
LDSS-5004-BE (Rev.5/22) 

ইলেকট্রনিক বেনিনিট ট্রান্সিার (EBT) 

সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কর্ মসূনি (SNAP) এেং/অথো িগদ ভাতা (Cash Benefits) বপলত কীভালে আপিার বেনিনিট কার্ম েযেহার করলেি 

আপিার বেনিনিট কার্ম 

• আপনার কার্ডটি যখন ব্যব্হার করছেন না তখন আপনার কার্ড স্লিছে এব্ং একটি স্লনরাপদ স্থাছন রাখুন।

• আপনার কাছর্ডর স্লপেছন স্বাক্ষর করুন।

• আপনার কাছর্ডর পপেছনর কাছ া পর্ারায় স্লকেু স্ল খছব্ন না ব্া দাগাছব্ন না।

• আপনার কার্ডটি চুম্বছকর কাছে রাখছব্ন না।

• আপনার কার্ডটি যস্লদ ক্ষস্লতগ্রস্ত হয় ব্া পব্েঁছক যায়, তাহছ  এটিছক ব্দছ  পে ছত হছব্।

• আপনার কার্ডটি যস্লদ হাস্লরছয় যায়, চুস্লর হছয় যায় ব্া ক্ষস্লতগ্রস্ত হয়, তাহছ  আপনাছক অব্শ্যই প্রথছে EBT কাছটাোর পেব্ায় (EBT Customer Service) পোন করছত হছব্ 1-

888-328-6399 নম্বছর।

• পকাছয়ট® (Quest®) স্লচহ্নটি আপনার কাছর্ডর পপেছন পদখাছনা আছে।

আপিার নপি – আপিার নপি বগাপি রাখুি 

েযক্তিগত সিািকরণ িম্বলরর েযাপালর িতুি তথয 

পেই  করা ব্যক্তিগত েনািকরণ নম্বর (Personal Identification Number, PIN) নম্বর শুধু পেইেব্ EBT কার্ডধারীছদর জনয উপ েয হছব্ যাছদর বব্ধ পোশ্যা  স্লেস্লকউস্লরটি নম্বর পনই 

ব্া যস্লদ আপনার পকে ওয়াকডার স্লনণ ডয় কছর পয একটি পেই  করা PIN নম্বর আব্শ্যক। আপস্লন যস্লদ একটি পেই  করা PIN না পান, তাহছ  আপস্লন স্লনছচর পিা েুি নম্বছর পোন কছর 

একটি PIN স্লনব্ ডাচন করছত পারছব্ন: 1-888-328-6399। অনুগ্রহ কছর প্রক্তিয়াটি েম্পূণ ড করার জনয আব্শ্যক স্লনরাপত্তা তথয প্রদাছনর জনয প্রস্তুত থাকুন। 

PIN অথ ড হছ া ব্যক্তিগত েনািকরণ নম্বর। 

• আপনার PIN হছ া আপনার ইছ ক্ট্রস্লনক স্বাক্ষর। এছত চারটি (4) েংখযা রছয়ছে।

• আপনার PIN োড়া আপনার পব্স্লনস্লেি কার্ড কাজ করছব্ না।

• আপস্লন যস্লদ আপনার PIN েুছ  যান ব্া পযছকানও েেয় আপনার PIN পস্লরব্তডন করছত চান, 1-888-328-6399 নম্বছর পোন করুন। আপনাছক স্লনরাপত্তার জনয স্লব্ছশ্ষ স্লকেু

তথয স্লদছত ব্ া হছব্। এোড়াও আপস্লন পব্স্লশ্রোগ োোক্তজক পেব্া অস্লেে (Social Services Offices), চাকস্লরর পকন্দ্র (Job Centers) এব্ং SNAP পকছন্দ্র (SNAP Centers)

আপনার PIN পস্লরব্তডন করছত পারছব্ন। 

• আপস্লন যস্লদ একিানা চারব্ার আপনার PIN েু  কছরন, তাহছ  আপনার অযাকাউন্ট পছরর স্লদন পয ডন্ত  ক হছয় থাকছব্, এেনস্লক আপস্লন একটি নতুন PIN স্লনব্ ডাচন করছ ও।

• কখছনা আপনার কার্ড ব্া কার্ড স্লিছে আপনার PIN স্ল ছখ রাখছব্ন না।

• কখছনা কাউছক, এেনস্লক একজন পদাকাছনর কযাস্লশ্য়ারছকও পেস্লশ্ছন আপনার PIN স্লদছত পদখছত স্লদছব্ন না।

