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বুক 1 

আপনার কক জানা উকিত 
আপনার অকিকার এবং দাক়িত্ব সম্পর্কে  
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আপবন অন্ধ িা গুরুতরভাবি দৃষ্টিশক্তি িযাহত হবি এিং একষ্টি আবিদন চাইবি িা 

এই বনবদেশািিী অনয ককাবনা বিনযাবস প্রব াজন হবি, আপবন তার জনয আপনার 

সামাক্তজক পবরবেিা বিবিবের (social services district, SSD) কাবে অনুবরাধ 

করবত পাবরন।  বনম্নবিবখত বিকল্প ফরমযািগুবি উপিভয: 

• িড় কবর মুদ্রণ; 

• কিিা ফরমযাি (ক্তিন-বরিাবর অযাবেসবযাগ্য একষ্টি ইবিকট্রবনক ফাইি); 

• অবিও পদ্ধবত (বনবদেশািিী িা আবিদবনর প্রশ্নািিীর একষ্টি অবিও 

ট্রান্সক্তিপশন); এিং 

• কেইি, আপবন যবদ কজার বদব  িবিন কয অনযানয বিকল্প বিনযাসগুবি 

আপনার জনয সমানভাবি কায েকর অবি না। 

আবিদনপত্র এিং বনবদেশািিী, িড় কবর মুদ্রণ, কিিা ফরমযাি এিং অবিও 

ফরমযাবি  www.otda.ny.gov িা www.health.ny.gov কেবক িাউনবিাবির জনযও 

উপিভয।  অনুগ্রহ কবর িক্ষ্য করুন কয অবিও ফরমযাবি এিং কেইবিবত উপিভয 

আবিদনপত্র শুধু অিবহতকরবণর উবেবশয।  আবিদন করার জনয, আপনাবক 

অিশযই বিবখতভাবি, বিকল্পহীন পদ্ধবতবত একষ্টি আবিদনপত্র জমা করবত হবি। 

আপনার যবদ অনয ককাবনা িবদািবের প্রব াজন হ , অনুগ্রহ আপনার কসাসযাি 

সাবভেস বিবিবের সাবে কযাগ্াবযাগ্ করুন। 
 
 

এোড়াও কদখুন 

বুক 2 (LDSS-4148B) 

"আপনার বক জানা উবচত 

সামাক্তজক কসিা কায েিম সম্পবকে" 

এিং 

বুক 3 (LDSS-4148C) 

"আপনার বক জানা উবচত যবদ 

আপনার একষ্টি জরুরী অিস্থা হ " 
 
 

 

ভববষ্যতের বযবহাতরর জন্য এই বইটি সংরক্ষণ করুন্ 
 

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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অন্ুগ্রহ কতর নন্াি করুন্:  
 

আপবন্ যখন্ সািাজজক পবরতষ্বার সুববিাবদ বা পবরচয যার জন্য আতবদন্ করতেন্ বা ো পাতেন্ েখন্ আপন্ার অতন্ক 

অবিকার এবং দাবয়ত্বগুবি সম্পতকয এই বইটি আপন্াতক জান্ায়।   
 

এটির উতেশ্য আপন্াতক রাজয এবং নেডাতরি আইন্, বন্য়ি ও বববিতে অন্তভভ যক্ত অবিকার এবং দাবয়ত্বগুবি সম্পতকয একটি 

সািারণ উপিবি প্রদান্ করা। আপন্ার নকান্ও বন্বদযষ্ট প্রশ্ন থাকতি অন্ুগ্রহ কতর আপন্ার কিীর কাতে আরও েথয নচতয় 

বন্ন্। 
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সূচনা 

 
এই িই (LDSS-4148A: "আপনার অবধকার এিং দাব ত্বগুবি সম্পবকে আপনার 

যা জানা উবচত") বতনষ্টির মবধয একষ্টি যা আমরা আপনাবক কয সহা তা বদবত 

পাবর কস সম্পবকে কিবশরভাগ্ প্রবশ্নর উির কদ । আপনার সুবিধাবদর জনয 

আবিদন করা এিং পাও ার সম  আপনার অবধকার ও দাব ত্বগুবি সম্পবকে এই 

িইষ্টি আপনাবক জানা । 
 

বিতী  িইষ্টি (LDSS- 4148B: "সামাক্তজক পবরবেিা কম েসূবচ সম্পবকে আপনার 

যা জানা উবচত") প্রবতষ্টি কম েসূবচ সম্পবকে বনবদেি তেয প্রদান কবর, এিং তৃতী  

িইষ্টি (LDSS-4148C: "একষ্টি জরুরী অিস্থা হও ার কক্ষ্বত্র আপনার যা জানা 

উবচত") আপনাবক জানা  কয যবদ আপনার ককানও জরুরী অিস্থা োবক তাহবি 

কী করবত হবি। 
 

এই িইগুবি জবুড় আমরা জনসহা তা কম েসূবচগুবিবক "অস্থা ী সহা তা" 

(Temporary Assistance) িবি োবক।  (আনুিাবনকভাবি এগুবিবক "পাবরিাবরক 

সহা তা" (Family Assistance) এিং "সুরক্ষ্া কনি সহা তা" (Safety Net 

Assistance) িিা হ ।)  "অস্থা ী" শব্দষ্টির কারণ এবত কজার কদও া কয এই 

কম েসূবচগুবি ককিিমাত্র আপনাবক ততক্ষ্ণ সহা তা করার জনয যতক্ষ্ণ না 

আপবন বনবজবক এিং আপনার পবরিারবক পুবরাপুবর সমে েন করবত পাবরন। 
 

এোড়াও এই িইগুবি বচবকৎসাগ্ত সহা তা (Medical Assistance)-ককও 

কিাঝা । বচবকৎসাগ্ত সহা তার মবধয রব বে বশশুবদর জনয চাইল্ড কহিে প্লাস 

এ (Child Health Plus A) কভাবরজ, প্রাপ্তি স্কবদর জনয কমবিবকি 

(Medicaid) কভাবরজ, ফযাবমবি কহিে প্লাস (Family Health Plus), কম েরত 

প্রবতিন্ধী িযক্তিবদর জনয কমবিবকি িাই-ইন কম েসূবচ (Medicaid Buy-In 

Program), কমবিবক ার কসবভংস কম েসূবচ (Medicare Savings Program), এিং 

পবরিার পবরকল্পনা সুবিধাবদ কম েসূবচ (Family Planning Benefits Program)। 

 

এই বইগুবি পবরতষ্বাগুবিতকও নবাঝায়।  পবরতষ্বাগুবির িতিয রতয়তে 

বশ্শু পবরচয যা, পাবিে পবরচয যা, বশ্শু কিযাণ, দত্তক গ্রহণ এবং অন্যান্য 

ববষ্য়গুবি।  
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আপন্ার অবিকার 
 

1. আতবদতন্র অবিকার 

 

আপনার এই অবধকার আবে:  

• কপ্রাগ্রামগুবি সম্পবকে এিং আপবন কয সহা তা কপবত পাবরন তা সম্পবকে জানাবনা।  

• এই কপ্রাগ্রামগুবি কপবত আপনাবক কী করবত হবি তা িিা।  

• এই কপ্রাগ্রামগুবির জনয আবিদন করা।  

• আপবন যখন চাইবিন তখন একষ্টি আবিদন পাও া।  

• আবিদনষ্টি কযবদন আপবন পাবিন (অস্থা ী সহা তা এিং খাদয েযাম্প সুবিধার জনয) কসই একই বদবন জমা কদও া (দাবখি করা)। 

 

দ্রষ্টবয: আপবন যবদ কমপবক্ষ্ আপনার নাম, ষ্টিকানা (যবদ আপনার তা োবক) এিং স্বাক্ষ্র পরূণ কবর োবকন তাহবি একষ্টি ফুি েযাম্প 

সুবিধাবদ (Food Stamp Benefits)-এর আবিদনষ্টি অিশযই গ্রহণ করবত হবি। এষ্টি গুরুত্বপূণ ে কারণ আপনার ফুি েযাম্প সুবিধাবদর 

পবরমাণ আপবন আপনার ফুি েযাম্প সবুিধাবদর আবিদন জমা কদও ার বদন কেবক গ্ণনা করা হ ।  আপবন যবদ আপনার 

আবিদনষ্টি পাও ার বদবনই কসষ্টি জমা কবরন তাহবি আপবন আরও কিবশ ফুি েযাম্প সুবিধাবদ কপবত পাবরন।  তবি, অনুগ্রহ কবর 

মবন রাখবিন কয, আপবন ফুি েযাম্প সুবিধা কপবত পাবরন বকনা তা কদখার জনয আপনাবক আবিদনষ্টির িাবক অংশ পরূণ করবত 

হবি। 

 

• আপবন যবদ শুধুমাত্র বশশু পবরচয ো পবরবেিাবদ (child care services)-এর জনয আবিদন করবেন তাহবি আপনার আবিদনষ্টি কমি করুন। 

• একষ্টি ইন্টারবভউ বদন। 

 -  বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয (কমবিবকি/চাইল্ড কহিে প্লাস এ/ফযাবমবি কহিে প্লাস/ কম েরত প্রবতিন্ধী িযক্তিবদর জনয কমবিবকি িাই-ইন কপ্রাগ্রাম/ 

কমবিবক ার কসবভংস কম েসূবচ/পবরিার পবরকল্পনা সবুিধা কম েসূবচ) এমন ককানও বনবদেি সম সীমা কনই যার মবধয অিশযই আপনার িা আপনার 

প্রবতবনবধর ইন্টারবভউ কনও া উবচত।  তবি, আপনাবক অিশযই কযাগ্যতা প্রবতিার আবগ্ ইন্টারবভউ বদবত হবি। 

 -  অস্থা ী সহা তার জনয, এই ইন্টারবভউষ্টি সাতষ্টি কায েবদিবসর মবধয হও া উবচত। 

 -  ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয, আবিদন জমা কদও ার 30 বদবনর মবধয কযাগ্যতা বনধ োরণ এিং সুবিধা জাবর করা বনক্তিত করার জনয ইন্টারবভউষ্টি 

সম মবতা বনধ োবরত করবত হবি। 

- ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয, কষ্টিন পবরবস্থবতবত অবফবস বগ্ব  ইন্টারবভউ কদও ার কেবক অিযাহবত পাও ার অনুবরাধ করার অবধকার আপনার 

রব বে। দরূািস্থার মবধয সাধারণত কয সকি বিে  অন্তভভ েি োবক তার মবধয কব কষ্টি হবিা- অসুস্থতা, পবরিহবনর সমসযা, পবরিাবরর ককাবনা 

সদবসযর তত্ত্বািধা ন, আিাসস্থি গ্রামীণ এিাকা  হও া জবনত সমসযা, দীর্ ে সম  ধবর চিমান খারাপ আিহাও া িা কাজ িা প্রবশক্ষ্বণর সম  যা 

অবফস চিাকািীন আপনা কসাশযাি সাবভেবসস বিবিবের অবফবস আসার কক্ষ্বত্র প্রবতিন্ধকতা সৃষ্টি কবর। আপনার অনুবরাবধ ইন-অবফস 

ইন্টারবভউ মওকুফ করা হবি, যবদ আপনার পবরিাবরর সি প্রাপ্তি স্ক সদসযই ি স্ক িা প্রবতিন্ধী হব  োবকন যাবদর ককাবনা আ  কনই। এবজক্তন্স 

অবফবস বগ্ব  সাক্ষ্াৎকার কদও া মওকুফ কবর তার পবরিবতে একষ্টি কিবিবফাবনর মাধযবম সাক্ষ্াৎকার অেিা বনধ োবরত গৃ্হ-সাক্ষ্াবতর সুবযাগ্ বদবত 

পাবর। একষ্টি পবরিাবরর িাসস্থানসহ কযবকাবনা পারস্পবরকভাবি গ্রহণবযাগ্য স্থাবন ইন-পাস েন ইন্টারবভউ হবত পাবর। 

 

 যবদ একজন আবিদনকারী ইন্টারবভউবত উপবস্থত োকবত না পাবরন, তাহবি বতবন এমন একজন অনুবমাবদত প্রবতবনবধবক পবরিাবরর জনয 

ইন্টারবভউবত উপবস্থত োকার জনয বিবখেভাতব মবনানীত করবত পাবরন বযবন পবরিাবরর সদসয নন।  বতবন একজন িনু্ধ, ককানও আত্মী , িা 

আবিদনকারীর চ ন করা অনয ককউ হবত পাবরন।  এই িযক্তির কাবে অিশযই প্রব াজনী  িকুবমবন্টশন োকবত হবি এিং কযাগ্যতা বনধ োরবণর 

জনয স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ (local department of social services, LDSS)-কক তেয প্রদান করবত সক্ষ্ম হবত হবি।  অনুবমাবদত 

প্রবতবনবধর বনি োচন পবরিাবরর পেদ।  যবদ একজন আবিদনকারী চান কয ককউ অনুবমাবদত প্রবতবনবধ বহবসবি কাজ করুক, তাহবি আবিদনকারী 

এিং অনুবমাবদত প্রবতবনবধ উভ বকই অিশযই আবিদনষ্টিবত স্বাক্ষ্র করবত হবি। 

 

 আবিদনষ্টি শুধুমাত্র বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয হবি, কসই আবিদনষ্টি এমন কয ককানও িযক্তি িারা সম্পন্ন এিং স্বাক্ষ্র করা কযবত পাবর যাবক 

আবিদনকারী আবিদন প্রক্তি া  তার প্রবতবনবধত্ব করার জনয অনুবমাবদত কবরবেন।  এই প্রবতবনবধ আবিদনকারীর জনয ইন্টারবভউবত উপবস্থত 

হবত পাবরন। 

 

দ্রষ্টবয: আপবন যবদ অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন করবেন, এিং আপবন আজ আমাবদর জানান কয আপনার একষ্টি জরুরী অিস্থা রব বে, 

তাহবি আমাবদর অিশযই আজ আপনার জরুরী অিস্থা সম্পবকে আপনার ইন্টারবভউ কনও া উবচত। এোড়াও আপনার জরুরী অিস্থার 

বিেব  আমাবদর বসদ্ধান্ত সম্পবকে আমাবদর অিশযই আজই বিবখতভাবি আপনাবক জানাবত হবি। আপবন যবদ ফুি েযাম্প সুবিধাবদর 

জনয আবিদন করবেন, এিং আপবন দ্রুত প্রক্তি াকরবণর জনয কযাগ্য হন, তাহবি আপনার ইন্টারবভউ এিং আমাবদর বসদ্ধাবন্তর বিজ্ঞবপ্ত 

আপবন আপনার আবিদন জমা কদও ার বদন কেবক পাাঁচষ্টি কযাবিন্ডার বদবনর মবধয হবি।  

 

• আপনার পবক্ষ্ কদাভেীর কাজ করার জনয আপবন আপনার সাক্ষ্াতকাবর কাউবক আনা। আপনার যবদ একজন কদাভােীর প্রব াজন হ  তাহবি 

এবজক্তন্স আপনার জনয বিনামূবিয একজন কদাভােীর িযিস্থা করবি। আপবন ইংবরক্তজবত সািিীি নন িবি আপনার কসিাসমূহ প্রতযাখযান করা হবি 

না। শ্রিণ িা িাক প্রবতিন্ধী আবিদনকারী/প্রাপকরা পবরবেিাগুবিবত অযাবেস কপবত কিবিিাইপরাইিার/িবধরবদর জনয কিবিবযাগ্াবযাগ্ বিভাইস 

(Teletypewriter/ Telecommunications Device for the Deaf, TTY/TTD) বরবি বসবেমগুবি িযিহার করার কো বিবিচনা করবত পাবরন। 

• যবদ আপনার ককানও অক্ষ্মতা োবক, তা সবত্ত্বও সামাক্তজক পবরবেিা কম েসবূচগুবিবত একই অযাবেস পান, এমন কারও মবতা যার অক্ষ্মতা কনই।  

• আপনার আবিদনষ্টি অনুবমাবদত না অস্বীকৃত হব বে, তা পবরিার সহা তা এিং ফুি েযাম্প সুবিধাবদগুবির জনয আপনার আবিদন (জমা) করার 

তাবরবখর 30 বদবনর মবধয আপনাবক জানাবনা হবি; আপনার আবিদনষ্টি অনুবমাবদত না অস্বীকৃত হব বে, ো নসেটি নন্ি অযাবসস্ট্যান্স,  জনয 

আপনার আবিদনষ্টি (জমা) করার তাবরবখর 45 বদবনর মবধয আপনাবক জানাবনা হবি। 
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• আপনার আবিদনষ্টি জমা কদও ার (দাব র করার) 30 বদবনর মবধয পবরবেিাগুবির জনয আপনার আবিদন অনুবমাবদত িা অস্বীকার করার বসদ্ধান্ত 

কপব  যান, এিং বসদ্ধান্ত কনও ার 15 বদবনর মবধয কসই বসদ্ধাবন্তর বিবখত বিজ্ঞবপ্ত কপব  যান। তবি, প্রাপ্তি স্কবদর জনয সরুক্ষ্ামূিক পবরবেিাবদ 

অনুবমাবদত িা অস্বীকার করার বসদ্ধান্তষ্টি অিশযই প্রাপ্তি স্কবদর মূিযা ন পবরবেিা পবরকল্পনার জনয একষ্টি সরুক্ষ্ামূিক পবরবেিা সম্পন্ন হও ার 

সম  করবত হবি। 

• আপবন যবদ বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য হন িা আপনার ইন্টারবভউ সহ বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আপনার আবিদনষ্টি সমূ্পণ ে হবি, 

আপনার আবিদনষ্টি যবদ প্রতযাখযান করা হ , তাহবি বিজ্ঞবপ্ত পাবিন। আপনাবক অিবহত করার সম সীমা পবরিবতেত হ : 

- গ্ভেিতী মবহিা এিং কোি িাচ্চাবদর আবিদন জমা কদও ার 30 বদবনর মবধয জানাবত হবি; 

- যবদ একজন িযক্তির কযাগ্যতা অক্ষ্মতার বস্থবতর উপর বনভেরশীি হ , তাহবি কসই িযক্তিবক অিশযই কযাগ্যতার বসদ্ধান্ত সম্পবকে জানাবত হবি  

আবিদন করার 90 বদবনর মবধয; এিং 

- আবিদন দাবখবির 45 বদবনর মবধয অনয সকি িযক্তিবক অিশযই িিবত হবি। 

• আপনার আবিদন অনুবমাবদত হি না প্রতযাখযাত হি, তা জাবনব  আপনাবক একষ্টি বিবখত কনাষ্টিশ পাও া: 

- যবদ আপনার আবিদন অনুবমাবদত হ  তাহবি এই বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক জানাবি আপবন বক সুবিধা পাবিন;  

- যবদ আপনার আবিদন প্রতযাখযাত হ  তাহবি ককন প্রতযাখযাত হব বে এিং আপবন যবদ এই বসদ্ধাবন্তর প্রবত বিমত কপােণ কবরন িা এষ্টি িুঝবত 

না পাবরন তাহবি আপনাবক কী করবত হবি তা এই বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক জানাবি।  

 

দ্রষ্টবয:  যবদ অস্থা ী সহা তার জনয আপনার আবিদনষ্টি অনুবমাবদত হ  এিং আপবন এমন একজন প্রাপ্তি স্ক হন যার ককানও সন্তান 

কনই, তাহবি আপনার অস্থা ী সহা তার বিভাগ্ষ্টি সাধারণত সরুক্ষ্া কনি সহা তা হবি।  সন্তান সহ বকেভ  পবরিার কসফষ্টি কনি 

অযাবসেযান্স পাবি। 

 সুরক্ষ্া কনি সহা তা ককবসর িযক্তিরা আবিদবনর তাবরবখর পর কেবক 45 বদবনর আবগ্ ককানও সমব র জনয পুনরািৃি অস্থা ী 

সহা তা পাবিন না। সুরক্ষ্া কনি সহা তা বিভাবগ্র িযক্তিরা এই 45 বদবনর সম কাবি যখন তারা পুনরািৃি সবুিধা পাবিন না, জরুরী 

অিস্থা পরূবণর জনয সহা তা কপবত পাবরন।  (LDSS-4148C কদখুন: আপনার একষ্টি জরুবর পবরবস্থবত হবি আপনার কী জানা 

উবচত”।)  

 সুরক্ষ্া কনি সহা তা বিভাবগ্র কয িযক্তিরা ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয কযাগ্য তাবদর কসই সুবিধাগুবির জনয অনয ককানও 

আবিদনকারীর কচব  কিবশ অবপক্ষ্া করবত হবি না। 

  

2. ববষ্িযহীন্োর অবিকার 

 

বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী ও প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস (New York State Office of Temporary and Disability, OTDA), বনউ ই কে রাবজযর স্বাস্থয বিভাগ্ (New 

York State Department of Health), বনউ ই কে রাবজযর বশশু এিং পবরিার পবরবেিার অবফস (New York State Office of Children and Family Services) িা 

আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ িারা জাবত, ধম ে, জাবতগ্ত পিভূবম, বিিাবহক বস্থবত, অক্ষ্মতা, বিঙ্গ, জাতী  উৎস, রাজননবতক বিশ্বাস িা ি বসর 

উপর বভবি কবর বিেময কিআইনী।  

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয একষ্টি অস্থায়ী সহায়ো কম েসূবচবত আপনার প্রবত বিেমযমূিক আচরণ করা হব বে, যার িতিয পাবরবাবরক সহায়ো এবং 

সুরক্ষা নন্ি সহায়ো োবক,  অেিা ককানও ধরবনর বিেবমযর কারবণ আপনার ককসষ্টি অনুপযিুভাবি পবরচািনা করা হব বে, তাহবি আপবন এখাবন কফান 

কবর িা বিবখ অবভবযাগ্ করবত পাবরন: 

 
  Bureau of Equal Opportunity Development (BEOD) 
  New York State Office of Temporary and Disability Assistance 
  40 North Pearl Street 13A 
  Albany, New York 12243-0001 
  (518) 473-8555 
    

সমান সবুযাগ্ উন্ন ন িুযবরা (Bureau of Equal Opportunity Development, BEOD) অবভবযাগ্ষ্টি তদবন্তর জনয সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র কাবে কপ্ররণ 

করবি, এিং অবভবযাগ্কারীবক ট্রান্সবমিাি বচষ্টির একষ্টি অনুবিবপ কপ্ররণ করবি।  যখন OTDA িারা সামাক্তজক পবরবেিাবদর একষ্টি স্থানী  বিভাবগ্ একষ্টি 

অবভবযাগ্ কপ্ররণ করা হ , তখন এই জাতী  অনুবরাধ করার তাবরখ কেবক 20 বদবনর মবধয একষ্টি প্রবতবিদন জমা বদবত হবি এিং 18 বনউ ই কে ককাি, বিবধ ও 

বন ম (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR)-এর অংশ 356.3(e.)-এর প্রব াজন অনুযা ী তাবত অবভবযাগ্ সম্পবকেত সমে বিে  সমূ্পণ েরূবপ 

কভার করবত হবি।  যবদ সম সীমা পরূণ করা না যা , তাহবি একষ্টি অন্তি েতীকািীন প্রবতবিদন কপ্ররণ করা উবচত।  OTDA অবভবযাগ্ সম্পবকেত প্রবতবিদবন 

অন্তভভ েি কয ককানও বিে  সম্পবকে স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক প্রবতক্তি া সরিরাহ করবত পাবর, এিং প্রব াজবন স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র 

সাবে পরামশ ে কবর অবভবযাবগ্র আরও পয োবিাচনা করবত পাবর। 

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয েুড স্ট্যাম্প সুববিাবদ কম েসবূচবত আপনার প্রবত বিেমযমূিক আচরণ করা হব বে, তাহবি আপবন এই বিেব  এখাবন বচষ্টি বিবখও 

অবভবযাগ্ জানাবত পাবরন:  

 
USDA 
Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C.  20250-9410 

(ভতয়স এবং TDD: (202) 720-5964) 

 



  
LDSS-4148A-BE (Rev. 07/16)   

   

 5 

আপনার বিেমযতার অবভবযাবগ্র তদন্ত করা হবি, এিং আপনাবক অনুসন্ধাবনর ফিাফি বিবখতভাবি জানাবনা হবি।    

আপবন যবদ মবন কবরন কয অক্ষ্মতার বভবিবত আপনার সাবে বিেমযমূিক আচরণ করা হব বে, তাহবি আপবন বিবখতভাবিও অবভবযাগ্ করবত পাবরন এখাবন:  

 
  Disability Rights Section  
  P.O. Box 66738 
  Washington, D. C. 20035-6738 

                  অথবা 

   
Director 

  Office for Civil Rights 
  U.S. Department of Health and Human Services 
  200 Independence Avenue, SW, Room 506-F 
  Washington, D.C. 20201           

                   অথবা 

 

1-800-368-1019 ন্ম্বতর (ভতয়স) অথবা 1-800-537-7697(TDD) এ অবেস ের বসবভি রাইিতস কি করুন্ 

 

আপনার বিেমযতার অবভবযাবগ্র তদন্ত করা হবি, এিং আপনাবক অনুসন্ধাবনর ফিাফি বিবখতভাবি জানাবনা হবি। 

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয বচবকৎসাগে সহায়ো কম েসবূচবত আপনার প্রবত বিেমযমূিক আচরণ করা হব বে, তাহবি আপবন বনউ ই কে রাবজযর মানিাবধকার 

বিভাগ্ (New York State Division of Human Rights)-এর একষ্টি আঞ্চবিক অবফবস কফান করবত িা বচষ্টি বিখবত পাবরন, যা কিবিবফান িইব র সরকারী পৃিা  

পাও া যাবি। 

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয অস্থায়ী সহায়ো, েুড স্ট্যাম্প সুববিাবদ এিং তাবদর সম্পবকেত কম েসংস্থান কম েসূবচগুবি, বচবকৎসাগে সহায়ো, পবরতষ্বা িা 

বশ্শু পবরচয যা িারা আপনার প্রবত বিেমযমূিক আচরণ করা হব বে, তাহবি আপবন আিিাবনবত বনউ ই কে রাবজযর মানিাবধকার বিভাবগ্র সাবে কযাগ্াবযাগ্ 

করবত পাবরন।   

 

এোড়াও আপবন বনউ ই কে রাবজযর মানিাবধকার বিভাবগ্র একষ্টি আঞ্চবিক অবফবস কফান করবত িা বচষ্টি বিখবত পাবরন, যা কিবিবফান িইব র সরকারী পৃিা  

পাও া যাবি।   এোড়াও বনউ ই কে রাবজযর কব কষ্টি শহর এিং কাউবন্টবত মানিাবধকার কবমশনসমূহ রব বে যারা বিেমযমূিক অবভবযাবগ্র তদন্ত কবর। একষ্টি 

তাবিকাভভ ক্তির জনয আপনার কিবিবফান িই পরীক্ষ্া করুন।  

 

3. বযজক্তগে নগাপন্ীয়োর অবিকার  

 

বনউ ই কে রাবজযর িযক্তিগ্ত কগ্াপনী তা সরুক্ষ্া আইন (New York State Personal Privacy Protection Law) এিং কফিাবরি কগ্াপনী তা আইন (federal 

Privacy Act)-এর অধীবন বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী ও প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস, বনউ ই কে রাবজযর বশশু এিং পবরিার পবরবেিার অবফস এিং বনউ ই কে 

রাবজযর স্বাস্থয বিভাগ্গুবির আপনাবক এষ্টি জানাবনা প্রব াজন কয আপবন আপনার এিং আপনার পবরিাবরর সম্পবকে রাজযবক (িা , বকেভ  কক্ষ্বত্র, আপনার স্থানী  

সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র কাবে) কয তেয প্রদান কবরন,  সামাক্তজক সরুক্ষ্া নম্বর সহ, কসই তেয বদব  তারা কী কবর। কগ্াপনী তা আইবনর বিিবৃতষ্টি আপনার 

আবিদন ফবম ে রব বে। 

 

আপনার সামাক্তজক সুরক্ষ্া নম্বর সহ, এই তেযষ্টি, ককান কম েসবূচগুবি আপনাবক সহা তা করবত পাবর তা জানবত িযিহৃত হ , এিং আপবন কী পবরমাণ অে ে এিং 

অনযানয সহা তা কপবত পাবরন তা জানার জনযও িযিহৃত হ । বনম্নবিবখতগুবি এই তবেযর আরও বকেভ  িযিহারসমূহ: 

 

• বনবদেি পবরবস্থবতবত একজন আইন প্রব াগ্কারী কম েকতোর অনুবরাবধ, স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক অিশযই অস্থা ী সহা তা এিং ফুি 

েযাম্প সুবিধা প্রাপকবদর ষ্টিকানা সরিরাহ করবত হবি। 

• বকেভ  কক্ষ্বত্র, আপবন কয তেয সরিরাহ কবরন তা জবুর পুি গ্িবনর জনয িযিহৃত হ । 

• বকেভ  কক্ষ্বত্র, তেয মাবকেন যুিরাবের নাগ্বরকত্ব এিং অবভিাসন পবরবেিাবদ (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS)-এর 

সাবে কশ ার করা হ  (কহামিযান্ড বসবকউবরষ্টি বিভাবগ্, Department of Homeland Security)। দ্রষ্টবয:  বচবকৎসাগ্ত সহা তা মাবকেন যুিরাবের 

নাগ্বরকত্ব এিং অবভিাসন পবরবেিা (USCIS)-কক আপনার অবভিাসন/নাগ্বরকবত্বর বস্থবত সম্পবকেত আপনার িারা সরিরাহ করা তেয কদবি না। 

• তেয বশশু সহা তার উবেবশয িযিহৃত হ । 

• নকি এিং প্রতারণা করাধ করার জনয, অনুরূপ সহা তা প্রদানকারী অনযানয রাজয এিং সংস্থাগুবির সাবে তেয কশ ার করা হ । 

 

যখনই আপনার কাবে তেয চাও া হ , আপনার অিশযই কসষ্টি বদবত হবি যাবত আপবন অে ে িা অনযানয সহা তা কপবত পাবরন বকনা তা কদখার জনয এষ্টি িযিহার 

করা কযবত পাবর। বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস, বনউ ই কে রাবজযর স্বাস্থয বিভাগ্ এিং স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্গুবিবক 

আপনার সম্পবকে তেয কপবত এিং এই তেয যাচাই করবত আইবনর কয অংশগুবি িাধয কবর কসগুবি হি সামাক্তজক পবরবেিা আইবনর ধারা 21, 132, 134-a এিং 

366-a এিং কফিাবরি সামাক্তজক সুরক্ষ্া আইবনর ধারা 1137।  

 

আপবন এিং আপনার পবরিারবক আইনত কয অে ে িা অনযানয সহা তা পাও ার অনুমবত কদও া হব বে তা আপবন পাবেন তা বনক্তিত করার জনয, আপবন 

ইবতমবধয আমাবদর কয তেয বদব বেন তা বনক্তিত করবত এিং তার সাবে আরও তেয কযাগ্ করার জনয অনয িযক্তিবদর ক্তজজ্ঞাসা করা হবত পাবর। উদাহরণস্বরূপ: 

 

• আপবন িতেমাবন কাজ করবেন বকনা িা আবগ্ কবরবেন বকনা, এিং, যবদ কবর োবকন, তাহবি আপবন কী পবরমাণ অে ে উপাজেন কবরবেন তা 

জানার জনয, আপনার নাম এিং সামাক্তজক সরুক্ষ্া নম্বর বনউ ই কে রাবজযর কর ও অে ে বিভাগ্ (New York State Department of Taxation and 

Finance), এিং পবরবচত বনব াগ্কারীবদর কাবে কপ্ররণ করা হ । বকেভ  কক্ষ্বত্র আপবন অনয ককানও রাবজয কাজ কবরবেন বকনা িা অে ে িা অনযানয 

সহা তা কপব বেন বকনা তা জানবত আপনার নাম এিং সামাক্তজক সুরক্ষ্া নম্বর অনযানয রাবজযর সরকারী সংস্থাগুবিবত কপ্ররণ করা হবত পাবর।  
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দ্রষ্টবয: আপবন যবদ অস্থা ী সহা তা িা বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন করবেন িা তা পাবেন, তাহবি আমরা আপনার সন্তানবদর 

সামাক্তজক সুরক্ষ্া নম্বরগুবি তাবদর অ-রক্ষ্ণশীি বপতা-মাতাবক বদবত পাবর যাবত বশশুবদর তাবদর অ-রক্ষ্ণশীি বপতা-মাতার স্বাস্থয িীমা 

কভাবরবজ নবেভভি করা যা  এিং প্রব াজবন, বশশু সহা তা প্রব াগ্কারী পবরবেিাগুবি শুরু করা যা । আপবন যবদ শুধুমাত্র 

বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন করবেন, তাহবি আমরা শুধুমাত্র বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আপনার সন্তানবদর অ-রক্ষ্ণশীি 

বপতা-মাতাবক অনুসরণ করবত পাবর। 

 

• বনউ ই কে রাবজয কিকারত্ব িীমা বিভাগ্ (Unemployment Insurance Division) এিং অনযানয রাবজযর অনুরূপ অবফসগুবিবক ক্তজজ্ঞাসা করা হ  কয 

আপবন কিকারবত্বর সুবিধা পাবেন বকনা িা আবগ্ কপব বেন বকনা।  

• আপনার ককানও িযাঙ্ক অযাকাউন্ট(সমূহ) আবে বকনা তা কদখার জনয, িা আপনার একষ্টি অযাকাউন্ট রব বে তা বনক্তিত করবত এিং তাবত কী 

পবরমাণ অে ে রব বে তা জানবত িযাংকগুবিবক ক্তজজ্ঞাসা করা হবত পাবর। 

• সু্কিগুবিবক এষ্টি বনক্তিত করবত ক্তজজ্ঞাসা করা হবত পাবর কয আপনার সন্তাবনরা কসখাবন পবড়। 

• আপনার ককানও গ্াবড় আবে বকনা কস বিেব  বনউ ই কে রাবজযর কমাির গ্াবড়র বিভাগ্ (New York State Department of Motor Vehicles)-কক 

ক্তজজ্ঞাসা করা হবত পাবর।   

• কম েসংস্থাবনর তবেযর জনয এিং আপবন কপনশন িা অক্ষ্মতার সুবিধা পান বকনা তা কদখার জনয সামাক্তজক সুরক্ষ্া প্রশাসন (Social Security 

Administration)-কক ক্তজজ্ঞাসা করা হ । 

• প্রবতরক্ষ্া ও কভবিরানস অযাবফ াস ে বিভাগ্ (Departments of Defense and Veterans Affairs)-গুবিবক ক্তজজ্ঞাসা করা হ  কয আপবন ক্ষ্বতপূরণ 

এিং/অেিা কপনশন সুবিধা পাও ার জনয কযাগ্য বকনা এিং/অেিা তা পাবেন বকনা। 

• আপবন যবদ অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন করবেন িা তা পাবেন, তাহবি আপনার আ  িা সংস্থানগুবি বনধ োরণ করার জনয অভযন্তরীণ রাজস্ব 

