP িুনিধা িযিহার র্জরজেি িা প্রাপ্ত হজয়জেি নর্ন্তু স্টর্াি নিয়নন্ত্রর্
মাির্/ঔষধ নিক্রয় প্রভৃ নর্ স্টিিজিজির িুনিধাজভাগী (অবিধ মাির্ িা নিনিক ষ্ট স্টর্াি ঔষুধ োর েিয এর্টি িািাজরর স্টপ্রিনক্রপশ্ি প্রজয়ােি হয়);
• 120 মাি েনি স্টিখা োয় স্টে আপনি স্টর্ িা স্টর্াোয় োজর্ি স্টি িম্পজর্ক এর্টি প্রর্ারণামূির্ নিিৃনর্ তর্নর র্রা হজয়জে, এর্ানধর্ SNAP িুনিধা পাওয়ার
েিয এর্ িাজে, েনি িা স্থায়ীভাজি এর্টি র্ৃ র্ীয় IPV-র েিয অজোগয নিধকানরর্ হজয় োজর্ি;
উপরন্তু, এর্টি আিাির্ অনর্নরি 18 মাজির েিয SNAP-এ অংশ্গ্রহণ র্রা স্টেজর্ এর্েি িযনিজর্ নিনষি র্রজর্ পাজরি।
এর্েি িযনিজর্ স্থায়ীভাজি অজোগয স্টঘানষর্ র্রা:
• প্রেম SNAP-IPV; স্টর্াজিা আিাির্ SNAP িুনিধািিী আজেয়াস্ত্র, স্টগািািারুি িা নিজফারর্দ্র্িয ক্রয় অন্তভুক ি এমি স্টিিজিজি িযিহার িা গ্রহণ র্রা
হজচ্ছ িজি র্ার প্রমাজণর উপর নিভক র র্জর;
• পাোজরর অনভজোজগ স্টর্াজিা আিাির্-র্র্ৃক র্ স্টিাষী িািযস্ত র্রার উপর নভনত্ত র্জর প্রেম SNAP-IPV 500 িিাজরর িা র্ার স্টিনশ্ িনিনির্ পনরমাণ
SNAP িুনিধা (পাোজরর অন্তভুক ি অবিধ িযিহার, স্থািান্তর, অনধগ্রহণ, পনরির্ক ি িা SNAP অিুজমািি র্ািক িা অযাজক্সি নিভাইি র্াজে োর্া);
• স্টর্াজিা আিািজর্র রাজয়র উপর নভনত্ত র্জর নির্ীয় SNAP-IPV স্টে িযনি নিয়নন্ত্রর্ পিােক নিক্রজয়র িাজে েনির্ স্টিিজিজি SNAP িুনিধািিী িযিহার
র্জরজেি িা িুনিধািিী স্টপজয়জেি (অবিধ মাির্ িা নিনিক ষ্ট ওষুধ োর েিয এর্টি িািাজরর স্টপ্রিনক্রপশ্ি প্রজয়ােি হয়);
• র্ৃ র্ীয় SNAP ইচ্ছার্ৃ র্ স্টপ্রাগ্রাজমর িিকপ্রর্ার িঙ্ঘি।
জ্ঞার্িাজর িযিহার, স্থািান্তর, অনধগ্রহণ, পনরির্ক ি িা SNAP অিুজমািি র্ািক রাখা িা অযাজক্সি নিভাইি রাখার অপরাজধর েিয স্টিাষী িািযস্ত স্টর্াি িযনির 20
িেজরর র্ারািাি িা 250,000 িিার পেকন্ত েনরমািা িা উভয় িজে র্রা হজর্ পাজর। প্রজোেয স্টিিাজরি ও রাজেযর আইজির অধীজি স্টিই িযনির নিোর হজর্ পাজর।
আপিাজর্ SNAP এর েিয অজোগয পাওয়া স্টেজর্ পাজর িা এর্টি IPV র্জরজেি িজি পাওয়া স্টেজর্ পাজর েনি:
• আপনি এর্টি নমেযা িা নিভ্রানন্তর্র নিিৃনর্, িা ভু ি প্রনর্নিনধত্ব, র্েয স্টগাপি র্জরি িা িা োিাি স্টোগযর্া অেকজির েিয িা আজরা িুনিধা পাওয়ার েিয; িা
• ইচ্ছার্ৃ র্ভাজি পণয খানরে র্রা এিং আমাির্ পনরমাজণর েিয র্জন্টইিার স্টিরর্ নিজয় িগি প্রানপ্তর অনভপ্রাজয় SNAP িুনিধািিী িম্বনির্ স্টর্াজিা পণয
ক্রয় র্রা; িা
• SNAP িুনিধা, অিুজমানির্ র্ািক িা ইজির্িনিক্স স্টিনিনিট িান্সিার (Electronic Benefit Transfer, EBT) নিজেজমর অংশ্ নহজিজি পুিরায় িযিহার র্রা
োয় এমি িনের িযিহার, উপস্থাপিা, স্থািান্তর, নিজের েিয িংগ্রহ র্রা, গ্রহণ র্রা, প্রনক্রয়ার্রণ র্রার উজেজশ্য এমি স্টর্াজিা র্াে র্রা িা র্রার
স্টেষ্টা র্রা ো স্টিিাজরি িা স্টেট আইজির িঙ্ঘি নহজিজি গণয হয়।