• কখছনা কাউছক আপনার PIN স্লদছব্ন না। যস্লদ পকানও ব্যক্তির কাছে আপনার কার্ড থাছক ব্া যস্লদ তার আপনার কার্ড নম্বর এব্ং আপনার PIN জানা থাছক, তাহছ  আপনার েব্

োতা ব্যব্হার করা যাছব্। 

• যস্লদ অনয পকউ আপনার কার্ড ব্া কার্ড নম্বর ও PIN ব্যব্হার কছর, তাহছ  আপনার োতা পুনরায় পদওয়া হছব্ না।

• যস্লদ আপনার পকানও পস্লরব্াছরর েদেযছক আপনার EBT োতা পতা ার েুছযাগ স্লদছত হয়, তাহছ  আপনার পক্ষছে একজন অনুছোস্লদত প্রস্লতস্লনস্লধ (Authorized

Representative) স্লনধ ডারণ করার ব্যাপাছর আপনার স্থানীয় এছজক্তির োছথ পযাগাছযাগ করুন। আপনার স্লনব্ ডাস্লচত অনুছোস্লদত প্রস্লতস্লনস্লধছক পদওয়ার জনয একটি পৃথক EBT কার্ড

প্রদান করা হছব্। 

কীভালে বদাকালি আপিার কার্ম েযেহার করলেি 

• পকনাকািা করার আছগ, আপনার অযাকাউছন্ট কী পস্লরোণ অথ ড আছে তা পদখার জনয আপনার েব্ ডছশ্ষ রস্লশ্দ পদখুন, ব্া পিা েুি 1-888-328-6399 নম্বছর পোন করুন ব্া

ইন্টারছনছি www.connectebt.com এ পদখুন। 

• পব্স্লশ্রোগ খাব্াছরর পদাকান EBT কার্ড গ্রহণ কছর। আপস্লন যস্লদ Quest® প াছগা না পদছখন, আপনার কার্ড তাও গৃহীত হছত পাছর। পকনাকািার আছগ পদাকাছন ক্তজছেে

কছর স্লনন। 

1. পচকআউি করার েেয়, আপনার কার্ডটি আপস্লন ব্া পদাকাছনর কযাস্লশ্য়ার পেস্লশ্ছন পোয়াইপ করছব্।

2. আপনার PIN প্রদাছনর জনয পেস্লশ্ছন প্রদত্ত স্লনছদডশ্না অনুেরণ করুন। শুধু আপনারই আপনার PIN পদওয়া উস্লচত।

3. কযাস্লশ্য়ার ব্া পেস্লশ্ন আপনাছক িছয়র পস্লরোণ প্রদান করছব্। এোড়াও আপস্লন স্লনছজ পস্লরোণটি স্লদছত পারছব্ন।

4. েব্েেয় আপনার রস্লশ্ছদ পদছখ স্লনন পয EBT িছয়র পস্লরোণ েুস্লদ রস্লশ্ছদর পস্লরোছণর েোন স্লকনা।

5. যস্লদ " লসায়াইপ"  করছত ব্যথ ড হওয়ার পর প নছদছনর জনয আপনাছক আপনার কার্ড প্রদাছনর জনয " কী"  স্লদছত হয় কারণ কার্ডটি ক্ষস্লতগ্রস্ত হছয়ছে, তাহছ  আপনাছক

অব্শ্যই EBT কাছটাোর পেব্ার (1-888-328-6399) োছথ পযাগাছযাগ কছর কার্ডটিছক ক্ষস্লতগ্রস্ত স্লহছেছব্ স্লরছপািড করছত হছব্। এোড়াও একটি পেই  করা ব্দস্ল  কাছর্ডর

জনয অনুছরাধ করা যাছব্, পোন ক টির েেয় ব্া আপনার স্থানীয় পজ া অস্লেছে পযাগাছযাগ কছর। 

আপিার SNAP এেং/অথো িগদ অযাকাউলের েযালেন্স বিক করা 

পকনাকািা ব্া নগদ উছত্তা ছনর পূলে ম আপনার ব্যাছ ি পদছখ স্লনন!  

