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আপনি অন্ধ বো দৃষ্টিশক্তি একদম হোনরশ্ে ফেলশ্ল এবং একষ্টি আশ্বদি করশ্ে 

চোইশ্ল বো এই নিশ্দেশোবলী অিয ফকোশ্িো পদ্ধনেশ্ে প্রশ্েোজি হশ্ল, আপনি আমোর 

সোমোক্তজক পনরশ্েবো নিনিশ্ে (social services district) ফসগুনলর জিয অিুশ্রোধ 

করশ্ে পোশ্রি। নিম্ননলনিে নবকল্প েরমযোিগুনল উপলভ্য: 

• বড় কশ্র মুদ্রণ; 

• ফিিো েরমযোি (ক্তিশ্ি পোঠশ্কর অযোশ্েসশ্ োগ্য একষ্টি ইশ্লকট্রনিক 

েোইল); 

• অনিও পদ্ধনে (নিশ্দেশোবলী বো আশ্বদশ্ির প্রনোবলীর একষ্টি অনিও 

ট্রোন্সক্তিপশি); এবং 

• ফেইনল, আপনি  নদ দোনব কশ্রি ফ  অিযোিয নবকল্প পদ্ধনে আপিোর জিয 

সমোি কো েকর িে।  

আশ্বদিপত্র এবং নিশ্দেশোবলী, বড় কশ্র মুদ্রণ, ফিিো েরমযোি এবং অনিও 

েরমযোশ্ি www.otda.ny.gov বো www.health.ny.gov ফেশ্ক িোউিশ্লোশ্ির জিযও 

উপলভ্য। অিুগ্রহ কশ্র লক্ষ্য করুি ফ  অনিও েরমযোশ্ি এবং ফেইনলশ্ে উপলভ্য 

আশ্বদিপত্র শুধু অবনহেকরশ্ণর উশ্েশ্শয। আশ্বদি করোর জিয, আপিোশ্ক 

অবশযই নলনিেভ্োশ্ব, নবকল্পহীি পদ্ধনেশ্ে একষ্টি আশ্বদিপত্র জমো করশ্ে হশ্ব। 

আপিোর  নদ অিয ফকোশ্িো বশ্দোবশ্ের প্রশ্েোজি হে, অিুগ্রহ আপিোর ফসোসযোল 

সোনভ্েস নিনিশ্ের সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ করুি। 
 
 

ফসইসোশ্ে ফদিুি 

বুক 1 (LDSS-4148A) 

"আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে  

আপিোর কী জোিো উনচে" 

এবং 

বুক 3 (LDSS-4148C) 

"আপিোর একষ্টি জরুনর পনরনিনে হশ্ল  

আপিোর কী জোিো উনচে" 
 
 
 

এই বইটি সংিক্ষণ করুন, ভরবেযষে কাষি লাগষব 
 
 

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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অনুগ্রহ কষি ননাি করুন: 

আপনাি বা আপনাি পরিবাষিি প্রষ ািন হষল আপনাি স্থানী  সামাজিক পরিষেবা রবভাগ নে রবরভন্ন 

উপাষ  আপনাষক সহা ো কিষে পািষব এই বইটি নসই উপা গুরলি উষেখ কষি। 

 

অনুগ্রহ কষি মষন িাখষবন নে এই কম মসূরি এবং পরিষেবাগুরলি েুক্তিাষ্ট্রী  বা নেষিি রন মাবলী িষ ষে 

নেগুরল অবশ্যই অনুসিণ কিষে হষব। 

 

আপনাি বা আপনাি পরিবাষিি েখন সহা ো প্রষ ািন হষব েখন এটি আপনাি এই কম মসূরিগুরল িাও াষক 

আিকাষব না। 



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

 2 

 

 রবভাগ A সামর ক সহা ো (TEMPORARY ASSISTANCE, TA) 
 

 

প্র. সামর ক সহা ো কী? 

 

উ. সোমনেক সহোেেো হল অভ্োবী প্রোপ্তবেস্ক এবং নশশুশ্দর জিয সোমনেক সহোেেো। আপনি কোজ করশ্ে অক্ষ্ম হশ্ল, একষ্টি চোকনর িো ফপশ্ল, বো আপিোর 

চোকনরর ফবেি প েোপ্ত িো হশ্ল, সোমনেক সহোেেো আপিোশ্ক আপিোর বযে নিব েোহ করশ্ে সহোেেো করশ্ে পোশ্র। সোমনেক সহোেেো কম েসূনচ পোনরবোনরক 

সহোেেো এবং ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্সশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র। 

 

প্র. আমাি একটি িাকরি থাকষল বা িাকরি নপষলও রক আরম সহা ো পাষবা?  

 

উ. আপনি চোকনর করশ্ে পোশ্রি এবং আপিোর আে একষ্টি নিনদেি অে েরোনশর কম হশ্ল েবওু আপনি সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি।  

• আপিোর আে একষ্টি নিনদেি অে েরোনশর ফবনশ হওেোর কোরশ্ি আপিোর ফকস বন্ধ হশ্ে  োওেো সশ্ত্বও আপনি নশশু পনরচ েো এবং নচনকৎসো 

সহোেেো ফেশ্ক সহোেেো ফপশ্ে পাষিন। 

• আপনি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী (এই বইষ ি রবভাগ রি "ফুি েযাম্প সুরবধাবলী" নেখুন) এবং পনরশ্েবোসমূহও 

(এই বইষ ি রবভাগ জি "পরিষেবাসমূহ" নেখনু)। 

• আপনি একষ্টি চোকনর ফপশ্ল, 10 নদশ্ির মশ্ধয আপিোশ্ক অবশযই আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো 

নবভ্োশ্গ্র একজি কমীশ্ক েো জোিোশ্ে হশ্ব।  

 

প্র. আরম রক একটি িাকরি পাও াি নক্ষষত্র সাহােয নপষে পারি?  

 

উ. আপনি  িি সোমনেক সহোেেো এবং/অেবোেুি স্ট্যোম্প সুনবধোবনলর জিয আশ্বদি করশ্বি বো পোশ্বি েিি আপনি ফ  নবেেগুনলশ্ে সহোেেো 

ফপশ্ে পোশ্রি: 

 

• একষ্টি চোকনর িুুঁশ্জ ফপশ্ে আপিোশ্ক সহোেেো করোর জিয চোকনর সন্ধোি বো কম েনি ুক্তি পনরশ্েবো 

• একষ্টি চোকনর িুুঁশ্জ ফপশ্ে প্রশ্েোজিীে দক্ষ্েো লোভ্ করশ্ে সহোেেো করোর জিয চোকনরর প্রস্তুনে পনরশ্েবো  

• নশক্ষ্ো, নবশ্শে কশ্র আপনি হোই সু্কল ফশশ িো করশ্ল বো একষ্টি হোই সু্কল সমেভ লয নিশ্লোমো (high school equivalency diploma, G.E.D.) িো েোকশ্ল 

• প্রনশক্ষ্ণ  

• নশশু পনরচ েো,  োশ্ে আপনি চোকনর করশ্ে পোশ্রি, চোকনরর কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করশ্ে পোশ্রি বো িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র 

অিুশ্মোনদে নশক্ষ্ো বো প্রনশক্ষ্শ্ণর কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ করশ্ে পোশ্রি  

• অনপ েে চোকনরর কো েকলোপগুনলশ্ে অংশগ্রহণ করোর জিয প্রশ্েোজিীে  োেোেোে িরচ এবং অিযোিয চোকনর সংিোন্ত িরচ 

 

প্র.  আমাি একটি িরুরি পরিরস্থরে হষল এবং অরবলষে আমাি সহা োি প্রষ ািন হষল কী হষব?  

 

উ.  আপনি অনবলশ্ে সহোেেো পোশ্বি। আপিোর মশ্ি হশ্ে ফ  আপিোর একষ্টি জরুনর পনরনিনে হশ্েশ্ে েো অবশযই আপিোর কমীশ্ক বলুি। 

("আপনাি একটি িরুরি পরিরস্থরে হষল আপনাি ো িানা উরিে", বুক 3 (LDSS-4148C) নেখনু।) 

 

প্র. নকান ধিষনি খিি পরিষশ্াধ কিষে সামর ক সহা ো আমাষক সহা ো কিষব?  

 

• িোবোর এবং ফপোশোশ্কর িরচ 

• ভ্োড়ো বো বন্ধকী িরচ 

• নহি, গ্যোস, ইশ্লকষ্টট্রনসষ্টি, জল এবং অিযোিয ইউষ্টিনলষ্টি 

• অিযোিয নবশ্শে প্রশ্েোজিীেেো ফ মি: 

 

- িোবোর  

 

আপনি বোনড়শ্ে িোবোর বোিোশ্ে িো পোরশ্ল ফরস্িভ শ্রশ্ের িোবোর বো বোনড়শ্ে ফপ ৌঁশ্ে ফদওেো িোবোশ্রর জিয আপনি অনেনরি অে ে 

ফপশ্ে পোশ্রি।  

 

- গ্ভ্েোবিো 

 

আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল, আপনি অনেনরি অে ে ফপশ্ে পোশ্রি। আপনি আপিোর কমীশ্ক একষ্টি নচনকৎসো সংিোন্ত ফিোি নদশ্ল আপনি 

আপিোর গ্ভ্েোবিোর চেভে ে মোস ফেশ্ক গ্ভ্েোবিো ফশে িো হওেো প েন্ত এই অে ে ফপশ্ে পোশ্রি। নচনকৎসো সংিোন্ত ফিোেষ্টিশ্ক অবশযই জোিোশ্ে 

হশ্ব ফ  আপনি গ্ভ্েবেী এবং আপিোর সন্তোি প্রসশ্বর েোনরিষ্টিও জোিোশ্ে হশ্ব। নচনকৎসো সংিোন্ত ফিোিষ্টি আপিোর কমীশ্ক ফদওেোর 

আশ্গ্র ফকোশ্িো মোশ্সর জিয আপনি এই অনেনরি অে ে পোশ্বি িো। 

 

-  োেোেোে এবং অিযোিয চোকনর-সংিোন্ত সহোেেো পনরশ্েবো 
 

আপনি আপিোশ্ক অপ েণ করোর কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করোর জিয আবনশযক  োেোেোে বো অিযোিয চোকনর-সংিোন্ত িরশ্চর ফক্ষ্শ্ত্রও 

সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি। উদোহরণস্বরূপ, আপনি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে একষ্টি নশক্ষ্ো বো প্রনশক্ষ্শ্ণর কম েসূনচশ্ে 

অংশগ্রহণ করশ্ল, আপনি নশশু পনরচ েো,  োেোেোে বো অিুশ্মোনদে কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করোর জিয আপিোর প্রশ্েোজিীে চোকনর 

সংিোন্ত ফপোশোক পনরেশ্দর মশ্েো নিনদেি নকেভ  িরশ্চর জিয আপনি সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি। (এই বইষে, "আরম েখন প্ররশ্ক্ষণ বা 

রশ্ক্ষা  অংশ্গ্রহণ কিব েখন রক আরম অরেরিক্ত সহা ো পাব?" প্রশ্নটি নেখুন।) 
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- আবোস এবং গৃ্হিোনল সংিোন্ত আইশ্িমগুনল 
 

আপনি নিম্ননলনিেগুনলর ফ  ফকোশ্িোষ্টির জিয সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি: 

(1) সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করোর আশ্গ্ আপিোর ভ্োড়ো, বন্ধকী বো িযোে ফবশ নকেভ  সমশ্ের জিয বোনক পড়শ্ল উশ্েদ 

আিকোশ্ে বো আপিোর ভ্োড়ো পনরশ্শোধ করশ্ে।  

(2) আপনি এিি ফ িোশ্ি েোশ্কি ফসিোি ফেশ্ক আপনি অিযত্র ফ শ্ে বোধয হশ্ল, আপনি ফ গুনলর জিয সহোেেো পোশ্বি:  

• আপিোর আসবোবপত্র এবং অিযোিয বযক্তিগ্ে ক্তজনিস রোিো  

• ফেোকোর বো ন নি আবোস িুুঁশ্জ নদশ্েশ্েি েোর েী  

• একষ্টি ভ্োড়োর নসনকউনরষ্টি নিশ্পোক্তজি বো নসনকউনরষ্টি চভ ক্তির  

• এক জোেগ্ো ফেশ্ক অিয জোেগ্োে িোিোন্তনরে হওেোর িরচ  

(3) নহষ্টিংশ্ের সরঞ্জোম, ফস্ট্োভ্ বো ফরনিজোশ্রিশ্রর মশ্েো গৃ্হিোনলর ক্তজনিসপত্রগুনল ফমরোমে 

(4) আপনি প্রশ্েোজিীে আসবোবপত্র বো গৃ্হিোনলর অিযোিয ক্তজনিসপত্র ফকিোর জিযও সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি  নদ:  

• একষ্টি প্রনেষ্ঠোি ফেশ্ক েোড়ো পোওেোর পর অেবো েস্ট্োর ফকেোর ফেশ্ক মকু্তি পোওেোর পর পনরবোশ্রর একজি সদসয 

বোনড় নেশ্র আশ্সি।  

• স্বোিয বো নিরোপত্তোর কোরশ্ণ আপনি বোসো বদল করশ্ে বোধয হি এবং একষ্টি আসবোবপশ্ত্র সজ্জিে অযোপোিেশ্মে বো বোনড় 

িুুঁশ্জ িো পোি।  

• আপিোর গৃ্হিোনল ফসি আপ করশ্ে আপিোর প্রশ্েোজিীে ক্তজনিসপত্রগুনল।  

(5) আপিোর নিশ্জর বোনড় েোকশ্ল, আপিোর স্বোিয ও নিরোপত্তোর জিয আপিোর বোনড়ষ্টি ফমরোমশ্ের প্রশ্েোজি হশ্ল আপনি সহোেেো 

ফপশ্ে পোশ্রি।  

(6) একষ্টি অনিকোণ্ড, বিযো বো অিযোিয প্রোকৃনেক নবপ েশ্ে আপনি আপিোর আসবোবপত্র বো ফপোশোক হোরোশ্ল, আপনি এই গৃ্হিোনলর 

সোমগ্রী বো ফপোশোক প্রনেিোপি করোর জিয একষ্টি সহোেেো হশ্ে পোশ্রি।  

 

দ্রষ্টবয: সোমনেক সহোেেো পোওেো ফবনশরভ্োগ্ বযক্তি অিুশ্রোধ জোিোশ্ল নচনকৎসো সহোেেো এবং েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী ফপশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. সামর ক সহা ো কম মসূরিগুরল কী?  

 

উ.  1. পারিবারিক সহা ো (Family Assistance, FA) নপেোমোেো (উভ্ে নপেোমোেোর একই সোশ্ে েোকো পনরবোগুনল সহ) বো একজি েত্ত্ববধোিকোরী 

আত্মীশ্ের সোশ্ে বসবোস করো একষ্টি িোবোলক নশশু েোকো ফ োগ্য অভ্োবী পনরবোরগুনলশ্ক সোমনেক সহোেেো প্রদোি কশ্র। এষ্টি অভ্োবী পনরবোরগুনলর 

জিয  ুিরোষ্ট্রীে সোমনেক সহোেেোর (Public Assistance for Needy Families, TANF) নিশ্দেনশকোর অধীশ্ি কোজ কশ্র। 

পোনরবোনরক সহোেেোর অধীশ্ি, ফ োগ্য প্রোপ্তবেস্কশ্দর েোশ্দর সোরো জীবশ্ি অিযোিয ফস্ট্শ্ি মঞ্জরু হওেো TANF-েোশ্েি সহোেেোর মোসগুনল সহ ফমোি 

60 মোশ্সর জিয সনুবধোবলী পোওেোর মশ্ধয সীনমে। িগ্দ ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স (নিশ্চর #2) এর মোসগুনলও 60-মোশ্সর আজীবশ্ির সীমোর মশ্ধয 

গ্ণিো করো হে। একবোর এই সীমোষ্টিশ্ে ফপ ৌঁশ্ে ফগ্শ্ল, পোনরবোনরক সহোেেো পোওেো পনরবোশ্রর প্রোপ্তবেস্ক এবং সমে সদসযরো আর পোনরবোনরক সহোেেোর 

সুনবধোবলী পোওেোর জিয ফ োগ্য হশ্বি িো। মোসগুনলশ্ক পরস্পর িো হশ্লও চলশ্ব, নকন্তু TANF-েোশ্েি সুনবধোবলী (অেবো িগ্দ ফসেষ্টি ফিি 

অযোনসশ্স্ট্ন্স পোওেোর প্রনেষ্টি স্বেন্ত্র্য মোস আজীবশ্ির গুণনের মশ্ধয অন্তভ্ভ েি। এই 60-মোশ্সর সীমোষ্টি নিশ্সের 1996 ফেশ্ক ফগ্োণো শুরু হশ্েশ্ে।  

পোনরবোনরক সহোেেোর জিয আশ্বদি করো বো পোওেো প্রনেষ্টি বযক্তি, পোনরবোনরক সহোেেোর ফ োগ্যেোর একষ্টি অনেনরি শেে নহশ্সশ্ব, নববোহবন্ধশ্ি আবদ্ধ 

হওেোর কোরশ্ি একষ্টি নশশুর জন্ম হশ্ল েোর নপেৃত্ব প্রনেষ্ঠো করোর জিয, ফ  ফকোশ্িো অিুপনিে বোবো-মো বো অববধ বোবোশ্ক িুুঁশ্জ ফবর করশ্ে, সহোেেোর 

আশ্দশগুনল িোপি, পনরবেেি এবং কো েকর করোর জিয, এবং ফ  ফকোশ্িো সহোেেোর ফপশ্মে বো অিয ফকোশ্িো ফপশ্মে বো সহোেেো ফপশ্ে ফস্ট্ি এবং 

িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নিনিশ্ের সোশ্ে সরল নবশ্বোশ্স সহশ্ োনগ্েোও করশ্ে হশ্ব। িযো য কোরণ েোড়ো সহশ্ োনগ্েো িো করশ্ল েোর েশ্ল পোনরবোনরক 

সহোেেোর সনুবধোবলী কমোশ্িো হশ্ব।  

 

2. নসফটি ননি অযারসষেন্স (Safety Net Assistance)  
 

আপনি অিযোিয সহোেেো কম েসূনচর জিয ফ োগ্য িো হশ্ল, আপনি ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্শ্ন্সর জিয ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। 

 ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স  োশ্দর জিয: 

• একোকী প্রোপ্তবেস্ক 

• সন্তোিহীি দম্পনে 

• ফ  ফকোশ্িো প্রোপ্তবেস্ক আত্মীশ্ের ফেশ্ক আলোদো েোকো নশশুরো 

• মোদক বো অযোলশ্কোহশ্ল আসি বযক্তিবশ্গ্ ের পনরবোরবগ্ ে 

• মোদক/অযোলশ্কোহল ক্তিনিং, মূলযোেি বো নচনকৎসো প্রেযোিোি করোর বযক্তিবশ্গ্ ের পনরবোরবগ্ ে 

• ফ  সমে বযক্তিবগ্ ে সহোেেোর ফক্ষ্শ্ত্র 60-মোশ্সর সীমো অনেিম কশ্র ফগ্শ্েি 

• ফ  সমে নবশ্দশী সোমনেক সহোেেোর জিয ফ োগ্য, নকন্তু  োরো  িুরোষ্ট্রীে অে ে পনরশ্শোশ্ধর জিয ফ োগ্য িি। 

 

সোধোরণভ্োশ্ব, আপনি সোরোজীবশ্ি সব েোনধক দইু বেশ্রর্ জিয িগ্শ্দ ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স ফপশ্ে পোশ্রি। এই সমে সীমোষ্টি আগ্স্ট্ 1997 ফেশ্ক 

ফগ্োণো শুরু হশ্েশ্ে। েোর পশ্র, আপনি ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্শ্ন্সর জিয ফ োগ্য হশ্ল, ফসষ্টি অ-িগ্দ আকোশ্র ফদওেো হশ্ব, ফ মি একষ্টি দুই-পশ্ক্ষ্র 

ফচক বো একষ্টি ভ্োউচোর। উপরন্তু, অ-িগ্দ ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স  োশ্দর ফদওেো হে: 

• মোদক বো অযোলশ্কোহশ্ল আসি বযক্তিবশ্গ্ ের পনরবোরবগ্ ে 

• মোদক/অযোলশ্কোহল ক্তিনিং, মূলযোেি বো নচনকৎসো প্রেযোিোি করোর বযক্তিবশ্গ্ ের পনরবোরবগ্ ে 

• 60 মোশ্সর আজীবশ্ির সমে সীমো ফপনরশ্ে  োওেো একজি প্রোপ্তবেস্ক েোকো পনরবোরবগ্ ে  
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দ্রষ্টবয: সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করো বো পোওেো বযক্তিবগ্ েশ্ক  ে শীঘ্র সম্ভব িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্শবো নবভ্োশ্গ্র অনপ েে চোকনরর কো েকলোশ্প 

অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ব। শোরীনরক অসুিেোর জিয চোকনরর আবনশযকেো ফেশ্ক েোড় ফপশ্েশ্েি বশ্ল নিধ েোনরে হওেো বযক্তিবগ্ েশ্ক একষ্টি নচনকৎসো 

কম েসূনচশ্ে বো েোশ্দর কোজ করোর ক্ষ্মেো পুিরুদ্ধোর করশ্ে বো উন্নে করশ্ে পোশ্র এমি অিযোিয পনরশ্েবোে অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ে পোশ্র। ইশ্ে কশ্র 

এবং িযো য কোরণ েোড়ো চোকনরর আবনশযকেোগুনল ফমশ্ি চলশ্ে বযে ে হশ্ল সোমনেক সহোেেো এবং/অেবো েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী কমোশ্িো বো বন্ধ কশ্র 

ফদওেো হশ্ে পোশ্র। 

 

প্র.  আরম কীভাষব সামর ক সহা োি িনয আষবেন কিব?  

 

উ.  আপনি নিউ ইেকে নসষ্টি বোইশ্র বসবোস করশ্ল, আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি বো  োি এবং একষ্টি আশ্বদশ্ির পযোশ্কজ চোি। 

আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে বসবোস করশ্ল, আপিোর িোিীে আে সহোেেো/জব ফসেোশ্র ফেোি করুি বো  োি। আপিোশ্ক অবশযই আশ্বদনে পূরণ কশ্র 

ফসষ্টি জমো নদশ্ে হশ্ব। মশ্ি রোিশ্বি, আপনি ফ নদি ফপশ্েশ্েি ফসনদিই আপনি আশ্বদিষ্টি (ফাইল) করশ্ে পোশ্রি।  

 

প্র.  আরম েখন সামর ক সহা োি িনয আষবেন কিব েখন কী হষব?  

 

উ.  আপনি সোমনেক সহোেেো পোওেোর ফ োগ্য নকিো েো ফদিশ্ে আপিোর একষ্টি ইেোরনভ্উ হশ্ব। আপিোশ্ক নিনদেি নকেভ  ক্তজনিস প্রমোণ করশ্ে বলো হশ্ব। 

("আপনাি অরধকাি ও োর ত্বসমহূ সম্পষকম আপনাি ো িানা উরিে", বুক 1 (LDSS-4148A) নেখুন।) 

 

 আপনি কী ধরশ্ির কোজ করশ্ে পোরশ্বি েো ফদিশ্ে আপিোশ্ক একষ্টি ইেোরনভ্উশ্ে অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ে পোশ্র। আপিোশ্ক একষ্টি চোকনর ফপশ্ে সহোেেো 

করশ্ব এমি উপলভ্য নশক্ষ্ো এবং প্রনশক্ষ্শ্ণর ক্তিেোকলোপ সহ কো েকলোপ এবং পনরশ্েবোগুনল নিশ্েও আমরো আশ্লোচিো করশ্ে পোনর।  

 

ইেোরনভ্উশ্ের সমে আপিোশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করো হশ্ব:  

• আপিোর নশক্ষ্ো, প্রনশক্ষ্ণ এবং কোশ্জর ইনেহোস সম্পশ্কে  

• আপনি কী ধরশ্ির কোজকরশ্ে পোরশ্বি, এবং আপিোর পেদসমূহ  

• শুধুমোত্র আপিোর জিয একষ্টি কম েসংিোশ্ির পনরকল্পিো সম্পশ্কে কেো বলো এবং েোশ্ে সম্মে হওেো  

• কম েসংিোি সহ, চোকনরর কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করশ্ে আপিোর প্রশ্েোজি হশ্ে পোশ্র, নশশু পনরচ েো বো  োেোেোশ্ের বশ্দোবশ্ের মশ্েো অিযোিয 

কোজ সম্পনকেে পনরশ্েবোগুনল 

 

আপনি কোজ করোে অংশগ্রহণ করোর আবনশযকেো ফেশ্ক েোড় পোওেোর ফ োগ্য বশ্ল িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ দ্বোরো নিধ েোনরে িো হশ্ল, আপিোশ্ক 

অবশযই িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র অনপ েে চোকনরর কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ব। ফ  সমে বযক্তিবগ্ ে সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি 

করশ্েি বো পোশ্েি এবং কোজ করশ্ে সক্ষ্ম েোরো িমোগ্ে চোকনরর সন্ধোি করশ্বি এবং ফপশ্ে ফগ্শ্ল একষ্টি চোকনর করশ্বি বশ্ল আশো করো হে।  

 

প্র.  আমাি ঔিসিাে বা েত্তক ননও া ন  এমন নকাষনা রশ্শু আমাি সাষথ থাকষল এবং আরম শুধুমাত্র োি িনয সামর ক সহা ো িাইষল 

কী হষব? 

 

উ.  অশ্িশ্কর নশশু আশ্ে  োরো েোশ্দর সোশ্ে েোশ্ক নকন্তু েোশ্দর সন্তোি িে, ফ মি, একজি ঠোকুদেো ঠোকুমো  োশ্দর সোশ্ে েোশ্দর িোনে িোেনিরো েোশ্ক, অেবো 

একজি প্রনেশ্বনশ ন নি েোর প্রনেশ্বনশর সন্তোশ্ির অিুপনিনেশ্ে েোশ্দর সন্তোশ্ির ফদিোশুিো করশ্েি। আপিোর সোশ্ে  নদ একজি নশশু েোশ্ক ফ  আপিোর 

সন্তোি িে েোহশ্ল আপনি ফসই নশশুর হশ্ে সোমনেক সহোেেোর ( Temporary Assistance, TA) জিয আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি। এই ধরশ্ির TA-ফক বলো হে 

বোবো-মো িো হওেো পনরচ েোকোরী (িিশ্পশ্রে ফকেোরনগ্ভ্োর) এবং নশশুষ্টির পনরচ েোর জিয একষ্টি িগ্দ অিুদোি প্রদোি কশ্র। 

 

আপনি এই পনরনিনেশ্ে েোকশ্ল নবশ্বচিো করোর মশ্েো নকেভ  নবেে এিোশ্ি ফদওেো হল: 

 

• ফস্ট্ি এবং  িুরোষ্ট্রীে আইি অিু োেী TA-র জিয আশ্বদি করো ফকোি পনরবোশ্রর নিনদেি নকেভ  েেয প্রদোি করো অেযোবশযক। অে েোৎ পনরবোশ্রর 

শুধুমোত্র একজি আশ্বদি করশ্লও, সমূ্পণ ে আশ্বদিষ্টি পরূণ করশ্ে হশ্ব। উপরন্তু, আপিোর পনরবোর েুি স্ট্যোম্প, Medicaid, নশশু পনরচ েো বো 

পনরশ্েবোসমূশ্হর জিয ফ োগ্য হশ্ে পোশ্র। আপনি এই অিযোিয কম েসূনচগুনলর জিযও আশ্বদি করশ্ল, সমূ্পণ ে আশ্বদিনে পূরণ করোর ফেশ্ক ফ  

েেয পোওেো  োশ্ব েো আপনি এই অিযোিয কম েসনূচগুনলর জিয ফ োগ্য নকিো েো নিধ েোরণ করশ্ে আপিোর কমীশ্ক সহোেেো করশ্ব। েশ্ব, আপনি, 

শুধুমোত্র Medicaid, নশশু পনরচ েো বো েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলীর জিয আশ্বদি করো ফবশ্ে নিশ্ে পোশ্রি। উপরন্তু, আপিোর পনরবোর  নদ নশশুশ্দর 

জিয TA-র ফক্ষ্শ্ত্র অশ্ োগ্য নিধ েোনরে হে এবং আপনি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী এবং নচনকৎসো সহোেেোর জিয আশ্বদি কশ্র েোশ্কি েোহশ্ল েুি 

স্ট্যোম্প সুনবধোবলী এবং নচনকৎসো সহোেেোর জিয আপিোর ফ োগ্যেো আলোদোভ্োশ্ব নিধ েোরণ করো হশ্ব।  

• আপিোর পনরচ েোে েোকো নশশুর জিয TA অিুদোিষ্টি নিধ েোরণ করোর সমে আপিোর আে এবং সংিোি নবশ্বচিো করো হশ্ব িো। শুধুমোত্র আপনি 

TA-র জিযও আশ্বদি করশ্লই আপিোর আে এবং সংিোি গ্ণিো করো হশ্ব। এমিনক আপনি ফ  নশশুষ্টির পনরচ েো করশ্েি েোর জিয TA 

অিুদোশ্ির পনরশ্প্রনক্ষ্শ্ে েিিও ফসষ্টি গ্ণিো করো হশ্ব িো। বোবো-মো িো হওেো পনরচ েোকোরী (িিশ্পশ্রে ফকেোরনগ্ভ্োর) অিুদোিষ্টি সমূ্পণ েভ্োশ্ব 

আশ্বদিকোরী নশশুশ্দর আে এবং সংিোএর ওপর নিভ্েরশীল। 

• আপিোশ্ক, আপিোর সোশ্ে ফক বো কোরো েোশ্কি, আপনি ফকোেোে েোশ্কি এবং নশশুষ্টির নক িরচ, আে এবং সংিোি আশ্ে ফস সম্পশ্কে েেয প্রদোি 

করশ্ে হশ্ব। আপনি ফ  নশশুষ্টির জিয আশ্বদি করশ্েি েোর  নদ আপনি বোবো-মো িো হওেো আত্মীে (িি-ফপশ্রে নরশ্লষ্টিভ্) হি, েোহশ্ল 

আপিোশ্ক আপিোর আে এবং সংিোি ফেি করশ্ে বলো হশ্ব, নকন্তু আপনি নিশ্জও আশ্বদি িো করশ্ল আপিোশ্ক ফসগুনলর প্রমোি নদশ্ে হশ্ব িো। 

আপিোশ্ক এই েেয নদশ্ে বলো হশ্ব কোরণ  িুরোষ্ট্রীে আইি অিু োেী িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্শ্ক এই েেয সংগ্রহ করশ্ে হশ্ব। 

• আপিোর নশশু(নশশুশ্দর) সোমনেক সহোেেোর জিয আপনি ফকোশ্িো আশ্বদি করশ্ল আপিোশ্ক অবশযই নশশু সহোেেো কো েকরণ কম েসনূচর 

আবনশযকেোগুনলর সোশ্ে সহশ্ োনগ্েো করশ্ে হশ্ব। সক্তিেভ্োশ্ব নশশু সহোেেো অশ্েেণ িো করোর িযো য কোরণ দোনব করো অনধকোরও আপিোর আশ্ে 

 নদ নশশু সহোেেো অশ্েেণ ফিনেবোচকভ্োশ্ব প্রভ্োনবে কশ্র: আপিোর বো আপিোর নশশুর (নশশুশ্দর) স্বোিয, নিরোপত্তো এবং কলযোণশ্ক। আপিোর 

 নদ ভ্ে হে, ফ  বোবো-মোশ্ের ফেশ্ক আপনি নশশু সহোেেো কো েকরণ পনরশ্েবো চোইশ্েি, েোরো আপিোর বো আপিোর নশশুর ক্ষ্নে করশ্ব েোহশ্ল 

অনবলশ্ে েো সোমনেক সহোেেোর কমীশ্ক জোিোি। নশশু সহোেেোর সহশ্ োনগ্েোর আবনশযকেোগুনল ফহশ্ক একষ্টি গ্োহেযি সনহংসেোর েোড় ফপশ্ে 

আপিোশ্ক কী করশ্ে হশ্ব ফস নবেশ্ে কমীষ্টি আপিোশ্ক পরোমশ ে ফদশ্বি।  
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প্র. েরে আরম আমাি সাষথ থাকা একটি রশ্শুি পরিিে মাকািী হই নে আমাি ঔিসিাে বা েত্তক ননও া সন্তান ন , এবং রশ্শুটিি পরিিে মা কিাি 

িনয আমাি অরেরিক্ত সহা ো বা সংস্থান লাগষল, আরম নসগুরল নকাথা  খুুঁষি পাব ো রক আমাষক বলষে পাষিন? 

 

উ. কনমউনিষ্টি-নভ্নত্তক সহোেক কম েসনূচগুনলর একষ্টি ফস্ট্িবযোপী ফিিওেোকে গ্ঠি করশ্ে NYS নকিনশপ ফকেোরনগ্ভ্োর ফপ্রোগ্রোম (NYS Kinship Caregiver 

Program) তেনর করো হশ্েশ্ে  ো পনরশ্েবোগুনলর মোধযশ্ম নকিনশপ ফকেোরনগ্ভ্োর এবং েোশ্দর আত্মীশ্ের জিয পোনরবোনরক নিনেশীলেো ও িোেীত্ব উন্নীে কশ্র। 

এই কম েসূনচষ্টি ফস্ট্শ্ির নবনভ্ন্ন প্রোশ্ন্ত অবনিে 13ষ্টি কনমউনিষ্টি-নভ্নত্তক কম েসূনচশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র  ো েোশ্দর আত্মীেশ্দর মোিুে করোর জিয নকিনশপ 

ফকেোরনগ্ভ্োরশ্দর সহোেেো করশ্ে পনরশ্েবোসমুহ প্রদোি কশ্র। অিোিুষ্ঠোনিক নকনিনশপ ফকেোর, ফ  সমে আত্মীেরো আইনি অনভ্ভ্োবক বো একষ্টি নশশুর 

কোশ্স্ট্োনিেোি, ফসইসোশ্ে  োরো নকিনশপ েস্ট্োর ফকেোর প্রদোি কশ্রি, েোরো এই কম েসূনচগুনলর দ্বোরো পনরশ্েবো পোওেোর ফ োগ্য। প্রেোনবে পনরশ্েবোগুনলর মশ্ধয 

েোকশ্ে পোশ্র: 

 

•  কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি • নশশুর Medicaid এর েেয 

• আইনি েেয • ফকস পনরচোলিো 

• সহোেক ফগ্োষ্ঠী • বোশ্জষ্টিং এবং িযোশ্ের েেয 

• অবকোশ • আবোসি 

• নশশু মোিুে করোর দক্ষ্েো • ফরেোশ্রল 

• নশক্ষ্ো পনরচোলিো • শুধুমোত্র নশশুর জিয অে ে প্রদোশ্ির েেয 

 

ফসইসোশ্ে, একষ্টি 14েম কম েসনূচ, NYS নকিনশপ ফিনভ্শ্গ্ির ফপ্রোগ্রোম (NYS Kinship Navigator Program), পনরচ েোকোরী এবং েোশ্দর পনরচ েোে েোকো 

নশশুশ্দর সহোেেো করশ্ে েেয এবং ফরেোশ্রল পনরশ্েবো প্রদোি কশ্র। নিউ ইেশ্কের ফ  ফকোশ্িো জোেগ্োে বসবোসকোরী একজি পনরচ েো প্রদোিকোরী েোশ্দর 

কোউনেশ্ে বো কোউনের কোেোকোনে উপলভ্য পনরশ্েবোগুনল সম্পশ্কে জোিশ্ে একষ্টি ফিোল িী িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি বো একষ্টি ওশ্েবসোইশ্ি ফ শ্ে 

পোশ্রি। পনরচ েো প্রদোিকোরীশ্দর প্রশ্েোজিীেেো মূলযোেি এবং একষ্টি করণীশ্ের পনরকল্পিো গ্শ্ড় েভ লশ্ে প্রনশনক্ষ্ে নবশ্শেজ্ঞরোও উপলভ্য। নকিনশপ 

ফিনভ্শ্গ্ির ফপ্রোগ্রোম (Kinship Navigator Program) এর সোশ্ে ফ োগ্ো গ্ করো ফ শ্ে পোশ্র, ফিোল িী 1-877-6463 (1-877-4KinInfo) ফসোমবোর ফেশ্ক 

শুিবোর সকোল 9:30 ফেশ্ক নবশ্কল 4:30, অেবো ইেোরশ্িশ্ির মোধযশ্ম অিলোইশ্ি “http://www.nysnavigator.org/।” 

 

প্র. আরম েরে সামর ক সহা োি িনয আষবেন করি এবং আমাি মষন হ  নে শ্ািীরিক অসুস্থোি কািষণ আরম িাকরি কিষে বা িাকরিি 

কাে মকলাষপ অংশ্গ্রহণ কিষে পািব না োহষল কী হষব? 

 

উ. সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করো একজি বযক্তি  নদ দোনব কশ্রি ফ  শোরীনরক অসুিেোর কোরশ্ণ নেনি চোকনর করশ্ে বো চোকনরর কো েকলোশ্প 

অংশগ্রহণ করশ্ে পোরশ্বি িো েোহশ্ল েোশ্ক েোর িোিোশ্রর ফেশ্ক প্রমোণ প্রদোি করশ্ে হশ্ে পোশ্র। ওই বযক্তির শোরীনরক অসুিেো মূলযোেি করশ্ে, বযক্তিষ্টির 

ফকোশ্িো সীমোবদ্ধ েোকশ্ল েো সিোি করশ্ে, এবং বযক্তিষ্টির কোজ করোর ক্ষ্মেো পুিরুদ্ধোর বো উন্নে করশ্ে সহোেক হশ্ে পোশ্র এমি নচনকৎসো পনরচ েো, 

পুিব েোসি বো নচনকৎসো সিোি করশ্ে বযক্তিষ্টিশ্ক িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র আশ্েোক্তজে সমূ্পণ ে একষ্টি অিয িোিোশ্রর দ্বোরো শোরীনরক পরীক্ষ্ো 

িীনরক্ষ্োে অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ে পোশ্র। িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ উপলভ্য নচনকৎসো সংিোন্ত িনেপত্র প েোলচিো করশ্ব এবং আপিোশ্ক চোকনরর 

কো েকলোশ্প (েোড়-নবহীি বো সীনমে কোজ) অংশগ্রহণ করশ্ে হশ্ব িো কোশ্জর আবনশযকেো ফেশ্ক আপনি েোড় পোশ্বি ফসই নবেশ্ে েোশ্দর নসদ্ধোন্তগুনল 

আপিোশ্ক নলনিেভ্োশ্ব জোিোশ্ব। আপিোর কোজ করোর ক্ষ্মেো বো চোকনরর কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করোর ক্ষ্মেো সম্পশ্কে িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো 

নবভ্োশ্গ্র নসদ্ধোশ্ন্ত আপনি সম্মে িো হশ্ল আপিোর একষ্টি িযো য শুিোনির অিুশ্রোধ করোর অনধকোর এবং একষ্টি িযো য শুিোনির অিুশ্রোধ জোিোশ্িোর 

সমেকোল সম্পশ্কেও এই নবজ্ঞনপ্তষ্টি আপিোশ্ক জোিোশ্ব।  
 

প্র. এমন রনরেমষ্ট নকাষনা বযজক্তবগ ম রক আষেন োিা সামর ক সহা ো পাও াি নোগয নন? 
 

উ. হযো ুঁ, ফসইসমে বযক্তিবগ্ েশ্ক সোমনেক সহোেেো ফদওেো  োশ্ব িো  োরো: 

1. আঠোশ্রো বেশ্রর কম বেসী,  োরো নববোনহে িি, একষ্টি নশশুর পনরচ েো করশ্েি, নকন্তু েোশ্দর পনরচ েোধীশ্ি বোশ্রো সপ্তোশ্হর কম বেসী ফকোশ্িো নশশু 

ফিই, এবং  োরো সেলভ্োশ্ব একষ্টি হোই সু্কল নিশ্লোমো বো সমেভ লয ফ োগ্যেো সমূ্পণ ে কশ্রিনি বো করোর ফচিো করশ্েি িো, অেবো আপিোর কমীর দ্বোরো 

অিুশ্মোনদে একষ্টি নবকল্প কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ করশ্েি িো।  

2. দুই বো েোর ফবনশ ফস্ট্ি ফেশ্ক সোমনেক সহোেেো পোওেোর জিয েোশ্দর বসবোশ্সর জোেগ্ো সম্পশ্কে একষ্টি ভ্ভ শ্েো নববৃনে বো বণ েিো নদশ্েশ্েি বশ্ল 

 ুিরোষ্ট্রীে আদোলশ্ে ফদোেী সোবযে হশ্েশ্েি। অশ্ োগ্য েোকোর সমেকোল দশ বের। 

3. একষ্টি অপরোধ বো অপরোধ করোর প্রশ্চিো কশ্রশ্েি বশ্ল ফসিোিকোর আইি অিু োেী মোমলো বো ফহেোজে বো কোরোবোস এড়োবোর জিয পোনলশ্ে 

ফবড়োশ্েি, ফ  অপরোধষ্টির জিয পোনলশ্ে ফবড়োশ্েি ফসষ্টি ফসই জোেগ্োর আইি অিু োেী একষ্টি গুরুের অপরোধ, বো ফ ষ্টি, ফস্ট্ি অে নিউ 

জোনস ের ফক্ষ্শ্ত্র, ফসই ফস্ট্শ্ির আইি অিু োেী একষ্টি গ্নহেে অপকম ে।  

4.  ুিরোষ্ট্রীে বো ফস্ট্শ্ির আইি অিু োেী লোগু হওেো সেযেো-প্রমোণীকরণ বো পযোরশ্লর একষ্টি শেে লঙ্ঘি করশ্েি।  

5. নিনদেি ফ োগ্যেোর নিেমোবলী ফমশ্ি চলোর বযে েেোর কোরশ্ি একজি বযক্তি বো কম েসূনচর দণ্ডোজ্ঞো দ্বোরো শোক্তে ফপশ্েশ্েি।  

 

প্র. আরম মারকমন নাগরিক না হষলও রক সামর ক সহা ো নপষে পারি?  
 

উ. আপনি একজি মোনকেি িোগ্নরক িো হশ্ল, সোমনেক সহোেেো পোওেোর ফ োগ্যেো লোভ্ করশ্ে, আপনি ফ  নিশ্চ েোনলকোবদ্ধ নবশ্দশীর ফেিীগুনলর একষ্টিশ্ে 

পড়শ্েি েো আপিোশ্ক অবশযই প্রমোি করশ্ে হশ্ব (নকেভ  নবশ্দশী শুধুমোত্র ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স ফপশ্ে পোশ্রি):  

1. একজি মোনকেি (U.S.) অ-িোগ্নরক জিসোধোরণ; বো 

2. অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ফসকশি 289 এর অধীশ্ি আশ্মনরকোি ইক্তেেোি জোনের অন্তে 50 শেোংশ 

রি সহ কযোিোিোে জন্ম একজি আশ্মনরকোি ইক্তেেোি; বো 

3. ইক্তেেোি ফসলে-নিিোনম েশ্িশি অযোে এিভ শ্কশি অযোনসস্ট্যোন্স অযোশ্ের (25 U.S.C 450b(e)) ধোরো 4(e) এর সংজ্ঞো অিু োেী একষ্টি ভ্োরেীে উপজোনের 

একজি সদসয;বো; বো 

4. অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 207 এর অিু োেী একজি নবশ্দশীশ্ক শরণোেী নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ করশ্ে 

ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

5. অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 208 এর অধীশ্ি একজি নবশ্দশীশ্ক আেে মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে; বো  
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6. 1লো এনপ্রল 1997 এর পূশ্ব ে কো েকর অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 243(h) এর অধীশ্ি ফ  বনহরোগ্শ্ের 

নিব েোসি মুলেভ নব রোিো হশ্েশ্ে অেবো অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির ধোরো 241(b)(3) এর অধীশ্ি  োর অপসোরণ মুলেভ নব রোিো হশ্েশ্ে; বো 

7. একজি নকউবোি এবং হোইনেেোি নহশ্সশ্ব একজি নবশ্দশীশ্ক মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র প্রশ্বশ্শ্বর অিুমনে ফদওেো হশ্েশ্ে; অেবো 

8. একজি নবশ্দশী ন নি একজি আশ্মশ্রনসেোি নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ কশ্রশ্েি; বো 

9. একজি নবশ্দশী ন নি একজি মং বো হোইলযোে লোওষ্টিেোি নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ কশ্রশ্েি, স্বোনম/স্ত্রী এবং নিভ্েরশীল নশশু সহ; বো, 

10. একজি নবশ্দশী ন নি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর সশস্ত্র ফসিোবোনহিীশ্ে সক্তিে কেেবযরে আশ্েি, অেবো সন্মোশ্ির সোশ্ে মুক্তি পোওেো একজি প্রোিি ফসিোকমী, 

েোশ্দর স্বোনম/স্ত্রী বো নিভ্েরশীল সন্তোি, বো একজি সক্তিে কেেবযরে সদসয বো মৃে প্রোিি ফসিোকমীর পুিনব েবোহ িো করো ফবুঁশ্চ েোকো স্বোনম/স্ত্রী এবং অনববোনহে 

নিভ্েরশীল সন্তোি; বো  

11. একজি নবশ্দশী  োশ্ক একজি আইি সঙ্গে িোেী বোনসদো নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ করশ্ে ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

12.  একজি নবশ্দশী  োশ্ক অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act) ধোরো 212(d)(5) অিু োেী, অন্তে এক বের সমেকোশ্লর 

জিয, মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র শেেোধীি মুক্তি ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

13. একজি নবশ্দশী  োশ্ক অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act) ধোরো 203(a)(7), 4/1/1980 এর আশ্গ্ ফ ভ্োশ্ব কো েকর 

নেল, ফসই অিু োেী শেেোধীি প্রশ্বশ্শর অিুমনে ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

14.  একজি নবশ্দশী  োশ্ক মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র একজি পনরবোশ্রর সদসয মোরশ্ধোর কশ্রশ্েি বো চরম িৃশংসেোর নশকোর হশ্েশ্েি এবং ন নি অিযোিয নিনদেি নকেভ  

আবনশযকেো পুরণ কশ্রশ্েি; বো 

15. একজি নবশ্দশী ন নি 2000 সোশ্লর পোচোর এবং সনহংসেো ফেশ্ক সুরক্ষ্ো প্রদোিকোরী আইিোধীি (Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 

2000) পোচোশ্রর একষ্টি গুরুের নশকোর হওেো বযক্তি; বো 

16. উপশ্র েোনলকোবদ্ধ িো েোকো একজি নবশ্দশী ন নি কোলোর অে ল অিু োেী িোেীভ্োশ্ব মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র বসবোস করশ্েি (Permanently Residing in the 

United States Under Color of Law, PRUCOL),  োর মশ্ধয রশ্েশ্ে: 

 a. একজি নবশ্দশী ন নি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর মশ্ধয এক বেশ্রর কম সমে বদীর শেেোধীি মুক্তিশ্ে রশ্েশ্েি; 

 b. একজি নবশ্দশী ন নি INA-র ধোরো 241(a)(3) অিু োেী একষ্টি েত্বোবধোশ্ির আশ্দশ (Order of Supervision) অিু োেী মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র 

বসবোস করশ্েি; 

 c. একজি নবশ্দশী INA-র ধোরো 240A অিু োেী  োর বনহষ্কোর বোনেল মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে; 

 d. একজি নবশ্দশী পদশ্ক্ষ্প ফিওেোর নিনে িনগ্ে রোিো মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে,  োর েশ্ল েোশ্দর বনহষ্কোর িনগ্ে রশ্েশ্ে;  

 e. একজি নবশ্দশী  োশ্ক নলগ্যোল ইনমশ্গ্রশি েযোনমনল ইকুযইষ্টি আইশ্ির (Legal Immigration Family Equity Act, LIFE Act) অধীশ্ি গ্ষ্টঠে “K3” বো 

“K4” নভ্সো মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে;  

 f. একজি নবশ্দশী  োশ্ক LIFE Act (লোইে আইি) অিু োেী “V” নভ্সো স্ট্যোিোস মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে; 

 g. একজি নবশ্দশী  োশ্ক “S” নভ্সো স্ট্যোিোস মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে;  

 h. একজি নবশ্দশী  োশ্ক একষ্টি “U” নভ্সোর জিয অন্তব েেীকোলীি েোড় নহশ্সশ্ব পদশ্ক্ষ্প ফিওেো িনগ্ে রোিো মঞ্জুর করো হশ্েশ্ে; এবং  

 i. একজি নবশ্দশী ন নি ফদনিশ্েশ্েি ফ  INA-র ধোরো 249 অিু োেী নেনি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র প্রশ্বশ কশ্রশ্েি এবং 1972 সোশ্লর 1লো জোিুেোনর ফেশ্ক 

অনবরে ফসিোশ্ি বসবোস করশ্েি। 

 

প্র. নরথপত্র না থাকা একিন রবষেশ্ী আমাি পরিবাষি থাকষল কী হষব?  
 

