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সাপ্লিমেন্টাল প্লিউপ্লিশি অ্যাপ্লসস্ট্যান্স প্রাগ্রাে (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) সুবিধািলীর জন্য আবিদন্/পনু্ঃপ্রত্যয়ন্\ 

আপপ্লি অ্ন্ধ বা গুরুতরভামব দপৃ্লিশপ্লি বযাহত হি, আপবন্ কী বিকল্প পদ্ধবত্বত্ বলবিত্ 
বিজ্ঞবিগুবল পপবত্ চান্?  হযাাঁ  িা 

হযাাঁ হমল, আপবন্ পে ধরবন্র ফরম্যাবে পপবত্ চান্ ত্াবত্ টিক বদন্:  

 িড় কবর ম্ুদ্রণ 

 ডাো CD 

 অবডও CD 

 পেইল, আপবন্ েবদ দাবি কবরন্ পে অন্যান্য বিকল্প পদ্ধবত্ আপন্ার জন্য সম্ান্ কােযকর 
ন্য়। 

আপিার যপ্লদ অ্িয প্ ামিা বমদাবমের রময়াজি হয়, অনু্গ্রহ আপন্ার পসাসযাল সাবভয স 
বডবিবের সাবে পোগাবোগ করুন্। 

আপপ্লি যখি SNAP এর জন্য আবিদন্ করবেন্ 

• আপনি যে নিি পাবেি, স্টসই নিিই আপনি এর্টি আম্ব্িি িোইি র্রম্ে পোম্রি। আপিোর আম্ব্িি আমোম্ির গ্রহণ র্রম্ে হম্ব্ 
যনি, েোম্ে িযযিেম, আপিোর িোম, ঠির্োিো, (যনি েো থোম্র্ আপিোর), এব্ং এর্টি স্বোক্ষর থোম্র্। এই েথযটি আপিোর আম্ব্িি 
িোনিি র্রোর েোনরি প্রনিষ্ঠা করবে। 

• আপিাবক অেশ্যই আবেিি প্রনিযা সম্পন্ন করবি হবে, যোর মম্যয এর্টি সোক্ষোৎর্োর থোর্ম্ব্ এব্ং আপিোর স্টযোগ্যেো নিযকোরণ র্রোর 
েিয আম্ব্িম্ির/পুিঃপ্রেযয়িএর 2 পৃষ্ঠোয় প্রেযয়ি নব্ব্ৃনে স্বোক্ষর র্রো আব্শ্যর্ । আপনি যনি স্টযোগ্য হি, েোহম্ি আপিোর আম্ব্িি 
িোম্য়র র্রোর েোনরখ অেনি নপনিবয নিবয আপিাবক সুনেিা প্রিাি করা হবে। 

•  আপনি SNAP এর েিয আম্ব্িি র্রম্ে পোম্রি এব্ং স্টপম্েও পোম্রি এমিনর্ যনি আপনি ব্ো আপিোর পনরব্োম্রর স্টর্োম্িো সিসয 
েোর অনিব্োসি নিনের েিয সুনব্যোগুনি পোওয়োর স্টযোগ্য িোও হি। উিোহরণস্বরূপ, অম্যোগ্য এনিম্য়ি ব্োব্ো-মোম্য়রো েোম্ির 
সন্িািবির জিয স্ন্যাপ আবেিি করবি পাবরি এেং িাবির নশ্শুবির জিয SNAP এর আম্ব্িি র্রম্ে পোম্রি এব্ং েোম্ির স্টযোগ্য 
নশ্শুম্ির েিয সুনব্যোগুনি স্টপম্ে পোম্রি। 

• আপনি এখিও SNAP এর েিয আম্ব্িি র্রম্ে পোম্রি এব্ং স্টযোগ্য হম্ে পোম্রি যনি আপিোর অিোয়়ী সহোয়েোর সময় স়ীমোয় 
স্টপ ৌঁম্ে নগ্ম্য় থোর্ম্িও। 

যখি আপপ্লি SNAP এর জন্য পণূঃপ্রত্যয়ন্ করবেন্ 

• আপিাবক অেশ্যই স্বাক্ষনরি এেং সম্পূর্ণ করা পুিঃপ্রিযযবির আবেিি জমা নিবি হবে। 

আপিার আমবদি স্বাক্ষর  রার  থা েমি রাখমবি। 
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এখুপ্লি SNAP সুবিধা প্রবয়াজন্? আপবন্ আপন্ার SNAP আবিদন্ ত্বরাবিত্ প্রবিয়াকরবণর জন্য পোগয হবত্ পাবরন্: 
েনি আপিার পনরোবরর সামািয ো যকাি আয ো িরল সম্পি িা থাবক, অ্থবা েনি আপিার ভাডায থাবকি এেং ইউটিনলটির খরচ 
আপিার আয এেং িরল সম্পবির যচবয যেনশ্ হয, অ্থবা আপনি েখি আবেিি কবরি িখি আপনি সামািয ো যকাি আয ো সম্পবির 
সহএকজি অনভোসী ো যমৌসুনম কৃনিকমী হি, আপনি আম্ব্িি র্রোর েোনরি 7 কযাবলন্ডার নিবির মবিয SNAP পোওয়োর স্টযোগ্য হম্ে 
পোম্রি। যিি এর্টি প্রনেষ্ঠোম্ির এর্েি ব্োনসন্দো প্রনেষ্ঠোি স্টেম়্ে যোওয়োর পযম্ব্ক স্টয থিোম্ব্ সোনিম্মন্টোি নসনর্উনরটি ইির্োম (Supplemental 
Security Income, SSI) এব্ং SNAP এর েিয আম্ব্িি র্রম্েি, েিি আম্ব্িম্ির স্টরর্িক  র্রো িোনিম্ির িানরখ হল প্রনিষ্ঠাি যথবক 
আবেিিকারীর মুনির িানরখ। 

আপপ্লি প্ াথায় SNAP এর জন্য আবিদন্ করবত্ পাবরন্ 
আপনি েনি নিউইযকণ  নসটির বাইমর োস কবরি, েোহম্ি আপনি myBenefits.ny.gov-স্টে অিিোইম্ি আম্ব্িি র্রম্ে পোরম্ব্ি, অথব্ো 
আপনি স্টয র্োউনন্টম্ে ব্োস র্ম্রি স্টসিোঙ্কোর স্টসোশ্যোি সোনিক ম্সস নিনিক্ট-এ র্ি র্ম্র ব্ো নিনেট র্রম্ে পোম্রি এব্ং এর্টি আম্ব্িম্ির 
পযোম্র্ে চোইম্ে পোম্রি, যো ওই উপযুক্ত অনিম্স িোর্ম্যোম্গ্ স্টপ্ররণ র্রো স্টযম্ে পোম্রি। স্টটোি নি 1-800-342-3009 িম্ববর য াি কবর 
আপিার কাউনিবি সমাজবসো যজলার ঠিকািা ও য াি িম্বর যপবি পাবরি। 

আপনি েনি প্লিউইয় ক  প্লসটিমত োস কবরি এেং অস্থাযী সহাযিার (Temporary Assistance) এর েিয আম্ব্িি িো র্ম্রি, েোহম্ি 
আপনি অযোম্েস HRA-স্টে অিিোইম্ি আম্ব্িি র্রম্ে পোরম্ব্ি, অথব্ো স্টর্োি SNAP অনিম্স র্ি ব্ো নিনেট র্রম্ে পোম্রি এব্ং এর্টি 
আম্ব্িম্ির পযোম্র্ে চোইম্ে পোম্রি। 1-718-557-1399 ো য াল নি 1-800-342-3009-স্টে স্টিোি র্ম্র ঠির্োিো ও স্টিোি িম্বর স্টপম্ে 
পোম্রি । 