আপস্লন নেিার্ূলেয ব্যাছ ি েম্পছকড জানছত পারছব্ন: 

• EBT পহল্প াইছনর (EBT Helpline) পিা েুি নম্বর 1-888-328-6399 এ পোন কছর কছর ব্া ইন্টারছনছি www.connectebt.com এ স্লগছয়।

• খাব্াছরর পদাকাছন আপনার খাদয অযাকাউছন্টর জনয।

• পযেব্ স্বয়ংক্তিয় পি ার পেস্লশ্ছন (ATM) EBT কার্ড গৃহীত হয় পেখান পথছক আপনার নগদ অযাকাউন্ট পদখছত পারছব্ন।
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LDSS-5004-BE (Rev. 5/22) EBT কীোছব্ SNAP এব্ং/অথব্া নগদ োতার জনয আপনার পব্স্লনস্লেি কার্ডটি ব্যব্হার করছব্ন 

SNAP ক্রয় 

• আপনার SNAP োতা অযাকাউন্ট ব্যব্হার কছর খাদয িয় করুন। আপস্লন আপনার SNAP অযাকাউন্ট পথছক নগদ পেরত পাছব্ন না।

• েছন রাখছব্ন, আপস্লন আপনার SNAP োতা ব্যব্হার কছর শুধু অনুছোস্লদত খাদযদ্রব্য িয় করছত পারছব্ন।

• েক  SNAP োতা প নছদন স্লব্নােূছ য করা হয়। আপস্লন কতগুস্ল  SNAP োতা প নছদছনর জনয আপনার কার্ড ব্যব্হার করছত পারছব্ন তার পকানও েীোব্দ্ধতা পনই।

িগদ ক্রয় 

• EBT কার্ড পযখাছন গ্রহণ করা হয় পেখান পথছক আপস্লন আপনার নগদ োতা ব্যব্হার কছর পযছকানও পণয িয় করছত পারছব্ন।

• অনুগ্রহ কছর পখয়া  করুন পয স্লব্ছশ্ষ ধরছনর ব্যব্ো আপনাছক পণয িছয়র জনয আপনার EBT কাছর্ডর োতা ব্যব্হার করছত ব্া তাছদর প্রাঙ্গছণ নগদ উছত্তা ন করার অনুেস্লত

প্রদান কছর না। েীোব্দ্ধতাটি স্লনউ ইয়কড, অনয পকানও পটি, ব্া উপজাতীয় েূস্লের পযছকানও ব্যব্োর পক্ষছে প্রছযাজয হছত পাছর। 

পযেব্ ব্যব্ো আপনাছক আপনার EBT কার্ড ব্যব্হার করছত স্লদছব্ না, ব্া পযখাছন আপনার EBT কার্ড ব্যব্হার করা উস্লচত না: 

▪ েছদর পদাকান

▪ ওয়াইছনর পদাকান

▪ স্লব্য়ার/পানীছয়র পকন্দ্র

▪ পরে ট্র্যাক

▪ কযাস্লেছনা

▪ স্লেস্লর্ও  িাস্লর েযাস্লেস্ল টি

▪ অে-ট্র্যাক জয়ুা েযাস্লেস্ল টি

▪ ব্াস্লণক্তজযক স্লব্ংছগা েযাস্লেস্ল টি; এব্ং

▪ এেন স্থান পযখাছন প্রাপ্তব্য়স্কছদর জনয স্লব্ছনাদন প্রদান করা হয় পযখাছন পারেে ডাররা স্লনছজছদর পপাশ্াক খুছ  পেছ  ব্া পপাশ্াক োড়া পারেে ড কছর

িগদ উলতােি 

• স্লকেু পদাকান আপনাছক আপনার িছয়র েূছ যর উপর স্লেস্লত্ত কছর কযাশ্ব্যাক পপছত স্লদছব্।

• স্লকেু পদাকান পকানও পকনাকািা োড়াই নগদ উছত্তা ন করছত স্লদছব্।

• কযাশ্ব্যাক ব্া উছত্তা ছনর অনুছোস্লদত পস্লরোছণর জনয জনয আপনাছক অব্শ্যই পদাকাছনর নীস্লতো া অনুেরণ করছত হছব্।

• আপস্লন যস্লদ আপনার িছয়র জনয SNAP অযাকাউন্ট এব্ং নগদ অযাকাউন্ট ব্যব্হার কছরন, তাহছ  আপনাছক প্রস্লতব্ার পর্স্লব্ছির জনয আপনার কার্ড পোয়াইপ করছত এব্ং

আপনার PIN প্রদান করছত হছব্। 

কীভালে একষ্টট স্বয়ংক্তক্রয় বটোর বর্নিলি আপিার বেনিনিট কার্ম েযেহার করলেি 

• এেন একটি স্থাছনর ATM স্লনব্ ডাচন করুন পযখাছন আপস্লন স্লনছজছক স্লনরাপদ েছন কছরন।

• েব্েেয় ATMটির স্লনছদডশ্না অনুেরণ করুন।

• পেস্লশ্ছন আপনার কার্ড স্লদন।

▪ কখছনা কাউছক আপনার PIN স্লদছত পদখছত স্লদছব্ন না।

▪ আপনার PIN স্লদন।

▪ উছত্তা ন চাপুন।

▪ পচস্লকং চাপুন।

▪ আপস্লন পযই পস্লরোণ র্ ার চান তা স্লদন।

▪ আপনার নগদ, কার্ড, এব্ং রস্লশ্দ স্লনন যাছত কছর আপস্লন জানছত পাছরন আপনার অযাকাউছন্ট কত ব্াস্লক আছে।