পবরবেিাবদ (Internal Revenue Services)-কক কফিাবরি কর সম্পবকেত তেয (1099) সম্পবকে ক্তজজ্ঞাসা করা হবত পাবর। 

 

িযক্তিগ্ত কগ্াপনী তার অবধকারগুবি সকি বচবকৎসাগ্ত সহা তা এিং পবরবেিার আবিদনকারী এিং অংশগ্রহণকারীবদর কক্ষ্বত্রও প্রবযাজয। 

 

একষ্টি বচবকৎসাগ্ত সহা তার আবিদবন আপবন কয সমে তেয সরিরাহ কবরন তা কগ্াপনী  োকবি।  শুধুমাত্র যারা এই তেয কদখবত পাবিন তারা হবিন 

তাবিকাভভ ক্তির সুবিধা প্রদানকারী এিং কসই রাজয িা স্থানী  সংস্থাগুবি, এিং স্বাস্থয পবরকল্পনা যাবদর এই তেযষ্টি জানা প্রব াজন যাবত আপবন (আবিদনকারী) এিং 

আপনার পবরিাবরর সদসযরা কযাগ্য বকনা তা বনধ োরণ করা যা ।  আপনার আবিদবন আপনাবক সহা তাকারী িযক্তি কারও সাবে এই তেয বনব  আবিাচনা করবত 

পারবিন না, এমন একজন সুপারভাইজার িা রাজয িা স্থানী  সংস্থা িা স্বাস্থয পবরকল্পনা োড়া যাবদর এই তবেযর প্রব াজন। 

  

আপবন যবদ পবরিার পবরকল্পনা সুবিধা কম েসবূচ (FPBP)-এর জনয আপনার কযাগ্যতা সম্পবকেত তেয আপনার বন বমত ষ্টিকানা  কপবত না চান তাহবি আপবন 

একষ্টি কগ্াপনী  কমইি পািাবনার ষ্টিকানা িযিহার করবত পাবরন।  যবদ আপনার স্বাস্থয িীমা প্রদানকারীর কাে কেবক আপনার পবরিার পবরকল্পনার তেয কগ্াপন 

রাখার প্রব াজন হ , তাহবি আপনার কমীবক জানান। 

 

আপবন আমাবদর কয তেয প্রদান কবরন তা এইভাবি িযিহার করা োড়াও, বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস (OTDA) কম েসবূচ পবরকল্পনা 

এিং পবরচািনার জনয এিং স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিাগুবির বিভাগ্গুবি তাবদর সাধযমবতা কসরা কাজ করবে ("গুণিান্ বন্য়ন্ত্রণ") তা বনক্তিত করবত এই তেয 

িযিহার কবর। এই তেয উপ-কবমশনার, তেয প্রযুক্তি বিভাগ্ (Division of Information Technology, DoIT), অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস, 40 নে ে পাি ে 

বিি, আিিানী, N. Y. 12243-0001 িারা রাখা হ   

 

এোড়াও বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস (OTDA) অস্থা ী সহা তা আবিদনকারী এিং প্রাপকবদর চাকবর খুাঁবজ কপবত এিং িজা  

রাখবত সহা তা করবত আমাবদর কম েসূবচগুবি কায েকর বকনা তা জানার জনয গ্বিেণা করবে। এই গ্বিেণাষ্টি খুি গুরুত্বপূণ ে। এষ্টি আমাবদর আপনার মবতা 

হাজার হাজার অস্থা ী সহা তা  ক্লাব ন্টবদর প্রভাবিত করা পবরবেিাগুবি উন্নত করবত সহা তা কবর।  

 

এই গ্বিেণাষ্টি করার জনয, রাবজযর মজবুর প্রবতবিদবনর বসবেম িযিহার কবর গ্ত 10 িের পয েন্ত অস্থা ী সহা তার আবিদনকারী এিং প্রাপকবদর নমুনার 

মজবুর ট্রযাক করা প্রব াজন। এই মজবুরর তেয শুধুমাত্র গ্বিেণামূিক উবেবশয িযিহার করা হ । এটি নকান্ওভাতবই অস্থায়ী সহায়োর জন্য আপন্ার 

নযাগযোতক প্রভাববে কতর ন্া। গ্বিেণার জনয সংগৃ্হীত সমে মজবুরর তেয কবিারভাবি কগ্াপন রাখা হ । শুধুমাত্র এই গ্বিেণা করা িযক্তিরা মজবুরর তেয 

কদখবত পান এিং তাবদর একক আবিদনকারী এিং অংশগ্রহণকারীবদর নাবম অযাবেস োবক না। যবদ আপনাবক গ্বিেণা  অন্তভভ েি করা হ , তাহবি ককানও 

প্রবতবিদবন আপনার নাম োকবি না এিং আপনার মজবুর সম্পবকে ককানও তেয কখনও প্রকাশ করা হবি না। আপবন যবদ আপনার মজবুর প্রবতবিদবনর করকিে 

িযিহাবর আপবি জানান, আপবন এখাবন কসগুবিবক গ্বিেণা কেবক িাদ কদও ার জনয অনুবরাধ করবত পাবরন:  

 
New York State Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Program Evaluation  
40 North Pearl Street 
Albany, New York  12243  
  

4. আপন্ার নরকডযগুবি নদখার অবিকার  

 

একিার আপবন অে ে িা অনযানয সাহাবযযর জনয আবিদন করবি, আপনার ককস সম্পবকে দইু ধরবণর করকিে রাখা হ । সাধারণত, ওই করকিেগুবি কদখার 

অবধকার আপনার আবে।  

 

আপবন আপনার সকি করকিে ন্াও কদখবত কপবত পাবরন। উদাহরণস্বরূপ, আপবন বশশু সহা তা, দিক কনও া, পাবিত পবরচয ো, বশশু সরুক্ষ্ামূিক এিং 

প্রবতবরাধমূিক করকিেগুবির সমে িা কসগুবি অংশ কদখবত সক্ষ্ম নাও হবত পাবরন। আপনার কমী এই সকি বন মািিী আপনার কাবে িযাখযা করবত পারবিন।  



  
LDSS-4148A-BE (Rev. 07/16)   

   

 7 

  

নকস নরকডয - প্রথি ধরবনর করকিেবক আপনার নকস নরকডয িিা হ  এিং এবত আপনার ককস সম্পবকে সমে কাগ্জপত্র োবক, এবং আপনার স্থানী  

সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র মাধযবম অযাবেস করার কযাগ্য। আপনার ককস করকবিে আপনার আবিদন, জন্ম শংসাপবত্রর অনুবিবপ, কিতবনর রবশদ, আপনার 

ইন্টারবভউব র সম  আপনার কমী িারা কনও া কনািসমূহ এিং আপনার ককস সম্পবকে অনয ককানও তেয অন্তভভ েি োকবত পাবর।  

 

সাধারণত, কাবজর সমব  আপবন আপনার ককস করকিে কদখার অবধকার রাবখন। তবি, এষ্টি করার জনয আপনাবক অিশযই আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাগ্বক সমব র আবগ্ অনুবরাধ করবত হবি। আপবন আপনার ককস করকবিে োকা কাগ্জগুবির অনুবিবপ চাইবত পাবরন, তবি এই কাগ্জগুবি অনুবিবপ করার 

জনয আপনাবক অে ে প্রদান করবত হবত পাবর। যবদ কাগ্জগুবি বনরবপক্ষ্ শুনাবনর জনয িযিহার করা হ  িা এর প্রব াজন হ , তাহবি কসগুবির অনুবিবপগুবি 

আপনাবক বিনামবূিয বদবত হবি।  

 

কম্পম্পউিার নরকডযসিূহ  -বিেীয় ধরবনর করকিে বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফস, (New York State Office of Temporary and 

Disability Assistance, OTDA) বনউ ই কে রাবজযর স্বাস্থয বিভাগ্ (New York State Department of Health, DOH), অেিা বনউ ই কে রাবজযর বশশু এিং পবরিার 

পবরবেিা অবফস (New York State Office of Children and Family Services, OCFS) িারা রক্ষ্ণাবিক্ষ্ণ করা কম্পম্পউিার বসবেমগুবিবত রাখা হ ।  আপনার 

ককস সম্পবকে তেয আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ এিং/অেিা এমন কস্বোবসিী অনুবমাবদত এবজক্তন্সগুবি যারা আপনাবক এিং আপনার পবরিারবক 

পবরবেিা প্রদান কবরবেন, তাবদর িারা এই রাবজযর কম্পম্পউিার বসবেমগুবিবত রাখা হ ।   কিবশরভাগ্ কক্ষ্বত্রই, রাজয িারা রাখা আপনার কম্পম্পউিার 

করকিেগুবি কদখার অবধকারও আপনার রব বে। সাধারণত, আপবন কয স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্ আবিদন কবরবেন, িা যারা আপনাবক এিং/অেিা 

আপনার পবরিারবক পবরবেিা প্রদান করবে, তাবদর কাবে আপনার প্রশ্ন করা উবচত।  আপনার অনবুরাধষ্টি ককাো  বনবদেশ করবিন কস বিেব  আপনার কমীর 

সাবে পরামশ ে করুন।   

 

আপনার বনবদেি কমবিবকি িারা সুরবক্ষ্ত স্বাস্থয তবেযর অনুবিবপগুবির জনয, এখাবন অিশযই একষ্টি বিবখত অনুবরাধ পািাবত হবি: 

 
 Claim Detail Unit 
 NYS Department of Health 
 Office of Medicaid Management 
 99 Washington Ave 
 7th floor, Suite 729 
 Albany, NY 12210 
  

আপবন যখন আপনার কম্পম্পউিার করকবিের অনুবিবপর জনয বিবখত আবিদন কবরন, িযক্তিগ্ত কগ্াপনী তা সরুক্ষ্া আইন (Personal Privacy Protection Law)-

এর অধীবন এষ্টি প্রব াজনী  হ  কয বনউ ই কে রাবজযর এবজক্তন্সগুবিবক, আপনার বচষ্টি পাও ার পাাঁচষ্টি কায েবদিবসর মবধয, অিশযই:  

 

• আপনার করকিেগুবি আপনাবক পািাবত হবি; বা  

• তারা ককন আপনাবক আপনার করকিে কদবি না তা আপনাবক জানাবত হবি; বা  

• আপনাবক জানাবি কয তাবদর কাবে আপনার অনুবরাধষ্টি রব বে এিং তারা বনধ োরণ করবি কয আপনাবক আপনার করকিেগুবি পাও ার অনুমবত 

রব বে বকনা।  

 

5. কন্োতরন্স এবং ন্যাযয শুন্াবন্  

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয আপনার ককস সম্পবকে ককানও বসদ্ধান্ত ভভি, অেিা আপবন ককানও বসদ্ধান্ত িঝুবত না পাবরন, তাহবি তখনই আপনার কমীর সাবে 

কো িিুন।   

যবদ আপবন তখনও বিমত কপােণ কবরন িা িুঝবত না পাবরন, তাহবি আপনার একষ্টি কন্োতরন্স এিং ন্যাযয শুন্াবন্র অবধকার রব বে।  

 

কন্োতরন্স - একষ্টি কনফাবরবন্সর অে ে যখন আপবন আপনার ককস সম্পবকে বসদ্ধান্ত গ্রহণকারী িযক্তি িযতীত অনয কারও সাবে সাক্ষ্াত কবরন।  কনফাবরবন্স 

এই িযক্তি কসই বসদ্ধান্তষ্টি পয োবিাচনা করবিন।  কখনও কখনও একষ্টি কনফাবরন্স আপনার কয ককানও সমসযা সমাধাবনর কক্ষ্বত্র দ্রুততম উপা  হ । আপবন্  

ন্যাযয শুন্াবন্র অন্ুতরাি কতর থাকতিও আিরা আপন্াতক এটির অন্ুতরাি করতে উৎসাবহে কবর।   তবি, কনফাবরন্সগুবি কস্বোমূিক হ , এিং 

আপবন একষ্টি কনফাবরবন্সর অনুবরাধ না করবিও নযাযয শুনাবনর অনুবরাধ করবত পাবরন।  একষ্টি কনফাবরবন্সর জনয অনুবরাধ করবত, আপনার স্থানী  

সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক কি করুন িা বচষ্টি বিখুন। 

 

একটি কন্োতরন্স একটি ন্যাযয শুন্াবন্ ন্য়। যবদ আপনাবক জানাবনা হ  কয আপনার ককসষ্টি িন্ধ করা হবে, অেিা আপবন কয অে ে িা অনযানয সহা তা 

পাবেন তা হ্রাস পাবি, এিং একষ্টি কনফাবরবন্সর মাধযবম সমসযাষ্টি বনষ্পবি না করা হ , তাহবি আপনাবক অিশযই একষ্টি ন্যাযয শুন্াবন্র জনয অনুবরাধ 

করবত হবি যাবত আপবন কয অে ে িা অনযানয সহা তা পাবেন তা িন্ধ িা হ্রাস করা না হ ।   
 

দ্রষ্টবয:  একষ্টি কনফাবরবন্সর জনয অনুবরাধ একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ ন । আপবন যবদ একষ্টি নযাযয শুনাবন চান, তাহবি আপনাবক অিশযই 

এষ্টির জনয অনুবরাধ করবত হবি। 

  

 ন্যাযয শুন্াবন্ - নযাযয শুনাবন হি আপনার জনয একষ্টি সুবযাগ্ যাবত আপবন বনউ ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফবসর একজন প্রশাসবনক 

আইন বিচারবকর কাবে িিবত পাবরন কয ককন আপবন আপনার ককবসর িযাপাবর বসদ্ধান্তষ্টিবক ভভি মবন কবরন। তারপবর রাজয একষ্টি বিবখত বসদ্ধান্ত জাবর 

করবি যা স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র বসদ্ধান্তষ্টি সষ্টিক না ভভি বেি তা জানাবি। বিবখত বসদ্ধান্তষ্টি স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক আপনার ককস 

সংবশাধন করার জনয আবদশ বদবত পাবর।  

 

নকন্ আপবন্ একটি ন্যাযয শুন্াবন্ চাইতে পাতরন্ োর বকেভ  কারণ 

 

• আপবন আপনার আবিদন প্রতযাহার করবত সেত হব বেন বকন্তু আপবন মবন কবরন কয আপনাবক আওতাধীন কম েসূবচ িা পবরবেিার জনয 

আপনার কযাগ্যতা সম্পবকে ভভি িা অসমূ্পণ ে তেয কদও া হব বেি। 

• অস্থা ী সহা তা (Temporary Assistance), বচবকৎসাগ্ত সহা তা (Medical Assistance), ফুি েযাম্প সুবিধাবদ (Food Stamp Benefits), পবরবেিা, 

বশশু পবরচয ো (Child Care) িা কহাম এনাক্তজে অযাবসেযান্স কপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program, HEAP)-এর জনয আপনার আবিদন 

প্রতযাখযান করা হব বে, এিং আপবন এই বসদ্ধাবন্তর সাবে একমত নন।  
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• আপবন অস্থা ী সহা তা, ফুি েযাম্প সুবিধাবদ, পবরবেিা িা HEAP-এর জনয আবিদন কবরবেন এিং 30 বদবনরও কিবশ সম  কপবরব  কগ্বে। 

আপনার আবিদনষ্টি অনুবমাবদত িা অস্বীকার করা হব বে বকনা তা আপনাবক এখনও জানাবনা হ বন।  অস্থা ী সহা তার জনয আবিদনকারী বকেভ  

প্রাপ্তি স্কবদর জনয, বসদ্ধান্তষ্টি 45 বদন পয েন্ত সম  বনবত পাবর। 

• আপবন বিশ্বাস কবরন কয আপনার অস্থা ী সহা তা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা, পবরবেিা, বশশু পবরচয ো িা HEAP-এর পবরমাণ অপয োপ্ত। 

• আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন কবরবেন এিং আপনার আবিদন অনুবমাবদত িা অস্বীকার করা হব বে বকনা তা আপনাবক 

জানাবনার জনয ককানও বিজ্ঞবপ্ত পানবন। 

o আপবন যবদ গ্ভেিতী হন িা একজন বশশু সন্তাবনর জনয আবিদন করবেন, তাহবি আপনার 30 বদবনর মবধয বিজ্ঞবপ্ত পাও া উবচত। 

o আপবন যবদ একজন প্রবতিন্ধী িযক্তি বহবসবি আবিদন করবেন, তাহবি আপনার কযাগ্যতা বনধ োরণ করবত 90 বদন সম  িাগ্বত পাবর। 

o িাবক সিাইবক 45 বদবনর মবধয অিবহত করা হ । 

• আপনাবক জানাবনা হ  কয আপবন কাজ করবত িা ককানও কম েসংস্থান ক্তি াকিাবপ (কম েসংস্থানবযাগ্য) অংশ বনবত পাবরন, এিং আপবন এর সাবে 

একমত নন।  

• আপবন মবন কবরন আপনার অস্থা ী সহা তা িা ফুি েযাম্প সুবিধাবদ িা বশশু পবরচয ো সবুিধাবদর পবরমাণষ্টি ভভি।  

• আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তা িা বশশু পবরচয ো সুবিধাবদ পাবেন, বকন্তু আপনাবক িযব র বকেভ  অংশ বদবত হ । আপবন মবন কবরন আপনার 

অংশষ্টি খুি কিবশ।  

• বচবকৎসাগ্ত সহা তা একষ্টি পবরবেিার জনয অে ে প্রদান করবে এিং আপনাবক জানাবনা হব বে কয আপনার পবরবেিা হ্রাস িা িন্ধ করা হবে। 

আপবন এর সাবে একমত নন। 

• আপবন একষ্টি বচবকৎসাগ্ত সহা তা োড় কম েসূবচ (Medical Assistance waiver program)-এর জনয আবিদন কবরবেন এিং তা প্রতযাখযান করা 

হব বে।  আপবন এর সাবে একমত নন। 

• আপনাবক জানাবনা হব বে কয, বচবকৎসাগ্ত সহা তার অপিযিহাবরর কারবণ, আপনাবক অিশযই একষ্টি প্রধান প্রদানকারীর (প্রাপক সীমািদ্ধতা 

কম েসূবচ, Recipient Restriction Program) কাে কেবক আপনার বচবকৎসাগ্ত কসিা কপবত হবি। আপবন এই বসদ্ধাবন্তর সাবে একমত নন। 

("আপন্ার দাবয়ত্বসিূহ," িারা 14 নদখুন্, "বচবকৎসাগে সহায়ো প্রদান্কারীতদর বযবহার সম্পবকযে দাবয়ত্বসিূহ"।) 

• আপবন অস্থা ী সহা তা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা, ফুি েযাম্প সুবিধাবদ, পবরবেিা িা বশশু পবরচয ো পাবেন এিং আপনাবক জানাবনা হব বে কয 

আপনার ককসষ্টি িন্ধ করা হবে। আপবন এই বসদ্ধাবন্তর সাবে একমত নন।  

• আপবন অপসাবরত নগ্দ ইবিকট্রবনক কিবনবফি ট্রান্সফার (Electronic Benefit Transfer, EBT) সবুিধাবদ পুনরা  আপনাবক জাবর করার জনয 

অনুবরাধ কবরবেবিন, এিং কসগুবি পনুরা  জাবর করা হ বন। 

• আপবন আপনার ফুি েযাম্প সুবিধাবদ EBT অযাকাউবন্টর একষ্টি সমন্ব  (সংবশাধন)-এর অনুবরাধ কবরবেবিন এিং আপনার অনুবরাধ প্রতযাখযান 

করা হব বেি। 

• আপনার ফুি েযাম্প সবুিধাবদ EBT অযাকাউন্টষ্টি একষ্টি EBT বসবেম সঙ্ক্রাত ত্রুষ্টি সংবশাধন করার জনয হ্রাস করা হব বেি, এিং আপবন এই 

ক্তি ার সাবে একমত নন।  

• আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার অস্থা ী সহা তার বকেভ  অংশ সরাসবর আপনার বিিগুবির জনয অে ে প্রদান করবত িযিহার 

কবর কযমন তাপ, ভাড়া, ইউষ্টিবিষ্টি (সীমািদ্ধ অে ে প্রদান)। আপবন এর সাবে একমত নন।  

• আপবন একষ্টি বিবশে প্রব াজবনর জনয আরও সহা তা িা পবরবেিা চান এিং আপনাবক জানাবনা হ  কয আপবন কসষ্টি পাবিন না। আপবন এর সাবে 

একমত নন।  

• আপবন প্রবত মাবস অস্থা ী সহা তা িা ফুি েযাম্প সুবিধাবদ, পবরবেিা িা বশশু পবরচয ো সবুিধাবদ পাবেন এিং আপনাবক জানান হ  কয আপবন 

আরও কম পবরমাণ পাবিন। আপবন এর সাবে একমত নন। 

• আপনাবক জানাবনা হ  কয আপবন বশশু পবরচয ো পবরবেিা, অস্থা ী সহা তা িা ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয অবতবরি অে ে কপব বেন এিং 

আপনাবক জানাবনা হ  কয আপনাবক এই অবতবরি পবরমাণষ্টি পবরবশাধ করবত হবি।  অবতবরি অে ে পবরবশাবধর বিে ষ্টিবত আপবন সেত নন িা 

অবতবরি পবরবশাবধত অবে ের পবরমাবণর সাবে আপবন একমত নন। 

 

একষ্টি নযাযয শুনাবনবত আপবন এষ্টি িযাখযা করার একষ্টি সুবযাগ্ পাবিন কয আপবন ককন আমাবদর বসদ্ধান্ত ভভি মবন কবরন। 

 

ন্যাযয শুন্াবন্র জন্য সিয়সীিা - আপবন যবদ অস্থা ী সহা তা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা, ফুি েযাম্প সুবিধাবদ, পবরবেিা িা বশশু পবরচয োর জনয একষ্টি নযাযয 

শুনাবনর জনয অনুবরাধ করবত চান, তাহবি অববিতম্ব কি করুন কারণ এর সিয়সীিা রতয়তে। আপবন যবদ কিবশ বদন অবপক্ষ্া কবরন তাহবি হ বতা 

বনরবপক্ষ্ শুনাবন নাও কপবত পাবরন।  

 

দ্রষ্টবয: আপনার অিস্থা খুি গুরুতর হবি, বনউ ই কে কেি অবফস অি কিবম্পারাবর অযান্ড বিবসবিবিষ্টি অযাবসেযান্স যত তাড়াতাবড় সম্ভি আপনার 

জনয একষ্টি বনরবপক্ষ্ শুনাবনর িযিস্থা করবি। যখন আপবন একষ্টি বনরবপক্ষ্ শুনাবনর জনয কি করবিন িা বিখবিন, তখন আপনার 

পবরবস্থবত কয অতযন্ত গুরুতর তা অিশযই কিাঝাবিন। 

 

যবদ আপন্ার নকস সম্পতকয আপবন্ নন্াটিস পান্ এিং আপবন নযাযয শুনাবনর জনয আবিদন করবত চান, তাহবি এই বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক জানাবি নযাযয 

শুনাবনর জনয আপনার কত সম  আবে। সম্পূণ য নন্াটিশ্টি সাবিাতন্ সাতথ পড়ুন্।  

 

যবদ আপনার বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক জানা  কয আপনার  অস্থায়ী সহায়ো, বচবকে্সাগে সহায়ো, পবরতষ্বা বা বশ্শু পবরচয যা অস্বীকার করা হব বে, িন্ধ 

করা হবি িা হ্রাস পাবি, তাহবি আপবন বিজ্ঞবপ্তর তাবরখ কেবক 60 বদবনর মবধয একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয আবিদন করবত পারবিন।  

 

যবদ আপনার বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক জানা  কয আপনার েুড স্ট্যাম্প সুবিধাবদ অস্বীকার করা হব বে, িন্ধ করা হবি িা হ্রাস পাবি, তাহবি আপবন বিজ্ঞবপ্তর 

তাবরখ কেবক 90 বদবনর মবধয একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয আবিদন করবত পারবিন। আপবন যবদ মবন কবরন কয আপবন যবেি পবরমাবণ ফুি েযাম্প সুবিধাবদ 

পাবেন না, তাহবি সাক্ষ্যদান সম কাবির মবধয কয ককানও সম  আপবন একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয আবিদন করবত পাবরন।  

 

যবদ আপবন্ আপন্ার নকস সম্পতকয নকান্ও ববজ্ঞবি ন্া পান্, এিং আপনার অে ে িা অনযানয সহা তা অস্বীকার করা হ , িন্ধ করা হ  িা হ্রাস করা হ , 

তাহবিও আপবন একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ করবত পাবরন।  
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কীভাতব একটি বন্রতপক্ষ শুন্াবন্র আতবদন্ করতবন্:  

 

আপবন্ যবদ আপন্ার নকস সম্পতকয একটি ববজ্ঞবি পান্ এিং আপবন যবদ একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ করবত চান, তাহবি বিজ্ঞবপ্তষ্টি আপনাবক 

জানাবি তা কীভাবি করবত হবি। সম্পূণ য নন্াটিশ্টি সাবিাতন্ সাতথ পড়ুন্।  

 

আপবন যবদ একষ্টি বিজ্ঞবপ্ত পান এিং কসষ্টি কেবক জানবত পাবরন কয আপনার সুবিধাবদ িন্ধ িা হ্রাস করা হবি, এিং আপবন যবদ আপনার বিজ্ঞবপ্তর কায যকর 

হওয়ার োবরতখর পবূি ে একষ্টি নযাযয শুনাবনর অনুবরাধ কবরন, তাহবি আপনার অে ে িা অনযানয সহা তা অবধকাংশ কক্ষ্বত্রই নযাযয শুনাবনর বসদ্ধান্ত না কনও া 

পয েন্ত একই রকম ("সহায়ো অবযাহে") োকবি। যবদ বিজ্ঞবপ্তষ্টি কায েকর হও ার তাবরবখর আবগ্ না পািাবনা হব  োবক, এিং আপবন  বিজ্ঞবপ্তষ্টির নপাস্ট্িাকয 

োবরতখর কেবক 10 বদবনর মবধয নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ কবরন, তাহবি নযাযয শুনাবনর বসদ্ধান্ত না কনও া পয েন্ত আপনার অে ে িা অনযানয সহা তা একই 

রকম ("সহায়ো অবযাহে") োকার অবধকারও রব বে।  

 

তবি, আপবন যবদ "সহায়ো অবযাহে" পান এিং নযাযয শুনাবনবত কহবর যান, তাহবি আপবন নযাযয শুনাবনর বসদ্ধাবন্তর জনয অবপক্ষ্াকািীন সমব  "সহা তা 

অিযাহত" বহবসবি কয অস্থা ী সহা তা, ফুি েযাম্প সুবিধা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা এিং/িা বশশু পবরচয ো সুবিধাগুবি গ্রহণ কবরবেন তা আপনাবক কফরত বদবত 

হবত পাবর।   

 

আপবন যবদ ন্া চান্ কয নযাযয শুনাবনর বসদ্ধান্ত না কনও া পয েন্ত আপবন কয অে ে িা অনযানয সহা তা পাবেন তা একই রকম োকুক, তাহবি আপবন যখন বনউ 

ই কে রাবজযর অস্থা ী এিং প্রবতিন্ধী সহা তা অবফবস কি করবিন িা নযাযয শুনাবনর জনয বিখবিন, তখন অিশযই তা জানাবত হবি।  

 

যবদ আপবন্ আপন্ার নকস সম্পতকয নকান্ও ববজ্ঞবি ন্া পান্, এিং আপনার অে ে িা অনযানয সহা তা িন্ধ িা হ্রাস করা হ , তাহবি আপবন তখনও একষ্টি 

নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ করবত পাবরন। আপবন একষ্টি নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ করার সম , আপবন আপনার অে ে িা অনযানয সহা তা পনুরুদ্ধার 

করার অনুবরাধ করবত পাবরন ("সাহাযয অবযাহে")।  

 

তবি, আপবন যবদ "সহায়ো অবযাহে" পান এিং নযাযয শুনাবনবত কহবর যান, তাহবি আপবন নযাযয শুনাবনর বসদ্ধাবন্তর জনয অবপক্ষ্াকািীন সমব  "সহা তা 

অিযাহত" বহবসবি কয অস্থা ী সহা তা, ফুি েযাম্প সুবিধা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা এিং/িা বশশু পবরচয ো সুবিধাগুবি গ্রহণ কবরবেন তা আপনাবক কফরত বদবত 

হবত পাবর।   

 

একটি ন্যাযয শুন্াবন্র জন্য আপন্ার কী করা উবচে  

 

বনউ ই কে কেি অবফস অি কিবম্পারাবর অযান্ড বিবসবিবিষ্টি অযাবসেযান্স আপনাবক একষ্টি কনাষ্টিশ পািাবি, যা আপনাবক িবি কদবি কখন এিং ককাো  

বনরবপক্ষ্ শুনাবন অনুষ্টিত হবি। 

 

আপনাবক বনরবপক্ষ্ শুনাবনর জনয প্রস্তুত হবত সাহাযয করবত, আপনার মামিার করকিে কদখার অবধকার আবে এিং ফম ে ও কাগ্জপত্র যা বনরবপক্ষ্ শুনাবনবত 

প্রশাসবনক আইবনর বিচারবকর কাবে কদও া হবি তার কবপ বিনামূবিয পাও ার অবধকার আবে। এোড়াও আপবন আপনার মামিার করকবিের অনয কযবকাবনা 

কাগ্জ বিনামবূিয কবপ কপবত পাবরন আপবন মবন কবরন কয আপবন বনরবপক্ষ্ শুনাবনর জনয প্রব াজন হবত পাবর। সাধারণত, আপবন শুনাবনর আবগ্ িা সি েবশে 

শুনাবনবত এই কাগ্জগুবিা কপবত পাবরন।  আপবন যবদ ককানও কাগ্জপবত্রর অনুবরাধ কবরন, এিং শুনাবনর আবগ্ িা শুনাবনবত স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাগ্ আপনাবক তা না কদ , তাহবি আপনার এই বিেব  প্রশাসবনক আইবনর বিচারকবক জানাবত হবি। ("আপন্ার অবিকার নদখুন্,"িারা 4, "আপন্ার 

নরকডযগুবি নদখার জন্য আপন্ার অবিকার"।)  

 

আপনার ককস সম্পবকে বসদ্ধান্তষ্টি ককন ভভি তা িযাখযা করবত আপনাবক সাহাযয করার জনয আপবন নযাযয শুনাবনবত একজন আইনজীিী, আত্মী  িা িনু্ধবক 

বনব  আসবত পাবরন। যবদ আপবন বনরবপক্ষ্ শুনাবনবত উপবস্থত হবত না পাবরন তাহবি আপনার পবরিবতে অনয কাউবক পািাবত পাবরন। আপবন যবদ এমন 

কাউবক পাষ্টিব  োবকন বযবন নযাযয শুনাবনর  আইনজীিী নন, তাহবি এই িযক্তিবক প্রশাসবনক আইবনর বিচারবকর কাবে কদও ার জনয আপনার তাবক একষ্টি 

বচষ্টি কদও া উবচত। এই বচষ্টিষ্টির উবচত বিচারকবক জানাবনা কয এই িযক্তি আপনার জা গ্া বনবেন।  

 

ককন আপবন মবন কবরন কয বসদ্ধান্তষ্টি ভভি তা নযাযয শুনাবনবত আপনাবক িযাখযা করবত সাহাযয করার জনয, আপনার এমন ককানও সাক্ষ্ীবদরও বনব  আসা 

উবচত যারা আপনাবক সাহাযয করবত পাবরন এিং আপনার কাবে োকা কয ককানও তেয কযমন:  

 

• নবেতন্র রবশ্দ • ববিসিূহ  • রবসদসিূহ 

• ইজারাসিহূ • ডাক্তাতরর বববৃবে  

 

এোড়াও আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র একজন িযক্তি আপনার ককস সম্পবকে বসদ্ধান্তষ্টি িযাখযা করার জনয নযাযয শুনাবনবত উপবস্থত োকবিন। 

আপবন িা আপনার প্রবতবনবধ এই িযক্তিবক ক্তজজ্ঞাসািাদ করবত এিং আপনার পক্ষ্ কেবক ককসষ্টি উপস্থাপন করবত পারবিন। এোড়াও আপবন িা আপনার 

প্রবতবনবধ আপনাবক সাহাযয করার জনয বনব  আসা কয ককানও সাক্ষ্ীবদর ক্তজজ্ঞাসািাদ করবত পারবিন।  

 

আপবন যবদ মবন কবরন আপনার নযাযয শুনাবনবত সহা তা করার জনয আপনার একজন আইনজীিী প্রব াজন তাহবি আপবন আপনার স্থানী  আইবন সহা তা 

কসাসাইষ্টি (Legal Aid Society) িা আইবন পবরবেিার দপ্তবর কি কবর বনবজর জনয বিনা খরবচ একজন আইনজীিী কপবত সক্ষ্ম হবত পাবরন। অনয 

আইনজীিীবদর নাবমর জনয আপনার স্থানী  িার অযাবসাবসব শনবক কফান করুন। 

 

দ্রষ্টবয: আপবন যবদ চান তাহবি আপবন গ্ণ পবরিহন, বশশু পবরচয ো এিং বনরবপক্ষ্ শুনাবনবত যাও ার জনয অনযানয প্রব াজনী  কযসি খরচ হব বে 

কসগুবিা কফরত কপবত পাবরন।  যবদ গ্ণ-পবরিহন উপিব্ধ না োবক তাহবি অনয পবরিহবনর িযিস্থা করবত কয খরচ আপনার হব বেি কসগুবিা 

আপবন কফরত কপবত পাবরন। আপবন যবদ আপনার শারীবরক সমসযার কারবণ গ্ণ-পবরিহন িযিহার করবত অক্ষ্ম হন তাহবি অনয পবরিহবনর 

িযিস্থা করবত কয খরচ আপনার হব বেি কসগুবিা আপবন কফরত কপবত পাবরন। তবি আপনাবক কমবিবকি কভবরবফবকশবনর নবে জমা কদও ার 

কো িিা হবত পাবর। 
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আপবন যবদ বনউ ই কে কেবির ককাোও িসিাস কবরন তাহবি আপবন কিবিবফান, ফযাে, অনিাইন িা বনবচর ষ্টিকানা  বিবখতভাবি একষ্টি নযাযয শুনাবনর 

আবিদন করবত পারবিন নীবচর ষ্টিকানা । 

 

 lনিবিতোন্:  কেিিযাপী কিাি-বি অনুবরাধ জানাবনার নম্বর 800-342-3334.  আপবন যখন কফান করবিন, আপনার কাবে ককাবনা বিজ্ঞবপ্ত 

োকবি কসষ্টি সামবন রাখুন। 

 

   েযাক্স:  করুন আপনার নযাযয শুনাবনর অনুবরাবধর জনয এই নম্ববর:  518- 473-6735 

 

 অন্িাইতন্:  একষ্টি অন্িাইন্ আবিদবনর ফম ে পরূণ করুন: http://www.otda.state.ny.us.us/oah/forms.asp 

 

 বিবখেভাতব:  বিজ্ঞবপ্তগুবির জন্য, খাবি জা গ্াগুবি পূরণ করুন এিং বিজ্ঞবপ্তষ্টির একষ্টি কবপ পািান, িা এই ষ্টিকানা  বিবখ জানান: 