ববষেযহীিতার প্লবজ্ঞপ্লি - স্টিিোম্রি স্টব্সোমনরর্ অনযর্োরসমযম্হর আইি (Federal civil rights law) এব্ং মোনর্ক ি যুক্তরোম্ের রৃ্নি 
নব্িোগ্ (United States Department of Agriculture, USDA) স্টব্সোমনরর্ অনযর্োরসমযহ নিয়মোব্ি়ী ও ি়ীনেমোলা অিুোযী USDA, এর 
সংিো, অনিস, র্মী এব্ং প্রনেষ্ঠোিসমযহ যোরো USDA প্রর্ল্পসমযম্হ অংশ্গ্রহণ র্রম্ে ব্ো স্টসগুম্িো পনরচোিিো র্রম্ে েোম্ির েিয েোনে, ব্ণক, 
েোে়ীয় পনরচয়, নিঙ্গ, যমীয় নব্শ্বোস, অক্ষমেো, ব্য়স, রোেনিনের্ নব্শ্বোম্সর উপর নিনি র্ম্র পযম্ব্ক স্টর্োম্িো র্মকসযনচম্ে ব্ো USDA র্েৃক র্ 
পনরচোনিে ব্ো অথকোয়িরৃ্ে র্োযকক্রম্ম স্টব্সোমনরর্ অনযর্োরসমযহ নব্িয়র্ র্মকর্োম্ের ব্যোপোম্র প্রনেনহংসো ব্ো প্রনেম্শ্োম্যর ব্শ্ব্েী হম্য় 
বব্িমযমযির্ আচরণ র্রোম্র্ নিনিদ্ধ র্ম্রম্ে। 

যপ্রাগ্রাম িবথযর জিয যেসে অক্ষম েযনির নেকল্প যোিাবোি েযেস্থা প্রবযাজি (স্টযমি, স্টেইি, ব়্ে অক্ষবর িাপাবিা, অনিও স্টটপ, 
আম্মনরর্োি সোইি িযোঙ্গমু্য়ে ইেযোনি) েোম্ির এম্েনন্সর (িোি়ীয় ব্ো স্টেম্টর) সোম্থ স্টযোগ্োম্যোগ্ র্রম্ে হম্ব্ স্টযিোম্ি েোরো সুনব্যোব্ি়ীর েিয 
আম্ব্িি র্ম্রম্েি। স্টযসব্ ব্যনক্ত শ্রব্ণশ্নক্তহ়ীি ব্ো ঠির্ মম্েো র্োম্ি শুিম্ে পোয় িো ব্ো ব্োর্ অক্ষমেো রম্য়ম্ে, েোরো স্টিিোম্রি নরযল 
যসোর মািযবম (800) 877-8339 িম্বম্র USDA-এর সোম্থ স্টযোগ্োম্যোগ্ র্রম্ে পোম্র। পোশ্োপোনশ্, ইংম্রনে েো়েোও অিযোিয িোিোয় 
স্টপ্রোগ্রোম্মর েথয পোওয়ো যোম্ব্। 

যপ্রাগ্রাবম বেিবমযর নেিবয যকাবিা অনভবোি িনথভুি করার জিয, USDA স্টপ্রোগ্রোম নিসনক্রম্মম্িশ্ি র্মম্িইন্ট িমক (AD-3027) পযরণ 
করুি ো অিলাইবি এখাবি: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এেং যেবকাবিা USDA অনিম্স পোম্ব্ি অথব্ো 
USDA-এর প্রনে সম্ম্বোযি র্ম্র এর্টি নচঠি নিিুি এব্ং িম্মক অিুম্রোয র্রো সমস্ত েথয স্টসই নচঠিম্ে প্রিোি র্রুি। অনিম্যোগ্ িম্মকর 
অিুনিনপর েিয অিুম্রোয র্রম্ে, স্টিোি র্রুি এই িম্বম্র (866) 632-9992। আপিোর পযরণরৃ্ে িমক ব্ো নচঠি USDA স্টর্ েমো নিি 
এইিোব্যঃঃঃ 
(1) স্টমইি: U.S. Department of Agriculture 
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
  1400 Independence Avenue, SW 
  Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) িযোে: (202) 690-7442; অথব্ো 
(3)  ইম্মইি:  program.intake@usda.gov। 

প্রনিষ্ঠািটি সম সুবোি প্রিাি কবর। এই ঠি ািায় আপিার আমবদি পাঠামবি িা। 

আপিার আমবদি স্বাক্ষর  রার  থা েমি রাখমবি।

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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সাপ্লিমেন্টাল প্লিউপ্লিশি অ্যাপ্লসস্ট্যান্স প্রাগ্রাে (SNAP) সুবিধািলীর 
আবিদন্/পণূঃপ্রত্যয়ন্ 
আমবদমির তথয 
SSN: ____________________________________ জন্ম ত্াবরি: ______________________________________ 

আপিার িাে (স্টশ্ি, প্রথম, মোম্ের আিযক্ষর): _______________________________________________________________________ 

প্লদমির প্ াি িম্বর (গুবল) (এনরয়ো স্টর্োি সহ): _______________________________________________________________________ 

বাপ্ল়ির ঠি ািা (রোস্তো, অযোপোটক ম্মন্ট #): ___________________________________________________________________________ 

শহর, রাজয, বজপ পকাড: _______________________________________________ 

প্লিঠি পাঠামিার ঠি ািা (যনি নিন্ন হয়): ___________________________________________________________________________ 
 

আপিার জাপ্লতগত পপ্লরিয়/জাবত্: সোর সাবথ োবি িযােয আচরর্ করা হয িার জিয এই িথয সংগ্রহ করা হয। আপিার উত্তর যস্বচ্ছািীি, এব্ং 
এটি আপিোর স্টযোগ্যেো ব্ো সুনব্যোব্ি়ীর পনরমোণ প্রিোনব্ে র্রম্ব্ িো। 

জাপ্লতগত পপ্লরিয়:  নহসপযানিক অথো লযাটিবিা?  হযাাঁ  িা 

জাপ্লত (স্টযগুনি প্রম্যোেয েোর সব্ র্টিম্ে িোগ্ নিি) 
 আবমনরকাি ইনন্ডযাি ো আলাস্কার আনি োসীন্দা  এনশ্যাি  কৃষ্ণাঙ্গ ো আনিকাি আবমনরকাি 
 হাওযাইবযর আনি োনসন্দা ো অিযািয পযানসন ক আইসলযান্ডার  যেিাঙ্গ 

 

 থয ভাষা: আপনি যে ভািায কথা েবলি িা িযা কবর আমাবির েলুি ____________________________________ 

আপপ্লি প্ল  এ জি োপ্ল ক ি িাগপ্লর :  হযাাঁ  িা 
আপপ্লি প্ল  প্লিউইয় ক  প্স্ট্মের বাপ্লসদা?  হযাাঁ  িা প্ াি  াউপ্লন্টমত আপপ্লি বাস  মরি? 
__________________________ 
 

আপিার প্ল  প্ াি প্লবমশষ পপ্লরপ্লিপ্লত আমে? (আপিোর স্টক্ষম্ে স্টযগুনি প্রম্যোেয স্টসগুনি সব্ নচনিে র্রুি।) 
 শ্ারীনরক/মোিনসর্ বব্র্িয  শ্রের্শ্নির বেকলয  িনৃিশ্নির বেকলয 
 যিাভািী প্রবযাজি  সাইি লযাঙ্গবুযজ প্রবযাজি  অিযািয: _________________________________ 

প্ উ প্ল  আপিাম  এই  েক সম্পরূ্ক  রমত সাহাযয  মরমে?  হযাাঁ  িা 
আপিাম  প্লযপ্লি সাহাযয  মরমেি তার িাে: ______________________________________________________. 
এপ্লরয়া প্ াড সহ তামদর প্ াি িম্বর: _____________________________________________________________ 

 

পাপ্লরবাপ্লর  তথয: 
োরা আপিার সাবথ োস কবরি িাবির িানলকাভুি করুি: 
 

িাম (স্টশ্ি, প্রথম, মোম্ের আিযক্ষর): ______________________________ যসাশ্াল নসনকউনরটি িম্বর (SSN): _______________________ 
জন্ম িানরখ:_______________________ 
নলঙ্গ:  পুরুি  িারী 
নলঙ্গ পনরচয (ঐনির্):  পুরুি  িারী  িি-ব্োইিোনর  X  ট্রান্সবজন্ডার 
নভন্ন পনরচয: __________________________________________________ র্থয িোিো: ________________________________________ 
 

িাম (স্টশ্ি, প্রথম, মোম্ের আিযক্ষর): ______________________________ যসাশ্াল নসনকউনরটি িম্বর (SSN): _______________________ 
জন্ম িানরখ:_______________________ 
নলঙ্গ:  পুরুি  িারী 
নলঙ্গ পনরচয (ঐনির্):  পুরুি  িারী  িি-ব্োইিোনর  X  ট্রান্সবজন্ডার 
নভন্ন পনরচয: __________________________________________ র্থয িোিো: ________________________________________ 
 