উ. ফ  সমে নবশ্দশীর মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র আইিসঙ্গে ভ্োশ্ব বসবোস করোর অিুমনে ফদওেো িনেগুনল ফিই েোরো শুধুমোত্র নিনদেি ধরশ্ির সুনবধোবলী পোওেোর ফ োগ্য। 

 িি িোগ্নরক বো নবশ্দশী  োরো আইিে ফদশ্শ আশ্েি িনেপত্র িো েোকো নবশ্দশীশ্দর সোশ্ে একসোশ্ে বসবোস করশ্েি েিি পনরবোশ্রর সমে সদসযশ্দর 

আশ্বদশ্ি অবশযই েোনলকোবদ্ধ করশ্ে হশ্ব। ফকোশ্িো বযক্তি ন নি আশ্বদশ্ি একজি িোগ্নরক বো সশ্ন্তোেজিক অনভ্বোসি নিনে েোকো একজি নবশ্দশী বশ্ল 

প্রেযেিষ্টিশ্ে স্বোক্ষ্র কশ্রিনি নেনি সোমনেক সহোেেো পোশ্বি িো।  নদও, অিয ফকোশ্িোভ্োশ্ব ফ োগ্য হশ্ল, পনরবোশ্রর বোনক সদসযরো সুনবধোবলী পোওেোর ফ োগ্য 

হশ্ে পোশ্রি। দ্রিবয:  নদ মোনকেি  ুিরোষ্ট্র িোগ্নরকত্ব এবং অনভ্বোসি পনরশ্েবো (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) একষ্টি চূড়োন্ত 

নসদ্ধোন্ত ফিে ফ  পনরবোরষ্টির একজি সদসয ফবআইনি ভ্োশ্ব ফদশ্শ রশ্েশ্েি (উদোহরণস্বরূপ,  নদ USCIS বনহষ্কোশ্রর একষ্টি চূড়োন্ত আশ্দশ জোনর কশ্র) এবং 

ফসই বযক্তি সনুবধোবনলর জিয আশ্বদি করশ্ল, আমরো USCIS ফক সূনচে করব।  
 

প্র.  আরম েখন প্ররশ্ক্ষণ বা রশ্ক্ষা  অংশ্গ্রহণ কিব েখন রক আরম অরেরিক্ত সহা ো পাব?  
 

উ. আপনি  নদ সোমনেক সহোেেো বং/অেবো েুি স্ট্যোম্প সনুবধোবলী পোি এবং িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে একষ্টি প্রনশক্ষ্ণ বো নশক্ষ্োর 

কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ কশ্রি, েোহশ্ল আপনি প্রনশক্ষ্ণ বো নশক্ষ্োর কম েসূনচ অংশগ্রহণ করো সম্পনকেে িরচগুনল পনরশ্শোধ করশ্ে অনেনরি সহোেেো ফপশ্ে 

পাষিন, ফ মি:  

•  নশশু পনরচ েো  •   োেোেোে  

•  কোজ-সংিোন্ত ফপোশোক পনরেদ •  কোশ্জর সরঞ্জোম 

• ষ্টিউশি, বই এবং আিুেনঙ্গক সোমগ্রী  

 

প্র.  আরম একটি িাকরি নপষল কী হষব?  

 

উ. আপনি একষ্টি চোকনর ফপশ্ল, আপনি কে উপোজেি করশ্েি েোর ওপর নিভ্ের কশ্র েবুও আপনি সোমনেক সহোেেো এবং/অেবো েুি স্ট্যোম্প সনুবধোবলী ফপশ্ে 

পোশ্রি। 
 

আপিোর সোশ্ে  নদ একষ্টি নশশু বসবোস কশ্র, আপিোর উপোক্তজেে আশ্ের একষ্টি বড় অংশ আপিোর সোমনেক সহোেেোর ফক্ষ্শ্ত্র গ্ণিো করো হশ্ব িো।  
 

 নদ আপনি একষ্টি চোকনর পোি, এবং প েোপ্ত আে কশ্রি  োশ্ে আপিোর আর সোমনেক সহোেেো লোগ্শ্ব িো, েোহশ্ল আপনি নিম্ননলনিে সনুবধোবলী ফপশ্ে 

পোশ্রি:  

• এক বের প েন্ত নশশু পনরচ েো এবং/অেবো নচনকৎসো সহোেেো (এই বইষ ি রবভাগ E, অবস্থান্তি িরনে সহা ো নেখুন) 

• েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী (এই বইষ ি রবভাগ D, "ফুি েযাম্প সুরবধাবলী" নেখুন) 

• উপোক্তজেে আশ্ের ফিনিি (এই বইষ ি রবভাগ H "অনযানয সুরবধাবলী" নেখুন) 
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প্র. আরম রক এমন একটি খিষিি িনয সহা ো নপষে পারি নেটি, পরিষশ্াধ না কিা হষল, আমাি িাকরি িষল নেষে পাষি? 
 

উ. আপনি একষ্টি “িোইভ্োরশি ফপশ্মশ্ের” ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। এষ্টি এরকম একষ্টি ফপশ্মে ফ ষ্টি একষ্টি সুনিনদেি সঙ্কশ্ির পনরনিনেশ্ে বো সমে কোশ্জ আসশ্ব 

 িি একষ্টি ফপশ্মে বযক্তিষ্টিশ্ক বো একষ্টি পনরবোরশ্ক িমোগ্ে সহোেেোর প্রশ্েোজিীেেো এড়োশ্ে সক্ষ্ম কশ্র েভলশ্ব। একষ্টি "িোইভ্োরশি ফপশ্মশ্ে"র জিয 

ফ োগ্য হশ্ে আপিোশ্ক অবশযই আপিোর চোনহদো পূরণ করশ্ে উপলভ্য নিজস্ব আনে েক সংিোিহীি হশ্ে হশ্ব। "িোইভ্োরশি ফপশ্মশ্ের" উদোহরণগুনল হল, 

কম েসংিোি-সংিোন্ত  োেোেোে িরচ সহ কম েসংিোি-সংিোন্ত িরচ, অেবো বযক্তিষ্টিশ্ক বো পনরবোরষ্টিশ্ক স্বোবলেী হওেোর সশু্ োগ্ কশ্র ফদওেো একষ্টি বসবোশ্সর 

বশ্দোবশ্ে িোিোন্তশ্রর িরচ।  
 

প্র. একটি আবরশ্যক কম মসংস্থাষনি কম মসূরিষে অংশ্ রনষে আরম িাজি না হষল বা অংশ্ রনষে বযথ ম হষল কী হষব?  
 

উ. আপনি কোজ করশ্ে সক্ষ্ম হশ্ল এবং আপনি ইেোকৃেভ্োশ্ব এবং িযো য কোরণ েোড়ো, একষ্টি আবনশযক কম েসংিোশ্ির কম েসূনচশ্ে অংশ নিশ্ে রোক্তজ িো হশ্ল 

বো অংশ নিশ্ে বযে ে হশ্ল, আপনি সোমনেক সহোেেো, েুি স্ট্যোম্প সনুবধোবলী, এবং অিযোিয পনরশ্েবোগুনল হোরোশ্ে পোশ্রি। আপনি সোমনেক সহোেেো, েুি 

স্ট্যোম্প সুনবধোবলী, এবং অিযোিয পনরশ্েবোগুনল হোরোবোর আশ্গ্, ফকি আপনি অংশগ্রহণ করশ্ে বযে ে হশ্েশ্েি বো অংশগ্রহণ করশ্ে রোক্তজ হিনি েো আশ্লোচিো 

করোর জিয আপিোশ্ক একষ্টি নমষ্টিংশ্ের প্রেোব ফদওেো হশ্ে পোশ্র,  োশ্ক বলো হে একষ্টি কিনসনলশ্েশি কিেোশ্রন্স বো এশ্জক্তন্স কিেোশ্রন্স।  
 

অংশগ্রহণ করশ্ে বযে ে হওেোর বো রোক্তজ িো হওেোর আপিোর িযো য কোরণ েোকশ্ল আপনি সোমনেক সহোেেো, েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী, এবং অিযোিয 

পনরশ্েবোগুনল হোরোশ্বি িো। িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র আবনশযকেো অিু োেী একষ্টি কম েসংিোশ্ির কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ িো করোর আপিোর িযো য 

কোরশ্ণর দোনবর সমে েশ্ি আপিোশ্ক িনে প্রদোি করশ্ে বলো হশ্ে পোশ্র। আপিোর একষ্টি িযো য শুিোনিরও অনধকোর আশ্ে। কীভ্োশ্ব একষ্টি িযো য শুিোনির 

অিুশ্রোধ করশ্বি েোর জিয, বুক 1 (LDSS-4148A) "আপনাি অরধকাি এবং োর ত্বসমূহ সম্পষকম আপনাষক কী িানষে হষব" নেখুন।  
 

প্র.  আমাি সাষথ থাকা প্রষেযকষক রক সামর ক সহা োি িনয আষবেন কিষে হষব? 

  

উ.   আপনি  িি সোমনেক সেোেেোর জিয আশ্বদি করশ্বি েিি আপিোর সোশ্ে েোকো সমে নশশুশ্ক(18 বেশ্রর কম বেসী) অবশযই আশ্বদি করশ্ে হশ্ব। 

আপিোর পনরবোশ্র েোকো অিয ফকউ আপিোর নশশুশ্দর, রশ্ির সম্পকে িু বো দত্তক ফিওেো একজি বোবো-মো হি বো রশ্ির সম্পকে িু বো দত্তক ফিওেো ভ্োই 

বো ফবোি হি (18 বেশ্রর কম বেসী), েোশ্দরও অবশযই আশ্বদি করশ্ে হশ্ব এবং েোশ্দর আে এবং সংিোি সোমনেক সহোেেো পনরবোশ্রর ফক্ষ্শ্ত্র প্রশ্ োজয 

হশ্ব। এষ্টিশ্ক বলো হে েোইনলং ইউনিি নিেম। উপরন্তু, একজি বোবো-মো েোর সোশ্ে বসবোসকোরী েোর নশশুশ্দর জিয আশ্বদি িো কশ্র সোমনেক সহোেেোর 

জিয আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি িো। 

 

প্র. আমাি রশ্শু নসাশ্যাল রসরকউরিটি নবরনরফিগুরল নপষল কী হষব?  
 

উ.   নদ আপিোর পনরবোশ্রর ফকোশ্িো নশশুর ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি ফবনিনেিগুনল েোশ্ক বো আশ্বদি করশ্েই হে, এবং আপনি এই নশশুশ্দর জিয সোমনেক 

সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ল, আপিোশ্ক নিম্ননলনিেগুনল জোিশ্ে হশ্ব: 
 

কংশ্গ্রস এবং ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি প্রশোসি আপিোর ফক্ষ্শ্ত্র আপিোর েত্বোবধোশ্ি েোকো একষ্টি নশশুর ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি ফবনিনেিগুনল ফসই নশশুষ্টির 

বোবো-মো এবং ভ্োই-ফবোিশ্দর জিয িরচ করোশ্ক আইিসঙ্গে বশ্ল মশ্ি কশ্রশ্েি  নদ েোরো সোমনেক সহোেেোর সুনবধোবলীর জিয আশ্বদি করশ্ে চোি বো 

ফসষ্টি পোি। অে েোৎ এই ফ  ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি ফবনিনেিগুনল েোইনলং ইউনিশ্ি আে নহশ্সশ্ব গ্ণিো করো হশ্ব এবং নশশুষ্টির প্রোেনমক চোনহদোগুনল পূরশ্ণর 

সোশ্ে সোশ্ে, িোদয এবং বোসিোশ্ির মশ্েো প্রোেনমক পোনরবোনরক িরশ্চর জিয বযবহোর করো  োশ্ব। 
 

প্র. আরম নোগয রবষবরিে হষল, আরম আমাি সামর ক সহা োি সুরবধাবলী কীভাষব অযাষেস কিব?  
 

উ. আপনি "EBT েুি স্ট্যোম্প এবং/অেবো িগ্দ সুনবধোবলী পোওেোর জিয কীভ্োশ্ব আপিোর সুনবধোর কোিে বযবহোর করশ্বি" িোমোক্তঙ্কে একষ্টি েেয পুক্তেকো 

পোশ্বি। 

• অংশগ্রহণকোরী নরশ্িলোর বো QUEST (ফকোশ্েস্ট্) ফলোশ্গ্ো নিসশ্ল করো অশ্িোশ্মষ্টিক ফিলোর ফমনশি (Automatic Teller Machines, ATM) গুনল ফেশ্কই 

আপিোশ্ক িগ্দ সহোেেোগুনল অযোশ্েস করশ্ে হশ্ব। একষ্টি িি-সোরচোক্তজেং অংশগ্রহণকোরী নরশ্িলোশ্রর অবিোি, বো সোরচোজে িো েোকো ATM িুুঁশ্জ 

ফবর করশ্ে, ফিোল নি িের 1-800-289-6739-এ ফেোি করুি।  

• আপনি আপিোর কমি ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোিে (Common Benefit Identification Card, CBIC) এবং পোশ্স েোিোল আইশ্িনেনেশ্কশি 

িোেোর (Personal Identification Number, PIN) বযবহোর করশ্বি। 

• আপিোর নিেনমে মোনসক অিুদোি প্রনে মোশ্স দুষ্টি সনুবধোশ্ে নবভ্ি করো হশ্ব (25.00 িলোশ্রর ফবনশ হশ্ল)। 

• আপিোর প্রনেষ্টি িগ্দ অিুদোশ্ির উপলভ্যেোর েোনরিগুনল আপিোশ্ক জোিোশ্িোর জিয আপিোশ্ক একষ্টি েম ে ফদওেো হশ্ব।  

• সুনবধোবলী সোরো মোস জশু্ড় বযবহোর করো  োশ্ব। অবযবহৃে সুনবধোবলী আপিোর িগ্দ সনুবধোর অযোকোউশ্ে এক মোস ফেশ্ক অিয মোশ্স ফজর িোিো হশ্ব। 

• িোিো 90 নদি ধশ্র আপিোর িগ্দ অযোকোউে অযোশ্েস িো করো হশ্ল, অযোকোউশ্ে েোকো অন্তে 90 নদশ্ির পরুশ্িো ফ  কশ্িো িগ্দ সহোেেো অপসোরণ 

করো হশ্ব (মুশ্ে ফেলো হশ্ব) এবং এশ্জক্তন্সশ্ক ফেরে নদশ্ে ফদওেো হশ্ব। আপনি আপিোর কমীশ্ক, আপনি পোওেোর ফ োগ্য এমি ফকোশ্িো মুশ্ে ফেলো 

িগ্দ সহোেেো পিুরোে ইসুয করশ্ে বলশ্ে পোশ্রি। 

• ফ  ফকোশ্িো ইশ্লকট্রনিক ফবনিনেি ট্রোন্সেোর (Electronic Benefit Transfer, EBT) ফলিশ্দশ্ির পশ্র আপিোর রনসদষ্টি পরীক্ষ্ো কশ্র ফিওেোর কেোষ্টি 

মশ্ি রোিশ্বি। 

 

প্র. আরম কে রেন ধষি সামর ক সহা ো নপষে পারি োি রক নকাষনা সীমা আষে? 

 

উ. নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ি সোমনেক সহোেেোর ওপশ্র দুষ্টি সমে সীমো আশ্ে। 

 1. নেি োি-মাষসি সম সীমা - নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ি এই সমে সীমো নিম্ননলনিে সোমনেক সহোেেোর কম েসনূচগুনলশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র 

• নিশ্সের 1996 ফেশ্ক নিভ্েরশীল নশশু েোকো পনরবোরগুনলশ্ক সহোেেো (Aid to Families with Dependent Children, AFDC), পোনরবোনরক সহোেেো 

(Family Assistance, FA), ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স (Safety Net Assistance,SNA), নশশু সহোেেো কম েসূনচ (Child Assistance Program, CAP) 

এবং শরণোেী িগ্দ সহোেেো (Refugee Cash Assistance, RCA) কম েসূনচগুনলর অধীশ্ি পোওেো িগ্দ সনুবধোবলী।  

•  ুিরোষ্ট্রীে অভ্োবী পনরবোরগুনলর জিয সোমনেক সহোেেো (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) কম েসূনচর অধীশ্ি অিযোিয 

ফস্ট্িগুনল ফেশ্ক সোমনেক সহোেেোর সুনবধোবলী। 

• ফ  সমে পনরবোশ্র এমি ফকোশ্িো প্রোপ্তবেস্ক আশ্েি  োর উপোদোশ্ির অপবযবহোর নচনকৎসো কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ করো আবশযক, ফসই পনরবোরগুনলর 

পোওপযো অ-িগ্দ ফসেষ্টি ফিি সুনবধোবলী। 
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2. িজিশ্ মাষসি নগে নসফটি ননি সম  সীমা - এই সমেসীমো আগ্স্ট্ 1997 ফেশ্ক পোওেো সমে িগ্দ ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স ফপশ্মেগুনলশ্ক 

অন্তভ্ভ েি কশ্র। 

দ্রষ্টবয:  একবোর আপনি 24-মোশ্সর সমে সীমোে ফপ ৌঁশ্ে ফগ্শ্ল আপনি শুধুমোত্র অ-িগ্দ সনুবধোবলীর জিয ফ োগ্য হশ্বি। 

 

দ্রষ্টবয:  অিযোিয ফস্ট্শ্ি পোওেো TANF সহোেেো নিশ্সের 1996 এর আশ্গ্র সমেকোলশ্ক অন্তভ্ভ েি করশ্ে পোশ্র। 

 

দ্রষ্টবয:  আপনি HIV পক্তজষ্টিভ্ হশ্ল বো আপিোর  নদ এমি ফকোশ্িো অক্ষ্মেো েোশ্ক  োর জিয আপনি কোজ করশ্ে পোরশ্েি িো, েোহশ্ল আপনি সমে 

সীমোগুনল ফেশ্ক েোড় পোশ্বি। 

 

দ্রষ্টবয:  সোমনেক সহোেেোর সমেসীমো আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোবলী বো নচনকৎসো সহোেেোশ্ক প্রভ্োনবে করশ্ব িো। 

 

প্র. আমাি মষন হ  আরম গাহমস্থয সরহংসোি রশ্কাি। এই এষিজন্সটি আমাষক কীভাষব সহা ো কিষে পািষব? 

 

উ. সোমনেক সহোেেোর জিয ফ োগ্যেো লোভ্ করশ্ে আপিোশ্ক অবশযই নিনদেি নকেভ  আবনশযকেো পরূণ করশ্ে হশ্ব।  নদও,  নদ আপনি গ্োহেিয সনহংসেোর 

নশকোর হি এবং মশ্ি কশ্রি ফ  সোমনেক সহোেেোর এক বো একোনধক আবনশযকেো পরূণ করো আপিোশ্ক বো আপিোর নশশুশ্দর আশ্রো ক্ষ্নের ঝুুঁ নকশ্ে 

ফেলশ্ব, েোহশ্ল ক্ষ্নের ঝুুঁ নকষ্টির সমোধোি করশ্ে আপনি একজি গ্োহেিয সনহংসেোর জিয ফ োগ্োশ্ োগ্কোরী বযক্তির (নলেোশ্জো) সোশ্ে সোক্ষ্োশ্ের অিুশ্রোধ 

করশ্ে পোশ্রি। প্রশ্েোজি হশ্ল নকেভ  আবনশযকেো মুকুব করো হশ্ে পোশ্র। আপিোর ইেোরনভ্উশ্ের সমে আপিোর সোমনেক সহোেেো কমী আপিোশ্ক আশ্রো 

েেয নদশ্ে পোরশ্বি।  

 

উপরন্তু, জরুরী আেে, সহোেক ফগ্োষ্ঠী এবং কোউশ্ন্সনলংশ্ের সম্পশ্কে েশ্েযর জিয আপনি 24-ঘেোর হিলোইশ্ি কল করশ্ে পোশ্রি। এই পনরশ্েবোগুনল 

আপিোশ্ক এবং আপিোর নশশুশ্দর নিরোপদ রোিশ্ে সহোেেো করশ্ব।  

 

আপিোর িোিীে গ্োহেিয সনহংসেো পনরশ্েবো সরবরোহকোরীর েেয এবং ফরেোশ্রলগুনলর জিয আপনি নিম্ননলনিে িেরগুনলশ্ে ফেোি করশ্ে পোশ্রি, ফিোল িী, 

নদশ্ির 24 ঘণ্টো উপলভ্য:  

 রনউ ই কম রসটিষে ফেোি করুি 1-800-621-HOPE (1-800-621-4673) 

 রনউ ই কম নেষিি অনয নে নকাষনা অঞ্চষল NYS গ্োহেিয সনহংসেোর হিলোইি 1-800-942-6906 িেশ্র ফেোি করুি 

(নেনী ষে োিা কথা বষলন 1-800-942-6908 ফিোল িী িেশ্র ফেোি করুি)। 

 

একজি পনরশ্েবো ফকসকমীও আপিোশ্ক এই েেয সরবরোহ করোর বশ্দোবে করশ্ে পোরশ্বি।  

 

প্র.  একিন রবষেশ্ী রহষসষব আইনসঙ্গে ভাষব মারকমন েকু্তিাষষ্ট্র বসবাস কিষল, আমাি েন্সষিি আ  এবং সংস্থান কীভাষব আমাি নোগযো 

এবং অনুোনষক প্রভারবে কিষব?  

 

উ.  নিশ্সের 1997 এর পশ্র সহোেেোর একষ্টি হলেিোমোে স্বোক্ষ্র করো স্পন্সশ্রর আে এবং সংিোি, পোনরবোনরক সহোেেোর জিয আপিোর ফ োগ্যেো নিধ েোরশ্ণর 

ফক্ষ্শ্ত্র আপিোর জিয উপলভ্য নহশ্সশ্ব ধরো হশ্ব। আপনি ফ োগ্য হশ্ল, শুধুমোত্র স্পন্সশ্রর অবদোি রোিো প্রকৃে অে েরোনশষ্টি আপিোর সোমনেক সহোেেোর 

সুনবধো গ্ণিোর ফক্ষ্শ্ত্র নবশ্বচিো করো হশ্ব।  নদও,  িুরোষ্ট্রীে স্পন্সরশীপ চভ ক্তি অিু োেী, িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ স্পন্সশ্রর ফেশ্ক পনরশ্শোশ্ধর 

অিুশ্রোধ এবং অশ্েেণ করশ্ব। স্পন্সশ্রর দোেবদ্ধেো সম্পনকেে এই েেয  ুিরোষ্ট্রীে প্রশোসশ্ির সোশ্ে ফশেোর করো হশ্ব।  

 

প্র. আমাি পরিবাষি থাকা কাষিাি সংস্থান সামর ক সহা োি নোগযো রনণ মষ  গণনা না কিা হষ  থাকষল কী হষব? 

 

উ. সংিোিগুনলর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি নকন্তু সীনমে িে, , ভূ্সম্পনত্ত, বযক্তিওে সম্পনত্ত, কযোশ এবং বযোংক অযোকোউে, নবমো পনলনস, ট্রোস্ট্ েোে, অশ্িোশ্মোবোইল, 

ইেযোনদ। TA-র জিয একষ্টি পনরবোশ্রর সংিোশ্ির সীমো 2,000.00 িলোর।  নদ পনরবোশ্র প্রনেবন্ধকেো  িু, অেবো 60 বের বো েোর ফবশী বেসী একজি সদসয 

েোশ্কি, েোহশ্ল সংিোশ্ির সীমো 3,000.00 িলোর।  

 

উপোক্তজেে ইিকোম িযোে ফিনিি (Earned Income Tax Credit, EITC) ফপশ্মে, আেোরগ্রযোজশু্েি নশক্ষ্োমূলক অিুদোি এবং ঋণ, একষ্টি প্রেম বো পনরবেে 

 োি ফকিোর জিয বযোংক অযোকোউে, সোনলশ্মেোনর নসনকউনরষ্টি ইিকোম ফেশ্ক কম েসংিোি এবং সঞ্চে পোওেো বো বজোে রোিোর মশ্েো নকেভ  সংিোি হল 

েোড়প্রোপ্ত সংিোি। এই েোদগুনলশ্ক অিযোিয েোশ্ের ফেশ্ক আলোদো অযোকোউশ্ে রোিশ্ে হশ্ব। ফসগুনলশ্ক আলোদো িো রোিো হশ্ল ফসগুনল আপিোর পনরবোশ্রর 

সংিোশ্ির সীমোর ফক্ষ্শ্ত্র গ্ণিো কশ্র ফিওেো হশ্ে পোশ্র।  

 

 উদোহরণস্বরূপ, আপিোর পনরবোশ্রর ফকউ সোনলশ্মেোর নসনকউনরষ্টি ইিকোম (Supplemental Security Income, SSI) ফপশ্ল ফসই SSI এর অে েরোনশষ্টি 

নিশ্পোক্তজি করোর জিয েোশ্দর আলোদো অযোকোউে েোকশ্ে হশ্ব, ফসই SSI অে েরোনশষ্টি সংিোশ্ির সীমোর ফক্ষ্শ্ত্র গ্ণিো করো হশ্ব িো। 

 

প্র.  আরম রন রমে পাই রকন্তু প্ররে মাষস পাই না, আমাি এমন নকাষনা আ  থাকষল কী হষব? (উোহিণস্বরূপ, বেষি শুধুমাত্র একবাি পাও া 

আ )? 

 

উ. আপিোর  নদ উপোক্তজেে বো অিুপোক্তজেে আে েোশ্ক  ো একষ্টি নিনদেি সমে অন্তর পোি েোহশ্ল পরবেী ফপশ্মেষ্টি িো পোওেো প েন্ত আপিোশ্ক ফসই আেষ্টিশ্ক 

প্রনে মোশ্সর জিয সমোি অে েরোনশশ্ে ধরশ্ে হশ্ব।  

 

 উদোহরণস্বরূপ, আপনি 1,200.00 িলোশ্রর একষ্টি বোনে েক বৃনত্ত বো অযোিুউষ্টি (বেশ্র একবোর পোওেো ফপশ্মে) ফপশ্ল, আপিোশ্ক 12 মোশ্সর জিয প্রনে মোশ্স 

100.00 িলোর কশ্র ধরশ্ে হশ্ব। আপিোর মোনসক সোমনেক সহোেেোর অিুদোশ্ির জিয আপিোর কমীও প্রনে মোশ্স 100.00 িলোর কশ্র ধরশ্বি।  
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 রবভাগ B রিরকৎসা সহা ো 
 
 

প্র.  রিরকৎসা সহা ো কী ( Medicaid নাষমও পরিরিে)?  

 

উ.  ফ  সমে বযক্তি েোশ্দর নচনকৎসো পনরচ েোর জিয অে ে পনরশ্শোধ করশ্ে পোশ্রি িো েোশ্দর সহোেেো করোর জিযই নচনকৎসো সহোেেো।  

• Medicaid, নশশু এবং প্রোপ্তবেস্ক এবং  োশ্দর সংিোি একষ্টি নিনদেষ্টি প েোশ্ের কম েোশ্দর স্বোিয পনরচ েো প্রদোি কশ্র। 

• 19 ফেশ্ক 64 বের বেসী ফ  সমে বযক্তির Medicaid এর জিয ফ োগ্য হওেোর ফক্ষ্শ্ত্র আে িুব ফবনশ েযোনমনল ফহলে লোস (Family Health Plus) 

েোশ্দর স্বোিয পনরচ েো প্রদোি কশ্র।  

• পনরবোর পনরকল্পিো সুনবধো কম েসূনচ (Family Planning Benefit Program), গ্ভ্েধোরণ করোর বেসী ফ  সমে বযক্তির আে নিনদেি েশ্রর কম েোশ্দর 

পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো, নিনদেষ্টি নকেভ  স্বোিয সংিোন্ত নশক্ষ্ো এবং সংনিি নচনকৎসো পনরচ েো প্রদোি কশ্র। (নচনকৎসো সহোেেোর এই নবভ্োশ্গ্র 

পশ্রর নদশ্ক “রিরকৎসা সহা ো রক আমাষক পরিবাি পরিকল্পনা পরিষেবা নপষে সহা ো কিষব?” এর প্রশ্নোত্তর ফদিুি।) 

• প্রনেবন্ধকেো  ুি কম েরে বযক্তিবশ্গ্ ের জিয Medicaid বোই-ইি কম েসনূচ (The Medicaid Buy-In program for Working People with Disabilities, 

MBI-WPD). ফ  সমে প্রনেবন্ধকেো  িু বযক্তি কোজ করশ্েি, এবং স্বোভ্োনবক Medicaid এর জিয অিুশ্মোনদে সীমোর ফবনশ আে করশ্েি, Medicaid 

এর মোধযশ্ম েোশ্দর স্বোিয পনরচ েোর কভ্োশ্রজ রোিোর সশু্ োগ্ ফদে।  

 

প্র.  নক বা কািা Medicaidপাষবন?  

 

উ.  Yআপনি নচনকৎসো সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি  নদ আপনি:  

• আে, সংিোি, বেস, প্রনেবন্ধকেো বো অিযোিয আবনশযকেোগুনল পূরণ কশ্রি।  

• সোধোরণে, সোমনেক সহোেেো (Temporary Assistance) বো সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (Supplemental Security Income (SSI) এর জিয 

ফ োগ্য হি। 

 

প্র. আরম কীভাষব Medicaid এি িনয আষবেন কিব?  

 

উ. আপিোশ্ক অবশযই একষ্টি আশ্বদি পুরণ করশ্ে হশ্ব এবং Medicaid বশ্ে ষ্টিক নদশ্ে হশ্ব। 

• সোমনেক সহোেেোর জিয একনে আশ্বদি Medicaid এর জিয একষ্টি আশ্বদি িে। সোমনেক সহোেেো পোওেো বযক্তিবগ্ ে আপিো আপনি নচনকৎসো 

সহোেেো পোশ্বি িো। আপনি Medicaid এবং সোমনেক সহোেেো উভ্েই চোইশ্ল, আষবেষন আপনাষক অবশ্যই উভ  বষেই টিক রেষে হষব। 

• আপনি  িি সোনলশ্মেোনর নসনকউনরষ্টি ইিকোম(SSI) পোশ্েি, েিি আপিোশ্ক আলোদোভ্োশ্ব Medicaid এর জিয আশ্বদি করশ্ে হশ্ব িো। আপনি 

SSI পোওেোর আশ্গ্ নচনকৎসো সহোেেো চোইশ্ল, আপিোশ্ক অবশযই আশ্বদি করশ্ে হশ্ব। 

• আপনি শুধুমোত্র পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবোগুনলর জিয আশ্বদি করশ্ে চোইশ্ল, আপনি একজি Medicaid-এ িনেভ্ভ ি পনরবোর পনরকল্পিো 

পনরশ্েবো সরবরোহকোরীর কোশ্ে আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি  োশ্দর আশ্বদি গ্রহি করোর জিয িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র সোশ্ে একষ্টি 

চভ ক্তি আশ্ে। আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োহ আপিোশ্ক এই ফকন্দ্রগুনলর একষ্টি েোনলকো নদশ্ে পোরশ্ব, অেবো আপনি ফিোল িী  
1-800-541-2831 িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি। 

আপনি Medicaid এর জিয আশ্বদি করশ্ে চোইশ্ল, আপিোশ্ক অবশযই নিম্ননলনিেগুনলর মশ্ধয একষ্টি করশ্ে হশ্ব: 

• আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে বসবোস করশ্ল, কীভ্োশ্ব এবং ফকোেোে আশ্বদি করশ্বি ফস সম্পনকেে েশ্েযর জিয মোিব সম্পদ প্রশোসশ্ির ইিশ্েো 

লোইি (718) 557-1399 এর ফেোি করুি অেবো নিাল ফ্রী 1-877-472-8411 িেশ্র ফেোি করুি। 

• আপনি নিউ ইেকে নসষ্টি বোইশ্র বসবোস করশ্ল, আপনি ফ  কোউনেশ্ে বসবোস কশ্রি ফসিোিকোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি বো 

 োি এবং একষ্টি আশ্বদশ্ির পযোশ্কজ চোি। 

• আপনি নিউ ইেকে ফস্ট্ি মোিনসক স্বোিয কো েোলে (New York State Office of Mental Health) বো মোিনসক প্রনেবন্ধকেো এবং নবকোশগ্ে অক্ষ্মেো 

কো েোলশ্ের (Office of Mental Retardation and Developmental Disabilities) বসবোশ্সর বশ্দোবশ্ে েোকো একজি আবোনসক হশ্ল, ফকন্দ্রষ্টির 

ধরশ্ির পশ্র েোনলকোবদ্ধ কো েোলেষ্টিশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ করুি: 

নিউ ইেকে ফস্ট্ি মোিনসক স্বোিয কো েোলে ফকন্দ্র - ফরোগ্ীর সংিোশ্ির কো েোলে; অেবো 

নিউ ইেকে ফস্ট্ি মোিনসক প্রনেবন্ধকেো এবং নবকোশগ্ে অক্ষ্মেো কো েোলশ্ের ফকন্দ্র - আশ্ের সহোেেোর নেল্ড অনেস 

• আপনি একজি গ্ভ্েবেী হশ্ল বো ফেোশ্িো নশশুর জিয আশ্বদি করশ্ল, ফিোল িী 1-800-522-5006 িেশ্র ফেোি করুি।  

• Medicaid এর জিয আশ্বদি সংিোন্ত অনেনরি েেয ইেোরশ্িশ্ি এিোশ্ি উপলভ্য: www.nyhealth.gov এবং Medicaid-এ নিক করুি। 

 

সমগ্র নিউ ইেকে ফস্ট্ি জশু্ড় িনেভ্ভ ক্তি সহোেেোকোরীরো আশ্েি  োরো আপিোশ্ক Medicaid এর জিয আশ্বদি করশ্ে সহোেেো করশ্বি। আপিোর নিকিবেী 

সংিোর িোশ্মর জিয, ফিোল িী 1-800-698-4543 বো ফিোল িী 1-877-934-7587 িেশ্র ফেোি করুি। 

 

http://www.nyhealth.gov/
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প্র.   Medicaid কীভাষব আমাষক সহা ো কিষব? 

 

উ.   Medicaid এগুনল পনরশ্শোধ করোর জিয আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ব:  

 

• স্বোিয নবমোর নপ্রনমেোম 

• হসনপিোল অন্তনব েভ্োগ্ এবং বনহনব েভ্োগ্ পনরশ্েবো 

• বোনড়শ্ে স্বোিয পনরচ েো 

• লযোবশ্রিনর এবং X-ray পনরশ্েবো 

• িোনস েং ফহোশ্ম পনরচ েো 

• নচনকৎসো এবং প্রনেশ্রোধক স্বোিয এবং ফিেোল ফকেোর 

(িোিোর এবং ফিনেস্ট্)  

• পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো 

 

• মশ্িোশ্রোগ্-সংিোন্ত হসনপিোল (21 বেশ্রর কম বেসী, বো 65 বো েোর 

ফবনশ বেসী), মোিনসক স্বোিয ফকন্দ্র, এবং মোিনসক প্রনেবন্ধকেো এবং 

নবকোশগ্ে অক্ষ্মেো ফকশ্ন্দ্র নচনকৎসো 

• ওেুধ এবং আিুেনঙ্গক সোমগ্রী 

• নিনিক পনরশ্েবো 

• একষ্টি হসনপিোশ্ল নিশ্ে  োওেোর জিয জরুনর অযোমবশু্লন্স 

• অিযোিয স্বোিয পনরশ্েবো 

 

Medicaid আপিোশ্ক নিম্ননলনিেগুনল পনরশ্শোধ করশ্েও সহোেেো করশ্ে পোশ্র, নকন্তু আপনি বো পনরশ্েবো প্রদোিকোরী বযক্তি/ফকন্দ্রষ্টিশ্ক অবশযই পনরশ্েবোষ্টি 

আষগভাষগ অনষুমােন (অগ্রীম অনুষমােন) করোশ্ে হশ্ব:  
 

• নচনকৎসো সংিোন্ত অযোপশ্েেশ্মেগুনলর জিয, বোস ফিোশ্কি 

এবং গ্োনড়র মোইশ্লজ সহ,  োেোেোশ্ের বশ্দোবে। 

• বযক্তিগ্ে পনরচ েো 

• ফবসরকোনর দোনেশ্ত্ব িোনস েং 

• নিনদেি নকেভ  ফিেোল ফকেোর 

• দীঘ েিোেী নচনকৎসো সংিোন্ত সরঞ্জোম (হুইলশ্চেোর, অশ্ে েোশ্পনিক 

জশু্েো, ইেযোনদ) 

• বোনড়শ্ে স্বোিয পনরচ েো কম েসূনচ (Home Health Care Program,  

LTHHCP)-র অধীশ্ি বোনড়শ্ে দীঘ েকোলীি স্বোিয পনরচ েো। এষ্টি হল 

বোনড়শ্ে পনরচ েো  ো 90 নদশ্ির ফবনশ বোনড়শ্ে পনরচ েো প্রশ্েোজি 

এবং িোনস েং এবং ফেরোনপ পনরশ্েবো প্রশ্েোজি এমি বযক্তিবশ্গ্ ের 

জিয এশ্কবোশ্র িোনস েং ফহোশ্মর পনরচ েোর মশ্েোই। (এই কম েসূনচষ্টি 

সমে িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ উপলভ্য িে)। 

• নবশ্শে কম েসূনচগুনলশ্ে বোনড় এবং কনমউনিষ্টি নভ্নত্তক 

পনরশ্েবোসমূহ  ো আপিোশ্ক বোনড়শ্ে েোকশ্ে সহোেেো কশ্র েোই 

আপিোর একষ্টি িোনস েং ফহোশ্ম  োওেোর প্রশ্েোজি হে িো। 

 

আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল বো আপিোর একষ্টি সন্তোি েোকশ্ল, নিম্ননলনিে কম েসনূচগুনল আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ে পোরশ্ব:  
 

• অরভভাবকী  পরিিে মা সহা ো কম মসুরি (Prenatal Care Assistance Program, PCAP) আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল, অরভভাবকী  পরিিে মা 

সহা ো কম মসুরি একষ্টি সুি নশশুর জন্ম ফদওেোর জিয আপিোশ্ক প্রশ্েোজিীে পনরচ েো ফপশ্ে সহোেেো করশ্ে পোশ্র। আপিোর আে অশ্িক 

ফবনশ েোকশ্লও আপনি অনভ্ভ্োবকীে পনরচ েো সহোেেো কম েসুনচ (Prenatal Care Assistance Program, PCAP) ফেশ্ক পনরচ েো ফপশ্ে পোশ্রি। 

আপিোর েোকো সংিোশ্ির পনরমোশ্ণর ওপর ফকোশ্িো সীমো ফিই। আপিোর অনভ্ভ্োবকীে পনরচ েো সহোেেো কম েসুনচর প্রেম নভ্ক্তজশ্ি, একজি কমী 

আপিোশ্ক নচনকৎসো সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ে সহোেেো করশ্বি। এই কম েসনূচষ্টি সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, ফহলনদ ফবনব হিলোইশ্ির  
1-800-522-5006 িেশ্র ফেোি করুি। 

• WIC - আপনি WIC (িোনর, সদযজোে এবং নশশুশ্দর জিয নবশ্শে সমূ্পওক িোশ্দযর কম েসনূচ/ Special Supplemental Food Program for Women, 

Infants and Children)ও ফপশ্ে পোশ্রি –WIC কম েসূনচ পুষ্টি এবং স্বোিযকর িোবোর িোওেোর গুরুত্ব সম্পশ্কে সহোেক েেয প্রদোি কশ্র। WIC কম েসনূচ 

ফচকগুনল প্রদোি কশ্র  ো অংশগ্রহণকোরী ফদোকোিগুনলশ্ে ইিেযোে েমু েলো, দুধ, জসু, নিম, চীজ, িোল, বোদোশ্মর মোিি, শুকশ্িো কড়োইশুনে এবং 

নবশ্ির নবনিমশ্ে ভ্োঙোশ্িো  োে। 

 

WIC কম েসনূচ এবং ফকোেোে আপনি আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি ফস সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, 1-800-522-5006 িেশ্র ফেোি করুি।  

 

• পরিিারলে পরিিে মা (Managed Care) পরিকল্পনাসমূহ (Plans)ও আপিোশ্ক এমি একজি িোিোর িুুঁশ্জ ফপশ্ে সহোেেো করশ্ব ন নি আপিোশ্ক 

অনভ্ভ্োবকীে পনরচ েো প্রদোি করশ্ে পোরশ্বি এবং আপিোর গ্ভ্েোবিোর পশ্রও েশ্লো-আপ এর জিয আপিোশ্ক ফচকআপ করো অবযোহে রোিশ্বি। 

পনরচোনলে পনরচ েো কম েসূনচগুনল (Managed Care Programs) নশশু এবং নকশ্শোরশ্দর জিয নশশু/নকশ্শোর ফহলে লযোি পনরশ্েবোও প্রদোি কশ্র। 
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রশ্শুষেি িনয রশ্শু/রকষশ্াি নহলথ প্ল্যান 

সমে নশশুর একষ্টি "ফমনিশ্কল ফহোম" প্রশ্েোজি। একষ্টি ফমনিশ্কল ফহোম হল িোিোর, িোস ে, নচনকৎসশ্কর সহকোরী বো স্বোিয পনরচ েোর ষ্টিম  োরো আপিোর 

নশশু একষ্টি সদযোজে ফেশ্ক বোলক, একজি সু্কশ্ল  োওেোে উপশ্ োগ্ী বোচ্চোে ফবশ্ড় উঠশ্ে ও নবকোশ লোভ্ করশ্ে, এবং েোর সমে তশশব এবং নকশ্শোর জশু্ড় 

েোর স্বোিয পনরচ েোর ওপর ফিেোল রোশ্ি। একষ্টি ফমনিশ্কল ফহোম হল এমি একনে জোেগ্ো ফ িোশ্ি আপনি সবসমে ফচক আশ্পর জিয বো আপিোর সন্তোি 

অসুি হশ্ল েোশ্ক নিশ্ে আশ্সি। এবং একষ্টি ফমনিশ্কল ফহোম হল এমি একষ্টি জোেগ্ো ফ িোশ্ি আপনি আপিোর সন্তোশ্ির স্বোিয এবং নবকোশ সম্পশ্কে প্রন 

এবং সমসযোগুনলর জিয  োি। 

রশ্শু/রকষশ্াি নহলথ প্ল্যান - নশশু/নকশ্শোর ফহলে লযোি আপিোশ্ক একষ্টি "ফমনিশ্কল ফহোম" িুুঁশ্জ ফপশ্ে সহোেেো কশ্র। এষ্টি হল নশশু এবং নকশ্শোররো ফ  

সুি আশ্ে এবং েোশ্দর বৃক্তদ্ধ সষ্টঠক হশ্ে েো সনুিক্তিে করশ্ে েোশ্দর প্রশ্েোজিীে প্রনেশ্রোধক পনরচ েো (ফচকআপ), নচনকৎসো সংিোন্ত পরীক্ষ্ো িীনরক্ষ্ো এবং 

েশ্লো-আপ পনরচ েোর একষ্টি উপোে। 

রশ্শু/রকষশ্াি নহলথ প্ল্যান নচনকৎসো সহোেেো েোকো নশশুশ্দর জিয জন্ম ফিওেো ফেশ্ক 21 বের বেসীশ্দর জিয। এষ্টি নবিোমূশ্লযর। 

রশ্শু/রকষশ্াি নহলথ প্ল্যান আপিোর নশশুশ্দর ফদে:  
 

• সমূ্পণ ে নচনকৎসো সংিোন্ত পরীক্ষ্ো িীনরক্ষ্ো 

• আপিোর নশশু ফ  ফবশ্ড় উঠশ্ে এবং েোর ফ  নবকোশ হশ্ে এবং 

েোরআদোশ্জ সষ্টঠক ক্তজনিসষ্টি করশ্ে েো ফদিোর জিয পরীক্ষ্ো 

• রশ্ি সীসোর ের পরীক্ষ্ো 

• েবণ, লযোব, এবং চকু্ষ্ পরীক্ষ্ো  

• েোশ্দর প্রশ্েোজি হশ্ে পোশ্র এমি ফ  ফকোশ্্িো ইশ্ঞ্জকশি  

• দো ুঁশ্ের পনরচ েো  

• একষ্টি পরীক্ষ্োর সমে নিণীে হওেো একষ্টি ওসশু্ির জিয 

প্রশ্েোজিীে নচনকৎসো, ফ মি অযোিমো, নসনস্ট্ক েোইশ্েোনসস, 

িোেোশ্বষ্টিস, নসশ্কল ফসল অযোনিনমেো এবং ফদিোর বো ফশোিোর 

সমসযো। 

এই কম েসূনচ সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, অেবো আপিোর নশশুর জিয একজি িোিোর িুুঁশ্জ ফপশ্ে সহোেেোর জিয, আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো 

নবভ্োশ্গ্র রশ্শু/রকষশ্াি নহলথ প্ল্যান পরিষেবাি ফকোঅনিেশ্িিরশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি। 

প্র. আরম বাসা বেল কষি একটি নেুন কাউরিষে নগষল, নমরিষকল/ফযারমরল নহলথ প্ল্াস (Medical/FHPlus) নপষে রক আমাষক আবাি আষবেন 

কিষে হষব? 

উ. িো। আপনি অিযত্র চশ্ল ফগ্শ্ল, আপিোশ্ক আপিোর িেভ ি ষ্টঠকোিোষ্টি অবশযই আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ জোিোশ্ে হশ্ব।  নদ িো আপিোর 

ফ োগ্যেোশ্ক প্রভ্োনবে করো আপিোর অিয ফকোশ্িো পনরনিনের ফকোশ্িো পনরবেেি হে। আপিোর Medicaid ফকসষ্টি আপিোর বসবোশ্সর িেভি কোউনেশ্ে 

িোিোন্তনরে করো হশ্ব। 

প্র. Medicaid রক আমাষক পরিবাি পরিকল্পনা পরিষেবাগুরল নপষে সহা ো কিষব? 

উ. হযো ুঁ আপনি  নদ সন্তোশ্ির জন্ম ফদওেোর বেসী হি এবং নচনকৎসো সহোেেো এবং েযোনমনল ফহলে লোস পোওেোর ফ োগ্য হি, েোহশ্ল পনরবোর পনরকল্পিো 

পনরশ্েবোগুনল অন্তভ্ভ েি। আপিোশ্ক  নদ নচনকৎসো সহোেেো এবং/অেবো েযোনমনল ফহলে লোস ফদওেো প্রেযোিোি করো হে বো ফদওেো বন্ধ কশ্র ফদওেো হে, েোও 

আপনি পনরবোর পনরকল্পিো সুনবধো কম েসূনচর জিয ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি কোরণ আশ্ের েরষ্টি উচ্চ এবং ফকোশ্িো সংিোশ্ির সীমো ফিই। নচনকৎসো সহোেেো 

এবং/অেবো েযোনমনল ফহলে লোস এর জিয আশ্বদি িো কশ্র, আপনি শুধুমোত্র পনরবোর পনরকল্পিো সুনবধো কম েসনূচর জিযও আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি।  

 পরিবাি পরিকল্পনা সুরবধা কম মসূরি (The Family Planning Benefit Program, FPBP) নশশুর জন্ম ফদওেোর বেসী ফ োগ্য বযক্তিবগ্ েশ্ক েোশ্দর আশ্ের 

ওপর নভ্নত্ত কশ্র পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবোর জিয নচনকৎসো সহোেেোর কভ্োশ্রজ প্রদোি কশ্র। আশ্বদশ্ির প্রক্তিেো এবং প্রদত্ত পনরশ্েবো উভ্েই ফগ্োপিীে।  

 আপনি ফ োগ্য হশ্ল, সমে নচনকৎসো সহোেেোে িনেভ্ভ ি পনরবোর পনরকল্পিো সরবরোহকোরীশ্দর ফেশ্ক আপিোর পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবোসমূশ্হ অযোশ্েস 

েোকশ্ব। এই পনরশ্েবোগুনল অন্তভ্ভ েি কশ্র: সমে FDA অিুশ্মোনদে জন্ম নিেন্ত্র্ণ পদ্ধনে, নিভ্োইস, এবং সোমগ্রী, প্রজিি সংিোন্ত বযোপক স্বোশ্িযর ইনেহোস 

এবং শোরীনরক/স্ত্রীশ্রোগ্ সংিোন্ত (গ্োইশ্িোশ্কোলক্তজকযোল) পরীক্ষ্ো িীনরক্ষ্ো, পরুুে এবং িোরীর নিবীজি, গ্ভ্েোবিো পরীক্ষ্ো এবং পরোমশ ে এবং কুসংস্কোর সম্পনকেে 

কোউশ্ন্সনলং। আপনি ফ োগ্য হশ্ল, আপনি ফ  মোশ্স আশ্বদি কশ্রশ্েি ফসই মোশ্সর এক েোনরি ফেশ্ক আপিোর কভ্োশ্রজ আরম্ভ হশ্ব। 

 ফবনশরভ্োগ্ িোিীে কোউনে স্বোিয দপ্তর, সরকোনরভ্োশ্ব-সহোেেোপ্রোপ্ত পনরবোর পনরকল্পিো নিনিক, এবং অনভ্ভ্োবকীে পনরচ েো সহোেেো কম েসনূচ (Prenatal 

Care Assistance Program) সরবরোহকোরীরো (Medicaid িনেভ্ভ ি পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো সরবরোহকোরীরো) আপিোশ্ক আশ্বদিনে সমূ্পি ে করশ্ে এবং 

প্রশ্েোজিীে িনে ফপশ্ে সহোেেো করশ্ে পোশ্র। ফ োগ্যেোর পনরনিনে পনরবনেেে িো হশ্ল পনরবোর পনরকল্পিো কম েসূনচর জিয ফ োগ্যেো 12 মোস ধশ্র চলশ্ব। 

12 মোস পশ্র আপনি িোকশ্ োশ্গ্ একষ্টি িবোেশ্ির েম ে পোশ্বি। এই কম েসনূচষ্টি সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ 

ফেোি করুি বো  োি এবং একষ্টি আশ্বদিপত্র চোি। আপনি একজি পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো সরবরোহকোরীর কোশ্েও আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি। 

আপিোর এলোকোে একজি অংশগ্রহণকোরী পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো সরবরোহকোরী ফকোেোে আশ্ে েো ফদিশ্ে, আপনি 1-800-541-2831 িেশ্র ফেোি 

করশ্ে পোশ্রি। (এই েেয পকু্তেকোর নচনকৎসো সহোেেো নবভ্োশ্গ্র ফশশ্ে েযোনমনল ফহলে লোস এর নববরণষ্টি ফদিুি।) 

প্র প্ররেবন্ধকো েুক্ত কম মিে বযজক্তবষগ মি িনয Medicaid বাই-ইন কম মসুরি কী (Medicaid Buy-In Program For Working People With Disabilities)? 