উপরন্তু, নিজম্নাি র্ােগুজিা অিিুজমানির্ এিং এিি র্াজের িজি আপিাজর্ SNAP িুনিধা প্রানপ্তর অজোগয গণয র্রা হজর্ পাজর এিং/অেিা েনরমািা িা শ্ানস্ত
স্টিওয়া হজর্ পাজর:
• এমি EBT র্ািক আপিার িযিহার র্রা িা আপিার র্াজে োর্া স্টেগুনি আপিার িয় িা োর িযিহাজর র্ািক মানিজর্র অিুমনর্ স্টিই অেিা
• অযািজর্াহি িা নিগাজরজটর মজর্া খািয িয় এমি িস্তুগুনি স্টর্িার স্টক্ষজত্র SNAP িুনিধা িযিহার র্রা অেিা পূজিকই স্টক্রনিজট স্টর্িা খাজিযর েিয অেক
প্রিাি র্রা অেিা
• অিয র্াউজর্ িগি, আজেয়াস্ত্র, স্টগািািারুি িা নিজফারর্, িা মািজর্র নিনিমজয় আপিার ইজির্িনির্ স্টিনিনিট িান্সিার (EBT) র্ািক িযিহার র্জর,
োরা SNAP পনরিাজরর িিিয িয় এমি িযনিিজগকর েিয খািার ক্রয় র্রজর্ স্টিওয়া।
েনি আপনি আপিার ো পাওয়া উনেৎ র্ার স্টেজয় স্টিনশ্ SNAP িুনিধািিী পাি (ওভারজপজমন্ট), আপিাজর্ অিশ্যই িািনর্ িুনিধািিী স্টিরর্ নিজর্ হজি। েনি
আপিার মামিাটি েিমাি হজয় োজর্ র্াহজি আমরা আপিার প্রাপয ভনিষযজর্র SNAP িুনিধা স্টেজর্ অনর্নরি স্টপজমন্টটি স্টিরর্ স্টিি। েনি আপিার স্টর্ি িন্ধ
হজয় োয়, র্াহজি আপনি আপিার অযার্াউজন্ট অিনশ্ষ্ট স্টর্াজিা অিযিহৃর্ SNAP িুনিধা নিজয় ওভারজপজমন্ট পনরজশ্াধ র্রজর্ পাজরি, অেিা আপনি িগজি
পনরজশ্াধ র্রজর্ পাজরি।
েনি আপিার এর্টি ওভারজপজমন্ট োজর্ ো স্টিরর্ স্টিওয়া হয়নি, র্াহজি র্া স্টিিাজরি িরর্াজরর েয়ংনক্রয় িংগ্রহিহ িংগ্রজহর েিয স্টরিার র্রা হজি।
স্টিিাজরি িুনিধা (স্টেমি স্টিাশ্াি নিনর্উনরটি) এিং টযাক্স নরিান্ড ো আপনি পাওয়ার স্টোগয র্া ওভারজপজমন্ট স্টিরর্ নিজর্ স্টর্জট স্টিওয়া হজর্ পাজর। এোিাও
ঋণটি প্রনক্রয়ার্রণ োজেকর অন্তভুক ি র্রা হজি।
আপিার EBT অযার্াউন্ট স্টেজর্ অপিানরর্ স্টর্াজিা SNAP িুনিধািিী ির্ক মাি ওভারজপজমন্ট র্মাজর্ িযিহার র্রা হজি। আপনি েনি আিার SNAP এর েিয
আজিিি র্জরি, এিং আপনি স্টে টার্া ধার র্জরজেি র্া পনরজশ্াধ িা র্জর োজর্ি স্টিজক্ষজত্র আপনি িুনিধািিী পুিরায় স্টপজর্ শুরু র্রজি আপিার SNAP িুনিধা
র্জম োজি। আপনি ের্টু কু র্ম িুনিধা পাজিি ওই িময় আপিাজর্ র্া োনিজয় স্টিওয়া হজি।
রতযয়ন
স্টগাপি র্রার িা নমেযা র্েয স্টিওয়ার শ্ানস্ত িম্পজর্ক আনম অিগর্। আনম এও িুনঝ স্টে আনম আমার পনরিাজরর পনরির্ক ি িম্পূণকভাজি িা
োিাজিার র্ারজণ আনম স্টে িািনর্ SNAP িুনিধািিী পাজিা র্া আমার ধার নহজিজি োর্জি। এখাজি োিাজিা স্টেজর্াজিা পনরির্ক ি প্রজয়ােি
হজি আনম প্রমাণ র্রজর্ রানে। এই িরজমর উত্তরগুজিা িঠির্ এিং আমার োিামজর্ িম্পূণক। আনম িুঝজর্ পারনে স্টে আমার োক্ষরটি
আমার প্রিত্ত র্েয োোইজয় স্টিিাজরি, রােয এিং স্থািীয় র্মকর্র্ক াজিরজর্ অিযািয িযনি িা প্রনর্ষ্ঠাজির িাজে স্টোগাজোগ র্রার অিুজমািি
প্রিাি র্জর।
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