 
NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
P.O. Box 1930 

Albany, New York 12201-1930                       কয ককাবনা কনাষ্টিবশর একষ্টি কবর কবপ বনবজর কাবে করবখ বদন। 

 

আপনার অনুবরাবধর সাবে যবদ আপনার মযাবনজি কক ার প্লযান িা মযাবনজি িং িাম ে কক ার সংিান্ত স্বাস্থয সবুিধার সমসযা জবড়ত োবক তাহবি এখাবন 

বিখবত পাবরন: 

 
NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 22023  
Albany, New York 12201-2023 

 

েযাক্স:  আপনার কনাষ্টিবশর অনুবিবপ, অেিা (518) 473-6735-এ আপনার বিবখত অনুবরাধ 

 
 

আপবন নীবচ তাবিকাভভি অবফসগুবিবত কহাঁবি বগ্ব  সশরীবর আপনার অনুবরাধ করবত পাবরন।  

 

ওয়াক-ইন্ কনাষ্টিবশর একষ্টি অনুবিবপ বনব  আসনু, িা ককানও কনাষ্টিবশর বভবিবত ন  এমন বিেব  শুনাবনর জনয অনুবরাধ করুন, এখাবন: 

    
Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
14 Boerum Place 
Brooklyn, New York 

অথবা  

330 W. 34th Street, 3rd Fl., New York, New York 

অথবা 

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Fair Hearings 
P.O. Box 1930 
Albany, NY 12201-1930  

 

দ্রষ্টবয:  শুধুমাত্র বনউ ই কে বসষ্টির জরুবর নযাযয শুনাবনর জনয – কি করুন (800)205-0110।  জরুবর কারণ োড়া অনয ককাবনা কারবণ এই কিবিবফান 

নম্বরষ্টি িযিহার করবিন না। জরুবর অিস্থা জবড়ত ন  এমন অনুবরাধগুবি এই নম্ববর গ্রহণ করা হবি না। 

 
 

6. অস্থায়ী সহায়োর কি যসংস্থাতন্র অবিকারগুবি      

 

 অস্থায়ী সহায়োর জন্য 

         

একজন অস্থা ী সহা তার প্রাপক বহসাবি, আপবন কাজ খুাঁজবিন এিং এমন ক্তি াকিাবপ অংশ কনবিন িবি আশা করা কযবত পাবর যা আপনাবক একষ্টি চাকবর 

কপবত এিং রাখবত সাহাযয করবি।   যবদ আপনার উচ্চ বিদযািব র বিবপ্লামা িা সমতভিয না োবক, কযমন GED বিবপ্লামা, আপবন কযাগ্য হবত পাবরন এিং 

আপনার কমৌবিক দক্ষ্তা উন্নত করবত এিং/অেিা একষ্টি উচ্চ বিদযািব র সমতভিয বিবপ্লামা কপবত আপনাবক একষ্টি বশক্ষ্ার ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত হবত 

পাবর।  আপবন সম্ভিত বশক্ষ্ার কায েিবমর সাবে কম েসংস্থান, কাবজর অবভজ্ঞতা িা অনযানয ক্তি াকিাবপ অংশ কনবিন িবিও আশা করা হবি।  আপবন ককানও 

বশক্ষ্ার কায েিবম অংশ বনবত আগ্রহী বকনা তা আপনার কমীবক জানান।  

 

আপবন যবদ বিশ্বাস কবরন কয গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ আপবন বকেভ  িা সমে কম েসংস্থাবনর প্রব াজনী তা কমবন চিবত পারবিন না, তাহবি আপবন এই 

প্রব াজনী তাগুবির অস্থা ীভাবি োবড়র জনয কযাগ্য হবত পাবরন।  োবড়র অনুবরাধ করার জনয, আপনাবক অিশযই গ্াহেস্থয সবহংসতার ক্তিবনং ফম েষ্টি সমূ্পণ ে 

করবত হবি িা আপনার কমীবক অিবহত করবত হবি কয আপবন একষ্টি মূিযা বনর জনয একষ্টি গ্াহেস্থয সবহংসতার কযাগ্াবযাগ্ কদখবত চান।  

 

যবদ আপনার শারীবরক িা মানবসক স্বাবস্থযর প্রবতিন্ধকতা োবক যা এক িা একাবধক প্রধান জীিবনর ক্তি াকিাপবক যবেি পবরমাবণ সীমািদ্ধ কবর, এই ধরবনর 

প্রবতিন্ধকতার করকিে োবক িা এই ধরবনর প্রবতিন্ধকতা বহসাবি বিবিবচত হ  তবি আপনার 1973 সাবির পুনি োসন আইবনর (Rehabilitation Act) 504 ধারা এিং 

1990 সাবির আবমবরকানস উইে বিবসবিবিষ্টিস অযাবের (Americans with Disabilities Act) বিতী  বশবরানাবমর অধীবন অবধকার োকবত পাবর।  শারীবরক িা 

মানবসক স্বাবস্থযর প্রবতিন্ধকতার মবধয রব বে, উদাহরণস্বরূপ, কশখার অক্ষ্মতা, মানবসক প্রবতিন্ধকতা, হতাশা, গ্বতশীিতার প্রবতিন্ধকতা, এিং শ্রিণ শক্তি িা 

দৃষ্টিশক্তির প্রবতিন্ধকতা।  অক্ষ্মতা োকবি তা আপনাবক অস্থা ী সহা তা পাও ার অবযাগ্য করবি না।              

 

http://www.otda.state.ny.us.us/oah/forms.asp
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সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক ক্তজজ্ঞাসা করবি কয শারীবরক িা মানবসক স্বাবস্থযর প্রবতিন্ধকতা সহ বকেভ  আবে বকনা, যা আপনার কম েসংস্থান 

সহ কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ কনও ার ক্ষ্মতাবক প্রভাবিত করবত পাবর।  আপবন যবদ না চান তাহবি আপনার যবদ ককানও অক্ষ্মতা োবক তাহবি আপনার 

সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্বক িিার প্রব াজন কনই, তবি, আপনাবক তখন আপনার অক্ষ্মতার জনয ককানও িাসস্থান োড়াই কম েসংস্থান সহ কাবজর 

ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত হবত পাবর।  স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক আপবন যা বকেভ  স্বাবস্থযর তেয সরিরাহ কবরন তা কগ্াপন রাখা হবি এিং আপনাবক 

কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত সহা তা করার জনয আপনার পবরবেিাগুবি এিং যুক্তিসঙ্গত িাসস্থাবনর প্রব াজন বকনা তা বনধ োরণ করবত িযিহার করা হবি।  

যুক্তিসঙ্গত োকার িযিস্থাগুবির মবধয অন্তভভ েি োকবত পাবর, উদাহরণস্বরূপ, অক্ষ্মতা সম্পবকেত অযাপব ন্টবমন্টগুবির জনয অনুমবত কদও ার জনয কাবজর 

সম  হ্রাস করা িা পবরিবতেত হবত পাবর, গ্বতশীিতার প্রবতিন্ধকতা রব বে এমন িযক্তিবদর জনয অযাবেসবযাগ্য কাবজর সাইিগুবি এিং বিবশে কপ্রাগ্রামগুবি।   

যবদ আপনার অক্ষ্মতা পয োপ্তভাবি নবেভভি করা হ  তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক আপনার সীমািদ্ধতার সাবে সামঞ্জসযপূণ ে 

ক্তি াকিাপগুবিবত কাজ করার জনয বনব াগ্ করবি। 

 

আপবন যবদ আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপর অযাসাইনবমবন্টর সাবে একমত না হন িা আপবন মবন কবরন কয আপবন স্বাস্থয সম্পবকেত সীমািদ্ধতার কারবণ 

অযাসাইনবমন্টষ্টি সম্পাদন করবত অক্ষ্ম, যার মবধয রব বে যবদ আপবন না মবন কবরন কয সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনার অক্ষ্মতাবক 

পয োপ্তভাবি সামঞ্জসয কবরবে, তাহবি আপবন একষ্টি মীমাংসার সবেিবনর অনুবরাধ করবত পাবরন।  একষ্টি মীমাংসার সবেিন হি আপনার স্থানী  সামাক্তজক 

পবরবেিার বিভাবগ্র কমীবদর সাবে একষ্টি বমষ্টিং আপবন ককন আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপর অযাসাইনবমবন্টর সাবে অবনো প্রকাশ কবরন কসই সম্পবকে কো 

িিার জনয।  একজন িযক্তি বযবন আপনার ককবসর জনয সরাসবর দা ী ন  বতবন সবেিবন উপবস্থত োকবিন।  এই িযক্তি কয ককানও সমসযার সমাধান করার কচিা 

করবিন।  আপবন যবদ একষ্টি মীমাংসার সবেিবনর অনুবরাধ কবরন তাহবি আপবন এখনও আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপর অযাসাইনবমন্ট কমবন চিবিন িবি 

তা আশা করা হবে।  আপবন ককন আপনার দাব বত্বর সাবে একমত নন তা একজন প্রশাসবনক আইবনর বিচারকবক িিার জনয আপবন একষ্টি নযাযয শুনাবনর 

অনুবরাধও করবত পাবরন।  যবদ আপনাবক ককানও ধমী  সংস্থা িারা প্রদি ককানও কম েসংস্থান িা প্রবশক্ষ্বণর কপ্রাগ্রাবম বনব াগ্ করা হ  তাহবি আপনার অনয 

একজন সরিরাহকারীর কাে কেবক অনুরূপ মূবিযর পবরবেিাগুবি পাও ার অবধকার রব বে। 

 

যবদ আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিাগুবির বিভাগ্ আপনাবক ককানও কাবজর ক্তি াকিাবপর অযাসাইনবমন্ট িরাে কবর এিং আপনাবক যা করবত হবি তা 

না কবরন তাহবি আপনাবক একষ্টি মীমাংসার সবেিবনর অনুবরাধ করার সুবযাগ্ কদও া হবত পাবর। একষ্টি মীমাংসার সবেিন হি আপবন ককন অংশগ্রহণ 

কবরনবন তা িযাখযা করার জনয আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিার বিভাবগ্র কমীবদর সাবে একষ্টি বমষ্টিং। যবদ সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ বসদ্ধান্ত 

কন  কয আপনার প্রব াজবনর সম  অংশ না কনও ার জনয আপনার ভাি কারণ বেি, তাহবি আপনাবক অনুবমাবদত না করাও হবত পাবর। আপবন যবদ আপনার 

স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিার বিভাবগ্র সাবে একমত না হন কয আপনার অংশগ্রহণ না করার জনয ভাি কারণ বেি না, অেিা যবদ আপনাবক প্রোি কদও া হ  

তখন আপবন একষ্টি মীমাংসার সবেিবনর অনুবরাধ না কবরন, এিং আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক বনবেধাজ্ঞা কদ , তাহবি আপবন 

ককন অংশ কননবন তা একজন প্রশাসবনক আইবনর বিচারকবক িিার জনয একষ্টি নযাযয শুনাবনর অনুবরাধ করবত পাবরন। 

 

কম েসংস্থান সহ কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ কনও ার জনয আপনার বশশু যত্ন িা পবরিহবনর মত িযব র জনয সাহাবযযর প্রব াজন হ  তাহবি আপনার সামাক্তজক 

পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্বক অিবহত করা উবচত।  আপবন যবদ জানান কয আপনার ককানও কম েসংস্থান িা কাবজর ক্তি াকিাপ সম্পবকেত িযব র জনয 

আপনার সহা তার প্রব াজন, তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক অিবহত করবি কয কীভাবি ককানও উপিব্ধ পবরবেিাগুবিবক অযাবেস 

করবত হ  এিং কজিা যা বনধ োরণ কবর কয িযব র খরচগুবি আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ কনও ার জনয প্রব াজনী  তা পরূণ করার জনয পবরবশাধ 

সরিরাহ করবি।  আপবন যবদ কতবরা িেবরর কম ি সী ককানও বশশুর জনয প্রব াজনী  বশশু যত্ন সনাি করবত অক্ষ্ম হন তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির 

স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক বশশু যত্ন সনাি করবত সহা তা করবি। 

 

খাতদযর স্ট্যাতম্পর সুববিাগুবির জন্য 

 

আপবন যবদ সেত না হন কয আপবন কাজ করবত পারবিন, তাহবি আপনার সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্বক অিবহত করা উবচত কয আপবন বিশ্বাস 

কবরন কয আপনাবক কাবজর ক্তি াকিাপগুবিবত অংশগ্রহণ করার কেবক অিযাহবত কদও া উবচত।  আপনার দাবি সম্পবকে সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  

বিভাবগ্র বনধ োরণ িারা আপনাবক অিবহত করবি।  যবদ সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনার সাবে অসমত হ  তাহবি আপবন একজন প্রশাসবনক 

আইবনর বিচারকবক িিার জনয নযাযয শুনাবনর অনুবরাধ করবত পাবরন কয ককন আপবন মবন কবরন কয আপবন কাজ করবত সক্ষ্ম নন। 

 

যবদ আপনাবক খাবদযর েযাবম্পর কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত হ  তাহবি আপবন বকেভ  কাজ সম্পবকেত িযব র জনয অে ে প্রদাবনর সহা তা কপবত সক্ষ্ম 

হবত পাবরন।  আপবন বশশু যবত্নর িযব র সাবে সহা তা কপবতও সক্ষ্ম হবত পাবরন। 

 

আপনার যবদ বশশু যত্ন কপবত িা পবরিহবনর মবতা কাজ সম্পবকেত িযব র জনয অে ে প্রদাবনর জনয সাহাবযযর প্রব াজন হ  তাহবি আপনার সামাক্তজক 

পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্বক অিবহত করা উবচত।  আপবন যবদ কতবরা িেবরর কম ি সী ককানও বশশুর জনয প্রব াজনী  বশশু যত্ন সনাি করবত অক্ষ্ম হন 

তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক বশশু যত্ন সনাি করবত সহা তা করবি। 

 

বচবকৎসাগে সহায়োর জন্য 

 

বচবকৎসাগ্ত সহা তার ককানও কম েসংস্থাবনর প্রব াজনী তা কনই।  তবি, প্রবতিন্ধী কম েজীিী িযক্তিবদর জনয কমবিবকি িাই-ইন কপ্রাগ্রাবমর জনয কযাগ্য হবত, 

একজন িযক্তিবক অিশযই কাবজ বনযিু োকবত হবি। 

 

7. আদািতে বপেৃত্ব প্রবেটিে হতি বশ্শুতদর ও বপোতদর অবিকারগুবি  

 

যখন ককান আদািত প্রবতষ্টিত কবর কয কক একষ্টি সন্তাবনর বপতা, তখন বপতা এিং সন্তান প্রবতযবকর অবধকার োকবত পাবর, কযমনষ্টি নীবচ িযাখযা করা হব বে:  

 

ক.  সন্তাতন্র অবধকার োকবত পাবর: 

• বপতা প্রবতিন্ধী হব  কগ্বি প্রবতিন্ধীর সুবিধাগুবির 

• বপতা মারা কগ্বি মতৃভ যর সবুিধাগুবির 

• বপতা মারা কগ্বি একষ্টি উিরাবধকাবরর 

• 21 িের ি স পয েন্ত বশশু সহা তার অে ে প্রদান  

খ.  বপোর অবধকার োকবত পাবর:  

• বশশুষ্টির কহফাজত বনবত  

• বশশুষ্টির সাবে কদখা করবত  

• বশশুষ্টির জনয কয ককানও পািবকর যত্ন, দিকগ্রহণ িা অনয 

স্থা ীত্ব পবরকল্পনা  অংশগ্রহণ করার  

• বশশুষ্টির উিরাবধকারী হবত 
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8. বপেৃত্ব এবং বশ্শু সহায়োর আইবন্ পদতক্ষপ এবং প্রবেবন্বিত্ব সম্পবকযে অবিকার 

 

আপনার িা আপনার সন্তাবনর সাবে জবড়ত ককানও বপতৃত্ব িা বশশু সহা তার আদািবতর ক্তি াকিাপ সম্পবকে আপনাবক িিার অবধকার রব বে, যার মবধয 

রব বে এই জাতী  আদািবতর ক্তি াকিাবপর সম , তাবরখ এিং স্থান সম্পবকে অিবহত হও ার অবধকারও। আপনার অবধকার আবে, এিং আপনার িা আপনার 

সন্তাবনর সাবে জবড়ত ককানও বপতৃত্ব িা বশশু সহা তার পদবক্ষ্বপর সম  আদািবত উপবস্থত হও ার প্রব াজন হবত পাবর।  

 

যবদ ককানও বপতৃত্ব িা বশশু সহা তার ক্তি াকিাপ আদািবত আনা হ  তাহবি আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাবগ্ একজন আইনজীিী িা অনয 

প্রবতবনবধ োকবিন বযবন নকবি আপনার সন্তাবনর বপতৃত্ব প্রমাণ করার কচিা করবিন। এই আইনজীিী িা প্রবতবনবধ শুধুমাত্র সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাবগ্র 

প্রবতবনবধত্ব কবরন এিং িযক্তিগ্তভাবি আপনাবক ন্য়। এই আইনজীিী িা প্রবতবনবধ বশশু সহা তা সম্পবকেত ন  এমন ককানও কহফাজত, পবরদশ েন িা অনযানয 

আইবন সমসযার পবরচািনা করতবন্ ন্া।   

 

আপবন এই আইনজীিী িা প্রবতবনবধবক যা বকেভ  তেয কদবিন তা িযক্তিগ্ত ন্াও োকবত পাবর। কিযাণমূিক জাবি াবতর ইবঙ্গত কদও া কয ককানও তেয বরবপািে 

করা কযবত পাবর।  

 

আপবন যবদ মবন কবরন কয আপনার সহা তা করার জনয আপনার একজন আইনজীিীর প্রব াজন তাহবি আপবন আপনার স্থানী  আইবন সহা তার (Legal 

Aid) িা আইবন পবরবেিার (Legal Services) দপ্তবর কি কবর বনবজর জনয বিনা খরবচ একজন আইনজীিী কপবত সক্ষ্ম হবত পাবরন। অনয আইনজীিীবদর 

নাবমর জনয আপনার স্থানী  িার অযাবসাবসব শনবক কফান করুন।  

 

আপবন যবদ বিশ্বাস কবরন কয বপতৃত্বর প্রবতিা িা বশশু সহা তার প্রব াবগ্র সাবে সেবত বদবি আপনাবক িা আপনার সন্তানবদর গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ 

ঝুাঁ বকবত কফিবি িবি বিশ্বাস কবরন, তাহবি আপবন বকেভ  িা সমে বশশু সহা তার ক্তি াকিাপ কেবক অস্থা ী োবড়র কযাগ্য হবত পাবরন।  োড় কপবত, আপনাবক 

অিশযই গ্াহেস্থয সবহংসতার ক্তিবনং ফম েষ্টি সমূ্পণ ে করবত হবি িা আপনার কমীবক অিবহত করবত হবি কয আপবন একষ্টি মূিযা বনর জনয একষ্টি গ্াহেস্থয 

সবহংসতার কযাগ্াবযাগ্ কদখবত চান। 

 

 9. বশ্শু যত্ন সম্পবকযে অবিকারগুবি 

 

কীভাবি একষ্টি বশশু যবত্নর সরিরাহকারীবক সনাি করবত হ  কসই সম্পবকে েথয পাওয়ার অবিকার আপনার আবে।  এই তেযষ্টি কিশ কব কষ্টি উপাব  

সরিরাহ করা কযবত পাবর। 

• আপনার কমী আপনাবক একষ্টি চাইল্ড কক ার বরবসাস ে এিং করফাবরি কপ্রাগ্রাবমর িা অনযানয অনুরূপ কপ্রাগ্রাবমর নাম এিং কিবিবফান নম্বর বদবত 

পাবরন যা আপনাবক একজন বশশু যবত্নর সরিরাহকারী খুাঁবজ কপবত সহা তা করবত পাবর; অথবা 

• আপনার কমী আপনাবক বশশু যবত্নর প্রদানকারীবদর নাম, ষ্টিকানা এিং কিবিবফান নম্বর সহ একষ্টি তাবিকা বদবত পাবরন। 

• আপনার সন্তাবনর জনয বশশু যবত্নর সরিরাহকারীবক নবতে নন্ওয়ার অবিকার আপনার আবে। এষ্টি এমন একজন সরিরাহকারী হবত পাবর বযবন 

িাইবসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত অেিা এষ্টি ককানও আত্মী , পবরিাবরর িনু্ধ িা বিশ্বে প্রবতবিশী হবত পাবরন। আপবন যবদ এমন কাউবক কিবে কনন বযবন 

িাইবসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত ন  তাহবি তারা অে ে প্রদাবনর জনয কযাগ্য বকনা তা কদখার তাবদর জনয একষ্টি বশশু যবত্নর তাবিকাভভ ক্তির ফম ে সমূ্পণ ে 

করবত হবি। 

 

অস্থা ী সহা তার (TA) পবরিবতে আপনার বশশু যত্ন কিবে কনও ার অবধকার রব বে।  আপবন বসদ্ধান্ত বনবত পাবরন কয TA পাও ার পবরিবতে, আপনার যা সবতযই 

প্রব াজন তা হ'ি বশশু যবত্নর জনয অে ে প্রদাবন সহা তা করা।  কয পবরিারগুবি TA-এর জনয আবিদন করবে িা গ্রহণ করবে এিং কাজ করার জনয বশশু যবত্নর 

প্রব াজন, তারা শ্রমজীিী পবরিারগুবির জনয একষ্টি বশশু যবত্নর গ্যারাবন্টর জনয কযাগ্য হবত পাবর।  এই বশশু যবত্নর গ্যারাবন্টর জনয কযাগ্যতার 60 মাবসর 

সম সীমা নন্ই।  আপবন যতক্ষ্ণ কযাগ্য ততক্ষ্ণ আপবন বশশু যবত্নর সবুিধাগুবি কপবত পাবরন। 

 

আপবন যবদ TA-এর জনয আবিদন কবরন এিং TA-এর পবরিবতে বশশু যত্ন কিবে কনন অেিা আপবন TA গ্রহণ কবরন এিং আপনার TA ককসষ্টি িন্ধ করবত িবিন 

তাহবি আপবন এই গ্যারাবন্টর জনয কযাগ্য, এিং:  

 

• আপনার আ  TA সীমার মবধয; 

• আপবন TA িারা প্রব াজনী  র্ন্টার সংখযা কাজ করবেন; 

• আপনার 13 িেবরর কম ি সী বশশুর জনয বশশু যবত্নর প্রব াজন যাবত আপবন কাজ করবত পাবরন; 

• আপবন একষ্টি কযাগ্য বশশু যবত্নর সরিরাহকারী িযিহার করবেন; এিং 

 

আপবন যবদ TA-এর জনয কযাগ্য হন এিং বসদ্ধান্ত কনন কয আপনার সবতযই যা শুধু প্রব াজন তা হবে বশশু যত্ন, তাহবি আপনার কমী আপনাবক িিবত পাবরন 

কীভাবি বশশু যবত্নর গ্যারাবন্টর জনয আবিদন করবত হ ।   আপবন যবদ ইবতমবধযই TA গ্রহণ কবরন এিং অনযো  কপ্রাগ্রাবমর জনয কযাগ্য হন তাহবি বশশু যবত্নর 

গ্যারাবন্ট কপবত আপনাবক আপনার TA ককসষ্টি ককস িন্ধ করবত হবি।  আপবন যবদ মত পবরিতেন কবরন এিং বস্থর কবরন কয আপনার অস্থা ী সহা তার 

প্রব াজন, তাহবি আপবন কযবকাবনা সম  আবিদন করবত পারবিন। 

 

আপবন যবদ TA এিং বশশু যত্ন গ্রহবণর পবরিবতে বশশু যবত্নর সহা তা গ্রহণ করা কিবে কনন তাহবি আপনাবক আপনার সন্তাবনর যবত্নর িযব র বকেভ  অংশ প্রদান 

করবত হবি।  এষ্টিবক আপনার পাবরিাবরক অংশ িা বফ িিা হ ।   আপবন কয পবরমাণ অে ে প্রদান কবরন তা আপনার আব র উপর বনভের কবর।  এোড়াও, যবদ 

আপনার সরিরাহকারী মাবকেবির হাবরর কচব  কিবশ চাজে কবর তাহবি আপনাবক আপনার কয বশশু যবত্নর সরিরাহকারী মাবকেবির হাবরর কচব  কিবশ চাজে কবর 

এমন পবরমাণ অে ে প্রদান করবত হবি।   

 

আপবন এখনও খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা পাও ার কযাগ্য হবত পাবরন এমনবক যবদ আপবন বশশু যবত্নর সহা তার জনয অনুবরাধ িা আপনার TA ককসষ্টি িন্ধ 

করার জনয অস্থা ী সহা তার জনয আপনার আবিদন পবরিতেন করার অনুবরাধ কবরন তিুও।  আপবন যবদ আপনার আবিদনষ্টি পবরিতেন কবরন িা বশশু যবত্নর 

সহা তা কপবত আপনার TA ককসষ্টি িন্ধ কবরন তাহবি আপবন খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবির জনয একষ্টি পৃেক কযাগ্যতার বনধ োরণ পাবিন। 
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আপবন যবদ একই সমব  বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন কবর োবকন যখন আপবন অস্থা ী সহা তা এিং খাবদযর েযাবম্পর জনয আবিদন কবরবেবিন, 

এিং আপবন ককিিমাত্র বশশু যবত্নর সহা তা পাও া কিবে কনন তাহবি আপনার আবিদনষ্টি একষ্টি পৃেক বনধ োরবণর জনয বচবকৎসাগ্ত সহা তার কপ্রাগ্রাবম 

কপ্ররণ করা হবি।  আপবন যবদ িতেমাবন অস্থা ী সহা তা পান এিং আপনার ককসষ্টি িন্ধ করার জনয অনুবরাধ কবরন তাহবি আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তা 

অিযাহত োকবি যবদ না আপবন অনুবরাধ কবরন কয এষ্টি িন্ধ করা কহাক িা আপনার পবরবস্থবত পবরিবতেত হব  োবক যাবত আপবন আর বচবকৎসাগ্ত সহা তার 

জনয কযাগ্য না হন।  আপনাবক আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার কমীর সাবে কো িিা উবচত যবদ আপবন অনুবরাধ কবরন কয িবধ েত উপাজেবনর কারবণ আপনার 

ককসষ্টি িন্ধ করা হক।  আপবন এখনও বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য হবত পাবরন অেিা আপবন হ বতা ট্রানক্তজশনাি বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য 

হবত পাবরন।  

 

যবদ আপনাবক বশশু যবত্নর সবুিধাগুবির কেবক িক্তঞ্চত করা হ , আপনার সুবিধাগুবি হ্রাস িা িন্ধ করা হব বে িা আপনার বিরুবদ্ধ অবতবরি অে ে প্রদাবনর 

অবভবযাগ্ আনা হব বে তাহবি আপনার ন্যাযয শুন্াবন্র অন্তুরাি করার অবিকার রব বে। 

 

অস্থায়ী সহায়ো প্রাপকতদর জন্য: 

 

যবদ আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ না কনও ার কারণ হ  কয আপন্ার 13 বেতরর কি বয়সী বশ্শুর জন্য যথাযথ, অযাতক্সসতযাগয, সাশ্রয়ী িূতিযর 

এবং উপযুক্ত বশ্শু পবরচয যা নন্ই তাই আপবন অংশ না বনব  োবকন তাহবি আপনার অস্থায়ী সহায়ো হ্রাস বা নশ্ষ্ করা যাতব ন্া।  

 

আপবন যবদ বনবজ কেবক একজন বশশু যবত্নর সরিরাহকারীবক খুাঁবজ কপবত অক্ষ্ম হন তাহবি আপনার কমীবক অিশযই আপনাবক বশশু যবত্নর 

সরিরাহকারীবদর দটুি ববকল্প সরিরাহ করবত হবি। এই বিকল্পগুবির মবধয অন্তত একষ্টি অিশযই একষ্টি বশশু পবরচয োর সরিরাহকারী হবত হবি বযবন বনউ ই কে 

রাজয িা বনউ ই কে শহবরর বিপািেবমন্ট অফ কহিে অযান্ড কমন্টাি হাইক্তজবনর (New York City Department of Health and Mental Hygiene) সাবে 

িাইবসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত। 

 

আপনার যবদ 13 িেবরর কম ি সী একষ্টি সন্তান োবক এিং আপবন যথাযথ, অযাতক্সসতযাগয, সাশ্রয়ী িূতিযর এবং উপযুক্ত একষ্টি বশশু যবত্নর সরিরাহকারী 

খুাঁবজ কপবত অক্ষ্ম হন তাহবি আপনার কাতজর জিয়াকিাপ নথতক অবযাহবে পাওয়ার অবিকার রতয়তে।  তবি, আপনার কাবজর ক্তি াকিাপ কেবক 

আপনাবক অিযাহবত করার সম ষ্টি তিুও আপনার কফিাবরিভাবি অে ো ন এিং নগ্দ অস্থা ী সহা তার 60 মাবসর সীমার বদবক গ্ণনা করা হবি। 

 

• যথাযথ মাবন হবে কয সরিরাহকারী আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ কনও ার জনয প্রব াজনী  র্ন্টা এিং বদনগুবির জনয উন্মিু, এিং 

আপনার সন্তাবনর কয ককানও বিবশে চাবহদা সহ আপনার সন্তান(কদর)-এর যত্ন বনবত ইেভ ক। 

• অযাতক্সসতযাগয মাবন হবে আপবন আপনার বনবজর গ্াবড় চাবিব  িা পািবিক পবরিহন িারা সরিরাহকারীর কাবে কযবত সক্ষ্ম এিং সরিরাহকারী 

আপনার িাবড় এিং কম েস্থাবনর কেবক একষ্টি যজুক্তসঙ্গে দরূতত্বর মবধয অিবস্থত।  আপনার কমীবক অিশযই আপনাবক িিবত হবি কয আপনার 

সম্প্রদাব র জনয ককানষ্টি যুক্তিসঙ্গত দরূত্ব বহসাবি বিবিবচত হ । 

• উপযুক্ত মাবন হবে কয আইনগ্তভাবি অিযাহবতপ্রাপ্ত (অনানুিাবনক) সরিরাহকারীর শারীবরক িা মানবসক অিস্থা িা আইনত অিযাহবতপ্রাপ্ত িাবড়র 

শারীবরক অিস্থা আপনার সন্তানবদর স্বাস্থয িা সুরক্ষ্ার জনয ক্ষ্বতকারক হবি না। 

• সাশ্রয়ী িূতিযর মাবন হি কয আপনার কাবে বশশু যবত্নর িযব র আপনার অংশ পবরবশাধ করার জনয পয োপ্ত অে ে রব বে, যবদ আপনাবক িযব র 

একষ্টি অংশ প্রদান করবত হ । 

 

আপন্ার অস্থায়ী সহায়ো হ্রাস বা নশ্ষ্ করার বসদ্ধাতন্তর ববরুতদ্ধ আতবদন্ করার জন্য আপন্ার ন্যাযয শুন্াবন্র অন্ুতরাি করার অবিকার রব বে 

যবদ আপবন মবন কবরন কয আপনার কমী বশশু যবত্নর অভাবির কারবণ আপনার কাবজর ক্তি াকিাপগুবি কমবন চিবত অস্বীকার করার বিেব  ভভি বসদ্ধান্ত 

বনব বেন। 

 

10. সহায়োর পাস-থ্রু এবং অবেবরক্ত সহায়োর অথ য প্রদান্ সম্পবকযে অবিকারগুবি - অস্থায়ী সহায়ো 

 

যখন আপবন অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন, যার মবধয পাবরিাবরক সহা তা এিং সুরক্ষ্ার কনি সহা তা অন্তভভ েি োবক, এিং যতক্ষ্ণ আপবন অস্থা ী 

সহা তা পান, আপবন সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্ আপনার বনবজর পক্ষ্ কেবক সহা তার অে ে প্রদান পাও ার জনয আপনার সিস্ত অবধকার এিং 

পবরিাবরর কয ককানও সদবসযর পক্ষ্ কেবক যার জনয আপবন আবিদন করবেন, িা গ্রহণ করবেন তাবক সহা তা করার জনয আপনার সমে অবধকার আপনাবক 

িরাে কবর অস্থা ী সহা তা। 

 

1 অতটাবর, 2009 নথতক কায যকর যখন আপবন অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন এিং যতক্ষ্ণ পয েন্ত আপবন অস্থা ী সহা তা পান, আপবন আপনার 

স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্ আপনার বনবজর পক্ষ্ কেবক সহা তার অে ে প্রদান পাও ার অবধকার এিং পবরিাবরর কয ককানও সদবসযর পক্ষ্ কেবক সহা তা 

পাও ার অবধকার অপ েণ কবরন যার জনয আপবন আবিদন করবেন িা সহা তা পাবেন, তবি এষ্টি আপনার িা পবরিাবরর সদসয অস্থা ী সহা তা পাও ার সম  

কয পবরমাণ সহা তা অজেন কবরন তাবত সীিাবদ্ধ।  

 

পাস-থ্রু সিথ যন্ করুন্:   িতেমান আদািত িারা আবদশ করা িাধযিাধকতার জনয কয ককাবনা বনধ োবরত বশশু সহা তার সংগ্রবহর একষ্টি অংশ, যখন সম মবতা 

প্রদান করা হবি, মাবসক অস্থা ী সহা তার অনুদান োড়াও আপনাবক কদও া হবি।  আপনাবক কদও া বশশু সহা তার অে ে প্রদাবনর অংশষ্টিবক "পাস-থ্রু 

কপবমন্ট" িিা হ ।  পাস-থ্রু কপবমন্ট প্রবত মাবস সংগৃ্হীত িতেমান সহা তার প্রেম 100 মাবকেন িিার িা মাবসক আদািত-আবদবশত িাধযিাধকতার জনয 

সংগৃ্হীত পবরমাণ পয েন্ত পবরমাবণর কম।  জানু ারী 1, 2010 কেবক, 100 মাবকেন িিাবরর পাস-থ্রু কপবমন্ট অিযাহত োকবি কযখাবন অস্থা ী সহা তার ককবস 21 

িেবরর কম ি সী একজন িযক্তি সক্তি  রব বে।  কযখাবন একই অস্থা ী সহা তা ককব স 21 িেবরর কম ি সী দুই িা তার কিবশ িযক্তি সক্তি  আবেন, কসখাবন 

পাস-থ্রু কপবমন্ট প্রবত মাবস সংগৃ্হীত িতেমান সহা তার প্রেম 200 মাবকেন িিার িা মাবসক আদািত-বনবদেবশত িাধযিাধকতার জনয সংগৃ্হীত পবরমাবণর মবধয 

কযষ্টি কম, কসই পবরমাবণ িকৃ্তদ্ধ পাবি।  এই পাস-থ্রু কপবমন্টষ্টি আপনার অস্থা ী সহা তা অনুদাবনর বিপরীবত গ্ণনা করা হ  না, বকন্তু আপনার ফুি েযাবম্পর 