িাম (স্টশ্ি, প্রথম, মোম্ের আিযক্ষর): ______________________________ যসাশ্াল নসনকউনরটি িম্বর (SSN): _______________________ 
জন্ম িানরখ:_______________________ 
নলঙ্গ:  পুরুি  িারী 
নলঙ্গ পনরচয (ঐনির্):  পুরুি  িারী  িি-ব্োইিোনর  X  ট্রান্সবজন্ডার 
নভন্ন পনরচয: _________________________________________ র্থয িোিো: ________________________________________ 
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আপপ্লি বা আপিার বাপ্ল়ির অ্িয প্ উ প্ল  প্লিম্নপ্ললপ্লখত ধরমির আয় রাি হি? 
আময়র ধরি আময়র পপ্লরোর্  ত ঘি ঘি আয় হয় প্য বযপ্লি আয় রাি হমেি তার িাে 
যসাশ্যাল নসনকউনরটি    

SSI    

যপিশ্ি    

অেসরপ্রাপ্ত যসিার সুনেিাসমূহ    

কমণচানরর ক্ষনিপূরর্    

মজনুর    

Other    
 

আপনি নিভণ রশ্ীবলর পনরচেণার খরচ প্রিাি কবরি?  হযাাঁ  িা 
আপনি নক অিয যকাি নচনকৎসার খরচ যেমি যপ্রসনিপশ্ি, ওিোর িয র্োউন্টোর ওিুয, িোয়োম্ব্টিম্সর েিয প্রম্য়োেি সরব্রোহ, চশ্মো, িোৌঁম্ের িরচ, 
নহয়োনরং এইি ইেযোনির েিয অথক প্রিোি র্ম্রি?  হযাাঁ  িা 
আপনি প্রনি মাবস আপিার ভাডা ো েন্ধক োেি জিয কি অথণ প্রিাি কবরি? মোনর্ক ি িিোর _______________________ 
আপনি নিম্ননলনখিগুনলর যকািটির জিয অথণ প্রিাি কবরি: 
আনম আমার োনড উষ্ণ রাখবি অথণ প্রিাি কনর (স্টেি, গ্যোস, নব্িুযৎ ব্ো স্টপ্রোম্পি ইেযোনি) ব্ো অিযম্ির সোম্থ গ্রম র্রোর িরচ িোগ্ র্নর।  হযাাঁ  িা 
আনম গ্রীবে একটি এযার কনন্ডশ্িার েযেহার কনর, এব্ং আনম নব্িযুম্ের েিয অথক প্রিোি র্নর ব্ো অিযম্ির সম্ঙ্গ িরচ িোগ্ র্নর। 
আমার গ্রীবে েযেহার করার জিয একটি এযার কনন্ডশ্িার আবি, এব্ং আনম এটি ব্যব্হোর র্রোর েিয এর্টি নি পনরম্শ্োয র্নর।  হযাাঁ  িা 
আনম নেিযুৎ ো িযাবসর জিয অথণ প্রিাি কনর অথো অিযবির সাবথ এই খরচ ভাি কনর।  হযাাঁ  িা 
আনম যমাোইল য াি সানভণ স (নপ্র-স্টপইি স্টিোি িয়) সহ স্টিোি সোনিক ম্সর েিয অথক প্রিোি র্নর।  হযাাঁ  িা 

অ্িুমোপ্লদত রপ্লতপ্লিপ্লধ – আপনি এমি যকউ নেনি আপিার পানরোনরক পনরনস্থনি সম্পবকণ  অেিি িাবক অিুবমািি প্রিাি করবি পাবরি আপিার হবয 
SNAP এর েিয আমবদি করার জিয। এিাডাও আপনি আপিার পনরোবরর োইবরর কাউবক আপিার জিয খাোর নকিবি একটি অিুবমানিি প্রনিনিনি 
EBT র্োিক  পোওয়োর েিয অিুম্মোিি র্রম্ে পোম্রি। আপনি যনি র্োউম্র্ অিুম্মোিি র্রম্ে চোি েম্ব্ আপিোম্র্ অব্শ্যই নিনিেিোম্ব্ এটি র্রম্ে হম্ব্। 
নিম্চ ব্যনক্তর িোম, ঠির্োিো ও স্টিোি িম্বর মুনিে র্রোর মোযযম্ম আপনি েো র্রম্ে পোম্রি। যিি এর্েি অিুম্মোনিে প্রনেনিনয এর্টি প্রনেষ্ঠোম্ি ব্সব্োস 
র্ম্রি িো এমি SNAP পনরব্োম্রর পক্ষ স্টথম্র্ আম্ব্িি র্ম্রি, িখি অিুবমানিি প্রনিনিনি এেং স্ন্যাপ পনরোবরর একজি িানযত্বশ্ীল প্রাপ্তেযস্ক সিসয, 
উিয়ম্র্, এই পৃষ্ঠোর ি়ীম্চ স্বোক্ষর নব্িোম্গ্ সই র্রম্ে এব্ং েোনরি ব্সোম্ে হয়, যপ্লদ িা অিুবমানিি প্রনিনিনিবক নলনখিভাবে অিযথায িৃহস্থালীর দ্বারা 
নিনিণি করা হবযবি।  

আপপ্লি যপ্লদ  াউম  অ্িুমোদি  রমত িাি, ত্াহবল িযবির ন্াম্, ঠিকান্া এিং পেবলবফান্ ন্ম্বর বপ্রন্ট করুন্ এিং ন্ীবচ সই 
করুন্। 

িাে: ____________________________________________________________________________________ 

ঠি ািা:_________________________________________________________________ প্ াি:_____________________ 

 এই োক্সটি যচক করুি েনি আপনি চাি আপিার অিুবমানিি প্রনিনিনি একটি EBT র্োিক  পোি আপিোর েিয িোিয স্টর্িোর েিয। 

আপিার আমবদি গ্রহর্  রমত পারার জিয, আপন্াবক অিশ্যই বন্বচ সই করবত্ এিং ত্াবরি িসাবত্ হবি 

রতযয়ি: এই আমবদিটি স্বাক্ষর  রার োধযমে, আনম নমথযোচোম্রর র্োরম্ণ শ্োনস্তর সোম্পম্ক্ষ প্রেযয়ি র্রনে স্টয এই আম্ব্িম্ির পৃষ্ঠো 4 - 6 এ ব্নণকে 
“অনযর্োরসমযহ ও িোনয়ত্ব” পম়্েনে (অথব্ো আমোম্র্ পম়্ে স্টশ্োিোম্িো হম্য়ম্ে) এব্ং আনম েো বু্ম্েনে এব্ং েোর সোম্থ সহমে, এব্ং আনম এই আম্ব্িম্ি স্টয উিরগুনি 
প্রিোি  মরপ্লে এবং প্ াি অ্প্লতপ্লরি দপ্লললাদী যা আপ্লে প্লবভাগম  ভপ্লবষযমত রদাি  রব তা সঠি  এবং সম্পরূ্ক হমব আোর সমবকাত্তে জ্ঞাি অ্িুযায়ী। আপ্লে 
আোর রাথপ্লে  ভাষায় স্ন্যাপ প্পিাপ্লি সত ী রর্ পম়িপ্লে, এটো আমোর র্োম্ে প়েো হম্য়ম্ে ব্ো এটো আমোর েিয ব্যোিযো র্রো হম্য়ম্ে। আনম এও প  ্ রতযয়ি 
 প্লর প্য আোর SNAP পনরব্োম্রর সর্ি সিসয যোরো SNAP সুনব্যোব্ি়ীর েিয অিুম্রোয র্রম্েি েোরো হয় মোনর্ক ি িোগ্নরর্ অথব্ো অ-িোগ্নরর্ যোম্ির অনিব্োসি 
নিনে সন্তুষ্টেির্। 

অ্িুগ্রহ  মর 4-6 পষৃ্ঠাগুবল পদিুন্ োবত্ “স্ন্যাপ পপন্াবি সত্কীকরণ” এিং আপন্ার “অবধকার এিং দাবয়ত্বগুবল” রময়মে। 

আমবদি রপ্লিয়া সম্পরূ্ক  রমত িীমি আপিার স্বাক্ষর রময়াজি। 

আমবদি ারীর স্বাক্ষর: ____________________________________________________ তাপ্লরখ: ____________________ 

