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গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামে আমেদন
আপনন যনদ অন্ধ হন ো আপনার দৃষ্টিশক্তি গুরুতরভামে েযাহত হয়
এেং নেকল্প ফরেযামে এই আমেদনষ্টে রময়াজন হয়, তাহমল আপনন
আপনার সাোক্তজক পনরমেো প্জলা প্েমক একষ্টে অনুমরাধ করমত
পামরন। কী ধরমনর পদ্ধনত উপলভয এেং নকভামে আপনন একষ্টে
নেকল্প পদ্ধনতমত একষ্টে আমেদনপমের অনুমরাধ জানামত পামরন প্স
সম্পমকে অনতনরি তমেযর জনয, সংযুি ননমদেনশকা প্দখুন ো
www.otda.ny.gov পনরদশনে করুন।
আপনন অন্ধ হমল ো আপনার গুরুতর দৃষ্টিশক্তির সেসযা োকমল,
আপনন নক নেকল্প ফরেযামে নলনখত প্নাষ্টেশ প্পমত চান?
____ হযাাঁ
____ না
যনদ "হযাাঁ" হয়, আপনন প্য ধরমনর ফরেযাে চান তা নচনিত করুন:
___ েড় হরমফ েুদ্রণ

___ প্েো নসনে

___ অনেও নসনে

___প্েইল, আপনন যনদ দানে কমরন প্য অনযানয নেকল্প পদ্ধনত
আপনার জনয সোন কাযকর
ে
নয়।
আপনার যনদ অনয োসস্থামনর রময়াজন হয়, অনুগ্রহ কমর আপনার
সাোক্তজক পনরমেো প্জলার সামে প্যাগামযাগ করুন।
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গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামে আমেদন
অনুগ্রহ কমর আমেদনপমের নপছমনর নদমকর সংযুি ননমদেনশকাষ্টে পড়ুন। সকল প্রশ্নের উত্তর দিন। ছায়াযুি অংশ্নে দিখশ্নেন না অনুগ্রহ কশ্নর স্পষ্টভাশ্নে নরন্ট করুন
এেং 5ম পেশ্নে ফমটি
ম স্বাক্ষর করুন। ননমচর সাদা েক্সগুনল নীল ো কামলা কানলমত সম্পূণ েকরুন।
AGENCY USE ONLY

আেনার সহায়তা প্রশ্নয়ােন হশ্নি উেশ্নরর এশ্নেন্সিশ্নত প াগাশ্ন াগ করুন

DSS

OFA/ALTERNATE CERTIFIER

DATE RECEIVED

DATE RECEIVED

AGENCY USE ONLY
APPLICATION DATE

OFFICE

UNIT ID

WORKER ID

CASE TYPE CASE NUMBER
 REGULAR
 EMERGENCY

CASE NAME

 HEATING EQPT
 CLEAN & TUNE

VERS.

 COOLING
 OTHER___________

প্সকশন 1: পনরোমরর গঠন

আমেদনকারীর তেয
নাশ্নমর প্রথম অংে

মাশ্নের
আিযক্ষর

েিেী

অনয নাে

অনয প্যসে নামে পনরনচত প্সগুনল হল:

অনয নাে

েতমমান রাস্তার টিকানা

পেি

REGISTRY NUMBER

অযাোিম শ্নমন্ট # েহর

ন্সেে পকাড

কাউদন্ট

এই ষ্টঠকানায় কতনদন েসোস করমছন?

দিশ্ননর পেিা আদম প নম্বশ্নর প াগাশ্ন াগ করশ্নত োরে (এদরয়া পকাড + পফান নং)

পফান করার সেশ্নেশ্নয়
ভাশ্নিা সময়

েছর__________

োস__________

সাক্ষাৎকাশ্নরর প্রশ্নয়ােন হশ্নি, আমার েছন্দ:

 পফাশ্নন সাক্ষাৎকার

 সেরীশ্নর সাক্ষাৎকার

আেদন পকান ভাষায় কথা েিশ্নত েছন্দ কশ্নরন?
আেদন পকান ভাষায় েড়শ্নত েছন্দ কশ্নরন?
আেনার দক দেনামূশ্নিয পিাভাষী পসো প্রশ্নয়ােন?
আোর োক ষ্টঠকানা (উপমরর প্েমক আলাদা হমল) হল:
অযাোিম শ্নম েহর
ন্ট #

টিকানা

আপনন নক আমগ কখনও গৃহ জ্বালানী সহায়তা প্রাগ্রামের ( HEAP) জনয আমেদন কমরমছন?
হযাাঁ হশ্নি, সেশ্নেষ
ম
আশ্নেিশ্ননর তাদরখ দিখুন

কাউদন্ট

পেি

ন্সেে পকাড

 হযাাঁ  না



আেদনসহ এই োদড়শ্নত েতমমাশ্নন েসোসকারী সকলমক তানলকােদ্ধ করুন ( শ্নকউ না থাকশ্নি, আপনার নামের ননমচ প্কউ প্নই নলখুন):
CD LN

নাশ্নমর প্রথম অংে

মাশ্নের
আিযক্ষর

দিঙ্গ েদরেয় (ঐন্সিক)
েুরুষ, নারী, নন-োইনাদর, X,
আমার সাশ্নথ
ট্রািশ্নেন্ডার, োনাশ্নত অদনি্েছুক,
সম্পকম
মাস দিন েছর েুং/ দভন্ন েদরেয় ( অনুগ্রহ কশ্নর ের্না
ম
স্ত্রী
করুন)
েন্ম তাদরখ

েিেী

দিঙ্গ

পসােযাি দসদকউদরটি
নম্বর

ননজ

1 01
1 02
1 03
1 04
1 05
1 06

আপনার পনরোমর আমরা সদসয োকমল, অনুগ্রহ কমর একষ্টে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুি করুন।
আপনার পনরোমরর প্কান সদসয নক অন্ধ ো অক্ষে?

 হযাাঁ 

নাগদরক/োতীয় ো
প াগয েদহরাগত

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

পনরোমর প্োে সদসয সংখযা: ___________________

না হযাাঁ হশ্নি, পক?___________________________________________________________

আপনন ো আপনার ষ্টঠকানায় োকা প্কউ নক সম্প্রনত সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কেসূ
ে নচর ( SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, SNAP) জনয আমেদন কমরমছন ো পান?

 হযাাঁ  না

হযাাঁ হশ্নি, পক?___________________________________________ পকস নম্বর __________________________

আপনন ো আপনার ষ্টঠকানায় োকা প্কউ নক সম্প্রনত সােনয়ক সহায়তার (TEMPORARY ASSISTANCE) জনয আমেদন কমরমছন ো পান?
 হযাাঁ  না

হযাাঁ হশ্নি, পক?___________________________________________ পকস নম্বর __________________________

আপনার পনরোমরর প্কান সদসয নক প্ভমেরান?

 হযাাঁ  না

হযাাঁ হশ্নি, পক?__________________________________________________________
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প্সকশন 2: আোস – শুধু () একষ্টে েশ্নে টিক দিন
োনড়র োনলক
একক পনরোমরর োনড় ো স্থানান্তরমযাগয োনড়
েহু পনরোমরর োনড়; ইউননমের সংখযা নলখুন ____
সেোয়/কনমোনেননয়ামের োনলক
সারাজীেমনর জনয প্যৌে োনলকানা/েযেহার
অনযানয
আনে অনয একজমনর সামে েসোস কনর এেং েযয় ভাগ কমর ননই
আনে একষ্টে ঘমরর জনয অে েরদান কনর
আনে একষ্টে ঘর এেং খাওয়ার জনয অে রদান
ে
কনর
ইউষ্টেনলষ্টে ভাতা পান?
স্থায়ী প্হামেল/প্োো্মেল
আোসমনর অনযানয পনরনস্থনত _______________________________

ভাড়াষ্টেয়া
েযক্তিগত োনড়, অযাপােে মেন্ট ো স্থানান্তরমযাগয োনড়
ভতত নে করাপ্ত ভাড়া
প্েসরকানর ভতত নে করাপ্ত আোস
সরকানর আোসন রকল্প ো রেীনমদর আোসন
সরকানর ভতত নে করাপ্ত আোসন
আপনন নক একষ্টে হাউক্তজং এেং আোন
ে
প্েমভলপমেন্ট (HUD)
হযাাঁ হযাাঁ হমল, কত ___________ োনকেন েলার

না

আোর োনসক ভাড়া ো েন্ধকী প্পমেমন্টর পনরোণ:
োনকেন েলার ________________________

প্নই

রমযাজয হমল, আনে প্য অযাপােে মেন্ট নেক্তডং ো আোসন রকমল্প েসোস কনর তার নাে হল:
___________________________________________________________________________________
আপনন ো আপনার পনরোমরর প্কউ নক একষ্টে রেীন নাগনরক হওয়ার জনয ভাড়া েৃক্তদ্ধ প্েমক ছাড় ( SENIOR CITIZEN RENT INCREASE
EXEMPTION, SCRIE) পান?
হযাাঁ

না

প্সকশন 3 নহে এেং ইউষ্টেনলষ্টে তেয
1.

আপনন নক নহমের জনয আলাদা অে রদান
ে
কমরন?

হযাাঁ - ননমচ তেয পূরণ করুন

না

আোর নহমের েূল উৎস হল:
প্রাকৃদতক গযাস

জ্বািানী পতি

বেিুযদতক

কয়িা ো তু ষ

কয়িা ো কাি

পকশ্নরাদসন

প্রশ্নেন ো পোতিেন্সন্দ গযাস

অনযানয ____________________

আমার জ্বািানী িযাঙ্ক:

দনেস্ব িযাঙ্ক

দহটিং দেি দক আেনার নাশ্নম?

দমিার ক্ত
ু িযাঙ্ক
হযাাঁ

না

না হশ্নি, কার নাশ্নম দেি আশ্নস: ________________________________________
দেিটি েদরশ্নোধ করার েনয আেদন দক প্রতযক্ষভাশ্নে িায়েদ্ধ?

আেনার সাশ্নথ সম্পকম: ______________________________________

হযাাঁ

না

আেনার দহটিং পকাম্পাদনর নাম হি: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
আেনার দহটিং পকাম্পাদনর টিকানা: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
আেনার দহটিং অযাকাউন্ট নম্বর হি: ________________________________________________________________________________

2.

নহে ছাড়াও আপনন নক ইউষ্টেনলষ্টেগুনলর জনয আলাদা একষ্টে ইমলকষ্টিক নেল পনরমশাধ কমরন?
হযাাঁ - ননমচর তেয সম্পূণ েকরুন
হযাাঁ হমল, ইমলকষ্টিক নেলষ্টে নক আপনার নামে?

না
হযাাঁ

না

না হশ্নি দেশ্নি থাকা নাম __________________________________________________

আেনার দেিুৎ অযাকাউন্ট নম্বর (আেনার একটি থাকশ্নি) হি: _______________________________________________________________________
আপনার ইউষ্টেনলষ্টে প্কাম্পাননর নাে হল: ________________________________________________________
ফামনসষ্ট
ে ে চালামত নক নেদুযৎ রময়াজন?

3.

হযাাঁ

না

আপনার অযাপােে মেমন্ট োমোস্ট্যাে
ে
অপামরে করমত নক নেদুযৎ রময়াজন?

হযাাঁ

না

আপনার ভাড়ার েমধয নক নহে এেং নেদুযৎ দুমোই অন্তভত ি
ে ?

হযাাঁ

না
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প্সকশন 4: গৃহস্থানলর প্োে আয়

পনরোমরর সেস্ত সদমসযর প শ্নকাশ্ননা আয় উশ্নেখ করুন। সমস্ত অথ অেেযই
ম
প শ্নকাশ্ননা দডডাকেশ্ননর আশ্নগর প্োে োনসক আয় দহসাশ্নে উশ্নেখ করশ্নত হশ্নে।
প্রশ্নয়ােশ্নন অদতদরক্ত দেি সং ুক্ত করুন।
আশ্নয়র ধরন

রনতষ্টে ( √ ) এর
জনয হযাাঁ ো না
নলখুন

হযাাঁ হশ্নি, অশ্নথরম েদরমার্ দিখুন

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
পসােযাি দসদকউদরটির নম্বর
মাদকমন ডিার
 হযাাঁ

 না

পমদডশ্নকয়ার োিম B এেং D এর েূশ্নে ম

অদতদরক্ত তথয

পক োন?