উ. প্রনেবন্ধকেো  ুি কম েরে বযক্তিবশ্গ্ ের জিয Medicaid বোই-ইি কম েসনুচ (MBI-WPD)  ুিরোষ্ট্রীে দোনরদ্রয সীমোর (Federal Poverty Level, FPL) 250% বো 

েোর নিশ্চর এবং 10,000 িলোর বো েোর কম েোড়-নবহীি সংিোি েোকো প্রনেবন্ধকেো  িু কম েরে বযক্তিবগ্ েশ্ক নচনকৎসো সহোেেো প্রেোব কশ্র। কম েসূনচষ্টি 

প্রনেবন্ধকেো  ুি কম েরে বযক্তিবগ্ েশ্ক েোশ্দর স্বোিয পনরচ েোর কভ্োশ্রজ বজোে রোিোর জিয নিজোইি করো হশ্েশ্ে। আপিোর আশ্ের ওপর নিভ্ের কশ্র, 

আপিোশ্ক একষ্টি মোনসক নপ্রনমেোম নদশ্ে বলো হশ্ে পোশ্র। 

প্র. MBI-WPD কম মসূরিি িনয নোগযোি আবরশ্যকোগুরল কী? 

উ. MBI-WPD কম েসূনচর জিয ফ োগ্যেো লোভ্ করশ্ে, আপিোশ্ক অবশযই: 

• হে ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি প্রশোসি (SSA) িেভবো ফস্ট্ি বো িোিীে প্রনেবন্ধকেো প েোশ্লোচিো দল দ্বোরো প্রনেবন্ধী নহশ্সশ্ব প্রেযনেে হশ্ে হশ্ব; এবং  

• নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ি বসবোস করশ্ে হশ্ব; এবং 

• একজি মোনকেি িোগ্নরক, একজি স্বশ্দশীে, একজি ফিষ্টিভ্ আশ্মনরকোি অেবো সশ্ন্তোেজিক অনভ্বোসি নিনে েোকো একজি অনভ্বোসী হশ্ে হশ্ব; এবং 

• কমপশ্ক্ষ্ 16 বের নকন্তু 65 বেশ্রর কম বেসী হশ্ে হশ্ব; এবং  

• এমি একষ্টি চোকনরর কো েকলোশ্প জনড়ে েোকশ্ে হশ্ব  োর প্রশ্ োজয সমে ফস্ট্ি এবং  িুরোষ্ট্রীে আে এবং ফপশ্রোল িযোে পনরশ্শোধ করো আশ্ে; এবং 

• আে এবং সংিোশ্ির সীমোগুনল পূরণ করশ্ে হশ্ব (নিশ্চ ফদিুি); এবং 



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

 12 

• প্রশ্েোজি হশ্ল, একষ্টি নপ্রনমেোম নদশ্ে হশ্ব।  

প্র.  Medicaid কীভাষব কাি কষি?  

উ.  একষ্টি আশ্বদি অিুশ্মোনদে হশ্ে ফগ্শ্ল, ফবনশরভ্োগ্ বযক্তি একষ্টি লোনস্ট্ক কোিে পোশ্বি  োশ্ক বলো হে একষ্টি কমন নবরনরফি আইষিরিরফষকশ্ন কািম 

(Common Benefit Identification Card, CBIC)। আপনি  িি নচনকৎসো পনরচ েো ফিশ্বি, এই কোিেষ্টি িোিোর, েোম েোনসস্ট্ বো আপনি অিয ফ  বযক্তির 

ফেশ্ক সহোেেো চোইশ্েি, েোশ্ক নদি। আপিোর িোিোর, েোম েোনসস্ট্ বো অিযোিয বযক্তিশ্ক অবশযই Medicaid-ফক নবল করশ্ে সম্মে হশ্ে হশ্ব এবং অবশযই 

একজি Medicaid িনেভ্ভ ি পনরশ্েবো সরবরোহকোরী হশ্ে হশ্ব। আপিোর নবলগুনল পনরশ্শোধ করোর জিয নিউ ইেকে ফস্ট্ি নচনকৎসো সহোেেো কম েসূনচশ্ে 

পোঠোশ্িো হশ্ব। েযোনমনল ফহলে লোস-এ িনেভ্ভ ি বযক্তিবগ্ ে েোশ্দর ফবশ্ে ফিওেো ফহলে লযোি ফেশ্ক একষ্টি কোিে পোশ্বি। েযোনমনল ফহলে লোস বো একষ্টি 

Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ি িনেভ্ভ ি বযক্তিবগ্ েশ্ক অবশযই পনরকল্পিোষ্টির আওেোভ্ভ ি পনরশ্েবোগুনলর জিয েোশ্দর ফহলে লযোিে পনরশ্েবো 

সরবরোহকোরীশ্দর পনরশ্েবো বযবহোর করশ্ে হশ্ব। 

 নিউ ইেশ্কের ফবনশওভ্োগ্ কোউনেশ্ে, আপিোর একষ্টি পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ি ফ োগ্দোি করোর নবকল্প রশ্েশ্ে। ফবনশরভ্োগ্ কোউনের অেযোবশযক 

পনরচোনলে পনরচ েো রশ্েশ্ে। ("Medicaid পনরচোনলে পনরচ েো ফহলে লযোি কী?" প্রশ্নোত্তর ফদিুি।) 

প্র.  আমাি রিরকৎসা পরিিে মাি িনয আমাষক রক নকাষনা অথ ম প্রোন কিষে হষব?  

উ.  21 বের বো েোর ফবনশ বেসী নচনকৎসো সহোেেো প্রোপকশ্দর নকেভ  নচনকৎসো পনরচ েো/আইশ্িশ্মর িরশ্চর জিয নকেভ  অংশ প্রদোি করশ্ে বলো হশ্ে পোশ্র। এষ্টিশ্ক 

বলো হে ফকো-ফপশ্মে বো ফকো-ফপ। আপিোর স্বোিয পনরচ েো প্রদোিকোরীর আপিোশ্ক ফকো-ফপশ্মে করোর জিয বলোর অিুমনে রশ্েশ্ে। 1 লো এনপ্রল ফেশ্ক শুরু 

কশ্র প্রনে 12 মোশ্সর জিয, সমে ফকো-ফপশ্মশ্ের জিয প্রোপক প্রনে সব েোনধক 200 িলোশ্রর একষ্টি সীমো রশ্েশ্ে। 

আপরন অনুষিাধকৃে নকা-নপষমিটি না কিষে পািষল, আপনাি স্বাস্থয পরিিে মা সিবিাহকািী েখন আপনাষক নপষমষিি িনয বলষবন েখন 

োষক ো বষল রেন। ো সষত্বও আপরন আপনাি সিবিাহকািীি নথষক প্রষ ািনী  পরিষেবাগুরল নপষে পাষিন। আপরন সিবিাহকািীষক 

নকা-নপষমি কিষে পািষবন না বষল সিবিাহকািী আপনাষক পরিষেবা বা জিরনসপত্র রেষে অস্বীকাি কিষে পািষবন না। আপরন 

সিবিাহকািীষক নকা-নপষমি কিষে পািষবন না বষল নকাষনা সিবিাহকািী আপনাষক পরিষেবা বা জিরনসপত্র রেষে অস্বীকাি কিষল ো 

রিষপািম কিষে 1-800-541-2831 নেষি নফান করুন।  

• নকা-নপষমষিি অথ মিারশ্গুরল রনম্নরূপ:  

পরিষেবা অথ মিারশ্(িলাি) 

হসনপিোশ্লর অন্তনব েভ্োগ্  .................................................................................................  

হসনপিোল এবং নিনিশ্কর বনহনব েভ্োগ্ ................................................................................  

িি-এমোরশ্জক্তন্স/জরুনর িো েোকো এমোরশ্জক্তন্স রুশ্মর নভ্ক্তজি  ..............................................  

ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধসমূহ 

 (পেদসই েযোশ্ের িোম)  ........................................................................................  

 (ফজশ্িনরক)  .........................................................................................................  

ওভ্োর-দো-কোউেোর ওেুধ  .................................................................................................  

মোিনসক ফরোশ্গ্র নচনকৎসোর ওেুধ  

ষ্টিউবোরকুশ্লোনসস সরোসনর প েশ্বক্ষ্শ্ণর ফেরোনপ .................................................................  

পনরবোর পনরকল্পিো  .........................................................................................................  

পুষ্টিমূলক ফমনিশ্কল েমু েলো এবং সোমগ্রী...........................................................................  

নচনকৎসো সংিোন্ত/অশ্স্ত্রোপচোর সংিোন্ত সোমগ্রী  .................................................................  

লযোবশ্রিনর। ...................................................................................................................  

X-rays (এে-ফর)  ...........................................................................................................  

নিসচোশ্জে সমে প্রনেবোর েোকোর জিয 25.00 িলোর 

নভ্ক্তজি প্রনে 3.00 িলোর 

নভ্ক্তজি প্রনে 3.00 িলোর  

 

3.00 িলোর  

1.00 িলোর  

0.50 িলোর  

ফকোশ্িো ফকো-ফপশ্মে ফিই  

ফকোশ্িো ফকো-ফপশ্মে ফিই  

অিেোর/ফপ্রসক্তিপশি প্রনে 1.00 িলোর  

অিেোর প্রনে 1.00 িলোর  

ফপ্রোনসনিওর প্রনে 0.50 িলোর  

ফপ্রোনসনিওর প্রনে 1.00 িলোর  

ফপ্রোনসনিওর প্রনে 1.00 িলোর 

• নে সমস্ত প্রাপক একটি নকা-নপষমি নথষক োড়প্রাপ্ত োিা হষলন:  

− একুশ বেশ্রর কম বেসী প্রোপকগ্ণ;  

− গ্ভ্েবেী িোরী (এই েোড় গ্ভ্েোবিো ফশে হওেোর পশ্রও দুই মোস ধশ্র চশ্ল)  

− একষ্টি নচনকৎসো সংিোন্ত ফকশ্ন্দ্র বরোবশ্রর জিয েোকো প্রোপকগ্ণ  োশ্দর একষ্টি বযক্তিগ্ে চোনহদোর ভ্োেো েোড়ো সমে আে নচনকৎসো পনরচ েোে 

িরচ করশ্ে হে। এষ্টি িোনস েং ফেনসনলষ্টি এবং নবকোশগ্ে প্রনেবন্ধকেোর জিয অন্তব েেী পনরচ েোর ফেনসনলষ্টিগুনলশ্ে (Intermediate Care 

Facilities for the Developmentally Disabled, ICF/DD) েোকো সমে প্রোপকশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র।  

− ফ  সমে প্রোপক সরবরোহ করো প্রনেষ্টি ফজশ্িনরক ফপ্রসক্তিপশি ওেুধ, সরবরোহ করো প্রনেষ্টি েযোশ্ের িোশ্মর ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধ, এবং 

একজি স্বীকৃে নচনকৎসশ্কর নিশ্দেনশে প্রনেষ্টি ওভ্োর-দো-কোউেোর ওেুশ্ধর জিয ফকো-ফপশ্মে করশ্ে দোেবদ্ধ, েোরো েোড়ো Medicaid পনরচোনলে 

পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ি িনেভ্ভ ি প্রোপকগ্ণ;  

− নিউ ইেকে ফস্ট্ি মোিনসক স্বোিয কো েোলে (New York State Office of Mental Health) এর আবোনসক বো মোিনসক প্রনেবন্ধকেো এবং নবকোশগ্ে 

অক্ষ্মেো কো েোলশ্ের (Office of Mental Retardation and Developmental Disabilities) এর শংসোপ্রোপ্ত কনমউনিষ্টি নিবোসী এবং বযোপক 

Medicaid ফকস পনরচোলিো কম েসূনচ (Case Management Program, CMCM) বো একষ্টি বোনড় এবং কনমউনিষ্টি নভ্নত্তক পনরশ্েবোসমূহ (Home 

and Community Based Services ,HCBS) ওশ্েভ্োর কম েসূনচশ্ে িনেভ্ভ ি প্রোপকগ্ণ। দীঘ েকোলীি বোনড়শ্ে স্বোিয পনরচ েো কম েসূনচ (Long Term 

Home Health Care program)-র অংশগ্রহণকোরীগ্ণ ফকো-ফপশ্মেগুনল ফেশ্ক েোড়প্রোপ্ত নন। 

• নকা-নপষমি নথষক োড়প্রাপ্ত পরিষেবাগুরলি মষধয রনম্নরলরখেগুরল অন্তভুমক্ত:  

− জরুনর পনরশ্েবো;  

− পনরবোর অনরকল্পিো পনরশ্েবোসমূহ (উদোহরণস্বরপ; জন্ম নিেন্ত্র্শ্ণর ওেুধ বো কশ্েোম); 

− ষ্টিউবোরকুশ্লোনসস সরোসনর প েশ্বক্ষ্শ্ণর ফেরোনপ;  

− ফমেোশ্িোি ফমশ্েিযোন্স ষ্টট্রিশ্মে ফপ্রোগ্রোম, মোিনসক স্বোিয নিনিক পনরশ্েবো, মোিনসক প্রনেবন্ধকেো নিনিক পনরশ্েবো, অযোলশ্কোহল এবং 

উপোদোশ্ির অপবযবহোশ্রর নিনিক পনরশ্েবো।  
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দ্রষ্টবয: অংশগ্রহণকোরী নচনকৎসক এবং ফিনেস্ট্ বো বোনড়শ্ে স্বোিয এবং বযক্তিগ্ে পনরচ েো পনরশ্েবোর জিয ফকো-ফপশ্মেগুনল চোজে করো হে িো।  

 

দ্রষ্টবয: আপনি ফযারমরল নহলথ প্ল্াস (Family Health Plus) ফপশ্ল, আপিোর আলোদো ফকো-ফপশ্মে আশ্ে। ("এর িরচ কে?" এই রিরকৎসা 

সহা ো নবভ্োশ্গ্র ফযারমরল নহলথ প্ল্াস উপনবভ্োশ্গ্, এই ফিোিষ্টির পশ্রর ফবশ নকেভ  পৃষ্ঠোে প্রনষ্টি ফদিুি।)  

 

প্র.  কে ঘনঘন এবং রিরকৎসা সহা ো  আরম কেিা সাহােয পাষবা?  
 

উ.  িোিোশ্রর কোশ্ে বো নিনিক, লযোব এবং ওেুশ্ধর ফদোকোিগুনলশ্ে  োওেোর জিয নচনকৎসো সহোেেো  ে বোর অে ে প্রদোি করশ্ব েো সীনমে হশ্ে পোশ্র। এই 

সীমোষ্টিশ্ক বলো হে "Medicaid বযবহাষিি সীমা বা নেসষহাল্ড "। আপিোর ফক্ষ্শ্ত্র Medicaid বযবহাষিি সীমা বা নেসষহাল্ড প্রশ্ োজয হশ্ব নকিো েো 

আপিোর কমী আপিোশ্ক বশ্ল ফদশ্বি।  
 

প্র.  একটি Medicaid পরিিারলে পরিিে মাি নহলথ প্ল্যান কী?  
 

উ.  ফবনশরভ্োগ্ কোউনের Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ির মোধযশ্ম এক বো একোনধক Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোি আশ্ে। আপনি  িি 

Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ি ফ োগ্দোি করশ্বি, েিি আপনি আপিোর লযোশ্ি েোকো পনরশ্েবো সরবরোহকোরী এবং হসনপিোলগুনল বযবহোর করশ্বি। 

আপনি আপিোর নিশ্জর িোিোর বো িোস ে নচনকৎসক ফবশ্ে ফিশ্বি ন নি আপিোর সমে স্বোিয পনরচ েোর ট্রযোক রোিশ্বি। এই বযক্তিশ্ক বলো হে প্রোেনমক পনরচ েো 

প্রদোিকোরী (Primary Care Provider, PCP)। আপিোশ্ক ফকোশ্িো নবশ্শেশ্জ্ঞর কোশ্ে পোঠোশ্িোর প্রশ্েোজি হশ্ল আপিোর প্রোেনমক পনরচ েো প্রদোিকোরী আপিোশ্ক েোর 

কোশ্ে পোঠোশ্বি। েযোনমনল ফহলে লোস এর অধীশ্ি, সমে পনরশ্েবো আপিোর নিব েোনচে পনরচোনলে পনরচ েো পনরকল্পিোর ফেশ্ক পোওেো  োে।  

প্র.  নকন একটি Medicaid পরিিারলে পরিিে মাি নহলথ প্ল্যাষন নোগোন কিব? 
 

উ.  বহু কোউনেশ্ে, আপিোর ফবনশরভ্োগ্ Medicaid স্বোিয পনরচ েো পনরশ্েবোগুনল পোওেোর জিয আপিোশ্ক অবশযই একষ্টি পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোশ্ি 

ফ োগ্দোি করশ্ে হশ্ব। আপনি একষ্টি Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোি-এ ফ োগ্দোি করশ্ে পোরশ্বি নকিো বো আপিোশ্ক ফ োগ্দোি করশ্েই হশ্ব 

নকিোদজোিশ্ে আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি। ফবনশরভ্োগ্ Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোি সোধোরণ নচনকৎসো 

সহোেেোর  ে পনরশ্েবো সরবরোহকোরী ফবশ্ে ফিওেোর সশু্ োগ্ ফদে েোর ফেশ্ক ফবনশ পনরশ্েবো সরবরোহকোরী ফবশ্ে ফিওেোর সশু্ োগ্ ফদে। আপনি আপিোর 

নিজস্ব প্রোেনমক পনরচ েো সরবরোহকোরী (Primary Care Provider, PCP)-ফক ফবশ্ে নিশ্ে পোরশ্বি, অে েোৎ মৃেভ যভ্ে িো েোকো নচনকৎসো পনরচ েোর জিয 

আপিোশ্ক এমোরশ্জক্তন্স রুম বযবহোর করশ্ে হশ্ব িো। আপিোশ্ক একজি নবশ্শেজ্ঞশ্ক ফদিোশ্িোর প্রশ্েোজি হশ্ল আপিোর প্রেনমক পনরচ েো সরবরোহকোরী 

আপিোশ্ক ফরেোর কশ্র ফদশ্ব। আপনি  নদ মশ্ি কশ্রি ফ  আপিোর নচনকৎসো পনরচ েোর প্রশ্েোজি েোহশ্ল আপনি 24 ঘণ্টো আপিোর প্রোেনমক পনরচ েো 

সরবরোহকোরী বো একজি ফহলে লযোশ্ির ফেোি িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি।  
 

আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল, আপিোর নিজস্ব িোিোর বো ফপশোদোর িোস ে েোকশ্বি ন নি আপিোশ্ক সমে নচনকৎসো পনরচ েো ফদশ্বি এবং প্রশ্েোজিীে পরীক্ষ্ো িীনরক্ষ্ো 

করোশ্বি। আপিোর সদযজোে নশশুশ্ক েশ্লো-আপ নভ্ক্তজি করো হশ্ব। আপিোর নশশুরোও েোশ্দর একদম নিজস্ব প্রোেনমক পনরচ েো সরবরোহকোরী পোশ্ব। 
 

আপনি একষ্টি Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোি-এ েোকোকোলীি েোশ্ম েনস পনরশ্েবো েোড়ো ফকোশ্িো ফকো-ফপশ্মে বো বযবহোশ্রর সীমো ফিই। আপনি আপিোর 

নিজস্ব ফহলে লযোি কোিে পোশ্বি ফ ষ্টি আপিোর কমি ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোশ্িের (Common Benefit Identification Card, CBIC) ফেশ্ক আলোদো। 
 

আশ্রো েেয নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির স্বোিয দপ্তশ্রর ওশ্েবসোইি www.nyhealth.gov-এ উপলভ্য এবং স্বোিয নবমো কম েসূনচশ্ে নিক করুি, েোরপর পনরচোনলে 

পনরচ েোশ্ে নিক করুি। 
 

প্র.   Medicaid রক অেীষেি রিরকৎসাি রবল পরিষশ্াধ কিষব?  
 

উ.  আপনি নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর আশ্গ্র আপিোর পনরশ্শোধ করো নকেভ  নবল আপিোশ্ক নদশ্ে পোনর – এমিনক িোিোর বো পনরশ্েবো সরবরোহকোরী  োশ্ক 

আপনি পনরশ্শোধ কশ্রশ্েি েোরো নচনকৎসো সহোেেো গ্রহণ িো করশ্লও। আমরো কিি এই নবলগুনল পনরশ্শোধ করব নিম্ননলনিেগুনল েো নববৃে কশ্র। 
 

নকান রবলগুরল পরিষশ্াধ কিা োষব? আপনি নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর আশ্গ্ আপিোর পনরশ্শোধ করো নবলগুনলর জিয এবং আপনি আপিোর কমি 

ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোিে (Common Benefit Identification Card, CBIC) িো পোওেো প েন্ত আপিোর পনরশ্শোধ করো নবলগুনলর জিয আপিোশ্ক 

অে ে প্রদোি করো হশ্ে পোশ্র। নচনকৎসো সহোেেো চোওেো আপিোর পনরশ্শোধ করো নবলগুনল অবশযই আপিোর নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর মোশ্সর আশ্গ্র েৃেীে 

মোশ্সর প্রেম নদশ্ি বো েোর পশ্র পোওেো পনরশ্েবোগুনল হশ্ে হশ্ব। উদোহরণ: আপনি 11ই মোচে নচনকৎসো সহোেেো চোইশ্ল, আপনি আপিোর কমি ফবনিনেি 

আইশ্িনেনেশ্কশি কোিে (Common Benefit Identification Card, CBIC) িো পোওেো প েন্ত 1লো নিশ্সের ফেশ্ক আপিোর পোওেো পনরশ্েবোগুনলর জিয 

আপিোর পনরশ্শোধ করো নবলগুনলর জিয আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোরব। 
 

আপরন নে িাক্তাি বা অনযানয পরিষেবা সিবিাহকািীষেি পরিষশ্াধ কষিষেন োিা রিরকৎসা সহা ো না রনষল কী হষব? আপিোর পনরশ্শোধ 

করো িোিোর বো অিযোিয পনরশ্েবো সরবরোহকোরী নচনকৎসো সহোেেো গ্রহণ িো করশ্লও আমরো নকেভ  নবশ্লর জিয আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোনর। আপনি 

নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর আশ্গ্ আপনি নবলগুনল পনরশ্শোধ কশ্র েোকশ্ল, িোিোর বো অিযোিয পনরশ্েবো সরবরোহকোরী নচনকৎসো সহোেেো গ্রহণ িো করশ্লও 

আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোনর। আপনি নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর পশ্র, শুধুমোত্র িোিোর বো অিযোিয পনরশ্েবো সরবরোহকোরী নচনকৎসো সহোেেো 

গ্রহণ করশ্লই আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোরব। 
 

সিকািী েন্সি কিা স্বাস্থয রবমাি মষো, একবাি Medicaid বা একটি পরিিারলে পরিিে মাি প্ররেষ্ঠান েুক্ত Medicaid এি েন্সি কিা রবমাি 

িনয আপনাি আষবেন মঞ্িিু হষ  নগষল, প্রোন কিা পরিষেবাি িনয অথ ম নপষে আপনাষক অবশ্যই Medicaid সিবিাহকািী বা 

ননিও াকম স্বাস্থয নসবা প্ররেষ্ঠানগুরলষে নেষে হষব। 
 

িোিোর বো অিযোিয পনরশ্েবো সরবরোহকোরী Medicaid গ্রহণ কশ্রি নকিো েো সবসমে ক্তজজ্ঞোসো কশ্র নিি। আপনি নচনকৎসো সহোেেো চোওেোর পশ্র, িোিোর 

বো অিযোিয পনরশ্েবো সরবরোহকোরী Medicaid গ্রহণ িো করশ্ল আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করব িো।  
 

আি নকাষনা রন ম আষে? হযো ুঁ। আপিোশ্ক আরও  ো জোিশ্ে হশ্ব: 

1. আপিোর পনরশ্শোধ করো নবলগুনল অবশযই নচনকৎসো সহোেেো ফ  পনরশ্েবোগুনলর জিয অে ে প্রদোি কশ্র, ফসই পনরশ্েবোগুনল হশ্ে হশ্ব। এই 

পনরশ্েবোগুনলর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি নকন্তু সীনমে িে, িোিোর, বোনড়শ্ে পনরচ েো, হসনপিোল, এবং ওেুধ। 

2. এই পনরশ্েবোগুনলর জিয নচনকৎসো সহোেেো ফ  পনরমোণ অে ে প্রদোি করশ্ব আমরো শুধুমোত্র েেিোই নদশ্ে পোরব। এষ্টি আপিোর পনরশ্শোধ করো নবল 

ফেশ্ক কম হশ্ে পোশ্র। 

3. আমরো  িি নসদ্ধোশ্ন্ত ফপ ৌঁেোশ্ে পোরব ফ  আপনি নচনকৎসো সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি এবং আপনি নবলষ্টি পনরশ্শোধ করোর সমে নচনকৎসো সহোেেো 

ফপশ্ে নগ্শ্ে েোকশ্ল, শুধুমোত্র েিিই আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোরব।  

http://www.nyhealth.gov/
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4. আপিোর প্রশ্েোজিীেশ্শবোগুনলর জিয আপনি নবলগুনল পনরশ্শোধ কশ্র েোকশ্লই শুধুমোত্র আমরো আপিোশ্ক অে ে প্রদোি করশ্ে পোরব।  

5. আপিোশ্ক অবশযই নবলগুনল এবং আপনি ফ  ফসগুনল পনরশ্শোধ কশ্রশ্েি েোর প্রমোণ আমোশ্দর নদশ্ে হশ্ব। 

 

আমাি পরিবাি বা বনু্ধ আমাি হষ  রবলগুরল পরিষশ্াধ কষি থাকষল কী হষব? পনরবোশ্রর একজি সদসয বো বনু্ধ নবলগুনল পনরশ্শোধ কশ্র েোকশ্ল, 

আমরো হেে ফসগুনল নদশ্ে পোরব। আপিোর কমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি। 
 

আি নকাষনা প্রশ্ন আষে? আপিোর ফকোশ্িো প্রন েোকশ্ল অিুগ্রহ কশ্র আপিোর কমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি। 
 

প্র.  রিরকৎসা সহা ো রক রনউ ই কম নেষিি বাইষি আমাি পাও া রিরকৎসা পরিিে মাি িনয অথ ম প্রোন কিষব?  
 

উ.  করশ্ে পোশ্র। ফস্ট্শ্ির বোইশ্র আপিোর পোওেো নচনকৎসো পনরচ েোর জিয নচনকৎসো সহোেেো অে ে প্রদোি করশ্ে পোশ্র  নদ:  

• আপিোর কোউনের মোিুশ্েরো সোধোরণে ফসই ফস্ট্শ্ি নচনকৎসো পনরচ েো পোি এবং আপনি একজি পনরশ্েবো সরবরোহকোরীশ্ক ফদশ্িশ্েি ন নি নিউ 

ইেকে ফস্ট্ি Medicaidএ িনেভ্ভ ি এবং েো গ্রহণ কশ্রি; অেবো  

• আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ আপিোশ্ক অিয ফস্ট্শ্ির একষ্টি িোনস েং ফহোম বো েস্ট্োর ফকেোশ্র রোশ্ি বো রোিশ্ে সহোেেো কশ্র।  

• আপিোর িোিোর আপিোশ্ক ফস্ট্শ্ির বোইশ্র নচনকৎসো পনরচ েো পোওেোর অিুশ্মোদি ফপশ্েশ্েি (অনগ্রম অিুশ্মোদি); অেবো  

• অিয ফস্ট্শ্ি ভ্রমশ্ণর সমে আপিোর জরুনর নচনকৎসো পনরচ েোর প্রশ্েোজি হশ্েশ্ে, নকন্তু শুধুমাত্র েিিই,  নদ িোিোর বো পনরচ েো সরবরোহকোরী 

অিযোিয বযক্তি নিউ ইেকে ফস্ট্ি Medicaid কম েসূনচশ্ক নবল করশ্ে সম্মে হি।  

আপনি একষ্টি Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফহলে লযোি এর সদসয হশ্ল, আপনি ফস্ট্শ্ির বোইশ্র ফগ্শ্ল কীভ্োশ্ব পনরশ্েবো পোশ্বি েো জোিশ্ে আপিোর 

কোশ্িের নপেি নদশ্ক ফহলে লযোি সদসয পনরশ্েবোর িেশ্র ফেোি করুি। 
 

প্র.  নমরিষক াি (Medicare) কী?  
 

উ.  নমরিষক াি আর নচনকৎসো সহোেেো (Medicaid) এক িে। ফমনিশ্কেোর সোমোক্তজক সুরক্ষ্ো প্রশোসি দ্বোরো পনরচোনলে একষ্টি  ুিরোষ্ট্রীে নবমো কম েসনূচ  ো 

হসনপিোল নবল (পোিে A) এবং িোিোশ্রর নবল এবং অিযোিয কশ্েকষ্টি নচনকৎসো পনরশ্েবো (পোিে B), এবং ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধ (পোিে D) এর জিয অে ে প্রদোি 

কশ্র। আপনি আপিোর িোিীে সোমোক্তজক সুরক্ষ্ো কো েোলশ্ে ফমনিশ্কেোশ্রর জিয আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। 
 

প্র. আরম রক নমরিষক াি এবং Medicaid েটুিই িাখষে পারি? 
 

উ. হযো ুঁ আপনি উভ্ে কম েসূনচর জিয ফ োগ্য হশ্ল, প্রেশ্ম ফমনিশ্কেোরশ্ক নবল করো হশ্ব এবং ফমনিশ্কেোর ফ  পনরশ্েবোগুনলশ্ক কভ্োর কশ্র িো নকন্তু ফ গুনল 

নচনকৎসো সহোেেো কম েসনূচ কভ্োর কশ্র, ফসগুনল Medicaid পনরশ্শোধ করশ্ব। 
 

প্র.  রিরকৎসা সহা ো রক আমাি নমরিষক াি রপ্ররম ামগুরল পরিষশ্াধ কিষে পািষব?  
 

উ.  হযো ুঁ, নিনদেি নকেভ  পনরনিনেশ্ে, নচনকৎসো সহোেেো ফমনিশ্কেোর পোিে A বো পোিে B নপ্রনমেোম, ফকো-ইিসুযশ্রন্স এবং নিিোশ্েশ্বলগুনল পনরশ্শোধ করশ্ে পোরশ্ব। 

নচনকৎসো সহোেেো পোিে D নপ্রনমেোম বো ফকো-ফপশ্মেগুনলর জিয অে ে প্রদোি কশ্র িো।  
 

প্র. আমাি নমরিষক াি এবং রিরকৎসা সহা ো েুটিই থাকষল, আরম রক নমরিষক াি পািম D এি মাধযষম আমাি নপ্রসজিপশ্ষনি ওেুধগুরল পাষবা? 
 

উ. হযো ুঁ, ফমনিশ্কেোর এবং নচনকৎসো সহোেেো দষু্টিই েোকশ্ল, ফমনিশ্কেোর পোিে D-ফে িনেভ্ভ ক্তি নচনকৎসো সহোেেো পোওেোর ফ োগ্যেো লোশ্ভ্র একষ্টি শেে। এই 

নিেশ্মর একষ্টিমোত্র বযনেিম হল, আপিোর বো আপিোর নিরভ্রশীলশ্দর একষ্টি অবসর নবমো লযোশ্ির মোধযশ্ম অিয স্বোিয নবমো েোকশ্ল, এবং আপনি  নদ 

বশ্ল েোশ্কি ফ  আপনি ফমনিশ্কেোর পোিে D-এ িনেভ্ভ ক্তি কশ্রশ্েি েোহশ্ল আপনি আপিোর স্বোিয নবমোর কভ্োশ্রজ হোরোশ্বি। নচনকৎসো সহোেেো মোশ্ঝ মশ্ধয 

ফমনিশ্কেোর পোিে D এর মোধযশ্ম উপলভ্য িো হওেো নিনদেি নকেভ  ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেশু্ধর জিযও অে ে প্রদোি করশ্ে পোশ্র।  
 

প্র.  আমাি আষগ নথষক থাকা অনয নকাষনা স্বাস্থয রবমা রক আমাষক বারেল কিষে হষব?  
 

উ.  িো। অশ্পক্ষ্ো করুি এবং আপিোর ইেোরনভ্উশ্ে এই প্রনষ্টি ক্তজজ্ঞোসো করুি।  
 

প্র. আরম একটি নারস মং নহাম বা অনযানয রিরকৎসা নকষে থাকষলও রক আরম আমাি আষ ি রকেুিা নিষখ রেষে পািব?  
 

উ.  হযো ুঁ। আপনি আপিোর বযক্তিগ্ে বযবহোশ্রর জিয অল্প নকেভ  অে েরোনশ ফরশ্ি নদশ্ে পোশ্রি। আপিোর পনরবোর আপিোর ওপর নিভ্েরশীল হশ্ল আপনি আপিোর 

আশ্ের নকেভ িোও েোশ্দর জিয ফরশ্ি নদশ্ে পোশ্রি।  
 

প্র.  গভমবেী নািী এবং রশ্শুষেি িনয রক আ  এবং সংস্থাষনি উচ্চ সীমা িষ ষে? 
 

উ.  হযো ুঁ, আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল বো 19 বেশ্রর কম বেসী সন্তোশ্ির জিয সহোেেো চোইশ্ল, আপনি ফবনশ আে রোিশ্ে পোশ্রি এবং আপিোর পনরবোশ্রর সংিোি 

সোধোরণে নবশ্বচিো করো হে িো। 
 

িাইল্ড নহলথ প্ল্াস  
 

আপিোর সন্তোন্ত েোকশ্ল এবং নচনকৎসো সহোেেো পোওেোর ফক্ষ্শ্ত্র আপিোর আে িুব ফবনশ হশ্ল, আপনি আপিোর সন্তোিশ্দর জিয িাইল্ড নহলথ প্ল্াস এর 

জিয আশ্বদি করশ্ে চোইশ্ে পোশ্রি। আপনি ফিোল িী িের 1-800-698-4543-এ ফেোি কশ্র িাইল্ড নহলথ প্ল্াস এর জিয আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি।  

 

দ্রষ্টবয: আপনি গ্ভ্েবেী বো এক বেশ্রর কম বেসী একষ্টি নশশুর জিয সহোেেো চোইশ্ল, পনরবোশ্রর েোকো সংিোশ্ির পনরমোশ্ণর ওপর ফকোি সীমো ফিই। 

 

প্র. নহাম এবং করমউরনটি রভরত্তক পরিষেবাসমূহ (Home And Community Based Services, HCBS) ওষ ভাি কম মসূরিগুরল কী ? 
 

উ. ফহোম এবং কনমউনিষ্টি নভ্নত্তক পনরশ্েবোসমূহ (Home And Community Based Services, HCBS) ওশ্েভ্োর, কম েসূনচগুনল Medicaid-ফ োগ্য বযক্তিবগ্ েশ্ক 

কনমউনিষ্টিশ্ে বসবোস করশ্ে এবং নচনকৎসো সংিোন্ত প্রোনেষ্ঠোনিককরণ এড়োশ্ে একষ্টি ফস্ট্িশ্ক এক গুে সহোেেোকোরী ফহোম এবং কনমউনিষ্টি নভ্নত্তক 

পনরশ্েবো প্রদোি করোর অিুমনে ফদে। এগুনল হল নচনকৎসো সহোেেো কম েসনূচ  ো সোধোরণভ্োশ্ব নচনকৎসো সহোেেোর দ্বোরো অে ে প্রদোি িো করো নবশ্শে 

পনরশ্েবোগুনল প্রদোি করশ্ে পোশ্র। কম েসূনচগুনলর নবনভ্ন্ন আনে েক ফ োগ্যেোর নিেমোবলীও েোকশ্ে পোশ্র।  
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 োশ্দর জিয নিউ ইেশ্কের HCBS ওশ্েভ্োর কম েসূনচগুনল আশ্ে: 
 

• নবকোশগ্ে ভ্োশ্ব অক্ষ্ম প্রোপ্তবেস্ক এবং নশশু 

• মোেোে ক্ষ্ে হশ্ে  োওেো আঘোে  িু প্রোপ্তবেস্ক 

• দীঘ েকোলীি বোনড়শ্ে স্বোিয পনরচ েোর প্রশ্েোজিীেেোসমূহ 

• গুরুের মোিনসক নবশৃঙ্খলো েোকো নশশুরো  

• গুরুের শোরীনরক অক্ষ্মেো েোকো নশশুরো 

 

2007 সোশ্ল একনে িেভ ি HCBS ওশ্েভ্োর, "নেশ্জস িভ  ফহলে" (Bridges to Health, B2H) অিুশ্মোনদে হশ্েশ্ে। B2H ওশ্েভ্োর েস্ট্োর ফকেোশ্র েোকো ফ  সমে 

নশশুশ্দর গুরুের মোিনসক নবশৃঙ্খলো রশ্েশ্ে,  োরো শোরীনরক ভ্োশ্বুব েল, বো  োশ্দর নবকোশগ্ে অক্ষ্মেো রশ্েশ্ে েোশ্দর পশ্েবো প্রদোি করোর অিুমনে ফদে।  
 

প্র.  আমাি িরুরি রিরকৎসাি প্রষ ািন হষল কী হষব?  
 

উ.  নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির আইশ্ির আবনশযকেো অিু োেী আপনি জরুনর পনরচ েোর জিয অে ে পনরশ্শোধ করশ্ে িো পোরশ্লও হসনপিোলগুনলশ্ক আপিোশ্ক জরুনর 

পনরচ েো প্রদোি করশ্ে হশ্ব। আপিোর, হোিে অযোিোক বো অিযোিয মৃেভ যর সম্ভোবিো  িু একষ্টি নচনকৎসো সংিোন্ত জরুনর পনরনিনে েোকশ্ল, আপনি নচনকৎসো 

সহোেেো পোশ্বি নকিো েো িুুঁশ্জ ফবর করোর আশ্গ্ বো আপনি নচনকৎসো সহোেেোর জিয আশ্বদি করোর আশ্গ্ অরবলষে একষ্টি হসনপিোশ্ল  োি। আপনি 

অসুি হশ্ল এবং অনবলশ্ে আপিোর নচনকৎসো পনরচ েোর প্রশ্েোজি হশ্ল, এবং আপনি কমি ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোশ্িের জিয আশ্বদি কশ্রশ্েি 

নকন্তু ফসষ্টি িো ফপশ্ে েোকশ্ল, আপিোর প্রশ্েোজিীে নচনকৎসো সহোেেো পোওেোর জিয একষ্টি সোমনেক কোিে ফপশ্ে আপিোর কমী আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ে 

পোশ্রি। আপনি  িি নচনকৎসো করোশ্বি েিি আপিোশ্ক অবশযই কোিেষ্টি ফদিোশ্ে হশ্ব এবং িোিোর বো অিযোিয নচনকৎসো পনরচ েো প্রদোিকোরী বযক্তিবগ্ েশ্ক 

অবশযই নচনকৎসো সহোেেোশ্ক নবল করশ্ে সম্মে হশ্ে হশ্ব।  
 

আপনি সহোেেোর জিয আশ্বদি করোর নেি মোস আশ্গ্ ফেশ্ক আপিোশ্ক ফদওেো পনরচ েোর জিয নচনকৎসো সহোেেো (Medical Assistance) নচনকৎসো সংিোন্ত 

নবলগুনল পনরশ্শোধ করশ্ে পোশ্র। আপিোর ফকোশ্িো পনরশ্শোধ করো বো িো করো নচনকৎসো সংিোন্ত নবল েোকশ্ল আপিোর কমীশ্ক েো বলোর কেো মশ্ি রোিুি।  
 

প্র.  সম্ভাবয ওেুধ বযবহাষিি পে মাষলািনা কী?  
 

উ.  সম্ভোবয ওেুধ বযবহোশ্রর প েোশ্লোচিো কম েসূনচ, একজি েোম েোনসস্ট্শ্ক আপিোর ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধ পোওেোর আশ্গ্ আপনি এমি অিয ফকোশ্িো ওেুধ 

নিশ্েশ্েি নকিো  ো আপিোর িেভ ি ফপ্রশক্তিপশশ্ির সোশ্ে ফিওেো উনচে িে, েো একষ্টি কজ্জম্পউিোশ্র পরীক্ষ্ো করশ্ে ফদে। েোম েোনসস্ট্ একষ্টি সমসযো ফদিশ্ল, 

আপিোশ্ক িেভ ি ওেুধষ্টি ফদওেো উনচে নকিো েো ফদিশ্ে েোম েোনসস্ট্ আপিোর িোিোশ্রর সোশ্ে কেো বলশ্ে পোশ্রি। আপিোর সষ্টঠক ওেুধ পোওেো নিক্তিে 

করশ্ে এষ্টি করো হে। কজ্জম্পউিোশ্র পরীক্ষ্ো কশ্র, আপিোর ওেুধগুনল সম্পশ্কে আপিোর ফকোশ্িো প্রন েোকশ্ল আপিোর েোম েোনসস্ট্ আশ্রো ভ্োশ্লোভ্োশ্ব ফসগুনলর 

উত্তর নদশ্ে পোরশ্বি।  
 

প্র.   আরম নকাষনা অথ ম বা সম্পরত্ত রবি , োন বা হস্তান্তি কিষলও রক আরম রিরকৎসা সহা ো নপষে পারি?  
 

উ.  আপনি  নদ ফকোশ্িো প্রনেষ্ঠোশ্ি বরোবশ্রর জিয েোশ্কিএবং আপনি বো আপিোর স্বোনম/স্ত্রী ফকোশ্িো সম্পনত্ত বো অে ে হেোন্তর কশ্রি এবং নচনকৎসো সহোেেোর 

জিয আশ্বদি কশ্রি েোহশ্ল কী হশ্ে পোশ্র েো এই নবভ্োগ্ষ্টি বযোিযো কশ্র। আপনি  িি অে ে বো সম্পনত্ত দোি কশ্রি বো সম্পনত্তষ্টির  ো মূলয েোর ফেশ্ক কম 

মূশ্লয ফসষ্টি নবিে কশ্রি েিি ফসষ্টিশ্ক একষ্টি হেোন্তর বলো হে। আপনি আপিোর এবং আপিোর পনরবোশ্রর জিয নিনদেি পনরমোণ অে ে বো সম্পনত্ত নিষখ 

রেষে পাষিন এবং েো সশ্ত্বও নচনকৎসো সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি। আপনি বো আপিোর স্বোনম/স্ত্রী অনযানয অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর করশ্ল, আপনি কী পনরমোণ 

অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর কশ্রশ্েি েোর ওপর নিভ্ের কশ্র, নচনকৎসো সহোেেো একষ্টি নিনদেি সমেকোশ্লর জিয নিম্ননলনিে নচনকৎসো পনরচ েোর জিয অে ে প্রদোি 

নাও কিষে পাষি। 

1. িোনস েং ফহোশ্ম পনরচ েো 

2. আপিোর নিশ্জর বোনড়শ্ে নিনদেি পনরচ েো, ফ ষ্টি িোনস েং ফহোম পনরচ েোর মশ্েো  

3. একষ্টি হসনপিোশ্ল আপিোর পোওেো পনরচ েো,  িি আপিোর আর হসনপিোল পনরচ েোর প্রশ্েোজি ফিই এবং আপনি িোনস েং ফহোম পনরচ েোর জিয 

অশ্পক্ষ্ো করশ্েি  

 

 নদও, আপনি ফ োগ্য হশ্ল নচনকৎসো সহোেেো অনযানয নচনকৎসো পনরচ েোর জিয অে ে প্রদোি কিষব।  
 

ফবনশরভ্োহ ফক্ষ্শ্ত্র আপনি সমূ্পণ ে নচনকৎসো সহোেেোর কভ্োশ্রজ চোইশ্ল, আপনি অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর করশ্ে পোরশ্বি িো। কিিও কিিও, আপনি অে ে 

বো সম্পনত্ত হেোন্তর করশ্ে পোশ্রি এবং েো সশ্ত্বও নচনকৎসো সহোেেোর কভ্োশ্রজ ফপশ্ে পোশ্রি  নদ:  

• আপনি আপিোর স্বোনম বো স্ত্রীশ্ক অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর কশ্রি।  

• আপনি আপিোর সন্তোিশ্ক অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর করশ্ে পোশ্রি  নদ ফস প্রেযনেে অন্ধ বো প্রেযনেে প্রনেবন্ধী হে। ফ  িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো 

নবভ্োশ্গ্ আপনি আশ্বদি করশ্েি েোশ্দর অবশযই নিধ েোরণ করশ্ে হশ্ব আপিোর সন্তোি প্রেযনেে অন্ধ বো প্রেযনেে প্রনেবন্ধী নকিো।  

• হেোন্তর করো সম্পনত্তষ্টি আপিোর বোনড় নেল, এবং ফসষ্টি আপিোর স্বোনম, স্ত্রী, 21 বেশ্রর কম বেসী সন্তোি বো ফ  ফকোশ্িো বেশ্সর প্রেযনেে অন্ধ বো 

প্রেযনেে প্রনেবন্ধী সন্তোিশ্ক করো হশ্েশ্ে। ফ  িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ আপনি আশ্বদি করশ্েি েোশ্দর অবশযই নিধ েোরণ করশ্ে হশ্ব 

আপিোর সন্তোি প্রেযনেে অন্ধ বো প্রেযনেে প্রনেবন্ধী নকিো।  

• আপনি আপিোর বোনড়ষ্টি আপিোর আই বো ফবোিশ্ক হেোন্তর কশ্রশ্েি  োশ্দর আপিোর বোনড়র একষ্টি অংশ হওেোর অনধকোর রশ্েশ্ে এবং আপনি 

িোনস েং ফহোশ্ম  োওেোর ষ্টঠক আশ্গ্ অন্তে এক বের বোনড়শ্ে বসবোস কশ্রশ্েি।  

• আপনি আপিোর বোনড়ষ্টি আপিোর সন্তোিশ্ক হেোন্তর করশ্ে পোশ্রি  নদ আপিোর সন্তোি আপনি িোনস েং ফহোশ্ম  োওেোর ষ্টঠক আশ্গ্ অন্তে দুই বের 

আপিোর বোনড়শ্ে বসবোস কশ্রি, এবং আপিোর সন্তোি আপিোর পনরচ েো কশ্র  োশ্ে আপনি একষ্টি িোনস েং ফহোশ্ম  োওেোর পনরবশ্েে বোনড়শ্ে েোকশ্ে পোশ্রি।  

• আপনি 65 বেশ্রর কম বেসী একজি প্রেযনেে প্রনেবন্ধী বযক্তির জিয একষ্টি ট্রোস্ট্ গ্ঠি কশ্রি। বযক্তিষ্টি প্রেযনেে প্রনেবন্ধী নকিো েো িোিীে 

সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্শ্ক অবশযই নিধ েোরণ করশ্ে হশ্ব।  

 

 িি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ নিধ েোরণ কশ্র ফ  আপনি ফকোি অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর কশ্রশ্েি এবং আপনি মশ্ি কশ্রি েোরো একষ্টি ভ্ভ ল কশ্রশ্ে 

েিি এগুনলর মোধযশ্ম আপনি ফ  অে ে বো সম্পনত্ত হেোন্তর কশ্রিনি েো প্রমোি করোর অনধকোর আপিোর রশ্েশ্ে:  

• এষ্টি প্রমোণ কশ্র সম্পনত্তষ্টির  ো মূলয হশ্ে পোশ্র আপনি ফসই মশূ্লযই ফসষ্টি নবিে কশ্রশ্েি বো নবনিমশ্ে আপনি সমমূশ্লযর অিয নকেভ  ফপশ্েশ্েি  

• এষ্টি প্রমোণ কশ্র ফ  এই উত্তশ্রর উপশ্রর 1, 2, বো 3-এ  ভ্োশ্ব েোনলকোবদ্ধ রশ্েশ্ে ফসই অিু োেী নচনকৎসো পনরচ েো পোওেো েোড়োও শুধুমোত্র কশ্েকষ্টি 

কোরশ্ি আপনি অে ে বো সম্পনত্ত ফেশ্ক মুক্তি ফপশ্ে ফচশ্েশ্েি।  

• এষ্টি প্রমোি কশ্র ফ  আপিোর সমে প্রশ্চিো সশ্ত্বও, আপনি অে ে বো সম্পনত্ত বো সমমূশ্লযর অিযনকেভ  ফেরে পোিনি, এবং নচনকৎসো সহোেেো েোড়ো 

আপনি নচনকৎসো পনরচ েো পোশ্বি িো। অে ে বো সম্পনত্ত ফেরে পোওেোর ফচিো করোর সমে আপিোশ্ক অবশযই িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র 

সোশ্ে কোজ করশ্ে হশ্ব। 
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প্র.  আমাি মৃেুয হষল রক আমাি এষেষিি িনয একটি োরব কিা োষব? 

 

উ.   নদ আপনি আপিোর পঞ্চান্নেম জন্মনদশ্ির পশ্র নচনকৎসো সহোেেোর পনরশ্শোধ করোর জিয, অেবো িোেীভ্োশ্ব একষ্টি শোরীনরক অসুিেো েোকোর জিয 

নচনকৎসো পনরশ্েবো ফপশ্ে েোশ্কি, েোহশ্ল আপিোর মৃেভ যর পশ্র আপিোর ফস্ট্শ্ির সম্পনত্তগুনল ফেশ্ক নচনকৎসো সহোেেো এই পনরশ্েবোগুনলর িরশ্চর অে েরোনশ 

নেশ্র নপষে পাষি।  
 

প্র.  আরম মারকমন নাগরিক না হষলও রক রিরকৎসা সহা ো নপষে পারি?  