অ্িুমোপ্লদত রপ্লতপ্লিপ্লধর স্বাক্ষর: ________________________________________________ ত্াবরি: _____________________ 
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আমবদি  েকটি সম্পরূ্ক  রার প্লিমদক শাবলী 
• েিগুনল পাবরি প্রবের উত্তর যিওযার যচিা করুি। 
• আবেিি  বমণর 1 পৃষ্ঠোয় আপিোর স্টটনিম্িোি িম্বর নিিুি স্টযিোম্ি সপ্তোম্হর নিিগুনিম্ে আপিোর সোম্থ স্টযোগ্োম্যোগ্ র্রো যোম্ব্ অথব্ো 

স্টযিোম্ি আপিোর েিয স্টর্োি ব্োেক ো েো়েো স্টযম্ে পোম্র। 
• আপিার আমবদি  েক জো প্দওয়ার আমগ আপিার িাে স্বাক্ষর  রার  থা েমি রাখমবি। 
• পরেিী পৃষ্ঠাগুনলবি অনিকার ও িানযবত্বর অন্তভুণ ি যিাটিশ্ এেং SNAP স্টপিোনিr সের্ীর্রণ প়েম্ে িুিম্ব্ি িো। 
• আপপ্লি আপিার িাে এবং ঠি ািা সােমি ভমর এবং প্লপেমি আপিার সই  মর এ টি অ্সম্পরূ্ক আমবদি দাপ্লখল  রমত পামরি 

এবং আমবদমির অ্বপ্লশি অ্ংশ  মর সম্পরূ্ক  রমত পামরি। এই িূযিতে তথযটি আপিার আমবদি দাপ্লখল  রার তাপ্লরখ রপ্লতষ্ঠা 
 রমব। 

• আপপ্লি প্য তাপ্লরমখ আমবদি  মরমেি প্সই তাপ্লরমখ প্লপপ্লেময় প্লগময় SNAP সুবিধা কােযকর করা হবি। 

অ্বশযই আপিার সাক্ষাৎ ার প্লিমত হমব: আপিার আবেিি প্রাপ্ত হবল আমরা িা পেণাবলাচিা করে এেং আপিার আবেিবি যে িথয 
প্রিাি কবরবিি িা নিবয আবলাচিা করবি আপিার সাবথ যোিাবোি করে। 

দ্রিবয: েনি আমরা আপিার সাবথ যোিাবোি করবি িা পানর, আপনি এর্টি নিযকোনরে স্টিোি ইন্টোরনিউম্য়র েিয এর্টি নচঠি পোম্ব্ি। 

আপিাম  অ্বশযই যািাই রর্ জো প্লদমত হমব: আপিার সাক্ষাৎকাবরর সময, আমরো ব্যোিযো র্রব্ SNAP সুনব্যোব্ি়ী পোওয়োর েিয 
আপিোম্র্ র়্ী র়্ী যোচাইকরর্ এেং িথয প্রিাি করবি হবে। আমরা আপিাবক োচাইবযর জিয যে নেিবযাপকরর্গুবলা সরেরাহ করবি হবে 
িার সাবথ একটি যচকনলস্ট পাঠাে। আপিার আবেিিপত্র আমাবির প্রাপ্ত হওযার িানরখ যথবক 30 নিি পোম্ব্ি আমোম্ির স্টয যোচোইর্রণ 
প্রম্য়োেি েো প্রিোি র্রোর েিয। যনি আপিোর এই িনথগুম্িো যপবি অসুনেিা হয িাহবল আমাবির সাহােয চাইবি ভুলবেি িা। 

প্লসদ্ধান্ত: আপনি 30 নিম্ির মম্যয আপিোর আম্ব্িম্ির নব্িম্য় স্টিওয়ো নসদ্ধোন্ত প্রোপ্ত হম্ব্ি। 

আোম  প্ল  প্ল  যািাই রর্ জো প্লদমত হমব? 

SNAP সুনব্যোর েিয আম্ব্িি র্রোর সময় আপিোর স্টয পিগুনি প্রম্য়োেি হম্ব্, এগুনি েোর মম্যয স্টব্নশ্রিোগ্। 

• পপ্লরিয় যা আপিার িাে এবং ঠি ািা প্দখায়: 
• আপিার যকাবিা ঠিকািা িা থাকবল িযা কবর আমাবির জািাবেি। 
• আময়র রোর্। 
• সুবির আবযর পনরমার্ এেং যপবমি নিবকাবযনন্স সহ অনজণ ি আবযর একটি অযাওযার্ণ  যল ার ো র্াইবরক্ট নর্বপানজ  যস্ট বমি। 

আপনি েনি কমণরি হি, েোহম্ি আপিোর স্টশ্ি চোর সপ্তোম্হর স্টপ েোব্স, িোইম্রক্ট নিম্পোনেট স্টেটম্মন্ট ব্ো স্টচম্র্র র্নপ েমো নিি। 
• আমবদি ারী সব সদমসযর সশাল প্লসপ্ল উপ্লরটিিম্বর। 
• অ্-ন্াগবরক বিবত্র প্রম্াণ- আপনি েনি িািনরক িা হি, েোহবল আইিসম্মি অ-িোগ্নরর্ নিনের প্রমোণ প্রিোি র্রুি। 
• প্লিপ্লদক ি প্ল েু বযময়র রোর্: েনিও ঐনচ্ছক, যনি আপনি নিম্ননিনিেগুনির এর্টিরও প্রমোণ প্রিোি র্ম্রি, েোহম্ি আপিোর SNAP 

সুনব্যোব্ি়ী স্টব্নশ্ হম্ে পোম্র। 
• প্লিপ্ল ৎসার খরি- আপনি ো আপিার পনরোবরর কাবরা েযস েনি 60 ব্ের ব্ো েোর স্টব্শ্ঃী হয ো িার একটি প্রিযনযি অক্ষমিা 

থাবক, পবক  যথবক যিওযা নচনকৎসারখরচ অেশ্যই োচাই করাবি হবে স্বাস্থয েীমার যকা-স্টপম্মন্ট ব্ো নপ্রনময়োম্মর রনসি, ব্ো 
স্টিিচোম্রর েিয রনসি, চশ্মো, নহয়োনরং এইিস, নহয়োনরং এইম্ির ব্যোটোনর, স্টপ্রসনক্রপশ্ি ওিুয, নচনর্ৎসম্র্র স্টপ্রস্ক্রোইব্ র্রো ব্যথো 
র্মোম্িোর ওিুয ব্ো ওিোর িয র্োউন্টোর ড্রোগ্, এব্ং নচনর্ৎসো পনরম্িব্োয় যোওয়ো আসোর েিয পনরব্হম্ণর িরচ। 

• প্লশশু সহায়তার প্পমেন্ট- নশ্শু সহাযিার যপবমি ো আপনি প্রিাি কবরি এমি কাবরা জিয নেনি আপিার সাবথ থাবকি িা, 
েোর প্রমোণ, স্টযমি আিোিম্ের িনথ, এব্ং প্রিোি র্রো অম্থকর পনরমোণ। 

 
এিাডাও আপিার িীবচর খরচগুনলর যকািটি আবি নকিা আমাবির েলুি (এটি ঐনির্, নর্ন্তু এগুম্িো আপিোর SNAP সুনব্যোব্ি়ী আম্রো 
স্টব্নশ্ র্রম্ে পোম্র): 

1. আবাসমির খরি: ভাডা ো েন্ধকীর যপবমি, নরম্য়ি এম্েট টযোে, ব্ো গ্ৃম্হর মোনিম্র্রব়্ীমো। 
2. ইউটিপ্ললটিসেূহ: শীতাতপ প্লিয়ন্ত্রমর্র খরি, িৃহ উষ্ণ রাখার যিল, গ্রম েিয গ্যোস, র্োঠ ব্ো র্য়িো, রোন্নোর েিয গ্যোস, নব্িযুৎ, 