দনশ্নেরগুদির েনয আেনার প্রিত্ত
অশ্নথরম েদরমার্ দনশ্নিমে করুন:
পমদডশ্নকয়ার
োিম B:
পমদডশ্নকয়ার
োিম D:

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
পসাোি দসদকউদরটি দডেযাদেদিটির েদরমার্
মাদকমন ডিার
 হযাাঁ

 না

পমদডশ্নকয়ার োিম B এেং D এর েূশ্নে ম

দনশ্নেরগুদির েনয আেনার প্রিত্ত
অশ্নথরম েদরমার্ দনশ্নিমে করুন:
পমদডশ্নকয়ার
োিম B:
পমদডশ্নকয়ার
োিম D:

 হযাাঁ

 না

সাদিশ্নমন্টাি দসদকউদরটি ইনকাম ( SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI)
মেুদর

 হযাাঁ

 না

গত 4 সপ্তামহর মেুদরর রদসি েমা করুন।

দ্রষ্টেযঃ

মাদসক অশ্নথরম েদরমার্ গর্না করার েনয প্োে সাপ্তানহক অশ্নথরম
েদরমার্শ্নক 4.333333 দিশ্নয় গুর্ করা হয়।
মাদসক অশ্নথরম েদরমার্ গর্না করার েনয পানক্ষক প্োে অমেরে
েদরমার্শ্নক 2.166666 দিশ্নয় গুর্ করা হয়।

পেনেন/অেসর পেসরকাদর এেং/অথো সরকাদর
 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার
সাপ্তাদহক মাদকমন ডিার
োদক্ষক মাদকমন ডিার
 মাদসক মাদকমন ডিার
 অধ-মাদসক
ম

দনশ্নয়াগকারী

সাপ্তাদহক মাদকমন ডিার
োদক্ষক মাদকমন ডিার
 মাদসক মাদকমন ডিার
 অধ-মাদসক
ম

দনশ্নয়াগকারী

সাপ্তাদহক মাদকমন ডিার
োদক্ষক মাদকমন ডিার
 মাদসক মাদকমন ডিার
 অধ-মাদসক
ম

দনশ্নয়াগকারী

 সাপ্তাদহক মাদকমন ডিার
োদক্ষক মাদকমন ডিার
 মাদসক মাদকমন ডিার
 অধ-মাদসক
ম

দনশ্নয়াগকারী

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

পেনসশ্ননর উতি্স

পভশ্নিরাশ্ননর সুদেধা

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

প্রদতেন্ধকতা পেসরকাদর ো দনউইয়কম পেি

পমাি সাপ্তাদহক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

উৎস

েদরোশ্নরর োইশ্নরর কাশ্নরার পথশ্নক অেিান

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

অেিানকারীর নাম

দেশু সহায়তা

পমাি সাপ্তাদহক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

উৎস

েন্ধকী, ইউটিদিটি দেি, ইতযাদির েনয পেশ্নমন্টসহ পখারশ্নোষ/স্ত্রীর পথশ্নক োওয়া
সহায়তা

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

উৎস

ভাড়া পথশ্নক আয় অযাোিম শ্নমন্ট, গযাশ্নরে, েদম, ইতযাদি

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

ভাড়ার ধরন

ঘর/খাওয়া িাওয়া ( প্রাপ্ত) ইতযাদি

পমাি মাদসক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

রুম/শ্নোডমাশ্নরর নাম

কমোরীর
ম
ক্ষদতেূরর্

পমাি সাপ্তাদহক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

পেকারত্ব সুদেধােিী

পমাি সাপ্তাদহক অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

শুরুর তাদরখ:
পেশ্নষর তাদরখ:

 হযাাঁ

 না

 হযাাঁ

 না

পসদভংস, পেদকং, সাটিম দফশ্নকি অফ দডশ্নোন্সেি ( CD), মাদন মাশ্নকমি অযাকাউন্ট,
েক, েন্ড, দসদকউদরটি। IRA, অযানুইটি, এেং 401K দডদিদেউেন।

পমরর পৃষ্ঠায় তেয নদন
অশ্নথরম েদরমার্
মাদকমন ডিার

অনয পকাশ্ননা উতি্স পথশ্নক দক আর পকাশ্ননা আয় আশ্নছ?
েযাখযা সং ুক্ত করুন

উৎস

স্ব-দন ুন্সক্ত আয়__________________________
েযেসার ধরন _______________________________________
 হযাাঁ

 না

দি হযাাঁ হয়, আেদন েতমমান েছশ্নরর পফডাশ্নরি িযাে দরিান পথশ্নক
ম
ো এই েছর েমা দিশ্নয় না থাকশ্নি আশ্নগর েছশ্নরর দরিান পথশ্নক
ম
আেনার স্ব-দন ুন্সক্ত আয় দহসাে করশ্নত
োরশ্নেন, ার মশ্নধয আেনার আশ্নেিশ্ননর দতন ( 3) মাস েূে মে ন্ত
ম সকি প্রশ্ন ােয তফদসি অন্তভু ক্ত
ম থাকশ্নে। অনুগ্রহ কশ্নর একটি উোয় পেশ্নছ দনন:
 ফাইি করা পফডাশ্নরি িযাে দরিান ম

 দতন মাস

পক োন
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আেনার েদরোশ্নর দক 18 েছর ো তার েয়সী পকউ আশ্নছন ার পকাশ্ননা উতি্স পথশ্নক পকাশ্ননা আয় প্নই?
 হযাাঁ, আয় না থাকা সিসযশ্নির নাম দিখুন:
 না

আেনার েদরোশ্নর দক পকাশ্ননা েূর্-সমশ্নয়র
ম
দনভমরেীি হাইস্কুি ো কশ্নিশ্নে েড়া দেক্ষাথী আশ্নছন?
 হযাাঁ, সিসযশ্নির নাম দিখুন :
 না

সুদ এেং নেননময়ামগর প্েমক আয়
প্রদতটি অযাকাউন্ট েৃথকভাশ্নে দিখুন। প্রশ্নয়ােশ্নন অদতদরক্ত দেি সং ুক্ত করুন।

প্রাপ্ত েদরমার্
এখন-ে ন্তম কত েছর

উৎস

পসদভংস, পেদকং, সাটিম দফশ্নকি অফ দডশ্নোন্সেি, মাদন মাশ্নকমি অযাকাউন্ট ইতযাদির
মাদকমন ডিার
পথশ্নক প্রাপ্ত সুি

েযাংশ্নকর নাম

পসদভংস, পেদকং, সাটিম দফশ্নকি অফ দডশ্নোন্সেি, মাদন মাশ্নকমি অযাকাউন্ট ইতযাদির
মাদকমন ডিার
পথশ্নক প্রাপ্ত সুি

েযাংশ্নকর নাম

পসদভংস, পেদকং, সাটিম দফশ্নকি অফ দডশ্নোন্সেি, মাদন মাশ্নকমি অযাকাউন্ট ইতযাদির
মাদকমন ডিার
পথশ্নক প্রাপ্ত সুি

েযাংশ্নকর নাম

পসদভংস, পেদকং, সাটিম দফশ্নকি অফ দডশ্নোন্সেি, মাদন মাশ্নকমি অযাকাউন্ট ইতযাদির
মাদকমন ডিার
পথশ্নক প্রাপ্ত সুি

েযাংশ্নকর নাম

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

মাদকমন ডিার

দডদভশ্নডন্ডগুদির উতি্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

মাদকমন ডিার

দডদভশ্নডন্ডগুদির উতি্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

মাদকমন ডিার

দডদভশ্নডন্ডগুদির উতি্স

েক, েন্ড, দসদকউদরটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদভশ্নডন্ড

মাদকমন ডিার

দডদভশ্নডন্ডগুদির উতি্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদিদেউেন

মাদকমন ডিার

দডদিদেউেশ্ননর উতি্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদিদেউেন

মাদকমন ডিার

দডদিদেউেশ্ননর উতি্স

IRA, 401K, অযানুউটি, ইতযাদি পথশ্নক দডদিদেউেন

মাদকমন ডিার

দডদিদেউেশ্ননর উতি্স

অনুমোনদত রনতনননধ
আেনার োদরোদরক েদরদিদত সম্পশ্নকম োশ্ননন এমন কাউশ্নক আেদন আেনার অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ দনশ্নয়াগ করশ্নত োশ্নরন। আেনার
অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ া করশ্নত োরশ্নেন: আেনার HEAP আশ্নেিনেত্র েূরর্ কশ্নর েমা করা, এশ্নেন্সির সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করা এেং আেনার
কমীর সাশ্নথ কথা েিা, আেনার পকস ফাইশ্নির প াগযতার তশ্নথয অযাশ্নেস োওয়া, আেনার হশ্নয় সে ফম ম েূরর্ করা, নদথেত্র প্রিান করা,
এশ্নেন্সির দসদ্ধাশ্নন্তর দেরুশ্নদ্ধ আশ্নেিন করা। তথাদে আেনাশ্নক অেেযই এই আশ্নেিনেশ্নত্র স্বাক্ষর করশ্নত হশ্নে। আেদন আেনার অনুশ্নমাদিত
প্রদতদনদধর দন ুন্সক্ত প্রতযাহার না কশ্নর দনশ্নি েতমমান HEAP পমৌসুশ্নমর েনয তার দন ুন্সক্ত কা কর
ম
থাকশ্নে। প্রশ্নতযক HEAP পমৌসুশ্নম আেনাশ্নক
ন্সেজ্ঞাসা করা হশ্নে আেদন একেন অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ দন ক্ত
ু করশ্নত োন দকনা।
আদম একেন অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ দন ক্ত
ু করশ্নত োই।
অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধর নাম:

হযাাঁ - দনশ্নে তথয েূরর্ করুন না
টিকানা ও পফান নম্বর:

অনুগ্রহ কমর আমেদনপমের 5ে পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করুন
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প্সকশন 5: গুরুত্বপূণ েনেজ্ঞনপ্তসেূহ
গুরুত্বপূণ নেজ্ঞনপ্ত
ে

আেনার পেশ্নন রাখা উদেত প HEAP সুদেধার পেশ্নমশ্নন্টর েনয সীদমত অথ ম উেিভয। উেিভয অথ ম একোর পেষ হশ্নয় পগশ্নি, পকাশ্ননা সুদেধা ইসুয করা হশ্নে না। তাই,
আেনাশ্নক ত েীঘ্র সম্ভে আেনার আশ্নেিন সম্পূর্ কশ্নর
ম
েমা পিওয়ার েরামে পিওয়া
ম
হয়।
েযক্তিগত প্গাপনীয়তা আইন – ক্লাময়ন্টমদর জনয নেজ্ঞনপ্ত
পেশ্নির েযন্সক্তগত পগােনীয়তা সুরক্ষা আইন ( State’s Personal Privacy Protection Law), া 1 পসশ্নেম্বর, 1984 এ কা কর
ম হশ্নয়দছি, েশ্নি প আেদন আমাশ্নির এেং
আেনার েদরোর সম্পশ্নকম আমাশ্নির া তথয দিশ্নয়শ্নছন তা দিশ্নয় প্রশ্নিে কী করশ্নে। আমরা পসই তথযগুশ্নিা েযেহার কশ্নর গৃহ জ্বািাদন সহায়তা কমসূম দের েনয আেদন
প াগয দকনা, এেং দি তা হন, তশ্নে তা কতিু কু তা খুশ্নাঁ ে পের করে। আইন দেভাশ্নগর প ধারাটি আমাশ্নির সম্পশ্নকম আেনার তথয সংগ্রহ করার অদধকার পিয়, পসটি
হি পসােযাি সাদভমশ্নসস আইন এর 21 নং ধারা। আেদন এেং আেনার েদরোরটি আইনগতভাশ্নে প্রােয সমস্ত সহায়তা পেশ্নয়শ্নছন তা দনন্সিত করার েনয , আেদন
কতৃক
ম আমাশ্নির পিওয়া তথয সম্পশ্নকম আরও োনশ্নত আমরা অনযানয উৎসগুদি েরীক্ষা কদর। উিাহরর্স্বরূে:
•