 

উ.  নচনকৎসো সহোেেো কম েসূনচর জিয, পনরচে, িোগ্নরকত্ব এবং/অেবো সশ্ন্তোেজিক অনভ্বোসি নিনে অবশযই িনেভ্ভ ি করশ্ে হশ্ব। আপনি গ্ভ্েবেী হশ্ল, আপিোশ্ক 

আপিোর িোগ্নরকত্ব বো তবশ্দনশক নিনে সম্পশ্কে আমোশ্দর বলশ্ে হশ্ব িো। আপিোর একষ্টি সশ্ন্তোেজিক অনভ্বোসি নিনে িো েোকশ্লও একষ্টি নচনকৎসো সংিোন্ত 

জরুনর পনরনিনের ফক্ষ্শ্ত্র আপনি Medicaid পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। একজি মোনকেি িোগ্নরক নহশ্সশ্ব ফ োগ্যেো লোভ্ করশ্ে, মোনকেি  ুিরোষ্ট্র, 50ষ্টি ফস্ট্ি, নদ 

নিনিে অে কশ্লোনেেো, পুশ্েশ্েেো নরশ্কো, গুেোম, মোনকেি  ুিরোষ্ট্র ভ্োক্তজেি দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর মোনরেোিো দ্বীপপুঞ্জশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র। নচনকৎসো সহোেেোর জিয 

আশ্মনরকোি সোশ্মোেো বো ফসোশ্েইি দ্বীপপুশ্ঞ্জর অনধবোসীশ্দরও মোনকেি িোগ্নরক নহশ্সশ্ব গ্ণয করো হে। উপরন্তু, আপনি  নদ কোিোিোে জন্মোশ্িো, অন্তে 50% ফিষ্টিভ্ 

আশ্মনরকোি রি েোকো একজি ফিষ্টিভ্ আশ্মনরকোি হি বো একজি ফিষ্টিভ্ আশ্মনরকোি হি ন নি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর বোইশ্র জশ্ন্মশ্েি এবং  ুিরোষ্ট্রীেভ্োশ্ব স্বীকৃে 

একষ্টি উপজোনের আওেোভ্ভ ি হি, েোহশ্লও নচনকৎসো সহোেেোর জিয আপিোশ্ক একজি মোনকেি িোগ্নরক নহশ্সশ্ব গ্ণয করো হশ্ব। 

 

েো িো হশ্ল, নচনকৎসো সহোেেো পোওেোর ফ োগ্যেো লোভ্ করোর জিয আপনি একজি মোনকেি িোগ্নরক না হশ্ল আপনি ফ  নিম্ননলনিে ফ  ফকোশ্িো অনভ্বোসি 

ফেণীর একজি তবশ্দনশক েো ফদিোশ্ে আপিোশ্ক অবশযই িনেগুনল প্রদোি করশ্ে হশ্ব:  

 

• অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 207 এর অিু োেী একজি নবশ্দশীশ্ক শরণোেী নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ 

করশ্ে ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

• অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 208 এর অধীশ্ি একজি বনহরোগ্েশ্ক আেে মঞ্জরু করো 

হশ্েশ্ে; বো  

• অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ধোরো 241(b)(3) বো 243(h) অিু োেী একজি নবশ্দশীর নবেোড়ি বো 

অপগ্মি মুলেভ নব রোিো হশ্েশ্ে; বো  

• একজি নকউবোি এবং হোইনেেোি প্রশ্বশকোরী নহশ্সশ্ব একজি নবশ্দশীশ্ক মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্র প্রশ্বশ্শর অিুমনে ফদওেো হশ্েশ্ে; অেবো 

• একজি বনহরোগ্ে একজি আশ্মশ্রনসেোি নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ কশ্রশ্েি; বো 

• একজি নবশ্দশী ন নি মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্রর সসস্ত্র ফসিোবোনহিীশ্ে কেেবযরে আশ্েি বো প্রোিি ফসিোকমী ন নি সম্মোশ্ির সোশ্ে একষ্টি অবসর 

ফপশ্েশ্েি বো েোর স্বোনম বো স্ত্রী, পুিনব েবোহ িো করো জীনবে স্বোনম বো স্ত্রী বো ফসরকম ফকোশ্িো অনভ্বোসীর অনববোনহে নিভ্েরশীল সন্তোি; বো 

• একজি নবশ্দশী  োশ্ক একজি আইি সঙ্গে িোেী বোনসদো নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ করশ্ে ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

• একজি নবশ্দশী  োশ্ক অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act) ধোরো 212(d)(5) অিু োেী, অন্তে এক বের 

সমেকোশ্লর জিয, মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র শেেোধীি মুক্তি ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

• একজি নবশ্দশী  োশ্ক অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act) ধোরো 203(a)(7) অিু োেী শেেোধীি প্রশ্বশ্শর 

অিুমনে ফদওেো হশ্েশ্ে; বো  

• একজি নবশ্দশী  োশ্ক মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র একজি পনরবোশ্রর সদসয মোরশ্ধোর কশ্রশ্েি বো চরম িৃশংসেোর নশকোর হশ্েশ্েি এবং ন নি অিযোিয 

নিনদেি নকেভ  আবনশযকেো পুরণ কশ্রশ্েি; বো 

• একজি নবশ্দশী ন নি 2000 সোশ্লর মোিব পোচোর এবং সনহংসেো ফেশ্ক সরুক্ষ্ো প্রদোিকোরী আইিোধীি (Victims of Trafficking and Violence 

Protection Act of 2000) পোচোশ্রর একষ্টি গুরুের নশকোর হওেো বযক্তি; বো 

• একজি নবশ্দশী ন নি স্বোিয দপ্তশ্রর (DOH) কোলোর অে ল'র অধীশ্ি িোেীভ্োশ্ব বসবোস (Permanently Residing Under Color of Law, 

PRUCOL) করোর মোিদণ্ড পরূণ কশ্রশ্েি এবং ন নি নচনকৎসো সহোেেোর জিয ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি, েোর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি:   

a. একজি নবশ্দশী ন নি মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্রর মশ্ধয এক বেশ্রর কম সমে বদীর শেেোধীি মুক্তিশ্ে রশ্েশ্েি; 

b. একজি নবশ্দশী ন নি INA (অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইি)-র ধোরো 241(a)(3) অিু োেী একষ্টি েত্বোবধোশ্ির আশ্দশ (Order of 

Supervision) অিু োেী মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র বসবোস করশ্েি; 

 c. একজি নবশ্দশী ন নি নবেোড়শ্ির একষ্টি অনিনদেি বসবোস সোশ্পশ্ক্ষ্ মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র বসবোস করশ্েি; INA-র ধোরো 240A অিু োেী নবেোড় 

বোনেলকরণ মঞ্জরু করো হশ্েশ্ে;  

d. একজি নবশ্দশী  োর ফক্ষ্শ্ত্র পদশ্ক্ষ্প ফিওেোর নিনে িনগ্ে রোিো মঞ্জরু করো হশ্েশ্ে,  োর েশ্ল েোশ্দর বনহষ্কোর িনগ্ে রশ্েশ্ে; 

e.  একজি নবশ্দশী  োশ্ক নলগ্যোল ইনমশ্গ্রশি েযোনমনল ইকুযইষ্টি আইশ্ির (Legal Immigration Family Equity Act, LIFE Act) অধীশ্ি গ্ষ্টঠে 

“K3” বো “K4” নভ্সো নিনে মঞ্জরু করো হশ্েশ্ে; 

f. একজি নবশ্দশী ন নি আইিসঙ্গে িোেী বোনসদোর নিনেশ্ে সোমঞ্জসযনবধোশ্ির জিয একষ্টি আশ্বদি জমো কশ্রশ্েি ফ ষ্টি মোনকেি  ুিরোষ্ট্র 

িোগ্নরকত্ব এবং অনভ্বোসি পনরশ্েবো (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS)  েো েভ্োশ্ব জমো ফদওেো বো 

মঞ্জরু হওেো নহশ্সশ্ব স্বীকোর কশ্রশ্েি; 

g. নবেোড়শ্ি িনগ্েোশ্দশ মঞ্জরু করো একজি নবশ্দশী; 

h. ঐক্তেক নবেোড়ি মঞ্জরু করো একজি নবশ্দশী; 

i. একজি নবশ্দশী ন নি জোিেুোনর 1, 1972 এর আশ্গ্ মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্র প্রশ্বশ কশ্রশ্েি এবং েিি ফেশ্ক অিবরে বসবোস করশ্েি; 

j. একজি নবশ্দশী  োর নবেোড়শ্ির ফক্ষ্শ্ত্র িনগ্েোশ্দশ মঞ্জরু করো হশ্েশ্ে; অেবো 

k. নবশ্দশী ন নি  ুিরোষ্ট্রীে অনভ্বোসি এশ্জক্তন্স USCIS ফক জোনিশ্ে এবং অিুমনে বো স্বীকৃনে নিশ্ে মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র বসবোস করশ্েি এবং  োর 

নবেোড়ি ফসই এশ্জক্তন্স বলবে করশ্ে পোরশ্ব িো। উদোহরণগুনলর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি নকন্তু সীনমে িে: P.L.99-239 অিু োেী, িোেী অ-অনভ্বোসী 

(মোইশ্িোশ্িনশেো  ুিরোজয এবং মোশোল দ্বীপপশু্ঞ্জর িোগ্নরকশ্দর ফক্ষ্শ্ত্র প্রশ্ োজয); স্ট্যোিোশ্সর সোমঞ্জসযনবধোি, আেে, নবেোড়ি িনগ্েকরণ 

বো অপগ্মি বোনেলকরণ বো নবলনেে পদশ্ক্ষ্শ্পর আশ্বদিকোরীগ্ণ; ফস্বেোে চশ্ল  োওেো বো েোশ্দর নিশ্জর ফদশ্শর অবিোর পনরশ্প্রনক্ষ্শ্ে 

বোধযেোমূলক নবেোড়ি নবলনেে করো; সোমনেক সরুক্ষ্ো নিনে (Temporary Protection Status, TPS) মঞ্জরু হওেো অনভ্বোসীগ্ণ, এবং 

একষ্টি “K” “V” “S” বো “U” নভ্সো েোকো অনভ্বোসীগ্ণ।  
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আপরন েরে উপষি োরলকাবদ্ধ নকাষনা অরভবাসন নেণীি একিন রবষেশ্ী না হন, োহষল আপরন গভমবেী হষল বা একটি রিরকৎসা সংিান্ত 

িরুরি পরিরস্থরেি িনয আপনাি রিরকৎসা পরিিে মাি প্রষ ািন হষল আপরন রিরকৎসা পরিিে মাি নক্ষষত্র সহা ো নপষে পাষিন। 

 

প্র. রিরকৎসা সহা ো কম মসূরিি মাধযষম আরম রনরেমষ্ট রিরকৎসা পরিষেবা কেবাি পাষবা োি রক নকাষনা সীমা আষে? 
 

উ. হযো ুঁ নিম্ননলনিে ধরশ্ির পনরশ্েবোগুনলর ফক্ষ্শ্ত্র সীমো আশ্ে: 
 

 এক বেষি অনুষমারেে রভজিষিি সংখযা, আইষিম বা লযাব নিে। 

 প্রাপক োিা: অনযানয নবরশ্িভাগ মানুে োিা: 

 - 21 বেশ্রর কম বো 65 বেশ্রর ফবনশ - 21 এবং 65 বেশ্রর মশ্ধয 

 - প্রেযনেে প্রনেবন্ধী  

 - প্রেযনেে অন্ধ  

 - 18 বেশ্রর কম বেসী একো েত্বোবধোেক  

পরিষেবাি ধিন   

িোিোর এবং/অেবো নিনিক 10ষ্টি নভ্ক্তজি 10ষ্টি নভ্ক্তজি 

লযোবশ্রিনর 18ষ্টি ফিস্ট্ 18ষ্টি ফিস্ট্ 

েোশ্ম েনস (ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধ এবং ওভ্োর-দযো-কোউেোর ওেুধ।) 40ষ্টি আইশ্িম 43ষ্টি আইশ্িম 

মোিনসক স্বোিয নিনিক 40ষ্টি নভ্ক্তজি 40ষ্টি নভ্ক্তজি 

ফিেোল নিনিক 03ষ্টি নভ্ক্তজি 03ষ্টি নভ্ক্তজি 

 

এমনরক আপরন এই সীমাগুষলাষে নপ ৌঁষে নগষলও িরুরি রিরকৎসা পরিিে মা কভাি কিা হষব। 

 

নিম্ননলনিে পনরশ্েবোগুনলর ফক্ষ্শ্ত্র ফকোশ্িো সীমো ফিই:  

 

• পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো  

• ফমেোশ্িোি ফমিশ্িিযোন্স নচনকৎসো  

• প্রসূনে পনরশ্েবো (গ্ভ্েোবিো) 

• একষ্টি পনরচোনলে পনরচ েো কম েসূনচর অধীশ্ি প্রদত্ত পনরচ েো  

(এই বকুশ্লশ্ি পনরচোনলে পনরচ েো কম েসূনচ ফদিুি)  

 

• নকিনি িোেোনলনসস  

• নশশু নকশ্শোর ফহলে লযোি  

• অিযোিয পনরশ্েবো ফেোি করুি 1-800-421-3891 

 

সুরবধা বা নবরনরফষিি বেি  

 

একষ্টি পনরশ্েবোর 12-মোস সমেকোশ্লর সীমোশ্ক একষ্টি ফবনিনেশ্ির বের বলো হে, ফ ষ্টি আপনি নচনকৎসো সহোেেোর জিয ফ োগ্য হওেোর মোস ফেশ্ক আরম্ভ 

হে। এই ফবনিনেশ্ির বেশ্র আপনি নচনকৎসো সহোেেো চোল ুবো বন্ধ করশ্লও আপিোর এই একই সীমো েোকশ্ব। ফবনিনেশ্ির বেরষ্টি ফশে হশ্ে  োওেোর পশ্র, 

পনরশ্েবোর সীমোর সমূ্পণ ে সংিযো নিশ্ে একষ্টি িেভ ি 12 মোশ্সর ফবনিনেশ্ির বের আরম্ভ হশ্ব (উদোহরণস্বরূপ: 18ষ্টি লযোবশ্রিনর ফিস্ট্)। আশ্গ্র ফবনিনেি 

বেশ্রর অবযবহৃে পনরশ্েবোগুনল িেভি ফবনিনেি বেশ্র নিশ্ে আসো  োশ্ব িো।  

 

প্রশ্েযক ফবনিনেি বেশ্র আপিোর বযবহোর করো পনরশ্েবোগুনলর সংিযোর ওপর আমরো ট্রযোক রোিব এবং আপনি পনরশ্েবোগুনল দ্রুে বযবহোর করশ্েি নকিো 

এবং আপিোর পনরশ্েবো বযবহোশ্রর সীমোে ফপ ৌঁশ্ে  োওেোর নবপদ আশ্ে নকিো েো আমরো আপিোশ্ক িোকশ্ োশ্গ্ জোিোশ্বো। আপনি আপিোরশ্শবোর সীমোে 

ফপ ৌঁশ্ে ফগ্শ্লও আমরো আপিোশ্ক িোকশ্ োশ্গ্ জোিোশ্বো।  

 

কমন নবরনরফি আইষিরিরফষকশ্ন কািম (Common Benefit Identification Card, CBIC)  

 

আপনি  িি একষ্টি নচনকৎসো পনরশ্েবো জিয আপিোর িোিোর, নিনিক বো েোশ্ম েনসশ্ে  োশ্বি েিি আপনি নচনকৎসো পনরশ্েবোর জিয আপিোর সীমোে 

ফপ ৌঁশ্ে ফগ্শ্েি নকিো েো ফদিশ্ে আপিোশ্ক প্রেশ্ম অবশযই নচনকৎসো সহোেেোর সোশ্ে পরীক্ষ্ো কশ্র নিশ্ে হশ্ব। আপনি  েবোর নচনকৎসো পনরশ্েবোর জিয 

 োশ্বি, প্রনেবোর আপিোর "কমি ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোিে"িো-(CBIC) ফদিোশ্িো জরুনর। নচনকৎসো সহোেেোর জিয প্রনেষ্টি ফকশ্সর সদসয একষ্টি 

CBIC পোশ্বি। 
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আপনি একষ্টি পনরচোনলে পনরচ েো পনরকল্পিোে িনেভ্ভ ি হশ্ল, আপনি একষ্টি ফহলে লযোি কোিেও পোশ্বি ফ ষ্টি আপিোর CBIC ফেশ্ক আলোদো। ("একষ্টি 

Medicaid পনরচোনলে পনরচ েো পনরকল্পিো কী?" প্রশ্নোত্তর ফদিুি।) 

 

আপনাি আষিা পরিষেবাি প্রষ ািন হষল 

 

আপনি  ে সংিযক পনরশ্েবো ফপশ্ে পোশ্রি েো বোড়োবোর জিয বো পনরশ্েবোর সীমো ফেশ্ক আপিোশ্ক একষ্টি েোড় ফদওেোর জিয নচনকৎসো সহোেেোশ্ক 

বলশ্ে আপিোর িোিোর একষ্টি "ফেসশ্হোল্ড ওভ্োররোইি আশ্বদি" পূরণ করশ্ে পোশ্রি।  

 

আষিা পরিষেবা পাও াি িনয আপরন আপনাি িাক্তািষক নেসষহাল্ড ওভািিাইি আষবেন পূিণ কিষে বলষে পাষিন েখন: 

  

• আপনি বো পনরবোশ্রর অিযোিয সদশ্সযর একষ্টি গুরুের অসুিেো রশ্েশ্ে বো অেযন্ত অসুি; বো  

• নচনকৎসো সহোেেো ফেশ্ক আপিোশ্ক সেকে কশ্র একষ্টি নচষ্টঠ ফদওেো হশ্েশ্ে ফ  আপনি পনরশ্েবোগুনল দ্রুে বযবহোর করশ্েি এবং আপিোর পশ্েবো 

পোওেোর সীমোে ফপ ৌঁেোশ্িোর নবপদ রশ্েশ্ে; বো 

• আপনি আপিোর পনরশ্েবো পোওেোর সীমোে ফপ ৌঁশ্ে ফগ্শ্েি, জোনিশ্ে আপনি নচনকৎসো সহোেেো ফেশ্ক একষ্টি নচষ্টঠ ফপশ্েশ্েি।  

 

আপনাি েরে আপনাি সীমাি নবরশ্ পরিষেবা প্রষ ািন হ  োহষল অবশ্যই আপনাি িাক্তািষক নেসষহাল্ড ওভািিাইি আষবেন পূিণ কিাি 

কথা বলুন। মষন িাখষবন, আপরন আষিা নবরশ্ পরিষেবাি কথা না বলষল এবং আপরন আপনাি সীমা  নপ ৌঁষে নগষল, আপনাি নেুন 

নবরনরফষিি বেি শুরু না হও া পে মন্ত িরুরি রিরকৎসা পরিিে মা োড়া, রিরকৎসা সহা ো অরেরিক্ত পরিষেবাি িনয অথ ম পরিষশ্াধ কিষব না।  

 

পরিিারলে পরিিে মা কম মসূরিসমূহ 

 

আপনি একষ্টি Medicaid পনরচোনলে পনরচ েো কম েসনূচশ্ে (Medicaid Managed Care Program) িনেভ্ভ ি হশ্ল েোশ্ম েনস েোড়ো আপনি বযবহোশ্রর ফেসশ্হোল্ড 

কম েসূনচ (Utilization Threshold Program) সোশ্পক্ষ্ হশ্বি িো। আপিোর জিয একষ্টি Medicaid পনরচোনলে পনরচ েো কম েসনূচ (Medicaid Managed Care 

Program) উপলভ্য আশ্ে নকিো েো জোিশ্ে, অিুগ্রহ কশ্র আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি। আপনি েযোনমনল ফহলে লোশ্স িনেভ্ভ ি 

হশ্ল, আপনি বযবহোশ্রর ফেসশ্হোল্ড সোশ্পক্ষ্, নকন্তু নকেভ  পনরশ্েবোর ফক্ষ্শ্ত্র সীমো েোকশ্ে পোশ্র।  

 

আপনাি নকাষনা প্রশ্ন থাকষল  

 

আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুণ এবং Medicaid পনরচোনলে পনরচ েোর ফকোঅরনিেশ্িিরশ্ক চোি (আপশ্স্ট্ি নিউ ইেকে)। 

NYC-ফে 1-800-505-5678 ফিোল িী িেশ্র ফেোি করুি। 

 

নযােয শুনারনি অরধকাি  

 

একষ্টি েোড় পোওেোর জিয বো আপিোর পনরশ্েবো পোওেোর সীমোে ফপ ৌঁশ্ে  োওেোর পশ্র পনরশ্েবোর সীমো বোড়োশ্িোর জিয আশ্বদি করোর পশ্র েো িোনরজ করো 

হশ্ল আপিোর একষ্টি িযো য শুিোনির অনধকোর রশ্েশ্ে। এই শুিোনিশ্ে আমরো আপিোর বযবহোর করো পনরশ্েবোর সংিযো সষ্টঠকভ্োশ্ব উশ্েি কশ্রনে নকিো ফস 

সম্পশ্কে একষ্টি প্রন উত্থোনপে করশ্ে পোশ্রি।  

 

নচনকৎসো সহোেেোর জিয আপিোর ফ োগ্যেো িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ দ্বোরো নিধ েোনরে হে। সোধোরণে, নচনকৎসো সহোেেোর জিয আপিোর আশ্বদি 

সম্পনকেে ফ  ফকোি প্রশ্নর জিয আপিোশ্ক আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ করশ্ে হশ্ব। নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ি নচনকৎসো সহোেেো 

সম্পশ্কে আপিোর সোধোরণ প্রন েোকশ্ল, আপনি নবিোমশূ্লয 1-800-541-2831 িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. আরম কী ওেুধ নপষে পারি ো সীরমে কিষে পাষি কম মসূরিি এমন নকাষনা আবরশ্যকো আষে? 

 

উ. নচনকৎসো সহোেেো আইশ্ির আবনশযকেো অিু োেী নিউ ইেকে ফস্ট্ি নচনকৎসো সহোেেো প্রোপকগ্ণ েযোে িোশ্মর ওেধুগুনলর পনরবশ্েে ফজশ্িনরক ওেুধগুনল 

পোশ্বি। আইশ্ির আবনশযকেো অিু োেী একষ্টি েযোে িোশ্মর ওেশু্ধর জিয নবশ্শে অিুশ্মোদি িো পোওেো প েন্ত িোিোরশ্দর একষ্টি ওেশু্ধর ফজশ্িনরক 

সংস্করণষ্টি ফপ্রসিোইব করশ্ে হশ্ব।  

 

 ফযারমরল নহলথ প্ল্াস (Family Health Plus, FHPlus) 

 

প্র.  FHPlus কী? 

 

উ. FHPlus হল 19 ফেশ্ক 64 বের বেস অবনধ প্রোপ্তবেস্ক  োশ্দর আে নচনকৎসো সহোেেোর জিয ফ োগ্যেো লোশ্ভ্র ফক্ষ্শ্ত্র িুব ফবনশ েোশ্দর জিয একষ্টি সরকোনর 

স্বোিয নবমো। একোকী প্রোপ্তবেস্ক, সন্তোিহীি দম্পনে, এবং সীনমে আে ুি,  িুরোষ্ট্রীে, ফস্ট্ি, কোউনে, নমউনিনসপযোল বো সু্কল-নিনিে সুনবধোনদর পনরকল্পিোর 

মোধযশ্ম  োরো নিশ্েোগ্কোরীর স্পন্সর করো ফহলে কভ্োশ্রশ্জর জিয ফ োগ্য িি েোশ্দর জিয FHPlus উপলভ্য। অিযোিয নিশ্েোগ্কোরীশ্দর মোধযশ্ম স্বোিয নবমোর 

আওেোভ্ভ ি েোকো বযক্তিবশ্গ্ ের জিয েযোনমনল ফহলে লোস নপ্রনমেোম সহোেেো উপলভ্য। FHPlus এর জিয ফ োগ্য হশ্ে, আপিোশ্ক অবশযই একজি নিউ ইেকে 

ফস্ট্শ্ির বোনসদো, এবং মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্রর একজি িোগ্নরক হশ্ে হশ্ব, অেবো আশ্গ্ েোনলকোবদ্ধ অনভ্বোসি ফেণীশ্ে পড়ো একজি নবশ্দশী হশ্ে হশ্ব। আে 

এবং সংিোশ্ির নিশ্দেনশকোও রশ্েশ্ে  ো অবশযই পূরণ করশ্ে হশ্ব। আপিোর এলোকোে, আপিোর নিব েোচি করো একষ্টি অংশগ্রহণকোরী পনরচোনলে পনরচ েো 

পনরকল্পিোর মোধযশ্ম স্বোিয পনরচ েো প্রদোি করো হে।  

 

প্র. আরম কীভাষব FHPlus রপ্ররম াম সহা োি িনয নোগযো লাভ কিব? 

 

উ. আপিোর  নদ আপিোর নিশ্েোগ্কোরীরI মোধযশ্ম নবমো েোশ্ক েোহশ্ল আপিোর নবমোর নপ্রনমেোমগুনলশ্ে আপিোর ফশেোর প্রদোি করোর জিয আপনি সহোেেো 

পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. আরম কীভাষব আষবেন কিব? 

 

উ. আপনি  িি একষ্টি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র বো একষ্টি সহোেক িনেভ্ভ ক্তিকোরীর মোধযশ্ম নচনকৎসো সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্বি, েিি 

Medicaid বো FHPlus এর জিয ফ োগ্যেো নিধ েোরণ স্বেংক্তিেভ্োশ্ব হশ্ব ফ োগ্য হশ্ল, আপনি ফ গুনলর জিয ফ োগ্য ফসগুনলর জিয আপিোশ্ক  েো ে কভ্োশ্রজ 

ফদওেো হশ্ব।  



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

 19 

 

প্র.  আরম কী সুরবধারে নপষে পারি? 

 

উ. FHPlus বযোপক কভ্োশ্রজ প্রদোি কশ্র,  োর মশ্ধয রশ্েশ্ে: প্রনেশ্েধক, প্রোেনমক পনরচ েো, হসনপিোশ্ল ভ্নেে হওেো, ফপ্রওক্তিপশি এবং অিযোিয পনরশ্েবো। 

নকেভ  পনরশ্েবোর সীমো রশ্েশ্ে। নকেভ  পনরশ্েবোর জিয একষ্টি ফকো-ফপশ্মে করশ্ে হশ্ে পোশ্র। FHPlus কভ্োর কশ্র িো: িোনস েং ফহোম পনরচ েো, বোনড়শ্ে 

দীঘ েকোলীি স্বোিয পনরচ েো, বযক্তিগ্ে পনরচ েো এবং িি-এমোরশ্জক্তন্স  োেোেোশ্ের বশ্দোবে। নকেভ  FHPlus লযোি ফিেোল সোনভ্েসগুনলর অেোর ফদে; 

অিযোিযগুনল ফদে িো। 

 

প্র. আরম একটি নেুন কাউরিষে িষল োজি। Medicaid/FHPlus নপষে রক আমাষক আবাি আষবেন কিষে হষব? 

 

উ. িো। আপনি অিযত্র চশ্ল ফগ্শ্ল, আপিোশ্ক আপিোর িেভ ি ষ্টঠকোিোষ্টি অবশযই আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ জোিোশ্ে হশ্ব।  নদ িো আপিোর 

ফ োগ্যেোশ্ক প্রভ্োনবে করো আপিোর অিয ফকোশ্িো পনরনিনের ফকোশ্িো পনরবেেি হে। আপিোর Medicaid ফকসষ্টি আপিোর বসবোশ্সর িেভি কোউনেশ্ে 

িোিোন্তনরে করো হশ্ব।  
 

প্র. স্বাস্থয পরিিে মা কীভাষব নেও া হ ? 

 

উ. FHPlus কম েসনূচশ্ে স্বোিয পনরচ েো পনরচোনলে পনরচ েো পনরকল্পিোগুনলর মোধযশ্ম ফদওেো হে। আশ্বদি করোর সমে আপিোশ্ক অবশযই একষ্টি 

অংশগ্রহণকোরী ফহলে লযোি নিব েোচি করশ্ে হশ্ব। আপনি  িি একষ্টি ফহলে লযোি ফবশ্ে ফিশ্বি েিি আপনি ওই েোকো পনরশ্েবো সরবরোহকোরী এবং 

হসনপিোলগুনল বযবহোর করশ্বি। আপনি আপিোর নিজস্ব ফহলে লযোি কোিে পোশ্বি  োশ্ে আপনি লযোিষ্টি ফেশ্ক পনরশ্েবোগুনল ফপশ্ে পোশ্রি। কভ্োর েোকো 

েোশ্ম েনস সুনবধোনদর জিয বযবহোর করশ্ে আপনি একনে কমি ফবনিনেি আইশ্িনেনেশ্কশি কোিেও (Common Benefit Identification Card, CBIC) 

পোশ্বি। আশ্গ্ আপনি সুনবধোনদ ফপশ্ে েোকশ্ল এবং একষ্টি কোিে পোঠোশ্িো হশ্ে েোকশ্ল, একষ্টি িেভ ি কোিে স্বেংক্তিেভ্োশ্ব আপিোশ্ক পোঠোশ্িো হশ্ব িো। সম্ভব 

হশ্ল, আপনি আশ্গ্ ফ  কোিেষ্টি ফপশ্েশ্েি ফসষ্টিই আপিোশ্ক বযবহোর করশ্ে হশ্ব। অিুগ্রহ কশ্র আপিোর কোিেষ্টি একষ্টি নিরোপদ জোেগ্োে রোিুি এবং কোিেষ্টি 

কোজ িো করশ্ল, হোনরশ্ে ফগ্শ্ল বো চভ নর হশ্ে ফগ্শ্ল আপিোর কমীশ্ক অনবলশ্ে েো জোিোি। এমিনক সুনবধোনদ পোওেো বন্ধ হশ্ে ফগ্শ্লও এই কোিেষ্টি ফরশ্ি নদি। 

ভ্নবেযশ্ে আপনি ফ োগ্য হশ্ল এই একই কোিে আবোর বযবহোর করো  োশ্ব। 

 

প্র. আরম কীভাষব একটি নহলথ প্ল্যান নবষে ননব? 

 

উ. একষ্টি ফহলে লযোি ফবশ্ে ফিওেোর সমে, আপনি ফকোি িোিোরশ্ক চোি, আপিোর এবং আপিোর পনরবোশ্রর ফকোি পনরশ্েবোগুনল প্রশ্েোজি, এবং আপিোর 

জিয ফকোি ফহলে লযোি উপলভ্য আশ্ে েো আপিোশ্ক ভ্োবশ্ে হশ্ব। নিক্তিে করুণ ফ  আপনি ফ  িোিোরশ্ক ফদিোশ্ে চোি নেনি আপিোর ফবশ্ে ফিওেো ফহলে 

লযোশ্ি আশ্েি। আপনি একষ্টি লযোশ্ি ফ োগ্দোি করোর পশ্র, আপিোশ্ক অবশযই ফসই লযোশ্ি েোকো হসনপিোল, নিনিক এবং িোিোরশ্দর বযবহোর করশ্ে হশ্ব।  

 

প্র. এি খিি কে? 

 

উ. FHPlus িরচ ফিই, এবং ফকোশ্িো বোনে েক েী বো নিিোশ্েবল ফিই। িনেভ্ভ ক্তির পশ্র আপিোশ্ক নকেভ  নচনকৎসো পনরচ েো/পনরশ্েবোর িরশ্চর একষ্টি অংশ 

আপিোশ্ক পনরশ্শোধ করশ্ে বলো হশ্ে পোশ্র। এষ্টিশ্ক বলো হে ফকো-ফপশ্মে বো ফকো-ফপ।  

  

FHPlus এর জিয ফকো-ফপশ্্মে অে েরোনশগুনল নিম্নরূপ: 

   

  পরিষেবারে       অথ মিারশ্ (িলাি) 

• েযোে িোশ্মর ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধ  প্রনেষ্টি ফপ্রসক্তিপশি এবং নরনেশ্লর জিয 6 িলোর 

• ফজশ্িনরক ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধসমূহ প্রনেষ্টি ফপ্রসক্তিপশি এবং নরনেশ্লর জিয 3 িলোর 

• নিনিক নভ্ক্তজি প্রনে নভ্ক্তজশ্ি 5 িলোর 

• িোিোর ফদিোশ্িো প্রনে নভ্ক্তজশ্ি 5 িলোর 

• ফিেোল সোনভ্েস নভ্ক্তজি প্রনে নভ্ক্তজশ্ি 5 িলোর বেশ্র সব েোনধক ফমোি 25 িলোর 

• লযোব ফিস্ট্ ফিস্ট্ প্রনে 5 িলোর 

• ফরনিওলক্তজ সোনভ্েস (ফ মি িোেশ্গ্োিনস্ট্ক এে-ফর, 

আলট্রোসোউে, নিউনিেোর ফমনিনসি, এবং অশ্ঙ্কোলক্তজ সোনভ্েস) 

প্রনেষ্টি ফরনিওলক্তজ সোনভ্েশ্সর জিয 1 িলোর 

 

• হসনপিোশ্লর অন্তনব েভ্োশ্গ্ েোকো প্রনেষ্টি েোকোর জিয 25 িলোর 

• জরুনর িো েোকো এমোরশ্জক্তন্স রুশ্মর নভ্ক্তজি প্রনে নভ্ক্তজশ্ি 3 িলোর 

• আওেোভ্ভ ি করো- কোউেোশ্রর ওেুধগুনল (ফ মি ধূমপোি েোড়োর 

পণয, ইিসুনলি) 

ওেুধ নপেভ  0.50 িলোর 

• আওেোভ্ভ ি নচনকৎসো সংিোন্ত সোমগ্রী (ফ মি নসনরঞ্জ, লযোিশ্সি, 

ফিস্ট্ নিপ, এিিোরোল েমু েলোর মশ্েো িোেোশ্বষ্টিক সোমগ্রী)  

 

সোমগ্রী নপেভ  1 িলোর 

  

গ্ভ্েবেী িোরী বো 21 বেশ্রর কম বেসী বযক্তিবগ্ েশ্ক ফকো-ফপশ্মে করশ্ে হশ্ব িো। উপরন্ত, জন্ম নিেন্ত্র্ণ সহ, পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবোে  োরো িনেভ্ভ ি 

হশ্েশ্েি, অেবো েোরো একষ্টি িোনস েং ফহোশ্মর, নবকোশগ্ে প্রনেবন্ধকেোর জিয একষ্টি অন্তব েেী পনরচ েো ফকশ্ন্দ্রর একজি বোনসদো, বো একজি মোিনসক স্বোশ্িযর 

কো েোলশ্ের বো মোিনসক প্রনেবন্ধকেো এবং নবকোশগ্ে অক্ষ্মেোর (Office of Mental Health or Office of Mental Retardation and Developmental 

Disabilities) শংসোপ্রোপ্ত কনমউনিষ্টি বোসিোশ্ির িোেী বোনসদো হশ্ল েোশ্দর ফকো-ফপশ্মে করশ্ে হশ্ব িো। আপনি ফস্ট্ি স্বোিয দপ্তশ্রর একষ্টি প্রোপ্তবেশ্স্কর 

পনরচ েো ফকশ্ন্দ্রর লোইশ্সন্সপ্রোপ্ত বোনসদো হশ্ল, ফপ্রসক্তিপশশ্ির ওেুধগুনলর জিয আপিোশ্ক ফকো-ফপশ্মে করশ্ে হশ্ব িো।  

 

পনরশ্েবোগুনল পোওেোর সমে আপনি ফকো-ফপশ্মে নদশ্ে িো পোরশ্ল, েো আপিোর পনরশ্েবো সরবরোহকোরীশ্ক বলুি। পনরশ্েবো সরবরোহকোরীশ্ক েো সশ্ত্বও 

অবশযই আপিোশ্ক পনরশ্েবো নদশ্ে হশ্ব নকন্তু পশ্র আপিোশ্ক নবল করো হশ্ে পোশ্র। 
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প্র.   FHPlus রক অেীষেি রিরকৎসাি রবল পরিষশ্াধ কিষে সহা ো কিষব? 

 

উ. িো। Medicaid এর মশ্েো িে, FHPlus লযোশ্ি িনেভ্ভ ি হওেোর আশ্গ্ আপিোর পোওেো পনরচ েোর জিয FHPlus অে ে প্রদোি কশ্র িো। 

 

প্র. FHPlus সম্পষকম অরেরিক্ত েথয আরম নকাথা  পাষবা? 

 

উ. FHPlus কম েসনূচ সম্পশ্কে অনেনরি েেয পোওেোর জিয, আপনি ফিোল নি হিলোইশ্ির 1-877-9FHPlus (1-877-934-7587) িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি বো 

http:/www.health.state.ny.us/nysdoh/whatisfhp.htm-এ FHPlus এর ওশ্েবসোইশ্ি লগ্ অি করশ্ে পোশ্রি।  

 

প্র. আমাি েরে একটি প্ররেবন্ধকো থাষক এবং আরম িাকরি করি এবং Medicaid-এ নোগয হও াি িনয অনুষমারেে আ  এবং সংস্থাষনি নথষক 

নবরশ্ আ  এবং সংস্থান থাষক োহষল Medicaid স্বাস্থয পরিিে মাি কভাষিি পাও া বা িাখাি রক নকাষনা উপা  আষে? 

 

উ. হযো ুঁ, আপিোর বেস  নদ 16 ফেশ্ক 64 বেশ্রর মশ্ধয হে, সোমোক্তজক সরুক্ষ্ো প্রশোসশ্ির (Social Security Administration) সংজ্ঞো অিু োেী একষ্টি প্রনেবন্ধকেো 

েোশ্ক, এবং কম েরে হি, প্রনেবন্ধকেো  ুি কম েরে বযক্তিবশ্গ্ ের জিয Medicaid বোই-ইি কম েসূনচশ্ে (Medicaid Buy-In program for Working People with 

Disabilities, MBI-WPD) অংশগ্রহণ কশ্র আপনি আপিোর আে  ুিরোষ্ট্রীে দোনরদ্রয সীমোর (Federal Poverty Level, FPL) 250% প েন্ত রোিশ্ে পোরশ্বি 

এবং সংিোি 10,000 িলোর প েন্ত রোিশ্ে পোরশ্বি। এই কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ করো FPL এর 150% ফেশ্ক 250% গ্ণিোশ্ োগ্য আে েোকো বযক্তিবগ্ েশ্ক একষ্টি 

মোনসক নপ্রনমেোম চোজে করো হশ্ে পোশ্র।  

 

প্র. আপরন Medicaid বা FHPlus কম মসূরিি িনয নোগয না হষল কী হষব? অনয নকাষনা সহা ো রক িষ ষে? 

 

উ.  নবমো িো েোকো ফ োগ্য বযক্তিবগ্ েশ্ক নিউ ইেকে ফস্ট্ি স্বোিয দপ্তর কযোন্সোর পনরশ্েবো কম েসূনচ (New York State Department of Health Cancer Services 

Program) নবিোমশূ্লয ফেস্ট্, সোনভ্েকযোল এবং ফকোশ্লোশ্রেোল ক্তিনিং প্রদোি কশ্র। ফেস্ট্, সোনভ্েকযোল এবং ফকোশ্লোশ্রেোল কযোন্সোর ধরো পড়শ্ল, আপনি 

Medicaid কভ্োশ্রজ ফপশ্ে পোশ্রি। ফসইসোশ্ে, এই কম েসনূচশ্ে একজি িোিোর একষ্টি প্রশ্স্ট্ি কযোন্সোর নিণ েে করশ্ল, নচনকৎসোর জিয আপনি Medicaid 

কভ্োশ্রজ ফপশ্ে পোশ্রি। আশ্রো েশ্েযর জিয 1-800-422-2262 ফিোল িী িেশ্র ফেোি করুি। 

  

  

 রবভাগ C রশ্শু সহা ো 

 
 

প্র. রশ্শু সহা ো বলবৎকিণ পরিষেবা কী? 

 

উ. নশশু সহোেেো বলবৎকরণ পনরশ্েবোগুনল হল প্রনেষ্টি ফসোশযোল সোনভ্েস নিনিশ্ের মশ্ধয নশশু সহোেেো বলবৎকরণ ইউনিি (Child Support Enforcement 

Unit, CSEU) দ্বোরো প্রদত্ত পনরশ্েবোসমহূ। উপ ুিেো অিু োেী CSEU আপিোর জিয নিশ্ম্নোিগুনল করশ্ব:  

• কজ্জম্পউিোশ্রর মোধযশ্ম অিুসন্ধোি কশ্র একষ্টি িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেো িুুঁজশ্ব; 

• উভ্ে নপেোমোেোশ্ক নপেৃশ্ত্বর একষ্টি ফস্বেোমূলক স্বীকৃনে স্বোক্ষ্র কনরশ্ে বো নবেেষ্টিশ্ক আদোলশ্ে নিশ্ে নগ্শ্ে একষ্টি নশশুর জিয আইনি নপেৃত্ব প্রনেষ্ঠো করো; 

• পোনরবোনরক আদোলশ্ে নপষ্টিশি জমো কশ্র ফস্ট্শ্ির নশশু সহোেেোর নিশ্দেনশকোর ওপর নভ্নত্ত কশ্র স্বোিয নবমোর সুনবধোনদ এবং িগ্দ নচনকৎসো সহোেেোর 

জিয নবধোিগুনল সহ একষ্টি সহোেেো আশ্দশ পোওেো;  

• পনরনিনের একষ্টি উশ্েিশ্ োগ্য পনরবেেশ্ির ফক্ষ্শ্ত্র আদোলশ্ে একষ্টি নপষ্টিশি জমো কশ্র একষ্টি নশশু সহোেেোর আশ্দশ পনরবেেি করো;  

• িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেোর ফেশ্ক নশশু সহোেেো, বো নশশু এবং স্বোনম/স্ত্রী সংিোন্ত সহোেেোর ফপশ্মেগুনল সংগ্রহ এবং পনরশ্শোধ করো;  

• প্রশোসনিক প্রনেকোর বযবিোর মোধযশ্ম নশশু সহোেেো, বো নশশু এবং স্বোনম/স্ত্রী সংিোন্ত সহোেেোর বলবৎকরণ,  োর মশ্ধয রশ্েশ্ে: আে রক্ষ্ো রোিো, ফস্ট্ি 

এবং ফেিোশ্রল িযোে নরেোে অেশ্সি, বযোংক অযোকোউে বোশ্জেোপ্তকরণ, লিোনর অেশ্সি এবং ড্রোইভ্োশ্রর লোইশ্সন্স বোনেলকরণ অেবো আদোলে 

নিভ্ের বলবৎকরশ্ণর প্রনেকোরসমূহ,  োর মশ্ধয রশ্েশ্ে: ফস্ট্শ্ির ফপশোর বো বযবসোর লোইশ্সন্স বোনেলকরণ, নবশ্িোদিমূলক লোইশ্সন্স বোনেলকরণ এবং 

আইশ্ির অিুশ্মোনদে অিয ফ  ফকোি আদোলে-নভ্নত্তক প্রনেকোর; 

• ফ  সহোেেোর আশ্দশ ফদওেো হশ্েশ্ে েোর প েোশ্লোচিো করো এবং  শ্েোপ ুি হশ্ল একষ্টি জীবি োত্রোর সোমঞ্জসযনবধোশ্ির (কস্ট্-অে-নলনভ্ং 

অযোিজোস্ট্শ্মে) আশ্বদি করো।  

 

িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেো অিয ফস্ট্শ্ি বসবোস করশ্ল, হে আপিোর িোিীে CSEU িেভবো অিয ফস্ট্শ্ির নশশু সহোেেো এশ্জক্তন্স আপিোশ্ক নপেৃত্ব প্রনেষ্ঠো 

এবং প্রশ্েোজি এবং উপ ুিেো অিু োেী একষ্টি সহোেেোর আশ্দশ পনরবেেি এবং/অেবো বলবৎকরশ্ণ সহোেেো প্রদোি করশ্ে পোশ্র। 

 

প্র. নক বা কািা রশ্শু সহা ো বলবৎকিণ পরিষেবাগুরল নপষে পাষি? 

 

উ. ফ  ফকোশ্িো কোস্ট্নিেোল বো িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেো, অেবো সহোেেোর প্রশ্েোজি এমি একজি নশশুর অনভ্ভ্োবক নহশ্সশ্ব কোজ করো নপেোমোেো িি (িি-

ফপশ্রে) এমি েত্ববধোেক।  
 

এই পনরশ্েবোগুনল সোধোরণ মোিুে, ফসইসোশ্ে সোমনেক সহোেেো, ফসেষ্টি ফিি অযোনসশ্স্ট্ন্স (Safety Net Assistance), নচনকৎসো সহোেেো, িোইশ্িল IV-E অেবো 

িি-িোইশ্িল IV-E েস্ট্োর ফকেোর, েুি স্ট্যোম্প ফবনিনেি এবং নশশু পনরচ েোর জিয উপলভ্য।  

 

প্র. আরম কীভাষব আষবেন কিব? 
 

উ. আপনি আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ েোকো CSEU এর সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ কশ্র আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি অেবো, আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে 

বসবোস করশ্ল, মোিব সম্পদ প্রশোসি নশশু সহোেেো বলবৎকরণ কো েোলে (Human Resources Administration Office of Child Support Enforcement, 

HRA OCSE) এর সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ কশ্র একষ্টি নশশু সহোেেো পনরশ্েবোর আশ্বদিপত্র ফপশ্ে এবং েো পূরণ করশ্ে পোশ্রি। আইনি নপেৃত্ব প্রনেষ্ঠো করশ্ে 

হশ্ব এমি একষ্টি নশশুর জিয আপনি সোমনেক সহোেেোর আশ্বদি করশ্ল বো একজি িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেো েোকশ্ল, আপিোশ্ক স্বেংক্তিেভ্োশ্ব  
CSEU-ফর ফরেোর করো হশ্ব। 
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প্র. আরম রশ্শু সহা ো বলবৎকিষণি িনয আষবেন কিষল বা আমাষক নসখাষন নিফাি কিা হষল কী হষব? 

 

উ. আপিোর নশশু(নশশুশ্দর) জিয সহোেেো সুরনক্ষ্ে করশ্ে কওি ফকোি পনরশ্েবো প্রশ্েোজি েো নিধ েোরণ করশ্ে আপিোশ্ক CSEU এর কোশ্ে একষ্টি ইেোরনভ্উ 

নদশ্ে হশ্ব। ইেোরনভ্উশ্ের সমে আপিোশ্ক েেয এবং িনে প্রদোি করশ্ে হশ্ব, ফ মি: 

 

• িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেোর িোম, ফসোশযোল নসনকউনরষ্টি িের, জন্ম েোনরি এবং িোক ষ্টঠকোিো এবং বোনড়র ষ্টঠকোিো; 

• িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেোর নিেগ্কোনরর িোম ও ষ্টঠকোিো; 

• আপিোর নিশ্জর এবং িিকোস্ট্নিেোল নপেোমোেোর আউএর েশ্েযর কনপ (ফ মি, িযোে ফরকিে, ফবেশ্ির রনশদ, বযোংক এবং বযবসোর ফরকিে); 

• উপলভ্য স্বোিয পনরচ েোর কভ্োশ্রজ সম্পশ্কে েেয; 

• নশশুষ্টির জশ্ন্মর শংসোপত্র বো একষ্টি নববোশ্হর শংসোপত্র; 

• সহোেেো, নবশ্েশ্দর সম্মনে, নববোহ নবশ্েশ্দর েরমোি বো নপেৃশ্ত্বর স্বীকৃনের জিয আদোলশ্ের আশ্দশিোমোর কনপ; এবং 

• আপিোর নশশু-সংিোন্ত িচে সম্পশ্কে েেয (ফ মি, নশশু সহোেেো, স্বোিয পনরচ েো এবং নশক্ষ্োর িরচ)। 

 

আপিোর জিয নশশু সহোেেো পোওেো দ্রুেের করশ্ে এই েেয নশশু সহোেেো বলবৎকরণ কম েসনূচর সক্ষ্মেোর জিয গুরুত্বপূণ ে। আপিোর সহোেেো কমী 

আপিোশ্ক পরবেী পদশ্ক্ষ্পগুনলর জিয আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ব।  

 

প্র. আরম সামর ক সহা োি িনয আষবেন কিষল আমাষক রক রশ্শু সহা ো বলবৎকিণ কম মসূরিি সাষথ সহষোরগো কিষে হষব? 

 

উ. হযো ুঁ, ফ োগ্যেোর একষ্টি শেে নহশ্সশ্ব আপিোশ্ক অবশযই করশ্ে হশ্ব: 

• নববোহবন্ধশ্ি আবদ্ধ হওেোর জিয নশশুর জন্ম হশ্ল েোর আইনি নপেৃত্ব প্রনেষ্ঠোর জিয এশ্জক্তন্সর সোশ্ে সহশ্ োনগ্েো করো; এবং  

• ফ  নশশুর জিয সহোেেো চোওেো হশ্েশ্ে েোর জিয নশশু সহোেেো প্রনেষ্ঠো, পনরবেেি এবং বলবৎকরশ্ণর জিয এশ্জক্তন্সর সোশ্ে সহশ্ োনগ্েো করো। 

 

প্র. রশ্শু সহা ো বলবৎকিণ কম মসূরিি সাষথ আরম সহষোরগো না কিষল কী হষব? 