সুবিধাগুবি হ্রাস করবত পাবর। 

 

যখন আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার জনয িতেমান সহা তা পাবিন, তখন আপনাবক প্রাপ্ত সহা তার একষ্টি মাবসক প্রবতবিদন পািাবনা 

হবি। এই মাবসক প্রবতবিদনষ্টি আপনাবক জানা  কয আপবন পাস-থ্রু কপবমন্ট পাবিন বক না, কতিা পাবিন এিং ককন। আপনার উবচত কসই মাবসর সবুিধা প্রাবপ্তর 

সাবে আপনার এই প্রবতবিদনষ্টি তভিনা করা। 
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আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার জনয িতেমান সহা তা প্রদান পাও ার পবরর মাস কেবকই আপবন পাস-থ্রু কপবমন্টষ্টি পাবিন। পাস-থ্রু 

কপবমন্টষ্টি মাবস একিার প্রদান করা হ । 

 

একষ্টি সহা তা প্রদান তখনই "িতেমান" িবি গ্ণয করা হ  যখন তা কসই মাবস প্রদান করা হ  যখন তা প্রবদ  হ । একষ্টি সহা তার কপবমন্ট অ-কহফাজবত 

বপতামাতা িারা সম  মবতা প্রদান করা হব  োকবত পাবর বকন্তু আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিার বিভাগ্ তা কদবরবত কপব  োকবত পাবরন। এষ্টি র্িবত পাবর 

যবদ ককানও বনব াগ্কতো অ-কহফাজবত বপতামাতার কিতন কেবক সহা তার অে ে বনব  কনন বকন্তু তা কদবরবত পািান।  যবদ অ-কহফাজবত বপতামাতা অনয কাউবন্ট 

িা রাবজয সহা তার অে ে প্রদান কবর োবকন এিং কসই অবফস কেবক কদবরবত কপবমন্ট পািাবনা হ  তাহবিও িতেমান সহা তা কদবরবত পাও া কযবত পাবর। 

যতক্ষ্ণ পয েন্ত অ-কহফাজবত বপতামাতা প্রবদ  মাবস সহা তা প্রদান কবরন, এিং আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ সহা তাষ্টি পান, ততক্ষ্ণ পয েন্ত 

আপনাবক কসই মাবসর জনয একষ্টি পাস-থ্রু কপবমন্ট প্রদান করা হবি। 

 

অবেবরক্ত সহায়োর নপতিন্ট:  িরাে করা বশশু পবরচয োর সংগ্রহগুবি আপনাবক অস্থা ী সহা তার কমাি পবরমাণ পয েন্ত পবরবশাবধর জনয রাজয এিং স্থানী  

সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক প্রদান করা হবি।  আপবন আপনার প্রাপয কয ককানও পাস-থ্রু কপবমন্ট োড়াও, প্রদি অস্থা ী সহা তার কমাি পবরমাণ অবেিি 

করা সংগৃ্হীত ককানও সহা তার অবে ের পবরমাণ পাও ার অবধকারী। 

 

নডস্ক পয যাতিাচন্া:  আপবন যবদ মবন কবরন কয আপবন পাস-থ্রু কপবমন্ট িা অবতবরি সহা তা পাও ার অবধকারী হবত পাবরন, তাহবি আপবন আপনার 

কপবমবন্টর কিস্ক পয োবিাচনার অনুবরাধ করার জনয একষ্টি ফম ে কপবত 1-888-208-4485 নম্ববর কি করবত পাবরন।  আপবন যবদ বিশ্বাস কবরন কয একষ্টি ভভি 

হব বে তাহবি তারপবরই একষ্টি কিস্ক পয োবিাচনার অনুবরাধ করা উবচত কারণ একষ্টি প্রেম-েবরর কিস্ক পয োবিাচনা শুধুমাত্র আপনার অনুবরাবধর কযাবিন্ডার 

িের এিং আপনার অনুবরাবধর িেবরর আবগ্র িেরষ্টির জনয কপবমন্ট কভার কবর।  আপবন সমূ্পণ ে ফম ে এিং িকুবমবন্টশন পািাবনার পবর, স্থানী  সামাক্তজক 

পবরবেিা বিভাগ্ আপনার ককসষ্টি পয োবিাচনা করবি এিং আপনার বিবখত অনুবরাধ প্রাপ্ত হও ার তাবরবখর 45 কযাবিন্ডার বদবনর মবধয, অেিা বনবদেি 

পবরবস্থবতবত, 75 কযাবিন্ডার বদবনর মবধয আপনাবক একষ্টি বিবখত প্রবতক্তি া জাবর করবি।  এই কিস্ক পয োবিাচনার অংশ বহসাবি, আপবন কিস্ক পয োবিাচনা 

কমীবদর তেয বদবত সক্ষ্ম হবিন যারা উপযুি করকিেগুবি এিং আপনার সরিরাহ করা কয ককানও তেয পয োবিাচনা করবিন যাবত আপনার ককানও বশশু 

সহা তা প্রাপয বকনা তা বনধ োরণ করার জনয।  আপনার কাবে আরও কিবশ অে ে পাওনা আবে তা প্রমান করার জনয আপবন তেয পাও ার জনয সাহাযয চাইবত 

পাবরন কয। 

 

যবদ প্রেমেবরর কিস্ক পয োবিাচনা সমূ্পণ ে হব  যা  বকন্তু আপবন যা বনধ োরন করা হ বে তাবত সন্তুি না হন, তাহবি আপবন আপনার প্রেম-েবরর কিস্ক 

পয োবিাচনা বনধ োরবণর সাবে প্রদি বিতী -েবরর কিস্ক পয োবিাচনার ফম েষ্টি সমূ্পণ ে কবর বিতী -েবরর কিস্ক পয োবিাচনার জনয অনুবরাধ করবত পাবরন।  

আপনাবক অিশযই প্রেম-েবরর কিস্ক পয োবিাচনা বনধ োরবণর তাবরবখর 20 বদবনর মবধয বিতী -েবরর কিস্ক পয োবিাচনার জনয অনুবরাধ করবত হবি।  বিতী -

েবরর কিস্ক পয োবিাচনা হি বনউ ই কে কেি অবফস অফ কিবম্পারাবর অযান্ড বিবসবিবিষ্টি অযাবসেযান্স (New York State Office of Temporary and Disability 

Assistance , OTDA) এর িারা পবরচাবিত প্রেম-েবরর বনধ োরবনর এিং আপনার সরিরাহ করা ককানও অবতবরি বকন্তু পবূি ে অনুপিব্ধ িকুবমবন্টশবনর একষ্টি 

পয োবিাচনা।   NYS OTDA পয োবিাচনা পবরচািনা করবি এিং আপনার অনুবরাবধর তাবরবখর 30-ষ্টি কযাবিন্ডার বদবনর মবধয তাবদর সংকল্প সরিরাহ করবি।  এই 

প্রক্তি া সম্পবকে আপনার যবদ ককানও প্রশ্ন কেবক োবক িা বিতী -েবরর কিস্ক পয োবিাচনা অনুবরাধ ফবম ের একষ্টি অবতবরি অনুবিবপ প্রব াজন হ  তাহবি 

আপবন এই নম্ববর কি করবত পাবরন 1-888-208-4485. 

 

11. অস্থায়ী সহায়োর জন্য সীিাবয়ে অথ য প্রদাতন্র জন্য আপন্ার অন্ুতরাি করার অবিকার রতয়তে  

 

আপবন যবদ পাবরিাবরক সহা তা কপ্রাগ্রাম কেবক অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন িা তা কপব  োবকন, তাহবি আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিার 

বিভাগ্বক আপনার অস্থা ী সহা তা অনুদাবনর সমে িা বকেভ  অংশ কযমন তাপ, ভাড়া িা ইউষ্টিবিষ্টির মবতা সরাসবর বিিগুবি প্রদান করবত "সীিাবয়ে"  রাখবত 

িিার অবধকার আপনার রব বে। আপনার অস্থা ী সহা তা "সীিাবয়ে"  করার অে ে হ'ি আপনার জনয আপনার অস্থা ী সহা তার একষ্টি অংশ অনয কাউবক 

প্রদান করা হবি।  
 
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক আপনার ভাড়া সীমাব ত করবত িবিন, তাহবি আপনার ভাড়ার িাকা আপনার 

অস্থা ী সহা তা নগ্দ সুবিধা  আপনাবক কদও ার পবরিবতে প্রবত মাবস আপনার িাবড়র মাবিবকর কাবে সরাসবর পািাবনা হবি।  আপনার অস্থা ী সহা তা 

সীমাব ত করার জনয অনুবরাধ করবত, "কস্বো  সীমাব ত অে ে প্রদাবনর জনয অনুবরাধ" ফম েষ্টি চান, কসষ্টি পূরণ করুন এিং আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাবগ্ বফবরব  বদন। 

 

আপবন আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্ বচষ্টি বিবখ কস্বো  করা সীবমতকরণ িন্ধ করবত পাবরন। স্থানী  সমাজ কসিা বিভাগ্ আপনার বিবখত 

অনুবরাধ পাও ার 30 বদবনর মবধয কস্বোকৃত সীবমতকরণ িন্ধ করা আিশযক।   বকন্তু, স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ প্রশাসবনক সুবিধার জনয আপনার 

অনুদাবনর সমে িা বকেভ  অংশ সীমাব ত করার বসদ্ধান্ত বনবত পাবরন। 

 

আপবন যবদ অনুবরাধ কবরন কয আপনার অনুদানষ্টি আপনার তাপ এিং/অেিা কিাবমবেক এনাক্তজে বিবির জনয অে ে প্রদান করা পয েন্ত সীমাব ত করা কহাক, 

তাহবি আপনার কিাবমবেক এনাক্তজের জনয আপনার বহষ্টিং অযািাওব ন্স এিং/অেিা িাবজি বিবিংবযর পবরমাণ আপনার অনুদান কেবক সীমাব ত করা হবি।  

িেবর অন্তত একিার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার অনুদান সীমািদ্ধ পবরমাবণর(গুবির) সাবে আপনার শক্তির বিি(গুবি) তভিনা করবি। যবদ কমাি 

বিবির পবরমাণ আপনার অনুদাবনর কেবক সীমাব ত করা পবরমাবণর কচব  কম হ  তাহবি স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনাবক িাকার কয পাে েকয কসষ্টি 

নগ্বদ প্রদান করবত পাবর। যবদ বিি করা পবরমাণষ্টি আপনার অনুদাবনর কেবক সীমাব ত করা পবরমাবণর কচব  কিবশ হ  তাহবি পাে েকযষ্টি আপনার ভবিেযবতর 

অস্থা ী সহা তা অনুদান কেবক পুনরুদ্ধার করা হবি।  

 

যখন আপনার অস্থা ী সহা তা অনুদান আপনার পাওনা বিবির কচব  কম হবি তখন আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার কপবমন্ট সীমাব ত 

করবত অস্বীকার করবত পাবর।   

 

আপনার অস্থা ী সহা তা পাবরিাবরক সহা তা কপ্রাগ্রাম কেবক না কপবিও আপবন সীমািদ্ধ অে ে প্রদাবনর সম্পবকে ক্তজজ্ঞাসা করবত পাবরন। 

 

12. যবদ সতেহ হয় নয আপবন্ প্রোরণা করতেন্, নসই নক্ষতে আপন্ার অবিকার  

 

আপবন যবদ জানবত পাবরন কয আপনার বিরুবদ্ধ তদন্ত করা হবে, কারণ আপনার কমী মবন কবরন আপবন আপনার ককস সম্পবকে সতয কো জানানবন, তাহবি 

আপবন একজন আইনজীিীর সাবে কো িিুন। যবদ আপনাবক ককাবনা কফৌজদারী আদািবত ওব িবফ ার বিে ক প্রতারণার জনয অবভযুি করা হ , আপবন 

যবদ কযাগ্য হন তবি আদািত আপনার প্রবতবনবধত্ব করার জনয বিনা খরবচ একজন আইনজীিী বনব াগ্ বদবিন।  
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13.  নভাি বদতে বন্বন্ধন্ করার জন্য আপন্ার অবিকার 

 

ককান িযক্তি যবদ কভাি কদও ার জনয বনিন্ধন করবত ইেভ ক োবকন, তাহবি তারা সহা তার জনয আবিদন করবেন বকনা তা অগ্রাহয কবর, এই িইবত িবণ েত 

সুবিধাগুবির জনয আবিদন গ্রহণকারী ককান সরকারী অবফবস কভািার বনিন্ধন ফম ে পরূণ করবত কভািার বনিন্ধন ফম ে এিং সহা তা কপবত পাবরন।  কসই 

অবফসষ্টি একষ্টি সমূ্পণ ে কভািার বনিন্ধন ফম ে গ্রহণ করবি এিং এষ্টি স্থানী  বনি োচন কিাবিের কাবে তা পািাবি।  আরও তবেযর জনয, আপবন বনউ ই কে কেি কিািে 

অফ ইবিকশনস (New York State Board of Elections)-এ 1-800-FORVOTE (367-8683) এ কযাগ্াবযাগ্ করবত পাবরন। 

 

14. ববশ্বাস বভবত্তক পবরতষ্বার সরবরাহকারীতদর সম্পতকয আপন্ার অবিকারগুবি 

 

 যবদ প্রদি ককানও পবরবেিা এিং সুবিধাগুবি ককানও ধমী  সংস্থার মাধযবম সরিরাহ করা হ  তাহবি আপনার একজন আিাদা সরিরাহকারীর কাে কেবক 

অনুরূপ মূবিযর পবরবেিাগুবি পাও ার অবধকার রব বে। 

 

আপন্ার দাবয়ত্বসিূহ 

 
 

1. সািারণ দাবয়ত্বগুবি  

 

আপবন যবদ অস্থা ী সহা তা, বচবকৎসাগ্ত সহা তা, খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা, পবরবেিা, বশশু পবরচয োর সুবিধা িা অনযানয সহা তার জনয আবিদন কবরন িা 

পান তাহবি আপনাবক অিশযই:  

• সমে প্রবশ্নর সমূ্পণ েভাবি এিং সততার সাবে উির বদবত হবি।  বমেযা উিবরর ফবি কিসামবরক িা অপরাধমূিক শাক্তে সহ জবরমানা হবত পাবর; 

• সাক্ষ্াৎকার বদবত হবি।  আপবন যবদ আপনার কমীবক ককন না িবি ককানও সাক্ষ্াৎকার বমস কবরন তাহবি আপনার আবিদন প্রতযাখযান করা হবত 

পাবর িা আপনার ককসষ্টি িন্ধ করা হবত পাবর।  আপবন যবদ ককানও সাক্ষ্াৎকার বমস কবরন এিং পুনরা  একষ্টি বনধ োরণ করবত চান তাহবি আপনার 

কমীবক িিা আপনার দাব ত্ব। 

 

o খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবির জনয, খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি হারাবনা এড়াবত আপবন আবিদন করার তাবরবখর 30তম বদবনর আবগ্ একষ্টি 

বমস করা সাক্ষ্াৎকার পুনরা  বনধ োরণ করুন।  

o বশশু পবরচয োর সবুিধার জনয, আপবন যবদ শুধুমাত্র বশশু পবরচয োর সুবিধার জনয আবিদন কবরন তাহবি আপবন কমইবির মাধযবম আবিদন 

করবত পাবরন।  আপবন যা কমইি কবরবেন তার বভবিবত যবদ আপনার কমী আপনার কযাগ্যতা  বনধ োরণ করবত না পাবরন তাহবি আপনাবক 

একষ্টি সাক্ষ্াৎকাবরর জনয আসবত িিা হবত পাবর। 

o বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয, আপনার িা আপনার প্রবতবনবধর সাবে একষ্টি িযক্তিগ্ত সাক্ষ্াৎকার কনও া হ ।  আপবন যবদ দীর্ েবম াদী পবরচয োর 

জনয আবিদন না কবরন তাহবি আপনার ককানও সুবিধাপ্রাপ্ত তাবিকাভভিকারী িারা সাক্ষ্াৎকার কনও া হবত পাবর। 

 

• আপবন সাহাযয কপবত পাবরন বকনা তা জানার জনয আপনার কমীবক কাগ্জপত্র এিং প্রব াজনী  তেয বদন। আপবন যবদ এই কাগ্জপত্র এিং 

তেযগুবি কপবত না পাবরন, তাহবি আপনার কমীবক অিশযই আপনাবক সাহাযয করার কচিা করবত হবি;  

• আপবন যবদ কাজ করবত সক্ষ্ম হন, এিং অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন, তবি আপনাবক অিশযই আপনাবক কদও া কয ককানও কাজ গ্রহণ 

করবত হবি যা আপবন করবত সক্ষ্ম, যবদ এষ্টি আপনাবক অস্থা ী সহা তার কচব  কম অে ে প্রদান কবর তিুও। অস্থা ী সহা তা আপনাবক একষ্টি 

পবরপরূক অনুদান প্রদান করবি যবদ আপনার তা প্রব াজন হ । 

• আপবন যবদ একজন অ-আইনগ্ত দাব ত্বশীি তত্ত্বািধা ক আত্মী  হন বযবন নািািক বশশুবদর জনয অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন এিং 

বনবজ অস্থা ী সহা তা গ্রহণ না কবরন, তাহবি আপনাবক অিশযই বকেভ  বনবদেি িযক্তিগ্ত তেয সরিরাহ করবত হবি যা কফিাবরি সরকাবরর িারা 

আমাবদর সংগ্রহ এিং প্রবতবিদন করা প্রব াজন। 

• অস্থা ী সহা তার জনয আবিদনকারী িা প্রাপ্ত নািািক বশশুবদর যবদ আবিদন না করা িা অ-প্রাপক ভাই িা কিান োবক যারা একই পবরিাবর 

িসিাসকারী নািািক বশশু, তাহবি আপনাবক অিশযই আবিদন না করা িা অ-প্রাপক বশশুবদর সম্পবকে বকেভ  বনবদেি তেয সরিরাহ করবত হবি যা 

কফিাবরি সরকাবরর িারা আমাবদর সংগ্রহ এিং প্রবতবিদন করা প্রব াজন।  

• আপনাবক অিশযই অস্থা ী সহা তার জনয আপনার প্রব াজনী তা হ্রাস এিং/অেিা দরূ করবি এমন ককানও সুবিধার জনয আবিদন করবত হবি 

এিং অনুসরণ করবত হবি। 

 
 

2. সেয এবং সটিক েথয প্রদান্ করার দাবয়ত্ব  

 

আপবন যখন সাহাবযযর জনয আবিদন করবেন িা পাবেন, অেিা যখন আপবন একজন অ-আইনগ্ত দাব ত্বশীি তত্ত্বািধা ক আত্মী  হন বযবন নািািক 

বশশুবদর জনয অস্থা ী সহা তার জনয আবিদন কবরন িা পান এিং বনবজর জনয আবিদন কবরন না িা সাহাযয না পান, তখন আপনাবক বকেভ  বনবদেি ক্তজবনবসর 

প্রমাণ সরিরাহ করবত িিা হবি কযমন কযগুবি "আপন্ার দাবয়ত্ব", িারা 3, "প্রিাণ  প্রদাতন্র দাবয়ত্ব"-এর িতিয োবিকাভভক্ত। 

 

আপবন যবদ অস্থা ী সহা তা িা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধার জনয আবিদন কবরন িা পান, এিং আপবন িা আপনার কক্ষ্বত্র অনয ককউ অে ে, সম্পবি িা সংস্থান 

সম্পবকে বমেযা িিার িা কগ্াপন করার কারবন কদােী সািযে হন তাহবি আপবন আপনার অস্থা ী সহা তা িা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি হারাবত পাবরন। 

এষ্টিবক িিা হ  ইোকৃেভাতব নপ্রাগ্রাতির িঙ্ঘন্ (IPV)।  

 

যবদ কদখা যা  কয আপবন আদািত িা রাবজযর প্রশাসবনক শুনাবন িারা IPV কবরবেন, তাহবি আপনাবক "অবযাগ্য" করা হবি।  এর অে ে হি কয আপবন একষ্টি 

বনবদেি সমব র জনয অস্থা ী সহা তা িা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা কপবত পারবিন না। আপবন অস্থা ী সহা তা িা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা পান বকনা এিং আপবন 

এর আবগ্ IVP-এর জনয কদােী সািযে হব বেন বকনা এিং িঙ্ঘবনর আবে েক পবরমাবণর উপর সমব র বদর্ েয বনভের করবি।   

 

আপনার সহা তা হারাবনা োড়া, যবদ কদখা যা  কয আপবন একষ্টি IVP কবরবেন, তাহবি আপনাবক আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাগ্বক অে ে িা 

খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি কফরত বদবত হবি যা আপনার পাও া উবচত বেি না।  
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আপনাবক হ  অে ে অেিা ফুি েযাবম্পর সুবিধাগুবি কফরত বদবত হবি অেিা যখন আপবন আিার আপনার সুবিধাগুবি কপবত শুরু করবিন, তখন আপনার 

পাওনা কফরত না কদও া পয েন্ত কসগুবি হ্রাস করা হবি। আপবন যবদ অনয িযক্তিবদর সাবে োবকন এিং আপবন অবযাগ্য োকাকািীন অনযানয িযক্তিরা সবুিধা কপবত 

োবকন তাহবি কসই অনযানয িযক্তিরাও কম সুবিধা কপবত পাবরন।  

 

আপবন অস্থা ী সহা তা কপবত অবযাগ্য হবি, আপনার খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবির কযাগ্যতা পয োবিাচনা করা হবি আপবন অিযাহত খাবদযর েযাবম্পর 

সুবিধাগুবির জনয কযাগ্য বকনা তা বনধ োরণ করবত।  আপবন অিযাহত বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য বকনা তা বনধ োরণ করার জনয আপনার বচবকৎসাগ্ত 

সহা তার কযাগ্যতা পয োবিাচনা করা হবত পাবর।  

 

যবদ আপবন একই সমব  দুষ্টি িা তবতাবধক রাজয কেবক অস্থা ী সহা তা িা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা পাও ার জনয আপনার িাসস্থান সম্পবকে একষ্টি 

প্রতারণামূিক বিিৃবত িা প্রবতবনবধত্ব করার জনয কফিাবরি িা রাবজযর আদািবত কদােী সািযে হন তাহবি আপবন দশ িেবরর জনয অবযাগ্য হবিন।  

 

আপবন যবদ বশশু পবরচয োর সুবিধার জনয আবিদন করার সম  িা পাও ার সম  সতয এিং সষ্টিক তেয সরিরাহ না কবরন তাহবি আপনাবক কয ককানও সুবিধা 

কফরত বদবত হবি যার জনয আপবন কযাগ্য বেবিন না।  আপবন যবদ জাবি াবতর জনয কদােী সািযে হন তাহবি অবতবরি জবরমানা প্রবযাজয হবত পাবর। 

 

আপবন যবদ বশশু পবরচয োর সহা তা পান িা বশশু পবরচয োর সহা তা পান এিং আপনার মামিা িন্ধ হব  যা , এিং আপবন কদােী সািযে হন, িা কস্বো  স্বীকার 

কবরন কয জাবি াবত কবর বশশু পবরচয োর সহা তা গ্রহণ কবরবেন, তাহবি আপনার বশশু পবরচয োর পবরবেিাগুবি স্থবগ্ত িা সমাপ্ত করা হবি এিং নীবচ 

তাবিকাভভি ইোকৃতভাবি কপ্রাগ্রাম িঙ্ঘবনর জনয প্রবতষ্টিত সম কাি িারা বনধ োবরত সমব র জনয পরিতী বশশু পবরচয োর পবরবেিাগুবির জনয কযাগ্য হবিন না। 

 

অস্থায়ী সহায়োর জন্য ইোকৃেভাতব নপ্রাগ্রাি িঙ্ঘন্  (IVP)-এর জবরিান্া:  

 

আপবন যবদ একষ্টি অস্থা ী সহা তার IVP কবর োবকন তাহবি আপবন বনম্নরূপ অস্থা ী সহা তা কপবত সক্ষ্ম হবিন না: 

• 6 মাবসর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি 

• আপনার প্রেম IVP হ , এিং  

- IVP 1,000 মাবকেন িিাবরর কম হ  

• 12 মাবসর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি 

- আপনার বিতী  IVP হ , অেিা 

- IVP 1,000 কেবক 3,900 মাবকেন িিাবরর মবধয হ  

• 18 মাবসর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি 

- আপনার তৃতী  IVP হ , অেিা 

- IVP 3,900 মাবকেন িিাবরর কচব  কিবশ হ  

• 5 িেবরর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি আপনার চতভে ে িা পরিতী অপরাধ হ  

 

কয ককানও িযক্তি বযবন একাবধক অস্থা ী সহা তার সবুিধাগুবি পাও ার জনয কস/বতবন কক িা কস/বতবন ককাো  োবকন কসই সম্পবকে বমেযা বিিবৃত কদন বতবন দশ 

িেবরর জনয অস্থা ী সহা তা কপবত সক্ষ্ম হবি না। 

 

কয ককানও িযক্তি বযবন অপরাবধর জনয মামিা, কহফাজত িা কারািাস এড়াবত পাবিব  যাবেন, অেিা কয প্রবিশন িা পযাবরাবির শতে িঙ্ঘন করবেন, বতবন 

অস্থা ী সহা তা পাও ার কযাগ্য ন । 

 

ইোকৃেভাতব নপ্রাগ্রাি িঙ্ঘতন্র (IVP) বচবকৎসাগে সহায়োর জন্য জবরিান্া: 

 

বচবকৎসাগ্ত সহা তার বনজস্ব IVP কনই।  IVP-এর কারবণ অস্থা ী সহা তার কেবক অবযাগ্য একক িযক্তি এিং বনঃসন্তান দম্পবতরাও কমবিবকবির জনয অবযাগ্য।  

TA IVP-এর জনয অবযাগ্য অনয সমে আবিদনকারী/প্রাপকবদর পৃেকভাবি তাবদর বচবকৎসাগ্ত সহা তার কযাগ্যতা বনধ োরণ করা হবি।  

 

খাতদযর স্ট্যাতম্পর নপ্রাগ্রাতির জন্য ইোকৃেভাতব নপ্রাগ্রাি িঙ্ঘতন্র (IVP) জবরিান্া: 

 

আপবন যবদ ককানও খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবির কপ্রাগ্রাবমর IVP কবর োবকন, তাহবি আপবন বনম্নরূপ খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি কপবত পারবিন না: 

• এক িেবরর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি 

- প্রেম IVP হ  

• দুই িেবরর অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি  

- বিতী  IVP হ  

• স্থা ী অবযাগ্যতা যবদ এষ্টি  

- তৃতী  IVP হ । 

• একষ্টি আদািত, বকেভ  কক্ষ্বত্র, একজন িযক্তিবক আরও 18 মাবসর জনয খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি কপবত িাধা বদবতও পাবর। 

 

খাবদযর েযাবম্পর সুবিধার বিবনমব  আতেয়াস্ত্র, নগািাবারুদ বা ববতফারক বিক্তি করার িা পাও ার আদািবতর আইবন ককউ কদােী সািযে হন আর তাহবি 

বতবন আর কখনও খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা কপবত পারবিন না। 

 

খাবদযর েযাবম্পর সুবিধার বিবনমব  বন্য়বন্ত্রে পদাথ য (অনিধ ওেুধ িা বকেভ  ওেুধ যার জনয িািাবরর কপ্রসক্তিপশবনর প্রব াজন) ি  িা বিক্তির আিাদবতর আইবন 

ককউ কদােী সািযে হন বতবন প্রেম অপরাবধর জনয 2 িেবরর জনয এিং বিতী  অপরাবধর জনয স্থা ীভাবি খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি কপবত পারবিন না। 
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500 মাবকেন িিার িা তার কিবশ মূবিযর খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি পাচাবরর আদাবিবতর আইবন কদােী সািযে হও া ককানও িযক্তি আর কখনও খাবদযর 

েযাবম্পর সুবিধাগুবি কপবত পারবিন না।  পাচাবরর মবধয রব বে খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবির, অনুবমাদবনর কািে িা অযাবেস বিভাইবসর অনিধ িযিহার, 

স্থানান্তর, অবধগ্রহণ, পবরিতেন, িা দখি। 

 

কয ককানও িযক্তি বযবন একাবধক খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা পাও ার জনয কস/বতবন কক িা কস/বতবন ককাো  োবকন কস সম্পবকে বমেযা বিিবৃত কদন বতবন দশ িেবরর 

জনয খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি কপবত সক্ষ্ম হবিন না। 

 

কয ককানও িযক্তি বযবন অপরাবধর জনয মামিা, কহফাজত িা কারািাস এড়াবত পাবিব  যাবেন, অেিা বযবন কপ্রাবিশন িা পযাবরাবির শতে িঙ্ঘন করবেন, বতবন 

খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি পাও ার কযাগ্য নন। 

 

3. প্রিাণ সরবরাতহর দাবয়ত্ব  

 

আপবন যখন আবিদন করবেন িা সহা তা পাবেন, তখন নীবচ তাবিকাভভি করা বকেভ  বিেব র মবতা বনবদেি বকেভ  ক্তজবনবসর প্রমাণ প্রদান করবত িিা হবত পাবর। 

আপনার কমী আপনাবক িবি কদবিন এর মবধয ককান ক্তজবনসগুবি আপনাবক অবশ্যই প্রমাণ করবত হবি। প্রবতযক কম েসবূচর জনয এই সি ক্তজবনসগুবি 

আিশযক ন ।  হবত পাবর আপনাবক একষ্টি কম েসবূচর জনয বকেভ  ক্তজবনস প্রমাণ করবত হি এিং অনয কম েসবূচর জনয কসষ্টি প্রব াজন হি না। আপবন যখন প্রেম 

সহা তার জনয আবিদন করবত আসবেন তখন যবদ আপবন প্রমাণ বনব  আবসন, তাহবি আপবন তাড়াতাবড় সাহাযয কপবত পাবরন।  

 

আপবন যবদ আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাবগ্ িকুবমবন্টশন করবখ যান তাহবি আপবন কী িকুবমবন্টশন করবখ কগ্বেন তা প্রমাণ করার জনয 

আপনার একষ্টি রবসদ চাও া উবচত।  রবসবদ আপনার নাম, বনবদেি িকুবমবন্টশন যা আপবন করবখ কগ্বেন, সম , তাবরখ, কজিার নাম এিং রবসদ প্রদানকারী 

সামাক্তজক পবরবেিার কমীর নাম োকা উবচত। 

 

কয প্রমাণগুবি প্রব াজন, কসগুবি যবদ কজাগ্াড় করবত না পাবরন তাহবি আপনার কমীবক িিুন আপনাবক সাহাযয করবত।  আপনার স্থানী  পবরবেিা বিভাবগ্র 

কাবে যবদ ইবতমবধযই যা পবরিতেন হ  না তার প্রমাণ োবক, কযমন আপনার কসাশাি বসবকউবরষ্টি নম্বর, তাহবি আপনাবক আিার তা প্রমাণ করবত হবি না। 

 

 

দ্রিিয:  সিবচব  সাধারণ কয িকুবমন্টগুবি িযিহার করা হ  তা তাবিকাভভি; তাবিকাষ্টি সমূ্পণ ে ন ।  অনযানয িকুবমন্ট রব বে যা িযিহার করা কযবত 

পাবর। 

 

আপন্াতক বক প্রিাণ করতে বিা হতে পাতর  

 

• আপবন্ নক ফবিা আইবি, ড্রাইবভং িাইবসন্স, মাবকেন পাসবপািে  

 

• প্রবেটি আতবদন্কারী বযজক্তর বয়স  জন্ম িা িাবপ্তস্ম শংসাপত্র, হাসপাতাবির করকিে, ড্রাইবভং িাইবসন্স 

 পবরবাতরর সদসয 

 

• আপবন্ নযখাতন্ থাতকন্ িতেমান ভাড়ার রবসদ, িন্ধকীর করকিে,  

 অনাক্তত্ম  িাবড়ও ািার কেবক বিিবৃত  

 

• আশ্রতয়র বযয় িতেমান ভাড়ার রবসদ, িতেমান ইজারা, িন্ধকীর করকিে, সম্পবি  

 এিং সু্কবির িযাে করকিে, বনকাবশ এিং জবির বিি, জ্বািাবনর বিি, ইউষ্টিবিষ্টি  

 

• নসাশ্াি বসবকউবরটি ন্ম্বর  কসাশাি বসবকউবরষ্টির কািে িা প্রমাণ কয আপবন কসাশাি বসবকউবরষ্টি নম্ববরর জনয 

 আবিদন কবরবেন আপনার পবরিাবরর প্রবতযবকর জনয যারা সাহাবযযর জনয  

 আবিদন করবেন।  

 
 

 

দ্রষ্টবয: অস্থায়ী সহায়ো, খাতদযর স্ট্যাতম্পর সুববিাগুবি এবং বচবকৎসাগে সহায়োর নপ্রাগ্রাতির জন্য, যবদ আমরা আপনার সামাক্তজক 

সুরক্ষ্া নম্বর চাই, তাহবি আপনাবক অিশযই আমাবদর নম্বরষ্টি সরিরাহ করবত হবি যবদ আপনার কাবে একষ্টি োবক।  যবদ আমরা 

সামাক্তজক সুরক্ষ্া প্রশাসবনর িারা আপনার নম্বর যাচাই করবত না পাবর তাহবি আপনাবক আপনার সামাক্তজক সুরক্ষ্ার নম্ববরর প্রমাণ বদবত 

হবি। আপনার যবদ ককানও সামাক্তজক সুরক্ষ্ার নম্বর না োবক তবি সুবিধাগুবি পাও ার জনয আপনাবক অিশযই একষ্টির জনয আবিদন 

করবত হবি। 

 পবরতষ্বার নপ্রাগ্রাতির জন্য,  প্রবতপািন পবরচয ো, বশশু প্রবতরক্ষ্ামূিক, বশশু প্রবতবরাধমূিক, এিং পরামবশ ের মবতা বকেভ  পবরবেিাগুবি 

বিবভন্ন উৎস িারা অে োব ত হ , যাবদর মবধয অবনকগুবির জনয সামাক্তজক সুরক্ষ্ার নম্বর কদও া প্রব াজন। কযবহতভ  বকেভ  পবরবেিার 

আবিদনকারীবদর সামাক্তজক সরুক্ষ্ার নম্বর প্রদান করবত হ  না, তাই আপবন সামাক্তজক সরুক্ষ্ার নম্বর প্রদান না করবি এই পবরবেিাগুবি 

নাও পাও া কযবত পাবর। তারা কয সবুিধাগুবির জনয কযাগ্য হবত পাবরন কসই সি সুবিধাগুবি কপবত তাবদর সহা তা করবত, আমরা, এই 

জনয এই পবরবেিাগুবির জনয সকি আবিদনকারীবক একষ্টি সামাক্তজক সরুক্ষ্ার নম্ববরর জনয অনুবরাধ কবর। 

          
 

• ন্াগবরকত্ব বা অবভবাসন্ বস্থবে জন্ম শংসাপত্র, মাবকেন পাসবপািে, সামবরক পবরবেিার করকিে, প্রাকৃবতককরণ 