•
•

আেনার েদরোশ্নর পকউ কাে করশ্নছন দকনা তা পিখার েনয আমরা েরীক্ষা করশ্নত োদর। আমরা আেনার নাম এেং পসাোি দসদকউদরটি নম্বরটি পেি
িযাশ্নেেন এেং ফাইনযাি দেভাশ্নগ (Department of Taxation and Finance) এেং এছাড়াও দনশ্নয়াগকতমাশ্নির কাশ্নছ পপ্ররর্ কশ্নর েদি প আেদন কাে
কশ্নরশ্নছন দকনা এেং দি তা হয় তশ্নে আেদন কতিা কশ্নরশ্নছন।
আেদন ো আেনার েদরোশ্নরর পকউ পেকারশ্নত্বর সুদেধাগুদি পেশ্নয়শ্নছন দকনা তা পিখশ্নত আমরা পেিশ্নক পেকারত্ব েীমা দেভাশ্নগর (Unemployment
Insurance division) সাশ্নথ েরীক্ষা করশ্নত েিশ্নত োদর।
আেদন ো আেনার েদরোশ্নরর পকউ পকাশ্ননা আয় োশ্নিন দকনা পস দেষশ্নয় দনন্সিত হশ্নত আমরা েযাংকগুদিশ্নত েরীক্ষা করশ্নত োদর।

আেনার এইভাশ্নে সরেরাহকৃত তশ্নথযর োোোদে, প্রশ্নিে এই তথযগুদি পহাম এনান্সে ম সহায়তা গ্রহর্কারী সকি মানুশ্নষর েদরসংখযান প্রস্তুত করশ্নত েযেহার কশ্নর। এই
তথয কমসূম দে েদরকল্পনা ও েযেিােনা েনয েযেহার করা হয়। রােয কতৃক
ম মান দনয়ন্ত্রশ্নর্র েনয এই তথয েযেহার করা হয় াশ্নত দনন্সিত করা ায় প িানীয়
পেিাগুদি তাশ্নির সশ্নোত্তম
ম
কাে করশ্নছ। এটি আেনার েন্সক্ত সরেরাহকারী পক তা াোই করশ্নত এেং এই দেশ্নেতাশ্নির দনদিমষ্ট অথ ম প্রিাশ্ননর েনয েযেহৃত হয়।
আমাশ্নির প্রশ্নয়ােনীয় তথয সরেরাহ করার েযথতা
ম আেদন আশ্নিৌ সহায়তা করার প াগয দকনা তা খুশ্নাঁ ে পের করশ্নত আমাশ্নির োধা দিশ্নত োশ্নর এেং তারেশ্নর আমরা
আেনার আশ্নেিনটি অস্বীকার করশ্নত োদর। এই তথয কদমেনার, Office of Temporary and Disability Assistance, 40 North Pearl Street, Albany, New York
12243-0001 দ্বারা সংরদক্ষত হয়। এই টিকানায় আেনার আশ্নেিন োিাশ্নেন না। দি আেদন ো আেনার েদরোশ্নরর কাশ্নরার একটি পসাোি দসদকউদরটি নম্বর না
থাকশ্নি, মাদকমন ুক্তরাশ্নের পসাোি দসদকউদরটি প্রোসশ্ননর (U.S. Social Security Administration) দনকি একটি পসাোি দসদকউদরটি নম্বর এর েনয অেেযই
আশ্নেিন করশ্নত হশ্নে।

ননমচর গুরুত্বপূণ েতেযগুনল পড়ুন
আদম েেথ করদছ এেং/ো দনন্সিত করদছ প এই আশ্নেিন এেং েরেতী পফান ইন্টারদভউশ্নত পিওয়া তথয সতয এেং সটিক। আদম উেিদি কদর প এই আশ্নেিনটির
সাশ্নথ সম্পদকমত প শ্নকাশ্ননা সজ্ঞাশ্নন প্রিত্ত দমথযা দেেৃদত ো অনয পকাশ্ননা দমথযা উেিােনা এেং গৃহ জ্বািাদন সহায়তা কমসূম দের (Home Energy Assistance Program,
HEAP) সহায়তার েনয োরংোর অনুশ্নরাধ আমাশ্নক ো আমার হশ্নয় প্রিত্ত সহায়তার েনয আমাশ্নক অশ্ন াগয করশ্নত োশ্নর। অদতদরক্তভাশ্নে, এই পপ্রাগ্রাশ্নমর অধীশ্নন
সহায়তা োওয়ার উশ্নেশ্নেয আমার দ্বারা জ্ঞাতসাশ্নর করা পকান দমথযা দেেৃদত ো ভু ি উেিােশ্ননর ফশ্নি আমার দেরুশ্নদ্ধ একটি েিশ্নক্ষে পনওয়া হশ্নত োশ্নর া আমাশ্নক
পিওয়ানী এেং/অথো পফৌেিাদর োন্সস্তর সম্মুখীন করশ্নত োশ্নর।
সম্মনত
আদম েুশ্নেদছ প , এই িরখাস্ত/মানেশ্নত্র সই কশ্নর, আদম প তথয দিশ্নয়দছ তা াোই ো দনন্সিত করার েনয এেং এই সম্পদকমত পকান অনুশ্নমাদিত সরকাদর সংিার
অনয তিশ্নন্তর েনয এেং গৃহ জ্বািাদন সহায়তা কমসূম দের সুদেধাগুদির েনয অনয প শ্নকাশ্ননা অনুশ্নরাশ্নধর েনয আদম প শ্নকাশ্ননা তিশ্নন্তর সাশ্নথ সম্মত। আদম এই
আশ্নেিশ্নন প্রিত্ত তথযগুদি উেিি আেহাওয়া সহায়তা পপ্রাগ্রাম এেং আমার ইউটিদিটি পকাম্পাদনর স্বল্প আশ্নয়র পপ্রাগ্রামগুদির পরফাশ্নরিগুদিশ্নত েযেহার করার
অনুমদত দিশ্নত সম্মদত োনান্সি।
আদম েুন্সে প রােয আমার পসাোি দসদকউদরটি নম্বর েযেহার কশ্নর আমার গৃহ েন্সক্ত দেশ্নেতাশ্নির সাশ্নথ HEAP এর প্রাদপ্ত াোই করশ্নে। এই অনুশ্নমািনটিশ্নত আমার
োদড়র জ্বািানী দেশ্নেতাশ্নির ( আমার ইউটিদিটিসহ) পকান দনদিমষ্ট েদরসংখযানগত তথয প্রকাে করার অনুমদত পিওয়া হশ্নয়শ্নছ, ার মশ্নধয রশ্নয়শ্নছ, দকন্তু এশ্নতই সীদমত
নয়, আমার দেিুযৎ েযেহার, দেিুযৎ খরে, জ্বািানী খরে, জ্বািানীর প্রকার, োদষক
ম জ্বািানীর খরে এেং পেশ্নমন্ট ইদতহাস দনম্ন আশ্নয়র পহাম এনান্সে ম সহায়তা পপ্রাগ্রাম
(Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP) কমক্ষমতা
ম
েদরমাশ্নের উশ্নেশ্নেয অিায়ী ও অক্ষমতা সহায়তা অদফস (Office of Temporary and
Disability Assistance), িানীয় পসােযাি সাদভমশ্নসস পেিা (Social Services District) এেং মাদকমন ুক্তরাে স্বািয ও মানে পসো দেভাশ্নগর (Department of Health
and Human Services) কাশ্নছ।

HEAP প্পমত- সে রমের উত্তর নদমত হমে এেং আপনার আমেদন পে ননম্ন স্বাক্ষনরত এেং তানরখ উমেখ োকমত হমে।

এখামন স্বাক্ষর করুনঃ

স্বাক্ষর করার তাদরখ

X
েযন্সক্তর নাম, দি পকউ আেনাশ্নক সহায়তা কশ্নর থাশ্নকন:

পফান নম্বর:
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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

 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

Gross Bi-Weekly Income x 2.166666
Gross Weekly Income x 4.333333

TOTAL INCOME $

 Application compared to previous information

REGULAR BENEFIT
(EMERGENCY USE PART B)

Benefit $ ________________

Interview Completed

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

Yes, Date__________

No

N/A

How:_______________________________________

 APPROVED  DENIED

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

রতযাহার করায় সম্মনত
আপনন যনদ আপনার আমেদন রতযাহার করমত চান এেং HEAP এর জনয আমেদন না করমত চান প্কেল তাহমলই এখামন স্বাক্ষর করুন।
আনে আোর আমেদন রতযাহার করমত সম্মনত জানাক্তি

এখামন স্বাক্ষর করুন X___________________________________________

আদম েুশ্নেদছ প HEAP আশ্নেিনেত্র গৃহীত হওয়াকািীন প শ্নকাশ্ননা সমশ্নয় আদম HEAP সুদেধার েনয েুনরায় আশ্নেিন করশ্নত োদর
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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.
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দনউইয়কম পেি গৃহ জ্বািানী সহায়তা পপ্রাগ্রাম
(HEAP)
আমেদমনর ননমদেশনা

আেদন দি অন্ধ ো গুরুতরভাশ্নে িৃটষ্টেন্সক্ত েযহত হন এেং আেনার একটি আশ্নেিন ো এই
দনশ্নিম োেিী অনয পকাশ্ননা ফরমযাশ্নি প্রশ্নয়ােন হশ্নি, আেদন আেনার সামান্সেক েদরশ্নষো
দডদিক্ট (SSD)পথশ্নক পসগুদির অনুশ্নরাধ করশ্নত োশ্নরন। দনম্নদিদখত দেকল্প দেনযাসগুদি উেিি:
• েড় মুদ্রর্;
• পডিা ফরমযাি (একটি ন্সিন দরডার-অযাশ্নেসশ্ন াগয ইশ্নিকট্রদনক ফাইি);
• অদডও ফরমযাি (দনশ্নিম োেিী ো অযাদিশ্নকেন প্রেগুদির একটি অদডও ট্রািন্সেেেন);
এেং
• পেইি,