 

উ. ফকোশ্িো িযো য কোরণ েোড়ো  িি একজি বযক্তি নশশু সহোেেো বলবৎকরণ কম েসূনচর সোশ্ে সহশ্ োনগ্েো িো কশ্রি, েিি পনরবোরষ্টির জিয উপলভ্য সোমনেক 

সহোেেোর পনরমোণ 25% কমোশ্িো হে।  

 

প্র. আমাি রশ্শুি বা আমাি রনিাপত্তা রবে ক উষেগ থাকাি িনয আরম সহষোরগো কিষে না িাইষল কী হষব? 

 

উ. আপিোর উশ্দ্বগ্ষ্টি কী েো আপিোর কমীশ্ক জোিোশ্ে হশ্ব। আপিোর িযো য কোরণ আশ্ে নকিো অেবো নশশু সহোেেোর আবনশযকেো ফেশ্ক আপিোর একষ্টি 

গ্োহেিয সনহংসেোর েোড় পোওেোর প্রশ্েোজি আশ্ে নকিো েো নিধ েোরণ করশ্ে কমীষ্টি আপিোশ্ক  েো ে পদশ্ক্ষ্প নিশ্ে গ্োইি করশ্বি। 

 

প্র. আরম েখন সামর ক সহা োি িনয আষবেন কিব, রশ্শু সহা োি নপষমিগুরল নপষে আমাষক রক আমাি অরধকািগুরল অপ মণ কিষে 

হষব? 

 

উ. হযো ুঁ অশ্েোবর 1, 2009 ফেশ্ক শুরু কশ্র, িেভ ি সোমনেক সহোেেোর আশ্বদিকোরী/প্রোপকশ্দর সহোেেোর ফ  ফকোশ্িো অনধকোর অপ েণ করশ্ে হশ্ব  ো 

আশ্বদিকোরী/প্রোপশ্কর নিজস্ব অনধকোশ্র সহোেেোর ফস সমেকোশ্ল প্রোপয হশ্েশ্ে অেবো পনরবোশ্রর অিযোিয সদশ্সযর েরশ্ে েোর নিজস্ব অনধকোর অেবো 

েোর নিজস্ব অনধকোর বো পনরবোশ্রর অিয সদশ্সযর অনধকোর  োর জিয আশ্বদিকোরী/প্রোপক সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্েি বো পোশ্েি। অশ্েোবর 1, 

2009 এর আশ্গ্র সোমনেক সহোেেোর আশ্বদিকোরী/প্রোপকরো, েোশ্দর হশ্ে েোশ্দর েোকো সহোেেোর সমে অনধকোর বো েোর নিজস্ব অনধকোর বো পনরবোশ্রর 

অিয সদশ্সযর অনধকোর  োর জিয আশ্বদিকোরী/প্রোপক সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্েি বো পোশ্েি েোশ্দর অনধকোর অপ েণ করো অনবরে রোিশ্বি, েো 

ফসই অনধকোর সহোেেোর সমেকোশ্ল প্রোপয ফহোক বো িো ফহোক।  

 

 ফ  সহোেেোর অনধকোরগুশ্লো সোমনেক সহোেেোর জিয 1লো অশ্েোবর, 2009 সোশ্লর আশ্গ্ আশ্বদিকোরী/প্রোপকরো ফস্ট্িশ্ক নিধ েোরণ কশ্রনেল, ফসগুশ্লো 

নিধ েোনরেই েোকশ্ব  নদ ফসই সমে বযক্তিবগ্ ে 1লো অশ্েোবর 2009 েোনরশ্ি বো েোর পশ্র পুিরোে আশ্বদি কশ্রি। েশ্ব, িেভ ি আশ্বদিকোরী/প্রোপকরো 

সহোেেোর প্রোপক েোকোকোলীি ফ  সহোেেোর অনধকোগুশ্লো জনমশ্ে নেশ্লি শুধুমোত্র ফসগুশ্লোই েোশ্দর জিয 1লো অশ্েোবর 2009 েোনরশ্ি বো েোর পশ্র করো 

িেভ ি অযোসোইিশ্মেগুশ্লো সোশ্পক্ষ্ হশ্ব। 

 

প্র. আরম সামর ক সহা ো নপষল রক োি সষঙ্গ রশ্শু সহা োি নপষমিও নপষে পারি? 

 

উ. আপনি  িি আপিোর সহোেেোর অনধকোর নিধ েোরণ কশ্রি, েিি নশশু সহোেেোর ফপশ্মে সংগ্রহ করো হে ফ শ্হেভ  আপিোশ্ক এবং আপিোর সোমনেক 

সহোেেো ফকশ্স েোকো পনরবোশ্রর অিযোিয সদসযশ্দর প্রদোি করো সশু্ োগ্-সুনবধো পনরশ্শোশ্ধর উশ্েশ্শয আপিোর পোওেো সোমনেক সহোেেো প্রেশ্ম নিনদেি 

এশ্জক্তন্সর কোশ্ে বনণ্টে হে। েশ্ব, প্রনেমোশ্স বেেমোি সহোেেো সংগ্রহ করোর সমে, এশ্জক্তন্সশ্ে বনণ্টে েোে ফকশ্ি ফিওেোর জিয আপনি আপিোর EBT 

কোশ্িে একষ্টি "পোস-থ্রু ফপশ্মে" পোশ্বি। একবোর সহোেেোর অনধকোশ্রর ফ শ্কোিও উপনিে অযোসোইিশ্মে দ্বোরো  েদরূ সম্ভব অিুশ্মোনদে েেদরূ আপিোশ্ক 

প্রদোি করো সমে সনুবধোর জিয অে ে পনরশ্শোধ হশ্ে ফগ্শ্ল, সংগ্রহ করো হশ্েশ্ে এমি সহোেেোর ফ শ্কোিও বোড়নে অে েরোনশ আপিোর EBT কোশ্িে আপিোশ্ক 

"বোড়নে সহোেেোর ফপশ্মে" নহসোশ্ব প্রদোি করো হশ্ব। 

 

প্র. “পাস-থ্রু নপষমি" বলষে কী নবাঝা ? 

 

উ. একষ্টি পোস-থ্রু ফপশ্মে হল নিধ েোনরে সংগ্রহ করো বেেমোি সহোেেোর একষ্টি অংশ,  ো সমে মশ্েো ফস্ট্ি পোষ্টঠশ্ে ফদে বেেমোশ্ি সোমনেক সহোেেোে েোকো 

পনরবোরগুশ্লোর কোশ্ে। পোস-থ্রু ফপশ্মে, সংগ্রহ করো বেেমোি সহোেেোর সব েোনধক প্রেম 100 িলোশ্রর েভ লিোে কম  ো প্রনে মোশ্স সংগ্রহ করো হে অেবো 

বেেমোি সহোেেো নবেেক দোেবদ্ধেোর অে েরোনশ। 1লো জোিুেোনর, 2010 ফেশ্ক কো েকর, 100 িলোশ্রর পোস-থ্রু ফপশ্মে সোমনেক সহোেেো ফকশ্স 21 বেশ্রর 

কমবেসী ফকোিও বযক্তি েোকশ্ল অনবরে েোকশ্ব। একই সোমনেক সহোেেো ফকশ্স দুই বো েশ্েোনধক বযক্তি েোকশ্ল, পোস-থ্রু ফপশ্মে সোমোিয পনরমোশ্ণ ফবশ্ড় 

প্রনে মোশ্স সংগৃ্হীে বেেমোি সহোেেোর সশ্ব েোচ্চ প্রেম 200 িলোশ্রর বো মোশ্সর জিয সংগৃ্হীে বেেমোি সহোেেোর নবেেক দোনেশ্ত্বর অে েরোনশর েভ লিোে কম 

হে। নিনদেি পনরবোর সোমনেক সহোেেোর কে পনরমোণ অে ে পোশ্ব নিধ েোরশ্ণর সমে পোস-থ্রু ফপশ্মশ্ের নহসোব িো হশ্লও আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ 

কনমশ্ে নদশ্ে পোশ্র। 
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প্র. আমাি সমস্ত সামর ক সহা োি সুরবধারেি িনয সংগৃহীে সহা ো সমস্ত অথ ম পরিষশ্াধ কষি নেও াি পষি আমাি রশ্শু সহা োি 

এরি াষিি কী হষব? 

 

উ. আপনি সোমনেক সহোেেোে েোকোকোলীি, আপিোশ্ক প্রদোি করো সমে সুনবধোনদ  নদ নশশু সহোেেো অযোসোইিশ্মে সোশ্পক্ষ্ হে এবং েো পনরশ্শোনধে হশ্ে  োে, 

ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোর পোওিো ফ শ্কোিও সংগৃ্হীে এনরেোর/অেীশ্ের বশ্কেো সহোেেোর সোশ্পোিে ফপশ্মে পোওেোর আপনি অনধকোরী। 1লো অশ্েোবর 2009 ফেশ্ক 

শুরু কশ্র, এই এনরেোরগুশ্লো "েযোনমনল এনরেোর" নহসোশ্ব সোশ্পোিে কোশ্লকশি ইউনিি সরোসনর আপিোশ্ক প্রদোি করশ্ব। উপরন্তু, ফকোিও বেেমোি সোশ্পোিে 

সংগ্রহ েোকশ্ল নিনদেি পনরবোর "পোস-থ্রু ফপশ্মে" ফপশ্ে পোশ্র। 

 

প্র. কীভাষব ফযারমরল এরি াি আমাি সুরবধারেষে প্রভাব নফলষব? 

 

উ. আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে েযোনমনর এনরেোরগুশ্লোর ফপশ্মশ্ের পনরমোণ নরশ্পোিে করো হশ্ব এবং ফসষ্টি আপিোর সোমনেক সহোেেো, 

েুি স্ট্যোম্প এবং/অেবো Medicaid এর সনুবধোনদর ফ োগ্যেোশ্ক প্রভ্োনবে করশ্ে নকিো প েোশ্লোচিো করো হশ্ব। 

 

প্র. আরম সামর ক সহা ো পাও া বন্ধ হষ  নগষলও রক রশ্শু সহা ো পরিষেবা এবং সংগ্রহ িলষব? 

 

উ. নশশু সহোেেো বলবৎকরণ পনরশ্েবো আপিোর সোমনেক সহোেেোর ফকস বন্ধ হশ্ে  োওেোর পশ্রও স্বেংক্তিেভ্োশ্ব চলশ্ব,  নদ িো আপনি CSEU-ফক আপিোর 

ফকস বন্ধ করোর অিুশ্রোধ কশ্রি। আপনি নশশু সহোেেো বলবৎকরণ পনরশ্েবো অনবরে রোিশ্ল, সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করোর সমে নিধ েোনরে 

অনধকোশ্রর অধীশ্ি নিনদেি এশ্জক্তন্সর পোওেো অেীশ্ের-বশ্কেো/এনরেোশ্রর জিয করো ফকোিও সংগ্রহ বযেীে সংগৃ্হীে সমে নশশু সহোেেো আপনি পোশ্বি। 

 

প্র. কেরেন পে মন্ত একিন রপো বা মাোষক রশ্শু সহা োি িনয অথ মপ্রোন কিষে হ ? 

 

উ. একজি নপেো বো মোেোর সন্তোশ্ির বেস 21 বের িো হওেো প েন্ত েোর একষ্টি দোনেত্ব েোশ্ক। ফসই নশশুর বেস 21 হশ্ে ফগ্শ্ল, নপেো বো মোেো শুধুমোত্র অেীশ্ের 

বশ্কেো সহোেেো/এনরেোর নদশ্ে বোনধে েোশ্কি।  

 

 

প্র.  ফুি েযাষম্পি সুরবধারে কী?  

 

উ.  েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ িোবোশ্রর আইশ্িমগুশ্লো নকিশ্ে বযবহৃে হে এবং আপনি আপিোর সোধোরণ সুনবধো সিোিকরশ্ণর কোিে (Common Benefit 

Identification Card, CBIC) বযবহোর করোর সমে আপনি ফসষ্টি ভ্োঙোশ্ে পোশ্রি। ফবনশরভ্োগ্ িোবোশ্রর ফদোকোি CBIC/EBT কোিে গ্রহণ কশ্র। ফদোকোশ্ির 

দরজোে বো জোিলোে ফকোশ্েস্ট্ (Quest) নচহ্ন ফদিুি। 

 

প্র.  কািা ফুি েযাষম্পি সুরবধারে নপষে পাষিন?  

 

উ.  আপনি েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ ফপশ্ে পোশ্রি  নদ আপনি:  

• কম েরে হি এবং কম ফবেি পোি  

• কম আে েোশ্ক বো ফকোিও আে িো েোশ্ক  

• প্রবীণ বযক্তি বো অক্ষ্ম  

• সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (SSI) বো সোমনেক সহোেেো পোি  

• গৃ্হহীি (এমিকী আপনি কোরও সোশ্ে সোমনেকভ্োশ্ব বোস করশ্লও অেবো 

আপনি সোমনেকভ্োশ্ব আেেিশ্ল েোকশ্লও) 

 

দ্রষ্টবয: আপিোর ফকোিও বোনড় এবং একষ্টি গ্োনড় েোকশ্লও আপনি েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ ফপশ্ে পোশ্রি।  

 

প্র. আরম আমাি সামর ক সহা োি সীমা  নপ ৌঁষে নগষলও রক আরম ফুি েযাম্প সুরবধারেি আষবেন কিষে পারি? 

 

উ. হযো ুঁ েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর কম েসনূচর ফক্ষ্শ্ত্র িগ্দ সহোেেো কম েসনূচর সীমোবদ্ধেো প্রশ্ োজয িে। 

 

প্র.  আরম কীভাষব ফুি েযাম্প সুরবধারেি আষবেন কিব?  

 

উ.  আশ্বদশ্ির জিয আপিোশ্ক একষ্টি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদ-র আশ্বদিপত্র পরূণ করশ্ে হশ্ব। আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ ফেশ্ক একষ্টি 

আশ্বদিপশ্ত্রর অিুশ্রোধ করো ফ শ্ে পোশ্র। উপরন্তু, আপনি http://www.otda.state.ny.us/main/apps/4826.pdfফেশ্ক েুি স্ট্যোশ্ম্পর একষ্টি আশ্বদি 

িোউিশ্লোি কশ্র নপ্রে করশ্ে পোশ্রি। একষ্টি েুি স্ট্যোম্প সনুবধোনদর আশ্বদি আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ অেবো NYC-ফে আপিোর 

িোিীে েুি স্ট্যোম্প ফসেোরশ্ক অবশযই গ্রহণ করশ্ে হশ্ব,  নদ আপনি অন্তেপশ্ক্ষ্ আপিোর িোম, ষ্টঠকোিো (আপিোর েোকশ্ল) পরূণ কশ্র েোশ্কি এবং স্বোক্ষ্র 

কশ্রি। এিো জরুনর কোরণ আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর আশ্বদি ফ নদি ফেরৎ (ফাইল) ফদি ফসইনদি ফেশ্ক আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অশ্ে ের 

পনরমোণ নিধ েোনরে হে। আপনি আরও ফবনশ েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ ফপশ্ে পোশ্রি  নদ আপনি আশ্বদিপত্রষ্টি পোওেোর নদিই ফসষ্টি ফেরে ফদি। েশ্ব, 

অিুগ্রহ কশ্র মশ্ি রোিশ্বি ফ , আপনি েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ পোশ্বি নকিো ফদিশ্ে আপিোশ্ক আশ্বদশ্ির বোনক অংশ পূরণ করশ্ে হশ্ব।  

 

দ্রষ্টবয:  আপিোর পনরবোশ্রর সবোই সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি কশ্র েোকশ্ল, সোধোরণে আপিোশ্ক আলোদোভ্োশ্ব েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর জিয 

আশ্বদি করশ্ে হশ্ব িো। সোশ্ে, আপিোশ্ক েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ ফপশ্ে সোমনেক সহোেেোর জিযও আশ্বদি করশ্ে হশ্ব িো। 

 

প্র.  আরম নকাথা  আষবেন কিব?  
 

উ. আপনি আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ সশরীশ্র নগ্শ্ে, িোকশ্ োশ্গ্ বো েযোে কশ্র আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বোইশ্র 

েোকশ্ল, আপিোর নিকিবেী সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র ষ্টঠকোিোর জোিশ্ে ফিোল-নি িের 1-800-342-3009-ফে ফেোি করুি। আপনি নিউ ইেকে 

নসষ্টিশ্ে বসবোস করশ্ল, ফিোল-নি িের1-877-472-8411 বো ফিোল-নি িের 1-800-342-3009 বো 311 িেশ্র ফেোি কশ্র আপিোর নিকিবেী ফকশ্ন্দ্রর ষ্টঠকোিো 

এবং ফেোি িের ফপশ্ে পোশ্রি। আপিোর কোশ্ে ইেোরশ্িশ্ির অযোশ্েস েোকশ্ল, নিম্ননলনিে ওশ্েবসোইশ্ি আপিোর নিকিবেী এশ্জক্তন্স বো ফসেোশ্রর েেয 

পোওেো  োশ্ব: http://www.otda.state.ny.us/main/workingfamilies/dss.asp. 

 

 রবভাগ D ফুি েযাষম্পি সুরবধারে 

http://www.otda.state.ny.us/main/apps/4826.pdf
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প্র.  আমাি হষ  রক নকউ ফুি েযাষম্পি িনয আষবেন কিষে পাষিন? 

  

উ.  আপিোর পনরবোশ্রর জিয আপনি ফকোিও আত্মীে বো বনু্ধশ্ক নদশ্ে আশ্বদশ্ির নসদ্ধোন্ত নিশ্ে পোশ্রি। এই বযক্তিশ্ক "অনুষমারেে প্ররেরনরধ" বশ্ল উশ্েি 

করো হশ্ব। আপিোশ্ক আশ্বদশ্ি েোশ্দর িোম, ষ্টঠকোিো এবং ফেোি িের বড় হোশ্ের অক্ষ্শ্র নলিশ্ে (নপ্রে) হশ্ব ফ ভ্োশ্ব নিশ্দেশোবলীশ্ে নিশ্দেশ করো আশ্ে। 

জোেগ্োষ্টি সোধোরণে আশ্বদিপশ্ত্রর নপেশ্ি বো ফশশ্ে ফদওেো েোশ্ক। আপনি এবং অিুশ্মোনদে প্রনেনিনধ দুজিশ্কই আশ্বদিপশ্ত্র স্বোক্ষ্র করশ্ে হশ্ব  নদ 

িো আপনি ফকোিও প্রনেষ্ঠোশ্ি বোস কশ্রি। আপনি চোইশ্ল, এই বযক্তি বো অিয ফকোিও বযক্তি আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোশ্েশ্সর অিুশ্মোদি ফপশ্ে 

পোশ্রি এবং ফসগুশ্লো আপিোর িোবোর ফকিোকোিোে বযবহোর করশ্ে পোশ্রি। এিো করশ্ে একজি অিুশ্মোনদে প্রনেনিনধ েোর নিজস্ব EBT কোিে (CBIC) 

ফপশ্ে পোশ্রি। 
 

প্র. আমাষক রক সশ্িীষি ফুি েযাম্প সুরবধারেি িনয আষবেন কিষে হষব?  

 

উ.  িো। আপনি িোশ্ক নচষ্টঠ পোষ্টঠশ্ে আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি বো অিয বযক্তি আপিোর হশ্ে আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি।  

 

দ্রষ্টবয:  আপিোর কোশ্ে ইেোরশ্িশ্ির অযোশ্েস েোকশ্ল, www.myBenefits.ny.gov-এ নগ্শ্ে আপনি েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ এবং অিযোিয চোকনরর 

সহোেেো পোওেোর ফ োগ্য নকিো ফদশ্ি নিি। আপিোর পনরবোশ্রর সবোই সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (SSI) এর আশ্বদি করশ্ল বো ফপশ্ল, 

আপনিও আপিোর িোিীে সোমোক্তজক নিরোপত্তো প্রশোসি কো েোলশ্ে আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি।  

 

প্র. আরম আষবেনপত্র নফিৎ নেও াি পষি কী হ ?  

 

উ.  আপনি আপিোর আশ্বদিপত্র ফেরৎ ফদওেোর পশ্র, একজি ফকসকমীর সোশ্ে আপিোর একষ্টি ফগ্োপিীে ইেোরনভ্উ করো হশ্ব। সোধোরণে, এই ইেোরনভ্উশ্ে 

আপিোশ্ক সশরীশ্র আসশ্ে হশ্ব  নদ িো:  

• আপিোর হশ্ে ফ শ্ে পোরোর মশ্েো আপিোর একজি অিুশ্মোনদে প্রনেনিনধ েোশ্ক।  

• আপিোর বেস 60 বো েশ্দোর্ধ্ ে হে বো আপনি অক্ষ্ম হি এবং আপিোর হশ্ে  োওেোর মশ্েো আপিোর কোশ্ে ফকোিও অিুশ্মোনদে প্রনেনিনধ িো েোশ্ক।  

• আপনি কষ্টঠি পনরনিনের মধয নদশ্ে  োি পনরবহশ্ণর সমসযো বো পনরনিনেগুশ্লোর কোরশ্ণ, ফ মি অন্তভ্ভ েি হশ্লও সীনমে িে ফকোিও গ্রোমীণ বো দরূবেী 

িোশ্ি বসবোস, অসুিেো, পনরবোশ্রর সদশ্সযর পনরচ েো, দীঘ েিোেী িুব িোরোপ আবহোওেো বো কোশ্জর সমে  ো অনেশ্স আসো কষ্টঠি কশ্র েভ লশ্ে। 

• আপনি একো েোশ্কি এবং সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (SSI) পোি বো আপনি আপিোর স্পোউশ্সর সোশ্ে েোশ্কি আর নেনিও SSI পোি।  

• আপনি ঘরবদী।  

• আপিোর সোমনেক সহোেেো বনহভ্ভ েে েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ (Non-Temporary Assistance Food Stamp Benefits, NTA-FS)-ফে পনরবোর কম েরে 

পনরবোরগুশ্লোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর উশ্দযোশ্গ্র মোিদণ্ড পূরণ কশ্র  ো হল:  

- েুি স্ট্যোম্প পনরবোশ্র েোকো ফ শ্কোিও সদসযশ্ক প্রনে সপ্তোশ্হ গ্শ্ড় 30 ঘেো কোজ করশ্ে হশ্ব অথবা গ্শ্ড় সোপ্তোনহক উপোজেি প্রনে সপ্তোহ 

30 ঘেো কোশ্জর িূযিেম ফেিোশ্রল ফবেশ্ির সমোি বো েোর ফবনশ হশ্ে হশ্ব; অেবো 

- েুি স্ট্যোম্প পনরবোশ্র েোকো ফ শ্কোিও দুজি প্রোপ্তবেস্ক সদশ্সযর প্রশ্েযশ্কর কোজ প্রনে সপ্তোশ্হ 20 ঘেো হশ্ব অথবা উপািমন 

সোপ্তোনহকভ্োশ্ব গ্শ্ড় ফেিোশ্রশ্লর িূযিেম ফবেি প্রনে সপ্তোশ্হ 20 ঘেোর সমোি বো েোর ফবনশ হশ্ব। 

 

 নদ িো সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোশ্ক েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর কোশ্জর প্রশ্েোজিীেেোর বযনেিমী বশ্ল নিধ েোরণ কশ্র, আপিোর েুি স্ট্যোম্প 

সুনবধোনদর কোশ্জর কম েকোশ্ণ্ডও অংশগ্রহণ করোও আবশযক।  

 

দ্রষ্টবয:  নদ আপনি ইেোরনভ্উশ্ে ফ শ্ে িো পোশ্রি এবং আপিোর হশ্ে  োওেোর ফকউ িো েোশ্ক, আপিোশ্ক ফেোি মোধযম ইেোরনভ্উ করো হশ্ে পোশ্র 

অেবো একজি ফকসকমী আপিোর বোনড়শ্ে আসোর অিুশ্রোধ করশ্ে পোশ্রি।  

 

প্র.  ফুি েযাষম্পি সুরবধারে নপষে কেরেন সম  লাগষব?  

 

উ.  আপিোর প্রেম আশ্বদি করোর পর 30 নদি সমে লোগ্শ্ে পোশ্র। 

 

প্র.  আরম রক অরবলষে ফুি েযাষম্পি সুরবধারে নপষে পারি?  

 

উ.  হযো ুঁ, আপনি আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ পোুঁচ কযোশ্লেোর নদবশ্সর মশ্ধয ফপশ্ে পোশ্রি। এিোশ্ক ত্বিারিে প্রজি াকিণ (Expedited Processing) 

বশ্ল।  

 

সোধোরণে, আপিোর ত্বিারিে প্রজি াকিণ হশ্ে পোশ্র  নদ আপনি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর ফ োগ্য হি এবং: 

• আপিোর পনরবোশ্রর কোশ্ে 100 িলোশ্রর কম িগ্দ এবং অিযোিয উপলভ্য সংিোি েোশ্ক এবং আপিোর আশ্বদি করোর মোশ্স 150 িলোশ্রর কম ফমোি 

উপোজেি নহসোশ্ব ফপশ্েশ্ে বো ফপশ্ে চশ্লশ্ে; অেবো  

• আপিোর আে এবং উপলভ্য সংিোি আপিোর ভ্োড়ো বো বন্ধক, সংশ্ োক্তজে নহি, ইউষ্টিনলষ্টি এবং ফেোশ্ির ফেশ্ক কম, অেবো  

• আপনি একজি অনভ্বোসী বো মরসুনম িোমোর কমী  

 

দ্রষ্টবয:  আপিোশ্ক েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর েরোনেে প্রক্তিেোকরণ ফপশ্ে িোবোর েোড়ো েোকশ্ে হশ্ব িো। 

 

প্র.  আরম নোগয রবষবরিে হষল, আরম আমাি ফুি েযাম্প সুরবধারে কীভাষব অযাষেস কিব?  

 

উ.  অিুগ্রহ কশ্র এই বকু-এর রবভাগ K: “ইষলকট্ররনক নবরনরফি ট্রান্সফাি (EBT) রেষ  সুষোগ-সুরবধা পান” অংশষ্টি ফদিুি।  
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প্র.  আরম কখন আমাি ফুি েযাষম্পি সুরবধারে অযাষেস কিষে পািব?  
 

উ. আপরন রনউ ই কম রসটিি বাইষি বসবাস কিষল: 

 

আপিোর ফকশ্সর ফশে িের, 1 ফেশ্ক 9 বশ্ল ফদশ্ব মোশ্সর ফসই নিকিেম নদি  িি আপনি আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি। 

উদোহরণস্বরূপ, আপিোর ফকস 2-এ ফশে হশ্ল, আপনি ফসই মোশ্সর 2ে নদি ফেশ্ক শুরু কশ্র আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি। 

আপিোর ফকস 0-এ ফশে হশ্ল, আপনি নিনদেি মোশ্সর 1ম ফেশ্ক শুরু করশ্ে আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সনুবধোনদ অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি।  

 

আপরন রনউ ই কম রসটি নে বসবাস কিষল:  

 

আপনি আপিোর েুস স্ট্যোম্প সুনবধোনদর কো েোলে ফেশ্ক একষ্টি েম ে পোশ্বি ফ িোশ্ি বশ্ল ফদওেো েোকশ্ব নিনদেি মোশ্সর নিকিেম নদি  িি ফেশ্ক আপনি 

আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সনুবধোনদ অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি। উদোহরণস্বরূপ, েম েষ্টিশ্ে বলো েোশ্ক আপনি 3rd ফেশ্ক আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ 

অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি, েোহশ্ল 3rd ফেশ্ক শুরু কশ্র আপনি আপিোর সোধোরণ সনুবধোনদ সিোিকরশ্ণর কোিে (Common Benefit Identification Card, 

CBIC) বযবহোর করশ্ে পোরশ্বি।  
 

 বযজক্তগে সুিক্ষা সিঞ্জাম (Personal Protective Equipment, NOTE): আপিোর েুি স্ট্যোম্প সনুবধোনদর অযোকোউেষ্টি ধোরোবোনহক 365 নদি 

ধশ্র বযবহোর করো িো হশ্ল, ফসই অযোকোউশ্ে 365 নদশ্ির পশু্রোশ্িো ফ শ্কোিও ভ্োেো সনরশ্ে ফদওেো হশ্ব (মুষে নফলা হষব) এবং প্রনেিোপি করো 

হশ্ব িো।  

 

প্র. ফুি েযাষম্পি সুরবধারে রক প্রবীণ নাগরিকষেি নকেগুষলাষে এবং বারড়ষে খাবাি সিবিাষহি িনয বযবহাি কিা নেষে পাষি?  

 

উ. আপনি আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোর অযোকোউে ফেশ্ক চোজে করোর জিয এই সমে পনরশ্েবোগুশ্লোর উশ্েশ্শয একষ্টি ভ্োউচোর নলশ্ি নদশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. আমাি পরিবাষি থাকা নকানও বযজক্ত নকানও ফুি েযাম্প কম মসূরিি কাষিি প্রষ ািনী ো অনুসিণ না কিষল বা নকানও িাকরি নেষড় রেষল 

কী হষব?  
 

উ.  ফ  বযক্তি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর কোশ্জর প্রশ্েোজিীেেো, ফমশ্ি চশ্লি িো বো ফকোিও উপ িু কোরণ েোড়োই ফস্বেোে ফেশ্ড় ফদি বো কোশ্জর সমে কমোি, 

েোশ্দর উপর নিশ্েধোজ্ঞো জোনর হশ্ব (ফসই বযক্তিশ্ক ফকোিও েুি স্ট্যোম্প ফদওেো হশ্ব িো), সোধোরণে নিনদেি নকেভ  সমশ্ের জিয।  

 

প্র. আরম মারকমন েুক্তিাষষ্ট্রি নাগরিক না হষলও রক আরম রক ফুি েযাষম্পি সুরবধারে নপষে পারি? 

 

উ. িোগ্নরক িি এমি অশ্িক ফ োগ্যেোসম্পন্ন বনহরোগ্ে আশ্েি  োরো েুি স্ট্যোম্প (Food Stamp) সুনবধোনদর ফ োগ্য। আপনি েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর ফ োগ্য িো 

হশ্লও, আপনি আপিোর সন্তোিশ্দর েুি স্ট্যোম্প সুনবধো পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। আপিোর অনভ্বোসি নবেশ্ে আপিোর অনভ্বোসি নিনে নিশ্ে মোনকেি 

 ুিরোশ্ষ্ট্রর ফকোিও িোগ্নরকত্ব এবং অনভ্বোসি পনরশ্েবোর’ (USCIS) ফিওেো নসদ্ধোশ্ন্তর জিয েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর প্রভ্োনবে হওেোর ফকোিও কেো িে। 

 

আপনি  নদ মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্রর (ইউ.এস) িোগ্নরক, মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর িোগ্নরক িি এমি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর মোিুে (আশ্মনরকোি সোশ্মোেো বো ফসোশ্েইি 

আইলযোশ্ে জন্মোশ্িো বযক্তিরো) বো ফ োগ্য বনহরোগ্ে হি, েোহশ্ল আপনি েুি স্ট্যোম্প (Food Stamp) সুনবধোবলীর জিয ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। েুি স্ট্যোম্প 

সুনবধোনদর ফ োগ্যেোর উশ্েশ্শয একজি ফ োগ্য বনহরোগ্েশ্ক হশ্ে হশ্ব: 

 

1. অনভ্বোসি এবং জোেীেেো আইশ্ির (Immigration and Nationality Act, INA) ফসকশি 289 এর অধীশ্ি আশ্মনরকোি ইক্তেেোি জোনের অন্তে 

50 শেোংশ রি সহ কযোিোিোে জন্ম একজি আশ্মনরকোি ইক্তেেোি; বো 

2. এমি একষ্টি ভ্োরেীে উপজোনের একজি সদসয ফ ষ্টি ফেিোশ্রলভ্োশ্ব ভ্োরেীে উপজোনে (25 U.S.C. 450b(e)) দ্বোরো স্বীকৃে; অেবো 

3. একজি বনহরোগ্ে ন নি একজি হোমং বো হোইলযোে লোওষ্টিেোি নহসোশ্ব অিুশ্মোনদে, স্পোউস এবং নিভ্েরশীল সন্তোি(সন্তোিোনদ) সশ্মে; অেবো  

4. INA এর ধোরো 207 এর অধীশ্ি অিুশ্মোনদে একজি শরণোেী; বো 

5. INA এর ধোরো 208 এর অধীশ্ি আেে অিুশ্মোনদে হশ্েশ্ে এমি বনহরোগ্ে; বো 

6. 1লো এনপ্রল 1997 এর পশূ্ব ে কো েকর INA এর ধোরো 243(h) এর অধীশ্ি ফ  বনহরোগ্শ্ের অপসোরণ মুলেভ নব রোিো হশ্েশ্ে অেবো INA এর ধোরো 

241(b)(3) এর অধীশ্ি  োর অপসোরণ মুলেভ নব রোিো হশ্েশ্ে; বো 

7. একজি বনহরোগ্ে নকউবোি বো হোইনেেোি প্রশ্বশকোরী নহসোশ্ব স্বীকৃে; অেবো 

8. একজি বনহরোগ্ে ন নি পোচোশ্রর নশকোর সরুক্ষ্ো আইশ্ির (Trafficking Victims Protection Act) ধোরো 103(8) এর অধীশ্ি পোচোশ্রর নশকোর; বো  

9. একজি বনহরোগ্ে ন নি মোনকেি সশস্ত্র বোনহিীর সক্তিে দোনেশ্ত্ব রশ্েশ্েি অেবো সসম্মোশ্ি দোেমিু একজি ফভ্শ্িরোি, েোশ্দর স্বোমী বো স্ত্রী এবং 

নিভ্েরশীল সন্তোিোনদ এবং মোরো ফগ্শ্েি এমি একজি সক্তিে দোনেশ্ত্ব েোকো সদসয বো একজি ফভ্শ্িরোশ্ির অনববোনহে জীনবে স্পোউস এবং 

অনববোনহে নিভ্েরশীল সন্তোিোনদ; অেবো 

10. একজি বনহরোগ্ে ন নি একজি আশ্মশ্রনসেোি নহশ্সশ্ব প্রশ্বশ কশ্রশ্েি; বো 

11. INA এর ধোরো 212(d)(5) এর অধীশ্ি কমপশ্ক্ষ্ 1 বেশ্রর জিয পযোশ্রোল প্রোপ্ত একজি বনহরোগ্ে  োর 5 বের অবিোশ্ির অিুমনে রশ্েশ্ে; বো 

12. একজি বনহরোগ্ে বো বনহরোগ্শ্ের নপেো-মোেো বো সন্তোি ন নি মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্র ফকোিও পনরবোশ্রর সদসয দ্বোরো চূড়োন্ত নিম েমেোে আহে বো মোরধশ্রর 

নশকোর এবং 22ফশ আগ্স্ট্ 1996 সোশ্লর আশ্গ্র ইউ.এস.-এ প্রশ্বশ কশ্র বো 5 বের েোকোর ফস্ট্িোস আশ্ে; অেবো 

13. INA এর অধীশ্ি িোেী বসবোশ্সর জিয আইিসঙ্গেভ্োশ্ব প্রশ্বশ্শর অিুশ্মোনদে একজি বনহরোগ্ে এবং ন নি নিম্ননলনিেগুনলর মশ্ধয একষ্টি পরূণ 

কশ্রি: 

- 5 বেশ্রর ফ োগ্য নিনে আশ্ে, অেবো 

- কোশ্জর 40 ফ োগ্য ফকোেোিোর অজেি কশ্রশ্ে অেবো ফিনিি করশ্ে পোশ্র, অেবো 

- নিনদেি নকেভ  প্রনেবন্ধকেোর সনুবধোনদ ফ োগ্য নিনে আশ্ে এবং েো পোশ্ে, অেবো 

- আঠোশ্রো বের বেশ্সর মধয রশ্েশ্ে এবং েোর ফ োগ্য নিনে রশ্েশ্ে। 
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নযােয শুনারনি অরধকাি 

  

আপিোর েুি স্ট্যোশ্ম্পর সনুবধোনদ অস্বীকোর করো হশ্ল, আপিোর সুনবধোনদ বন্ধ করো হশ্ল, িনগ্ে করো বো কমোশ্িো হশ্ল অেবো সমোজ পনরশ্েবোর িোিীে 

নবভ্োশ্গ্র ফিওেো নসদ্ধোশ্ন্তর সোশ্ে আপনি সম্মে িো হশ্ল আপিোর কোশ্ে একষ্টি িযো য শুিোনির অনধকোর আশ্ে। িযো য শুিোনির অনধকোর সেশ্ন্ধ আরও 

েশ্েযর জিয অিুগ্রহ কশ্র বকু 1 (LDSS-4148A)-এর "আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো উনচে" অংশষ্টি ফদিুি। 

 

প্রশ্ন? 

 

 েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোষ্টি সেশ্ন্ধ আরও েশ্েযর জিয, আপনি নিম্ননলনিে ইেোরশ্িি ওশ্েবসোইশ্ি ফ শ্ে পোশ্রি: 

http://www.otda.state.ny.us/main/foodstamps/। 

  

 রবভাগ E অবস্থানান্তিকালীন সহা ো 

 

 

প্র. েখন আমাি অস্থা ী সহা ো বন্ধ হষ  োষব েখনও রক আরম রশ্শু সহা ো পাষবা? 

 

উ. ফ  প্রোপকরো ফস্বেোে েোশ্দর সহোেেোর ফকস বন্ধ কশ্রি অেবো অিযেোে সহোেেোর জিয অশ্ োগ্য হি, েোরো একষ্টি নশশু সহোেেোর ভ্েভ েনকর ফ োগ্য হশ্ে 

পোশ্রি। আপনি কম েরে এবং আপিোর পনরবোশ্রর উপোজেি অিুশ্মোনদে সীমোর মশ্ধয পশ্র বশ্ল আপিোর নশশু সহোেেোর প্রশ্েোজি হশ্ল, আপিোর 

ফকসকমীশ্ক আপিোর সোমনেক সহোেেো বন্ধ হওেোর আশ্গ্ এই নশশু সহোেেোর জিয আপিোর ফ োগ্যেো নিধ েোরণ করশ্ে হশ্ব। আপিোশ্ক নশশু সহোেেোর 

িরশ্চর একষ্টি অংশ প্রদোি করশ্ে হশ্ব। এই নশশু সহোেেোশ্ক িোিোন্তরকোলীি নশশু সহোেেো (transitional child care) বশ্ল এবং আপনি  িি আর সোমনেক 

সহোেেোর ফ োগ্য েোকশ্বি িো েিি সব েোনধক 12 মোশ্সর জিয উপলভ্য হশ্ব। 

 

প্র. আমাি নমরিষকল সহা ো বন্ধ হষ  নগষল কী হষব? 

 

উ. িোিোন্তরকোলীি ফমনিশ্কল সহোেেো -  নদ আপিোর বনধ েে উপোক্তজেে আশ্ের কোরশ্ণ অেবো আপিোর উপোক্তজেে এবং অিুপোক্তজেে আশ্ের সমেে বকৃ্তদ্ধ পোওেোে 

আপনি অশ্ োগ্য হওেোর কোরশ্ণ আপিোর কম উপোক্তজেে পনরবোশ্রর ফমনিশ্কল সহোেেো বন্ধ হশ্ে  োে , েোহশ্লও আপনি িোিোন্তরকোলীি ফমনিশ্কল সহোেেো 

পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। কম উপোক্তজেে পনরবোশ্রর ফমনিশ্কল সহোেেো হল সোমনেক সহোেেোর ফ োগ্য পনরবোরগুশ্লোর জিয ফমনিশ্কল সহোেেো কম েসূনচ, 

েশ্ব কম উপোক্তজেে পনরবোশ্রর ফমনিশ্কল সহোেেো ফপশ্ে আপনি সোমনেক সহোেেো নিশ্ে বোধয িি। 

 

আপনি আরও 6 মোশ্সর অনেনরি সুনবধো ফপশ্ে পোশ্রি  নদ: 

• আপনি কম উপোক্তজেে পনরবোশ্রর ফমনিশ্কল সহোেেো গ্ে 6 মোশ্সর মশ্ধয 3 মোস ফপশ্ে েোশ্কি। 

• আপিোর সোশ্ে বসবোসকোরী আপিোর একষ্টি 21 বেশ্রর কমবেসী নশশু রশ্েশ্ে। 

 

এই 6 মোস হশ্ে ফগ্শ্ল, আপনি আিও 6 মোশ্সর িোিোন্তরকোলীি ফমনিশ্কল সহোেেো পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি  নদ: 

• আপিোর উপোজেি ফেিোশ্রল দোনরদ্র সীমোর 185% এর কম হে, চোকনরর জিয কম নশশু সহোেেোর িরচ আবনশযক। 

• আপিোর সোমোক্তজক সহোেেোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র মোধযশ্ম পোঠোশ্িো নরশ্পোিেষ্টি পূরণ করুি  োশ্ে েোরো ফদিশ্ে পোশ্র আপনি এিিও সহোেেো পোওেোর 

ফ োগ্য। 

• আপিোর সোশ্ে বসবোসকোরী আপিোর একষ্টি 21 বেশ্রর কমবেসী নশশু রশ্েশ্ে। 

 

গ্ভ্েোবিোর ফ শ্কোিও মোশ্স ফমনিশ্কল সহোেেোর ফ োগ্য একজি মনহলো েোর গ্ভ্েোবিো ফশে হওেোর পশ্র 60 নদি ফমনিশ্কল সহোেেোর ফ োগ্য েোশ্ক। 60-নদশ্ির 

প্রসব-পরবেী সম্প্রসোরণ ফপশ্ে, নিনদেি মনহলোশ্ক েোর গ্ভ্েোবিো ফশে হওেোর আশ্গ্ অবশযই ফমনিশ্কল সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ে হশ্ব। 

 

গ্ভ্েোবিোে নচনকৎসো সহোেেোর ফ োগ্য এবং ফসষ্টি পোশ্েি এমি মনহলোর একষ্টি সদযজোে নশশু জন্মোশ্িোর পর একবের হওেো প েন্ত ফমনিশ্কল সহোেেো ফপশ্ে 

পোশ্রি। নচনকৎসো সহোেেোে Medicaid, েযোনমনল ফহল্ে লোস, পনরবোর পনরকল্পিো সনুবধোনদর কম েসূনচ (Family Planning Benefit Program) এবং মনহলোরো 

আিুমোনিকভ্োশ্ব প্রসব করোর পশ্র 3 মোস প েন্ত অন্তভ্ভ েি েোশ্ক। ফকোিও মনহলো প্রসশ্বর পশ্র 3 মোশ্সর মশ্ধয Medicaid এর আশ্বদি কশ্রি এবং  িি 

নেনি সন্তোি প্রসব কশ্রশ্েি েিি প্রেযোবেেিমূলক সমেকোশ্লর জিয ফ োগ্য হি, েোহশ্ল ফসই নশশুষ্টি এক বেশ্রর কভ্োশ্রজ পোওেোর ফ োগ্য হে।  

  

19 বের বেসী ফ  নশশুরো সম্পূণ মভাষব নচনকৎসো সহোেেোর ফ োগ্য েোশ্দর নিধ েোনরে হওেোর বো পুিঃনিধ েোনরে হওেোর েোনরি ফেশ্ক অেবো েোশ্দর 19েম 

জন্মনদি প েন্ত 12 মোশ্সর নচনকৎসো সহোেেো ফদওেো হশ্ব, এশ্ক্ষ্শ্ত্র ফ ষ্টি েোড়োেোনড় হশ্ব, উপোজেি বো পনরনিনেশ্ে ফকোিও পনরবেেি নিনব েশ্শশ্ে। 

 

ফকোিও বযক্তি একষ্টি পনরচোনলে পনরচ েো সংিো (Managed Care Organization, MCO)-এ নিবন্ধি করশ্ল নিনদেি বযক্তি নচনকৎসো সহোেেোর ফ োগ্যেো হোরোশ্লও 

েোর MCO এর মোধযশ্ম প্রেোনবে মষু্টিবদ্ধ সনুবধোনদর জিয েেমোশ্সর নচনকৎসো সহোেেোর কভ্োশ্রজ নিক্তিে হে।  

 

প্র. আরম রক আমাি সামর ক সহা ো বন্ধ হও াি পষি এখনও রশ্শু সহা ো সংগ্রষহ সাহােয নপষে পারি? 

 

উ. হযো ুঁ, সোমনেক সহোেেোর প্রোিি প্রোপক নহসোশ্ব নশশু সহোেেো পনরশ্েবো স্বেংক্তিেভ্োশ্ব আপিোর জিয চলশ্ে েোকশ্ব  নদ িো আপনি নলনিেভ্োশ্ব ফসই সমে 

পনরশ্েবো বশ্ন্ধর অিুশ্রোধ কশ্রি। আপিোর ফকস বন্ধ হওেোর সমেই পনরশ্েবোনদ অনবরে েোকোর নবজ্ঞনপ্ত আপিোর পোওেো উনচে।  

 

প্র. আমাি সামর ক সহা ো বন্ধ হও াি পষিও রক আরম ফুি েযাষম্পি সুরবধারে নপষে পারি? 

 

উ.  নদ আপনি কম েরে হি এবং কম ফবেি পোি, অেবো কোজ করশ্ে অক্ষ্ম হি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপনি েিিও েুি স্ট্যোশ্ম্পর সনুবধোনদ ফপশ্ে পোশ্রি (এই বুক-

এি রবভাগ D এি “ফুি েযাষমি সুরবধাবলী” নেখুন)। 
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 রবভাগ F রশ্শু পরিিে মা 
 
 

প্র. রশ্শু পরিিে মা সহা ো কী? 

 

উ. নশশু পনরচ েোর সহোেেো এমি নপেো-মোেো(ফদর)/পনরচ েোকোরীশ্ক(ফদর) সোহো য কশ্র ফ  সমে নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) নিজ সন্তোি(ফদর) পনরচ েো 

ও েত্ত্বোবধোশ্ির সমে উপনিে েোকশ্ে পোশ্রি িো বশ্ল েোশ্দর সন্তোশ্ির(ফদর) জিয পনরচ েোর বযক্তি প্রশ্েোজি হে। নশশু পনরচ েোর সহোেেো ফকোিও নপেো-

মোেো(ফদর)/পনরচ েোকোরীশ্ক(ফদর) নশশু পনরচ েো পনরশ্েবোর সোমনগ্রক বো আংনশক িরচ প্রদোশ্ি সোহো য কশ্র। 

 

প্র. কািা রশ্শু পরিিে মাি সহা ো নপষে পাষিন? 