স্টটনিম্িোি (স্টমোব্োইি স্টিোি সহ), ব্ো অিযোিয ইউটিনিটির িরচ স্টযমি পোনি, নির্োনশ্, ব্ো আব্েক িো নিষ্পনির পনরম্িব্ো। 
3. প্লিভক রশীমলর পপ্লরিযকার খরি: ইি-স্টহোম ব্ো আউট অি স্টহোম স্টর্য়োর। 
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প্ললঙ্গ এবং প্ললঙ্গ পপ্লরিয়: নিউ ইযকণ  যস্ট  নিনিি কবর যে, আপিোর নিঙ্গ, আপিোর নিঙ্গ পনরচয়, ব্ো আপিোর অনিব্যনক্ত নিনব্কম্শ্ম্ি, 
আপনি স্টযি সুনব্যোগুনি পোওয়োর অনযর্োর়ী হি। আপিোম্র্ অব্শ্যই আপিোর নিঙ্গ পনরচয়সহ ব্োন়ের সর্ম্ি স্টর্ পুরুি স্টর্ মনহিো েোর 
ব্ণকিো নরম্পোটক  র্রম্ব্ি। আপনি এিোম্ি স্টয নিঙ্গ নিনিেিোম্ব্ প্রনিবেিি কবরবিি িা অেশ্যই মানকণ ি েুিরাবে সামানজক সুরক্ষা প্রশ্াসবির 
 াইবলর স্বরূপ হওযা উনচি। আপিার অযানিবকশ্ি প্রনিযা করার জিয আপনি যে নলঙ্গ প্রনিবেিি কবরবিি িার প্রবযাজি। এটি আপনি 
যে সুনেিা কার্ণ  যপবি োবচ্ছি যসখাবি যলখা থাকবে িা অথো অিয যকাি সািারবর্র জিয উনু্মি এমি যকাবিা িনথবি থাকবে িা। 

নলঙ্গ পনরচয হল আপনি আপিাবক কীভাবে যিবখি এেং আপনি আপিাবক কী েবল র্াবকি। আপিার নলঙ্গ পনরচয আপিার জবন্মর সময 
নিিণানরি নলবঙ্গর স্বরূপ ো নভন্ন হবি পাবর। এই আবেিবির জিয নলঙ্গ পনরচয প্রবযাজিীয িয। েনি আপিার নলঙ্গ পনরচয ো আপিার 
পনরোবরর অিয কারও নলঙ্গ পনরচয আপিার নরবপাব ণ  েনর্ণি নলবঙ্গর যথবক নভন্ন হয এেং আপনি আপিার ো যসই েযনির নলঙ্গ পনরচয 
প্রিাি করবি চাি িাহবল “পুরুি” (Male), “মনহিো” (Female) “িি-ব্োইিোনর” (Non-Binary), “X” (“X”), “ট্রোন্সম্েন্ডোর” 
(Transgender) ব্ো “নিন্ন পনরচয়” (Different Identity) মুনিে র্রুি নিম্চ স্টিওয়ো েোয়গ্োয়। আপনি যনি “নিন্ন পনরচয়” 
মুিণ র্ম্রি, েোহম্ি আপনি স্টসই ব্যনক্তর পনরচয় আরও ব্ণকিো র্রম্ে পোম্রি যো নিম্চ প্রিোি র্রো িোম্ি। এই েথয প্রিোি স্টস্বিোমযির্। 
ব্যনক্তব্ম্গ্কর আম্ব্িি র্রো ব্ো পাওযা সুনেিাগুনলর স্তরবক এটি প্রভানেি করবে িা। 

SNAP পপন্াবির সত্কীকরণ — SNAP এর েিয আপিোর আম্ব্িম্ির সোম্থ সপনর্ক ে আপিোর প্রিোি র্রো স্টয স্টর্োম্িো েথয স্টিিোম্রি, 
স্টেট এব্ং িোি়ীয় র্মকর্েক োম্ির দ্বোরো যোচোই র্রো হম্ব্। স্টর্োম্িো েথয িুি হম্ি, আপিোর SNAP প্রেযোহোর র্রো হযি পাবর। েনি আপনি 
যজবিশুবি ভুল িথয প্রিাি কবরি, যো সুনব্যোব্ি়ীর স্টযোগ্যেোম্র্ ব্ো স্টব্নিনিম্টর পনরমোণম্র্ প্রিোনব্ে র্ম্র, েোহম্ি স্টি েিোনর আইম্ির 
অয়ীম্ি আপিোর নব্চোর হম্ে পোম্র। এমি স্টর্উ নযনি স্টপ্রোম্ব্শ্ম্ির ব্ো েোনমম্ির এর্টি শ্েক িঙ্ঘি র্রম্েি ব্ো নব্চোর, স্টহিোেে ব্ো আটর্ 
থোর্ো এ়েোম্ে পোনিয়যঃ যেডাবচ্ছি যকাবিা অপরাবির জিয, এব্ং সনক্রয়িোম্ব্ আইি ব্িব্ের্োর়ীর দ্বোরো েোম্র্ স্টিোৌঁেো হম্ি, েোরো SNAP 
সুনব্যো পোওয়োর স্টযোগ্য িি। 

েনি SNAP পনরব্োম্রর স্টর্োম্িো সিসয ইিোরৃ্ে স্টপ্রোগ্রোম িঙ্ঘি (Intentional Program Violation, IPV) র্ম্রম্েি ব্ম্ি প্রমোণ পোওয়ো যোয়, 
েোহম্ি স্টসই সিসয SNAP সুনব্যো স্টথম্র্ নিম্ম্নোক্ত সমম্য়র েিয ব্নিে হম্ব্ি: 

• প্রথম SNAP-IPV-র েিয 12 মোস; 
• নদ্বিীয SNAP-IPV-র েিয 24 মোস; 
• প্রথম SNAP-IPV-র েিয 24 মোস, আিোিম্ের রোম্য়র নিনিম্ে স্টয সংনিষ্ট ব্যনক্ত SNAP সুনব্যো ব্যব্হোর র্ম্রম্েি ব্ো প্রোপ্ত 

হম্য়ম্েি স্টর্োি নিয়নিে পিোথকযঃর নেিবযর সাবথ সম্পনকণ ি যলিবিবির যক্ষবত্র। (অনব্য ওিুয ব্ো নিনিকষ্ট নর্েু ওিুয যোর েিয 
িোক্তোম্রর স্টপ্রসনক্রপশ্ি প্রম্য়োেি।) 

• 120 মোস যনি স্টিিো যোয় স্টয আপনি স্টর্ ব্ো স্টর্োথোয় থোম্র্ি স্টস সপম্র্ক  এর্টি প্রেোরণোমযির্ নব্ব্ৃনে নিম্য়ম্েি এর্োনযর্ SNAP 
সুনব্যো পোওয়োর েিয এর্ সোম্থ, যনি িো িোয়়ীিোম্ব্ এর্টি েৃে়ীয় IPV-র েিয অম্যোগ্য নিযকোনরে হম্য় থোম্র্ি; 

• উপরন্তু, এর্টি আিোিে অনেনরক্ত 18 মোম্সর েিয SNAP-এ অংশ্গ্রহণ র্রো স্টথম্র্ এর্েি ব্যনক্তম্র্ নিনিদ্ধ র্রম্ে পোম্রি। 
• একজি েযনিবক স্থাযীভাবে অবোিয য ানিি করা: 
• প্রথম SNAP-IPV; স্টর্োম্িো আিোিে SNAP সুনব্িােলী আবেযাস্ত্র, স্টগ্োিোব্োরুি ব্ো নব্ম্ফোরর্ িব্য ক্রয় অন্তিুক ক্ত এমি স্টিিম্িম্ি 

ব্যব্হোর ব্ো গ্রহণ র্রো হম্ি ব্ম্ি েোর প্রমোম্ণর উপর নিিক র র্ম্র। 
• পাচাবরর অনভবোবি যকাবিা আিালি-র্েৃক র্ স্টিোি়ী সোব্যস্ত র্রোর উপর নিনি র্ম্র প্রথম SNAP-IPV 500 মোনর্ক ি িিোম্রর ব্ো 

েোর স্টব্নশ্ সম্মনঃনলি পনরমার্ SNAP সুনব্যো (পোচোম্রর অন্তিুক ক্ত অনব্য ব্যব্হোর, িোিোন্তর, অনযগ্রহণ, পনরব্েক ি ব্ো SNAP 
অিুম্মোিি র্োিক  ব্ো অযোম্েস নিিোইস র্োম্ে থোর্ো); 

• নদ্বিীয SNAP-IPV; স্টর্োম্িো আিোিে SNAP সুনব্যোব্ি়ী স্টর্োি নিয়নিে পিোম্থকর স্টিিম্িম্ি ব্যব্হোর ব্ো গ্রহণ র্রো হম্ি ব্ম্ি স্টপম্ি 
িার উপর নিভণ র কবর। (অনব্য ওিুয ব্ো নিনিকষ্ট নর্েু ওিযু যোর েিয িোক্তোম্রর স্টপ্রসনক্রপশ্ি প্রম্য়োেি।) 