দি আেদন িাদে পোর দিশ্নয় েশ্নিন প

উেশ্নরর দেকল্প ফরমযাশ্নির পকানটিই

আেনার েনয সমানভাশ্নে কা কর
ম হশ্নে না।
আশ্নেিনেত্র এেং দনশ্নিম োেিী, েড় মুদ্রশ্নর্, পডিা ফরমযাি এেং অদডও ফরমযাশ্নি
www.otda.ny.gov পথশ্নক ডাউনশ্নিাশ্নডর েনযও উেিি। অনুগ্রহ কশ্নর মশ্নন রাখশ্নেন প
আশ্নেিনগুদি পকেি তথযগত উশ্নেশ্নেয অদডও ফরমযাি এেং পেইশ্নি উেিি। আশ্নেিন করার
েনয, আেনাশ্নক অেেযই দিদখত, দেকল্পহীন ফরমযাশ্নি একটি আশ্নেিন েমা দিশ্নত হশ্নে।
দি আেনার পকান অক্ষমতা থাশ্নক া আেনাশ্নক এই আশ্নেিনটি সম্পূর্ করার
ম
পক্ষশ্নত্র েন্ধ সৃটষ্ট
কশ্নর ো/অথো সাক্ষাৎকাশ্নরর েনয অশ্নেক্ষা করা পথশ্নক দেরত রাশ্নখ, তাহশ্নি িয়া কশ্নর আেনার
SSD-পক অেদহত করুন। SSD আেনার প্রশ্নয়ােন পমিাশ্নত ুন্সক্তসঙ্গত োসিান প্রিাশ্ননর েনয
সোত্মক
ম
পেষ্টা করশ্নে।
আেনার দি অনয পকান আোসশ্ননর প্রশ্নয়ােন হয়, অথো এই আশ্নেিনটি সম্পূর্ ম করার েনয
অনয সাহাশ্ন যর প্রশ্নয়ােন হয়, িয়া কশ্নর আেনার SSD-এর সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করুন। আমরা
আেনাশ্নক পেোিার এেং সম্মানেনকভাশ্নে সহায়তা ও সমথনম করশ্নত প্রদতশ্রুদতেদ্ধ।
প্রাগ্রামের তানরখগুনল সম্পমকে গুরুত্বপূণ েতেয
HEAP সুদেধাগুদি শুধু পপ্রাগ্রামটি পখািা থাকাকািীন উেিভয। শুরু এেং পেশ্নষর তাদরখ প্রশ্নতযক পপ্রাগ্রাম েছশ্নরর েনয দির করা হয়। দনয়দমত সু দেধা
এেং েরুদর সুদেধার উোিানগুদির শুরুর তাদরখ আিািা হশ্নত োশ্নর। এই েছশ্নরর পপ্রাগ্রাশ্নমর শুরু এেং পেশ্নষর তাদরখ সম্পশ্নকম তথয OTDA
ওশ্নয়েসাইি http://www.otda.ny.gov এ ো আমাশ্নির পিাি দি নম্বর 1-800-342-3009 এ পফান কশ্নর োওয়া প শ্নত োশ্নর।
নেকল্প ফরেযােগুনল: আেদন অন্ধ ো গুরুতরভাশ্নে িৃটষ্টেন্সক্ত েযাহত দকনা এেং একটি দেকল্প দেনযাশ্নস দিদখত পনাটিে পেশ্নত োন তা দনশ্নিমে করশ্নত
হহযাাঁহ ো হনাহ দেদতত করুন। দি হহযাাঁহ হয়, আেদন প ধরশ্ননর ফরমযাি োন তা দেদতত করুন। দেকল্প ফরমযািগুদি েড় মুদ্রর্, পডিা CD, অদডও
CD ো পেইশ্নি োওয়া ায়, দি আেদন পোর দিশ্নয় েশ্নিন প অনয পকান দেকল্প ফরমযাি আেনার েনয সমানভাশ্নে কা কর
ম
নয়। আেনার দি
অনয পকান আোসশ্ননর প্রশ্নয়ােন হয়, অথো এই আশ্নেিনটি সম্পূর্ ম করার েনয অনয সাহাশ্ন যর প্রশ্নয়ােন হয়, িয়া কশ্নর আেনার SSD-এর সাশ্নথ
প াগাশ্ন াগ করুন।
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আমেদন সম্পূণ করার
ে
ননমদেশােলী:
পেড-দেহীন ঘরগুশ্নিা েূরর্ করুন এেং সকি প্রশ্নের উত্তর দিন।
আমেদনষ্টে প্ক পূরণ ও স্বাক্ষর করমে?
দহটিং দেি পেশ্নমন্ট করার ার প্রাথদমক এেং প্রতযক্ষ িাদয়ত্ব আশ্নছ ো দহটিং ভাড়ার মশ্নধয অন্তভু ক্ত
ম থাকশ্নি প্রাথদমক ভাড়াশ্নিশ্নক আশ্নেিনটি সম্পুর্ ম
করশ্নত হশ্নে।
আোমক প্কামনা ষ্টঠকানা নদমত হমে?
আেনাশ্নক অেেযই আেনার েতমমান টিকানা উশ্নেখ করশ্নত হশ্নে। এটি আেনার িায়ী এেং প্রাথদমক োসিান হশ্নত হশ্নে।
আোর নদমনর প্েলার প্ফান নম্বরষ্টে আপনার প্কন রময়াজন?
আেনাশ্নক প নম্বশ্নর পফান কশ্নর োওয়া াশ্নে এরূে একটি পফান নম্বর পিওয়ািা েরুদর। এর ফশ্নি আেনার আশ্নেিন সময় মত প্রন্সেয়া করশ্নত
সহায়তা হশ্নে দি আশ্নরা তথয প্রশ্নয়ােন হয়।
আোর নক একষ্টে ইন্টারনভউ রময়াজন হমে?
দকছু আশ্নেিনকারীশ্নক একটি ইন্টারদভউ দিশ্নত হশ্নত োশ্নর। আেদন একটি পফান ইন্টারদভউ ো অদফশ্নস দগশ্নয় ইন্টারদভউ পেশ্নছ দনশ্নত োশ্নরন। অনুগ্রহ
কশ্নর প্রথম েৃষ্ঠার েেটিশ্নত আেনার ইন্টারদভউশ্নয়র েছন্দ দনশ্নিমে করুন। এই দেভাগটি সম্পূর্ ম করার অথ ম এই নয় প আেনাশ্নক একটি ইন্টারদভউ
দিশ্নত হশ্নে।
দহটিং ন্ত্রাংে পমরামত ো প্রদতিােশ্ননর েনয করা সমস্ত আশ্নেিনগুদিশ্নক অেেযই অদফশ্নস এশ্নস একটি ইন্টারদভউ দিশ্নত হশ্নে।
পনরোমরর সদসয নহসামে আোমক কামদর তানলকােদ্ধ করমত হমে?
আেনার োদড়শ্নত ারা থাশ্নকন তাশ্নির নাম দিখুন , এমন দক দি তারা আেনার সাশ্নথ সম্পদকমত নাও হন ো আেনার েদরোশ্নর আদথকভাশ্নে
ম
অেিান
নাও রাশ্নখন। আেনাশ্নক েদরোশ্নরর সকি সিশ্নসযর েদরেয়েত্র দিশ্নত হশ্নত োশ্নর। িাইন 1 এ প্রথশ্নম দনশ্নেশ্নক উশ্নেখ করুন। আেদন একা থাকশ্নি, 2য়
িাইশ্নন হশ্নকউ পনইহ কথাটি দিখুন।
ললনিক পনরনচনত
দনউ ইয়কম পেি আেনার দিঙ্গ, দিঙ্গ েদরেয়, ো অদভেযন্সক্ত দনদেশ্নেশ্নষ
ম
আেনার পেশ্নির সকি সুদেধা এেং/ো েদরশ্নষো োওয়ার অদধকার দনন্সি ত
কশ্নর। আেনাশ্নক অেেযই আেনার দিঙ্গ েদরেয়সহ োদড়র সকশ্নি পক েুরুষ পক মদহিা তার ের্না
ম দরশ্নোিম করশ্নেন। আেদন এখাশ্নন প দিঙ্গ
দিদখতভাশ্নে প্রদতশ্নেিন কশ্নরশ্নছন তা অেেযই মাদকমন ুক্তরাশ্নে সামান্সেক সুরক্ষা প্রোসশ্ননর ফাইশ্নির স্বরূে হওয়া উদেত। আেনার অযাদিশ্নকেন
প্রন্সেয়া করার েনয আেদন প দিঙ্গ প্রদতশ্নেিন কশ্নরশ্নছন তার প্রশ্নয়ােন। এটি আেদন প সুদেধা কাডম পেশ্নত াশ্নিন পসখাশ্নন পিখা থাকশ্নে না অথো
অনয পকান সাধারশ্নর্র েনয উন্মুক্ত এমন পকাশ্ননা নদথশ্নত থাকশ্নে না।
দিঙ্গ েদরেয় হি আেদন আেনাশ্নক কীভাশ্নে পিশ্নখন এেং আেদন আেনাশ্নক কী েশ্নি ডাশ্নকন। আেনার দিঙ্গ েদরেয় আেনার েশ্নন্মর সময়
দনধাদরত
ম
দিশ্নঙ্গর স্বরূে ো দভন্ন হশ্নত োশ্নর। এই আশ্নেিশ্ননর েনয দিঙ্গ েদরেয় প্রশ্নয়ােনীয় নয়। দি আেনার দিঙ্গ েদরেয় ো আেনার েদরোশ্নরর
অনয কারও দিঙ্গ েদরেয় আেনার দরশ্নোশ্নিম েদর্তম দিশ্নঙ্গর পথশ্নক দভন্ন হয় এেং আেদন আেনার ো পসই েযন্সক্তর দিঙ্গ েদরেয় প্রিান করশ্নত োন
তাহশ্নি হেুরুষহ (Male), হমদহিাহ (Female) হনন-োইনাদরহ (Non-Binary), "X", হট্রািশ্নেন্ডারহ (Transgender), হেিশ্নত োই নাহ (Prefer Not To
Say) ো হদভন্ন েদরেয়হ (Different Identity) দনশ্নে পিওয়া োয়গায় মুদদ্রত করুন। আেদন দি হদভন্ন েদরেয়হ মুদ্রর্ কশ্নরন, দনশ্নে প্রিান করা িাশ্নন
তাহশ্নি আেদন পসই েযন্সক্তর দিঙ্গ েদরেয় আরও ের্না
ম করশ্নত োশ্নরন।
নাগনরক/েনহরাগমতর তেয:
HEAP োওয়ার েনয, আেনাশ্নক অেেযই একেন মাদকমং ক্ত
ু রাশ্নের নাগদরক, উে ুক্ত েদহরাগত, ো মাদকমন ুক্তরাশ্নের নন-দসটিশ্নেন নযােনাি
হশ্নত হশ্নে। একেন প াগয এদিশ্নয়ন ো মাদকমন অ-নাগদরক নযােনাি দক দিশ্নয় গটিত হয় তা সম্পশ্নকম আশ্নরা তশ্নথযর েনয, অনুগ্রহ কশ্নর দনউ ইয়কম
পেি অদফস অফ পিশ্নম্পারাদর অযান্ড দডশ্নসদেদিটি অযাদসসিযাি হিিাইশ্নন 1-800-342-3009-এ প াগাশ্ন াগ করুন ো OTDA ওশ্নয়েসাইি পিখুন
http://www.otda.ny.gov এ।
আোমক প্কন সকমলর প্সাশযাল নসনকউনরষ্টে নম্বর নদমত হমে?
েদরোশ্নরর প সে সিসযশ্নির পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর রশ্নয়শ্নছ তাশ্নির সকশ্নির পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর তাদিকাভু ক্ত করশ্নত হশ্নে। পসােযাি
দসদকউদরটি প্রোসশ্ননর পডিার মাধযশ্নম তশ্নথযর সতযতা াোই করা হয়। পকাশ্ননা সিশ্নসযর দি একটি পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর না থাশ্নক দকন্তু একটি
নম্বশ্নরর েনয আশ্নেিন কশ্নর থাশ্নকন, তাহশ্নি পসােযাি দসদকউদরটি নম্বশ্নরর েশ্নে হআশ্নেিন করা হশ্নয়শ্নছহ কথাটি দিখুন। পকাশ্ননা সিশ্নসযর দি একটি
পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর না থাশ্নক, তাহশ্নি পসােযাি দসদকউদরটি নম্বশ্নরর েশ্নে হশ্ননইহ (none) কথাটি দিখুন। আেনার েদরোশ্নরর HEAP প াগযতা
াোই করার েনয এই তথয অনয পেি ও পফডাশ্নরি এশ্নেন্সির সাশ্নথও পডিা পমিাশ্ননার েনয েযেহার করা হশ্নত োশ্নর।
আোসমনর তেয
অনুগ্রহ কশ্নর আেনার েসোশ্নসর েদরদিদতশ্নক সেশ্নেশ্নয় দনভু ি
ম ভাশ্নে উেিাদেত করা েেটিশ্নত টিক দিন।
নহষ্টেং পনরনস্থনত
দতনটি (3)টি প্রশ্নের সেকটির উত্তর দিন
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আোমক নকভামে আময়র প্সকশনষ্টে পূরণ করমত হমে? আোমক নক রোণ নদমত হমে?
েদরোশ্নরর সকি সিশ্নসযর সমস্ত আয় উশ্নেখ করুন। সকি েদরমার্গুদি পকান দেশ্নয়াশ্নেযর েূশ্নে ম িুি আয় দহশ্নসশ্নে প্রশ্নেে করশ্নত হশ্নে। কতমশ্ননর
অন্তভু ক্ত
ম , দকন্তু তাশ্নত সীমােদ্ধ নয়: আয়কর, দেশু সহায়তা, গাদনেশ্নমন্ট,
ম
স্বািয েীমা, এেং ইউদনয়ন েশ্নকয়া। আেনাশ্নক স্বদন ুন্সক্তর আয় এেং ভাড়া
পথশ্নক প্রাপ্ত আয়সহ সকি অন্সেত
ম আশ্নয়র নদথেত্র েমা করশ্নত হশ্নে। অনযানয আশ্নয়র প্রমার্ প্রিান করা আেনার েনয আেেযক হশ্নত োশ্নর। দনদিমষ্ট
ধরশ্ননর গ্রহর্শ্ন াগয নদথেশ্নত্রর েনয অনুগ্রহ কশ্নর আশ্নেিশ্ননর দনশ্নিমোেিীর 6ষ্ঠ েৃষ্ঠা পিখুন। আসিগুদি েমা পিশ্নেন না, পসগুদি পফরত পিওয়া হশ্নে
না। আশ্নেিশ্ননর মাশ্নস আেনার েদরোশ্নরর িুি মাদসক আশ্নয়র উের প াগযতা দভদত্ত করা হশ্নে।
অনুগ্রহ কশ্নর পমদডশ্নকয়াশ্নরর েনয দেশ্নয়াশ্নগর আশ্নগ আেনার পসাোি দসদকউদরটির েদরমার্ প্রশ্নেে করুন। আেদন পমদডশ্নকয়ার োিম B এেং/অথো
D এর েনয প েদরমার্ অথ প্রিান
ম
কশ্নরন তা আিািাভাশ্নে দিখুন। পমদডশ্নকয়ার োিম B এেং D এর েদরমার্ আয় দহসাশ্নে গর্য করা হশ্নে না।
েযাঙ্ক অযাকাউন্ট, দসদড, েক, েন্ড ো অনযানয দেদনশ্নয়াগ আশ্নয়র শুধুমাত্র সুি ো িভযাংশ্নের অংে দিখুন। প্রদতটি অযাকাউন্ট েৃথকভাশ্নে দিখুন।
আেনার দি আশ্নরা োয়গা িাশ্নগ, আশ্নরা দেি সং ুক্ত করুন। ইয়ার িু পডশ্নির েনয প্রাপ্ত েদরমার্ প্রশ্নেে করুন।
অনুমোনদত রনতনননধ েলমত কী েুঝায়?
একেন অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ হশ্নিন একেন েযন্সক্ত দ দন আশ্নেিশ্নন প ভাশ্নে েদর্তম আশ্নছ পসইভাশ্নে আেনার HEAP এশ্নেন্ট দহসাশ্নে কাে করশ্নত
োরশ্নেন। অনুশ্নমাদিত প্রদতদনদধ ম ািা
ম শুধু েতমমান পপ্রাগ্রামটির েনয এেং পপ্রাগ্রামটির প শ্নকাশ্ননা সময় আেদন আেনার িানীয় পসােযাি সাদভমস
দডদিশ্নক্ট একটি দেেৃদত েমা দিশ্নয় পসটি প্রতযাহার করশ্নত োশ্নরন। প শ্নহতু এই েযন্সক্ত আেনার হশ্নয় তথয প্রিান করশ্নছন, তাই পসই েযন্সক্তশ্নক অেেযই
এমন পকউ হশ্নত হশ্নে দ দন আেনার েদরদিদত োশ্ননন।
আমেদনপেষ্টেমত স্বাক্ষর কমর তানরখ প্দওয়া ননক্তিত করুন। প েযন্সক্তর নাশ্নম দহটিং দেি আশ্নস, ো পসটি অনয কাশ্নরার নাশ্নম এশ্নি দ দন দেিটি
েদরশ্নোধ কশ্নরন, আশ্নেিনটি অেেযই তার দ্বারা স্বাক্ষদরত হশ্নত হশ্নে। দহি দি ভাড়ার মশ্নধয অন্তভু ক্ত
ম থাশ্নক, তাহশ্নি প্রাথদমক ভাড়াশ্নিশ্নক অেেযই
আশ্নেিনটি েূরর্ কশ্নর স্বাক্ষর করশ্নত হশ্নে।
প্োের প্ভাোর ননেন্ধন
অনুগ্রহ কশ্নর আেনার আশ্নেিনেশ্নত্রর সাশ্নথ পমাির পভািার দনেন্ধন ফমটি
ম সং ুক্ত করুন। আেদন পভাি পিওয়ার েনয দনেদন্ধত না হশ্নি এেং
দনেন্ধন করশ্নত োইশ্নি এই ফমটি
ম সম্পূর্ করুন।
ম
এটি আেনার HEAP প াগযতা ো সুদেধার অশ্নথরম েদরমার্শ্নক প্রভাদেত করশ্নে না।
আমেদন করমত হমল আোমদর কী লাগমে?
নতু ন আশ্নেিনকারী হশ্নি আেনাশ্নক আেনার আশ্নেিনেশ্নত্রর সাশ্নথ দনম্নদিদখত নদথেত্র সং ুক্ত করশ্নত হশ্নে:
•
•
•
•
•