শংসাপত্র, এিং মাবকেন যিুরাবের নাগ্বরকত্ব এিং অবভিাসন পবরবেিার 

িকুবমবন্টশন। 
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দ্রষ্টবয: েুড স্ট্যাম্পনববন্বেি নপ্রাগ্রাতিরজন্য,  নাগ্বরকত্ব ককিি তখনই নবেভভি করবত হবি যবদ সবদহজনক হ ।  

 মাবকেন যিুরাবে অনিধভাবি োকার জনয বনি োসবনর চূড়ান্ত আবদবশর মত ইবমবগ্রশন অযান্ড নযাচারিাইবজশন সাবভেস (Immigration 

and Naturalization Service) িা ইবমবগ্রশন বরবভউব র বনি োহী অবফস (Executive Office of Immigration Review) িারা বনধ োবরত 

ককানও বিবদশীর সম্পবকে তার নাম এিং ষ্টিকানা এিং অনযানয সনািকরণ তেয সামাক্তজক পবরবেিার কজিার স্থানী  বিভাগ্বক অিশযই 

বরবপািে করবত হবি।  এই তেয কহামিযান্ড বসবকউবরষ্টির বিভাবগ্র (Department of Homeland Security) সাবে কশ ার করা কযবত পাবর।  

এষ্টি বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন কবর না। 

 পবরতষ্বার নপ্রাগ্রাতির জনয,বকেভ  পবরবেিা ককিিমাত্র সষ্টিক অবভিাসবনর বস্থবতযিু িযক্তিবদর জনয উপিব্ধ।  আমরা অতএি সমে 

আবিদনকারীবদর অবভিাসবনর েযািাবসর জনয অনুবরাধ করবে যাবত আবিদনকারীরা কয পবরবেিাগুবির জনয কযাগ্য হবত পাবরন তা 

বনধ োরণ করার জনয। 

 বশ্শু পবরচয যার সুববিাগুবির জন্য,  আপনাবক অিশযই প্রমাণ করবত হবি কয কয ককানও বশশু কয বশশু পবরচয োর সুবিধা পাবে কস 

আইনত মাবকেন যিুরাবে িসিাস করবে। 

  

 
 

 
 

দ্রষ্টবয : বচবকৎসাগে সহায়োর নপ্রাগ্রাতির জনয, পবরচ  এিং নাগ্বরকত্ব িা সবন্তােজনক অবভিাসবনর অিস্থা িকুবমন্ট করবত হবি।  একজন 

মাবকেন যিুরাবের নাগ্বরক বহসাবি কযাগ্যতা অজেবনর উবেবশয, মাবকেন যিুরাবে 50ষ্টি রাজয, কিবম্ব া কজিা, পুব বতো বরবকা, গু াম, 

মাবকেন ভাক্তজেন আইিযান্ডস এিং উির মাবর ানা আইিযান্ডস অন্তভভ েি। আবমবরকা সাবমা া িা কসাব নস িীবপর নাগ্বরকবদরও 

কমবিবকবির উবেবশয মাবকেন যুিরাবের নাগ্বরক বহসাবি গ্ণয করা হ ।              

 

ন্াগবরকত্ব এবং পবরচয় উভয়ই প্রবেিা কতর এিন্ ডকুতিন্টগুবি 

 

• মাবকেন যিুরাবের পাসবপািে; 

• প্রাকৃবতকীকরবণর শংসাপত্র (N-550 িা N-570); 

• মাবকেন নাগ্বরকবত্বর শংসাপত্র (N-560 িা N-561)। 

 

নয ডকুতিন্টগুবি ন্াগবরকত্ব প্রবেিা কতর বকন্তু নযগুবির পবরচতয়র ডকুতিতন্টশ্তন্র োবিকা নথতক একটি পবরচতয়র 

ডকুতিন্টও প্রতয়াজন্ হয় 

 

• মাবকেন যিুরােী  জবন্মর শংসাপত্র জন্ম কদখাবে এর মবধয: 50ষ্টি মাবকেন রাবের মবধয একষ্টি, কিবম্ব া কজিা, আবমবরকান 

সাবমা া, কসাব নস আইিযান্ড, পবু বতো বরবকা (যবদ 1/13/1941 িা তার পবর জন্মগ্রহণ কবরন), মাবকেন যুিরাবের ভাক্তজেন 

িীপপুঞ্জ (1/17/1917 িা তার পবর), উির মাবর ানা িীপপুঞ্জ (11/4/1986 এর পবর (NMI স্থানী  সম ), অেিা গু াম 

(4/10/1899-এ িা পবর); 

• জবন্মর বরবপাবিের শংসাপত্র (DS-1350); 

• একজন মাবকেন নাগ্বরবকর বিবদবশ জবন্মর একষ্টি বরবপািে (FS-240); 

• বিপািেবমন্ট অফ কেি (FS-545 িা DS-1350 ফম েগুবি) িারা জাবর করা জবন্মর শংসাপত্র; 

• মাবকেন নাগ্বরকবত্বর সনািকরবণর কািে (I-197 িা I-179); 

• আবমবরকান ইক্তন্ড ান কািে (I-872); 

• নদোন ে মাবর ানা কািে (I-873); 

• মাবকেন সরকার িারা বসবভি সাবভেবসর কম েসংস্থাবনর প্রমাণ (6/1/1976 -এর আবগ্); 

• পবরবেিার সরকারী সামবরক করকিে; 

• সি েবশে গ্রহবণর বিক্তি; 

• কফিাবরি িা রাবজযর জনগ্ণনার করকিে; িা 

• বনম্নবিবখত িকুবমন্টগুবি গ্রহণবযাগ্য হ  যবদ কসগুবি ককানও মাবকেন জন্মস্থাবনর বনবদেশ কবর এিং আবিদবনর তাবরবখর 

কমপবক্ষ্ 5 িের আবগ্ বতবর করা হ : 

• হাসপাতাবির কিিারবহবি হাসপাতাবির করকবিের বনয োস;  

• জীিন িা স্বাবস্থযর িা অনযানয িীমার করকিে; 

• নাবস েং ফযাবসবিষ্টি, দক্ষ্ পবরচয োর ফযাবসবিষ্টি িা অনযানয প্রবতিান কেবক প্রাবতিাবনক ভবতের কাগ্জপত্র; িা 

• কমবিবকি (বক্লবনক, িািার, িা হাসপাতাবির) করকিে; 
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• অনযানয িকুবমন্টগুবি: বনম্নবিবখতগুবির মবধয একষ্টি এিং অিশযই একষ্টি মাবকেন জন্মস্থান কদখাবত হবি: 

- কসবনকা ইক্তন্ড ান উপজাতী  জনগ্ণনার করকিে; 

- ইক্তন্ড ান বিেব র িুযবরা নাভাবজা ইক্তন্ড ানবদর উপজাতী  জনগ্ণনার করকিে; 

- মাবকেন যিুরাবের রাবজযর গুরুত্বপূণ ে পবরসংখযাবনর জন্ম বনিন্ধবনর সরকারী বিজ্ঞবপ্ত;  

- মাবকেন জনসাধারবণর জবন্মর করকিে যা িযক্তির জবন্মর 5 িেবররও কিবশ সম  পবর সংবশাধন করা হ ; অেিা জবন্মর 

সম  উপবস্থত বচবকৎসক িা ধাত্রী িারা স্বাক্ষ্বরত বিিৃবত। 

- বিবখত শপেপত্র (শুধুমাত্র বিরি কক্ষ্বত্র িযিহার করা হবি)। 

 
 

পবরচয় স্থাপন্কারী ডকুতিন্টগুবি 

 

• ইক্তন্ড ান রবির বিবগ্রর শংসাপত্র, িা অনযানয মাবকেন আবমবরকান ইক্তন্ড ান / আিাস্কার কনষ্টিবভর উপজাতী  িকুবমন্ট। 

• ইবমবগ্রশন অযান্ড নযাশনাবিষ্টি অযাবের (Immigration and Nationality Act, INA) ধারা 274A(b)(1)(D)-কত িবণ েত কয ককানও 

পবরচব র নবে, কযমন: 

 

- নাম, ি স, বিঙ্গ, জাবত, উচ্চতা, ওজন িা কচাবখর রবের মবতা িযক্তির  তেয িা িযক্তির একষ্টি েবি সহ রাজয িা অঞ্চি 

িারা জাবর করা একষ্টি বিধ ড্রাইবভং িাইবসন্স; 

- িযক্তির েবি সহ সু্কি সনািকরণ কািে; 

- মাবকেন সামবরক কািে িা ড্রাফি করকিে; 

- ড্রাইবভং িাইবসবন্স অন্তভভ েি একই তেয সহ কফিাবরি, রাজয িা স্থানী  সরকার িারা জাবর করা সনািকরণ কািে; 

- সামবরক বনভেরশীবির সনািকরণ কািে; 

- কনষ্টিভ আবমবরকান ট্রাইিাি িকুবমন্ট; িা 

- মাবকেন উপকূিরক্ষ্ী িাবহনীর মাবচেন্ট কমবরনার কািে। 

 

বযজক্তগে সুরক্ষা সরঞ্জাি (Personal Protective Equipment, NOTE):  16 িেবরর কম ি সী বশশুবদর জনয, সু্কবির করকিেগুবিবত 

নাস োবর িা কিবক াবরর করকিেসমূহ অন্তভভ েি োকবত পাবর।  যবদ পূি েিতী চািেগুবিবত উপবরর ককানও নবে উপিব্ধ না োবক, তাহবি একষ্টি 

শপেপত্র িযিহার করা কযবত পাবর।  একষ্টি শপেপত্র ককিি তখনই গ্রহণবযাগ্য যবদ এষ্টি সন্তাবনর জবন্মর তাবরখ এিং জন্মস্থান উবেখ 

কবর ককানও বপতা-মাতা িা অবভভািক িারা বমেযা সাবক্ষ্যর জবরমানার অধীবন স্বাক্ষ্বরত হ  এিং নাগ্বরকবত্বর জনয শপেপত্র প্রদান করা 

হব  োকবি তা িযিহার করা যাবি না। 

 

প্রিাণ যা সজিবিেভাতব প্রাকৃবেক বযজক্ততদর জন্য িাবকযন্ ন্াগবরকত্ব প্রবেিা কতর 

 

পুতয়তেযা বরতকা 
 

• 4/11/1899 িা তার পবর পবু বতো বরবকাবত জবন্মর প্রমাণ এিং আবিদনকারীর বিিৃবত কয বতবন 1/13/1941 তাবরবখ মাবকেন দখি 

িা পুব বতো বরবকাবত িসিাস করবেবিন; িা 

• প্রমাণ কয আবিদনকারী/প্রাপক একজন পবু বতো বরকান নাগ্বরক এিং আবিদনকারীর/প্রাপবকর বিিবৃত কয বতবন 3/1/1917 

তাবরবখ পবু বতো বরবকা  িসিাস করবেবিন এিং বতবন কস্পবনর প্রবত আনগু্বতযর শপে কননবন। 

 

িাবকযন্ ভাজজযন্ আইিযান্ডস 

 

• মাবকেন ভাক্তজেন িীপপবুঞ্জ জবন্মর প্রমাণ, এিং 2/25/1927 তাবরবখ আবিদনকারী/প্রাপবকর মাবকেন যিুরাবে, একষ্টি মাবকেন দখি 

িা মাবকেন ভাক্তজেন িীপপবুঞ্জ িাস করার বিিৃবত; 

• 1/17/1917 তাবরবখ আবিদনকারী/প্রাপবকর একজন কিনমাবকের নাগ্বরক বহবসবি মাবকেন ভাক্তজেন িীপপুবঞ্জ িসিাস করা, 2/ 

25/1927 তাবরবখ মাবকেন যিুরাবে, একষ্টি মাবকেন দখি িা মাবকেন ভাক্তজেন িীপপুবঞ্জ র নাগ্বরক ও িাবসদ, এিং বতবন 

কিনমাবকের নাগ্বরকত্ব িজা  রাখার জনয ককানও কর্ােণা কবরনবন তার ইবঙ্গত বদব  বিিৃবত; িা 

• মাবকেন ভাক্তজেন িীপপবুঞ্জ জবন্মর প্রমাণ এিং 6/28/1932 তাবরবখ মাবকেন যিুরাবে, একষ্টি মাবকেন দখি িা অঞ্চি িা কযানাি 

কজাবন িাসস্থান বনবদেশ কবর আবিদনকারী/প্রাপবকর বিিবৃত। 
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উত্তর িাবরয়ান্া িীপপঞু্জ (Northern Mariana Islands, NMI) (পূতব য প্রশ্ান্ত িহাসাগরীয় িীতপর ট্রাস্ট্ নিবরতিাবরর (Trust 

Territory of the Pacific Island, TTPI) অংশ্ বেি) 

 

• NMI-এ জবন্মর প্রমাণ, TTPI নাগ্বরকত্ব এিং NMI, 11/3/1986 তাবরবখ মাবকেন যিুরাবে, িা একষ্টি মাবকেন অঞ্চি িা দখবি 

(NMI স্থানী  সম ) িাসস্থান এিং আবিদনকারী/প্রাপবকর বিিৃবত কয বতবন 11/4/1986 তাবরবখ (NMI স্থানী  সম ) একষ্টি বিবদশী 

রাবের প্রবত আনুগ্বতযর ঋণী বেবিন না; 

• TTPI নাগ্বরকবত্বর প্রমাণ, 11/3/1981 তাবরবখর (NMI স্থানী  সম ) এর আবগ্ কেবক NMI-এ একিানা িাসস্থান, 1/1/1975 

তাবরবখর আবগ্ কভািার বনিন্ধন এিং আবিদনকারী/প্রাপবকর বিিৃত কয বতবন 11/4/1986 তাবরবখ (NMI স্থানী  সম ) ককানও 

বিবদশী রাবের প্রবত আনগু্বতযর ঋণী বেবিন না; িা 

• 1/1/1974 এর আবগ্ কেবক NMI-এ একিানা িসিাবসর প্রমাণ এিং আবিদনকারী/প্রাপবকর বিিবৃত কয বতবন 11/4/1986 তাবরবখ 

(NMI স্থানী  সম ) ককানও বিবদশী রাবের প্রবত আনগু্বতযর ঋণী বেবিন না। 

 

দ্রষ্টবয:  যবদ একজন িযক্তি একজন ননইবমগ্রযান্ট বহবসবি NMI-এ প্রবিশ কবর োবকন এিং 1/1/1974 তাবরখ কেবক NMI-এ িসিাস কবর 

োবকন, তাহবি এষ্টি একিানা িাসস্থান হ  না এিং কসই িযক্তি মাবকেন নাগ্বরক নন। 

 

অবভবাসী বস্থবে 

 

• বনম্নবিবখতগুবি সিবচব  সাধারণ মাবকেন যিুরাবের নাগ্বরকত্ব এিং অবভিাসন পবরবেিাবদ (United States Citizenship and 

Immigration Services, USCIS) ফম ে: 

- I-551 করবসবিন্ট এবিব ন কািে; 

- I-94 আগ্মন-প্রস্থান করকিে; 

- I-688B িা I-766 কম েসংস্থান অনুবমাদন কািে; 

• মাবকেন যিুরাবের নাগ্বরকত্ব ও অবভিাসন পবরবেিাবদ (USCIS) ফম ে I-797-পদবক্ষ্বপর বিজ্ঞবপ্ত; িা 

• 1972 সাবির আবগ্ একিানা মাবকেন যুিরাবের িাসস্থাবনর প্রমাণ। 

 

দ্রষ্টবয: আপবন যবদ শুধুমাত্র বচবকৎসাগ্ত সহা তা (Medical Assistance)-এর জনয আবিদন করবেন, তাহবি আপনাবক আপনার 

নাগ্বরকত্ব িা অবভিাসবনর বস্থবত সম্পবকে আমাবদর জানাবত হবি না, যবদ আপবন এর মবধয ককানও হন: 

 

• গ্ভেিতী; িা 

• একজন নবেবিহীন অবভিাসী বযবন জরুরী বচবকৎসাগ্ত অিস্থার কারবণ বচবকৎসাগ্ত সহা তা কভাবরবজর জনয আবিদন 

করবেন।  (নাগ্বরকত্ব িা অবভিাসন বস্থবত সম্পবকে আরও তবেযর জনয িই 2, LDSS-4148B-এর বচবকৎসাগ্ত সহা তা বিভাগ্ষ্টি 

কদখুন)। 

 

 
 

• আপবন্ ড্রাগ / অযািতকাহি বন্ভযরশ্ীি বকন্া অযািবকাহি/ড্রাগ্ ক্তিবনং মূিযা ন যার মবধয একষ্টি ড্রাগ্ পরীক্ষ্া অন্তভভ েি োকবত পাবর।  

এষ্টি অবনক বচবকৎসাগ্ত সহা তা আবিদনকারীবদর কক্ষ্বত্র প্রবযাজয ন , িা এষ্টি ফযাবমবি 

কহিে প্লাস (Family Health Plus), প্রবতিন্ধী িযক্তিবদর জনয কমবিবকি িাই-ইন কপ্রাগ্রাম 

(Medicaid Buy-in Program), কমবিবক ার কসবভংস কপ্রাগ্রাম (Medicare Savings 

Program) িা পবরিার পবরকল্পনা সুবিধা কপ্রাগ্রাম (Family Planning Benefit Program)-

এর কক্ষ্বত্র প্রবযাজয ন । 
 

• অজজযে আয় িতেমান কিতন োি, বনব াগ্কতোর বিিৃবত, কবরর করকিে, িযিসা  

 রুমার িা কিািোবরর কাে কেবক  োকার জনয প্রদি পবরমাবণর করকিে, বিিৃবত  

• অন্ুপাজজযে আয় 

 

অনুপাক্তজেত আব র উদাহরণগুবি হি:  অনুপাক্তজেত আব র প্রমাবণর উদাহরণগুবি হি:  

− বশ্শু সহায়ো বা ভরণতপাষ্ণ  সহা তা িা ভরণবপােণ প্রদানকারী িযক্তির বিিৃবত  

− নসাশ্াি বসবকউবরটির সুববিা  িতেমান কিবনবফি কচক িা িতেমান দাবনর পত্র  

− যুদ্ধ প্রবীণতদর সুববিা িতেমান কিবনবফি কচক, িতেমান দাবনর পত্র, অবফবস াি বচষ্টিপত্র  

 যুদ্ধ প্রিীণবদর প্রশাসন কেবক  

− নবকারত্ব বীিা সুববিা  বনউ ই কে কেি বিপািেবমন্ট অফ কিিার (New York State Department of Labor)  

 কেবক অবফবস াি বচষ্টিপত্র  

− সুদ এবং িভযাংশ্  িযাংক, কিবিি ইউবন ন িা কোকাবরর বিিৃবত  

− বশ্ক্ষাগে অন্ুদান্ এবং ঋণ  সু্কবির বিিৃবত িা িযাংবকর িতেমান দান পত্র কেবক  

− শ্রবিতকর ক্ষবেপূরণ  িতেমান দান পত্র িা কচক োি  
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• সম্পদসিূহ  

 

সংস্থাবনর উদাহরণগুবি হি: সংস্থাবনর প্রমাবণর উদাহরণগুবি হি: 

− বযাংক অযাকাউন্ট  িযাংক িই িা কিবিি ইউবন বনর করকিে 

− নচবকং অযাকাউন্ট  িযাংক কেিবমন্ট 

− নববরয়াি ট্রাস্ট্ বা োন্ড  িযাংক কেিবমন্ট িা অবন্তযষ্টিক্তি া চভ ক্তির অনুবিবপ 

− সিাবি প্লি বা চভ জক্ত   কিরস্থান, অবন্তযষ্টিক্তি া পবরচািক িা বগ্জো কেবক বিিৃবত, অবন্তযষ্টিক্তি া চভ ক্তির অনুবিবপ 

− জীবন্ বীিা  িীমা পবিবস  

− এগুবি োড়া বরতয়ি এতস্ট্ি  বরব ি এবেি কোকার িারা িতেমান মূবিযর দবিি, মূিযা ন/অনুমান 

 আপবন্ নকাথায় বসবাস কতরন্   

− নিাির যান্  বনিন্ধন, িাইবিি, অে ো ন সংিান্ত তেয 

− স্ট্ক এবং বন্ড  েক সাষ্টিেবফবকি, িন্ড 

 

• োতদর সু্কতি উপবস্থবে  সু্কবির করকিে, সু্কি কেবক বিিবৃত  

 সু্কতি উপবস্থে হওয়া  

• স্বাস্থয বীিা িীমার পবিবস, িীমার কািে,   

 কভাবরজ, কমবিবক ার কাবিের প্রদানকারীর বিিৃবত 

•      অপবরতশ্াবিে ভাড়া বা ইউটিবিটিসিূহ   প্রবতযকষ্টি বিবির অনুবিবপ, িাবড়ও ািা িা ইউষ্টিবিষ্টি ককাম্পাবনর বিিবৃত 

• পবরতশ্াবিে বা অপবরতশ্াবিে বচবকৎসার ববি   প্রবতষ্টি বিবির অনুবিবপ এিং অে ে প্রদাবনর প্রমাণ যবদ একষ্টি পবরবশাবধত বিি হ  

• অতহোজবে বপো-িাো   মৃতভ যর শংসাপত্র, কিাঁবচ োকা িযক্তির সুবিধা, বিিাহবিবেবদর কাগ্জপত্র, যদু্ধ-প্রিীবণর 

 সহা তা িা সামবরক করকিে 

• প্রবেবন্ধী/অক্ষি/  বচবকৎসা কপশাদাবরর বিিৃবত, কসাশাি বসবকউবরষ্টির প্রমাণ 

 গভযবেী  অক্ষ্মতা িা পবরপূরক বনরাপিা আ  (SSI) এর সুবিধা 

• অন্যান্য বযয়/বন্ভযরশ্ীি িাবতি করা কচক িা রবসদ, বশশু পবরচয ো কেবক বিিবৃত  

 পবরচয যার বযয় সরিরাহকারী, আদািবতর আবদশ, সহা ক িা পবরচারবকর বিিবৃত 

• চাকবরর সন্ধান্ চাকবরর আবিদন িা জি সাচে হযান্ডিকু সমূ্পণ ে করা 

 
   

 

আপবন যবদ পবরতষ্বাবদর (েস্ট্ার নকয়ার বযেীে) জন্য শুিুিাে আবিদন কবরন, তাহবি আপনার বনম্নবিবখত আইবিমগুবির প্রমাণ প্রদান করবত 

হবি ন্া :  

 

• আশ্রতয়র খরচ • স্বাস্থয ববিা 

• সম্পদসিূহ • পবরতশ্াবিে বা অপবরতশ্াবিে বচবকৎসা ববি 

• অপবরতশ্াবিে ভাড়া বা ইউটিবিটিসিূহ • অন্যান্য/বন্ভযরশ্ীতির পবরচয যার খরচ 

 

আপবন যবদ শুধুমাত্র বচবকৎসাগে সহায়োর জনয আবিদন করবেন এিং দীর্ েবম াদী যত্ন পবরবেিাগুবির কভাবরজ চান, তাহবি আপনার বনবজর সংস্থাবনর 

প্রমাণ প্রদান করবত হবি।  গ্ভেিতী মবহিা িা পবরিার পবরকল্পনা সুবিধা কপ্রাগ্রাবমর জনয আবিদনকারী িযক্তিবদর তাবদর সংস্থান সম্পবকে আমাবদর জানাবত হবি 

না।  সাধারণত, উবনশ িের ি স পয েন্ত িাচ্চাবদর তাবদর সংস্থান সম্পবকে আমাবদর জানাবত হ  না। 

 

আপবন যবদ দীর্ েবম াদী পবরচয োর পবরবেিাবদর কভাবরজ না চান, তাহবি আপনাবক আপনার সংস্থানগুবি সম্পবকে আমাবদর জানাবত হবি, তবি আপনাবক 

প্রমাণ প্রদান না কবর আপনার সংস্থাবনর পবরমাবণর প্রতযা ন করার অনুমবত কদও া হ । আপবন যখন আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার কযাগ্যতার জনয 

আবিদন করবিন িা কসষ্টির পুনন েিীকরণ করবিন, তখন আপনাবক জানাবনা হবি কয আপনাবক আপনার সংস্থাবনর প্রমাণ প্রদান করবত হবি বকনা।  

 

4. স্বয়ংজিয় বেঙ্গার ইতিজজং বসতস্ট্তি (AUTOMATED FINGER IMAGING SYSTEM, AFIS) োবিকভভ জক্তর দাবয়ত্ব 

 

আপবন যবদ বন বমত িা জরুরী অস্থা ী সহা তা (Temporary Assistance) িা ফুি েযাম্প সুবিধাবদ (Food Stamps Benefits)-এর জনয আবিদন করবেন িা তা 

গ্রহণ কবরন, তাহবি আপনার অিশযই স্ব ংক্তি  বফঙ্গার ইবমক্তজং বসবেবম (AFIS) তাবিকাভভি হবত হবি যবদ আপবন একজন প্রাপ্তি স্ক হন (18 িের িা তার 

কিবশ ি সী) অেিা আপবন পবরিাবরর প্রধান হন।  বচবকৎসাগ্ত সহা তা কপ্রাগ্রাবমর জনয, ককিিমাত্র কসই আবিদনকারী/প্রাপক AFIS-এ তাবিকাভভি হবত হবি 

যাবদর কমবিবকি অযাবসেযান্স আইবিবন্টবফবকশন কাবিে অিশযই একষ্টি েবির বচত্র োকবত হবি।  এই প্রব াজনী তা ফযাবমবি কহিে প্লাস িা পবরিার পবরকল্পনা 

সুবিধা কপ্রাগ্রাবমর কক্ষ্বত্র প্রবযাজয ন ।  সাধারণত, শুধুমাত্র কমবিবকবির জনয আবিদনকারী এিং প্রাপকবদর জনয, কসই সকি িযক্তিবদর অিশযই AFIS-এ 

তাবিকাভভি হবত হবি যারা 18 িের িা তার কিবশ ি সী এিং যাবদর কিবনবফি কাবিের জনয একষ্টি ফবিা আইবি প্রব াজন।  তবি, এই বন বম বনবদেি অিযাহবত 

রব বে, এিং আপবন কয কাউবন্টবত িাস কবরন কসই অনুসাবর কসগুবি পবরিবতেত হবত পাবর।  আপনাবক অিশযই বফঙ্গার-ইবমজি হবত হবি বকনা কসই বিেব  

আপনার যবদ ককানও প্রশ্ন োবক কয, তাহবি আপনার কাউবন্টর স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ (Local Department of Social Services)-এ র অবফবস 

কযাগ্াবযাগ্ করুন এিং আপনার বনবদেি পবরবস্থবতবত এই প্রব াজনী তা কীভাবি প্রবযাজয হবত পাবর তা ক্তজজ্ঞাসা করুন। 
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5. পবরবেযন্ সম্পতকয প্রবেতবদতন্র দাবয়ত্ব 

 

পবরবেযন্ সম্পতকয সািারণ েথয 

 

আপবন আপনার আবিদবনর উিবরর জনয অবপক্ষ্া করার সম  যবদ আপনার পবরবস্থবত ককানওভাবি পবরিবতেত হ , তাহবি আপনার যত তাড়াতাবড় সম্ভি 

আপনার কমীবক জানাবনা উবচৎ। 

 

-  আপনার পবরবস্থবত সম্পবকে কয ককানও পবরিতেন কযমন আ , কম েসংস্থান, িসিাবসর িযিস্থা িা বশশু পবরচয োর িযিস্থা, অেিা অনযানয পবরিতেন 

যা আপনার অিযাহত কযাগ্যতা িা আপনার সুবিধার পবরমাণবক প্রভাবিত করবত পাবর তা আপনার অিশযই আপনার কমীবক তৎক্ষ্ণাৎ জানাবত হবি।   

 

অস্থা ী সহা তার কক্ষ্বত্র, আপনার অিশযই পবরিতেবনর 10 বদবনর মবধয পবরিতেবনর প্রবতবিদন করবত হবি।  িযবতিম একিাই আবে। আপবন যবদ ককানও বশশুর 

জনয অস্থা ী সহা তা গ্রহণ কবরন এিং আপবন জাবনন কয বশশুষ্টি 45 বদন িা তার কিবশ সমব র জনয িাবড়বত অনুপবস্থত োকবি, তাহবি বশশুষ্টি কয এত বদন অনুপবস্থত 

োকবি তা জানবত পারার 5 বদবনর মবধয আপনার অিশযই কসই পবরিতেনষ্টির প্রবতবিদন করবত হবি।  এই প্রবতবিদবনর সম সীমা অিশযই পূরণ করবত হবি, এমনবক 

যখন আপবন অনযানয সুবিধা পান, কযমন ফুি েযাম্প এিং কমবিবকি, এিং কসই কপ্রাগ্রামগুবির প্রবতবিদবনর প্রব াজনী তা বভন্ন হ ।    এটি অস্থায়ী সহায়োর 

নক্ষতে খুবই গুরুত্বপূণ য কারণ পবরবেযন্গুবির প্রবেতবদন্ করতে বযথ য হওয়ার েতি আপন্ার চিিান্ নযাগযো প্রভাববে হতে পাতর। 

 

আপনার অিশযই এবজক্তন্সষ্টিবক কয ককানও পবরিতেন সম্পবকে জানাবত হবি, যাবত অন্তভভ েি, আপনার প্রব াজবনর ককানও পবরিতেন, (উদাহরণস্বরূপ, ভাড়ার 

জনয আপবন কয পবরমাণ অে ে প্রদান কবরন তা কিবড় যা  িা কবম যা ), আ , সংস্থান, োকার িযিস্থা, িাসভিন/ষ্টিকানা, পবরিাবরর আকার, কম েসংস্থান, স্বাবস্থযর 

বস্থবত, আপনার সন্তাবনর অনুপবস্থত বপতা-মাতার সম্পবকে নতভন তেয, আপনার িা আপনার সন্তাবনর জনয উপিব্ধ স্বাস্থয িীমা, অবভিাসন/নাগ্বরকবত্বর বস্থবত িা 

গ্ভোিস্থা, তবি ককিি এবত সীমািদ্ধ ন ।  আপনার পবরিতেন সম্পবকে বরতপািয করা উবচত বকনা কস বিেব  যবদ আপবন বনক্তিত না হন, তাহবি প্রবতবিদন 

করুন। 

  
 

যবদ আপবন ককিি ফুি েযাবম্পর সুবিধাবদ কপব  োবকন এিং আপনাবক না জানাবনা হ  কয আপবন একজন ে  মাবসর প্রবতবিদক, তাহবি আপনার অিশযই 

10 বদবনর মবধয প্রবতবিদন করবত হবি: 

• আপনার পবরিাবরর কয ককানও িযক্তির আব র উৎস সম্পবকে কয ককানও পবরিতেন। 

• আপনার পবরিাবরর কমাি উপাক্তজেত আব র পবরিতেনসমহূ, যখন কসই িৃক্তদ্ধ িা হ্রাবসর পবরমাণ মাবস 100 মাবকেন িিাবরর কিবশ হ । 

• আপনার কমাি পবরিাবরর অনুপাক্তজেত আ  সম্পবকেত পবরিতেনগুবি, যখন কসই িৃক্তদ্ধ িা হ্রাবসর পবরমাণ মাবস 25 মাবকেন িিাবরর কিবশ হ , যবদ তা 

ককানও সরকারী উত্স কেবক প্রাপ্ত হ  (কযমন সামাক্তজক সুরক্ষ্া সুবিধাবদ (Social Security Benefits), কিকারত্ব িীমা সুবিধাবদ (Unemployment 

Insurance Benefits, UIB), ইতযাবদ)। 

• আপনার কমাি পবরিাবরর অনুপাক্তজেত আ  সম্পবকেত পবরিতেনগুবি, যখন কসই িৃক্তদ্ধ িা হ্রাবসর পবরমাণ মাবস 100 মাবকেন িিাবরর কিবশ হ , যবদ তা 

ককানও নবসরকারী উত্স কেবক প্রাপ্ত হ  (কযমন বশশু সহা তার অে ে প্রদান, কিসরকারী প্রবতিন্ধীতা িীমার অে ে প্রদান, ইতযাবদ)। 

• ফুি েযাবম্পর িাবড়র িাইবর ককানও বশশুবক আদািবতর-আবদশ কদও া বশশু সহা তার কক্ষ্বত্র 100 মাবকেন িিার িা তার কিবশ পবরিতেন।  

• আপনার পবরিাবরর সদসযবদর সংখযা  পবরিতেন। 

• আপনার নতভন ষ্টিকানা, যবদ আপবন িাবড় িদি কবরন। 

• একষ্টি নতভন িা বভন্ন গ্াবড়, িা অনযানয যানিাহন  

• আপনার ভাড়া িা িন্ধকী িযব র পবরিতেন। 

• আপনার পবরিাবরর নগ্দ, েক, িন্ড, িযাংবক োকা িা সঞ্চ  প্রবতিাবন োকা অে ে যবদ িাবড়, এিং যবদ পবরিাবরর সকি সদসযবদর কমাি নগ্দ এিং 

সঞ্চ  2,000 মাবকেন িিার িা তার কিবশ হব  োবক (আপনার পবরিাবর ককানও সদসয যবদ অক্ষ্ম োবক িা 60 িের িা তার কিবশ ি স্ক হ  তাহবি 

3000 মাবকেন িিার িা তার কিবশ)। 

 

যখনই আপবন ককানও পবরিতেবনর প্রবতবিদন করবিন, আমাবদর অিশযই কদখবত হবি এষ্টি আপনার কযাগ্যতাবক কীভাবি প্রভাবিত কবর। কখনও কখনও একষ্টি 

পবরিতেন, কযমন সন্তাবনর জন্ম িা আপনার ভাড়া কিবড় যাও া, এর অে ে হবত পাবর কয আপবন আরও অে ে িা অনযানয সহা তা পাবিন। তবি, একষ্টি পবরিতেন, 

কযমন ককউ বচরকাবির জনয আপনার িাবড় কেবড় চবি যাও া, একষ্টি নতভন কাজ শুরু করা িা কিবশ অজেন করা, এর মাবন হবত পাবর কয আপবন কম সহা তা 

পাবিন।  

     

আপবন যবদ অস্থা ী সহা তা, ফুি েযাম্প সবুিধাবদ িা বচবকৎসাগ্ত সহা তা পান এিং আপনার বত্রমাবসক প্রবতবিদন ফাইি করার প্রব াজন ন্া হ  এিং একজন 

ফুি েযাবম্পর ে  মাবসর প্রবতবিদক না হন, তাহবি আপনার অিশযই আপনার কমীবক 10 বদবনর মবধয পবরিতেনগুবি সম্পবকে জানাবত হবি এিং আপনার 

কমীবক পবরিতেবনর প্রমাণ বদবত হবি (কযমন কিতবনর রবসদ, পুরষ্কার পত্র, িাবড়ও ািার বিিৃবত)। আপবন যবদ ককানও পবরিতেবনর প্রবতবিদন ন্া কতরন্, কযমন 