• সকল িৃিীয SNAP-IPV ইিোরৃ্ে স্টপ্রোগ্রোম্মর িঙ্ঘি। 

জ্ঞািসাবর েযেহার, িোিোন্তর, অনযগ্রহণ, পনরব্েক ি ব্ো SNAP অিুম্মোিি র্োিক  রোিো ব্ো অযোম্েস নিিোইস রোিোর অপরোম্যর জিয যিািী 
সােযস্ত যকাি েযনির 20 ব্েম্রর র্োরোব্োস ব্ো 250,000 িিোর পযকন্ত েনরমোিো ব্ো উিয় িম্ে র্রো হম্ে পোম্র। প্রম্যোেয স্টিিোম্রি ও 
রোম্েযর আইম্ির অয়ীম্ি স্টসই ব্যনক্তর নব্চোর হম্ে পোম্র। 

 

 

 

LDSS-5166-BN (Rev. 9/20) নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অি স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্েব্যোনিটি অযোনসসটযোন্স 

আপিাবক SNAP এর েিয অম্যোগ্য পোওয়ো স্টযম্ে পোম্র ব্ো এর্টি IPV র্ম্রম্েি ব্ম্ি পোওয়ো স্টযম্ে পোম্র যনি: 

• আপনি একটি নমথযা ো নেভ্রানন্তকর নেেৃনি, ব্ো িুি প্রনেনিনযত্ব, েথয স্টগ্োপি র্ম্রি ব্ো িো েোিোি স্টযোগ্যেো অেক ম্ির েিয ব্ো আম্রো 
সুনব্যো পোওয়োর েিয; ব্ো 
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• ইচ্ছাকৃিভাবে পর্য খানরজ করা এেং আমািি পনরমাবর্র জিয কবিইিার য রি নিবয িিি প্রানপ্তর অনভপ্রাবয SNAP সুনব্যোব্ি়ী সম্বনিে 
স্টর্োম্িো পণয ক্রয় র্রো; ব্ো 

• SNAP সুনেিা, অিুম্মোনিে র্োিক  ব্ো ইম্ির্ট্রনিে স্টব্নিনিট ট্রোন্সিোর (Electronic Benefit Transfer, EBT) নসম্েম্মর অংশ্ নহম্সম্ব্ 
পুিরোয় ব্যব্হোর র্রো যোয় এমি িনথর ব্যব্হোর, উপিোপিো, িোিোন্তর, নিম্ের েিয সংগ্রহ র্রো, গ্রহণ র্রো, প্রনক্রয়োর্রণ র্রোর উম্েম্শ্য 
এমি স্টর্োম্িো র্োে র্রো ো করার যচিা করা ো য র্াবরল ো যস্ট  আইবির লঙ্ঘি নহবসবে ির্য করা হয। 

• উপরন্তু, নিম্ম্নোক্ত র্োেগুম্িো অিিুম্মোনিে এব্ং এসব্ র্োম্ের িম্ি আপিোম্র্ SNAP সুনব্যো প্রোনপ্তর অম্যোগ্য গ্ণয র্রো হম্ে পোম্র 
এব্ং/অথব্ো েনরমোিো ব্ো শ্োনস্ত প্রিোি র্রো হম্ে পোম্র: 

• এমি EBT র্োিক  আপিোর ব্যব্হোর করা ো আপিার কাবি থাকা যেগুনল আপিার িয ো োর েযেহাবর কার্ণ  মানলবকর অিুমনি যিই 
অথো 

• অযালবকাহল ো নসিাবরব র মবিা খািয িয এমি েস্তুগুনল যকিার যক্ষবত্র SNAP সুনব্যো ব্যব্হোর র্রো অথব্ো পযম্ব্কই স্টক্রনিম্ট স্টর্িো িোম্িযর 
েিয অথক প্রিোি র্রো অথব্ো 

• অিয কাউবক িিি, আগ্নযঃযাস্ত্র, স্টগ্োিোব্োরুি ব্ো নব্ম্ফোরর্, ব্ো মোিম্র্র নব্নিমম্য় আপিোর ইম্ির্ট্রনির্ স্টব্নিনিট ট্রোন্সিোর (EBT) র্োিক  
ব্যব্হোর র্রম্ে স্টিওয়ো, অথব্ো যোরো SNAP পনরব্োম্রর সিসয িয় এমি ব্যনক্তব্ম্গ্কর েিয িোব্োর ক্রয় র্রম্ে স্টিওয়ো। 

ওভারমপমেন্ট –েনি আপনি আপিার ো পাওযা উনচৎ িার যচবয যেনশ্ SNAP সুনব্যোব্ি়ী পোি (ওিোরম্পম্মন্ট), আপিোম্র্ অব্শ্যই ব্ো়েনে 
সুনব্যোব্ি়ী স্টিরে নিম্ে হম্ব্। যনি আপিোর মোমিোটি চিমোি হম্য় থোম্র্ েোহম্ি আমরো আপিোর প্রোপয িনব্িযম্ের SNAP সুনব্যো স্টথম্র্ অনেনরক্ত 
স্টপম্মন্টটি স্টিরে স্টিব্। যনি আপিোর স্টর্স ব্ন্ধ হম্য় যোয়, েোহম্ি আপিোম্র্ আপিোর অযোর্োউন্টযঃ অেনশ্ি যকাবিা অেযেহৃি SNAP সুনব্যো 
নিম্য় ওিোরম্পম্মন্ট পনরম্শ্োয র্রম্ে পোম্রি, অথব্ো আপনি িগ্ম্ি পনরম্শ্োয র্রম্ে পোম্রি। 

েনি আপিার একটি ওভারবপবমি থাবক ো য রি যিওযা হযনি, েোহম্ি েো স্টিিোম্রি সরর্োম্রর স্বয়ংনক্রয় সংগ্রহসহ সংগ্রম্হর েিয স্টরিোর র্রো 
হম্ব্। স্টিিোম্রি সুনব্যো (স্টযমি যসাশ্াল নসনকউনরটি) এব্ং টযোে নরিোন্ড যো আপনি পোওয়োর স্টযোগ্য েো ওিোরম্পম্মন্ট স্টিরে স্টিওয়ো হম্ে পোম্র। 
এেো়েোও ঋণটি প্রনক্রয়োর্রণ চোম্েক র অন্তিুক ক্ত র্রো হম্ব্। 

আপিার EBT অযোর্োউন্ট স্টথম্র্ অপসোনরে স্টর্োম্িো SNAP সুনব্যোব্ি়ী ব্েক মোি ওিোরম্পম্মন্ট র্মোম্ে ব্যব্হোর র্রো হম্ব্। আপিনঃ েনি আোর SNAP 
এর েিয আম্ব্িি র্ম্রি, এব্ং আপনি স্টয টোর্ো যোর র্ম্রম্েি েো পনরম্শ্োয িো র্ম্র থোম্র্ি স্টসম্ক্ষম্ে আপনি সুনব্যোব্ি়ী পুিরোয় স্টপম্ে শুরু র্রম্ি 
আপিোর SNAP সুনব্যো র্ম্ম যোম্ব্। আপনি যেটুকু র্ম সুনব্যো পোম্ব্ি ওই সময় আপিোম্র্ েো েোনিম্য় স্টিওয়ো হম্ব্। 

সম্মপ্লত – আনম েুঝবি পারনি এই আবেিি  বমণ স্বাক্ষর প্রিাবির মািযবম আনম স্বীকার করনি যে নিউ ইযকণ  যস্ট  অন স অে য বম্পারানর অযান্ড 
নর্জযানেনলটি অযানসস যাি (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) ব্ো আমোর িোি়ীয় সোমোনের্ পনরম্িব্ো 
নিনির্ র্েৃক র্ আনম স্টয সর্ি েথঃ ে নিবযনি িা োচাই ো নিনিি করার জিয যে যকাবিা িিবন্ত আনম সম্মি হনচ্ছ অথো িারা আমার 
SNAP সুনব্যো প্রোনপ্তর আম্ব্িম্ির সোম্থ সংনিষ্ট অিয স্টয স্টর্োম্িো নব্িয় নিনিে র্রম্েও েিন্ত র্রম্ি েোম্েও আমোর সম্মনে রম্য়ম্ে। যনি 
অনেনরক্ত েথয প্রম্য়োেি হয় আনম েো প্রিোি র্রম্ব্ো। এেো়েোও আনম SNAP সুনব্যোর মোি নিয়িণ পযকোম্িোচিোর ব্যোপোম্র স্টেট ও স্টিিোম্রি 
র্মকর্েক োম্ির সোম্থ সহোয়েো র্রম্ব্ো। 