েদরোশ্নরর প্রশ্নতযক সিশ্নসযর েদরেশ্নয়র প্রমার্
েদরোশ্নরর প সে সিশ্নসযর পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর রশ্নয়শ্নছ তাশ্নির প্রশ্নতযশ্নকর একটি বেধ পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর
োসিাশ্ননর প্রমার্
আেদন দহশ্নির েনয অথ ম প্রিান কশ্নর থাকশ্নি একটি জ্বািাদন এেং/অথো ইউটিদিটি দেি ো আেনার েদরশ্নোধ করা ভাড়ার মশ্নধয দহি
অন্তভু ক্ত
ম আশ্নছ তার প্রমার্
েদরোশ্নরর প্রশ্নতযক সিশ্নসযর আশ্নয়র নদথেত্র

দনদিমষ্ট ধরশ্ননর গ্রহর্শ্ন াগয নদথেশ্নত্রর েনয অনুগ্রহ কশ্নর আশ্নেিশ্ননর দনশ্নিমোেিীর 6ষ্ঠ েৃষ্ঠা পিখুন। উেরন্তু, নতু ন আশ্নেিনকারীশ্নির একটি
সাক্ষাৎকার দিশ্নত হশ্নে; এেং পফাশ্নন সাক্ষাৎকার পিশ্নেন না দনশ্নে অদফশ্নস দগশ্নয় সাক্ষাৎকার পিশ্নেন পসটি আেদন পেশ্নছ দনশ্নত োশ্নরন। াইশ্নহাক,
আেদন একটি পফান সাক্ষাৎকার পেশ্নছ দনশ্নি, আেনার আশ্নেিনেশ্নত্রর প্রথম েৃষ্ঠায় একটি পফান সাক্ষাৎকাশ্নরর েনয অনুগ্রহ কশ্নর একটি োিু পফান
নম্বর এেং আেনার সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করার সেশ্নথশ্নক ভাশ্নিা সময় পকাি্নটি তা দিখুন।
দহটিং ন্ত্রাংে পমরামত ো প্রদতিােশ্ননর েনয করা সমস্ত আশ্নেিনগুদিশ্নক অেেযই অদফশ্নস সমস্ত নদথেত্র দনশ্নয় এশ্নস একটি সাক্ষাৎকার দিশ্নত হশ্নে।
প্কাোয় আমেদন করমেন:
আেদন প কাউদন্টশ্নত েতমমাশ্নন েসোস করশ্নছন আেনাশ্নক অেেযই পসখাশ্নন আশ্নেিন করশ্নত হশ্নে। আেদন দনশ্নে দগশ্নয় আশ্নেিন েমা করশ্নত
োশ্নরন ো এই আশ্নেিনেশ্নত্রর উেশ্নর মুদদ্রত টিকানায় আশ্নেিনেত্র ডাকশ্ন াশ্নগ োিাশ্নত োশ্নরন ো আমাশ্নির দনশ্নের ওশ্নয়েসাইশ্নি অনযানয িানীয়
প্রতযয়নকারীশ্নির খুশ্নাঁ ে পিখশ্নত োশ্নরন: http://www.otda.ny.gov।
আোর সুনেধাসেূহ
আেদন https://www.mybenefits.ny.gov এ দগশ্নয় অনিাইশ্নন HEAP এর েনয আশ্নেিন করশ্নত োশ্নরন। HEAP এর েনয আেনার আশ্নেিন েমা
করার ের, আেদন আেনার দনরােি অনিাইন অযাকাউন্ট েযেহার কশ্নর https://www.mybenefits.ny.gov ওশ্নয়েসাইশ্নি অনিাইশ্নন আেনার
আশ্নেিশ্ননর দিদত েরীক্ষা করশ্নত োশ্নরন। আেনার আশ্নেিন মঞি্েুর হশ্নি সুদেধার অশ্নথরম েদরমার্ প্রিান করা হশ্নে। আেদন খািয সহায়তা োওয়ারও
প াগয হশ্নত োশ্নরন। আেনার প াগযতা াোই করুন এেং https://www.mybenefits.ny.gov এ SNAP এর েনয আশ্নেিন করুন। HEAP এেং
অনযানয মানদেক েদরশ্নষো কমসূম দে সম্পশ্নকম আরও তথয https://www.mybenefits.ny.gov এ োওয়া প শ্নত োশ্নর।
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আোর সুনেধা নকভামে রদান করা হমে?
আেদন অনুশ্নমাদিত হশ্নি এেং আেদন দহশ্নির েনয অথ ম েদরশ্নোধ কশ্নর থাকশ্নি, আেনার পেশ্নমন্ট আেনার দহটিং ফুশ্নয়ি পভন্ডশ্নরর কাশ্নছ োিাশ্ননা
হশ্নে। আেনার প ায়তার দেজ্ঞদপ্তশ্নত পভন্ডশ্নরর নাম পিখা থাকশ্নে। উদেদখত পভন্ডশ্নরর নাম সটিক না হশ্নি, অদেিশ্নম্ব আেনার িানীয় পসাসযাি সাদভমস
দডদিক্টশ্নক তা োনান। দকছু পক্ষশ্নত্র, দহি আেনার ভাড়ার মশ্নধয অন্তভু ক্ত
ম থাকশ্নি, আেনার সুদেধা আেনার ইশ্নিকটট্রক পকাম্পাদনশ্নক প্রিান করা
হশ্নে। আেনার দেজ্ঞদপ্তশ্নত আেনার সুদেধার অশ্নথরম েদরমার্, পসটি দকভাশ্নে প্রিান করা হশ্নে, এেং দকভাশ্নে পসটি গর্না করা হশ্নয়শ্নছ তা েিা থাকশ্নে।
পেশ্নমন্ট না োওয়া ে ন্ত
ম ো িানীয় পসাসযাি সাদভমস দডদিক্ট পডদিভাদর পিওয়ার দনশ্নিমে না পিওয়া ে ন্ত
ম পভন্ডরশ্নির পডদিভাদর করার অনুমদত
পিওয়া হয় না। পডদিভাদর করার জ্বািাদন আশ্নগ দডশ্নিভাদর কশ্নর দিশ্নি সুদেধাগুদি প্রশ্ন ােয নাও হশ্নত োশ্নর। আেনার পভন্ডর সূেনা ো পেশ্নমন্ট
োওয়ার আশ্নগ আেনার জ্বািাদনর প্রশ্নয়ােন হশ্নি, আেনাশ্নক অেেযই আেনার িানীয় পসাসযাি সাদভমস দডদিশ্নক্টর সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করশ্নত হশ্নে।
দনয়দমত HEAP সুদেধাসমূহ আেনার সারা েছশ্নরর এনান্সের
ম খরশ্নের এককািীন সম্পূরক এেং আেনার েযন্সক্তগত পেশ্নমন্টগুদিশ্নক প্রদতিাদেত
করশ্নে না। আেনাশ্নক আেনার এনান্সে ম দেি েদরশ্নোধ করা অেযাহত রাখশ্নত হশ্নে।
HEAP জরুনর অেস্থা কী?
•
•
•