আব র িৃক্তদ্ধ, এিং এর অে ে দাড়া  কয আপবন কিবশ অে ে িা অনযানয সহা তা পান, তাহবি আপনার এষ্টি কফরত বদবত হবত পাবর। আপনার বিরুবদ্ধ আইবন 

িযিস্থাও কনও া হবত পাবর। এোড়াও, আপবন একষ্টি বনবদেি সমব র জনয অস্থা ী সহা তা িা ফুি েযাম্প সুবিধাবদ কপবত সক্ষ্ম নাও হবত পাবরন। 

 

আপবন যবদ ফুি েযাম্প সুবিধাবদ পান এিং বনভেরশীি োড়া সক্ষ্ম প্রাপ্তি স্কবদর (Able Bodied Adults Without Dependents, ABAWDS) জনয কাবজর 

প্রব াজনী তা সাবপবক্ষ্ োবকন তাহবি যখন আপনার কম েসংস্থান িা অনযানয কাবজর ক্তি াকিাবপ মাবসক অংশগ্রহণ 80 র্ন্টার নীবচ কনবম যা  তখন 

আপনাবক অিশযই প্রবতবিদন করবত হবি। 

 

বনম্নবিবখতগুবি হি কসই ধরবনর পবরিতেনগুবির প্রবতবিদন যা আপনার অিশযই 10 বদবনর মবধয কয করবত হবি, যবদ না আপবন ফুি েযাম্প সুবিধার জনয ে  

মাবসর প্রবতবিদক হন: 

• আপবন একষ্টি চাকবর পান িা আপবন একষ্টি চাকবর হারান িা আপনার কাজ করার সমব র পবরিতেন র্বি।  

• আপনার পবরিাবরর সদসয সংখযা  পবরিতেন হ । উদাহরণস্বরূপ:  

o একজন অ-কহফাজবত বপতা-মাতা বফবর আবসন।  

o একষ্টি বশশু িাবড় কেবড় চবি যা  িা বফবর আবস। 

• আপবন গ্ভেিতী, অেিা আপনার সবি মাত্র একষ্টি িাচ্চা হব বে।  

• আপনার আ  িা প্রকৃত কাবজর সম  পবরিতেন হ ।  
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• আপবন অনযানয আ  কপবত শুরু িা িন্ধ কবরন, কযমন:  

o কসাশযাি বসবকউবরষ্টির সুবিধা িা সাবপ্লবমন্টাি বসবকউবরষ্টি ইনকাম (SSI) 

o বশশু সহা তা, ভরণবপােণ িা ককানও অ-কহফাজবত বপতা-মাতা িা স্বামী-স্ত্রীর কাে কেবক ককানও অে ে 

o কিকারত্ব িীমার সুবযাগ্ সুবিধা (Unemployment Insurance Benefits, UIB) 

o কপনশন িা অিসরকািীন সুবিধাবদ  

o শ্রবমবকর ক্ষ্বতপরূণ িা দুর্ েিনার বনষ্পবি  

o রুমার, কিািোর কেবক িা একষ্টি িাবড় িা অযাপািেবমন্ট ভাড়া কনও ার জনয অনয িযক্তিবক অে ে  

o িযাবের বরফান্ড  

o অক্তজেত আ কর কিবিি (Earned Income Tax Credit, EITC) (শুধুমাত্র ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয) 

o কাজ করা িা অনযানয উপা  কেবক আপনার পাও া অনয কয ককানও অে ে।  

• আপনার ষ্টিকানা পবরিতেন হ , আপনার ভাড়ার পবরমাণ পবরিতেন হ  অেিা আপবন আপনার আিাসবনর জনয অে ে প্রদাবনর জনয আরও সহা তা 

কপবত শুরু কবরন, কযমন সরকাবরর কাে কেবক ভতভ েবক। 

• 18 িেবরর কম ি সী একজন বশশু সু্কি কেবড় কদ  (আপবন যবদ ককিি বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন কবরন তাহবি প্রব াজন কনই)। 

• আপনার িাবড়বত 16 িের িা তার কিবশ ি সী একজন বশশু সু্কি কেবড় কদ  (যবদ আপবন ককিি বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন কবরন 

তাহবি প্রব াজন কনই)। 

• িাবড়র একজন প্রাপ্তি স্ক হাসপাতাবি যান, অসুস্থ হব  পবড়ন িা তার এমন একষ্টি অিস্থা রব বে যা তার কাজ করবত সক্ষ্ম হও া, কম েসংস্থাবনর 

ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত িা পবরিাবরর বশশুবদর পবরচয োবক (বচবকৎসা সহা তার জনয প্রব াজনী  ন ) প্রভাবিত কবর। 

• আপবন একজন অ-কহফাজতকারী বপতামাতার সম্পবকে ককানও নতভন তেয জানবত পাবরন, কযমন বপতামাতা ককাো  আবেন। (যবদ না আপবন 

প্রবতিবন্ধতা সহ কম েজীিী িযক্তিবদর জনয আপবন কমবিবকি িাই-ইন কপ্রাগ্রাম গ্রহণ কবরন)। 

• আপবন বিব  কবরন, বিবেদ কবরন িা বিিাহবিবেদ কবরন। 

• আপবন িা পবরিাবরর অনযানয সদসযরা স্বাস্থয িীমা পান, এমনবক যবদ অনয ককউ িীমার জনয অে ে প্রদান কবর তিুও। (আপবন যবদ শুধুমাত্র খাবদযর 

েযাবম্পর সুবিধাগুবির জনয আবিদন কবরন তাহবি আপনাবক এষ্টি বরবপািে করবত হবি না)। 

• আপবন িা আপনার সাবে িসিাসকারী ককউ সম্পবি পান।   

• আপবন িা আপনার সাবে িসিাসকারী ককউ ককানও সম্পবি িা অে ে স্থানান্তর কবরন। 

• আপবন িা আপনার সাবে িসিাসকারী ককউ দুর্ েিনা  আহত হন, বচবকৎসাগ্ত সহা তা িারা বচবকৎসা পান এিং বযবন দরূ্ েিনা র্ষ্টিব বেন তার 

বিরুবদ্ধ মামিা করবেন। 

• একষ্টি বশশু বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয িানা 45 িা তার কিবশ বদন িা 30 বদবনর জনয িাবড়র িাইবর োকবি। 

  

একক অতের অথ য প্রদাতন্র প্রবেতবদন্ করার প্রতয়াজন্ীয়ো  

 

একক অবঙ্কর অে ে প্রদান হি একষ্টি এককািীন অে ে প্রদান, কযমন একষ্টি িীমার বনষ্পবি, একষ্টি সক্তঞ্চত বিপরীতমুখী মাবসক সুবিধা, কয ককানও উিরাবধকার িা 

জ ুা কখিার কজতা যা যখন আপনার অনযানয গ্ণনাবযাগ্য মাবসক আব র সাবে বমবিত হ , তখন আপনার মাবসক অস্থা ী সহা তার প্রব াজবনর কচব  কিবশ হ  

(অে োৎ, আব র গ্ণনার আবগ্ অস্থা ী সহা তার অনুদান)।  যখন একষ্টি এককািীন অে ে প্রদান কম হ , অে োৎ যখন এষ্টি আপনার অনযানয গ্ণনাবযাগ্য মাবসক 

আব র সাবে বমবিত হ  তখন আপনার মাবসক অস্থা ী সহা তার প্রব াজনী তার কচব  কম হ  (আ  গ্ণনার আবগ্ এষ্টি অস্থা ী সহা তার অনুদান), এষ্টি একষ্টি 

একক অঙ্ক বহসাবি বিবিবচত হ  না; এষ্টি আ  বহসাবি গ্ণয করা হ ।  আপবন িা আপনার পবরিাবরর ককানও সদসয যবদ একক অবঙ্কর অে ে প্রদান, অেিা 

একিাবরর আব র অে ে প্রদান পান িা আশা কবরন তাহবি আপনাবক  অববিতম্ব আপনার কমীবক িিবত হবি।  আপবন যবদ একষ্টি একক অবঙ্কর অে ে প্রদান 

পান এিং আপবন অস্থা ী সহা তা পান তাহবি আপনার অনুদান বনম্নরূবপ প্রভাবিত হবত পাবর: 

 

1) আপবন যবদ একষ্টি একক অবঙ্কর অে ে প্রদান পান তাহবি আপনাবক একক অবঙ্কর কসই অংশষ্টি রাখার অনুমবত কদও া হবত পাবর, যা আপনার 

গ্ণনাবযাগ্য সম্পবদর সাবে একবত্র সম্পবদর সীমার উপবর যা  না।  এষ্টিবক আিাদা কবর রাখা সম্পদ িিা হ ।  সম্পবদর সীমা একজন িযক্তি িা 

পবরিাবরর জনয 2,000 মাবকেন িিার অেিা 3,000 মাবকেন িিার যবদ িযক্তিষ্টি হন, িা পবরিাবরর মবধয োবকন 60 িের িা তার কিবশ ি সী একজন 

সদসয। 

2) যবদ অিবশি পবরমাণ (সম্পবদর েবরর উপবর যা আবে) আপনার মাবসক অস্থা ী সহা তার প্রব াজবনর কচব  কি হ (আ  গ্ণনার আবগ্ এষ্টি TA 

অনুদান), তাহবি এষ্টি একক অবঙ্কর অে ে প্রদাবনর অিবশিাংশ, এিং আপবন কয মাবস এষ্টি পাবিন তার আ  বহসাবি গ্ণয করা হবি।  নীবচর 

বযবেিিগুবি কদখবত ভভিবিন না। 

3) যবদ অিবশি পবরমাণ আপনার মাবসক অস্থা ী সহা তার প্রব াজবনর কচব  নববশ্ হ  তাহবি আপনাবক অিশযই বনম্নবিবখত বিকল্পগুবির মবধয একষ্টি 

করবত হবি: 

    

 বিকল্প 1 

 

- অতীবত পাও া অে ে কফরত কদও া এিং সহা তা করার জনয সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্বক কোক পবরমাণ অে ে  সিপ যণ করুন। 

- যবদ কোক পবরমাণ অে ে প্রদান অতীবত আপনাবক প্রদান করা সহা তার পবরমাবণর কচব  কম হ  তাহবি আপনার ককসষ্টি কখািা োকবত 

পাবর।   

- যবদ একক অবঙ্কর অে ে প্রদান অতীবত আপনাবক প্রদান করা সহা তার পবরমাবণর কচব  কিবশ হ  তাহবি নীবচর "বকপ" বিভাবগ্ বন মগুবি 

প্রবযাজয। 
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বিকল্প 2 

 

 কোক পবরমাণ অে ে প্রদান িা কোক পবরমাণ অে ে প্রদাবনর অিবশিষ্টি রাখুন্।  তারপবর আপনার অস্থা ী সহা তার ককসষ্টি বনবদেি সমব র 

জনয িন্ধ কবর কদও া হবি। আপনার ককসষ্টি কত সমব র জনয িন্ধ হবি তা বনভের কবর কোক অবে ের পবরমাণ কত, এিং আপনার সামব ক 

সহা তার প্রব াজবনর পবরমাণ কত।  

 
  

উদাহরণ:  আপবন যবদ একক অবঙ্ক 4,750 মাবকেন িিার পান, এিং 250 মাবকেন িিার কবর কমাি 5,000 মাবকেন িিার আ  করবতন, এিং আপনার 

গ্ণনা কযাগ্য সংস্থান িািদ 500 মাবকেন িিার োবক, তাহবি আপবন 1,500 মাবকেন িিার রাখবত পাবরন (সংস্থাবনর সীমা 2000 মাবকেন িিার 

- সংস্থান িািদ 500 মাবকেন িিার)।  এষ্টি আিাদা কবর রাখা সম্পবদর সীমা।  আপবন যবদ অিবশিাংশ (3,500 মাবকেন িিার) এবজক্তন্সর কাবে 

না বফবরব  কদন তাহবি এষ্টি িযিহার করা হবি এষ্টি বনধ োরণ করবত কয আপবন কতবদন সামব ক সহা তা পাবিন না।  যবদ আপনার মাবসক 

অস্থা ী সহা তার প্রব াজন 500 মাবকেন িিার হ , আপনার পবরিার সামব ক সহা তা 7 মাবসর জনয কপবত পারবি না (3.500 মাবকেন 

িিারবক 500 মাবকেন িিাবরর প্রব াজন বদব  ভাগ্ কবর = 7 মাস)। 

 

নীবচর িযবতিমগুবি কদখবত ভভিবিন না।  

  

দ্রষ্টবয: আপবন যবদ বশশু পবরচয োর সুবিধাগুবি গ্রহণ কবরন তাহবি বকেভ  একক পবরমাবণর অে ে প্রদান আপনার সন্তাবনর পবরচয োর কযাগ্যতা িা আপনার 

সন্তাবনর পবরচয োর সুবিধার পবরমাণবক প্রভাবিত করবি।  আপনাবক অিশযই আপনার কমীবক এখনই কয ককানও একক পবরমাবণর অে ে প্রদাবনর 

কো সম্পবকে িিবত হবি। 

  

EXCEPTIONSবযবেিিসিূহ  

 

আপবন এিং কয ককউ বযবন আপনার কক্ষ্বত্র আবেন কসই মাবস যখন আপবন একক পবরমাবণর অে ে কপব বেন বতবন একষ্টি বনবদেি পবরমাণ সমব র জনয অস্থা ী 

সহা তা কপবত সক্ষ্ম হবিন না, এমনবক যবদ কোক পবরমাবণর  কপবমন্ট িয  করা হব  োবক, যবদ ন্া বনম্নবিবখতগুবির মবধয একষ্টি কসই সমব র পবরমাণ হ্রাস 

কবর:  

        

• কোক পবরমাবণর অঙ্ক প্রাবপ্তর নব্বই বদবনর মবধয, আপবন আমাবদর কাবে িকুবমন্ট কবরবিন কয আপবন বনম্নবিবখত োবড়র সংস্থানগুবির জনয 

একক পবরমাবণর ককান িা সমেষ্টি িযিহার কবরবেন: 

 

- একষ্টি অবিাবমািাইি ি  করবত যা অস্থা ী সহা তার সম্পবদর সীমার কেবক অিযাহবত প্রাপ্ত এিং কম েসংস্থাবনর সন্ধান িা ধবর রাখার 

প্রব াজন িা কাবজর ক্তি াকিাপগুবিবত ভ্রমবণর জনয (সি োবধক পবরমাণ 9,300 মাবকেন িিার, িা উচ্চতর যবদ সামাক্তজক পবরবেিাগুবির 

স্থানী  বিভাগ্ িারা কসি করা হ ); 

 

- একষ্টি পেৃক িযাংক অযাকাউন্ট িা িযাংক অযাকাউন্টসমূহ কখািার জনয যা অস্থা ী সহা তার সম্পবদর সীমার কেবক অিযাহবত প্রাপ্ত কযমন 

কম েসংস্থান কখা াঁজার িা ধবর রাখার জনয একষ্টি অবিাবমািাইি ককনার উবেবশয প্রেম িা প্রবতস্থাপন অবিাবমািাইবির অযাকাউন্ট (সি োবধক 

পবরমাণ 4,650 মাবকেন িিার), অেিা কপাে মাধযবমক বশক্ষ্ার প্রবতিাবন দইু িেবরর ষ্টিউশন প্রদাবনর উবেবশয একষ্টি কবিজ ষ্টিউশন 

অযাকাউন্ট (সি োবধক পবরমাণ 1,400 মাবকেন িিার); 

 

- অস্থা ী সহা তার সম্পবদর সীমার কেবক অিযাহবত প্রাপ্ত একষ্টি সমাবধর প্লি ি  করার জনয; িা 

 

- একষ্টি প্রকৃত অবন্তযষ্টিক্তি ার চভ ক্তি (সি োবধক পবরমাণ 1,500 মাবকেন িিার) ি  করবত যা অস্থা ী সহা তার সম্পবদর সীমা কেবক 

অিযাহবত প্রাপ্ত। 

 

আপবন যবদ প্রাবপ্তর এিং িকুবমন্ট হও ার 90 বদবনর মবধয একক অবঙ্কর অিবশি অে ে আমাবদর কাবে িযিহার কবরন কয অিবশিাংশ এই োড়প্রাপ্ত 

সম্পদগুবির এক িা একাবধবক চবি কগ্বে, আমরা আপনার ককসষ্টি পুনরা  খুিি কসই তাবরবখ যখন এষ্টি িন্ধ হব বেি যবদ আপবন পুনরা  আবিদন কবরন 

এিং অনযো  কযাগ্য িবি প্রমাবণত হন। যবদ আপনার এই োড়প্রাপ্ত সম্পদগুবিবত একক পবরমাবণর িযিহার সম্পবকে প্রশ্ন োবক তাহবি অে েষ্টি বদব  বকেভ  

করার আবগ্ আপনার কমীর সাবে কো িিুন। 

 

  দ্রষ্টবয: যবদ সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাগ্ বনধ োরণ কবর কয আপবন এই োড়প্রাপ্ত সম্পদগুবির ককানষ্টিও (কসি-এসাইি) িযিহার কবরনবন কসই 

উবেশযগুবির জনয যার জনয তারা অবভবপ্রত বেি (অে োৎ আপবন পবর তহবিি িন্ধ িা অপসারণ কবরন এিং এই তহবিিগুবি কয উবেবশয আিাদা 

রাখা হ  তার জনয এই িযাংক অযাকাউন্টগুবি িযিহার না কবরন, অেিা আপবন অনযো  সমাবধর প্লি িা অবন্তযষ্টিক্তি ার চভ ক্তিগুবি ইতযাবদ কশে কবরন) 

সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ অনুবমাবদত সহা তার অবতবরি অে ে প্রদাবনর গ্ণনা করবত পাবর। 

 

• এমন বকেভ  র্বি যা আপনার অস্থা ী সহা তাবক িাবড়ব  তভিবি যবদ আপবন এখনও অস্থা ী সহা তা কপব  োকবতন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার ভাড়া 

কিবড় যা  িা আপনার গ্ভোিস্থার মবতা একষ্টি বিবশে প্রব াজন রব বে। 

• বকেভ  িা সমে একক পবরমাবণর অে ে প্রদান এমন একষ্টি কারবণ িযিহার করা হব বেি যাবত আপবন সাহাযয করবত পাবরনবন। বকেভ  উদাহরণ হি: 

আপনার পবরিার একষ্টি জরুরী অিস্থার সেুখীন হ , আপনার অস্বাভাবিকভাবি উচ্চ গৃ্হস্থাবির িয  আবে কযমন জ্বািানী িা আশ্র  িা অে ে চভ বর 

হব বে। 

• আপবন অস্থা ী সহা তার জনয অবযাগ্য হও ার সম , পবরিাবরর একজন সদসয বচবকৎসাগ্ত সহা তার কপ্রাগ্রাবমর আওতা  আসা বচবকৎসাগ্ত 

পবরচয োর জনয গ্রহণ এিং অে ে প্রদান কবরন।  

 

যবদ আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাগ্ জানবত পাবর কয আপনার গ্ণনাবযাগ্য সম্পবি রব বে িা আপবন হ বতা কোক পবরমাণ অে ে পাবেন, তাহবি 

তারা কসই সম্পবি িা কোক অবে ের বিরুবদ্ধ একষ্টি বিব ন স্থাপন পাবরন। এর মাবন হি কয আপবন সম্পবি িা কোক কপবমন্ট কেবক ককানও অে ে পাও ার আবগ্, 

আপনার সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপবন, আপনার স্ত্রী এিং সন্তান(রা), সৎ সন্তান সহ কয অস্থা ী সহা তার পবরমাণ কপব বেন তা বনবত পাবর। 

বিব নগুবি িযক্তিগ্ত আর্াবতর বনষ্পবি এিং আপনার মাবিকানাধীন কয ককানও িােি সম্পবির উপরও রাখা কযবত পাবর। িােি সম্পবির মবধয রব বে 

আপনার মাবিকানাধীবন োকা এিং িসিাবসর িাবড়, কসইসাবে অনযানয বরব ি এবেি যার আপবন মাবিক হবত পাবরন।  
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আপবন যবদ খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি পান এিং আপবন একষ্টি অ-পুনরািিৃ একক পবরমাণ পান, তাহবি এষ্টি প্রাপ্ত হও ার মাবসর শুরুবত একষ্টি সম্পদ 

বহসাবি গ্ণয করা হবি এিং আ  বহসাবি গ্ণয করা হবি না। 

 

আপবন যবদ বচবকৎসাগ্ত সহা তা গ্রহণ কবরন তাহবি একষ্টি একক পবরমাবণর অে ে প্রদান আপনার কযাগ্যতাবক প্রভাবিত করবত পাবর।  আপবন কয ককানও 

একক পবরমাবণর অে ে প্রদান পাও া সম্পবকে আপনাবক এখনই আপনার কমীবক িিবত হবি। 

 

6. আপন্ার কিন্ নববন্বেতির আইতডবন্টবেতকশ্ন্ কাডয (CBIC) সম্পবকযে দাবয়ত্বগুবি 

 

অস্থা ী সহা তার নগ্দ িা খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি অযাবেস করবত আপনার কমন কিবনবফবির আইবিবন্টবফবকশন কািে (CBIC) এিং পাবস োনাি 

আইবিবন্টবফবকশবনর নম্ববরর (PIN) প্রব াজন হবি।  আপবন যখন আপনার সবুিধাগুবি অযাবেস করবিন তখন আপনার CBIC এিং আপনার PIN আপনার 

স্বাক্ষ্র বহসাবি কাজ করবি। 

 

আপনার অযাকাউবন্টর িযাবিন্সগুবি ট্রযাক রাখা আপনার দাব ত্ব।  আপবন যবদ সবদহ কবরন কয আপনার অজাবন্তই আপনার অযাকাউন্টগুবি অযাবেস করা 

হব বে, তাহবি আপনার CBIC অক্ষ্ম করবত আপনার EBT গ্রাহক পবরবেিার হিিাইবনর সাবে কযাগ্াবযাগ্ করা উবচত।  এষ্টি করার পবর আপনার একষ্টি 

প্রবতস্থাপবনর কািে কপবত আপনার কমীর সাবে কযাগ্াবযাগ্ করা উবচত। 

 

আপনার CBIC কািে এিং PIN িযিহার কবর অযাবেস করা নগ্দ এিং খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবির জনয আপনাবক দা ী করা হবি।  যবদ অনয ককউ আপনার 

অযাকাউন্ট অযাবেস করার জনয আপনার কমন কিবনবফবির আইবিবন্টবফবকশন কািে (CBIC) এিং PIN িযিহার কবর, তাহবি আপবন দাবি করবিও 

সুবিধাগুবির ককানও প্রবতস্থাপন জাবর করা হবি না। 

 

আপনার পাবস োনাি আইবিবন্টবফবকশবনর নম্বর (PIN) কগ্াপন রাখা আপনার দাব ত্ব।  আপনার PIN কাউবক িিা উবচত ন্য় এিং আপনার CBIC কাবিে এষ্টি কিখা 

উবচত ন্য়।  আপনার PIN নম্বরষ্টি কখনই িিবিন না; এমনবক যবদ িযক্তিষ্টি বনবজবক সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্র িবি দাবি কবরন এিং তবেযর 

প্রব াজন িবি দাবিন কবর।  সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্র কাবরার কখনই আপনার PIN নম্ববরর জনয আপনার কাবে ক্তজজ্ঞাসা করা উবচত ন । 

 

যবদ আপনার কমন কিবনবফবির আইবিবন্টবফবকশন কািে (CBIC) হাবরব  যা , চভ বর হব  যা  িা খবতগ্রস্থ হ  তাহবি 1-888-328-6399 নম্ববর গ্রাহক পবরবেিা  

কি করুন।  আপনার কািেষ্টি প্রবতস্থাপন করবত আপনাবক অিশযই আপনার কযাগ্যতার কমীবক কি করবত হবি।  আপনার কাবিের অপিযিহার িা অিমাননা 

করা, কযমন কসষ্টি বিক্তি করা, যার ফবি রাজয এিং/অেিা কফিাবরি কতৃেপবক্ষ্র িারা তদন্ত হবত পাবর।  িকুবমন্ট করা িঙ্ঘবনর ফবি বনবেধাজ্ঞা সহ: 

• কপ্রাগ্রাম কেবক অবযাগ্যতা হবি, এিং/অেিা 

• ক্ষ্বতপরূবণর মাধযবম পুনরুদ্ধার/ পনুরুদ্ধার; এিং/অেিা 

• প্রবসবকউশন 

 

আপবন যবদ আপনার পাবস োনাি আইবিবন্টবফবকশবনর নম্বর (PIN) ভভ বি যান তাহবি আপবন একষ্টি নতভন PIN বনি োচন করবত 1-888-328-6399 নম্ববর গ্রাহক 

পবরবেিা  কি করবত পাবরন। আপবন আপনার সামাক্তজক পবরবেিার স্থানী  বিভাবগ্র অবফবস িযক্তিগ্তভাবি একষ্টি নতভন PIN বনি োচন করবত পাবরন, অেিা 

আপবন আপনার কমীবক ইবিকট্রবনক কিবনবফবির ট্রান্সফার ষ্টিকাদার িারা আপনার িতেমান PINষ্টি আপনাবক কমইি করবত িিবত পাবরন। 

 

বচবকৎসাগ্ত সহা তার পবরবেিাগুবি অযাবেস করবত আপনাবক আপনার CBIC কািেষ্টিও কদখাবত হবি। পাবরিাবরক স্বাস্থয প্লাবসর পবরবেিাগুবি অযাবেস 

করবত, আপবন কয স্বাস্থয পবরকল্পনাষ্টি কিবে বনব বেন তা িারা আপনাবক পািাবনা কািেষ্টি িযিহার করুন। 

  

7. আপন্ার খাতদযর স্ট্যাতম্পর সুববিাগুবি অযাতক্সস করার দাবয়ত্বগুবি 

 

আপবন্ যবদ ইতিকট্রবন্ক নববন্বেতির ট্রান্সোর (EBT) সহ খাতদযর স্ট্যাতম্পর সুববিাগুবি নপতয় থাকতেন্: 

 

আপবন যবদ খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি পাও ার জনয অনুবমাবদত হন তাহবি আপনার সুবিধাগুবি আপনার ইবিকট্রবনক কিবনবফবির ট্রান্সফার (EBT) খাবদযর 

েযাবম্পর সুবিধাগুবির অযাকাউবন্ট প্রবত মাবস একই তাবরবখ জাবর করা হবি। আপবন যবদ পরপর 365 বদবনর জনয আপনার EBT খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবির 

অযাকাউন্টষ্টি িযিহার না কবরন তাহবি কসষ্টি অপসারণ হও ার অিস্থাবত পবড় যাবি।  এর মাবন হি কয আপনার অযাকাউবন্ট কমপবক্ষ্ 365 বদবনর জনয উপিব্ধ 

কয বকেভ  খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি আবে তা মুবে কফিা (অপসারণ করা) হবি। অপসারণ করা খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি প্রবতস্থাপন করা যাবি না।   

 

8. আপন্ার সুববিাগুবির নববশ্ নপতিন্টগুবি পবরতশ্াি করার দাবয়ত্ব  

  

অস্থায়ী সহায়োর জন্য:  

 

যবদ আপবন আপনার যা পাও া উবচৎ তার কচব  কিবশ অস্থা ী সহা তা পান (কিবশ কপবমন্ট), তাহবি আপনাবক অিশযই কসগুবি কফরত বদবত হবি।  যবদ 

আপনার ককসষ্টি চিমান হব  োবক তাহবি আমরা আপনার পাও া ভবিেযবতর অস্থা ী সহা তার সুবিধাগুবির কেবক অবতবরি পবরবশাধষ্টি কফরত কনি।  যবদ 

আপনার অস্থা ী সহা তার ককসষ্টি িন্ধ োবক তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনার পাওনা পবরমাবণর পবরবশাধ সম্পবকে আপনার সাবে 

কযাগ্াবযাগ্ করবি। 

 

বচবকৎসাগে সহায়োর জন্য: 

 

আপবন কয পবরবেিাগুবি কপব বেন তার জনয করা ককানও বচবকৎসাগ্ত সহা তার অে ে প্রদান িা আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য না োকাকািীন 

আপনার হব  প্রদান করা বপ্রবম ামগুবি কফরত বদবত হবত পাবর।  সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনার পাওনা পবরমাবণর পবরবশাধ সম্পবকে 

আপনার সাবে কযাগ্াবযাগ্ করবি। 
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খাদয স্ট্যাম্প সুববিার জন্য: 

 

যবদ আপবন আপনার যা পাও া উবচৎ তার কচব  কিবশ ফুি েযাম্প সুবিধািিী পান (ওভারবপবমন্ট), তাহবি আপনাবক অিশযই তা সবুিধািিী কফরত বদবত হবি। 

যবদ আপনার ককসষ্টি সক্তি  োবক তাহবি আমরা আপনার প্রাপয ভবিেযবতর SNAP সবুিধা কেবক অবতবরি কপবমন্টষ্টি কফরত বনব  কনি। যবদ আপনার ককসষ্টি 

িন্ধ হব  যা , তাহবি আপবন আপনার অযাকাউবন্ট অিবশি ককাবনা অিযিহৃত ফুশ েযাম্প সুবিধা বদব  ওভারবপবমন্ট পবরবশাধ করবত পাবরন, অেিা আপবন 

নগ্বদ পবরবশাধ করবত পাবরন। 

 

যবদ আপনার কফরত কদও া হ বন এমন ককাবনা ওভারবপবমন্ট োবক, তাহবি তা কফিাবরি সরকাবরর স্ব ংক্তি  সংগ্রহ পদ্ধবত সহ বিবভন্ন উপাব  সংগ্রহ করার 

জনয কফরার করা হবি। কফিাবরি সবুিধা (কযমন কসাশাি বসবকউবরষ্টি) এিং িযাে বরফান্ড যা আপবন পাও ার কযাগ্য তা ওভারবপবমন্ট কফরত কনও া হবত পাবর। 

এোড়াও ঋণষ্টি প্রক্তি াকরণ চাবজের অন্তভভ েি করা হবি। 

 

কয ককানও িাবতি হব  যাও া খাবদযর েযাবম্পর সুবিধা আপনার ওভারবপবমবন্টর পবরবশাবধর জনয কদও া হবি। আপবন যবদ আিার খাবদযর েযাবম্পর সবুিধার 

জনয আবিদন কবর োবকন, এিং কয িাকা আপবন ধার কবরবেন তা পবরবশাধ না কবর োবকন, কস কক্ষ্বত্র আপনার খাবদযর েযাবম্পর সবুিধাগুবি হ্রাস পাবি যবদ 

আপবন কসগুবি পুনরা  কপবত শুরু কবরন। আপবন যতিভকু কম সুবিধা পাবিন ওই সম  আপনাবক তা জাবনব  কদও া হবি। 

 

বশ্শু পবরচয যার সুববিাবিীর জন্য: 

 

যবদ আপনার যা পাও া উবচৎ তার কচব  কিবশ বশশু পবরচয োর সবুিধািিী কপব  োবকন, তাহবি অিশযই আপনাবক িাড়বত সুবিধাগুবি কফরত বদবত হবি। যবদ 

আপনার ককস সক্তি  কেবক োবক, তাহবি আপনার সন্তাবনর খরবচর জনয বপতামাতার অংশ িৃক্তদ্ধ করা কযবত পাবর িা যতক্ষ্ণ না আপনার পাওনা পবরমাণ 

কফরত না কদও া হ  ততক্ষ্ন পয েন্ত আপনার বশশু পবরচয োর সবুিধাগুবির পবরমাণ হ্রাস করা কযবত পাবর। যবদ আপনার ককসষ্টি িন্ধ হব  বগ্ব  োবক, আপনাবক 

অিশযই আপনার পাওনার পবরমাণ পবরবশাধ করবত হবি অেিা আপবন পনুরা  আবিদন করার সম  কযাগ্য হবত পারবিন না। 

 

9. কি যসংস্থাতন্র দাবয়ত্ব 

 

অস্থায়ী সহায়োর জন্য: 

 

অস্থা ী সহা তার জনয আবিদনকারী িা প্রাপক বহসাবি আপনাবক অিশযই: 

• িমাগ্ত একষ্টি চাকবরর সন্ধান করবত হবি, এমনবক যবদ আপনাবক এষ্টি করার জনয বনযিু না করা হব  োবক, এিং প্রমাণ সরিরাহ করবত প্রস্তুত 

োকবত হবি কয আপবন একষ্টি চাকবরর সন্ধান করবেন।  চাকবরর সন্ধাবনর জনয যবদ আপনার বশশু পবরচয োর প্রব াজন হ , তাহবি আপনাবক 

অিশযই আপনার কমীবক িিবত হবি। 

• যখন একষ্টি চাকবর পাও া যাবি তখনই তা বনন। 

• আপনার কাজ করার দক্ষ্তার মূিযা বন অংশ বনন এিং কাবজর ক্তি াকিাবপর কায েভাবর অংশগ্রহণ করুন। 

• যবদ না ককান বনধ োরন করা হব  োবক কয আপবন কাবজর ক্তি াকিাপ কেবক অিযাহবত কপব বেন, আপনাবক অিশযই স্থানী  সমাজ পবরবেিা 

বিভাবগ্র িারা বনধ োবরত কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ বনবত হবি।  কাবজর ক্তি াকিাবপর কায েভাবর অংশ বনবত িা আপনার ককানও বচবকৎসা গ্ত 

সমসযা আবে বকনা যা আপনাবক কাজ করবত িাধা কদ  তা যাচাই করবত আপনার একষ্টি কমবিবকি পরীক্ষ্া িা কমবিবকি কেিবমন্ট কনও ার 

প্রব াজন হবত পাবর। 

• যবদ বনধ োরন করা হ  কয আপবন কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশগ্রহণ করা কেবক অিযাহবত কপব বেন, তাহবি আপনার কাজ করার ক্ষ্মতা পুনরুদ্ধার 

করবত আপনাবক বচবকৎসা পবরচয ো িা অনযানয কম েসংস্থান সংিান্ত পবরবেিা গ্রহণ করবত হবত পাবর।  আপনাবক স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাবগ্র সাবে একষ্টি বিিবক কযাগ্ বদবত হবত পাবর এিং কাবজর প্রব াজনী তা কেবক আপনাবক অিযাহবত কদও া অবিরত োকবি বকনা তা 

বনধ োরবণর জনয প্রমাণ সরিরাহ করার প্রব াজন হবত পাবর। 

• যবদ গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ আপনার কম েসংস্থাবনর কায েিম কেবক সামব ক োড় োবক, তাহবি োবড়র জনয অিযাহত কযাগ্যতা বনধ োরবণর জনয 

প্রবতষ্টি োবড়র সম সীমা কশে হও ার আবগ্ আপনাবক অিশযই একষ্টি গ্াহেস্থয সবহংসতা িা াবজার সাবে কদখা করবত হবি।  

 

আপবন্ যবদ উপতরাক্ত োবিকাভভক্ত প্রতয়াজন্ীয়োগুবি নিতন্ ন্া চতিন্, োহতি আপন্াতক বা আপন্ার পবরবারতক অস্থায়ী সহায়ো নথতক বজিে 