 

উ. নিনদেি নকেভ  পনরবোর আশ্ে  োশ্দর জিয নশশু পনরচ েো নিক্তিে, সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে েোে উপলভ্য েোকশ্ল নকেভ  পনরবোর ফ োগ্য হশ্ে 

পোশ্র এবং অিযোিয পনরবোরগুশ্লো ফ োগ্য হশ্ে পোশ্র  নদ নিসষ্টট্রশ্ের কোশ্ে েোে েোশ্ক এবং নশশু পনরচ েোর জিয ফসই ফেণীর পনরবোরগুশ্লোশ্ক অে ে প্রদোশ্ির 

নসদ্ধোন্ত েোরো ফিে। 

 

নিম্ননলনিে পনরবোরগুশ্লোর নশশু পনরচ েো নিক্তিে,  িি ফসই ধরশ্ির পনরশ্েবো 13 বেশ্রর কমবেসী ফকোিও নশশুর জিয প্রশ্েোজি: 

 

• এমি পনরবোর  োরো ফকোিও সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ে বো েোশ্ে আশ্ে ফ িোশ্ি সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ অিু োেী 

ওনরশ্েশ্েশি বো মূলযোেি এর মশ্েো চোকনরর কম েকোশ্ণ্ড অংশগ্রহণ আবশযক অেবো অিয ফকোিও কো েকলোপ নি ুি েোকো আবশযক। 

• সোমনেক সহোেেোে আশ্ে এমি পনরবোর,  োরো চোকনরর কো েকলোপ আবশযক বশ্ল অংশগ্রহণ করশ্ে। 

• সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ে অেবো অিযেোে ফ োগ্য হশ্ব অেবো সোমনেক সহোেেো ফপশ্েো এবং ফ োগ্য েোকো সশ্ত্ত্বও ঐক্তেকভ্োশ্ব 

বন্ধ নিশ্জশ্দর ফকস কশ্রশ্েি এমি পনরবোরসমূহ। নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো)  োশ্ে কোজ করশ্ে পোশ্রি েোর জিয নপেো-

মোেো(ফদর)/পনরচ েোকোরী(ফদর) আবনশযকভ্োশ্ব আত্মীশ্ের(আত্মীেশ্দর) নশশু পনরচ েোর প্রশ্েোজি, প্রশ্েোজিীেেো অিু োেী।  

• পনরবোরগুশ্লোর অবিোন্তরকোলীি সোমনেক সহোেেো বন্ধ,  িি নপেো-মোেো(ফদর) কোশ্জর জিয নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি। 

 

নিম্ননলনিে পনরবোরগুশ্লো নশশু পনরচ েো সহোেেোর ফ োগ্য হে  িি সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে েোে উপলভ্য হে এবং 13 বো েোর ফবনশ 

বেসী একজি ফ োগ্য নশশুর জিয সোমনেক সহোেেো পোওেোর আশ্বদি কশ্র অেবো ফসষ্টি পোওেো পনরবোরগুশ্লোর হে নবশ্শে প্রশ্েোজিীেেো আশ্ে অেবো 

আদোলশ্ের পনরদশ েশ্ির মশ্ধয রশ্েশ্ে এবং নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি।  োশ্ে একজি নপেো বো মোেো/পনরচ েোকোরী/আত্মীে ওনরশ্েশ্েশি, মূলযোেি বো চোকনরর 

কম েকোণ্ড সশ্মে সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ অিু োেী আবশযক কো েকলোপগুশ্লোশ্ে অংশগ্রহণ করশ্ে পোশ্রি। 

 

সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ েোে উপলভ্য হশ্ল এবং নিনদেি পনরবোর সোমনেক সহোেেোে েোকশ্ল এবং নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি হশ্ল নিম্ননলনিে 

পনরবোরগুশ্লো নশশু পনরচ েো সহোেেোর ফ োগ্য হে: 

 

• নবশ্শে প্রশ্েোজি আশ্ে বো আদোলশ্ের প েশ্বক্ষ্শ্ণ রশ্েশ্ে এমি 13 বের বো েোর ফবনশ বেসী একজি নশশুর জিয,  োশ্ে নপেো-

মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো)/আত্মীে(রো) কোজ করশ্ে পোশ্রি। 

• নপেো-মোেো/পনরচ েোকোরী/আত্মীে  োশ্ে কোশ্জ নি ুি হশ্ে পোশ্রি অেবো আবশযক চোকনরর কম েকোশ্ণ্ড অংশগ্রহণ করশ্ে পোশ্রি এবং 

• নশশুষ্টির নবশ্শে প্রশ্েোজি আশ্ে বো আদোলশ্ের প েশ্বক্ষ্শ্ণ রশ্েশ্ে।  

 

সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ েোে উপলভ্য হশ্ল নিম্ননলনিে পনরবোরগুশ্লো নশশু পনরচ েো সহোেেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্র:  

 

• 13 বো েোর ফবনশ বেসী একষ্টি নশশুর জিয সোমনেক সহোেেো পোওেোর জিয আশ্বদি করো বো পোশ্ে এমি পনরবোর, 

• নপেো-মোেো/পনরচ েোকোরী আত্মীশ্ের কোশ্জ নি িু হওেোর জিয অেবো আবশযক চোকনরর কম েকোশ্ণ্ড অংশগ্রহশ্ণর জিয নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি।  

• নিনদেি নশশুর নবশ্শে প্রশ্েোজি রশ্েশ্ে অেবো নশশুষ্টি আদোলশ্ের েত্বোবধোিোধীি রশ্েশ্ে। 

 

 নিম্ননলনিে পনরনিনেশ্ে পনরবোরগুশ্লোর জিয নশশু পনরচ েো উপলভ্য  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ এই পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবো ফদওেোর 

নসদ্ধোন্ত ফিে, পনরবোরষ্টি সোমনেক সহোেেোে েোশ্ক এবং সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ েোে উপলভ্য েোশ্ক। আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে 

নবভ্োগ্ নিম্ননলনিে এক বো একোনধক ফেণীশ্ে নশশু পনরচ েো সহোেেো প্রদোি করশ্ব নকিো েো আপিোর ফকসকমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি: 

 

• এমি নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী আত্মীে(রো)  োশ্দর আবশযক কো েকলোশ্পর সোশ্ে অনেনরিভ্োশ্ব ফকোিও অিুশ্মোনদে কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ 

করশ্েি 

• এমি নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী আত্মীে(রো)  োশ্দর নিশ্েধোজ্ঞো রশ্েশ্ে নকন্তু নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী আত্মীে(রো) ভ্েভ েনকহীি চোকনরশ্ে 

অংশগ্রহণ করশ্েি এবং ফেিোশ্রল এবং ফস্ট্ি েম আইশ্ির অধীশ্ি িূযিেম মোত্রোর সমমোত্রোে অেবো ফবনশমোত্রোে উপোক্তজেে ফবেি পোশ্েি। 

  

নশশু পনরচ েো নিম্ননলনিে পনরবোরগুশ্লোর জিয উপলভ্য  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ ফসই সমে পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবো ফদওেোর নসদ্ধোন্ত 

ফিে, পনরবোরষ্টির উপোজেি অিুশ্মোনদে সীমোর মশ্ধয েোশ্ক, সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র েোে উপলভ্য েোশ্ক,  

এবং কো েকলোপষ্টি পনরবোশ্রর আত্ম-সহোেেোর জিয একষ্টি পনরকল্পিোর অংশ নহসোশ্ব প্রশ্েোজিীে বশ্ল নিধ েোনরে হে। আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে 

নবভ্োগ্ এই ফেণীনবভ্োশ্গ্র জিয নশশু পনরচ েো সহোেেো ফদে নকিো আপিোর ফকসকমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি: 

 

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) সব েোনধক েে মোশ্সর জিয একষ্টি চোকনর িুুঁজশ্েি এবং নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির 

কম েনি ুক্তি পনরশ্েবো কো েোলশ্ের েম দপ্তর (New York State Department of Labor’s Division of Employment Services Office)-এ নিবন্ধি 

কশ্রশ্েি। 

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) নিনদেি নশক্ষ্োমূলক বো বৃনত্তমূলক কো েকলোশ্পর সোশ্ে  ুি আশ্েি। 
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নশশু পনরচ েো নিম্ননলনিে পনরবোরগুশ্লোর জিয উপলভ্য  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ ফসই সমে পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবো ফদওেোর নসদ্ধোন্ত 

ফিে, পনরবোরষ্টি হে সোমনেক সহোেেোে েোশ্ক অেবো অিুশ্মোনদে সীমোর মশ্ধয উপোজেি েোশ্ক এবং সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে েোে 

উপলভ্য েোশ্ক। নিম্ননলনিে এক বো একোনধক পনরনিনেশ্ে আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ নশশু সহোেেো পনরশ্েবোর জিয অে ে প্রদোি করশ্ব 

নকিো আপিোর ফকসকমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি:  

 

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) ফকোিও অিুশ্মোনদে মোদশ্কর অপবযবহোর নচনকৎসো কম েসনূচশ্ে অংশগ্রহণ করশ্েি, অেবো মোদক অপবযবহোর 

নচনকৎসোর ক্তিনিং কনরশ্েশ্েি অেবো প্রশ্েোজিীেেো আশ্ে বশ্ল মূলযোেি হশ্েশ্ে,  

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) গৃ্হহীি অেবো গ্োহেি সনহংসেোর নশকোর হওেোে পনরশ্েবো পোশ্েি এবং একষ্টি অিুশ্মোনদে কো েকলোশ্প 

অংশগ্রহণ করশ্েি অেবো গ্োহেি সনহংসেোর নশকোরশ্দর জিয পনরশ্েবোর ক্তিনিং হশ্েশ্ে অেবো প্রশ্েোজিীেেো আশ্ে মূলযোেি হশ্েশ্ে,  

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) স্বল্প সমেকোশ্লর জিয ফকোিও ইমোশ্জেক্তন্স পনরনিনেশ্ে রশ্েশ্েি ফ মি ফকোিও কোরশ্ণর জিয নদশ্ির মশ্ধয 

ফবনশরভ্োগ্ সমে নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) বোনড়শ্ে অিুপনিে ফ মি অনিকোণ্ড, আবোসশ্ির ফিো ুঁজ বো ফকোিও বেস্ক বো প্রনেবন্ধী আত্মীশ্ের 

জিয কোজকম ে/গৃ্হিোলী কশ্র ফদওেো, 

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) শোরীনরকভ্োশ্ব বো মোিনসকভ্োশ্ব অক্ষ্ম বো বোনড়র ফেশ্ক দশূ্র পোনরবোনরক দোনেত্ব আশ্ে, 

• নপেো-মোেো(রো)/পনরচ েোকোরী(রো) নিনদেি নশক্ষ্োমূলক বো বৃনত্তমূলক কম েসনূচশ্ে জনড়ে আশ্েি। এই কশ্েকষ্টি কম েসূনচর মশ্ধয কশ্েকষ্টির জিয নপেো-

মোেো(ফদর)/পনরচ েোকোরী(ফদর) সপ্তোশ্হ অন্তে 17 ½ ঘেো কোজ করশ্েই হশ্ব এবং ফেিোশ্রল এবং ফস্ট্শ্ির েম আইশ্ির অধীশ্ি িযূিেম ফবেশ্ির 

মোত্রোর সমোি বো েোর ফবনশ উপোজেি করশ্ে হশ্ব। কম েসূনচষ্টি আপিোর উপোজেশ্ির ক্ষ্মেো বোড়োশ্ে পোরশ্ব নকিো েো সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে 

নবভ্োশ্গ্ নসদ্ধোন্ত নিশ্ে হশ্ব। কম েসনূচষ্টি সেলভ্োশ্ব সমূ্পণ ে করোর সম্ভোবিো আপিোর আশ্ে নকিো ফসষ্টিও সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্শ্ক 

নসদ্ধোন্ত নিশ্ে হশ্ব। 

 

নশশু পনরচ েো নিম্ননলনিে পনরনিনেশ্ে পনরবোরগুশ্লোর জিয উপলভ্য হশ্ব  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ ফসই সমে পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবো 

ফদওেোর নসদ্ধোন্ত ফিে, পনরবোরষ্টির উপোজেি অিুশ্মোনদে সীমোর মশ্ধয েোশ্ক এবং পনরবোশ্রর আত্ম সহোেেোর জিয পনরকল্পিোর প্রশ্েোজিীে অংশ নহসোশ্ব 

কো েকলোপষ্টি নিধ েোনরে হে। নিম্ননলনিে পনরনিনেশ্ে সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ নশশু পনরচ েো সহোেেো প্রদোি করশ্ব নকিো েো আপিোর ফকসকমীশ্ক 

ক্তজজ্ঞোসো করুি: 

• উপোজেি নিনব েশ্শশ্ে,  িি ফকোিও উন্মুি নশশু সুরক্ষ্ো পনরশ্েবো (child protective services) বো প্রনেরক্ষ্োমূলক পনরশ্েবো (preventive services)-র 

ফকস েোশ্ক এবং নিধ েোনরে হে ফ  নশশুষ্টির(নশশুশ্দর) সরুনক্ষ্ে করশ্ে বো েস্ট্োর পনরচ েোর িোি প্রনেরক্ষ্োর জিয নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি। 

 

প্র. রশ্শু পরিিে মাি গযািারি বলষে কী নবাঝা ? 

 

উ. নশশু পনরচ েোর গ্যোরোনে হল আপনি ফ োগ্যেোর শেেগুশ্লো পূরণ করশ্ল, সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোর নশশুর পনরচ েোর জিয একজি ফ োগ্য 

নশশু পনরচ েো প্রদোিকোরীশ্ক একষ্টি নশশু পনরচ েোর ভ্েভ েনক ফদশ্ব। আপিোশ্ক নশশু পনরচ েো িরশ্চর আপিোর অংশষ্টি প্রদোি করশ্ে হশ্ব  নদ আপনি সোমনেক 

সহোেেো িো পোি। উপরন্তু, আপিোর নশশু পনরচ েো প্রদোিকোরী সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে অে ে প্রদোশ্ির েভ লিোে ফবনশ অে ে চোইশ্ল, 

আপিোশ্ক সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে অে ে ও আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরীর ধো ে করো অশ্ে ের মোশ্ঝ হওেো পোে েশ্কযর পনরমোণষ্টি 

নদশ্ে হশ্ব। 

 

প্র. রশ্শু পরিিে মাি গযািারিষে রক নকানও সম সীমা আষে?  

 

উ. সোমনেক সহোেেোে েোকো ফ সব পনরবোর একষ্টি নশশু পনরচ েো গ্যোরোনের ফ োগ্য হে েোরো  েনদি প েন্ত সোমনেক সহোেেোে েোকশ্ব এবং সোমোক্তজক পনরশ্েবোর 

িোিীে নবভ্োশ্গ্র আবশযক কো েকলোশ্প অংশগ্রহণ করশ্ব েেনদি নশশু পনরচ েোর সহোেেো পোশ্ব। ফ সব পনরবোর িোিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েো গ্যোরোনের 

অধীশ্ি েোশ্ক েোরো বোশ্রো মোশ্সর অবিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর সহোেেোে সীনমে। সোমনেক সহোেেোর নবনিমশ্ে নশশু পনরচ েোর জিয ফকোিও সমশ্ের 

সীমোবদ্ধেো ফিই  েক্ষ্ণ প েন্ত আপিোর আে ফসই মোত্রোর সমোি বো কম েোশ্ক  ো আপিোশ্ক সোমনেক সহোেেোর জিয ফ োগ্য েোকোর সশু্ োগ্ ফদে।  
 

প্র. রশ্শু পরিিে মাি সহা ো নপষে একটি রশ্শুি অনষুমারেে ব ষসি পরিসি কে? 

 

উ. সোধোরণে, একষ্টি নশশুর বেস 13 বেশ্রর কম হশ্ল ফস নশশু পনরচ েোর ফ োগ্য হে। েশ্ব, ফসই 18 বেশ্রর কমবেসী নশশুশ্দর জিয বযনেিম করো হে,  োরো 

হে আদোলশ্ের প েশ্বক্ষ্ণোধীি রশ্েশ্েি অেবো  োশ্দর নবশ্শে প্রশ্েোজি রশ্েশ্ে। নবশ্শে প্রশ্েোজি েোকো অেবো আদোলশ্ের প েশ্বক্ষ্ণোধীি েোকো নশশু এবং 

19 বেসোধীি নশশুরো ফ োগ্য হশ্ে পোশ্র  েক্ষ্ণ প েন্ত নিনদেি নশক্ষ্োেী অিুশ্মোনদে নশক্ষ্োমূলক বো বনৃত্তমূলক কম েসূনচশ্ে সমূ্পণ ে-সমশ্ের নশক্ষ্োেী েোশ্ক।  
 

প্র. আরম কীভাষব রশ্শু পরিিে মা সহা োি িনয আষবেন কিব? 

 

উ. আপনি নিউ ইেকে নসষ্টি বোইশ্র বসবোস করশ্ল, আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি বো  োি এবং একষ্টি আশ্বদশ্ির পযোশ্কজ চোি। 

 নদ আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে বসবোস কশ্রি এবং সোমনেক সহোেেোে েোশ্কি অেবো সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি কশ্রি, েোহশ্ল আপিোর িোিীে 

জব ফসেোশ্র ফেোি করুি অেবো ফদিো করুি। আপনি শুধুমোত্র নশশু পনরচ েো সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ল, নিউ ইেকে নসষ্টির েেয নবেেক ফহল্পলোইশ্ির 

311 এ ফেোি করুি, েোরোই আপিোশ্ক বশ্ল ফদশ্ব পরবেীশ্ে আপিোশ্ক ফকোেোে ফেোি করশ্ে হশ্ব। আপিোশ্ক অযোনলশ্কশি পযোশ্কজষ্টি সমূ্পণ ে করশ্ে হশ্ব 

এবং সশরীশ্র নগ্শ্ে বো ইশ্মল কশ্র ফসষ্টি জমো নদশ্ে হশ্ব। মশ্ি রোিশ্বি, আপনি ফ নদি আশ্বদিপত্রষ্টি পোশ্েি ফসনদিই ফসষ্টি জমো নদশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. আরম রশ্শু পরিিে মা সহা োি িনয আষবেন কিাি পষি কী হষব? 

 

উ. ফ  নদি আপিোর আশ্বদিষ্টি সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ ফপশ্েশ্ে ফসনদি ফেশ্ক 30 নদশ্ির মশ্ধয আপিোশ্ক নিনদেি নকেভ  নবেে প্রমোশ্ণর জিয 

অিুশ্রোধ করো হশ্ব। "আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো উনচে", বকু 1 (LDSS-4148A) ফদিুি। আপিোর আশ্বদি পোওেোর 

30 নদশ্ির মশ্ধয, আপনি নশশু পনরচ েোর সহোেেো পোওেোর ফ োগ্য নকিো েো সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ নিধ েোরণ করশ্ব এবং েোশ্দর ফ োগ্যেোর 

নসদ্ধোন্ত ফিওেোর 15 নদশ্ির মশ্ধয আপিোশ্ক েো নলনিেভ্োশ্ব জোিোশ্ব। 

  

প্র. আরম মারকমন েুক্তিাষষ্ট্রি নাগরিক না হষলও রক রশ্শু পরিিে মাি সহা ো নপষে পারি? 

 

উ. হযো ুঁ, েশ্ব, ফ  নশশুষ্টির নশশু পনরচ েো পনরশ্েবো প্রশ্েোজি েোশ্ক আইিে মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্ররই হশ্ে হশ্ব। 
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প্র. আরম রশ্শু পরিিে মা সহা োি িনয আষবেন কিষল রক আমাি অনুপরস্থে রপো বা মাোি নথষক রশ্শু সহা োি নখাুঁি আবশ্যক? 

 

উ. িো, নশশু পনরচ েোর সহোেেো (child care assistance) ফপশ্ে নশশু সহোেেোর (child support) ফিো ুঁজ আবশযক িে। েশ্ব, নপেো-মোেোর অনধকোর িোপি এবং 

ফসই নপেো-মোেোর মশ্ধয ন নি আনে েক সংিোি প্রদোি কশ্রি েোর উপর নশশুশ্দর সহশ্ োনগ্েোর দোনেত্ব অপ েি করশ্ল েো পনরবোরষ্টিশ্ক আত্ম-নিভ্ের হওেোর এবং 

আনে েক নিরোপত্তোর নদশ্ক একধোপ এনগ্শ্ে নিশ্ে  োে। নশশু সহোেেো নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির একক নপেো বো মোেোর পনরবোরগুশ্লোর জিয একষ্টি গুরুত্বপূণ ে 

উপোজেশ্ির উৎস। কোস্ট্নিেোল ফপশ্রশ্ের উপোজেশ্ির পশ্রই, নশশু সহোেেো কম উপোজেশ্ির পনরবোরগুশ্লোর উপোজেশ্ির নদ্বেীে বৃহত্তম উৎস। নশশু 

সহোেেোর উপোজেি এবং অিুপনিে নপেো বো মোেোর ফেশ্ক আপিোর নশশুর জিয ফ শ্কোিও স্বোিযশ্সবো নবমোর সুনবধো গ্রহণ আপিোর পনরবোশ্রর কলযোশ্ণর 

জিয জরুনর। 

 

প্রনেনে িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবোর নিসষ্টট্রশ্ের কোশ্ে চোইল্ড সোশ্পোিে এিশ্েোস েশ্মে ইউনিি (CSEU) আশ্ে  ো আপিোর সন্তোশ্ির নপেো-মোেোর অনধকোর 

িোপশ্ি সোহো য করশ্ব। একষ্টি সহোেেোর আশ্দশিোমো ফপশ্ে আমরো আপিোশ্ক পোনরবোনরক আদোলশ্ে একষ্টি আশ্বদি জমো করশ্ে CESU আপিোশ্ক 

সহোেেো করব ফ ষ্টি নিম্ননলনিে নশশু সহোেেো নিশ্দেনশকো নভ্নত্তক। নশশু সহোেেো আপিোর নশশু পনরচ েোর নকেভ  িরচশ্ক আওেোভ্ভ ি করশ্ে পোশ্র। এেোড়োও, 

আপনি ফ  নশশু সহোেেো পোওেোর অনধকোনর ফসষ্টি পোশ্েি নকিো েো CSEU নিক্তিে করশ্ব এবং বশ্কেো সহোেেোর অে ে সংগ্রহ করশ্ে েযোনমনল আদোলশ্ে 

একষ্টি নপষ্টিশি দোনিল করশ্ে আপিোশ্ক সোহো য করশ্ব। আপিোর অিুশ্রোধ সোশ্পশ্ক্ষ্ CSEU আপিোর সহোেেোর অিেোর প েোশ্লোচিো করশ্ব এবং ফ োগ্য হশ্ল 

নশশু সহোেেোর পনরমোশ্ণর সশ্ঙ্গ জীবি োত্রোর িরশ্চ সোমঞ্জসযনবধোি করশ্ব। 

 

আপিোর ফেশ্ক বো িিকোশ্স্ট্োনিেোল বোবো-মো এর ফেশ্ক উপলভ্য হশ্ল আপিোর সন্তোি আইিসঙ্গে ভ্োশ্ব স্বোিযনবমো পোওেোর অনধকোরী। িি-কোশ্স্ট্োনিেোল 

নপেোমোেোর নিশ্েোগ্কোরীর মোধযশ্ম এই কভ্োশ্রজষ্টি ফপশ্ে CSEU একষ্টি আশ্বদি দোনিল করশ্ে আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ব। 

 

িি-কোশ্স্ট্োনিেোল নপেোমোেো নিউইেকে ফস্ট্শ্ি েোকুক বো িো েোক্ুক, এই পনরশ্েবোগুনল আপিোর জিয উপলভ্য। আপনি ফ  বেরই নশশু সহোেেোর পনরশ্েবো 

পোশ্বি ফসই সমে একষ্টি $25 িলোশ্রর বোনে েক পনরশ্েবো নে ধো ে করো হশ্ব  নদ আপনি কিিও অভ্োবী পনরবোরগুশ্লোর জিয সোমনেক সহোেেোর প্রোপক িো 

হশ্ে েোশ্কি এবং প্রনেবের 1st অশ্েোবর ফেশ্ক শুরু কশ্র আপিোর 12-মোশ্সর সমেকোশ্ল অন্তেপশ্ক্ষ্ $500 িলোর নশশু সহোেেো সংগ্রহ করো হশ্েশ্ে। 

 

প্র. রশ্শু পরিিে মাি িনয অথ ম প্রোন কষি কেিা সাহােয আরম নপষে পারি? 

 

উ. আপনি সোমনেক সহোেেোে েোকশ্ল আপিোর নশশু পনরচ েো সহোেেোর জিয পনরবোশ্রর ভ্োগ্ষ্টি প্রদোি করো আবশযক িে। আপনি সোমনেক সহোেেোে িো 

েোকশ্ল আপিোশ্ক নশশু পনরচ েোর িরশ্চর একষ্টি ফশেোর প্রদোি করশ্ে হশ্ব। পনরমোণষ্টি আপিোর পনরবোশ্রর আকোর এবং আপিোর উপোজেশ্ির উপর নিভ্ের 

কশ্র। আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরী সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে অশ্ে ের েভ লিোে ফবনশ চোইশ্ল সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র 

অিুশ্মোনদে অে ে এবং আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরীর চোনহদোর মশ্ধয হওেো বযবধোশ্ির অে েও আপিোশ্ক প্রদোি করশ্ে হশ্ব। 

 

প্র. একিন রশ্শু পরিিে মা প্রোনকািী খুুঁিষে আরম কীভাষব সাহােয নপষে পারি? 

 

 উ. একজি নশশু পনরচ েো প্রদোিকোরী িুুঁজশ্ে আপিোর এলোকোর নশশু পনরচ েো সংিোি ফরেোশ্রল এশ্জক্তন্স (Child Care Resource Referral Agency) সোহো য 

করশ্ে পোশ্র। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বোইশ্র েোকশ্ল আপিোর এলোকোর নশশু পনরচ েোর সংিোি এবং ফরেোশ্রল এশ্জক্তন্স িুুঁজশ্ে নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির চোইল্ড 

ফকেোর ফকোঅনিেশ্িষ্টিং কোউক্তন্সলশ্ক (518) 690-4217 িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে েোকশ্ল আপনি একজি নশশু পনরচ েো 

প্রদোিকোরী িুুঁজশ্ে 888-469-5999 ফিোল নি িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি। অেবো আপনি নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নশশু ও পনরবোর পনরশ্েবোর কো েোলে (New York 

State Office of Children and Family Services) এর ওশ্েবসোইি http://www.ocfs.state.ny.us- নগ্শ্ে, েোরপর আপিোর পনরবোশ্রর জিয সষ্টঠক নশশু 

পনরচ েোর ফকন্দ্র িুুঁজশ্ে “কম েসনূচ ও পনরশ্েবোনদ” (Programs and Services), ফেশ্ক “চোইল্ড ফি ফকেোর” (child day care) এবং েোরপর “নশশু পনরচ েো” (child 

care) -এ  োি। আপনি আপিোর এলোকোর সমে কম েসূনচ অিুসন্ধোি করশ্ে পোশ্রি এবং নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির মোিদণ্ড ফমশ্ি নশশুর ফি ফকেোর প্রদোিকোরীর 

নবেশ্ে েোশ্দর ফরকিে সেশ্ন্ধ েেয ফপশ্ে পোশ্রি।  
 

প্র.  নক আমাি সন্তাষনি পরিিে মা কিষে পািষবন? 

 

উ. ফ  ফকোিও আইিে-অিুশ্মোদিশ্ োগ্য নশশু পনরচ েো বোেোইশ্ের অনধকোর আপিোর আশ্ে। এর মশ্ধয রশ্েশ্েঃ 

 

• লোইশ্সন্সপ্রোপ্ত বো নিবনন্ধে নদবো পনরচ েো ফকন্দ্র (ফি ফকেোর ফসেোর)  

• লোইশ্সন্সপ্রোপ্ত গ্রুপ েযোনমনল ফি ফকেোর 

• নিবনন্ধে েযোনমনল ফি ফকেোর ফহোম 

• নিবনন্ধে সু্কল  োওেোর বেসীশ্দর নশশু পনরচ েোর কম েসূনচ 

• বনু্ধ-বোন্ধব, প্রনেশ্বশী এবং আত্মীে  োরো উপ িুভ্োশ্ব আইিে-েোশ্ড়র বযবিোপ্রোপ্ত পনরচ েোকোরী নিশ্েোশ্গ্র এশ্জক্তন্সর সোশ্ে নিবনন্ধে 

• আইিে-েোড়প্রোপ্ত গ্রুপ চোইল্ড ফকেোশ্রর পনরচ েোকোরী ফ মি ফসই সমে সোমোর ফি কযোম্প ফ গুশ্লো উপ িুভ্োশ্ব আইিে-েোশ্ড়র বযবিোপ্রোপ্ত 

পনরচ েোকোরী নিশ্েোগ্ এশ্জক্তন্সর কোশ্ে নিবনন্ধে। 

 

প্র. অবস্থান্তিকালীন রশ্শু পরিিে মা কী? 

 

উ. িোিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েো ফসই পনরবোরগুশ্লোর জিয  োরো সোমনেক সহোেেো পোক্তেশ্লি নকন্তু চোকনর বো নশশু সহোেেোর কোরশ্ণ উপোজেি বকৃ্তদ্ধ হওেোে 

অশ্ োগ্য হশ্ে ফগ্শ্েি। আপনি সোমনেক সহোেেোর জিয অশ্ োগ্য হওেোর পশ্র সব েোনধক 12 মোশ্সর জিয িোিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর সহোেেো পোওেোর 

ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। 

   

আপিোর ফকসকমী আপিোর সোমনেক সহোেেো বো নিক্তিে নশশু পনরচ েোর ফকস বন্ধ হওেোর আশ্গ্ িোিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর ফ োগ্যেো নিনদেি করশ্বি। 

আপিোর সোমনেক সহোেেোর ফকস বন্ধ হওেোর আশ্গ্ বো বন্ধ হওেোর পশ্র েোড়োেোনড় আপনি আপিোর ফকসকমীশ্ক জোিোশ্ে পোরশ্ল, আপিোর ফকোিও িেভ ি 

আশ্বদিপত্র সমূ্পণ ে করোর প্রশ্েোজি হশ্ব িো। েশ্ব, আপনি ফ োগ্য নকিো জোিশ্ে েোশ্দর আপিোর কোে ফেশ্ক নকেভ  অনেনরি েশ্েযর প্রশ্েোজি হশ্ে পোশ্র। 

আপনি অবিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর ফ োগ্য নকিো েো আপিোর কমীশ্ক ক্তজজ্ঞোসো করুি। 

  

http://www.ocfs.state.ny.us/
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অবিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর আবনশযকেোগুনল হল: 

 

• আপিোর পনরবোশ্রর উপোজেি নিনদেি সীমো অনেিম করশ্ে পোরশ্ব িো; 

• আপিোশ্ক গ্ে েে মোশ্সর মশ্ধয নেি মোস সোমনেক সহোেেোে েোকশ্ে হশ্ব অেবো গ্ে ে'মোশ্সর মশ্ধয নেি মোশ্স সোমনেক সহোেেোর নবনিমশ্ে নশশু 

পনরচ েো গ্রহণ করশ্ে হশ্ব। 

• আপিোর নশশুর বেস 13 বেশ্রর কম হশ্ে হশ্ব এবং আপনি  োশ্ে কোজ করশ্ে পোশ্রি েোর জিয নশশু পনরচ েোর প্রশ্েোজি; এবং 

 

আপনি প্রনেমোশ্স নশশু পনরচ েো িরশ্চর একষ্টি অংশ নদশ্ে বোনধে েোকশ্বি। আপনি আপিোর পনরবোশ্রর আকোর ও আপিোর উপোজেশ্ির উপর নিভ্ের 

কশ্র নিনদেি পনরমোণ অে ে প্রদোি করশ্বি। আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরী সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে অশ্ে ের েভ লিোে ফবনশ চোইশ্ল 

সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে অে ে এবং আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরীর চোনহদোর মশ্ধয হওেো বযবধোশ্ির অে েও আপিোশ্ক প্রদোি করশ্ে 

হশ্ব।  

 

আপিোর অবিোন্তরকোলীি নশশু পনরচ েোর সহোেেো বন্ধ হশ্ে  োশ্ব  নদ: 

 

• আপনি উপশ্র েোনলকোবদ্ধ দোনেত্বগুশ্লো সমূ্পণ ে িো কশ্রি; অেবো 

• আপিোর বোশ্রো মোশ্সর ফ োগ্যেোর সমেকোল ফশে হশ্ে  োে; বো 

• আপনি ফকোিও উপ ুি কোরণ েোড়োই আপিোর চোকনর ফেশ্ড় ফদি; বো 

• কোশ্জ  োওেোর সুশ্ োগ্ নদশ্ে আপিোর আর নশশু পনরচ েোর প্রশ্েোজি ফিই; বো 

• আপিোর উপোজেি আপিোর পনরবোশ্রর জিয সব েোনধক অিুশ্মোনদে সীমো অনেিম কশ্র; বো 

• আপিোর সন্তোশ্ির বেস 13 বের হশ্ে  োে। েশ্ব,  নদ আপিোর সন্তোশ্ির নবশ্শে প্রশ্েোজি েোকশ্ল অেবো আদোলশ্ের প েশ্বক্ষ্ণোধীি েোকশ্ল, 

আপিোশ্ক সহোেেোর জিয অিয ফকোিও নশশু পনরচ েোর কম েসূনচ আশ্ে নকিো েো আপিোর ফকসকমী আপিোশ্ক বলশ্ে পোরশ্বি। 

 

প্র. সামর ক সহা োি পরিবষেম রশ্শু পরিিে মা কী? 

 

উ. সোমনেক সহোেেোর পনরবশ্েে নশশু পনরচ েো হল এমি সমে পনরবোর  োরো সোমনেক সহোেেোর জিয আশ্বদি করশ্ে বো ফসষ্টি গ্রহণ করশ্ে এবং কোজ করোর 

জিয নশশু পনর েোর প্রশ্েোজি; এবং  োরো সোমনেক সহোেেোর পনরবশ্েে নশশু পনরচ েো ফবশ্ে নিশ্েি। 

 

 সোমনেক সহোেেোর পনরবশ্েে নশশু পনরচ েোর প্রশ্েোজিীেেোগুশ্লো হল: 

 

• আপিোর পনরবোর সোমনেক সহোেেোর ফ োগ্য; 

• আপনি প্রশ্েোজিীে কোশ্জর ঘেো ধশ্র কোজ করশ্েি অেবো উপোজেি করো ফমোি ফবেি (অেবো  নদ ফমোি উপোজেি এবং ষ্টিপ নমনলশ্ে িূযিেম 

ফবেশ্ির ফকোিও চোকনরশ্ে নি ুি েোশ্কি ফসিোশ্ি ফমোি ফবেি আশ্ে, অেবো স্ব-নি িু হশ্ল আপিোর ফমোি পোওেো অিুশ্মোনদে নিিোকশ্িবশ্লর  
ফেশ্ক কম) ফেিোশ্রল এবং ফস্ট্ি েম আইশ্ির অধীশ্ি আবনশযক কোশ্জর ঘেোর জিয িূযিেম মোত্রোর সমোি এবং েোর েভ লিো ফবনশ;  

• আপিোর 13 বেশ্রর কমবেসী একষ্টি নশশুর জিয নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি  োশ্ে আপনি কোজ করশ্ে পোশ্রি; 

• আপনি একজি ফ োগ্য নশশু পনরচ েো প্রদোিকোরী বযবহোর করশ্েি। 

 

আপনি  নদ সোমনেক সহোেেোর ফ োগ্য হি এবং আপিোর শুধু নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি বশ্ল নসদ্ধোন্ত ফিি, েোহশ্ল কীভ্োশ্ব আশ্বদি করশ্ে হশ্ব ফসষ্টি 

আপিোর ফকসকমী আপিোশ্ক বলশ্ে পোশ্রি। আপনি ইনেমশ্ধয সোমনেক সহোেেো গ্রহণ কশ্রি এবং অিযভ্োশ্ব সোমনেক সহোেেোর নবনিশ্ম নশশু পনরচ েোর 

ফ োগ্য হি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোশ্ক সোমনেক সহোেেোর নবনিমশ্ে নশশু পনরচ েো ফপশ্ে আপিোর সোমনেক সহোেেোর ফকস বন্ধ করশ্ে হশ্ব।  নদ আপনি আপিোর 

মে পনরবেেি কশ্র নসদ্ধোন্ত ফিি আপিোর সোমনেক সহোেেোর পোশোপোনশ নশশু পনরচ েো প্রশ্েোজি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্রও আপনি ফ শ্কোিও সমে সোমনেক সহোেেোর 

জিয আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি। আপনি সোমনেক সহোেেোর ফ োগ্য হশ্ল আপনি েিিও নশশু পনরচ েোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। 

 

আপনি সোমনেক সহোেেো এবং নশশু পনরচ েোর পোওেোর বদশ্ল নশশু পনরচ েোর সহোেেো ফপশ্ে চোইশ্ল, আপিোশ্ক নশশু পনরচ েো িরশ্চ আপিোর অংশষ্টি প্রদোি 

করশ্ে হশ্ব। এশ্ক বশ্ল আপিোর পোনরবোনরক ফশেোর। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বোইশ্র েোকশ্ল আপিোশ্ক সপ্তোশ্হ িূযিেম $1 কশ্র নদশ্ে হশ্ব। আপনি নিউ 

ইেকে নসষ্টিশ্ে বোস করশ্ল, েুল িোইম পনরচ েোর িূযিেম পোনরবোনরক ফশেোর সপ্তোশ্হ 3 িলোর এবং পোিে িোইশ্মর জিয িূযিেম পোনরবোনরক ফশেোর সপ্তোশ্হ  
2 িলোর হে। উপরন্তু, আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরী সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র প্রদোি করো অশ্ে ের েভলিোে ফবনশ ধো ে করশ্ল সোমোক্তজক 

পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র েভ লিোে আপিোর পনরশ্েবো প্রদোিকোরীর ধো ে করো অনেনরি অে ে আপিোশ্ক প্রদোি করশ্ে হশ্ব। 

  

নযােয শুনারনি অরধকাি 

 

আপিোর নশশু পনরচ েোর সনুবধোনদ অস্বীকোর হশ্ল, আপিোর সুনবধোনদ বন্ধ হশ্ে ফগ্শ্ল, িনগ্ে বো কশ্ম ফগ্শ্ল অেবো সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র 

নসদ্ধোশ্ন্তর সোশ্ে আপিোর নদ্বমে েোকশ্ল একষ্টি িযো য শুিোনির অনধকোর আপিোর আশ্ে। িযো য শুিোনির অনধকোর সেশ্ন্ধ আরও েশ্েযর জিয অিুগ্রহ  
কশ্র বকু 1 (LDSS-4148A)-এর "আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো উনচে" অংশষ্টি ফদিুি। 
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 রবভাগ G  পরিষেবারে 

 

প্র. কীভাষব পরিষেবারে আমাষক সাহােয কিষে পাষি?  

 

উ. পনরশ্েবোনদর কম েসনূচগুশ্লো আপিোশ্ক এবং/অেবো আপিোর পনরবোরশ্ক এগুশ্লো নদশ্ে সোহো য করশ্ে পোশ্র: 

  

• নশশু পনরচ েো ফপশ্ে  

• একষ্টি নশশুশ্ক েস্ট্োর ফকেোশ্র রোিশ্ে অেবো একষ্টি 

নশশুশ্ক দত্তক ফিওেোর জিয রোিশ্ে  

• বোশ্জশ্ির সমসযো 

 

• পোনরবোনরক নি েোেশ্ির সমসযো (নশশু নি েোেি এবং গ্োহেিয সনহংসেো) 

• নশশুশ্দর আচরণ  

• নিরোপদভ্োশ্ব পনরবোরগুশ্লোশ্ক একক্তত্রে রোিশ্ে  

• আমোর বোনড় ফেশ্ক ফকোিও নশশুর সনরশ্ে ফদওেো আিকোশ্ে 

 

এগুশ্লোর পোশোপোনশ, আপিোশ্ক এবং/অেবো আপিোর পনরবোরশ্ক সহোেেোর জিয পনরশ্েবোনদর কোশ্ে অিয উপোে রশ্েশ্ে। এগুশ্লো এই পরিষেবারে নবভ্োশ্গ্ 

বণ েিো করো আশ্ে। 

 

প্র.  আরম কীভাষব পরিষেবারেি িনয আষবেন কিষে পারি?  

 

উ.  আপনি নিউ ইেকে নসষ্টি বাইষি বসবোস করশ্ল, আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্ ফেোি করুি বো  োিএবং একষ্টি আশ্বদশ্ির পযোশ্কজ চোি।  

 

আপনি নিউ ইেকে নসষ্টি -নে েোকশ্ল িোিীে আে সহোেেো/জব ফসেোশ্র ফেোি করুি বো ফদিো করুি অেবো আপিোর বশ্রোর জিয ফিনলশ্েোি বইশ্ে সরকোনর 

পৃষ্ঠোে মোিব সংিোি প্রশোসি (Human Resources Administration, HRA), নশশু পনরশ্েবোর প্রশোসি (Administration for Children’s Services, ACS) এর 

ফিো ুঁজ করুি। আপিোর ফ  ধরশ্ির সহোেেো প্রশ্েোজি েোর েোনলকভ্ভ ি িেশ্র ফেোি করুি।  

 

প্র.  আরম কী পরিষেবারে নপষে পারি?  

 

উ.  আপনি নিম্ননলনিে পনরশ্েবোনদর জিয আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি অেবো ফপশ্ে পোশ্রি:  

 

1. রশ্শু পরিিে মা (Child Care) - এমি পনরবোরগুশ্লোশ্ক সহোেেোর জিয পনরশ্েবো  োশ্দর নিজ সন্তোিশ্দর পনরচ েো ও প েশ্বক্ষ্শ্ণর প্রশ্েোজি। 

নশশুরো নশশু পনরচ েো ফপশ্ে পোশ্রি  নদ নসঙ্গল ফপশ্রে পনরবোশ্রর নপেো বো মোেো বো দজুশ্ির পনরবোশ্র নপেো-মোেো দুজশ্িই:  
 

• অসুি বো অক্ষ্ম হি 

• ফকোিও চোকনরর ফিো ুঁজ কশ্রি 

• ফকোিও নশক্ষ্ো, চোকনরর প্রনশক্ষ্ণ বো কম েনি ুক্তির 

কম েসূনচশ্ে অংশগ্রহণ করশ্ে ফ ষ্টি সোমোক্তজক পনরশ্েবোর 

িোিীে নবভ্োগ্ দ্বোরো অিুশ্মোনদে  

• ফকোিও মোদশ্কর অপবযবহোর নচনকৎসোর কম েসনূচশ্ে 

অংশগ্রহণ করশ্েি 

• গ্োহেিয সনহংসেোর পনরশ্েবোনদ পোশ্েি 

• কম েরে 

• ফকোিও নবশ্শে পনরনিনের কোরশ্ণ নদশ্ির ফবনশরভ্োগ্ সমে বোনড় 

ফেশ্ক দশূ্র েোকশ্ে হশ্ব 

• গৃ্হহীি 

• ফকোিও আপৎকোলীি পনরনিনেশ্ে রশ্েশ্েি  

  

নশশুশ্দর নিরোপদ রোিশ্ে অেবো েস্ট্োর ফকেোর নশশু প্রনেশ্রোধমূলক পনরশ্েবোনদর অংশ নহসোশ্ব েোশ্দর প্রনেরক্ষ্োমূলক পনরশ্েবোনদর সোশ্ে নশশু 

পনরচ েো ফদওেো হশ্ে পোশ্র। 

 

নশশু পনরচ েো আরও নবেোনরে বণ েিো এবং প্রশ্েোজিীেেোর জিয, এই বইষ্টির রবভাগ F রশ্শু পরিিে মা, ফদিুি। 

 

2. রশ্শুষেি ও পরিবািগুষলাষক প্ররেষিাধমূলক পরিষেবারে - নশশুশ্দর এবং পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবোনদ ফদওেো হে  োশ্ে ফকোিও নিনদেি 

পনরবোরশ্ক একসোশ্ে নিরোপদ রোিো  োে এবং েস্ট্োর ফকেোশ্র িোিোন্তর ফরোধ করো  োে অেবো  ে েোড়োেোনড় সম্ভব নশশুশ্দর নিরোপদভ্োশ্ব েস্ট্োর 

ফকেোর ফেশ্ক নেনরশ্ে আিো  োে। এই পনরশ্েবোনদর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র:  
 

• নশশু পনরচ েো 

• নপেো/মোেোর প্রনশক্ষ্ণ এবং কোউশ্ন্সনলং 

• হোউক্তজং পনরশ্েবো (েস্ট্োর ফকেোর ফেশ্ক  োশ্ে নিসচোজে 

করো  োে) 

• গৃ্হকত্রী, গৃ্হকমী, নপেো-মোেোর সহোেক 

• আপৎকোলীি িগ্দ, পণয, আেে বো অিযোিয নিেয 

প্রশ্েোজিীে আইশ্িম 

• নচনকৎসো সংিোন্ত পনরশ্েবো, মোদকোসক্তি এবং মদযোসক্তির নচনকৎসো 

সশ্মে 

• AIDS/HIV সশ্মে সংকিজিক পনরনিনের জিয সোমনেক নবরোশ্মর 

পনরচ েো (Respite care) 

• পনরবহি 

•  

  

অিযোিয পনরশ্েবোও উপলভ্য হশ্ে পোশ্র। 

  

এই পনরশ্েবোগুশ্লো পোওেোর জিয উপোজেশ্ির ফকোিও সীমো ফিই। এগুশ্লোর মশ্ধয নিনদেি নকেভ  পনরশ্েবোর জিয অে েমূলয ধো ে করো হশ্ে পোশ্র, েশ্ব 

েো সোধোরণে করো হে িো। 
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3. ফোি নক াি  

 

 ঐক্তেক ফলসশ্মে (Voluntary Placement) – ফকোিও পনরশ্বশ বো পনরনিনে ফকোিও নশশুর স্বোিয ও সরুক্ষ্োশ্ক প্রভ্োনবে করশ্ল নিনদেি নপেো বো 

মোেো এবং নশশুর পনরশ্েবোনদর প্রশ্েোজিীেেো পরূশ্ণ সোহো য করশ্ে অেবো নপেো বো মোেো দত্তশ্কর জিয নশশুষ্টিশ্ক সমপ েি করশ্ল আউি-অে-

ফহোম পনরচ েো ও পনরশ্েবো নদশ্ে ফকোিও েস্ট্োর ফকেোশ্র একষ্টি নশশুর ঐক্তেক ফলসশ্মশ্ের বযবিো উপলভ্য। 

  

জন্মদোেো পনরবোর/আইনি অনভ্ভ্োবক – েস্ট্োর ফকেোশ্র রোিো একষ্টি নশশুর জন্মদোেো নপেো-মোেো বো আইনি অনভ্ভ্োবকশ্ক প্রদোি করো 

পনরশ্েবোগুশ্লোর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র: 

 

• কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি 

• নশশু এবং নপেো-মোেো(ফদর)/আইনি অনভ্ভ্োবক(ফদর) 

মোশ্ঝ সোক্ষ্োশ্ের বযবিো 

 

• নিরোপদভ্োশ্ব  ে েোড়োেোনড় সম্ভব নশশুষ্টির বোনড়শ্ে নেশ্র আসশ্ে 

সহোেেোর জিয পনরশ্েবোনদ 

• েস্ট্োর ফকেোর ফেশ্ক েোড়ো পোওেো নশশুশ্দর জিয পরবেী পনরচ েো 

 

েস্ট্োর ফপশ্রেস– ফকোিও নশশুর েস্ট্োর ফকেোর নদশ্ে চোি এমি পনরবোরগুশ্লোশ্ক অবশযই আশ্বদি করশ্ে হশ্ব এবং শংসোনেে (নশশুষ্টির 

অিোত্মীে) বো অিুশ্মোনদে (নশশুর আত্মীে) হশ্ে হশ্ব। েস্ট্োর ফপশ্রেশ্দর নিউ ইেকে ফস্ট্ি এবং িযোশিোল অপরোধমূলক পিভূ্নমর পরীক্ষ্োর মধয 

নদশ্ে ফ শ্ে হশ্ব এবং লোইশ্সন্স পোওেোর অিযোিয নকেভ  প্রশ্েোজিীেেো পরূণ করশ্ে হশ্ব এবং শংসোনেে বো অিুশ্মোনদে হওেোর আশ্গ্ প্রনশক্ষ্শ্ণ 

উপনিে েোকো আবশযক। একবোর শংসোনেে বো অিুশ্মোনদে হশ্ে ফগ্শ্ল, েোশ্দর পনরচ েোে ফকোিও নশশু ফলসশ্মশ্ের উপর নপেো-মোেো পোশ্বি: 

 

• পোনলে নশশুষ্টির পনরচ েোর িরচ নহসোশ্ব মোনসক ফপশ্মে, ফপোশোশ্কর ভ্োেো সশ্মে 

• পোনলে নশশুষ্টির জিয ফমনিশ্কল সহোেেো, ফ োগ্য পোনলে নশশুশ্দর জিয উপ ুি মওকুশ্ের পনরশ্েবো সশ্মে  

 

উপ িু হশ্ল, পোলক নপেোমোেোরো ফপশ্ে পোশ্রি: 

 

• পোনলে নশশুষ্টির জিয নশশু পনরচ েো,  নদ পোলক নপেোমোেো ফকোিও চোকনর েোশ্ক অেবো সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র 

অিুশ্মোনদে অিয ফকোিও কো েকলোশ্প জনড়ে েোশ্কি 

• ফ িোশ্ি উপ িু ফসিোশ্ি সোমনেক নবরোশ্মর পনরশ্েবোনদ (Respite services) 

 

4.  েত্তক গ্রহণ – 

   

A. দত্তক গ্রহণ করো হশ্ব ফ  নশশুর েোর জন্মদোেো নপেো-মোেো(ফদর) বো আইনি অনভ্ভ্োবক(ফদর) প্রদত্ত পনরশ্েবোনদর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র: 

 

• নশশুষ্টির জিয পনরকল্পিোে সহোেেো  

• নিনদেি এশ্জক্তন্সর কোশ্ে নশশুষ্টির কোস্ট্নি এবং 

অনভ্ভ্োবকত্ব সমপ েশ্ির বযবিো  

 

• নচনকৎসোগ্ে, সোমোক্তজক, কোউশ্ন্সনলং এবং ফকসওেোকে পনরশ্েবো 

• নববোহ বনহভূ্েে সন্তোশ্ির জন্মদোেো নপেোর অনধকোর এবং আগ্রহ 

সম্পনকেে সহোেেো  

  
 

B. একষ্টি নশশুশ্ক দত্তক নিশ্ে চোে এমি পনরবোরগুশ্লোশ্ক প্রদত্ত পনরশ্েবোগুশ্লোর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র:  

 

• দত্তক গ্রহশ্ণর জিয ফকোিও নশশুর ফিো ুঁশ্জ সহোেেো 

• দত্তক ফিওেো নশশুর লোলি-পোলি সম্পনকেে প্রনশক্ষ্ণ 

• বোনড়শ্ে অিুশীলি 

• দত্তক-পরবেী পনরশ্েবোনদ 

   

ফকোিও নশশুশ্ক দত্তক নিশ্ে চোি এমি পনরবোরগুশ্লোশ্ক অবশযই আশ্বদি করশ্ে হশ্ব এবং দত্তকগ্রহশ্ণর অধযেি-এর জিয স্বীকৃে হশ্ে হশ্ব। 

ফকোি পনরবোশ্রর আশ্বদিশ্ক দত্তকগ্রহশ্ণর অধযেশ্ি অগ্রোনধকোর ফদওেো হশ্ব েো দত্তক গ্রহশ্ণর জিয অশ্পক্ষ্োরে নশশুশ্দর তবনশশ্িযর উপর 

এবং এই তবনশিযগুশ্লো েোকো নশশুশ্দর দত্তক ফিওেোর ফক্ষ্শ্ত্র দত্তকগ্রহণকোরী নপেো-মোেো(ফদর) প্রকোশ করো অনভ্বযক্তির উপর নিভ্ের কশ্র। 

 

উপরন্তু, একবোর একষ্টি নশশুশ্ক দত্তশ্কর জিয আপিোর সোশ্ে রোিো হশ্ল, অনেনরি অে েরোনশর আকোশ্র দত্তকগ্রহশ্ণর সহোেেো  

(দত্তশ্কর ভ্েভ েনক) এবং নচনকৎসো সহোেেো প্রদোি করো হশ্ে পোশ্র প্রনেবন্ধী অেবো "হোিে-িভ -ফলস" নহসোশ্ব নবশ্বনচে নশশুশ্দর উশ্েশ্শয। দত্তক 