আেনার জ্বািাদন ফুদরশ্নয় পগশ্নছ ো পতি, পকশ্নরাদসন ো পপ্রাশ্নেন ¼ িযাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয পডদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন া আশ্নছ
তা িে (10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।
আেনার প্রাকৃদতক গযাস ো বেিুযদতক দহি েন্ধ কশ্নর পিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর পিওয়ার সময় টিক হশ্নয়শ্নছ।
আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাে করশ্নছ না।

আোর একষ্টে জরুনর পনরনস্থনতমত আনে কী হমে?
HEAP সুদেধাগুদি দনম্নদিদখত েরুদর অেিায় সহায়তা করশ্নত োশ্নর:
•
•
•

আেনার জ্বািাদন ফুদরশ্নয় পগশ্নছ ো পতি, পকশ্নরাদসন ো পপ্রাশ্নেন ¼ িযাশ্নঙ্কর কম আশ্নছ, ো অনযানয পডদিভাদর করার দহটিং জ্বািাদন া আশ্নছ
তা িে (10) দিশ্ননর কম েিশ্নে।
আেনার প্রাকৃদতক গযাস ো বেিুযদতক দহি েন্ধ কশ্নর পিওয়া হশ্নয়শ্নছ ো েন্ধ কশ্নর পিওয়ার সময় টিক হশ্নয়শ্নছ।
আশ্নেিনকারীর মাদিকানাধীন দহটিং সরঞ্জামটি কাে করশ্নছ না।

আেনার দি েরুদর দহটিংশ্নয়র প্রশ্নয়ােন হয়, এেং আেদন আশ্নেিন কশ্নরশ্নছন, দকন্তু আেনার দনয়দমত সুদেধা োনদন, তাহশ্নি কমসূম দেটি পখািার
েশ্নর আেনাশ্নক আেনার িানীয় পসাসযাি সাদভমস দডদিক্ট এর সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করশ্নত হশ্নে। প খাশ্নন সম্ভে, জ্বািাদনর েরুদর প্রশ্নয়ােন েূরশ্নর্র েনয
দনয়দমত HEAP সুদেধাগুদি প্রথশ্নম েযেহার করা হয়।

সহায়তার অনুশ্নরাধ োনাশ্নত আেনার দহটিং জ্বািাদন ফুদরশ্নয় াওয়া ে ন্ত
ম ো আেনার গযাস/ইশ্নিকটট্রক েদরশ্নষো েন্ধ হশ্নয়
াওয়া ে ন্ত
ম অশ্নেক্ষা করশ্নেন না। আেনার ইউটিদিটি েদরশ্নষো েন্ধ কশ্নর পিওয়া হশ্নি, এমনদক আেদন একটি HEAP
সুদেধার েনয উে ুক্ত হশ্নিও আেনার ইউটিদিটি পকাম্পাদনর আেনার েদরশ্নষো েুনরায় োিু করশ্নত োধয নন।
নযাযয শুনানন
আেনার গৃহ জ্বািানী সহায়তা কমসূম দে ( HEAP) অযাদিশ্নকেন ফাইি করার সময় আেনার দকছু অদধকার আশ্নছ। HEAP সাটিম ফায়ার কতৃক
ম আেনার
সম্পূর্ ম এেং স্বাক্ষদরত অযাদিশ্নকেনটি গ্রহর্ করার তাদরশ্নখর ন্সত্রে (30) কা দিেশ্নসর
ম
মশ্নধয আেনার আশ্নেিন অনুশ্নমাদিত না অস্বীকার করা হশ্নয়শ্নছ
দকনা তা আেনার োনার অদধকার রশ্নয়শ্নছ।
এমনদক আমাশ্নির প্রোর প্রশ্নেষ্টার একটি অংে দহসাশ্নে কমসূম দেটি পখািার তাদরশ্নখর আশ্নগ আেদন একটি আশ্নেিনেত্র পেশ্নয় থাকশ্নিও কমসূম দেটি
পখািা না ে ন্ত
ম আশ্নেিনগুদি প্রন্সেয়াকরশ্নর্র সময় আরম্ভ হশ্নে না। দি HEAP প্রতযয়নকারী কতৃক
ম আেনার স্বাক্ষদরত এেং সম্পূর্ করা
ম
আশ্নেিনটি
োওয়ার ের ন্সত্রে (30) কা দিেশ্নসর
ম
পেদে হশ্নয়শ্নছ (ো কমসূম দেটি পখািার আশ্নগ প্রতযয়নকারী আেনার আশ্নেিনটি পেশ্নয়শ্নছন এেং কমসূম দেটি ন্সত্রে
(30) কা দিেস
ম
ো তার পেদেদিন হি খুশ্নি পগশ্নছ), দকন্তু আেনাশ্নক প াগযতার দসদ্ধাশ্নন্তর দেষশ্নয় েিা হয়দন তাহশ্নি একটি কনফাশ্নরি এেং/অথো
নযা য শুনাদনর অনুশ্নরাধ করার অদধকার আেনার আশ্নছ।
আেদন একটি কনফাশ্নরি োইশ্নি, ত তাড়াতাদড় সম্ভে আেনাশ্নক তার েনয েিশ্নত হশ্নে। কনফাশ্নরশ্নি, দি আমরা আদেষ্কার কদর প একটি ভু ি
দসদ্ধান্ত পনওয়া হশ্নয়শ্নছ, অথো দি আেনার প্রিত্ত তশ্নথযর কারশ্নর্, আমাশ্নির প্রকৃত দসদ্ধান্ত েদরেদতমত হশ্নয়শ্নছ, তখন সংশ্নোধনমূিক েযেিা গ্রহর্
করা হশ্নে।
আেদন
দি কনফাশ্নরি োন, তাহশ্নি এই টিকানায় আেনার িানীয় পসােযাি সাদভমস দডসটট্রশ্নক্টর সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ করুন
http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts। এটি শুধু একটি কনফাশ্নরশ্নির অনুশ্নরাধ করার েনয। এটি নযা য শুনাদনর েনয ন্সেজ্ঞাসা না। আেদন
দি পকানও কনফাশ্নরি এর আশ্নেিন কশ্নরন ো কনফাশ্নরি োন, তশ্নে আেদন নযা য শুনাদনর অদধকারী।
পিম্পরাদর এেং দডেযাদেদিটি অযাদসেযাি অদফশ্নসর (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) ইসুয করা েদিদস ও মযানুয়াি
OTDA-র ওশ্নয়েসাইি otda.ny.gov/legal এ পোে করা আশ্নছ। একটি দনরশ্নেক্ষ শুনাদনর অনুশ্নরাধ করা উদেত দকনা তা দনর্য়ম করার েনয এেং
একটি দনরশ্নেক্ষ শুনাদনর েনয কীভাশ্নে প্রস্তুত হশ্নত হশ্নে পসই েযাোশ্নর আেনার ো আেনার প্রদতদনদধর েনয এই ইসুয করা েদিদস ও মযানুয়াি
উেিভয থাকশ্নে। এছাড়াও আেনাশ্নক ো আেনার প্রদতদনদধশ্নক সহায়তা করার েনয আেনার িানীয় পসো পেিার কাশ্নছ আশ্নেিনেশ্নম সুদনদিমষ্ট
OTDA ইসুয করা েদিদস ও মযানুয়ািসমূহ প্রিান করা হশ্নে।

েৃষ্ঠা 5

LDSS-3421-BE (Rev. 5/22)

আেদন দি দনউ ইয়কম পেশ্নির প পকান োয়গায় থাশ্নকন, তাহশ্নি আেদন পিদিশ্নফান, ফযাে, অনিাইশ্নন অথো দনশ্নের টিকানায় দিদখতভাশ্নে একটি
নযা য শুনাদনর অনুশ্নরাধ করশ্নত োশ্নরন।
প্েনলমফান: পেিেযােী পিাি দি অনুশ্নরাশ্নধর নম্বর 800-342-3334। কি করার সময় িয়া কশ্নর আেনার সাশ্নথ পনাটিে রাখুন , দি তা পেশ্নয় থাশ্নকন।
ফযাক্স: আেনার দনরশ্নেক্ষ শুনাদনর অনুশ্নরাধ োিান: 518-473-6735
অনলাইন: একটি অনিাইন অনুশ্নরাশ্নধর ফম েূ
ম রর্ করুন এখাশ্নন http://www.otda.ny.gov/oah/
নলনখতভামে: দেজ্ঞদপ্তগুদির েনয, খাদি োয়গাগুদি েূরর্ করুন এেং দেজ্ঞদপ্তটির একটি কদে োিান, ো এই টিকানায় দিশ্নখ োনান:
NYS Office of Temporary and Disability Assistance
Office of Administrative Hearings
P.O. Box 1930
Albany, NY 12201-1930
আেদন নযা য শুনাদনর েনয অনুশ্নরাধ করশ্নি, দনউ ইয়কম পেি আেনাশ্নক শুনাদনর সময় এেং িান পনাটিে োিাশ্নে। আেনার আইনগত েরামে ,ম
একেন আত্মীয়, েন্ধু , ো অনয েযন্সক্ত দ্বারা প্রদতদনদধত্ব করা ো দনশ্নের প্রদতদনদধত্ব করার অদধকার আেনার রশ্নয়শ্নছ। শুনাদনর সমশ্নয়, আেনার
অযািদন ম ো অনয প্রদতদনদধর দিদখত ও পমৌদখক প্রমার্ উেিােন করার, পসই সাশ্নথ শুনাদনর সমশ্নয় উেদিত প শ্নকাশ্ননা েযন্সক্তশ্নক প্রে করার সুশ্ন াগ
থাকশ্নে। এছাড়াও, আেনার েশ্নক্ষ কথা েিশ্নত সাক্ষী হান্সের করার অদধকার আেনার আশ্নছ। আেনার মামিা উেিােন করশ্নত সহায়ক হশ্নত োশ্নর
প পকান নদথ শুনাদনশ্নত আনা উদেত।
দি আেনার দেনামূশ্নিয আইদন সহায়তার প্রশ্নয়ােন হয় তশ্নে আেদন আেনার িানীয় আইদন সহায়তা পগাষ্ঠী ো অনয আইনেীেী পগাষ্ঠীর সাশ্নথ
প াগাশ্ন াগ কশ্নর এমন সহায়তা পেশ্নত োশ্নরন। আেদন হআইনেীেীহ এর অধীশ্নন হিুি েৃষ্ঠাগুদি েরীক্ষা কশ্নর দনকিতম আইদন সহায়তা সমাে ো
অযাডশ্নভাশ্নকি পগাষ্ঠীটি সনাক্ত করশ্নত োশ্নরন।
আেনার পকস পরকডম ে াশ্নিােনা
ম
করার অদধকার আেনার আশ্নছ। আেনার অনুশ্নরাশ্নধ, িানীয় সামান্সেক দেভাগগুদি নযা য শুনাদনর দভদত্তশ্নত প্রমার্
দহশ্নসশ্নে উেিােন করা আেনার িস্তাশ্নেশ্নের কদেগুদি দেনামূশ্নিয োওয়ার অদধকার আেনার রশ্নয়শ্নছ। এছাড়াও, অনুশ্নরাশ্নধর দভদত্তশ্নত, আেনার
পকস পরকডম পথশ্নক অনযানয নদথগুদির কদে মুক্ত করার অদধকার আেনার কাশ্নছ রশ্নয়শ্নছ া আেনার নযা য শুনাদনর েনয প্রশ্নয়ােন। এই ধরশ্ননর
কাগেেশ্নত্রর েনয অনুশ্নরাধ করশ্নত অথো দকভাশ্নে আেদন আেনার পকস পরকরি ে াশ্নিােনা
ম
করশ্নত োশ্নরন তা োনশ্নত, আেনার পসাোি
সাদভমশ্নসর িানীয় দডসটট্রশ্নক্ট প াগাশ্ন াগ করুন এই টিকানায় http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts।
স্পযাদনে ভাষায় কথা েশ্নিন এমন কাউশ্নক প্রশ্নয়ােন হশ্নি, NYS OTDA হিিাইন 1-800-342-3009 এ প াগাশ্ন াগ করুন।