আনম েুবঝনি যে এই আবেিি/প্রেযয়িপম্ে স্বোক্ষর প্রিোম্ির মোযযম্ম আনম স্টয সব্ েথয নিম্য়নে েো যোচোই ব্ো নিনিে র্রোর েিয েিন্ত র্রম্ে 
এব্ং এই সপনর্ক ে স্টয স্টর্োম্িো অিুম্মোনিি সরকানর সংস্থা োরা যহাম এিানজণ  অযানসস যাি যপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program, 
HEAP)-এর সোম্থ সংনিষ্ট, েোম্ির অিয স্টয স্টর্োম্িো েিম্ন্তর সোম্থ আনম সম্মে আনে। আনম আম্রো সম্মনে প্রিোি র্রনে স্টয, এই িরিোম্স্ত প্রিি 
েথযসমযহ আব্হোওয়ো সহোয়েো র্মকসযনচ (weatherization assistance programs) ও আমোর জ্বোিোি়ী স্টর্োপোনির নিম্ন আম্য়র র্মকসযনচসমযম্হর 
সহোয়েোর স্মোরর্ নহম্সম্ব্ র্োে র্রম্ব্। আনম বু্ম্েনে স্টয আমোর ব্োন়ের জ্বোিোি়ী নব্ম্ক্রেোম্ির HEAP এর িনিম্ির সোম্থ যোচোই র্রোর েিয রোেয 
আমোর স্টসোশ্োি নসনর্উনরটি িম্বর ব্যব্হোর র্রম্ব্। এই অিুম্মোিিটিবি আমার োনডর জ্বালািী নেবিিাবির (আমোর ইউটিনিটিসহ) স্টর্োি নিনিকষ্ট 
পনরসংিযোিগ্ে েথয প্রর্োশ্ র্রোর অিুমনে স্টিওয়ো হম্য়ম্ে, যোর মম্যয রম্য়ম্ে, নর্ন্তু এম্েই স়ীনমে িয়, আমোর ব্োনিকর্ নব্িযুৎ ব্যব্হোর, নব্িযুৎ 
িরচ, জ্বোিোি়ী িরচ, জ্বোিোি়ীর প্রর্োর, ব্োনিকর্ জ্বোিোি়ীর িরচ এেং যপবমি ইনিহাস নিম্ন আবযর যহাম এিানজণ  সহাযিা যপ্রাগ্রাম (Low Income 
Home Energy Assistance Program, LIHEAP) র্মকক্ষমেো পনরমোম্পর উম্েম্শ্য অিোয়়ী ও অক্ষমেো সহোয়েো অনিস (Office of Temporary 
and Disability Assistance), িোি়ীয় স্টসোশ্যোি সোনিক ম্সস স্টেলা (Social Services District) এব্ং মোনর্ক ি যুক্তরোে স্বোিয ও মোিব্ স্টসব্ো 
নব্িোম্গ্র (Department of Health and Human Services) র্োম্ে। 
প্গাপি প্ব ারত্ব বীো (Unemployment Insurance, UI) ত্েয প্রকাবশ্র জন্য সম্মবত্ - অিোয়়ী ও অক্ষমেো সহোয়েোর্োর়ী নিউ ইয়র্ক  স্টেট 
অন স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) এর র্োম্ে স্টব্র্োরত্ব ব়্ীমো (Unemployment Insurance, UI) -এর 
উম্েম্শ্য শ্রম িপ্তর (Department Of Labor, DOL) দ্বোরো পনরচোনিে স্টর্োিও স্টগ্োপি়ীয় েথয প্রর্োশ্ র্রোর েিয আনম নিউইয়র্ক  স্টেট 
নিপোটক ম্মন্ট অব্ স্টিব্োর (DOL)স্টর্ অিুম্মোিি র্রনে। এই েথয UI সুনব্যো িোব়্ী এব্ং মেনুর স্টরর্িক  অন্তিুক ক্ত র্ম্র। আনম বু্নে স্টয OTDA, 
স্টসোশ্যোি সোনিক স নিনিক্ট অনিসগুনিম্ে র্োযকরে স্টেট ও িোি়ীর সংিো র্মকচোর়ীম্ির সোম্থ, স্টযোগ্যেো প্রনেষ্ঠো ব্ো যোচোই র্রোর েিয এব্ং এই 
আম্ব্িম্ি যে SNAP স্টব্নিনিট পোওযার জিয আবেিি করা হবযবি িার যোিযিা নিিণারবির জিয এেং এমি সুনেিা যপবযনি নকিা ো আমার 
প্রাপয িয, েো নিযকোরি র্রোর েিয এই UI েথয ব্যব্হোর র্রম্ে পোম্রি। 
LDSS-5166-BN (Rev. 9/20) নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অি স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্েব্যোনিটি অযোনসসটযোন্স 

পপ্লরমষবা রদাি ারীমদর  ামে তথয র াশ  রা — আনম যসাশ্াল সানভণ স নর্সনট্রক্ট এেং নিউইযকণ  যস্ট বক জিসািারবর্র সহাযিা ো 
সম্পূরক পুনি সহাযিা যপ্রাগ্রাবমর সুনেিা সম্পনকণ ি িথয ভাি করার অিুমনি নিই ো আনম ো আমার পনরোবরর যে যকাি সিবসযর জিয 
আনম আইিি অিুবমািি প্রিাি করবি পানর, স্টর্োি রোেয ব্ো িোি়ীয় ঠির্োিঃার দ্বারা সরেরানহি যপ্রাগ্রাম প্রশ্াসবির সাবথ সম্পনকণ ি 
পনরবিো এেং যপবমিগুনলর জিয আমার যোিযিা োচাইবযর উবেবশ্য। এই িরবির যসোগুনলবি আমার ো আমার পনরোবরর সিসযবির 
চাকনর যপবি এেং েজায রাখবি সহাযিা করার জিয যিওযা চাকনরর স্থাি ো প্রনশ্ক্ষর্ যসোগুনল অন্তভুণ ি থাকবি পাবর, েম্ব্ এম্েই েো 
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স়ীমোব্দ্ধ িয়। 
SUA (স্ট্যান্ডাডয  ইউটিবলটি অযালাওবয়ন্স) – আনম েুনঝ যে SNAP প্রোপর্গ্ণ সুনিনিকষ্টিোম্ব্ স্টহোম এিোনেক  সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম (Home Energy 
Assistance Program, HEAP) এর স্টক্ষম্ে আয়গ্েিোম্ব্ স্টযোগ্য। যনি আনম চিনে মোম্স ব্ো িার আবির 12 মোম্স 20 মোনর্ক ি িিোম্রর স্টচম্য় 
স্টব্নশ্ স্টর্োম্িো HEAP সুনব্যো ব্ো অিয রর্ম এিোনেক  সহোয়েো স্টপ্রোগ্রোম্মর সুনব্যো িো পোই েোহম্ি এর্টি েযোন্ডোিক  ইউটিনিটি অযোিোওম্য়ন্স পোওয়োর 
েিয আমোম্র্ অব্শ্যই এর্টি নহটিং, এয়োর র্নন্ডশ্িোর ব্ো ইউটিনিটি ব্যম্য়র েিয আিোিোিোম্ব্ পনরম্শ্োয র্রবি হবে। 

পপ্লরবতক ি- আমার  িার কাজ প্রনি মাবস 80 ঘন্টোর নিম্চ পম়্ে যোয়, গ্িক োব্িোর অব্িো ব্ো ঠির্োিোর পনরব্েক ি সহ আমোর চোনহিো, আয়, সপনি, 
ে়ীব্িযোেোর ব্যব্িো, নিিক রশ়্ীি ব্যনেে সক্ষম প্রোপ্তব্য়স্ক (able-bodied adult without dependents, ABAWD) েযোটোসযঃর যকাি পনরেিণ ি 
সম্পবকণ  আনম এবজনন্সবক অ্প্লবলমম্ব জািাবি সম্মি হনচ্ছ, আমোর প্রনেম্ব্িম্ির প্রম্য়োেি়ীয়েো অিুসোম্র আমোর সম্ব্কোিম জ্ঞোি ব্ো নব্শ্বোম্সর নিনিম্ে। 