গ্রহশ্ণ বোরংবোর ঘিশ্ব িো এমি িরশ্চর জিয এককোলীি ফপশ্মেও েোকশ্ে পোশ্র।  

 

5. রকষশ্ািীি গভমাবস্থাি কম মসূরি এবং অরববারহে রপো-মাোি পরিষেবারে (Teenage Pregnancy Programs and Unmarried Parent 

Services) - নকশ্শোরী গ্ভ্েবেী এবং অনববোনহে নপেো-মোেোশ্দর সোহো যোশ্ে ে পনরশ্েবোনদশ্ে অন্তভ্ভ েি েোকশ্ে পোশ্র:  
 

• নশক্ষ্ো এবং লোলিপোলশ্ির প্রনশক্ষ্ণ 

• নচনকৎসো এবং আইনি সহোেেো 

• কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি 

• কম েনি ুক্তিশ্ে সহোেেো 

• পনরবোর পনরকল্পিো 

• পনরবহি 

• আবোসি 

• স্বোিযশ্সবো এবং পষু্টি 

• েস্ট্োর ফকেোশ্র ফলসশ্মে (অপ্রোপ্তবেস্ক মোশ্ের কোশ্ে েোর 

সন্তোশ্ির কোস্ট্নি নদশ্ে 18 বেশ্রর কমবেসী মো এবং েোর 

সন্তোিশ্ক েস্ট্োর ফকেোশ্র রোিো হশ্ে পোশ্র।) 

• নশশু পনরচ েো 
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6.  গাহমস্থয সরহংসো (Domestic Violence) (শ্ািীরিক বা মানরসক রনে মােন বা রনে মােষনি হুমরক) - সন্তোি সহ বো সন্তোি েোড়ো পনরবোর বো 

পনরবোশ্রর সদসযশ্দর শোরীনরক বো মোিনসক নি েোেি বো শোরীনরক নি েোেি বো মোিনসক নি েোেশ্ির হুমনক ফেশ্ক বো ুঁচোশ্ে সোহোশ্ যর জিয পনরশ্েবো 

ফদওেো হে। আপনি ফ  নবেেগুনলশ্ে সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি:  
 

• েোকোর জিয ফকোিও নিরোপদ জোেগ্োর ফিো ুঁশ্জ 

• অবিোন্তরকোলীি আবোসি 

• নচনকৎসো পনরচ েো 

• আইনি সমসযোগুনলশ্ে সহোেেো 

• কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি 

• ফকোিও চোকনরর ফিো ুঁজ 

• নশশু পনরচ েো 

• পনরবহি 

• ওকোলনে পনরশ্েবো 

 

 

এই পনরশ্েবোগুশ্লো পোওেোর জিয উপোজেশ্ির ফকোিও সীমো ফিই। 

 

7. প্রাপ্তব স্কষেি িনয প্ররেষিাধমলূক পরিষেবা - 18 বের বো েোর ফবনশবেসী অনববোনহে প্রোপ্তবেস্ক অেবো 18 বেশ্রর কমবেসী নশশু ফিই 

এমি পনরবোরগুশ্লোশ্ক পনরশ্েবো ফদওেো হে। এই পনরশ্েবোনদর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র:  

• কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি  

• বোনড়র বোইশ্র দীঘ েকোলীি পনরচ েো পোওেো প্রনেশ্রোধ বো নবলশ্ের জিয সমে েি এবং ফরেোশ্রল পনরশ্েবো  

 

8. প্রাপ্তব স্কষেি িনয প্ররেিক্ষামলূক পরিষেবা – 18 বের বেসী বযক্তিশ্দর অেবো শোরীনরক নকংবো মোিনসকভ্োশ্ব অক্ষ্ম বযক্তিশ্দর, আহে 

হশ্েশ্েি বো আহে হওেোর ঝুুঁ নক আশ্েি এমি বযক্তিশ্দর, নিশ্জশ্দর সুরনক্ষ্ে করশ্ে পোশ্রি িো এমি বযক্তিশ্দর এবং দোনেত্বপূণ েভ্োশ্ব সহোেেোর 

ইেো কোশ্রো আশ্ে এমি বযক্তিশ্দর পনরশ্েবোনদ প্রদোি করো হে। এই পনরশ্েবোনদর মশ্ধয অন্তভ্ভ েি হশ্ে পোশ্র:  

 

• নি েোেি, অবশ্হলো বো ফশোেশ্ণর েোৎক্ষ্নণক প্রনেক্তিেো 

এবং েদশ্ন্তর ফরেোরোল 

• নিনদেি বযক্তির পনরনিনে এবং প্রশ্েোজিীে পনরশ্েবোর 

মূলযোেি 

• কনমউনিষ্টির ফ িোশ্ি উপ ুি ফসিোশ্ি  েো ে নবকল্প 

বসবোশ্সর বযবিো করো 

• আইনি সহোেেো ফপশ্ে সহোেেো 

 

• নচনকৎসো সহোেেো ফপশ্ে সহোেেো 

• নিনদেি সমশ্ের জিয ফহোমশ্মকোর বো গৃ্হকমী/িভ নকিোনক কোশ্জর 

পনরশ্েবো 

• অে ে পনরচোলিোর নবেশ্ে সহোেেো 

• অিযোিয সুশ্ োগ্-সনুবধো বো পনরশ্েবো ফপশ্ে সহোেেো 

• গ্োনিেেোিনশপ বো অনভ্ভ্োবকত্ব 

• কোউশ্ন্সনলং বো পরোমশ ে প্রদোি 

এই পনরশ্েবোগুশ্লো পোওেোর জিয উপোজেশ্ির ফকোিও সীমো ফিই।  

 

9. প্রাপ্তব স্কষেি িনয আবারসক স্থান রনধ মািণ - মোিনসক বো শোরীনরকভ্োশ্ব অক্ষ্ম এবং নিশ্জশ্দর বোনড়র বোইশ্র েোকোর জিয প েশ্বক্ষ্ণ 

প্রশ্েোজি এমি 18 বো েশ্দোর্ধ্ ে বেসী বযক্তিশ্দর জিয প্রদত্ত পনরশ্েবোনদ।  

 

এই পনরশ্েবোনদশ্ে অন্তভ্ভ েি: 

• কনমউনিষ্টিশ্ে পনরবোর সুলভ্ ফহোশ্মর ফিো ুঁজ  োরো এই সমে প্রোপ্তবেস্কশ্দর  ত্ন নিশ্ে পোরশ্ব। 

• েোশ্দর প্রশ্েোজিীেেোর মোত্রো পরূণ করশ্ব এমি ফহোম িুুঁজশ্ে সহোেেো। 

• এই সমে ফহোমগুশ্লোশ্ে েোকো প্রোপ্তবেস্কশ্দর জিয সহশ্ োগ্ী পনরশ্েবো প্রদোি। 

 

10. আবাস উন্ন ষনি পরিষেবা - এগুশ্লোশ্ে পনরশ্েবো নদশ্ে সোহো য করো হে: 

• বোনড় ফমরোমে এবং রক্ষ্ণোশ্বক্ষ্ণ  

• বোনড়র মোনলক বো প্রনেশ্বশীশ্দর সোশ্ে হওেো সমসযোর সমোধোি 

• িোিীে আবোসি বো আইনি সহোেেো এশ্জক্তন্সর ফেশ্ক সোহো য ফপশ্ে 

• প্রশ্েোজশ্ি, েোকোর জিয একষ্টি জোেগ্ো িুুঁজশ্ে 

 

11. বারড় পরিিালনাি পরিষেবা - বোশ্জি, ভ্োশ্লো আহোশ্রর বযবিো, নশশুশ্দর জিয পনরচ েো, স্বোিযশ্সরো এবং গৃ্হ পনরচ েো সেশ্ন্ধ ফশিোে সোহোশ্ যর 

ফক্ষ্শ্ত্র পনরশ্েবো। 

 

12. গৃহকমী/িুরকিারক কাষিি পরিষেবা - আপনি বো আপিোর সন্তোি বো প্রোপ্তবেস্ক পনরচ েোকোরী, অসুি, অক্ষ্ম বো অিুপনিে হওেো শনপং, 

বোনড়র হোলকো কোজকম ে, সহজ ফমরোমনের কোজ এবং ভ্োরপ্রোপ্ত কোশ্জর মে িভ নকিোনক কোশ্জ সোহোশ্ যর জিয পনরশ্েবো। 

 

13.  নহামষমকাি পরিষেবা - আপনি, আপিোর সন্তোি বো প্রোপ্তবেস্ক পনরচ েোকোলী অসুি, অক্ষ্ম বো অিুপনিে হওেো একজি প্রনশনক্ষ্ে 

ফহোমশ্মকোরশ্ক নদশ্ে বযক্তিগ্ে পনরচ েো, বোনড় পনরচোলিো এবং বোনড়ঘশ্রর কোজকশ্ম ে সোহোশ্ যর জিয পনরশ্েবো। 

 

14. জ্ঞারে সম্পষকমি পরিিে মাকািী এবং রকনরশ্প ননরভষগিি কম মসূরি – ফস্ট্ি জশু্ড় কনমউনিষ্টি-নিভ্ের সহোেক কম েসূনচগুশ্লো এবং একষ্টি 

ফিনলশ্েোি হিলোইশ্ির একষ্টি ফিিওেোকে আশ্ে  ো জ্ঞোনে সম্পশ্কের পনরচ েোকোরী এবং েোশ্দর আত্মীেশ্দর পনরশ্েবো প্রদোি কশ্র, েো ফসই নশশুরো 

েস্ট্োর ফকেোশ্র েোকুক বো িো েোকুক। প্রনষ্টি ফদশ্ি উত্তর নদি “েরে আরম এমন নকানও রশ্শুি পরিিে মাকািী হই নে আমাি সষঙ্গ থাষক 

এবং নে আমাি িষক্তি সম্পষকমি বা েত্তক ননও া সন্তান ন , আি আমাি নসই রশ্শুটিি নেখাষশ্ানাি িনয অরেরিক্ত সাহােয বা 

সংস্থাষনি প্রষ ািন, আপরন কী আমা  বলষে পাষিন আরম ো নকাথা  নপষে পারি?” এই বুক-এর রবভাগ A এর মোশ্ঝ, সামর ক 

সহা ো-র অংশ্শ।  
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15. অনযানয পরিষেবা আপনি ফপশ্ে পোশ্রি:  

 

• নশক্ষ্ো পনরশ্েবো  

• কম েসংিোি পনরশ্েবো  

• পনরবোর পনরকল্পিো পনরশ্েবো  

• েেয ও ফরেোশ্রল পনরশ্েবো 

• স্বোিয-সম্পনকেে পনরশ্েবো  

• প্রবীণ িোগ্নরকশ্দর জিয সোমোক্তজক ফগ্োষ্ঠী পনরশ্েবো  

• পনরবহণ পনরশ্েবো  

 

 

প্র. প্রাপ্তব স্ক, রশ্শু বা পরিবাষিি অনযানয সেসযষেি সুিরক্ষে কিষে আমাি ইমাষিমজন্স পরিষেবা প্রষ ািন হষল কী হষব?  

 

উ. ফকোিও জরুনর পনরনিনেশ্ে আপিোশ্ক সহোেেোর জিয নিম্ননলনিে নকেভ  পনরশ্েবো আপনি ফপশ্ে পোশ্রি।  

 

আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বাইষি বোস করশ্ল, নিশ্চ েোনলকোভ্ভ ি িেরগুশ্লোশ্ে ফেোি করশ্েও সহোেেো পোওেোর সোশ্ে অনেনরিভ্োশ্ব আপিোর সোমোক্তজক 

পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোশ্ক সহোেেো করশ্েপোশ্র।  

 

আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির মষধয বোস করশ্ল আপিোর িোিীে জব ফসেোশ্র ফেোি করুি বো ফদিো করুি অেবো আপিোর বশ্রোর জিয ফিনলশ্েোি বইশ্ের 

সরকোনর পৃষ্ঠোে েোনলকোভ্ভ ি মোিব সম্পদ প্রশোসি (Human Resources Administration, HRA) বো নশশু পনরশ্েবো প্রশোসি (Administration for Children’s 

Services, ACS) এর ফিো ুঁজ করুি। আপিোর ফ  ধরশ্ির সহোেেো প্রশ্েোজি েোর েোনলকভ্ভ ি িেশ্র ফেোি করুি। এেোড়ো আপনি নিশ্চ েোনলকোভ্ভ ি 

িেরগুশ্লোে ফেোি কশ্রও সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি। এই পনরশ্েবোগুশ্লো পোওেোর জিয উপোজেশ্ির ফকোিও সীমো ফিই। 

 

• রশ্শু সুিক্ষা - নি েোনেে এবং অসদোচরণ হওেো 18 বেশ্রর কমবসেী নশশু এবং েোশ্দর পনরবোরশ্দর পনরশ্েবো ফদওেো হে।  

ফকোিও নশশু নি েোনেে বো অসদোচরশ্ণর সশ্দহভ্োজি বশ্ল আপিোর কোশ্ে  ুক্তিসঙ্গে কোরণ েোকশ্ল, ফস্ট্ি জশু্ড় চোইল্ড অযোনবউজ অযোে 

মযোলষ্টট্রিশ্মি-এর ফসন্ট্রোল ফরক্তজস্ট্োশ্রর ফিোল নি িের 1-800-342-3720-এ ফেোি করুি। 

ফকোিও নরশ্পোিে নিবনন্ধে হশ্ল, একষ্টি েদশ্ন্তর বযবিো করো হশ্ব এবং উপ িু হশ্ল নিনদেি নশশু(ফদর) সরুনক্ষ্ে করশ্ে পনরবোরষ্টিশ্ক পনরশ্েবো 

ফদওেো হশ্ব। 

ফকোিও আবোনসক নশশু পনরচ েো ফকশ্ন্দ্র (residential child care setting) ঘিশ্ে পোশ্র এমি নি েোেি বো অবশ্হলোর সম্ভোবিো নিশ্ে আপিোর উশ্দ্বগ্ 

েোকশ্লও ফস্ট্ি জশু্ড় চোইল্ড অযোনবউজ অযোে মযোলষ্টট্রিশ্মি-এর ফসন্ট্রোল ফরক্তজস্ট্োশ্র ফেোি করো উপ িু। আপনি আপিোর উশ্দ্বগ্ নিশ্ে 

আশ্লোচিো করশ্ে 1-800-342-3720 ফিোল-নি িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি। ফকোিও নরশ্পোিে নিবনন্ধে হশ্ল, নিনদেি আবোনসক নশশু পনরচ েো 

কম েসূনচশ্ে (residential child care program) একষ্টি েদশ্ন্তর বযবিো হশ্ব। 

আপনি মিশ্রো কোউনে (রশ্চস্ট্োর এবং আশ্শপোশ্শ) বো ওিেগ্ো কোউনে (নসরোনকউজ এবং আশ্শপোশ্শ) ফেশ্ক হশ্ল, একষ্টি িোিীে িেশ্র আপনি 

ফেোি করশ্ে পোশ্রি,  নদ আপনি ফকোিও পনরবোশ্র বো আবোনসক নশশু পনরচ েোর ফকশ্ন্দ্র নশশু নি েোেি বো অসদোচরণ নিশ্ে উনদ্বি হি। মিশ্রো 

কোউনেশ্ে (Monroe County) 461-5690 িের এবং ওিেগ্ো কোউনেশ্ে (Onondaga County) 422-9701 িের। 

 

• প্রাপ্তব ষস্কি সুিক্ষা - শোরীনরক বো মোিনসকভ্োশ্ব অক্ষ্ম, আহে হশ্েশ্ে বো আহে হওেোর ঝুুঁ নক আশ্ে, নিশ্জশ্দর সুরনক্ষ্ে করশ্ে পোশ্র িো এবং 

েোশ্দর সহোেেোর ফকউ ফিই এবং ইেো কোশ্রো ফিই এমি 18 বের বো েশ্দোর্ধ্ ে বেসীশ্দর পনরশ্েবো প্রদোি করো হে। 

ফকোিও ফরেোশ্রল করশ্ে বো সশ্দহভ্োজি প্রোপ্তবেস্ক বযক্তির নি েোেি, অবশ্হলো বো ফশোেশ্ণর নরশ্পোিে করশ্ে, অিগু্রহ কশ্র প্রোপ্তবেস্কশ্দর জিয 

প্রনেরক্ষ্োমূলক পনরশ্েবো (Protective Services for Adults, PSA)- িোিীে ইউনিশ্ি অেবো সরোসনর আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ 

ফেোি করুি। আপনি ফিোল-নি 1-800-342-3009 (নবকল্প 6 ষ্টিপুি) িেশ্র ফেোি করশ্ে পোশ্রি আপিোর িোিীে PSA ইউনিশ্ির সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ 

করশ্ে ফেোি িের পোওেোর উশ্েশ্শয। 

 

• গাহমস্থয সরহংসো (শ্ািীরিক বা মানরসক রনে মােন বা রনে মােষনি হুমরক) - সন্তোি সহ বো সন্তোি েোড়ো পনরবোর বো পনরবোশ্রর সদসযশ্দর 

শোরীনরক বো মোিনসক নি েোেি বো শোরীনরক নি েোেি বো মোিনসক নি েোেশ্ির হুমনক ফেশ্ক বো ুঁচোশ্ে সোহোশ্ যর জিয পনরশ্েবো ফদওেো হে। 

 

আপিোর িোিীে গ্োহেিয সনহংসেো পনরশ্েবো সরবরোহকোরীর েেয এবং ফরেোশ্রলগুনলর জিয আপনি নিম্ননলনিে িেরগুনলশ্ে ফেোি করশ্ে 

পোশ্রি, ফিোল িী, নদশ্ির 24 ঘণ্টো উপলভ্য: 

 রনউ ই কম রসটিষে ফেোি করুি 1-800-621-HOPE (1-800-621-4673) 

 রনউ ই কম নেষিি অনযানয এলাকা  NYS ফিোশ্মনস্ট্ক ভ্োশ্েোশ্লন্স হিলোইশ্ির 1-800-942-6906  
(েযারনশ্-বক্তা ফেোি করুি 1-800-942-6908) িেশ্র ফেোি করুি। 

 

একজি পনরশ্েবো ফকসকমীও আপিোশ্ক এই েেয সরবরোহ করোর বশ্দোবে করশ্ে পোরশ্বি। 

  

 রবভাগ H অনযানয সুষোগ-সুরবধা 

 

1. সম্পূিক রনিাপত্তা আ  (Supplemental Security Income, SSI)  নদ আপনি শংসোনেে অন্ধ হি, শংসোনেে প্রনেবন্ধী হি বো বেস 65 বো েোর ফবনশ হে এবং 

আপিোর উপোজেি এবং সংিোি নিনদেি একষ্টি সীমোর নিশ্চ হে েোহশ্ল আপনি সমূ্পরক নিরোপত্তোর আে ফেশ্ক অে ে ফপশ্ে পোশ্রি। আপনি আপিোর নিকিবেী 

সামাজিক রনিাপত্তাি কাে মাল  ফেশ্ক সমূ্পরক নিরোপত্তোর আশ্ের জিয আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। সমূ্পরক নিরোপত্তোর আে পোওেো ফবনশরভ্োগ্ মোিেু সোশ্ে 

নচনকৎসো সহোেেোও পোি।  
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2. অন্তব মেী সহা ো (Interim Assistance) - আপনি নিরোপত্তোর ফিি সহোেেোর কম েসূনচর (Safety Net Assistance Programs) মোধযশ্ম অন্তব েেী সহোেেো বশ্ল 

নকেভ  অে ে ফপশ্ে পোশ্রি  নদ: 

 

• আপনি সমূ্পরক নিরোপত্তোর আে (SSI) এর জিয আশ্বদি করশ্লও আপিোর আশ্বদি অিুশ্মোনদে হেনি বো অস্বীকৃে হশ্েশ্ে।  

• আপনি আপিোর SSI অস্বীকৃনে বো িনগ্েোশ্দশ্শর নবরুশ্দ্ধ আপীল করশ্েি।  

• আপনি আপিোর SSI বন্ধ করোর নবরুশ্দ্ধ আপীল করশ্েি কোরণ আপনি আর ফ োগ্য িি বশ্ল SSA নিধ েোরণ কশ্রশ্ে।  

 

একবোর আপনি আপিোর SSI শুরু করশ্ল অেবো আপিোর SSI পুিরোে শুরু হশ্ল এই অন্তব েেী সহোেেো বন্ধ হশ্ে  োশ্ব। সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে 

নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে এই অন্তব েেী সহোেেোর জিয ঋণকৃে আংনশক বো সমূ্পণ ে অে েরোনশ সোমোক্তজক সুরক্ষ্ো প্রশোসি (Social Security Administration, SSA) 

আপিোর প্রোপয ফ শ্কোিও প্রেযোবেেিমূলক SSI সুনবধোনদ ফেশ্ক পুিরুদ্ধোর করশ্ব। অন্তব েেী সহোেেো ফপশ্ে আপিোশ্ক একষ্টি অন্তব েেী সহোেেোর পনরশ্শোধ 

(Interim Assistance Reimbursement, IAR) এর অিুশ্মোদশ্ি স্বোক্ষ্র করশ্ে হশ্ব। এই অিুশ্মোদশ্ির পনরসমোপ্তীর পশ্র, বো আপিোর SSI এর আশ্বদি বো 

আনপল অমীমোংনসে েোকোকোলীি আপনি একষ্টি িেভ ি SSI ফিম দোশ্ের করশ্ল আপিোশ্ক অবশযই নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নিেমোবলী েোকো একিো 

সোমঞ্জসযপূণ ে িেভ ি অিুশ্মোদি স্বোক্ষ্র করশ্ে হশ্ব। এই অিুশ্মোদি আপিোশ্ক অন্তব েেীকোলীি সহোেেোর জিয প্রদোি করো অে ে এশ্জক্তন্সর কোশ্ে পুিরোে 

পনরশ্শোধ করোর অিুমনে SSA-ফক ফদে। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বাইষি েোকশ্ল, আপনি আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ অন্তব েেীকোলীি 

সহোেেোর আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টিশ্ে বসবোস করশ্ল, আপিোর িোিীে আে সহোেেো ফকশ্ন্দ্র ফেোি করুি বো  োি। 

 

প্র. অন্তব মেীকালীন সহা ো কী? 

 

উ. অন্তব েেীকোলীি সহোেেো হল ফসই ফপশ্মে  ো আপনি সোমনগ্রক নিরোপত্তো সহোেেো (Safety Net Assistance, SNA)-র েোে ফেশ্ক আেশ্ের ইউষ্টিনলষ্টি 

এবং জ্বোলোিীর মশ্েো প্রোেনমক িরশ্চর জিয পোি  িি: 

• আপনি সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (Supplemental Security Income, SSI) এর জিয আশ্বদি কশ্রশ্েি নকন্তু সোমোক্তজক নিরোপত্তো 

প্রশোসি (Social Security Administration, SSA) এিিও েোর নসদ্ধোন্ত ফিেনি। 

• আপনি SSI ফপশ্মে পোক্তেশ্লি নকন্তু ফসিো ভ্ভ ল কোরশ্ণ বন্ধ হশ্ে  োে এবং েোরপর নবপরীেমুিীভ্োশ্ব আপিোশ্ক প্রদোি করো হে। এশ্ক বশ্ল 

ফ োগ্যেো-পরবেী অন্তব েেীকোলীি সহোেেো। 

 

প্র. আমাষক রক অন্তব মেীকালীন সহা ো পরিষশ্াধ কিষে হষব? 

 

উ. হযো ুঁ, আপিোশ্ক অন্তব েেীকোলীি সহোেেো পনরশ্শোধ করশ্ে হশ্ব। আইি অিু োেী নরশ্পশ্মে একই সমেকোশ্ল সোমনেক সহোেেোর (TA) সুশ্ োগ্-সনুবধো এবং 

SSI এর সুনবধোনদ পোওেোর ফেশ্ক ফলোকজিশ্ক নবরে কশ্র। 

 

প্র. নকান মাসগুষলাি িনয আমাি পাও া অন্তব মেীকালীন সহা োি অথ ম আমাষক পরিষশ্াধ কিষে হষব? 

 

উ.  নদ আপিোর SSI আশ্বদি অনমমোংনশে েোকোকোলীি আপনি SNA সুনবধোনদ পোি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপনি ফ  মোশ্স প্রেম SSI ফপশ্মে পোওেোর ফ োগ্য 

হশ্েনেশ্লি ফসই মোস ফেশ্ক শুরু কশ্র ফ  মোশ্স আপিোর আসল SSI ফপশ্মে চোল ুহে ফসই মোশ্সর ফশে প েন্ত আপিোশ্ক পনরশ্শোধ করশ্ে হশ্ব  নদ 

সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোর গ্ে TA ফপশ্মে বন্ধ করশ্ে িো পোশ্র। 

 

আপনি ফ োগ্যেো পরবেী অন্তব েেীকোলীি সহোেেো ফপশ্ল, নবপরীেমুিী SSI ফপশ্মে প্রদোি করো হশ্েশ্ে ফ  মোশ্স েোর প্রেম েোনরি ফেশ্ক আপিোর SSI 

ফপশ্মে আসশ্ল শুরু হশ্েশ্ে ফ  মোশ্স েোর ফশে প েন্ত আপিোশ্ক পনরশ্শোধ করশ্ে হশ্ব  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোর গ্ে TA 

ফপশ্মে বন্ধ করশ্ে িো পোশ্র। 

  

প্র. কীভাষব এই অন্তব মেীকালীন সহা ো সামাজিক পরিষেবাি স্থানী  রবভাষগ পরিষশ্াধ কিা হ ?  

 

উ. আপনি পোওেোর ফ োগ্য এমি ফ শ্কোিও নবপরীেমুিী SSI সুনবধোনদ ফেশ্ক সোমোক্তজক সহোেেো প্রশোসি (SSA) সরোসনর অন্তব েেীকোলীি সহোেেো সোমোক্তজক 

পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে প্রদোি কশ্র।  
 

প্র. কীভাষব SSA আমাি নথষক অন্তব মেীকালীন সহা োি িনয সামাজিক পরিষেবাি স্থানী  রবভাগষক অথ ম পরিষশ্াষধি অনুমরে পা ? 

 

উ. সোমনেক সহোেেোর আশ্বদি বো পুিঃশংসোকরশ্ণর েম ে বো িোকশ্ োগ্ পোঠোশ্িোর পুিঃশংসোকরণ/ফ োগ্যেোর প্রনোবলী স্বোক্ষ্শ্রর সমে আপনি নিশ্জই SSA-

ফক অিুমনে ফদি। 

 

প্র. আমাি কেিা SSI অথ মিারশ্ সামাজিক পরিষেবাি স্থানী  রবভাগষক প্রোন কিা হষব ো কীভাষব SSA রনধ মািণ কষি? 

 

উ. ফস্ট্শ্ির ফিম করো অশ্ে ের পনরমোণ SSA ফদশ্ি আর সোশ্ে আপিোর নবপরীেমুিী SSI অশ্ে ের পনরমোণ ফদশ্ি  ো ফস্ট্িশ্ক পনরশ্শোধ করোর জিয বযবহোর করো 

ফ শ্ে পোশ্র। SSA আপিোর পোওেো অন্তব েেীকোলীি সহোেেোর মোস এবং আপিোর পোওেো SSI ফপশ্মশ্ের মোসগুশ্লো ফমলোে। এই ফমলোশ্িোর পশ্র, SSA 

প্রনেষ্টি মোশ্সর জিয সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র দোনব করো অে েরোনশ প্রদোি কশ্র। 

 

প্র. আরম কীভাষব আমাি রবপিীেমুখী SSI নপষমি নথষক নকানও বযাষলন্স পাষবা? 

 

উ. অন্তব েেীকোলীি সহোেেোর জিয সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র পোওিো SSA পনরশ্শোধ করোর পশ্র, কীভ্োশ্ব SSA আপিোশ্ক বোনক SSI অে ে প্রদোি 

করশ্ব েো বযোিযো কশ্র েোরো আপিোশ্ক একষ্টি নবজ্ঞনপ্ত পোঠোশ্ব। আপিোর SSI ফপশ্মে নিশ্ে আপিোর ফকোিও প্রন েোকশ্ল অেবো অিয ফকোিও নবেশ্ে 

প্রন েোকশ্ল আপনি আমোশ্দর িোিীে SSA অনেশ্স ফ োগ্োশ্ োগ্ করশ্ে পোশ্রি অেবো 1-800-772-1213 িেশ্র ফ োগ্োশ্ োগ্ করশ্ে পোশ্রি। 
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প্র. আমাি প্রথম রবপিীেমুখী SSI নপষমি সমস্ত প্রাপ্ত অন্তব মেীকালীন সহা োি অথ ম পরিষশ্াধ কিাি িনয েষথষ্ট না হষল কী হষব? 

 

উ. সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোর SSI ফপশ্মে ফেশ্ক আর ফকোিও অে ে সংগ্রহ করশ্ব িো। শুধুমোত্র আপিোর নবপরীেমুিী SSI ফপশ্মে 

ফেশ্কই সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্শ্ক SSA অন্তব েেীকোলীি সহোেেোর অে ে পনরশ্শোধ করশ্ে পোশ্র। এগুশ্লো অিয ফকোিও SSI ফপশ্মে ফেশ্ক 

সংগ্রহ করো  োশ্ব িো। 

 

প্র. কেরেন পে মন্ত অন্তব মেীকালীন সহা ো পরিষশ্াষধি অনুষমােন কাে মকি থাষক? 

 

উ. আপিোর TA এর আশ্বদি অনমমোংনসে েোকোর সমে জশু্ড় অিুশ্মোদষ্টি ফ শ্কোিও SSI আশ্বদি বো আপীশ্লর জিয কো েকর েোশ্ক। সোমোক্তজক পনরশ্েবোর 

িোিীে নবভ্োগ্ অিুশ্মোদি ফপশ্েশ্ে বশ্ল উশ্েি কশ্র ইশ্লকট্রনিক নসশ্স্ট্শ্মর মোধযশ্ম SSA-ফক সষ্টঠকভ্োশ্ব জোিোশ্িোর েোনরি ফেশ্ক শুরু কশ্র 12 মোশ্সর 

জিয অিুশ্মোদিষ্টি কো েকর েোশ্ক। েশ্ব, আপনি SSA এর নিেমকোিুশ্ির অধীশ্ি নিনদেি সমশ্ের মশ্ধয ফকোিও SSI এর জিয আপীল দোনিল করশ্ল,  
12 মোশ্সর পশ্রও অিুশ্মোদিষ্টি কো েকর েোকশ্ব। অিুশ্মোদিষ্টি ফশে হে  িি আপিোর SSI এর দোনবর সমূ্পণ ে নিষ্পনত্ত হে; SSA প্রেশ্ম আপিোশ্ক অে ে 

প্রদোি কশ্র; অেবো আপনি এবং ফস্ট্ি অিুশ্মোদিষ্টি সমোপ্ত করোর নসদ্ধোন্ত ফিি। এই অিুশ্মোদশ্ির পনরসমোপ্তীর পশ্র, বো আপিোর অমীমোংনসে SSI 

আশ্বদি বো আনপল েোকোকোলীি আপনি একষ্টি িেভ ি SSI ফিম দোশ্ের করশ্ল আপিোশ্ক অবশযই নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নিেমোবলী েোকো একিো 

সোমঞ্জসযপূণ ে িেভ ি অিুশ্মোদি স্বোক্ষ্র করশ্ে হশ্ব। 

 

প্র. একটি নোগযো-পিবেী রবপিীেমুখী নপষমষিি িনয কেরেন অন্তব মেীকালীন সহা ো পরিষশ্াষধি অনষুমােনটি কাে মকি থাষক? 

 

উ. সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ অিুশ্মোদি ফপশ্েশ্ে বশ্ল উশ্েি কশ্র ইশ্লকট্রনিক নসশ্স্ট্শ্মর মোধযশ্ম SSA-ফক সষ্টঠকভ্োশ্ব জোিোশ্িোর েোনরি ফেশ্ক 

শুরু কশ্র অিুশ্মোদিষ্টি 12 মোশ্সর জিয কো েকর েোশ্ক। েশ্ব, আপনি SSA এর নিেমনবনধর অধীশ্ি অিুশ্মোনদে সমশ্ের মশ্ধয একষ্টি SSI প্রশোসনিক বো 

নবচোর নবভ্োগ্ীে প েোশ্লোচিোর জিয আশ্বদি দোনিল করশ্ল, অিুশ্মোদিষ্টি 12 মোশ্সর সমেসীমোর পশ্রও কো েকর েোকশ্ব। SSA প্রোেনমক SSI ফ োগ্যেো-

পরবেী ফপশ্মে করোর পশ্র আপিোর SSI এর সুনবধোনদশ্ে িনগ্েোশ্দশ ফদে বো বন্ধ কশ্র; অেবো SSA আপিোর আপীশ্লর চূড়োন্ত নসদ্ধোন্ত ফিে; অেবো 

আপনি এবং সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ উভ ই অিুশ্মোদিষ্টি পনরসমোপ্তীর নসদ্ধোন্ত ফিি। এই অিুশ্মোদশ্ির পনরসমোপ্তীর পশ্র, বো আপিোর SSI 

এর আশ্বদি বো আনপল অমীমোংনসে েোকোকোলীি আপনি একষ্টি িেভ ি SSI ফিম দোশ্ের করশ্ল আপিোশ্ক অবশযই নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নিেমোবলী েোকো 

একিো সোমঞ্জসযপূণ ে িেভ ি অিুশ্মোদি স্বোক্ষ্র করশ্ে হশ্ব। 

 

 প্র. নকাথা নথষক আরম অন্তব মেীকালীন সহা ো পরিষশ্াষধি অনষুমােন পাষবা? 

 

উ.  আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্। 

 

প্র. স্থানী  সামাজিক পরিষেবা রবভাগ আমাি পাও া অন্তব মেীকালীন সহা োি অথ মিারশ্ি পরিমাষণ নকানও ভুল কষিষে বা আমাি 

নফিৎ পাও া অন্তব মেীকালীন সহা োি অথ মিারশ্ষে ভুল কিষে বষল আমাি মষন হষল আরম কী কিব? 

 

উ. আপনি একষ্টি িযো য শুিোনির আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। আপিোশ্ক অবশযই বুক 1 এর "আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো 

উনচে" (LDSS-4148A)-এ েোনলকোভ্ভ ি িযো য শুিোনি সম্পনকেে নিশ্দেশোবলী অিুসরণ করশ্ে হশ্ব। 

 

প্র. SSI সুরবধারেি িনয প্ররেিক্ষামূলক োরখষলি োরিখ কী? 

 

উ. সোমনেক সহোেেোর (TA) আশ্বদিকোরী এবং প্রোপক  োরো একষ্টি TA-এর আশ্বদি বো পুিঃশংসোপত্র স্বোক্ষ্র করোর েোি নদশ্ির মশ্ধয SSI এর আশ্বদি 

কশ্রি েোরো SSA দ্বোরো প্রদত্ত একষ্টি “প্রনেরক্ষ্োমূলক দোনিশ্লর েোনরি”-এর অনধকোরী হশ্ে পোশ্রি। TA-এর আশ্বদি বো পুিঃশংসোপত্র েোনরিশ্ক 

"প্রনেরক্ষ্োমূলক দোনিশ্লর েোনরি" এর অধীশ্ি SSI আশ্বদশ্ির েোনরি নহসোশ্ব SSA নবশ্বচিো করশ্ে পোশ্র। SSA একষ্টি প্রনেরক্ষ্োমূলক দোনিশ্লর েোনরি 

নিণ েে করশ্ল, ফসষ্টি একজি SSI আশ্বদিকোরীশ্ক সব েোনধক অনেনরি দু'মোস নদশ্ে পোশ্র। 

 

3. িাকরিি সহা ো –নবভ্োগ্ A (সোমনেক সহোেেো), B (নচনকৎসো সহোেেো), C (নশশু সহোেেো), D (েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদ), E (অবিোন্তরকোলীি সহোেেো), F (নশশু 

পনরচ েো) এবং এই নবভ্োগ্ H (অিযোিয সুনবধোনদ) এ বণ েিো করো কম েসূনচ এবং সুশ্ োগ্-সুনবধোগুশ্লো অেযন্ত উপশ্ োগ্ী হশ্ে পোশ্র  নদ আপিোর আনে েক অস্বেলেো 

প্রবল হে, নবশ্শে কশ্র আপনি কম েরে েোকোকোলীি। উপরন্তু, আপিোর উপোজেি প্রনে বের $41,646 এর কম হশ্ল, ( দুই সন্তোশ্ির জিয িেভ ি EITC ফেসশ্হোশ্ল্ড, 

নববোনহে দম্পনত্ত ফ  েভ্োশ্ব আশ্বদি দোনিল কশ্র) নিশ্জর িযোে নরিোি ে েোইল কশ্র এবং আপনি ফ  িযোে ফিনিশ্ির ফ োগ্য ফসষ্টি ফপশ্ে আপিোর 

নিশ্জর/আপিোর পনরবোরর সহোেেোর জিয ঘশ্র আরও ফবনশ অে ে ঘশ্র আিোর সশু্ োগ্ আশ্ে। 

 

• উপাজিমে আষ ি নিরিি (Earned Income Credit) -  নদ আপনি কম েরে হি অেবো গ্ে বের কোজ কশ্র েোশ্কি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপনি ফস্ট্ি বো 

ফেিোশ্রশ্লর উপোক্তজেে আশ্ের িযোে ফিনিি (Earned Income Tax Credits, EITC) ফেশ্ক অনেনরি অে ে ফপশ্ে পোশ্রি। এই ফিনিিগুশ্লো ফপশ্ে, 

আপিোর ফকোিও িযোে ফদওেোর িো েোকশ্লও আপিোশ্ক িযোে নরিোি ে েোইল করশ্ে হশ্ব। উপোক্তজেে আশ্ের িযোে ফিনিি (EITC) ফেিোশ্রি (EITC) 

ফপশ্ে, আপিোশ্ক হে 1040 অেবো 1040A েম ে এবং েম েসনূচ (EITC) বযবহোর কশ্র একষ্টি ফেিোশ্রল আেকর নরিোি ে দোনিল করশ্ে হশ্ব। (শুধুমোত্র  
ফ  কমীশ্দর ফকোিও নশশু বড় করোর দোনেত্ব ফিই েোরো ফেিোশ্রল EIC দোনব করোর জিয েম ে 1040EZ বযবহোর করশ্ে পোশ্র।) ফস্ট্শ্ির (EITC) ফপশ্ে, 

আপিোশ্ক ফস্ট্শ্ির আেকর নরিোি ে দোনিল করশ্ে হশ্ব এবং ফস্ট্শ্ির েম ে IT-215 বযবহোর করশ্ে হশ্ব।  

 

  নদ আপিোর ফকোিও উপোক্তজেে আে েোশ্ক এবং ফস্ট্ি ও ফেিোশ্রল আেকর নরিোি ে েোইল কশ্র েোশ্কি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপনি ফস্ট্ি এবং ফেিোশ্রল উভ্ে 

সরকোশ্রর কোে ফেশ্কই উপোক্তজেে আশ্ের িযোে ফিনিি (EIC) পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি। আপিোর আেকর বশ্কেো েোকশ্ল, EIC আপিোর বশ্কেো 

কশ্রর পনরমোণ ফকশ্ি ফিশ্ব। আপিোর EIC এর পনরমোণ আপিোর বশ্কেো কশ্রর পনরমোশ্ণর ফেশ্ক ফবনশ হশ্ল, আপনি নরেোে নহসোশ্ব বোরনে অে েরোনশষ্টি 

পোশ্বি। আপিোর কর বোনক িোও েোকশ্ল, আপনি EIC ফপশ্ে পোশ্রি।  
 

 নদ আপনি EIC এর ফ োগ্য হি এবং সোরো বের জশু্ড় আপিোর অে েরোনশ েনড়শ্ে-নেষ্টিশ্ে ফরশ্ি (আগ্োম ফপশ্মে) বেশ্রর ফশশ্ে একষ্টি হ্রোসপ্রোপ্ত EIC 

ফপশ্ে চোি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোর নিশ্েোগ্কেেোর ফেশ্ক একষ্টি “W-5” এর অিুশ্রোধ করুি (EIC আগ্োম ফপশ্মশ্ের শংসোপত্র), ফসষ্টি পূরণ কশ্র আপিোর 

নিশ্েোগ্কেেোর কোশ্ে ফেরৎ নদি। 
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• রশ্শুি িযাে নিরিি (Child Tax Credit) - ফেিোশ্রশ্ল নশশুর িযোে ফিনিি 17 বেশ্রর কমবেসী প্রনে ফ োগ্য নশশুর জিয সব েোনধক 1,000 িলোর 

প েন্ত হশ্ে পোশ্র। 

 

নশশুর িযোে ফিনিি এর জিয এম্পোেোর ফস্ট্ি চোইল্ড ফিনিি (Empire State Child Credit) িোশ্ম নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নিজস্ব সংস্করণ আশ্ে। ফ  নশশুরো 

ফেিোশ্রল নশশু িযোে ফিনিশ্ির ফ োগ্য েোশ্দর জিয নশশুর সংিযোর 100 িলোর গুণ ফবনশর সমোি একষ্টি ফিনিি বো েোশ্দর ফেিোশ্রল নশশু িযোে 

ফিনিশ্ির 33% ফকসকমীরো দোনব করশ্ে পোশ্র।  
 

একষ্টি কম েরে পনরবোর EITCগুশ্লোর সোশ্ে অনেনরিভ্োশ্ব এই িনিিগুশ্লোর দশু্িোই দোনব কশ্র। 

 

•  নন-কাষোরি াল নপষিি (NCP) রনউ ই কম নেষিি EITC – নিম্ননলনিে ফ োগ্যেোগুশ্লো পূরণ হশ্ল এই নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির চোইল্ড ফিনিিষ্টি 

িিকোশ্স্ট্োনিেোল ফপশ্রেশ্দর জিয উপলভ্য: 

  

- নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির আবোনসক কর প্রদোিকোরী হশ্ে হশ্ব; 

- বেস 18 ফেশ্ক 65 বেশ্রর মশ্ধয হশ্ে হশ্ব; 

- একজি িিকোশ্স্ট্োনিেোল ফপশ্রে হশ্ে হশ্ব এবং ফকোিও সন্তোি(সন্তোিোনদ) েোকশ্ে হশ্ব ফ  বো  োরো েোর সোশ্ে বসবোস কশ্র িো; 

- নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির সহোেেো সংগ্রহ ইউনিি (Support Collection Unit, SCU) এর মোধযশ্ম ফকোিও নশশুশ্ক সহোেেোর অন্তে ফদড় বেশ্রর 

অিেোর আশ্ে; এবং 

- ফ শ্কোিও আেকর বৎসশ্রর জিয বশ্কেো নশশু সহোেেোর বেেমোি অশ্ে ের পনরমোণ 100% প্রদোি কশ্রশ্েি  োর মশ্ধয NCP EITC দোনব করো 

হশ্েশ্ে। 

 

• রশ্শু এবং রনভমিশ্ীল বযজক্ত পরিিে মাি নিরিি – ফেিোশ্রল নশশু ও নিভ্েরশীল বযক্তি পনরচ েোর ফিনিি হল একষ্টি কর সুনবধো  োর মোধযশ্ম অন্তে  
13 বেশ্রর কমবেসী একষ্টি নশশু রশ্েশ্ে এমি পনরবোরগুশ্লো নশশু পনরচ েোর জিয অে েপ্রদোশ্ি সহোেেো পোে। নিশ্জশ্দর পনরচ েোে অক্ষ্ম স্পোউস বো 

প্রোপ্তবেস্ক নিভ্েরশীল বযক্তির পনরচ েোর জিয আবনশযকভ্োশ্ব অে েপ্রদোি কশ্র এমি পনরবোরগুশ্লোশ্কও এিো সোহো য করশ্ে পোশ্র। পনরচ েোে েোকো একষ্টি 

নশশু বো নিভ্েরশীল বযক্তি সহ পনরবোরগুশ্লোর জিয ফিনিশ্ির মূলয প্রোে 1,050 িলোর আর পনরচ েোে েোকো একোনধক নশশু বো নিভ্েরশীল বযক্তির জিয ফসিো 

সব েোনধক 2,100 িলোর হশ্ে পোশ্র। 

  

  নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নশশু ও নিভ্েরশীল বযক্তি পনরচ েোর ফিনিি ফেিোশ্রল ফিনিশ্ির িূযিেম 20% এবং সশ্ব েোচ্চ 110%,  ো NYS এর নিেনন্ত্র্ে ফমোি 

আশ্ের পনরমোশ্ণর উপর নিভ্ের কশ্র। ফহোম এিোক্তজে সহোেেো কম েসনূচ (Home Energy Assistance Program, HEAP), মনহলো, িবজোেক এবং নশশু 

(women, infants and children, WIC) এবং সু্কশ্লর জলিোবোর ও লোশ্ঞ্চর আহোর। 

 

• রশ্ক্ষাি নিরিিসমূহ – দুই ধরশ্ির নশক্ষ্োর ফিনিি আশ্ে  ো প্রশ্েযক ফ োগ্য নশক্ষ্োেী দোনব করশ্ে পোশ্র: 

  

- ফহোপ ফিনিি: এই ফিনিি ফসশ্কেোনর পরবেী নশক্ষ্োর প্রেম দইু করশ্ োগ্য বেশ্র প্রশ্ োজয হে। নশক্ষ্োেী প্রনে সব েোনধক 1,800 িলোর ফিনিি 

ফিম করো ফ শ্ে পোশ্র। 

- লোইেিোইম নশক্ষ্োর ফিনিি: এই ফিনিি নশক্ষ্োেীশ্দর ফসশ্কেোনর-পরবেী নশক্ষ্োর ফ শ্কোশ্িো সমে পোওেো  োে। নিনদেি পনরবোশ্র ফ োগ্য নশক্ষ্োেীর 

সংিযো নিনব েশ্শশ্ে একষ্টি পনরবোশ্রর জিয সব েোনধক ফিনিি হল 2,000 িলোর।  

 

• সংেুক্ত থাকুন...myBenefits এি সাষথ!  