অনযানয প্য কেসূ
ে নচগুনলর জনয আপনন প্যাগয হমত পামরন:
ওময়দারাইমজশন সহায়তা
আেদন দনউইয়কম পেি পহামস অযান্ড কদমউদনটি দরনুয়াি (Homes and Community Renewal, HCR) ো দনউইয়কম পেি েন্সক্ত গশ্নেষর্া এেং
উন্নয়ন কতৃে
ম শ্নক্ষর (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) মাধযশ্নম ওশ্নয়িারাইশ্নেেন সহায়তা
কমসূম দেগুদির েনযও প াগয হশ্নত োশ্নরন। িানীয় ওশ্নয়িারাইশ্নেেন অনুিান প্রােকশ্নির প াগাশ্ন াশ্নগর তথয োশ্নেন এখাশ্নন:
http://hcr.ny.gov/weatherization-providers। উেিভয NYSERDA এনান্সে ম েদরশ্নষো সম্পশ্নকম আরও তশ্নথযর েনয, http://www.nyserda.ny.gov
পিখুন। HEAP আশ্নেিশ্নন আেনার স্বাক্ষর আেনার হশ্নয় ওশ্নয়িারাইশ্নেেন সহায়তা কমসূম দেগুদিশ্নত একটি পরফাশ্নরি এেং তথয দেদনময়শ্নক
অনুশ্নমাদিত কশ্নর।
ইউষ্টেনলষ্টে ননম্ন আয় কেসূ
ে নচ (UTILITY LOW INCOME PROGRAM)
আেদন আেনার ইউটিদিটি পকাম্পাদনর দনম্ন আশ্নয়র কমসূম দেশ্নত নদথভু ক্ত হওয়ার প াগযও হশ্নত োশ্নরন। HEAP আশ্নেিশ্নন আেনার স্বাক্ষর আেনার
হশ্নয় আেনার ইউটিদিটি পকাম্পাদনশ্নত একটি পরফাশ্নরিশ্নক অনুশ্নমাদিত কশ্নর।

েৃষ্ঠা 6
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গ্রহণমযাগয ননের ধরন
আোস (আপনন এখন প্যখামন েসোস কমরন)
• ভাড়াশ্নি এেং োড়ীওয়ািা নাম সহ সাম্প্রদতক ভাড়ার রদেি ো
নাম ও টিকানা সহ িীে
• োদন, েয়ঃদনষ্কােন, ো িযাে দেি
• োদড়র মাদিশ্নকর/ভাড়াশ্নির েীমার েদিদস

• ইউটিদিটি দেি
• টিকানা সহ মিম শ্নগে পেশ্নমশ্নন্টর েই/রদসি

পনরচয়
আেনার েদরোশ্নরর প্রশ্নতযক সিশ্নসযর েনয আেনাশ্নক অেেযই দনম্নদিখতগুদির মশ্নধয পথশ্নক একটি ো একাদধক প্রিান করশ্নত হশ্নে:
• ড্রাইভাস মিাইশ্নসি
• াোইকৃত পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর*
• ছদে ুক্ত েদরেয়েত্র
• িত্তক পনওয়ার কাগেেত্র
• মাদকমন ুক্তরাশ্নের োসশ্নোিম ো নযাোরািাইশ্নেেন
• হাসোতাি ো ডাক্তাশ্নরর পরকডম
সাটিম দফশ্নকি
• স্কুি পরকডম
• োথ মসাটিম দফশ্নকি ো েযাদেেমাি সাটিম দফশ্নকি*
• আশ্নরকেন েযন্সক্তর কাছ পথশ্নক দেেৃদত*
*দুই ধরমনর রোণ রময়াজন।
প্সাশযাল নসনকউনরষ্টে নম্বর
আেনাশ্নক অেেযই েদরোশ্নরর প সে সিসযশ্নির পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর রশ্নয়শ্নছ তাশ্নির সকশ্নির পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর প্রিান করশ্নত হশ্নে।
ঝাঁু নকগ্রস্ত
আেনার েদরোশ্নরর পকাশ্ননা েুাঁ দকগ্রস্ত সিশ্নসযর (6 েছশ্নরর কম েয়সী দেশু, 60 েছর ো তার পেদে েয়সী প্রেীন, ো পকাশ্ননা প্রদতেন্ধী সিসয) েনয
আেনাশ্নক দনম্নদিদখতগুদির মশ্নধয প শ্নকাশ্ননা একটি েুাঁ দকগ্রস্ততার প্রমার্েত্র প্রিান করশ্নত হশ্নে:
• েন্মসনি
• েন্মতাদরখ- ুক্ত েযােটিসমাি সনি
• পসােযাি দসদকউদরটি প্রোসন (SSA) েত্র

• োসশ্নোিম
• ড্রাইভাস মিাইশ্নসি
• সুদেধাগুদির েনয উে ুক্ততার দিদখত দেেৃদত

নহষ্টেং পনরনস্থনত
আেদন একটি জ্বািাদন ো ইউটিদিটি দেি েদরশ্নোধ করশ্নি, আেনার সেশ্নেষ
ম
জ্বািাদন/ইউটিদিটি দেশ্নির একটি কদে ো আেনার পভন্ডশ্নরর পথশ্নক
একটি পেিশ্নমন্ট প্রিান করুন।
আেদন দহশ্নির েনয অথ মেদরশ্নোধ না করশ্নি, ভাড়াশ্নি এেং োদড়ওয়ািার নাম ও টিকানা- ুক্ত একটি সাম্প্রদতক ভাড়ার রদেি, নাম ও টিকানা- ুক্ত
িীে ো দহি আেনার ভাড়ার মশ্নধয ধরা আশ্নছ পসটি উশ্নেখ কশ্নর আেনার োদড়ওয়ািার পথশ্নক একটি দেেৃদত দনশ্নয় আসুন।
আয়
• সাম্প্রদতকতম োর (4) সপ্তাশ্নহর পে-োেগুদি
• দি স্ব-দন ুক্ত হন, সাম্প্রদতকতম দতনটি (3) মাশ্নসর েযেসাদয়ক
পরকডম অথো সকি প্রশ্ন ােয দেদডউি সহ েতমমান েছশ্নরর িাদখি
করা পফডারাি িযাে দরিান।ম
• দি স্ব-দন ুক্ত হন, আশ্নগর দতন (3) মাশ্নসর ভাড়ার আয়/খরে অথো
সকি প্রশ্ন ােয দেদডউি সহ েতমমান েছশ্নরর িাদখি করা পফডারাি
িযাে দরিান।ম
• দেশু সহায়তা ো ভরর্শ্নোষশ্নর্র/স্বামী-স্ত্রীর সহায়তা
• সুি/েযাংক/দডদভশ্নডন্ড ো িযাে পেিশ্নমন্ট
• রুমার/পোডমাশ্নরর দেেৃদত
সম্পদসেূহ (শুধু জরুনর সুনেধার আমেদনগুনলর জনয)
• কযাে
• েক/েন্ড
• পেদকং, পসদভংস, এেং/অথো CD অযাকাউন্ট েযাশ্নিি
• োদষক
ম

রানপ্ত পে ো ননমচরগুনলর জনয অনফনসয়াল নচষ্টঠপমের কনপ:
• পসাোি
দসদকউদরটি/সাদিশ্নমন্টাি
দসদকউদরটি
ইনকাম
(Supplemental Security Income, SSI)
• পভশ্নিরানস পেদনদফি
• পেনেন
• শ্রদমকশ্নির ক্ষদতেূরর্/অক্ষমতা
• পেকারত্ব দেমার পেদনদফি

• IRA অযাকাউন্ট
• সম্পদত্ত দেেয় ো েীমা দনষ্পদত্তর পথশ্নক োওয়া পথাক অথ।ম

নহষ্টেং উপকরণ প্েরােত এেং রনতস্থাপমনর আমেদনগুনলর জনয অনতনরি তেয রময়াজন। আপনন এই উপাদানষ্টের জনয আমেদন করমল, আপনামক
কী ননেপে রদান করমত হমে তার একষ্টে আলাদা তানলকা প্দওয়া হমে।

N NYS এমজক্তি নভনত্তক প্ভাোর ননেন্ধমনর ফে ে
আপনন একজন প্যখামন োমকন প্সখামন আপনন প্ভাে প্দওয়ার জনয ননেন্ধন
না কমর োকমল। আপনন নক আজ ননেন্ধন করার জনয আমেদন করমত চান?


হ্যাঁ

গুরুত্বপূণ!ে
পভািিান করার েনয পরন্সেোর করশ্নত আশ্নেিন করা ো পরন্সেোর করশ্নত না োওয়া
- আেনার দসদ্ধান্ত াই পহাক না পকন তা এই সংিা আেনাশ্নক প েদরমার্ সহায়তা
পিশ্নে তাশ্নত পকাশ্ননা প্রভাে েড়শ্নে না।

আপনি ক োনিো বনে টি িো নিনে, ধনে
কিওয়ো হনব কে এই বোে আপনি
নিনেন ক োট কিওয়োে েিয িনি ু নি
েনবি িো বনে নিে নেনেি।

আেদন দি হযাাঁ টিক দেত দিশ্নয় থাশ্নকন, তাহমল
ননমচর প্ভাোর ননেন্ধন আমেদন েূরর্ করুন

 না কারর্ আদম দনেন্ধন না করা পেশ্নছ দনশ্নয়দছ অেো

আশ্নেিন েত্র েূরর্ করশ্নত আেনার পকানও সাহাশ্ন যর প্রশ্নয়ােন হশ্নি, আমরা
আেনাশ্নক সাহা য করশ্নো। সাহা য খুে
াঁ শ্নত ো গ্রহর্ করশ্নত োন দকনা পসই দসি্িধান্ত
আেনার। আেদন একাশ্নন্ত ফমটি
ম েূরর্ করশ্নত োরশ্নেন।

আদম ইদতমশ্নধয আমার েতমমান টিকানায় দনেদন্ধত অেো

Información en español: si le interesa obtener este formulario en español,
llame al 1-800-367-8683

আদম একটি ডাকশ্ন াশ্নগ দনেন্ধীকরশ্নর্র ফম পেশ্নয়দছ
ম
এেং পেশ্নয়দছ
/
স্বাক্ষর

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

তাদরখ

으로 전화 하십시오.
Rev. 01/2019

যদি আপদি এই ফর্টি
ম ইংরেজিরে পপরে চাি, োহরে, 1-800-367-8683
িম্বরে পফাি করুি

অনুগ্রহ কশ্নর েুশ্নরা নাম মূদ্রর্ করুন

প্ভাোর ননেন্ধন আমেদন(দনশ্নিমেনা পেছশ্নন)
 হযাাঁ, আমার অনুেদিত েযািশ্নির একটি আশ্নেিন িরকার
আপনন নক োনকেন নাগনরক?
1

3
4
5
6

10

 হযাাঁ

অনুগ্রহ কমর নীল ো কামলা কানলমত নরন্ট ো োইপ করুন
 হযাাঁ, আদম একেন দনোেন
ম
দিেশ্নসর কমী হশ্নত োই
আপনন নক ননোচমনর
ে
নদমনর আমগ 18 ো তার প্েনশ েয়সী হমেন?
প্কেল প্োমেের েযেহামরর জনয

 না

েিদে

নাশ্নমর প্রথমাংে

টিকানা প খাশ্নন আেদন োস কশ্নরন (P.O. েে দিশ্নেন না)

7

 না

দি আেদন না উত্তর দিশ্নয় থাশ্নকন, তাহশ্নি আেদন েছশ্নরর পেষ
নাগাি 18 েছর েয়সী না হশ্নি এই ফমটি
ম েূরর্ করশ্নেন না
মধযেতী আিযক্ষর