গৃহিাপ্ললর খরি প্লরমপােক /োচাই করার প্রবয়াজন্ — আনম েুঝবি পারনি যে আমার িৃহস্থালীবক নশ্শু পনরচেণা এেং ইউটিনলটির খরচ 
জািাবি হবে োবি এই খরবচর জিয একটি SNAP নিিোর্শ্ি পোওয়ো যোয়। আনম আরও ব্ুেম্ে পোনর স্টয আমোম্র্ িো়েো/ব্ন্ধর্ পনরম্শ্োয, 
সপনির টযোে, নব্মো, স্টমনিম্র্ি এব্ং পনরব্োম্রর ব্োইম্রর স্টর্োম্িো সিসযম্র্ পনরম্শ্োনযে নশ্শু সহাযিা েযযসমূবহর যক্ষবত্র এইসকল েযবযর 
SNAP র্েক ি পোওয়োর েিয আমোর পনরব্োরম্র্ অব্শ্যই এগুম্িোর ব্যোপোম্র নরম্পোটক  ও যোচোই র্রম্ে হম্ব্। আনম ব্ুনে স্টয উপম্রোক্ত 
িরচগুম্িো সপম্র্ক  নরম্পোটক /যোচোই র্রম্ে ব্যথকেো আমোর পনরব্োম্রর এমি এর্টি নব্ব্ৃনে নহম্সম্ব্ স্টিিো হম্ব্ যো নিম্িকশ্ র্রম্ব্ যযঃ, 
আনম/আমরো ঐ নরম্পোটক নব্হ়ীি/অযোচোইরৃ্ে িরম্চর েিয স্টযম্র্োম্িো স্টরয়োে স্টপম্ে চোই িো। এই িরচগুম্িোর েিয স্টযম্র্োম্িো স্টরয়োে আমোম্র্ 
SNAP এর েিয স্টযোগ্য র্রম্ে পোম্র ব্ো আমোর SNAP স্টব্নিনিট ব্ৃনদ্ধ র্রম্ে পোম্র। আনম ব্ুেম্ে পোনর স্টয আনম িনব্িযম্ে স্টযম্র্োম্িো 
সময় এইসর্ি ব্যয় নরম্পোটক /যোচোই র্রম্ে পোনর। এই স্টরয়োে পনরব্েক ি নরম্পোটিক ং এব্ং প্রনক্রয়োর্রণ পনরব্েক ম্ির নিয়ম অিুযোয়়ী িনব্িযে 
মোম্সর SNAP গ্ণিোর উপর নহসোব্ র্রো হম্ব্। 

SNAP-এর েিয আম্ব্িি র্রোর সময়, আনম ব্ুনে স্টয স্টসোশ্যোি সোনিক স নিনিক্ট আমোর আম্ব্িি েিন্ত র্রোর েিয আয় ও উপযুক্তেো 
যোচোই নসম্েম্মর র্োম্ে আমোর েথ্ে চাইবে ও েযেহার করবে এেং যকাবিা িারিময পাওযা যপবল অিয যকাবিা পনরনচি উৎস যথবক এই 
িথয োচাই করবি পারবে। আনম এটিও েুনঝ যে এই িরবির িথয আমার SNAP উপযুক্তেো এব্ং/অথব্ো আনম স্টর্োি পযকোম্য়র SNAP 
সুনব্যো পোম্ব্ো েো প্রিোনব্ে র্রম্ে পোম্র। 

প্গাপিীয়তা আইি প্লববৃপ্লত – পসাশ্াল বসবকউরপ্ল্টি িম্বর সংগ্রহ এবং বযবহার  রা (SSN) – SNAP এর সোম্থ সপনর্ক ে, SSN এর সংগ্রহ 
2008 সোম্ির িোিয ও পুনষ্ট আইি (Food and Nutrition Act of 2008) অিুযোয়়ী অিুম্মোনিে প্রনেটি পনরব্োম্রর সিম্সযর েিয। আমরো 
স্টয েথয সংগ্রহ র্রম্ব্ো েো এটি নিণকয় র্রম্ে ব্যব্হৃে হম্ব্ স্টয আপিোর পনরোর সহাযিা ো সুনেিা পাওযার জিয যোিয ো এখবিা 
যোিয নকিা। আমরা কনম্পউ ার মযানচং যপ্রাগ্রাবমর মািযবম এই িথয োচাই করবো। যপ্রাগ্রাবমর নিযমকািুি যমবি চবল হবচ্ছ নকিা িা 
পেণবেক্ষর্ করবি এেং যপ্রাগ্রাম েযেস্থাপিা করবিও এই িথয েযেহৃি হবে। সরকারী পরীক্ষার জিয এই িথয অিয যস্ট  ও য র্াবরল 
এবজনন্সবক এেং আইি প্রবযািকারী কমণকিণ াবির যিওযা হবি পাবর, আইম্ির হোে স্টথম্র্ পোিোম্ি এমি ব্যনক্তম্র্ যরোর েিয। পনরচয় যোচোই 
র্রম্ে, অনেক ে ও অিুপোনেক ে আয় শ্িোক্ত র্রোর স্টক্ষম্ে এই েথযোব্নি ব্যব্হোর র্রো হম্ব্। 

আপিার পনরোবরর নেরুবে একটি SNAP এর িোনব্র অনিম্যোগ্ উঠম্ি, SSN সহ আম্ব্িম্ির েথয স্টিিোম্রি ও স্টেট এম্েনন্সম্র্ স্টিওয়ো 
হম্ে পোম্র, এব্ং িোনব্ সংগ্রহ র্োম্ের েিয স্টব্সরর্োনর িোনব্ সংগ্রহ এম্েনন্সম্র্ও স্টিওয়ো হম্ে পোম্র। SNAP এর েিয আম্ব্িি র্রম্েি 
এমি র্োউম্র্এর্টি SSN প্রিোি র্রম্ে হম্ব্। অেযগ্য সিসযম্ির SSN-ও এভাবে সংিৃহীি ও েযেহৃি হবি পাবর। েনি আপনি ো যকউ 
নেনি আবেিি/পুিঃপ্রম্য়োগ্ এর েিয আম্ব্িি র্রম্েি েোর যনি SSN িো থোম্র্, এর্টি SSN এর েিয স্টসোশ্োি নসনর্উনরটি 
অযোিনমনিম্িশ্ম্ির (SSA.gov) র্োম্ে আম্ব্িি র্রম্ে হম্ব্। 

এইভাবে িথয েযেহার করা িাডাও আপিার িথয যহাম এিানজণ  অযানসবস্টন্স যপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program, HEAP) 
এর সুনব্যো প্রোপ্ত মোিুম্ির ব্যোপোম্র স্টেম্টর পনরসংিযোি বেনর র্রম্েও ব্যব্হৃে হম্ব্। মোি নিয়িম্ণ এব্ং িোি়ীয় স্টেিোগুনি ঠির্িোম্ব্ র্োে 
র্রম্ে নর্িো েো নিনিে র্রম্েও স্টেট এই েথয ব্যব্হোর র্ম্র। আপিোর শ্নক্ত সরেরাহকারী যক এেং িার প্রনি সঠিক যপবমি হবচ্ছ 
নকিা িা োচাই করবিও এটি েযেহৃি হবে। 
িাগপ্লর ত্ব/অবভিাসন্ স্ট্যাোস – আনম শ্পথ এেং/অথব্ো নিনিে র্রনে নমথযোচোম্রর েিয শ্োনস্তর সোম্পম্ক্ষ স্টয আনম আমোর এব্ং আমোর সোম্থ 
ব্সব্োসর্োর়ীম্ির িোগ্নরর্ত্ব এব্ং অনিব্োসি অব্িো সপম্র্ক  স্টয িথয প্রিাি কবরনি িা সিয এেং সঠিক। আনম েুঝবি পারনি যে SNAP এর 
েিয আম্ব্িির্োর়ীম্ির অনিব্োসি েযোটোস যোচোই র্রম্ে স্টয েথয আনম প্রিোি র্নর েো মোনর্ক ি যুক্তরোম্ের িোগ্নরর্ত্ব এব্ং অনিব্োসি 
পনরম্িব্োগুনির (United States Citizenship and Immigration Services) সোম্থ সেঃ েিা োচাইবযর জিয পরীক্ষা করা হবি পাবর। 
SNAP এর জন্য শুধু সমদহজি  হমল িািনরকত্ব িনথেে করবি হবে। 
আপিার আমবদি স্বাক্ষর  রার  থা েমি রাখমবি। 