করা হতে পাতর বা আপন্ার পবরবাতরর অস্থায়ী সহায়োর সুববিাগুবি হ্রাস করা হতে পাতর। 

 

আপবন কাজ করবত সক্ষ্ম িবি বিবিচনা করা হ  এিং স্থানী  সামাজবসিা বিভাবগ্র িারা এগুবি বনধ োবরত না হবি আপনাবক অিশযই কাবজর ক্তি াকিাবপ 

অংশ বনবত হবি:  

1) মানবসক িা শারীবরকভাবি অক্ষ্ম, চিাবফরা করবত পাবরন না, এতিা অসুস্থ িা আহত কয আপবন চাকবরর কায েকিাবপ অংশগ্রহণ করবত পারবিন না; 

2) 16 িেবরর কম অেিা োি িের িা তার কিবশ ি সী; 

3) ঊবনশ িেবরর বনবচ মাধযবমক, িবৃিমিূক অেিা বশল্প বিদযািব  সমূ্পণ ে সমব র জনয উপবস্থত হন। 

4) একজন অসুস্থ, অক্ষ্ম িা প্রবতিন্ধী পবরিাবরর সদবসযর যত্ন কনও ার জনয িাবড়বত পূণ ে সমব র প্রব াজন এিং আপবনই একমাত্র বযবন 

যুক্তিসঙ্গতভাবি এই ধরবনর পবরচয ো প্রদান করবত পাবরন; 

5) গ্ভেিতী এিং ক্তত্রশ বদবনর মবধয আপবন সন্তান প্রসি করবিন িবি আশা করা হবে; 

6) িাবরা মাবসর কম ি সী একষ্টি বশশুর যত্ন কনও ার জনয িাবড়বত প্রব াজন।  এই অিযাহবত একষ্টি সন্তাবনর জবন্মর বতন মাবসর কিবশ স্থা ী হবি না 

যবদ না স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার জীিেশা  সি োবধক িাবরা মাস পয েন্ত োড় িাড়াবনার বসদ্ধান্ত না কন ; 

7) বশশু পবরচয োর অভাবি অংশগ্রহণ করবত অক্ষ্ম;  

8) অংশগ্রহণ করবত অক্ষ্ম এিং গ্াহেস্থয সবহংসতা িা াবজা িারা অনুবমাবদত গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ আপনার কম েসংস্থাবনর প্রব াজনী তা কেবক 

অিযাহবত রব বে। 
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অস্থায়ী সহায়ো কাতজর দাবয়ত্ব পািতন্ বযথ যোর জন্য বন্তষ্িাজ্ঞা:  

 

যবদ আপবন কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশগ্রহণ কেবক অিযাহবত না কদন এিং উপবরাি প্রব াজনী তাগুবি কমবন না চবিন, তাহবি আপনাবক িা আপনার 

পবরিারবক অস্থা ী সহা তা কেবক িক্তঞ্চত করা হবত পাবর িা আপনার পবরিাবরর অস্থা ী সহা তার সবুিধাগুবি হ্রাস করা হবত পাবর। আপনার পবরিাবর বনভেরশীি 

সন্তান রব বে বকনা এিং আপবন কতিার কসষ্টি কমবন চিবত বগ্ব  িযে ে হব বেন তার উপর বনভের করবে  সুবিধাগুবি কত সমব র জনয হ্রাস করা হবি।  

 

বনভেরশীি বশশুবদর পবরিাবরর জনয, গৃ্হস্থাবির অনুদান বনম্নরূপ হ্রাস করা হবি:  

• কমবন চিার প্রেম িযে েতা - যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন,  

• কমবন চিার বিতী  িযে েতা - কমপবক্ষ্ বতন মাস এিং যতক্ষ্ণ না আপবন তা কমবন চিবেন,  

• তৃতী  িযে েতা এিং কমবন চিার পরিতী িযে েতাগুবি - কমপবক্ষ্ ে  মাস এিং যতক্ষ্ণ না আপবন তা কমবন চিবেন,  

 

বনভেরশীি বশশুবিহীন পবরিাবরর জনয, গৃ্হস্থাবির অনুদান বনম্নরূপ হ্রাস করা হবি:  

• কমবন চিার প্রেম িযে েতা - কমপবক্ষ্ 90 বদন এিং যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন,  

• কমবন চিার বিতী  িযে েতা - কমপবক্ষ্ 150 বদন এিং যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন,  

• তৃতী  এিং পরিতী িযে েতাগুবি কমবন চিবত - কমপবক্ষ্ 180 বদন এিং যতক্ষ্ণ না আপবন তা কমবন চিবেন। 

 

যবদ আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র একজন কম েকতো বনধ োরণ কবরন কয আপবন ইোকৃতভাবি ভভি উপস্থাপন কবরবেন কয আপবন এমন একষ্টি 

প্রবতিন্ধকতা  ভভগ্বেন যা আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশ কনও ার ক্ষ্মতা সীবমত করবি, তাহবি আপনার অস্থা ী সহা তা অনুদান বকেভ  সমব র জনয 

হ্রাস করা হবত পাবর।  যবদ আপনাবক এই কারবণ বনবেদ্ধ করা হ , তাহবি কসই বনবেধাজ্ঞাষ্টি অিযাহত োকবি যতক্ষ্ণ না পয েন্ত আপবন কম েসংস্থাবনর 

প্রব াজনী তা কমবন চিবত ইেভ ক হন এিং ইোকৃতভাবি ভভি উপস্থাপনা করবিন না কয আপবন ককানও প্রবতিন্ধকতা  ভভগ্বেন।  (যবদ বচবকৎসা সংিান্ত প্রমাণ 

আপনার প্রবতিন্ধকতার দাবিবক সমে েন না কবর, তাহবি শুধু কসিা বনবজই এই ইবঙ্গত কবর না কয আপনার বিরুবদ্ধ বনবেধাজ্ঞা জাবর করা হবি।) 

 

খাতদয স্ট্যাতম্পর সুববিার জন্য: 

 

আপবন যবদ খাবদয েযাবম্পর সুবিধার জনয আবিদনকারী িা প্রাপক বহসাবি কাবজর বনিন্ধবনর প্রব াজনী তা কেবক অিযাহবত না কপব  োবকন তাহবি আপনাবক 

অিশযই:  

• একষ্টি চাকরী িা চাকরীর সবুযাবগ্র করফাবরি গ্রহণ করুন; 

• আপনার কাজ করার ক্ষ্মতার মূিযা বন অংশগ্রহণ করুন; 

• আপনার কম েসংস্থাবনর অিস্থা ও কাবজর জনয উপিব্ধতা সম্পবকেত তেয প্রদান করুন; 

• কাবজর ক্তি াকিাবপর অংশ বনন। 

 

আপবন্ যবদ উপতরর োবিকাভভক্ত প্রতয়াজন্ীয়োগুবি নিতন্ ন্া চতিন্ োহতি আপবন্ আপন্ার েুড স্ট্যাম্প সুববিাগুবি হারাতে পাতরন্। 

 

আপনাবক একজন কম ে বনিন্ধক বহবসবি গ্ণয করা হ  এিং আপনাঢ় কবম ের বনিন্ধবনর প্রব াজনী তাগুবি কমবন চিা আিশযক , যবদ না সামাক্তজক পবরবেিা 

আপনাবক মবন কবর: 

• 16 িেবরর কম অেিা 60 িের িা তার কিবশ ি সী; 

• মানবসক িা শারীবরক ভাবি অক্ষ্ম, চিাবফরা করবত পাবরন না, এতিা অসুস্থ িা আহত কয আপবন চাকবরর কায েকিাবপ অংশগ্রহণ করবত পারবিন না; 

• যুিরােী ভাবি অে ে সরিরাহ করা সামব ক সহা তার (TANF) কাবজর আিশযকতাগুবিঢ় সাবপক্ষ্ এিং তার অনুিতী;  আপনাবক TANF চাকবরর 

অবভজ্ঞতা  অযাসাইন করা হবি, ফুি েযাম্প সুবিধার কাবজর আিশযকতাগুবি কেবক এই োড় প্রবযাজয হবি না; 

• ে  িেবরর কম ি সী িাচ্চার পবরচয োর জনয দাব ত্বপ্রাপ্ত।  আপবন যবদ TANF কাবজর অবভজ্ঞতা  অংশগ্রহণ কবরন, ফুি েযাম্প কাবজর 

আিশযকতাগুবি কেবক এই োড় প্রবযাজয হবি না; 

• চিাবফরা করবত পাবরন না এমন একজন িযক্তির পবরচয োর জনয দাব ত্বপ্রাপ্ত; 

• কিকারত্ব বিমার সুবিধার (Unemployment Insurance Benefits) জনয আবিদন কবরবেন িা পাবেন এমন একজন িযক্তি যাবক কিকারবত্বর ক্ষ্বতপূরণ 

প্রক্তি ার অংশ বহবসবি চাকবরর জনয বনিন্ধন করবত হবি; 

• একষ্টি মাদক িা অযািবকাহবির বচবকৎসার কম েসূচীবত বন বমত অংশগ্রহণকারী এিং স্থানী  কসাশাি সাবভেবসস আবধকাবরক বনধ োরন কবরন কয আপবন 

হ  কাজ করবত অক্ষ্ম অেিা কম ে সংিান্ত ক্তি াকিাবপ িরাে করা িােিসমত হবি না;  

• একষ্টি স্বীকৃত সু্কি, প্রবশক্ষ্ণ কম েসূবচ িা উচ্চ বশক্ষ্ার প্রবতিাবন অন্তত অবধ েক সমব র জনয নবেভভি একজন বশক্ষ্ােী; 

• কযৌে প্রক্তি াকরণ বিধাবনর অধীবন পবরপূরক সুরক্ষ্া আ  (Supplemental Security Income, SSI) এিং ফুি েযাম্প সুবিধাবদ (Food Stamp 

Benefits)-এর জনয একজন আবিদনকারী, যতক্ষ্ণ না আপবন হ  পবরপূরক সুরক্ষ্া আব র (SSI) জনয কযাগ্য বহবসবি বনধ োবরত হন এিং এর ফবি, 

কাবজর বনিন্ধন কেবক অিযাহবত পান, অেিা পবরপূরক সুরক্ষ্া আব র (SSI) জনয অবযাগ্য বহবসবি বনধ োবরত হন; িা 

• 16 িা 17 িের ি সী একজন িযক্তি বযবন পবরিাবরর প্রধান নন িা বযবন কমপবক্ষ্ অধ ে-সমব র জনয ককাবনা সু্কবি িা কম েসংস্থান কপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহণ 

করবেন। 

 

েুড স্ট্যাম্প সুববিাবদর কায য বরােকরণ নিতন্ চিতে বযথ যোর জন্য বন্তষ্িাজ্ঞা: 

 

আপবন যবদ কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশগ্রহণ করা কেবক অিযাহবত না পান এিং উপবরাি প্রব াজনী তাগুবি কমবন না চবিন, তাহবি আপবন আপনার ফুি 

েযাম্প সুবিধাগুবি হারাবত পাবরন। আপবন আপনার সবুিধাগুবি কয সমব র জনয হারাবিন কসই সমব র বদর্ েয বনভের কবর আপবন কতিার কমবন চিবত িযে ে 

হব বেন তার উপর।  

• কমবন চিার প্রেম িযে েতা - কমপবক্ষ্ দুই মাস এিং যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন  

• বতন িেবরর সম কাবির মবধয কমবন চিার বিতী  িযে েতা - কমপবক্ষ্ চার মাস এিং যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন  

• বতন িেবরর সম কাবির মবধয কমবন চিার তৃতী  এিং তার পরিতী িযে েতাগুবি - কমপবক্ষ্ ে  মাস এিং যতক্ষ্ণ না আপবন কমবন চিবেন 
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েুড স্ট্যাম্প সুববিাবদর নয প্রাপকগণ বন্ভযরশ্ীি োড়া সক্ষি প্রািবয়স্ক (Able-Bodied Adults without Dependents, ABAWDs) োতদর জন্য 

অবেবরক্ত প্রতয়াজন্ীয়োগুবি: 

 

আপবন যবদ একজন কাবজর বনিন্ধক হন, তাহবি আপনাবক অবতবরি ফুি েযাম্প সুবিধাবদর কযাগ্যতার প্রব াজনী তাও পরূণ করবত হবত পাবর যবদ না 

আপবন: 

• 18 িেবরর কম অেিা 50 িের িা তার কিবশ ি সী; 

• গ্ভেিতী; 

• কয ককানও প্রাপ্তি স্ক (একজন বপতা-মাতা সহ) বযবন একষ্টি ফুি েযাম্প পবরিাবর িসিাস কবরন কযখাবন একজন সদবসযর ি স 18 িেবরর 

কম।  

• একষ্টি শারীবরক িা মানবসক সীমািদ্ধতার কারবণ মাবস অন্তত 80 র্ণ্টার জনয কাজ করবত অপারগ্ হন; 

 

আপবন যবদ একজন কাবজর বনিন্ধক হন এিং উপবরর বতনষ্টি কারবণর একষ্টির উপর বভবি কবর োড় না পান, তাহবি আপবন প্রবত 36 মাবস বতন মাবসর জনয 

ফুি েযাম্প সুবিধাবদ পাও ার কযাগ্য হবিন যবদ না আপবন: 

− মাবস কমপবক্ষ্ 80 র্ন্টা কাজ কবরন; িা 

− স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ কতৃেক মাবস কমপবক্ষ্ 80 র্ন্টা অনুবমাবদত একষ্টি কম ে কপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহণ কবরন; িা 

− কাবজর অবভজ্ঞতার দাব ত্ব পবুরাপুবর কমবন চবিন। 

 

আপবন যবদ বতন মাবসর সীমার িাইবর ফুি েযাম্প সুবিধাবদ কপবত চান, তাহবি আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক অিশযই আপনার জনয একষ্টি 

কযাগ্যতা অজেবনর কাজ িা প্রবশক্ষ্বণর সবুযাগ্ উপিব্ধ করবত হবি। কাজ িা প্রবশক্ষ্বণর কী সবুযাগ্ উপিব্ধ রব বে তা বনব  আবিাচনা করবত আপনার কমীর 

সাবে কযাগ্াবযাগ্ করুন। 

 

আপবন যবদ ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয আপনার কযাগ্যতা হারান কারণ আপবন বতন িা তবতাবধক মাস ধবর উপবরর প্রব াজনী তাগুবি পরূণ কবরনবন, এিং কয 

সম কািীন আপবন ফুি েযাম্প সুবিধাবদ কপব বেন, আপবন আিার ফুি েযাম্প সুবিধাবদ কপবত শুরু করবত পাবরন, যবদ অনযো  কযাগ্য হন, আপবন 30 বদবনর 

সম কাবির জনয প্রব াজনী তা পরূণ করার পবর িা যবদ এষ্টি প্রদবশ েত কবরন কয আপবন ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয আপনার আবিদবনর পবর 30 বদবনর মবধয 

এষ্টি করবিন।  তারপবর ফুি েযাম্প সুবিধাবদ পাও া চাবিব  যাও ার জনয আপনাবক ককানও কাবজর কপ্রাগ্রাবম কাজ করবত িা অংশগ্রহণ করবত হবি। 

 

আপবন ককানও কপ্রাগ্রাবম কাজ কবর িা অংশগ্রহণ কবর ফুি েযাম্প সুবিধাবদর জনয আপনার কযাগ্যতা পুনরা  প্রবতষ্টিত করার পবর, যবদ আপবন আপনার 

চাকবর হারান িা আপনার বনধ োবরত কপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহণ করবত অক্ষ্ম হন, তাহবি আপবন ককানও কাবজর কপ্রাগ্রাবম কাজ িা অংশগ্রহণ না কবর একই 36 

মাবসর সম কাবি অবতবরি বতন মাস পয েন্ত ফুি েযাম্প সুবিধাবদ পাও ার কযাগ্য হবত পাবরন। 

 

বচবকৎসাগে সহায়োর জন্য: 

 

বচবকৎসাগ্ত সহা তার ককানও কম েসংস্থাবনর প্রব াজনী তা কনই।  তবি, প্রবতিন্ধী কম েজীিী িযক্তিবদর জনয কমবিবকি িাই-ইন কপ্রাগ্রাবমর জনয কযাগ্য হবত, 

একজন িযক্তিবক অিশযই কাবজ বনযিু োকবত হবি। 

 

10. বশ্শু পবরচয যার সাতথ সম্পবকযে দাবয়ত্বসিহূ 

 

একজন বশশু পবরচয ো প্রদানকারীর সন্ধান্ করা এবং বন্ব যাচন্ করা আপনার দাব ত্ব। আপনাবক অিশযই বশশু পবরচয োর পবরবেিাগুবির িযব র কয ককানও 

পাবরিাবরক অংশ অবিিবম্ব প্রদান করবত হবি। 

 

অস্থায়ী সহায়ো প্রাপকতদর জন্য: 

 

কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশগ্রহণ করার জনয আপনার যবদ বশশু পবরচয োর প্রব াজন হ  এিং বশশু পবরচয ো প্রদানকারী খুাঁবজ কপবত অক্ষ্ম হন, তাহবি 

আপনাবক অিশযই: 

• আপনার কমীবক জানাবত হবি কয একজন প্রদানকারী খুাঁবজ পাও ার জনয আপবন কী কবরবেন এিং একজন প্রদানকারী খুাঁবজ পাও ার জনয সহা তা 

কচব  বনবত হবি। 

• আপনার কমী িা আপনাবক একজন প্রদানকারী খুাঁবজ কপবত সহা তা করবে এমন অনযানয কপ্রাগ্রামগুবি আপনাবক কয সমে করফাবরিগুবি কদ  

কসগুবি অনুসরণ করবত হবি।  এর অে ে আপনার অিশযই কস সকি প্রদানকারীর সাবে কযাগ্াবযাগ্ করবত হবি িা সাক্ষ্াৎ করবত হবি যাবদর কাবে 

আপনাবক করফার করা হব বে যতক্ষ্ণ না আপবন যোযে, অযাবেসবযাগ্য, উপযুি এিং সাশ্র ী মূবিযর একজন প্রদানকারী চ ন করবত সক্ষ্ম হন। 

• আপবন যবদ আপনার করফার করা সকি প্রদানকারীর সাবে কযাগ্াবযাগ্ কবরন এিং এখনও এই প্রদানকারীবদর মবধয কাউবক কিবে বনবত সক্ষ্ম না হন, 

তাহবি আপনার অিশযই আপনার কমীবক বিবখতভাবি জানাবত হবি কয আপবন ককান প্রদানকারীবদর সাবে কযাগ্াবযাগ্ কবরবেন এিং কখন এিং ককন 

আপবন এই প্রদানকারীবদর মবধয কাউবক কিবে কননবন। আপনার কারণগুবির মবধয অিশযই বনম্নবিবখতগুবির মবধয একষ্টি অন্তভভ েি োকবত হবি: 

 

- প্রদানকারী প্রব াজনী  বদন িা র্ন্টার জনয কখািা বেি না িা আপনার সন্তাবনর বিবশে প্রব াজবনর যত্ন বনবত পাবরবন। 

- আপবন গ্াবড় িা পািবিক পবরিহবনর মাধযবম প্রদানকারীর কাবে কযবত পাবরনবন। 

- কসই প্রদানকারী আপনার িাবড় িা কাবজর ক্তি াকিাপ কেবক "যকু্তিসঙ্গত দরূবত্বর" মবধয অিবস্থত বেবিন না।   প্রবতষ্টি স্থানী  সামাক্তজক 

পবরবেিা বিভাবগ্র জনয "যুক্তিসঙ্গত দরূত্ব"-এর একষ্টি বভন্ন অে ে রব বে।  স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র আপনাবক অিশযই জানাবত 

হবি কয আপনার কজিা  যুক্তিসঙ্গত দরূবত্বর অে ে কী। 

- কয িনু্ধ, আত্মী -স্বজন িা প্রবতবিশীবদর িযাপাবর আপবন বিবিচনা কবরবেন িা কযাগ্াবযাগ্ কবরবেন তারা অনুপযিু বেবিন। 

 

• আপবন যবদ কদখান কয আপবন ককানও প্রদানকারীবক সনাি করবত অক্ষ্ম, তাহবি আপনার কমীর অিশযই আপনাবক দুষ্টি প্রদানকারীর বিকল্প বদবত 

হবি।  এই বিকল্পগুবির মবধয অন্তত একষ্টি অিশযই এমন একজন বশশু পবরচয ো প্রদানকারী হবত হবি বযবন বনউ ই কে রাজয িা বনউ ই কে শহবরর স্বাস্থয 

ও মানবসক স্বাস্থযবিবধ বিভাগ্ (New York City Department of Health and Mental Hygiene)-এ িাইবসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত।  আপনার অিশযই এই 

প্রদানকারীবদর মবধয একজন কিবে বনবত হবি িা কদখাবত হবি ককন তারা যোযে, অযাবেসবযাগ্য, সাশ্র ী মূবিযর িা উপযুি ন । 
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• আপনার কাবজর ক্তি াকিাপ কেবক েভ ষ্টির সম  আপনার অিশযই একজন বশশু পবরচয ো প্রদানকারীর সন্ধান চাবিব  কযবত হবি এিং সমে 

করফাবরিগুবি অনুসরণ করবত হবি। 

• আপবন যবদ কদখাবত না পাবরন কয আপবন ককানও প্রদানকারীবক সনাি করবত পাবরনবন এিং আপনাবক কদও া প্রদানকারীবদর দুষ্টি বিকল্প যোযে, 

অযাবেসবযাগ্য, সাশ্র ী িা উপযুি বেি না, তাহবি আপবন যবদ আপনার কাবজর ক্তি াকিাবপ অংশগ্রহণ করবত িযে ে হন তাহবি আপনার অস্থা ী 

সহা তা (Temporary Assistance)-এর নগ্দ অনুদান হ্রাস পাবি। 

 

11. বশ্শু এবং স্বািী/স্ত্রীর সহায়ো সম্পবকযে দাবয়ত্ব 

 

বশশু পবরচয ো গ্রহণ করবেন এমন একজন অস্থা ী সহা তার আবিদনকারী িা প্রাপক বহবসবি, আপনার অিশযই বপতৃত্ব প্রবতিা এিং বনম্নরূপ সহা তা সংগ্রবহ 

আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি: 

 

সহায়ো সংগ্রহ – অস্থায়ী সহায়ো  

 

যখন আপবন অস্থা ী সহা তার জনয একষ্টি আবিদবন স্বাক্ষ্র কবরন এিং যতক্ষ্ণ পয েন্ত আপবন অস্থা ী সহা তা পান, আপবন আপনার িা যার জনয আপবন 

আবিদন করবেন িা অস্থা ী সহা তা পাবেন এমন অনয কাবরার পাওনা ককানও সহা তা প্রদান পাও ার অবধকার আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র 

কাবে বফবরব  কদন।   

 

এর অে ে হি যতক্ষ্ণ আপবন অস্থা ী সহা তা পাবিন, স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র িতেমান সহা তা এিং অতীবতর িাবক সহা তা (বতকয়া) পাও ার 

অবধকার রব বে।  

 

আপবন যবদ সহা তা িা বপতৃবত্বর আবদশ োড়াই সরাসবর আপনাবক প্রদান করা সহা তা পান, তাহবি আপনার অিশযই কসই অে ে আপনার স্থানী  সামাক্তজক 

পবরবেিা বিভাবগ্ জানাবত হবি।  

 

কয ককানও সংগ্রহ আপনাবক এিং আপনার সন্তানবদর প্রদান করা সহা তার জনয স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক পবরবশাধ করবত িযিহার করা হবি, 

"পাস-থ্রু" অে ে প্রদান িা অবতবরি সহা তার অে ে প্রদান িযতীত।  ("আপন্ার অবিকার", িারা 10, সহায়ো পাস-থ্রু সম্পবকযে অবিকার এবং অবেবরক্ত 

সহায়োর অথ য প্রদান্-অস্থায়ী সহায়ো" নদখুন্।) 

 

এমনবক আপনার অস্থা ী সহা তার ককস িন্ধ হও ার পবরও, আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র কাবে কখনও কখনও অতীবতর িাবক সহা তার 

(বতকয়া) অবধকার োকবি। এর অে ে হি কয আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ এই অে ে সংগ্রহ করার জনয আইবন িযিস্থা কনবি। 

 

একজন অস্থায়ী সহায়োর আবিদনকারী িা প্রাপক বহবসবি, আপনার অিশযই আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ 

ইউবনি (Child Support Enforcement Unit)-এর সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি, যবদ ন্া আপনার তা না করার জনয উপযিু কারণ োবক। আপবন যবদ মবন 

কবরন কয আপনার সহবযাবগ্তা না করার জনয একষ্টি ভাি কারণ রব বে ("ভাি কারণ দাবব"), তাহবি আপনাবক অিশযই আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাগ্বক জানাবত হবি।   

 

আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার "ভাি কারতণর দাবব" অনুবমাবদত করবি যবদ:  

• বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে আপনার সহবযাবগ্তার ফবি আপনার িা আপনার সন্তানবদর শারীবরক িা মানবসক ক্ষ্বত করার সম্ভািনা 

রব বে;  

• অজাচার িা ধে েবণর কারবণ হও া গ্ভোিস্থা কেবক আপনার বশশু এবসবে; 

• আপবন আপনার সন্তানবক দিক কদও ার জনয একষ্টি অনুবমাবদত দিক গ্রহণ সংস্থার সাবে কাজ করবেন। 

 

আপনাবক আপনার প্রািন স্বামী/স্ত্রী িা সন্তাবনর বপতা-মাতা সম্পবকে যতিা সম্ভি তেয এিং/অেিা িকুবমবন্টশন প্রদান করবত িিা হবি, কযমন কসই িযক্তির 

সামাক্তজক সুরক্ষ্া নম্বর, জন্মতাবরখ, ষ্টিকানা, বনব াগ্কতোর নাম এিং ষ্টিকানা এিং বপতৃত্ব িা সহা তা ক্তি াকিাপ সম্পবকেত ককানও আদািবতর তেয। এই তেয 

এগুবি করবত িযিহার করা হবি:  

• বিিাহিন্ধবনর িাইবর জন্ম গ্রহণ করা প্রবতষ্টি বশশুর বপতৃত্ব প্রবতিা করা;  

• প্রবতষ্টি বশশুর 21 িের ি স না হও া পয েন্ত প্রবতষ্টি বশশুর অ-রক্ষ্ণশীি বপতা-মাতার কাে কেবক বশশু সহা তা পাও া;  

• আপনার সহা তার অে ে প্রদানগুবি স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র সহা তা সংগ্রহ ইউবনবি (Support Collections Unit) বফবরব  কদও ার 

িযিস্থা করা।  

 

তেয িা িকুবমবন্টশন প্রদান করবত এিং   কয ককানও আদািবতর কায েিবম আপনাবক বশশু সহা তা অবফবস প্রব াজন অনুযা ী উপবস্থত হবত হবি।  আপবন 

যবদ মবন কবরন কয এই প্রব াজনী তাগুবির মবধয ককানওষ্টি কমবন চিার ফবি আপবন িা আপনার সন্তানরা গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ ঝুাঁ বকবত পড়বিন, তাহবি 

আপবন এই প্রব াজনী তা কেবক অস্থা ী োবড়র কযাগ্য হবত পাবরন।  োড় কপবত, আপনাবক অিশযই গ্াহেস্থয সবহংসতার ক্তিবনং ফম েষ্টি সমূ্পণ ে করবত হবি িা 

আপনার কমীবক অিবহত করবত হবি কয আপবন একষ্টি মূিযা বনর জনয একষ্টি গ্াহেস্থয সবহংসতার কযাগ্াবযাগ্ কদখবত চান। 

 

একষ্টি "ভাি কারণ দাবি" না োকার ক্ষ্াবত্র, যবদ আপবন বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে সহবযাবগ্তা না কবরন, তাহবি আপনার অস্থা ী সহা তা 

অনুদান অসেবতর প্রবতষ্টি র্িনার জনয 25% হ্রাস করা হবি, এিং আপনার সন্তানবদর জনয কয ককানও অস্থা ী সহা তা অনয এক িযক্তিবক প্রদান করা কযবত 

পাবর, যাবক "সুরক্ষািূিক প্রদান্কারী" িিা হ ।  

 

আপবন যবদ আপনার "ভাি কারণ দাবি" সম্পবকেত আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্র ককানও ক্তি াকিাবপর সাবে একমত না হন, তাহবি আপবন 

একষ্টি কনফাবরন্স এিং নযাযয শুনাবনর জনয অনুবরাধ করবত পাবরন ("আপন্ার অবিকার", িারা 5 "কন্োতরন্স এবং ন্যাযয শুন্াবন্" নদখুন্)। 
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বশ্শু সহায়োয় সহতযাবগো – স্বল্প আতয়র বশ্শু পবরচয যা সহায়োর জন্য প্রতয়াজন্ীয় ন্য় 

 

বশশু পবরচয োর সহা তা পাও ার জনয বশশু সহা তা অনুসরণ করার প্রব াজন কনই।  তবি, বপতৃত্ব প্রবতিা এিং আবে েক সংস্থান রব বে এমন বপতা-মাতাবদর 

উপর বশশুবদর সহা তা করার জনয দাব ত্ব স্থাপন করা পাবরিাবরক স্ববনভেরতা এিং অে েননবতক বনরাপিার বদবক একষ্টি পদবক্ষ্প প্রদান কবর।   বনউ ই কে 

রাবজযর একক বপতা-মাতার পবরিাবরর জনয বশশু সহা তা আব র একষ্টি গুরুত্বপূণ ে উৎস। রক্ষ্ণশীি বপতা-মাতার উপাজেবনর পাবশ, বশশু সহা তা বনম্ন আব র 

পবরিারগুবির জনয আব র বিতী  িহৃিম উৎস।  অনুপবস্থত বপতা-মাতার কাে কেবক আপনার সন্তাবনর জনয বশশু সহা তা আ  এিং ককানও স্বাস্থয কসিা িীমা 

সুবিধাবদ পাও া আপনার পবরিাবরর ভাি োকার জনয গুরুত্বপূণ ে। 

 

প্রবতষ্টি স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা কজিার একষ্টি বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনি (Child Support Enforcement Unit , CSEU) রব বে যারা আপনার সন্তাবনর 

বপতৃত্ব প্রবতিা  সহা তা করবি।  CSEU আপনাবক পাবরিাবরক আদািবত একষ্টি আবিদন জমা করবত সহা তা করি কযষ্টি বনম্নবিবখত বশশু সহা তা 

বনবদেবশকার উপর বভবিক হ ।  বশশু সহা তা আপনার বশশু পবরচয োর বকেভ  খরচ িহন করবত পাবর।  এোড়াও, CSEU বনক্তিত করবি কয আপবন কয বশশু 

সহা তা পাও ার অবধকারী তা পান এিং আপনাবক অনিতবনক সহা তা সংগ্রবহর জনয পাবরিাবরক আদািবত একষ্টি আবিদন জমা বদবত সহা তা করবি।   

আপনার অনুবরাবধ CSEU আপনার সহা তার আবদশষ্টি পয োবিাচনা করবি এিং কযাগ্য হবি বশশু সহা তার পবরমাণষ্টিবত জীিনযাত্রার সমন্বব র িয  প্রব াগ্ 

করবি। 

 

অ-কহফাজবত বপতা-মাতা বনউ ই কে রাবজয োকুক িা না োকুক তা বনবি েবশবে আপবন এই পবরবেিাগুবি পাবিন।  আপবন যবদ কখনও অভািী পবরিারগুবির জনয 

অস্থা ী সহা তা (Temporary Assistance for Needy Families) গ্রহণ না কবর োবকন বশশু সহা তা প্রবত িের 1 অবোির কেবক শুরু হও া 12 মাবসর 

সম কাবি আপনার জনয কমপবক্ষ্ 500 মাবকেন িিার সংগ্রহ কবর োবক তাহবি কয ককানও িেবর বশশু সহা তা পবরবেিাবদ কপবি 25 মাবকেন িিাবরর িাবে েক 

পবরবেিা বফ প্রব াগ্ করা হবি এিং।  

 

 বশ্শু সহায়ো নরোতরি এবং সংগ্রহ-েস্ট্ার নকয়ার 

 

আপবন যবদ কস্বো  আপনার সন্তানবক ফোর কক াবর রাবখন, অেিা আপনার সন্তানবক সবরব  কনও া হ  এিং ফোর কক াবর রাখা হ  এিং আপবন 

সন্তাবনর বজবিক বপতা-মাতা, সৎ বপতা-মাতা িা দিককারী বপতা-মাতা হন, তাহবি আপনার অিশযই স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা কজিার সাবে সহবযাবগ্তা 

করবত হবি যাবত কজিা বনধ োরণ করবত পাবর কয এমন ককানও পবরবস্থবত রব বে বকনা যা আপনাবক স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা কজিার বশশু সহা তা 

প্রব াগ্করণ ইউবনবি করফার করবত বনবেধ করবি।  যবদ এই ধরবনর ককানও পবরবস্থবত না োবক, তাহবি আপনার অিশযই তৃতী  পবক্ষ্র স্বাস্থয িীমার তেয সহ 

অনুবরাধ করা তেয প্রদান করবত হবি এিং ককানও প্রব াজনী  িকুবমবন্টশন প্রদান করবত সহবযাবগ্তা করবত হবি এিং আপনার সন্তাবনর ফোর কক াবরর 

িযব  অিদান রাখার জনয আপনার একষ্টি আইবন িাধযিাধকতা রব বে। 

 

কয পবরবস্থবত িা শতেগুবি বশশু সহা তা  করফাবরি বনবেদ্ধ কবর: 

 

(1) যখন উপযিু সামাক্তজক পবরবেিা কম েকতো বনধ োরণ কবরন কয এই ধরবনর করফাবরি কসই বশশুর স্বাস্থয, সরুক্ষ্া িা কিযাবণর উপর বিরূপ প্রভাি কফিবি যার 

পক্ষ্ কেবক এই ধরবনর অে ে প্রদান করা হবি িা কসই বশশুর পবরিাবরর অনযানয িযক্তিবদর িা বশশুর বনব াবগ্র বদবর্ েযর উপর বিরূপ প্রভাি কফিবি িা 

ফোর কক ার কেবক অিযাহবত কপবি কসই বশশুর িাবড় বফবর যাও ার ক্ষ্মতাবক ক্ষ্বতগ্রস্থ করবি; িা 

(2) যখন বিিাহিন্ধবনর িাইবর জন্মগ্রহণ করা এক বশশুবক তার মাতা িা বপতার িারা আত্মসমপ েণ করা হ  এিং উপযুি সামাক্তজক পবরবেিা কম েকতো িারা 

তাবক গ্রহণ করা হ , তাহবি কসই আত্মসমপ েণকারী বপতা-মাতাবক অিশযই সামাক্তজক পবরবেিা কজিার বশশু সহা তা প্রব াগ্কারী ইউবনবি কপ্ররণ করা 