 

নিউ ইেশ্কের ফ শ্কোিও বযক্তি কম-আশ্ের কম েরে পনরবোরগুশ্লোর আনে েক অস্বেলেোে সহোেেোর জিয পনরকনল্পে েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ, উপোক্তজেে 

আশ্ের িযোে ফিনিি, নশশু ও নিভ্েরশীল বযক্তি পনরচ েোর ফিনিি এবং অিযোিয কম েসনূচর জিয ফ োগ্য নকিো জোিশ্ে েোরো একষ্টি িেভ ি ওশ্েবসোইি, 

www.myBenefits.ny.gov ফদিশ্ে পোশ্রি। ফকোেোে এবং কীভ্োশ্ব আশ্বদি করশ্ে হশ্ব সম্পনকেে েেযও এিোশ্ি ফদওেো েোকশ্ব। অিযোিয 

কম েসূনচগুশ্লোর জিয ক্তিনিংশ্ের সুনবধো নদশ্ে এই সোইিষ্টি নিেনমেভ্োশ্ব সম্প্রসোনরে করো হশ্ব।  

 

4. নহাম এনাজিম সহা ো কম মসূরি (Home Energy Assistance Program, HEAP) - ফহোম এিোক্তজে সহোেেো কম েসূনচ আপিোশ্ক নহষ্টিং এবং ইউষ্টিনলষ্টির িরচ 

এবং নিনদেি নকেভ  অপনরহো ে নহষ্টিংশ্ের  ন্ত্র্পোনে সোরোইশ্ে সোহো য করশ্ে পোশ্র। আপনি ফহোম এিোক্তজে সহোেেো ফপশ্ে পোশ্রি  নদ:  
 

• আপনি সোমনেক সহোেেো ফপশ্ে েোশ্কি 

• আপনি েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ ফপশ্ে েোশ্কি 

• আপিোর উপোজেি বেেমোি নিেমকোিশু্ির সমোি বো েোর কম 

• আপনি সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম ফপশ্ে েোকশ্ল 

 

আপরন সারপ্ল্ষমিাল রসরকউরিটি ইনকাম নপষ  থাষকন 

 

HEAP পাও াি িনয আপনাি নকানও রহটিং বা ইউটিরলটি এনাজিম থাকাি প্রষ ািন ননই।  

 

5. সহা ক কুকুষিি িনয সহা োি মঞ্িরুি -  নদ আপনি (SSI) পোি এবং পোহোরোর জিয কুকুর বযবহোর কশ্রি েোহশ্ল আপিোর কুকুশ্রর িোবোর ফকিোর জিয 

অে ে ফপশ্ে পোশ্রি। আপনি নিউ ইেকে নসষ্টির বাইষি েোকশ্ল, এই অশ্ে ের জিয আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ আশ্বদি করশ্ে পোশ্রি। আপনি 

নিউ ইেকে নসষ্টির মষধয েোকশ্ল আপিোর িোিীে জব ফসেোশ্র ফেোি করুি বো ফদিো করুি।  

 

6. LifeLine (লাইফলাইন) - আপিোর আে  নদ কম হে েোহশ্ল আপনি একনে ফিনলশ্েোি নিসকোউে ফপশ্ে পোশ্রি  োশ্ক বলো হে LifeLine  োর পনরমোণ মোশ্স 

1.00 িলোশ্রর একিভ  ফবনশ। আপনি LifeLine ফপশ্ে পোশ্রি  নদ আপনি পোি:  
 

• সোমনেক সহোেেো  

• নচনকৎসো সহোেেো 

• েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদ  

• বোনড় শক্তি সহোেেো  

• সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (Supplemental Security 

Income, SSI) 

 

 LifeLine সম্পশ্কে েশ্েযর জিয, আপিোর ফিনলশ্েোি পনরশ্েবো সরবরোহকোরীশ্ক ফেোি করুি। 
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7. WIC (িোরী, িবজোেক এবং নশশুশ্দর জিয নবশ্শে সমূ্পরক কম েসনূচ/The Special Supplemental Program For Women, Infants and Children) – 

আপিোর আে কম েোকশ্ল বো আে িো েোকশ্ল, গ্ভ্েবেী হশ্ল, েিযপোি করোশ্ল অেবো 5 বের বেস প েন্ত নশশু েোকশ্ল, এবং পষু্টি জনিে ঝুুঁ নকশ্ে েোকশ্ল, 

WIC কম মসূরি আপিোশ্ক সহোেেো করশ্ে পোশ্র। WIC কম েসূনচ আপিোশ্ক পুষ্টি এবং স্বোিযকর িোবোর গুরুত্ব সম্পশ্কে সহোেক েেয প্রদোি কশ্র। WIC কম েসূনচ 

ফচকগুনল প্রদোি কশ্র  ো অংশগ্রহণকোরী ফদোকোিগুনলশ্ে ইিেযোে েমু েলো, দুধ, জসু, নিম, চীজ, িোল, বোদোশ্মর মোিি, শুকশ্িো কড়োইশুনে এবং নবশ্ির 

নবনিমশ্ে ভ্োঙোশ্িো  োে।  
 

 WIC কম মসূরি এবং ফকোেোে আপনি আশ্বদি করশ্ে পোরশ্বি ফস সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, 1-800-522-5006 িেশ্র ফেোি করুি।  

 

8. োফন -  িি একজি সোমনেক সহোেেো প্রোপক বো অিয ফকোশ্িো বযক্তি দোেশ্ির িরশ্চর পশ্ক্ষ্  শ্েি ফকোশ্িো অে ে বো নবমো িো ফরশ্িই মোরো  োি এবং ফকোশ্িো 

আত্মীে, বনু্ধ বো অিয ফকোশ্িো বযক্তি দোেশ্ির িরশ্চর দোনেত্ব িো ফিি বো নিশ্ে িো চোি েিি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্ দোেশ্ির িরচ প্রদোি কশ্র। এষ্টি 

েিিই করো হে  নদ দোেশ্ির িরশ্চর জিয িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র কোশ্ে ফ  সীমো আশ্ে েো ফপনরশ্ে িো  োে।  

  

কিিও কিিও আত্মীে এবং বনু্ধরো একজি বযক্তির দোেশ্ির িরচ বহি কশ্র। েোরো নকেভ  অে ে ফেরে পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি,  নদ িো িোিীে সোমোক্তজক 

পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র অিুশ্মোনদে সীমোর ফেশ্ক দোেশ্ির িরচ ফবনশ িো হে।  

 

দোেশ্ির ইউনিি বো আপিোর িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োশ্গ্র সংিোশ্ির ইউনিশ্ির কোশ্ে দোেশ্ির সীনমে িরচ ফেরে পোওেোর জিয আশ্বদি করো ফ শ্ে 

পোশ্র। আপিোশ্ক ফকোেোে আশ্বদি করশ্ে হশ্ব এবং আপিোশ্ক কে সমশ্ের মশ্ধয আশ্বদি করশ্ে হশ্ব েো জোিশ্ে ওই এশ্জক্তন্সর সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ করুি।  

 

একিন অভাবীষক োফষনি নক্ষষত্র কে খিি কিা নেষে পাষি নস সম্পষকম কাউরিি সীমা কে ো না িানা পে মন্ত একিন োফষনি রিষিক্টষিি 

সাষথ বষদাবস্ত কিষবন না।  

 

9.  নভািোোি রনবন্ধীকিণ - ফভ্োিদোেোর নিবন্ধীকরশ্ির জিয একষ্টি আশ্বদিপত্র পোওেোর, আশ্বদি পূরণ করোর ফক্ষ্শ্ত্র সহোেেো, এবং এই বইশ্ে বনণ েে সুনবধোনদর 

জিয আশ্বদিগুনল গ্রহণ করো ফ  ফকোশ্িো সরকোনর কো েোলশ্ের  েো ে িোিীেনিব েোচি ফবোশ্িে পোঠোশ্িোর জিয ওই আশ্বদিষ্টি জমো করশ্ে সহোেেো পোওেোর একষ্টি 

অনধকোর আপিোর রশ্েশ্ে। আশ্রো েশ্েযর জিয ফস্ট্শ্ির নিব েোচি ফবোশ্িের (State Board of Elections) ফিোল নি িের 1-800-367-8683 অেবো েবণ প্রনেবন্ধীশ্দর 

জিয 1-800-533-8683 (TDD)-এ ফেোি করুি।  

 

10. প্রাক্তন নসনাকমীষেি সুরবধারে - আপনি ফকোশ্িো সমে মোনকেি  িুরোশ্ষ্ট্রর ফসিোবোনহিীশ্ে (িযোশিোল গ্োিে অেবো নরজোভ্ে সহ  নদ কিিও ফপ্রনসশ্িে সক্তিে 

কেেবয পোলশ্ির জিয আশ্দশ নদশ্ে েোশ্কি) কোজ কশ্র েোশ্কি এবং ফকোশ্িো অসৎ কোরণ েোড়ো স্বোভ্োনবকভ্োশ্ব কেেবয ফেশ্ক মুক্তি ফপশ্ে েোশ্কি েোহশ্ল আপনি 

মোনকেি  ুিরোশ্ষ্ট্রর প্রোিি ফসিোকমী নবেেক দপ্তশ্রর মোধযশ্ম এক গুে সোমোক্তজক, অে েবিনেক, এবং বনৃত্তমলূক সুনবধো এবং পনরশ্েবো পোওেোর ফ োগ্যেো লোভ্ 

করশ্ে পোশ্রি। এগুনল নিম্ননলনিেগুনলশ্ক অন্তভ্ভ েি কশ্র, নকন্তু ফসগুনলর মশ্ধযই সীনমে িে: 

 

• স্বোিয পনরচ েো পনরশ্েবো • উপোদোি অপবযবহোশ্রর নচনকৎসো 

• সোনভ্েশ্সর কোরশ্ণ হওেো প্রনেবন্ধকেোর ক্ষ্নেপরূণ • নশক্ষ্োগ্ে সুনবধোনদ 

• সোনভ্েশ্সর কোরশ্ণ িো হওেো প্রনেবন্ধকেোর সুনবধোনদ • বৃনত্তমূলক পুিব েোসি 

• পনরবোর এবং উত্তরোনধকোরীশ্দর সুনবধোনদ  • কম েসংিোি পনরশ্েবো 

 

আপনি SSI পোওেো একজি "নিম্ন-আশ্ের" প্রোিি ফসিোকমী হশ্ল, অেবো িোেীভ্োশ্ব এবং সমূ্পণ েভ্োশ্ব প্রনেবন্ধী হশ্ল, এবং একষ্টি  ুশ্দ্ধর সমে অন্তে একনদি 

সক্তিে কেেশ্বয েোকো সহ অন্তে 90 নদি ফসিোবোনহিীর হশ্ে কোজ করশ্ল, আপনি VA-র ফেশ্ক একষ্টি মোনসক সুনবধো পোওেোর ফ োগ্য হশ্ে পোশ্রি  ো 

েোৎপ েযপূণ েভ্োশ্ব SSI এর ফেশ্ক ফবনশ - এমিনক আপিোর প্রনেবন্ধকেো ফসিোবোনহিীশ্ে কোজ করোর জিয িো হশ্লও। আপিোর বেস 65 বের বো েোর ফবনশ হশ্ল 

এবং উপশ্রোি সোনভ্েশ্সর আবনশযকেোগুনল পূরণ করশ্ল, আপনি প্রনেবন্ধী িো হশ্লও ফ োগ্যেো লোভ্ করশ্ে পোরশ্বি।  
  

একষ্টি অসুিেো, ফরোশ্গ্ কিশ্ভ্োগ্ করো প্রোিি ফসিোকমীরো, বো েোরো  নদ মশ্ি কশ্রি ফ  েোশ্দর অিুভূ্ে আঘোে ফসিোবোনহিীশ্ে কোজ করোর েশ্ল ফদিো নদশ্েশ্ে 

েোহশ্ল েোশ্দর সোনভ্েশ্সর কোরশ্ণ হওেো প্রনেবন্ধকেোর ক্ষ্নেপরূশ্ণর সনুবধোনদগ্যেো লোশ্ভ্র ফচিো করশ্ে হশ্ব - এমিনক  নদ অসুিেোষ্টি কশ্েক বের পশ্রও নিণীে 

িো হে - ফ মি  োরো নভ্শ্েেিোশ্ম  ুদ্ধ কশ্রশ্েি এবং েোরপর ফেশ্ক িোইপ II িোেোশ্বষ্টিস, প্রশ্স্ট্ি কযোন্সোর, েুসেুশ্সর কযোন্সোর, বো হজনকি'স এর মশ্েো ফকোশ্িো 

ফরোশ্গ্ আিোন্ত হশ্েশ্েি।  

 

উপশ্রর গুনল বো অিযোিয উপলভ্য সুনবধোনদ এবং পশ্েবো সম্পশ্কে আশ্রো েশ্েযর জিয, আজই একজি ফেিোশ্রল, ফস্ট্ি, বো কোউনে প্রোিি ফসিোকমীর সুনবধোনদর 

পরোমশ েদোেোর সোশ্ে ফ োগ্োশ্ োগ্ করুণ। পরোমশ েদোেোরো আপিোশ্ক নিিরচোে সহোেেো করশ্বি। আপিোর নিকিবেী একজি ফকোেোে আশ্েি জোিশ্ে, ফেোি করুি 

1-888-VETS-NYS (1-888-838-7697)। 

 

 রবভাগ I প্ররেবন্ধকো েুক্ত বযজক্তবগ ম 

 

প্র. আরম রক স্থানী  সামাজিক পরিষেবা কাে মাল  নথষক সহা ো নপষে পারি। আরম প্ররেবন্ধী হষল এবং স্থানী  সামাজিক পরিষেবা কাে মালষ  

নেষে না পািষল, অথবা স্থানী  সামাজিক পরিষেবা কাে মাল  আমাষক অনযানয ো কাি কিষে বষল ো আরম কিষে না পািষল? 

 

উ. আপিোর  নদ একষ্টি শোরীনরক বো মোিনসক অসুিেো েোশ্ক  ো আপিোর কোজ করোর ক্ষ্মেোশ্ক উশ্েিশ্ োগ্য ভ্োশ্ব সীনমে কশ্র, েোহশ্ল প্রনেবন্ধকেো  িু 

আশ্মনরকোিশ্দর আইি (Americans with Disabilities Act) এবং পুিব েোসি আইশ্ির (Rehabilitation Act) নবভ্োগ্ 504 অিু োেী আপিোর অনধকোর েোকশ্ে 

পোশ্র। শোরীনরক বো মোিনসক অসুিেোগুনলর কশ্েকষ্টি উদোহরশ্ণর মশ্ধয আশ্ে, নকন্তু ফসগুনলশ্েই সীনমে িে:  

• েবণ বো দৃষ্টিশক্তি হোরোশ্িো;  

• সহশ্জ এনদক ওনদক চলোশ্েরো করোর অক্ষ্মেো; 

• একষ্টি ফশিোর অক্ষ্মেো; 

• মোিনসক নবকলোঙ্গেো; 

• মোদক বো অযোলশ্কোহল আসক্তির ইনেহোস;  

• নবেন্নেো 
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প্র. আরম প্ররেবন্ধী হষল এবং স্থানী  সামাজিক পরিষেবা কাে মালষ  নেষে না পািষল, অথবা স্থানী  সামাজিক পরিষেবা কাে মাল  

আমাষক অনযানয ো কাি কিষে বষল ো আরম কিষে না পািষল, আরম কী কিব? 

 

উ. আমোশ্দর করশ্ে বলো নকেভ  আপনি িো করশ্ে পোরশ্ল, আমরো আপিোশ্ক ফসষ্টি করশ্ে সহোেেো করে পোনর, বো নিেমগুনল ফমশ্ি চলশ্ে আপিোর জিয 

আলোদো ফকোশ্িো উপোশ্ের বযবিো করশ্ে পোনর বো আপিোশ্ক  ো করশ্ে হশ্ব েো পনরবেেি করশ্ে পোনর। এশ্ক বলো হে িযো য বশ্দোবে। আপিোর ফকোশ্িো 

প্রনেবন্ধকেো েোকশ্ল এবং আপিোর িযো য বশ্দোবশ্ের প্রশ্েোজি হশ্ল, আপনি েো আমোশ্দর জোিোশ্ে পোশ্রি। একষ্টি প্রনেবন্ধকেো েোকো একজি বযক্তিশ্ক 

আমরো ফ ভ্োশ্ব সহোেেো করশ্ে পোনর েোর কশ্েকষ্টি এিোশ্ি ফদওেো হল:  

 

• আপনি আমোশ্দর কো েোলশ্ে আসশ্ে িো পোরশ্ল, আমরো আপিোশ্ক অিয একষ্টি কো েোলশ্ের ষ্টঠকোিো নদশ্ে পোনর ফ িোশ্ি আপনি ফ শ্ে 

পোরশ্বি, অেবো আমোশ্দর সোমোক্তজক পনরশ্েবো কম েসূনচশ্ে আপিোর অযোশ্েস পোওেোর অিয উপোে আপিোশ্ক বলশ্ে পোরব। আপনি 

আমোশ্দর কো েোলশ্ে আসশ্ে িো পোরশ্ল আমরো আপিোশ্ক ফেোি করশ্ে বো আপিোর কোশ্ে ফ শ্েও পোনর। 

• আপনি আমোশ্দর কোে ফেশ্ক ফ  নচষ্টঠ ফপশ্েশ্েি েোশ্ে কী বলো হশ্েশ্ে েোও আমরো আপিোশ্ক বলশ্ে পোনর।  

• আমরো আপিোশ্ক একষ্টি পনরকল্পিো গ্শ্ড় েভ লশ্ে বলশ্ে পোনর  ো আপিোশ্ক একষ্টি প্রনেবন্ধকেো েোকো সশ্ত্বও কোজ করোর সুশ্ োগ্ 

ফদে, অেবো আপনি আপিোর পনরকল্পিোে নকেভ  িো করশ্ে পোরশ্লও আমরো সহোেেো করশ্ে পোনর। 

• আপিোশ্ক সোনলশ্মেোল নসনকউনরষ্টি ইিকোম (Supplemental Security Income, SSI) এর মশ্েো সনুবধোনদ নদশ্ে অস্বীকোর করো হশ্ল 

আমরো আপিোশ্ক আপীল করোর জিয সহোেেো করশ্ে পোনর।  

• আপিোর অিয ফকোশ্িো ধরশ্ির সহোেেোর প্রশ্েোজি হশ্ল, আপিোর কমীশ্ক জোিোি।  

 

প্র. আরম রক স্থানী  সামাজিক পরিষেবা রবভাগষক শুধু এিুকু বলষে পারি নে আমাি প্রষ ািনী  সুরবধারে পাও াি িনয রন মাবলী 

পূিণ কষে একটি অনয উপা  খুুঁষি নবি কিাি িনয আমাি সহা ো প্রষ ািন? 

 

উ. হযো ুঁ। আপনি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবো নবভ্োগ্শ্ক বলশ্ে পোশ্রি ফ  আপিোর সহোেেো প্রশ্েোজি। েশ্ব, নিেমোবলীগুশ্লো পূরণ করশ্ে নভ্ন্ন 

উপোে ফিো ুঁশ্জ সোহো য প্রশ্েোজিীে ফ োগ্যেোর শেেগুশ্লো পরূণ করশ্ে এমি বযক্তিশ্দর পনরশ্েবো পোওেোর জিয অেবো কম েসূনচ নকংবো কো েকলোশ্প 

অংশগ্রহশ্ণর জিয এবং ADA এর অধীশ্ি সুরনক্ষ্ে হওেোর ফ োগ্য বযক্তিশ্দর জিয অনভ্শ্প্রে। এিোরো হশ্লি ফসই বযক্তিবগ্ ে  োশ্দর শোরীনরক বো 

মোিনসক সীমোবদ্ধেো েোকোে েোরো নিনদেি নকেভ  কো েকলোপ করশ্ে পোশ্রি িো। উপ ুি িযো য বশ্দোবে এবং অিযোিয পনরশ্েবো নিক্তিেভ্োশ্ব 

প্রদোি করো হশ্ে নকিো নিক্তিে করশ্ে ADA এর অধীশ্ি একষ্টি িযো য অযোশ্কোশ্মোশ্িশশ্ির অিুশ্রোধকোরী একজি বযক্তিশ্ক িোিীে সোমোক্তজক 

পনরশ্েবো নবভ্োগ্ সম্ভোবয প্রনেবন্ধকেো ও সীমোবদ্ধেো নচনহ্নে করশ্ে িনেপত্র ফদওেোর অেবো প্রোেনমক ক্তিনিং এবং আরও মূলযেি প্রক্তিেো অংশ 

ফিওেোর অিুশ্রোধ করশ্ে পোশ্রি। 

 

প্র. আমাি িনয স্থানী  সামাজিক পরিষেবা রবভাগ কম মসূরিি রন মাবলী পিূষণ পেদ কিা রভন্ন পদ্ধরেিা আমাি পেদ না হষল 

কী হষব? 

 

উ.  নদ নিেমোবলী পূরণ করশ্ে এবং আপিোর প্রশ্েোজিীে (িযো য অযোশ্কোশ্মোশ্িশি) সুশ্ োগ্-সনুবধো ফপশ্ে সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ 

একষ্টি উপোে িুুঁশ্জ পোওেো সশ্ত্ত্বও আপনি েো প্রেযোিযোি কশ্রি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোর প্রশ্েোজিীে কম েসনূচ এবং সশু্ োগ্-সুনবধোনদর জিয আপনি 

অশ্ োগ্য বশ্ল নবশ্বনচে হশ্ে পোশ্রি অেবো আপিোর প্রশ্েোজশ্ির েভ লিোে কম সুনবধো ফপশ্ে পোশ্রি। উদোহরণস্বরূপ, মোদকোসক্তি ADA এর 

অধীশ্ি একষ্টি অক্ষ্মেো হশ্লও,  নদ আসি বযক্তি বেেমোশ্ি অববধভ্োশ্ব মোদক ফসবি কশ্রি অেবো মদযপোিোসি হি এবং মদ এবং/অেবো 

মোদক অপবযবহোশ্রর প্রশ্েোজিীে ক্তিনিংশ্ে অংশ নিশ্ে প্রেযোিযোি কশ্রি িোিীে সোমোক্তজক পনরশ্েবোর নিনিে পনরশ্েবো বো সনুবধোনদ আিশ্ক 

রোিশ্ে পোশ্র।  নদ সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ আপিোশ্ক আপিোর প্রশ্েোজিীে কম েসনূচ এবং সুনবধোর জিয অশ্ োগ্য বশ্ল নবশ্বচিো কশ্র 

অেবো নসদ্ধোন্ত ফিে আপিোর ফসগুশ্লো কম পনরমোশ্ণ পোওেো উনচে, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোশ্ক একষ্টি নবজ্ঞনপ্ত নদশ্ে আপিোর আশ্বদি এবং আপিোর 

সুনবধোনদ সেশ্ন্ধ জোিোশ্িো হশ্ব এবং আপিোর সুশ্ োগ্-সুনবধো অস্বীকোর করো হশ্ল অেবো কমোশ্িো হশ্ল অেবো আপিোর ফকস বন্ধ হশ্ল ফসিোও 

জোিোশ্িো হশ্ব। 

 

প্র. আরম প্ররেবন্ধী হষল রক স্ব ংজি ভাষবই স্থানী  সামাজিক পরিষেবা রবভাষগি কম মসূরিগুষলাি নোগয হষ  োব? 

 

উ. আপিোর সুশ্ োগ্-সুনবধো অস্বীকোর করো  োশ্ব িো শুধুমাত্র আপনি প্রনেবন্ধী হওেোর কোরশ্ণ। েশ্ব আপনি ফকোিও সনুবধোর অশ্ োগ্য হশ্ে পোশ্রি 

ফসই একই কোরশ্ণ ফ  কোরশ্ণ একজি সক্ষ্ম বযক্তি অশ্ োগ্য বশ্ল নবশ্বনচে হশ্ে পোশ্রি। উদোহরণস্বরূপ, আপিোর উপোজেি আপিোর 

প্রশ্েোজিীে কম েসনূচ(গুশ্লো) এবং সুনবধোনদর সীমোর ফেশ্ক ফবনশ হশ্ল, আপনি ফ োগ্য হশ্বি িো। 

 

প্র. সামাজিক পরিষেবাি স্থানী  রবভাষগি রসদ্ধাষন্তি সাষথ আমাি মেষভে হষল আরম কী কিব? 

 

উ. সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র নসদ্ধোশ্ির সোশ্ে আপিোর মেশ্ভ্দ হশ্ল আপনি একষ্টি িযো য শুিোনির অিুশ্রোধ করশ্ে পোশ্রি। একষ্টি 

িযো য শুিোনির অিুশ্রোধ করশ্ে এই বকু 1-এর “আপিোর অনধকোরসমূহ” নবভ্োশ্গ্ েোনলকোভ্ভ ি (LDSS-4148A), (“আপিোর অনধকোর ও 

দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো উনচে”) নিশ্দেশোবলী অিুসরণ করশ্ে হশ্ব,  ো আপনি বকুষ্টি পোওেোর সমেই ফপশ্েনেশ্লি। 

 

প্র. আমাি রবরুষদ্ধ ববেমযমলূক আিিণ কিা হষি বষল মষন হষল আরম কী কিষে পারি? 

 

উ. নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির সোমনেক এবং প্রনেবন্ধকেো নবেেক কো েোলে (OTDA), নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির স্বোিয নবভ্োগ্ (DOH), নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির নশশু ও 

পনরবোর পনরশ্েবো কো েোলে (OCFS), নিউ ইেকে ফস্ট্শ্ির েম দপ্তর (DOL) অেবো আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োগ্ অিু োেী জোনে, 

ধম ে, জোেীে পিভূ্নম, তববোনহক নিনে, অক্ষ্মেো, নলঙ্গ, জোেীে মূল, রোজবিনেক নবশ্বোস বো বেশ্সর উপর নিভ্ের কশ্র তবেমযমূলক আচরণ 

ফবআইনি।  

আপিোর নবরুশ্দ্ধ তবেমযমূলক আচরণ করো হশ্েশ্ে বশ্ল আপিোর মশ্ি হশ্ল আপিোর এই বুক 1-এর “আপিোর অনধকোরসমূহ” নবভ্োশ্গ্ 

েোনলকোভ্ভ ি (LDSS-4148A), (“আপিোর অনধকোর ও দোনেত্বসমূহ সম্পশ্কে আপিোর  ো জোিো উনচে”) নিশ্দেশোবলী অিুসরণ করশ্ে হশ্ব,  ো 

আপনি বকুষ্টি পোওেোর সমেই ফপশ্েনেশ্লি। 

 



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

 39 

 রবভাগ J টিকাকিণ 
 

ষ্টিকোকরণ কনমশ্েশ্ে এবং নকেভ  ফক্ষ্শ্ত্র নিমূ েল কশ্রশ্ে এমি অশ্িক ফরোগ্  োর েশ্ল নিেনমেভ্োশ্ব অসংিয িবজোেক, নশশু এবং প্রোপ্তবেস্ক বযক্তিশ্দর মোরো ফগ্শ্ে বো 

আহে হশ্েশ্ে। েশ্ব, প্রনেশ্রোধশ্ োগ্য ফরোগ্ এবং মেৃভ যর কোরণস্বরূপ ভ্োইরোস এবং বযোকশ্িনরেো এিিও রশ্েশ্ে এবং ফসই সমে বযক্তির শরীশ্র চশ্ল ফ শ্ে পোশ্র  োরো 

টিকাকিষণি োিা সুিরক্ষে নন। ষ্টিকোকরণ অিযেম একষ্টি গুরুত্বপূণ ে পন্থো  োর মোধযশ্ম নপেো-মোেো নিম্ননলনিে তশশবকোলীি ফরোগ্গুশ্লোর ফেশ্ক নিশ্জশ্দর 

সন্তোিশ্দর বো ুঁচোশ্ে পোশ্রি: 

 

• নিপনেনরেো 

• নহশ্মোনেলোস ইিে্লুশ্েঞ্জো িোইপ নব (নহব) 

• ফহপোিোইষ্টিস A 

• ফহপোিোইষ্টিস B 

• হোম 

• নিউশ্মোশ্কোক্কোল ফরোগ্ (নিউশ্মোনিেো) 

• ফরোিোভ্োইরোস  

• নহউমযোি পোনপশ্লোমোভ্োইরোস (HPV) 

• মোম্পস 

• পোিভ েনসস (হুনপং কোনশ) 

• রুশ্বলো (জোম েোি হোম) 

• ষ্টিশ্িিোস (দো ুঁেকপোষ্টি) 

• ফভ্নরশ্সলো (জল বসন্ত) 

• ইিে্লুশ্েঞ্জো (ে্লু) 

• ফমনিশ্িোশ্কোক্কল ফমনিিজোইষ্টিস 

 

 রবভাগ K ইষলকট্ররনক নবরনরফটি ট্রান্সফাি (EBT) 

 

প্র. EBT কী? 

 

উ. EBT হল ইশ্লকট্রনিক ফবনিনেষ্টি ট্রোন্সেোর। এষ্টি একষ্টি পদ্ধনেশ্ক ফবোঝোে  োর মোধযশ্ম আপিোর সোমনেক সহোেেো এবং/অেবো েুি স্ট্যোশ্ম্পর সনুবধোনদ 

আপিোশ্ক ইসুয করো হে। ইশ্লকট্রনিক ফবনিনেষ্টি ট্রোন্সেোর (EBT) এর মোধযশ্ম প্রোপকরো েুি স্ট্যোম্প সনুবধোনদ এবং/অেবো সোমনেক সহোেেোর সুনবধোনদর 

জিয অযোকোউেগুশ্লো ফসি আপ করশ্ব। এই সশু্ োগ্-সুনবধোগুশ্লো আপিোর সুনবধো প্রোনপ্তর েোনরশ্ি তবদুযনেকভ্োশ্ব আপিোর অযোকোউশ্ে(গুশ্লোশ্ে) ট্রোন্সেোর 

করো হে। 

 

প্র.  আরম কীভাষব আমাি সুরবধারে অযাষেস কিব? 

 

উ. আপনি একষ্টি সোধোরণ সুনবধো সিোিকরণ কোিে (CBIC) পোশ্বি  ো আপনি আপিোর সোমনেক সহোেেো, েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধো এবং নচনকৎসো সহোেেোর সুনবধো 

অযোশ্েশ্সর জিয বযবহোর করশ্বি। এগুশ্লোর জিয সোধোরণ সনুবধো সিোিকরণ কোিে (CBIC) বযবহোর করো ফ শ্ে পোশ্র: 

• QUEST ফলোশ্গ্ো ফদওেো স্বেংক্তিে ফিলোর ফমনশিগুশ্লো (ATM) ফেশ্ক িগ্দ নিশ্ে 

• QUEST ফলোশ্গ্ো লোগ্োশ্িো রশ্েশ্ে এমি ফ শ্কোশ্িো ফদোকোি ফেশ্ক িোবোর নকিশ্ে 

• অংশগ্রহণকোরী EBT িোশ্ি িগ্শ্দ ফকিোকোিো করশ্ে  

• নচনকৎসোর সনুবধোনদ অযোশ্েস করশ্ে 

 

আপনি আপিোর সমে িগ্দ এবং েুি স্ট্যোম্প সুনবধোর ফলিশ্দশ্ির জিয রনসদ পোশ্বি। এই রনসদগুশ্লোশ্ে ফলিশ্দশ্ির অে েরোনশ এবং আপিোর িগ্দ 

অযোকোউে বো েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউশ্ে েোকো বোনক বযোশ্লন্স ফদিোশ্ব। আপিোর অিুশ্মোনদে ফলিশ্দি নমলশ্ে নকিো নিক্তিে করশ্ে এবং আপিোর 

অযোকোউে বযোশ্লশ্ন্সর ট্রযোক রোিশ্ে নিশ্জশ্ক সোহোশ্ যর জিয আপিোর রনসদ ফরশ্ি নদি। 

  

প্র. একটি PIN কী? 

 

উ. PIN বলশ্ে বযক্তিগ্ে সিোিকরণ িের (Personal Identification Number, PIN) ফবোঝোে। আপিোর PIN হল একষ্টি 4-অক্ষ্শ্রর িের  ো আপিোশ্ক নিধ েোরণ 

করো হে অেবো আপনি ফবশ্ে ফিি। আপিোর PIN আপিোর ইশ্লকট্রনিক স্বোক্ষ্র এর সমোি এবং সবসমে ফগ্োপি রোিশ্ে হশ্ব। মষন িাখষবন - কোরও কোশ্ে 

 নদ আপিোর সোধোরণ সুনবধো সিোিকরণ কোিে (Common Benefit Identification Card, CBIC) েোশ্ক এবং আপিোর PIN জোশ্ি েোহশ্ল নেনি আপিোর 

সমে সশু্ োগ্-সুনবধো অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্ব। এই সুনবধোগুশ্লো প্রনেিোপি করো  োশ্ব িো। আপিোর কোিেষ্টি নিরোপদ রোিো এবং আপিোর PIN ফগ্োপি রোিো 

আপিোরই দোনেত্ব। আপনি ফ শ্কোিও সমে আপিোর PIN পনরবেেি করশ্ে পোশ্রি। 

 

দ্রষ্টবয: আপিোর সোধোরণ সুনবধো সিোিকরণ কোিে (CBIC) প্রনেিোপি করোর প্রশ্েোজি হশ্ল আপনি একই বযক্তিগ্ে সিোিকরণ িের (Personal 

Identification Number, PIN) বযবহোর কশ্র ফ শ্ে পোশ্রি।  

 

প্র.  আরম কীভাষব আমাি বযজক্তগে সনাক্তকিণ নেি (Personal Identification Number, PIN) পরিবেমন কিব? 

 

উ. আপিোর কোশ্ে নেিষ্টি নবকল্প আশ্ে: 

• গ্রোহক পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের 1-888-328-6399-এ ফেোি করুি। 

• আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ নগ্শ্ে একষ্টি িেভ ি বযক্তিগ্ে সিোিকরণ িের (PIN) বোেভ ি। 

• ইেোরশ্িশ্ির মোধযশ্ম অিলোইশ্ি এিোশ্ি EBT অযোকোউশ্ের ওশ্েবসোইশ্ি  োি www.ebtaccount.jpmorgan.com। 
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প্র. আমাি CBIC কািম–কীভাষব এটি কাি কষি এবং এটিষে কী ধিষনি েথয থাষক? 

 

উ. আপিোর CBIC এর নপেিনদশ্ক একষ্টি কোশ্লো ফচ েকীে নিপ আশ্ে।  িি ফকোিও ATM বো নরশ্িলোর পশ্েে অে ফসল (POS) নিভ্োইশ্স কোিে ফ োকোশ্িোর 

জোেগ্ো নদশ্ে কোিেষ্টি ফ োকোশ্িো হে অেবো ফসোেোই করো হে েিি ফমনশিষ্টি আপিোর কোশ্িের নিশ্প েোকো ফকোশ্িি েেয “নরি” কশ্র,  োর েশ্ল আপিোর েুি 

স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ বো িগ্শ্দর অযোকোউে ফেশ্ক ফলিশ্দি শুরু কশ্র। একষ্টি ফলিশ্দি সমূ্পণ ে হশ্ে ফগ্শ্ল, আপিোর PIN অবশযই এেোর করশ্ে হশ্ব। 

এেোড়োও আপিোর কোশ্িের নপেিনদশ্ক EBT এর ফিোল নি গ্রোহক পনরশ্েবো িের (1-888-328-6399) রশ্েশ্ে। 

আপিোর কোশ্িের সোমশ্ির নদশ্ক েোশ্ক আপিোর িোম, আপিোর 19 অক্ষ্শ্রর কোিে িের, আপিোর জন্মেোনরি, আপিোর িোশ্েে সিোিকরণ িের (Client 

Identification Number, CIN) এবং আপিোর একষ্টি েশ্িো েোকশ্ে পোশ্র। 

  
 

প্র. আমাি সুষোগ-সুরবধা রনষ  আমাি নকসকমীি সষঙ্গ কখন আমাি নোগাষোগ কিা উরিে? 

 

উ. নিশ্চর প্রন বো সমসযোগুশ্লো সেশ্ন্ধ জোিশ্ে আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্র কমীর সোশ্ে আপিোর ফ োগ্োশ্ োগ্ করো উনচে: 

• আনম ফ োগ্য এমি সনুবধোর অে েরোনশ এবং নিশ্কোশ্েক্তন্স সশ্মে েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ নিশ্ে প্রন করশ্ে। 

• আপিোর সুনবধোনদশ্ক প্রভ্োনবে করশ্ে পোশ্র আপিোর পনরনিনের এমি পনরবেেিগুনল নরশ্পোিে করশ্ে।  

• হোরোশ্িো, ক্ষ্নেগ্রে বো চভ নর হওেো সোধোরণ সনুবধো সিোিকরণ কোিে (CBIC) প্রনেিোপশ্ির উশ্েশ্শয (গ্রোহক পনরশ্েবোে ফেোি করোর পশ্র)। 

• একজি অিুশ্মোনদে প্রনেনিনধ নিশ্ে প্রন করশ্ে (আপনি েোড়ো অিয ফকোিও বযক্তি ন নি আপিোর অিুমনে নিশ্ে েুি স্ট্যোশ্ম্পর সুনবধোনদ 

অযোশ্েস করশ্ে পোশ্রি)। 

 

প্র. আমাষক রক আমািা সুরবধারেি সবিা একবাষি বযবহাি কিষে হষব? 

 

উ. িো, আপিোর িগ্দ অযোকোউে এবং েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউশ্ে এই সনুবধোনদ এক মোস ফেশ্ক অিয মোশ্স চশ্ল  োশ্ব। েশ্ব, আপনি আপিোর িগ্দ 

অযোকোউে ধোরোবোনহকভ্োশ্ব 90 নদি ধশ্র বযবহোর িো করশ্ল, আপিোর অযোকোউশ্ে 90 নদি বো েোর পুশ্রোশ্িো ফ শ্কোিও িগ্দ সুনবধো েভ শ্ল ফিওেো (সনরশ্ে 

ফদওেো) হশ্ব এবং এশ্জক্তন্সশ্ে েো ফেরৎ চশ্ল  োশ্ব। আপনি আপিোর কমীশ্ক, আপনি পোওেোর ফ োগ্য এমি মুশ্ে ফেলো িগ্দ সহোেেো পিুরোে ইসুয করশ্ে 

বলশ্ে পোশ্রি। আপনি আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউে ধোরোবোনহকভ্োশ্ব 365 নদি ধশ্র বযবহোর িো করশ্ল, আপিোর ফসই অযোকোউশ্ে 365 নদি 

বো েোর পশু্রোশ্িো ফ শ্কোিও সনুবধো েভশ্ল ফিওেো (সনরশ্ে ফদওেো) হশ্ব এবং েো পুিরোে ইসুয করো  োশ্ব িো। 

 

প্র. আমাি সাধািণ সুরবধা সনাক্তকিণ কািম (CBIC) বযবহাষিি িনয রক নকানও িািম আষে? 

 

উ. ফকোিও চোজে িো নদশ্ে আপিোর িগ্দ এবং েুি স্ট্যোম্প অযোকোউে ফেশ্ক ফকিোকোিো করশ্ে একষ্টি ফকোশ্েস্ট্ (QUEST)-এ অংশগ্রহণকোরী ফদোকোশ্ি পশ্েে 

অে ফসল (POS) নিভ্োইশ্স আপিোর কোিে বযবহোর করশ্ে পোশ্রি। নকেভ  EBT অংশগ্রহণকোরী ফদোকোি এবং নরশ্িলোর গ্রোহকশ্দর নিজ িগ্দ অযোকোউে 

ফেশ্ক কযোশ বযোক পোওেোর সশু্ োগ্ও ফদে। ফদোকোিষ্টিশ্ক কযোশ বযোক নিশ্ে নিজস্ব িীনে ক্তজজ্ঞোসো করুি। ফকোিও ATM ফমনশি ফেশ্ক িগ্দ নিশ্ল, ফকোিও 

ফলিশ্দশ্ির নে িো নদশ্ে আপনি প্রনে মোশ্স 2 বোর অে ে েভ লশ্ে পোরশ্বি। 2 বোর নবিোমশূ্লয বযবহোশ্রর পর, মোশ্সর বোনকিো সমে িগ্দ ফেোলোর জিয ফকোিও 

ATM বযবহোশ্রর সমে প্রনেবোর আপিোর িগ্দ অযোকোউে ফেশ্ক 50 ফসে ফলিশ্দশ্ির নে ফকশ্ি ফিওেো হশ্ব। উপরন্তু, নকেভ  ATM িগ্দ ফেোলোর জিয 

ফলিশ্দি প্রনে একষ্টি সোরচোজে ধো ে কশ্র। নিনদেি ATM বযবহোশ্রর িরচ স্পিভ্োশ্ব ফপোস্ট্ করো উনচে। আপিোর এলোকোে সোরচোজে লোগু হে িো এমি 

ATMগুশ্লোর িোি িুুঁজশ্ে, আপনি EBT ফলোশ্কির পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের  

1-800-289-6739-এ ফেোি করশ্ে পোশ্রি। 

 

আপনাি সাধািণ সুরবধা সনাক্তকিণ কািম (CBIC) রেষ  আপনাি ফুি েযাষম্পি সুরবধারে বা রিরকৎসাি সুরবধা অযাষেস কিষে কখনও িািম 

রেষে হ  না। 

 

প্র. আরম রক আমাি ফুি েযাম্প অযাকাউি নথষক নকানও অথ ম নফিৎ নপষে পারি? 

 

উ.  িো, আপিোর েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউে শুধুমোত্র অংশগ্রহণকোরী ফদোকোি ফেশ্ক ফ োগ্য িোবোশ্রর আইশ্িমগুশ্লো ফকিোর জিযই বযবহোর করো ফ শ্ে 

পোশ্র। েুি স্ট্যোম্প অযোকোউে ফেশ্ক ফলিশ্দি হওেোর জিয ফকোিও িগ্দ ফদওেো হশ্ব িো। 

 

প্র. ইষলকট্ররনক নবরনরফি ট্রান্সফাি (EBT) এি গ্রাহক পরিষেবা কী? আি নকান েথয রেষ  োিা আমাষক সাহােয কিষে পাষি? 

 

উ.  EBT-র সোশ্ে আপিোর সুনবধোনদ সেশ্ন্ধ ফকোিও উশ্দ্বগ্ েোকশ্ল আপনি গ্রোহক পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের 1-888-328-6399-এ নদশ্ি 24 ঘেো/সপ্তোশ্হ 7 নদি 

ফেোি করশ্ে পোশ্রি অেবো ইেোরশ্িশ্ি অিলোইশ্ি গ্রোহক পনরশ্েবোনদ র সোশ্ে ফ োগ্োশ্ ো করুি এিোশ্ি www.ebtaccount.jpmorgan.com। 15ই আগ্স্ট্, 

2007 ফেশ্ক কো েকর হওেো নসদ্ধোন্ত অিু োেী EBT গ্রোহক পনরশ্েবো িের (1-888-328-6399) আর পোবনলক ফপশ্েোি ফেশ্ক করো ফেোিগুশ্লো গ্রহণ করশ্ব িো। 

প্রনেবন্ধকেো েোকো বযক্তিবগ্ ে নিম্ননলনিে নরশ্ল ফসেোর িেরগুশ্লো বযবহোর করশ্ে পোশ্রি: TTY বযবহোরকোরী 1-800-662-1220; িি TTY বযবহোরকোরী  
1-800-421-1220; এবং VCO বযবহোরকোরী 1-877-826-6977। কীভাষব গ্রাহক পরিষেবা আপনাষক সহা ো কিষে পাষি ো রনষিি নবরশ্িভাগ  
প্রশ্ন ও উত্তিগুষলা  উোহিণ রহসাষব নেও া হল। 

 

প্র.  আমাি সাধািণ সুরবধা সনাক্তকিণ কািম (CBIC) হারিষ  নগষল,িুরি হষল অথবা কাি না কিষল আরম কী কিব? 

 

উ. অনবলশ্ে EBT এর গ্রোহক পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের 1-888-328-6399-এ ফেোি করুি, েোরো আপিোর হোরোশ্িো বো চভ নর হওেো কোিেষ্টি বোনেল কশ্র ফদশ্ব। এর 

েশ্ল অিয কোশ্রো ফসই কোিে বযবহোশ্রর সম্ভোবিো এড়োশ্িো  োে। আপিোর কোিেষ্টি প্রনেিোপি করশ্ে আপিোশ্ক আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ 

ফ োগ্োশ্ োগ্ করশ্ে হশ্ব। EBT এর গ্রোহক পনরশ্েবো আপিোর কোিেষ্টি প্রনেিোপি করশ্ে পোরশ্ব িো।  

 

প্র. আমাি নগে বা ফুি েযাম্প সুরবধারে আষে ো আরম আমাি অযাকাউি নথষক কীভাষব িানষে পারি? নকাথা  এবং কখন আরম আমাি 

সুরবধারে খিি কষিরে ো আরম কীভাষব িানষে পারি? 

 

উ. গ্রোহক পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের 1-888-328-6399-এ ফেোি করশ্ল, অযোকোউশ্ের ফলিশ্দি এবং বযোশ্লন্স সংিোন্ত নবেশ্ে স্বেংক্তিে উত্তশ্রর ইউনিি 

(Automated Response Unit, ARU) আপিোর প্রশ্নর উত্তর ফদশ্ব। 
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 স্বেংক্তিে উত্তশ্রর ইউনিি (Automated Response Unit, ARU) বযবহোশ্রর সমে সোধোরণ সনুবধো সিোিকরণ কোশ্িের (CBIC) সোমশ্ির নদশ্ক েোকো আপিোর 

19-অক্ষ্শ্রর কোিে িেরষ্টি ফদওেোর জিয প্রস্তুে েোকুি। ইেোরশ্িশ্ির মোধযশ্ম, আপনি এই েেয অিলোইিও ফপশ্র পোশ্রি এিোশ্ি 

www.ebtaccount.jpmorgan.com. 
 

প্র. গেবাষিি িরসষে থাকা অযাকাউি বযাষলন্স ভুল িষ ষে বষল আমাি মষন হষল আরম কী কিব? 
 

উ.  গ্রোহক পনরশ্েবোে ফ োগ্োশ্ োগ্ কশ্র আপিোর গ্েবোশ্রর অযোকোউে ফরকিে সম্পশ্কে প্রদোি করো েশ্েযর সোশ্ে আপিোর আশ্গ্র একোনধক রনসশ্দর েভ লিো 

করশ্বি। 

 

 অযোকোউশ্ের ফরকিে এবং আপিোর রনসদগুশ্লোর মশ্ধয ফকোিও পোে েকয হশ্ল েো ফিোল-নি িের 1-888-328-6399-এ ফেোি কশ্র গ্রোহক পনরশ্েবোর একজি 

প্রনেনিনধর কোশ্ে নরশ্পোিে করশ্ে হশ্ব  োশ্ে দোনবিোর েদন্ত করো  োে। েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউে সম্পনকেে দোনবর ফক্ষ্শ্ত্র, আপিোর দোনবর েদন্ত করো 

হশ্ব এবং গ্রোহক পনরশ্েবোে দোনব দোনিল করোর 10 বযবসোনেক নদশ্ির মশ্ধয েোর সমোধোি হশ্ব। 

 

 একষ্টি ফিইম িের আপিোশ্ক ফদওেো হশ্ব। এই ফিইম িের নলশ্ি রোিশ্ে ভ্ভ লশ্বি িো কোরণ ফিইশ্মর অগ্রগ্নে সেশ্ন্ধ জোিশ্ে  িি গ্রোহক পনরশ্েবোে 

আপনি ফেোি করশ্বি েিি এিোর প্রশ্েোজি হশ্ব। 

 

 বযজক্তগে সুিক্ষা সিঞ্জাম (Personal Protective Equipment, NOTE): একিো িগ্দ অযোকোউে নিশ্ে দোনবর েদশ্ন্তর সমোধোশ্ি EBT এর কোশ্ে 

নরশ্পোিে করোর পর 30 প েন্ত সমে লোগ্শ্ে পোশ্র। আপিোর িগ্দ অযোকোউে এবং েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউে দষু্টির জিযই, EBT গ্রোহক 

পনরশ্েবোর কোশ্ে ফিইম জোিোশ্িো ফ শ্ে পোশ্র,  নদ আপিোর নরশ্পোিে করো অযোকোউশ্ের ফলিশ্দি 90 নদশ্ির মশ্ধয হশ্ে েোশ্ক। 

 

প্র.  আরম রক আমাি অযাকাউষিি রলরখে নিকিম নপষে পারি? 

 

উ. হযো ুঁ, গ্রোহক পনরশ্েবো হে আপিোর িগ্দ অযোকোউে এবং েুি স্ট্যোম্প সুনবধোনদর অযোকোউশ্ের গ্ে দশষ্টি ফলিশ্দি প্রদোি করশ্ব অেবো আপনি গ্রোহক 

পনরশ্েবোর ফকোিও প্রনেনিনধশ্ক গ্ে দমুোশ্সর ফলিশ্দশ্ির একষ্টি নশ্রোিে িোকশ্ োশ্গ্ আপিোর বোনড়শ্ে পোঠোশ্িোর অিুশ্রোধ করশ্ে পোশ্রি। ইেোরশ্িশ্ির 

মোধযশ্ম আপনি এই েেয অিলোইশ্িও এিোশ্ি ফপশ্ে পোশ্রি www.ebtaccount.jpmorgan.com. 

 

প্র. আরম কীভাষব নসই ATM এবং রিষিলাি পষ ি অফ নসল (POS) রিভাইসগুষলাি স্থান খুুঁষি পাষবা নেগুষলাষে নগে নোলাি িনয নকানও 

সািিািম ননই?  

 

উ. আপনি EBT ফলোশ্কির পনরশ্েবোর ফিোল-নি িের 1-800-289-6739-এ ফেোি করশ্ে পোশ্রি। এই েেয আপিোর সোমোক্তজক পনরশ্েবোর িোিীে নবভ্োশ্গ্ অেবো 

ইেোরশ্িশ্ির মোধযশ্ম এিোশ্িও http://www.otda.state.ny.us/ebt/zips-এও পোওেো  োে। 
 

প্র. নকানও “রিষিলাি অযািিােষমি” কী? 

 

উ.  িি আপনি আপিোর েুি স্ট্যোম্প সনুবধোর অযোকোউে ফেশ্ক িোবোর নকিশ্লও কজ্জম্পউিোশ্র ত্রুষ্টি ফদিো  োে এবং আপিোর অযোকোউে ফেশ্ক চোজে করো হে 

িো, েিি ফদোকোিষ্টি গ্রোহক পনরশ্েবোে েোশ্দর ফিইম েদশ্ন্তর অিুশ্রোধ করশ্ে পোশ্র।  নদ েদশ্ন্ত ফদিোে আপিোর অযোকোউে ফেশ্ক ফদোকোিষ্টিশ্ে অে েপ্রদোি 

করো হেনি, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র আপিোর ফকিো িোবোশ্রর জিয ফদোকোিষ্টিশ্ক অে েপ্রদোি করশ্ে আপিোর অযোকোউে ফেশ্ক চোজে করো হশ্ব। ফকোিও নরশ্িলোর 

অযোিজোস্ট্শ্মশ্ের অিুশ্রোধ করো হশ্ল, আপনিও ফসই অিুশ্রোধষ্টি সেশ্ন্ধ একষ্টি নবজ্ঞনপ্ত পোশ্বি। 
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প্র. নেি রক আমাি নগে এবং/অথবা ফুি েযাম্প সুরবধাি অযাকাউিগুষলাষে নকানও সামঞ্জসযরবধান কিষে পাষি? 

 

উ.  নদ, সুনবধো ইসুয করোর প্রক্তিেোে ফকোিও ত্রুষ্টির েলস্বরূপ আপিোর অযোকোউে ফেশ্ক অশ্  ক্তিকভ্োশ্ব ফকোিও ভ্োেো বোনড়শ্ে ফদওেো হে  োর অনধকোর 

আপিোর ফিই, ফসশ্ক্ষ্শ্ত্র ফস্ট্ি পনরনিনে সংশ্শোধি করশ্ে আপিোর অযোকোউে নিেন্ত্র্ণ করশ্ে পোশ্র। 

 

প্র. আমাি নগে বন্ধ হষ  োও াি পষিও রক আরম আমাি অযাকাউি(গুষলা) অযাষেস কিষে পারি? 

 

উ. হযো ুঁ, আপিোর কোিে কো েকর েোকশ্ব এবং  েক্ষ্ণ প েন্ত আপিোর অযোকোউশ্ে(গুশ্লোে) সুনবধোনদ েোকশ্ব েেক্ষ্ণ আপনি আপিোর অযোকোউে(গুশ্লো) 

অযোশ্েস করশ্ে পোরশ্বি। 

 

প্র. আমাি কাষে এখনও বযবহাষিি িনয কাগষিি ফুি েযাম্প কুপন থাকষল, নোকানগুষলা রক নসগুষলা ভাঙাষব? 

 

উ. 17ই জিু, 2009 েোনরশ্ির পশ্র, ফদোকোিগুশ্লো কোগ্শ্জর েুি স্ট্যোম্প কুপি গ্রহণ করশ্ব িো। আপিোর কোশ্ে ফকোিও কোগ্শ্জর কুপি েোকশ্ল, ওই েোনরশ্ির 

আশ্গ্ই অংশগ্রহণকোরী েুি স্ট্যোম্প নরশ্িলোশ্রর কোশ্ে আপিোর ফসগুশ্লো নরিীম করশ্ে হশ্ব। 