সাদফে

অযাোিম শ্নমন্ট নম্বর

টিকানা প খাশ্নন আেদন দেটি োন ( দি উেশ্নরর পথশ্নক দভন্ন হয়)
েন্মতাদরখ

 হযাাঁ

2

আেদন দি না উত্তর দিশ্নয় থাশ্নকন, ফমটি
ম েূরর্ করশ্নেন না

েহর/িাউন/গ্রাম

P.O. েে, োর রুি, ইতযাদি।

দিঙ্গ (ঐন্সিক

8

পোে অদফস

পিদিশ্নফান (ঐন্সিক)

পেষ পকান েছর আেদন পভাি
দিশ্নয়শ্নছন

আেনার টিকানা দছশ্নিা (োদড়র নম্বর, দিি এেং েহর দিন)

কাউদন্টশ্নত/পেশ্নি

প ই নাশ্নমর অধীশ্নন ( দি আেনার েতমমান নাম পথশ্নক দভন্ন হয়)

ন্সেে পকাড

কাউদন্ট
ন্সেে পকাড

ইশ্নমইি (ঐন্সিক)
আইনে নম্বর (প্রশ্ন ােয ঘশ্নর টিক দিন এেং আেনার নম্বর দিন)
9

দনউ ইয়কম পেি DMV নম্বর — — — — — — — — —
আেনার পসােযাি দসদকউদরটি নম্বশ্নরর পেষ োর দডন্সেি — — — —
আমার পকাশ্ননা দনউ ইয়কম পেি DMV ো পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর পনই

রাজনননতক দল

হলফনাো: আনে শপে করনছ ো হলফ করনছ প্য
• আদম মাদকমন ুক্তরাশ্নের একেন নাগদরক

আনি এ টি েোেনিনি িনেে িোি কেখোনি চোই

11

 পডশ্নমােযাটিক োটিম
 দরোেদিকান োটিম
 কনোশ্নভমটিভ োটিম
 ওয়াদকমং ফযাদমদিে োটিম
 দগ্রন োটিম

• আদম দনোেশ্ননর
ম
কমেশ্নক্ষ 30 দিন েূশ্নে মএই কাউদন্টশ্নত, েহশ্নর ো গ্রাশ্নম োস করশ্নো।
• আদম দনউ ইয়কম পেশ্নি পভাি পিওয়ার েনয দনেন্ধন করশ্নত সকি আেদেযকতা েূরর্
করশ্নো।

 দিোরিাদরয়ান োটিম
 ইন্সন্ডশ্নেশ্নন্ডি োটিম
 সযাম োটিম
 অনযানয____________
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• দনশ্নের িাইশ্নন এই আমার স্বাক্ষর ো দেত।
• উেশ্নর প্রিত্ত তথয সতয, আদম েুন্সে প
দি এটি সতয না হয়, আমাশ্নক পিাষী সােযস্ত করা
হশ্নে এেং আমার 5,000 মাদকমন ডিার ে ন্ত
ম েদরমানা এেং/অথো োর েছর ে ন্ত
ম পেি
হশ্নত োশ্নর।

আনি ক োনিো েোেনিনি িনে িোি কেখোনি চোই িো এবং এ েি স্বোধীি ক োটোে হনি চোই

/

 পকান োটিম পনই

স্বাক্ষর ো দেত কাদিশ্নত

/

তাদরখ

(ঐক্তিক) আপনার অি ও ষ্টেসুয দান করমত ননেন্ধন করুন
েিেী

ননমচ স্বাক্ষর কমর আপনন রতযানয়ত করমছন প্য আপনন:

নাম

মধযম আিযাক্ষর

সাদফে

টিকানা
অযাোিম শ্নমন্ট নম্বর

েন্মতাদরখ

পোশ্নখর রং

েহর /িাউন/গ্রাম

ন্সেে পকাড

দিঙ্গ সংোন্ত েদরেয়
 েুরুষ

/

 নারী
স্বাক্ষর

উচ্চতা
ফুি

ইশ্নমি

DMV ো আইদড NYC নম্বর

• 16 েছর ো তার পেদে েয়সী
• আেনার সকি অঙ্গ ও টিসুয ট্রািিযাশ্নন্টেন,
গশ্নেষর্া, ো উভশ্নয়র েনয িান করার সম্মদত;
• NYS পডাশ্ননি িাইফ পরন্সেদিশ্নত নাম পিখাশ্ননার েনয আেনার নাম
ও সনাক্তকারী তথয প্রিান করার েনয দনোেন
ম
পোডমশ্নক অনুশ্নমািন
• এেং পরন্সেদিশ্নক অনুশ্নমািন পিওয়া হশ্নি পফডাশ্নরি ে াশ্নয়
ম দনয়দন্ত্রত অঙ্গ সংগ্রহকারী সংগিন এেং NYSিাইশ্নসিপ্রাপ্ত টিসুয ও েক্ষু েযাংকগুদি এেং NYS স্বািয কদমেনাশ্নরর অনুশ্নমাদিত হাসোতািগুদির কাশ্নছ
আেনার মৃতুযর ের এই তথয প্রিান করার েনয।

ইন্সি

তাদরখ

/

ননেন্ধমনর প্যাগযতা

গুরুত্বপূণ!ে

আেদন এই ফমটি
ম নম্নদিদখত কাশ্নে েযেহার করশ্নত োশ্নরন:
• দনউ ইয়কম পেশ্নি পভাি পিওয়ার দনেন্ধন করার েনয;
• আেনার নাম এেং/অথো টিকানা েদরেতমন করার েনয, দি আেনার পেষ
পভািিাশ্ননর ের এগুদি েদরেতমন হশ্নয় থাশ্নক;
• একটি রােননদতক িশ্নি নাম পিখাশ্নত ো পিখাশ্ননা নাম েদরেতমন করশ্নত;
দনেন্ধন করার েনয আেনাশ্নক অেেযই:
• একেন মাদকমন নাগদরক হশ্নত হশ্নে;
• আেদন প েছর এই ফমটি
ম িাদখি করশ্নেন পস েছশ্নরর 31 দডশ্নসম্বশ্নরর মশ্নধয
18 েছর েয়সী হশ্নত হশ্নে
(দ্রষ্টেয: আেনাশ্নক সাধারর্, প্রাইমাদর, অথো অনযানয দনোেন
ম
প খাশ্নন আেদন
পভাি দিশ্নত োন তার দিশ্নন 18 েছর েয়সী হশ্নত হশ্নে।);
• দনোেশ্ননর
ম
অন্তত 30 দিন েূশ্নে কাউদন্টর
ম
ো দনউ ইয়কম দসটির একেন
োদসন্দা হশ্নত হশ্নে;
• একটি পফশ্নিাদনশ্নত পিাষী সােযস্ত হশ্নয় কারাগাশ্নর থাকা াশ্নে না ( দি না
েযাশ্নরাশ্নি ক্ষমা করা হয় অথো নাগদরকশ্নত্বর অদধকার েুনঃপ্রদতটষ্ঠত করা
হয়);
• অনয পকাথায় পভািিাশ্ননর অদধকার িাদে করা াশ্নে না;
• আিািত দ্বারা মানদসকভাশ্নে অশ্ন াগয দেশ্নেদেত নন।

আেদন দি দেশ্বাস কশ্নরন প পকউ আেনার দনেন্ধন করার অদধকাশ্নর ো
দনেন্ধন করশ্নত প্রতযাখযান করার েযাোশ্নর, দনেন্ধন করশ্নেন দকনা পসই দসদ্ধান্ত
গ্রহশ্নর্ ো পভাশ্নির েনয দনেন্ধন করার আশ্নেিশ্ননর সময় আেনার পগােনীয়তায়,
ো আেনার দনেস্ব রােননদতক িি ো অনযানয রােননদতক েছন্দ োছাই করশ্নত
আেনার অদধকাশ্নর হস্তশ্নক্ষে কশ্নরশ্নছ, তাহশ্নি আেদন একটি অদভশ্ন াগ িাশ্নয়র
করশ্নত োরশ্নেন:
NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729
পিদিশ্নফান: 1-800-469-6872;

TDD/TTY েযেহারকারীগর্ দনউ ইয়কম পেশ্নির দরশ্নির সাশ্নথ প াগাশ্ন াগ
করুন 711 নম্বশ্নর; ো আমাশ্নির ওশ্নয়েসাইি দভন্সেি করুন www.elections.ny.gov
দনেন্ধন করার আেনার দসদ্ধান্ত পগােন থাকশ্নে এেং শুধু পভািার দনেন্ধন কাশ্নে
েযেহার করা হশ্নে। পকউ দি পভাি দিশ্নত দনেন্ধন না করশ্নত োয় এেং/অথো
প ই অদফশ্নস আশ্নেিন েমা কশ্নরশ্নছ পসই েযাোশ্নর তথয পগােন থাকশ্নে, তা শুধু
পভািার দনেন্ধন উশ্নেশ্নেয েযেহার করা হশ্নে।

আপনার পনরচয় যাচাই করা
আমরা দনোেন
ম
দিেশ্নসর েূশ্নে আেনার
ম
েদরেয় াোই করার পেষ্টা করশ্নো, DMV নম্বর (ড্রাইভার িাইশ্নসি ো নন-ড্রাইভার
আইদড নম্বর) দিশ্নয়, ো আেনার পসােযাি দসদকউদরটি নম্বশ্নরর পেষ োর দডন্সেি দিশ্নয়, া আেদন ঘর 9 এ েূরর্ করশ্নেন।
আেনার দি DMV ো পসােযাি দসদকউদরটি নম্বর না থাশ্নক, তাহশ্নি আেদন একটি বেধ ফশ্নিা আইদড, একটি েতমমান
ইউটিদিটি দেি, েযাংক পেিশ্নমন্ট, পে পেক, সরকাদর পেক ো অনয পকাশ্ননা সরকাদর নদথ প খাশ্নন আেনার নাম ও টিকানা
আশ্নছ তা েযেহার করশ্নত োরশ্নেন। আেদন এই ফশ্নমরম সাশ্নথ ওই ধরশ্ননর পকাশ্ননা আইদডর একটি কদে অন্তভুক্ত
ম করশ্নত
োরশ্নেন।
আমরা দি দনোেন
ম
দিেশ্নসর েূশ্নে আেনার
ম
েদরেয় াোই করশ্নত না োদর, তাহশ্নি প্রথমোর পভাি করার সময় আেনার
কাশ্নছ আেনার আইদড োওয়া হশ্নে।

এই ফেষ্টে ে পূরণ করার জনয:
একষ্টে ভতয়া ননেন্ধন সংগ্রহ করা ো ননোচন
ে
প্োেেমক ভতয়া তেয রদান করা অপরাধ।

েে 9: আেনাশ্নক অেেযই একটি দনোেন
ম
করশ্নত হশ্নে। প্রশ্নের েনয উেশ্নরর আেনার েদরেয় াোই করা অংে পিখুন।
েে 10: দি আেদন কখশ্ননা পভাি না দিশ্নয় থাশ্নকন, দিখুন “পকানটি নয়”। আেদন দি মশ্নন করশ্নত না োশ্নরন পেষ কশ্নে
পভাি দিশ্নয়শ্নছন, একটি প্রেশ্নোধক দেত (?) দিশ্নয় রাখুন। আেদন দি একটি দভন্ন নাম েূশ্নে পভাি
ম
দিশ্নয় থাশ্নকন, তাহশ্নি
পসই নামটি দিখুন। দি না হয়, দিখুন “একই”।

েে 11: শুধু একটি েশ্নে টিক দিন রােননদতক িশ্নি নাম পিখাশ্ননা ঐন্সিক দকন্তু, একটি রােননদতক িশ্নির মূি দনোেশ্নন
ম
পভাি পিওয়ার েনয, একেন পভািারশ্নক অেেযই একটি রােশ্ননৌদতক িশ্নি নাম পিখাশ্নত হশ্নে, দি না পেশ্নির োটিম দনয়ম
অনযথা করশ্নত পিয়।