উবচত ন ; িা 

(3) একজন দিক গ্রহণ না করা স্বামী/স্ত্রীর কক্ষ্বত্র, যখন একজন দিক গ্রহণ না করা স্বামী/স্ত্রী বিবেবদর একষ্টি বিবখত চভ ক্তি অনুযা ী দিক গ্রহণকারী 

স্বামী/স্ত্রীর কেবক পেৃকভাবি িাস করবেন িা যখন একজন দিক গ্রহণকারী স্বামী/স্ত্রীর একষ্টি দিক প্রক্তি া শুরু করার আবগ্ কমপবক্ষ্ বতন িের ধবর 

একজন দিক না গ্রহণ করা স্বামী/স্ত্রী তার কেবক পৃেকভাবি িসিাস করবেন। 

  

বশ্শু সহায়ো সহতযাবগো - বচবকৎসাগে  সহায়ো  

 

যখন আপবন বনবজর জনয বচবকৎসাগ্ত সহা তা কপবত চান এিং আপবন আপনার 21 িেবরর কম ি সী সন্তাবনর জনযও আবিদন করবেন, এিং সন্তাবনর অনয 

বপতা-মাতা সন্তাবনর সাবে িাস করবেন না িা সন্তাবনর বচবকৎসাগ্ত বিবি সহা তা করবিন না, তখন আপনার অিশযই আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা 

বিভাবগ্র বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি।  আপবন যবদ গ্ভেিতী হন, অেিা এষ্টি আপনার গ্ভোিস্থার কশে মাবসর পবর দুই 

মাবসর মবধয হ  অেিা আপবন ককিি সন্তাবনর জনয আবিদন করবেন, তাহবি এষ্টির প্রব াজন কনই। আপনার সন্তাবনর বচবকৎসাগ্ত বিি পবরবশাবধর জনয অ-

কহফাজবত বপতা-মাতার কাে কেবক সাহাযয পাও ার কচিা করার জনয আপনাবক বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি, এিং যবদ 

আপনার সন্তান বিিাহিন্ধবনর িাইবর জন্ম গ্রহণ কবর োবক, তাহবি তার বপতৃত্ব প্রবতিার জনয। 

 

আপনাবক ককিি মাত্র বচবকৎসা সহা তা অনুসরণ করবত হবি।  আপনার একজন অ-কহফাজবত বপতা-মাতার কাে কেবক নগ্দ সহা তার জনয আপনার 

অবধকারগুবি স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিার বিভাবগ্ অনুসরণ িা িরাে করার প্রব াজন কনই।  আপবন যবদ আপনার সন্তাবনর জনয বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয 

আবিদন করবেন, তাহবি বপতৃত্ব প্রবতিা করা  আপবন সহবযাবগ্তা না করবি আপনার সন্তাবনর কযাগ্যতা প্রভাবিত হবি না। 

 

আপনার অিশযই বচবকৎসাগ্ত বিি িা স্বাস্থয িীমার জনয অে ে সংগ্রবহর অবধকার আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাবগ্ বফবরব  বদবত হবি। এোড়াও 

আপনার এিং আপনার সন্তানবদর জনয আইনগ্তভাবি দা ী িযক্তিবদর কাে কেবক স্বাস্থয িীমা এিং বচবকৎসাগ্ত বিবির জনয অে ে কপবত আপনার অিশযই এই 

বিভাবগ্র সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি।  

 

একজন বচবকৎসাগ্ত সহা তার আবিদনকারী িা প্রাপক বহবসবি, আপনার অিশযই বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি যবদ ন্া 

আপনার কাবে তা না করার উপযিু কারণ োবক। আপবন যবদ মবন কবরন কয আপনার সহবযাবগ্তা না করার জনয একষ্টি ভাি কারণ রব বে ("ভাতিা কারণ 

দাবব") তাহবি আপনার অিশযই আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্বক তা জানাবত হবি। আপনার স্থানী  সামাক্তজক পবরবেিা বিভাগ্ আপনার "ভাি 

কারতণর দাবব" অনুবমাবদত করবি যবদ:  

• বশশু সহা তা প্রব াগ্করণ ইউবনবির সাবে আপনার সহবযাবগ্তার ফবি আপনার িা আপনার সন্তানবদর শারীবরক িা মানবসক ক্ষ্বত করার সম্ভািনা 

রব বে;  

• অজাচার িা ধে েবণর কারবণ হও া গ্ভোিস্থা কেবক আপনার বশশু এবসবে; িা 

• আপবন আপনার সন্তানবক দিক কদও ার জনয একষ্টি অনুবমাবদত দিক গ্রহণ সংস্থার সাবে কাজ করবেন।  
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আপনাবক আপনার সন্তাবনর অ-কহফাজবত বপতা-মাতা সম্পবকে যতিা সম্ভি তেয এিং/অেিা িকুবমবন্টশন প্রদান করবত িিা হবি, কযমন কসই িযক্তির 

সামাক্তজক সুরক্ষ্া নম্বর, জন্মতাবরখ, ষ্টিকানা, বনব াগ্কতোর নাম এিং ষ্টিকানা এিং বপতৃত্ব িা সহা তা ক্তি াকিাপ সম্পবকেত ককানও আদািবতর তেয।  

 

এই তেয এগুবি করবত িযিহার করা হবি:  

• যখন সন্তাবনর ি স কমপবক্ষ্ দইু মাস তখন বিিাহ কেবক জন্ম কনও া কসই প্রবতষ্টি বশশুর বপতৃবত্বর প্রবতিা করুন আপবন যাবদর জনয আবিদন 

করবেন িা বচবকৎসাগ্ত সহা তা পাবেন; িা 

• প্রবতষ্টি বশশুর ি স 21 িের না হও া পয েন্ত প্রবতষ্টি বশশুর অ-রক্ষ্ণশীি বপতামাতার কাে কেবক স্বাস্থয িীমা এিং বচবকৎসাগ্ত বিবির জনয অে ে পান। 

 

তেয িা িকুবমবন্টশন সরিরাহ করবত এিং কয ককানও আদািবতর কায েিবম আপনাবক বশশু সহা তার অবফবস প্রব াজন মবতা উপবস্থত হবত হবি। 

 

আপবন যবদ চাইল্ড সাবপািে এনবফাস েবমন্ট ইউবনবির সাবে সহবযাবগ্তা না কবরন, তাহবি আপবন বনবজর জনয বচবকৎসাগ্ত সহা তা কপবত পারবিন না, যবদ না 

আপনার সহবযাবগ্তা না করার জনয "ভাতিা কারণ" োবক, অেিা আপবন গ্ভেিতী হন, অেিা এষ্টি আপনার গ্ভোিস্থা কশে হও ার মাবসর পবর দইু মাবসর মবধয। 

 

বশ্শু সহায়োর উতপক্ষা - বচবকৎসাগে সহায়ো  

 

সাধারণত, প্রবত মাবস সংগৃ্হীত িতেমান বশশু সহা তার প্রেম 50.00 মাবকেন িিাবরর গ্ণনা করা হ  না যখন সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ বসদ্ধান্ত 

কন  কয আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তা কপবত পাবরন বকনা।   যখন ককানও বশশুবক অন্ধ প্রতযব ত িা অক্ষ্ম প্রতযব ত করা হ , তখন অনুপবস্থত বপতামাতার কাে 

কেবক বশশুষ্টি কয ককানও সহা তা প্রদাবনর এক তৃতী াংশ গ্ণনা করা হ  না।  

 

বন্তজতক সিথ যন্ করুন্ 

 

আপনাবক একজন অনুপবস্থত স্পাউস িা, কযখাবন প্রবযাজয, একজন প্রািন স্পাউবসর কাে কেবক বচবকৎসাগ্ত সহা তার অনুসরবণ সহবযাবগ্তা করবত হবি।  

আপনাবক আমাবদর িিবত হবি কয ককানও স্পাউস িা প্রািন স্পাউসবক আপনার বচবকৎসাগ্ত বিি পবরবশাধ করবত িা আপনাবক স্বাস্থয িীমা কভাবরজ 

সরিরাহ করবত সহা তা করবত হবি বকনা িা হবত পাবর।  আপবন গ্ভেিতী না হবি আপনাবক অিশযই তা করবত হবি যবদ না কয মাবস আপনার গ্ভোিস্থা কশে 

হব বেি তার দইু মাবসর মবধয হ  অেিা আপনার সহবযাবগ্তা না করার "ভাতিা কারণ" োবক। 

 

আপবন্ যবদ আপন্ার "ভাি কারতন্র দাবব" সম্পবকযে আপন্ার সািাজজক পবরতষ্বার স্থান্ীয় ববভাতগর নকান্ও জিয়াকিাতপর সাতথ একিে ন্া হন্ োহতি 

আপবন্ একটি সতিিন্ এবং ন্যাযয শুন্াবন্র জন্য জজজ্ঞাসা করতে পাতরন্। ("আপন্ার অবিকার", িারা 5 "সতিিন্ এবং ন্যাযয শুন্াবন্।" নদখুন্) 

 

12. অস্থায়ী সহায়োর জন্য অযািতকাহি এবং পদাতথ যর অপবযবহাতরর জিবন্ংতয়র প্রতয়াজন্ীয়ো সম্পূণ য করার দাবয়ত্ব  

 

অস্থা ী সহা তার জনয প্রাপ্তি ষ্ক পবরিাবরর প্রধান আবিদনকারী এিং প্রাপকবদর অিশযই অযািবকাহি এিং পদাে ে অপিযিহার ক্তিবনং প্রশ্নািিী সমূ্পণ ে করবত 

হবি।  প্রশ্নািিীষ্টি সমূ্পণ ে করার পবর, আপনার অযািবকাহি িা মাদক দ্রবিযর অপিযিহাবরর সমসযা আবে বকনা তা বনধ োরণ করার জনয একষ্টি আনুিাবনক 

মূিযা বনর জনয আপনাবক একষ্টি প্রমাণপত্রাবদযুি অযািবকাহবিজম এিং পদাে ে অপিযিহাবরর পরামশ েদাতার (CASAC) কাবে কযবত হবত পাবর।  মূিযা ন 

কশে করার পবর সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ বনধ োরণ করবি ককান বচবকৎসার প্রব াজন হবি, যবদ োবক।  যবদ এষ্টি বনধ োরণ করা হ  কয একষ্টি 

বচবকৎসার কপ্রাগ্রাম প্রব াজন, তাহবি আপনাবক অিশযই বচবকৎসার তেয প্রকাবশর জনয একষ্টি সেবতর ফবম ে স্বাক্ষ্র করবত হবি এিং অিশযই আপনার 

সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্ আপনার বচবকৎসার অগ্রগ্বতর সাবে সেবত িকুবমন্ট করবত হবি। 

 

আপবন যবদ বিশ্বাস কবরন কয অযািবকাহি এিং পদাবে ের অপিযিহাবরর মূিযা ন িা বচবকৎসা কমবন চিা আপনাবক িা আপনার সন্তানবদর গ্াহেস্থয সবহংসতার 

কারবণ ঝুাঁ বকবত কফিবি, তাহবি আপবন এই প্রব াজনী তার কেবক সামব ক োবড়র জনয কযাগ্য হবত পাবরন।  োড় কপবত, আপনাবক অিশযই গ্াহেস্থয সবহংসতার 

ক্তিবনং ফম েষ্টি সমূ্পণ ে করবত হবি িা আপনার কমীবক অিবহত করবত হবি কয আপবন একষ্টি মূিযা বনর জনয একষ্টি গ্াহেস্থয সবহংসতার কযাগ্াবযাগ্ কদখবত চান। 

 

আপবন যবদ ক্তিবনং িা মূিযা বনর প্রক্তি া  অংশ বনবত িযে ে হন িা বচবকৎসার কপ্রাগ্রাম কেবক তেয প্রকাশ করবত সেবতর ফবম ে স্বাক্ষ্র করবত িযে ে হন তাহবি 

আপবন অস্থা ী সহা তার জনয কযাগ্য হবিন না এিং আপনার পবরিাবরর অস্থা ী সহা তার অনুদান হ্রাস করা হবি।   সরুক্ষ্ার কনি সহা তার কপ্রাগ্রাম অনযো  

কযাগ্য পবরিাবরর সমে সদসযবদর সবুিধাগুবি সরিরাহ করবি। 

 

যবদ আপবন এগুবি করবত িযে ে হন: 

• প্রব াজনী  বচবকৎসা  অংশগ্রহণ িা সমূ্পণ ে করা ;  

• বচবকৎসার সেবত িকুবমন্ট করবত; িা 

• সামাক্তজক পবরবেিাগুবি কয কজিা আপনার জনয উপযুি বনধ োরণ কবর কসই বচবকৎসাগ্ত কপ্রাগ্রাবম কযাগ্ বদন; 

 

আপনাবক অস্থা ী সহা তা পাও ার কেবক অনুবমাদন কদও া হবত পাবর।  এোড়াও, আপবন যবদ সমূ্পণ ে হও ার আবগ্ একষ্টি আিাবসক বচবকৎসার কপ্রাগ্রাম কেবড় 

যান, আপবন ককানও িযক্তিগ্ত প্রব াজনী তার ভাতা (personal needs allowance, PNA) পাবিন না যা আপবন বচবকৎসার কপ্রাগ্রাবম োকাকািীন জমা হব বেি।  

 

13. বচবকৎসাগে সহায়োর জন্য অযািতকাহি এবং পদাতথ যর অপবযবহাতরর জিবন্ং সম্পূণ য করার দাবয়ত্ব 

 

বকেভ  বচবকৎসাগ্ত সহা তার আবিদনকারী এিং প্রাপকবদর অযািবকাহি এিং পদাবে ের অপিযিহাবরর ক্তিবনং, মিূযা ন এিং বচবকৎসার প্রব াজনী তা কমবন 

চিবত হবি। বনম্নবিবখত বচবকৎসাগ্ত সহা তার আবিদনকারীবদর এিং প্রাপকবদর অিশযই এই অযািবকাহি এিং পদাবে ের অপিযিহাবরর প্রব াজনী তা পূরণ 

করবত হবি: একজন িযক্তি যার ি স 21 কেবক 65 িেবরর মবধয এিং গ্ভেিতী, প্রতযব ত অন্ধ িা প্রতযব ত প্রবতিন্ধী ন  ; একজন গ্ভেিতী মবহিার স্বামী িা 

কপ্রবমক যার পবরিাবর অনয ককানও সন্তান কনই; একজন সৎ বপতামাতা যার পবরিাবর তার বনবজর ককান সন্তান কনই যখন জন্মদাতা বপতামাতাও পবরিাবর 

োবকন; একজন একক িযক্তি; অেিা একষ্টি বনঃসন্তান দম্পবত। 

 

পাবরিাবরক স্বাস্থয প্লাস (Family Health Plus) িা পাবরিাবরক পবরকল্পনার সবুিধার কপ্রাগ্রাবমর (Family Planning Benefit program) জনয িা প্রাবপ্তবত 

আবিদনকারী িযক্তিবদর অযািবকাহি এিং পদাবে ের অপিযিহাবরর ক্তিবনংব  অংশ কনও ার প্রব াজন কনই। 
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14. বচবকৎসাগে সহায়োর প্রদান্কারীতদর বযবহার সম্পবকযে দাবয়ত্ব  

 

আপবন বচবকৎসাগ্ত পবরচয ো পাও ার আতগ, আপনাবক অিশযই বনক্তিত করবত হবি কয িািার, ফাম োবসে িা অনয িযক্তি যার কাে কেবক আপবন সাহাযয চান 

বতবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার বিবি সেত হন। সকি বচবকৎসার সরিরাহকারীরা বচবকৎসাগ্ত সহা তা গ্রহণ কবর না। 

 

 আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন করার পবর যবদ আপনার বচবকৎসার পবরচয োর প্রব াজন হ  তাহবি আপনার কমন কিবনবফবির 

আইবিবন্টবফবকশবনর কািে (Common Benefit Identification Card, CBIC) পাও ার আবগ্, আপনাবক অিশযই বনক্তিত করবত হবি কয সরিরাহকারী 

বচবকৎসাগ্ত সহা তা গ্রহণ কবরন। আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয আবিদন করার পবর বকন্তু আপবন আপনার CBIC পাও ার আবগ্ যবদ আপনাবক 

ককানও বিি পবরবশাধ করবত হ , তাহবি আমরা ককিি তখনই বিি পবরবশাধ করবত পাবর যবদ আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয কযাগ্য বনধ োবরত হন এিং 

সরিরাহকারী বচবকৎসাগ্ত সহা তা গ্রহণ কবরন।  

 

আপবন যখন বচবকৎসাগ্ত সহা তার জনয অনুবমাবদত হন, তখন আপবন একষ্টি কমবিবকি পবরচাবিত পবরচয োর স্বাস্থয পবরকল্পনা  কযাগ্ বদবত সক্ষ্ম হবত 

পাবরন।  বকেভ  কাউবন্টবত, আপনাবক একষ্টি পবরকল্পনা  কযাগ্ বদবত হবত পাবর।  আপনাবক কযাগ্দান করবত হবি বক না কসই সম্পবকে এিং আপনার পবরকল্পনার 

পেদগুবি সম্পবকে আপনার সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ কেবক আপবন তেয পাবিন।  আপবন যবদ ককানও িািার োবকন যাবক কদখবত চান তাহবি 

আপনাবক পরীক্ষ্া কবর কদখবত হবি কয কস িা বতবন কমবিবকি পবরচাবিত পবরচয োর স্বাবস্থযর পবরকল্পনা  (Medicaid Managed Care health plan) আবেন 

বকনা। আপবন যখন একষ্টি কমবিবকি পবরচাবিত পবরচয োর স্বাবস্থযর পবরকল্পনা  কযাগ্ কদবিন, তখন আপবন আপনার পবরকল্পনা কেবক একষ্টি স্বাস্থয িীমার কািে 

পাবিন। 

 

আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার সুবিধাগুবি অযাবেস করার জনয আপনাবক অিশযই আপনার CBIC িযিহার করবত হবি। এমনবক আপবন যবদ একষ্টি 

কমবিবকি পবরচাবিত পবরচয োর স্বাস্থয পবরকল্পনা  কযাগ্ কদও ার পবরও আপবন ফাবম েবসর মবতা বকেভ  পবরবেিার জনয আপনার CBIC কািে িযিহার করবিন।  

আপবন যখন বচবকৎসাগ্ত পবরচয ো পাও ার জনয এষ্টি িযিহার কবরন তখন আপনার CBIC দাব ত্বশীি পদ্ধবতবত িযিহার করা গুরুত্বপূণ ে। 

 

আপবন যবদ পাবরিাবরক স্বাস্থয প্লাবসর জনয কযাগ্য হন তাহবি আপনাবক অিশযই আপনার বনি োবচত পবরচাবিত পবরচয োর পবরকল্পনা কেবক আপনার সমে স্বাস্থয 

কসিা কপবত হবি।  আপবন পাবরিাবরক পবরকল্পনার পবরবেিাগুবির জনয অনয একষ্টি স্বাবস্থযর পবরকল্পনার কািে কপবি, আপবন ককিি পবরিাবরর পবরকল্পনার 

জনয কসই কািেষ্টি িযিহার করবিন। 

 

আপবন যবদ বচবকৎসাগ্ত সহা তার অপিযিহার কবরন তাহবি আপনাবক প্রাপতকর সীিাবদ্ধোর নপ্রাগ্রাতি (Recipient Restriction Program, RRP) রাখা 

হবি।  এই কপ্রাগ্রামষ্টি বচবকৎসাগ্ত সহা তা সরিরাহকারীবদর পবরসর সীমািদ্ধ কবর যার কেবক আপবন বচবকৎসাগ্ত পবরচয ো পান, যবদ না আপনার ককানও 

জরুরী অিস্থা োবক।  একষ্টি বচবকৎসাগ্ত সহা তার সরিরাহকারী এমন একজন িযক্তি িা ফযাবসবিষ্টি যা বচবকৎসাগ্ত কসিা কদ ।  বচবকৎসাগ্ত সহা তার 

প্রদানকারীবদর আপনার পেবদ আপনাবক সীমািদ্ধ করার বকেভ  কারণগুবি হি: 

• আপবন একই সমসযার জনয কিশ কব কজন িািাবরর কাে কেবক যত্ন বনবেন।  

• আপবন প্রব াজবনর কচব  কিবশ িার বচবকৎসাগ্ত কসিা পাবেন। 

• আপবন কপ্রসক্তিপশবনর ওেুধ এমনভাবি িযিহার করবেন যা আপনার স্বাবস্থযর পবক্ষ্ বিপজ্জনক হবত পাবর।  

 

আপবন যবদ প্রাপতকর সীিাবদ্ধোর নপ্রাগ্রাতি োবকন তাহবি আপবন আপনার একক বচবকৎসাগ্ত সহা তার সরিরাহকারীবক প্রবত বতন মাস িা তার আবগ্ 

পবরিতেন করবত িিবত পাবরন যবদ ককানও ভাি কারণ োবক।  

 

বকেভ  ভাি কারণগুবি হি:  

• আপবন িা আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার সরিরাহকারী স্থানান্তর কবরন, এিং আপনার সরিরাহকারীর কাবে যাও া কষ্টিন।  

• আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার প্রদানকারী আর বচবকৎসাগ্ত সহা তা গ্রহণ কবরন না।  

• আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তার সরিরাহকারী আপনাবক কদখবত চান না।   

 

প্রেমিার যখন আপবন বচবকৎসাগ্ত সহা তার অপিযিহার করবিন, তখন আপনাবক দইু িেবরর জনয একজন বচবকৎসাগ্ত সহা তার সরিরাহকারীবক বনব াগ্ 

করা হবি।  যবদ বিতী িার অপিযিহার র্বি, তাহবি আপবন একষ্টি নতভন 3 িেবরর সম কাবির জনয সীমািদ্ধ োকবিন।  আপবন যবদ আিার বচবকৎসাগ্ত 

সহা তার অপিযিহার কবরন তাহবি আপনাবক ে  িেবরর জনয সীমািদ্ধ করা হবি। 

 

15. বরসাটিযবেতকশ্তন্র দাবয়ত্বগুবি  

 

কফিাবরি এিং রাবজযর বিবধমািার প্রব াজন আপনার ককসষ্টি পয োবিাচনা করা যাবত আপবন আপনার সমে সহা তা পাবেন বকনা তা কদখার জনয। এই 

পয োবিাচনাবক বরসাষ্টিেবফবকশন িা বরবনউ াি িিা হ ।  

 

আপনার পবরবস্থবতগুবি পবরিবতেত হব বে বকনা তা বনধ োরণ করবত আপনাবক একই প্রশ্নগুবির অবনকগুবি ক্তজজ্ঞাসা করা হবি। আপনার যবদ ককানও প্রশ্ন োবক 

িা ককানও ফম ে পূরণ করবত সমসযা হ  তাহবি সাহাবজযর জনয ক্তজজ্ঞাসা করুন।  

 

আপবন যবদ আপনার কমীবক ককন না িবি একষ্টি প্রব াজনী  সাক্ষ্াৎকার বমস কবরন তাহবি আপনার ককসষ্টি িন্ধ করা হবত পাবর। অতএি, আপনাবক 

অিশযই আপনার কমীবক কারণষ্টি জানাবত হবি। আপনার যবদ ককানও ভাি কারণ োবক তাহবি আপনার ককসষ্টি িন্ধ করা হবি না। একষ্টি ভাি কারবণর 

উদাহরণ হি সাক্ষ্াৎকাবরর বদন অসসু্থ হও া।  সাহাযয কপবত োকার জনয আপনাবক অিশযই সমে বরসাষ্টিেবফবকশবনর প্রব াজনী তাগুবি পরূণ করবত হবি।  

এই প্রব াজনী তাগুবির মবধয একষ্টি বহসাবি, যবদ আপনাবক বনবদেি কাগ্জপত্র িা প্রমাণ সরিরাহ করবত িিা হ  তাহবি আপনার দশ বদবনর মবধয তা করা 

উবচত, না হবি আপনার সুবিধাগুবি হ্রাস িা িন্ধ করা হবত পাবর। 

 

আপনার বচবকৎসাগ্ত সহা তা িা বশশু পবরচয োর সহা তা পুনন েিীকরণ করবত আপনাবক ককানও িযক্তিগ্ত সাক্ষ্াৎকার সমূ্পণ ে করবত হবি না।  শুধুমাত্র 

বচবকৎসাগ্ত সহা তা িা বশশু পবরচয োর সহা তা প্রাপ্ত িযক্তিরা ককিিমাত্র আপনার সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্ পুনন েিীকরণ সমূ্পণ ে এিং বফবরব  

কদও ার বনবদেশািিী সহ কমইবি একষ্টি পুনন েিীকরণ পযাবকজ পাবিন।  আপবন যবদ খাবদযর েযাবম্পর সুবিধাগুবি এিং বচবকৎসাগ্ত সহা তা িা খাবদযর 

েযাবম্পর সুবিধাগুবি এিং বশশু পবরচয োর সহা তা পাবেন, তাহবি আপনার খাবদযর েযাবম্পর সাক্ষ্াৎকার আপনার কমবিবকি পনুন েিীকরণ িা আপনার বশশু 

পবরচয োর সহা তার পুনন েিীকরণ বহসাবিও কাজ করবত পাবর। 
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16. অস্থায়ী সহায়োর জন্য আতবদন্ করা বা পাওয়া ন্াবািতকর বপোিাোতদর দাবয়ত্বগুবি 

 

আপবন যবদ 18 িেবরর কম ি সী হন এিং আপবন এমন একজন বপতামাতা হন বযবন বিিাবহত নন এিং বযবন একষ্টি বশশুর যত্ন বনবেন এিং যার িাবরা সপ্তাবহর 

কম ি সী ককানও সন্তান কনই, তাহবি আপনাবক অিশযই একষ্টি উচ্চ বিদযািব র বিবপ্লামা িা তার সমতভিযর (যবদ আপবন উচ্চ বিদযাি  সম্পন্ন না কবরন)প্রবত 

কাজ করবত হবি, অেিা আপনার কমী িারা অনুবমাবদত একষ্টি বিকল্প বশক্ষ্ামূিক কপ্রাগ্রাবম অংশ বনবত হবি। 

 

আপবন যবদ বিশ্বাস কবরন কয কোিখাবিা বশক্ষ্াগ্ত প্রব াজনী তাগুবি কমবন চিা আপনাবক িা আপনার সন্তানবদর গ্াহেস্থয সবহংসতার কারবণ ঝুাঁ বকবত কফিবি, 

তাহবি আপবন এই প্রব াজনী তার কেবক সামব ক োবড়র জনয কযাগ্য হবত পাবরন।  োড় কপবত, আপনাবক অিশযই গ্াহেস্থয সবহংসতার ক্তিবনং ফম েষ্টি সমূ্পণ ে 

করবত হবি িা আপনার কমীবক অিবহত করবত হবি কয আপবন একষ্টি মূিযা বনর জনয একষ্টি গ্াহেস্থয সবহংসতার কযাগ্াবযাগ্ কদখবত চান। 

 

আপবন যবদ গ্ভেিতী এিং 18 িেবরর কম ি সী হন িা 18 িেবরর কম ি সী একজন বপতামাতা হন এিং বিিাবহত না হন তাহবি আপনাবক অিশযই একজন 

বপতামাতা, আইনী অবভভািক িা অনয আত্মীব র সাবে োকবত হবি।  যবদ আপনার কমী বনধ োরণ কবরন কয এষ্টি সম্ভি ন  িা আপনার সন্তাবনর সবি োিম স্বাবে ে 

কনই, তাহবি সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ বসদ্ধান্ত কনবি কয আপনার িতেমান িসিাবসর িযিস্থা উপযিু বকনা।  যবদ তা না হ , তাহবি সামাক্তজক 

পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ আপনাবক অনযানয উপযুি িসিাবসর িযিস্থাগুবি খুাঁবজ কপবত সহা তা করবি। 

 

এই বন মগুবি বচবকৎসাগ্ত সহা তার কক্ষ্বত্র প্রবযাজয ন । 

  

17. আপবন্ গৃহহীন্ হতি অস্থায়ী আবাসন্ সম্পবকযে আপন্ার দাবয়ত্বগুবি 

 

আপবন গৃ্হহীন হও ার কারবণ যবদ আপনার অস্থা ী আিাসবনর সহা তার প্রব াজন হ , তাহবি এষ্টি পড়া খুি গুরুত্বপূণ ে! 

 

আপবন যবদ বকেভ  গুরুত্বপূণ ে বন ম অনুসরণ না কবরন তাহবি আপবন অস্থা ী আিাসবনর সহা তা নাও কপবত পাবরন। 

 

কখনও কখনও, আপবন যবদ অস্থা ী আিাসবনর সহা তা হারান কারণ আপবন বন মগুবি অনুসরণ কবরন না, তাহবি আপবন যবদ বন মগুবি অনুসরণ কবরন 

তবি আপবন এখনই আিার কসই সহা তা কপবত সক্ষ্ম হবত পাবরন। 

 

অনয সম , আপবন যবদ অস্থা ী আিাসবনর সহা তা হারান তাহবি আপবন বন মগুবি অনুসরণ করবত সেত হবিও একষ্টি বনবদেি সমব র জনয আিার অস্থা ী 

আিাসন সহা তা নাও কপবত পাবরন।  অস্থা ী আিাসবনর সহা তার জনয আপবন কয পবরমাবণর সমব র জনয কযাগ্যতা হারাবত পাবরন তা বনভের করবি আপবন 

ককান বন ম িঙ্ঘন কবরন তার উপর। 

 

অস্থা ী আিাসবনর সহা তা হারাবনা করাধ করার জনয আপনাবক কয বন মগুবি অনুসরণ করবত হবি তার কব কষ্টি সহা তা নীবচ তাবিকাভভি করা হি: 

 

• আপবন জরুরী আিাসবনর সহা তার জনয কযাগ্য বকনা তা জানবত আপনাবক অিশযই সামাক্তজক পবরবেিাগুবির কমীবদর স্থানী  বিভাগ্বক সহা তা 

করবত হবি। 

• আপনার জনয একষ্টি স্বাধীন জীিনযাপবনর পবরকল্পনা (Independent Living Plan) বিকাবশ সহা তা করার জনয আপনাবক সামাক্তজক 

পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাবগ্র কমী িা সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  বিভাগ্ িারা বনযুি ককানও িযক্তির সাবে কদখা করবত হবত পাবর।  যবদ 

আপনার জনয একষ্টি স্বাধীন জীিনযাপবনর পবরকল্পনা বতবর করা হ  তাহবি আপবন পবরকল্পনাষ্টির একষ্টি অনুবিবপ পাবিন।   স্বাধীন জীিনযাপবনর 

পবরকল্পনা আপনাবক এমন বন মগুবি সম্পবকে িিবি যা অিশযই আপনাবক অনুসরণ করবত হবি। 

• আপনাবক অিশযই সক্তি ভাবি স্থা ী আিাসবনর সন্ধান করবত হবি এিং আপনার অবযৌক্তিকভাবি স্থা ী আিাসন প্রতযাখযান করা উবচত ন  যা 

সামাক্তজক পবরবেিাগুবির স্থানী  কমীবদর বিভাগ্ িারা কদও া হ । 

• আপনাবক অিশযই এমন আচরণ করবত হবি যা অস্থা ী আিাসবনর সবুিধার সসুঙ্গত পবরচািনা  িযার্াত না কবর কযখাবন আপবন রব বেন।  

আপনার এমন কাজ করা উবচত ন  যা কারও স্বাস্থয িা সুরক্ষ্াবক বিপন্ন কবর। 

 

আপনার জানা গুরুত্বপূণ ে কয আপবন যবদ বন মগুবি অনুসরণ করবত িযে ে হন তাহবি আপবন এিং আপনার পবরিার বকেভ  সমব র জনয অস্থা ী আিাসবনর 

সহা তার জনয কযাগ্যতা হারাবত পাবরন!  

 

আপনাবক অস্থা ী সহা তার পাও ার জনয অনযানয সমে কযাগ্যতার প্রব াজনী তাও কমবন চিবত হবি, কযমন কম েসংস্থাবনর প্রব াজনী তা কমবন চিা।  আপবন 

যবদ এই অনযানয অস্থা ী সহা তার প্রব াজনী তাগুবি কমবন চিবত িযে ে হন, এিং আপনার কমবন চিবত িযে ে হও ার জনয ভাি কারণ না োবক তাহবি আপবন 

অনুবমাবদত হবত পাবরন, অেিা অস্থা ী সহা তার জনয কযাগ্যতা হারাবত পাবরন, ককান প্রব াজনী তা আপবন কমবন চিবত িযে ে হন তার উপর বনভের কবর।  

অস্থা ী সহা তার অনুদাবনর জনয কযাগ্যতা হারাবনা আপনাবক এিং আপনার পবরিারবক অস্থা ী আিাসবনর সহা তার জনয অবযাগ্য কবর তভিবি।  অনুবমাবদত 

হও ার ফবি, যার ফবি আপনার অনুদান হ্রাস হবি, অস্থা ী আিাসবনর জনয অে ে প্রদাবনর জনয আপনার অনুদাবন পয োপ্ত অে ে না োকবি অস্থা ী আিাসবনর 

ক্ষ্বতও হবত পাবর। 

 

18. পবরপরূক বন্রাপত্তার আতয়র জন্য আতবদন্ করার দাবয়ত্ব (SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI) 

 

আপনার যবদ ককানও বচবকৎসাগ্ত অিস্থা োবক যা আপনাবক কাজ করবত িাধা কদ  তাহবি আপনাবক পবরপরূক সরুক্ষ্ার আব র (SSI) জনয ফাইি করবত 

হতে পাতর। 

 

আপনার যবদ শারীবরক িা মানবসক বচবকৎসাগ্ত অিস্থা িা অিস্থাসমূহ োবক যা এত খারাপ হ  কয এষ্টি আপনাবক কাজ করবত িাধা কদ , 

আপনাবক অিশযই এই তেযষ্টি আপনার কমীবক জানাবত হবি।  যবদ আপনার কমী সেত হন কয আপনার বচবকৎসাগ্ত অিস্থা প্রবতবরাধ করবে 

আপনাবক কাজ করা কেবক, আপনার কমীর আপনাবক সামাক্তজক সরুক্ষ্ার প্রশাসবন SSI-এর জনয আবিদন করা আবশ্যক করবিন। 
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এর অে ে হি: 

• আপনাবক অিশযই SSI-এর জনয আবিদন করবত হবি। 

• আপনাবক অিশযই SSI-এর জনয সমে প্রব াজনী তার সাবে সহবযাবগ্তা করবত হবি। 

• আপবন অস্থা ী সহা তা পাও ার সম  আপবন SSI-এর জনয িাবক োকা আবিদন প্রতযাহার করবত পাবরন না, 

• যবদ আপনার SSI আবিদন প্রতযাখযান করা হ  তাহবি আপনাবক অিশযই এই অস্বীকাবরর বিরুবদ্ধ আবিদন করবত হবি যবদ না আপনার কমী 

আপনাবক িবিন কয আপনাবক ককানও আবিদন দাব র করবত হবি না। 

 

আপবন যবদ এই প্রব াজনী তাগুবি পরূণ করবত িযে ে হন তাহবি আপবন অস্থা ী সহা তার জনয কযাগ্য হবিন না। 