▪ আপনার গৃহীত নগদ পস্লরোণ রস্লশ্ছদ োপাছনা আছে স্লকনা তা স্লনক্তিত করছত রস্লশ্দটি পদছখ স্লনন।

সতকমতা: স্লকেু ATM অব্স্থান নগদ উছত্তা ছনর জনয 1.00 োস্লকডন র্ ার ব্া এর পব্স্লশ্ চাজড কছর। পকানও নগদ উছত্তা ছনর পূছব্ ড োরচাছজডর ব্যাপাছর জানছত আপনার ATM-এ পকানও 

ব্াতডা আছে স্লকনা পদছখ স্লনন। আপস্লন একটি োরচাজড স্লে স্লদছত না চাইছ  প নছদনটি ব্াস্লত  করছত পারছব্ন। 

▪ সারচার্জ  ধরর না এমন ATM-এ আপনন প্রনি মারস দইুবার (2) নবনামূরযে ATM উরতাযন কররি পাররবন।
▪ প্রথম দইুবাররর পর, প্রনি ATM উরতাযরনর র্নে আপনারক .45 মানকজ ন ডযার নি চার্জ  করা হরব। নি শুধুমাত্র িখনই চার্জ  করা হরব যখন একটি সারচার্জ মুক্ত ATM

বেবহার করা হরব।
▪ নি স্বয়ংনিয়ভারব আপনার নগদ ববনননিট অ্োকাউন্ট বথরক বকরট বনওয়া হরব। নি বনওয়া হরয়রে এমন বকানও বনাটিনিরকশন আপনন পারবন না।
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পনরিয় িুনর – আপিার EBT ভাতা সুরনিত রাখুি 

যনদ বকউ আপিালক বিাি কলর, তাহলে তালদরলক আপিার বসািযাে নসনকউনরষ্টট িম্বর, EBT কার্ম িম্বর, ো EBT PIN এর র্লতা েযক্তিগত তথয নদলেি িা। 

এর্িনক যনদ বয বিাি কলরলে বস নিলেলক একেি স্থািীয় এলেক্তন্সর কর্ী, একেি বেট, বির্ালরে ো EBT কর্ মকতমা নহলসলে দানে করলেও, তালদরলক 

আপিার েযক্তিগত তথয নদলেি িা। 

আপস্লন যস্লদ েছেহ কছরন ব্া জাছনন পয: 

• আোর কার্ড ব্া কার্ড নম্বর হাস্লরছয় পগছে ব্া চুস্লর হছয়ছে;

• পয আপনার দ্বারা অনুছোস্লদত নয় এেন পকউ আপনার কার্ড ব্া কাছর্ডর নম্বর এব্ং PIN পপছয় পগছে; অথব্া

• পকউ আপনার পস্লরচয় েম্পছকড এেন তথয পপছয় পগছে যার েছ  আপনার োতা চুস্লর হছয় পযছত পাছর। 

তাহছ  স্লনছচর স্লতনটি (3) ধাপ অনুেরণ করুন: 

1. আপনাছক অেিযই োছথ োছথ EBT কাছটাোর পেব্ায় (1-888-328-6399) পযাগাছযাগ করছত হছব্ অথব্া ইন্টারছনছি www.connectebt.com এ আপনার EBT

কার্ড হাস্লরছয় পগছে ব্া চুস্লর পগছে এই স্লরছপািড করছত হছব্।  শুধু প্রথছে আপনার EBT কার্ড স্লনক্তিয় করার জনয EBT কাছটাোর পেব্ার োছথ পযাগাছযাগ করার

োধযছেই আপস্লন েম্ভাব্য োতা চুস্লর পথছক স্লনছজছক ব্া েঁচাছত পারছব্ন। EBT কাছটাোর পেব্া আপনার কার্ড স্লনক্তিয় কছর স্লদছব্ যাছত অনয পকউ এটি ব্যব্হার না করছত

পাছর। এোড়াও আপস্লন এই েেছয় আপনাছক পেই  করার জনয একটি নতুন ব্দস্ল  কাছর্ডর অনুছরাধও করছত পারছব্ন। 

2. েেেযাটি স্লরছপািড করার জনয এব্ং EBT স্বয়ংক্তিয় োড়াদান ইউস্লনি (Automated Response Unit, ARU) PIN স্লনস্লষদ্ধকরণ অনুছরাধ করার জনয আপনার স্থানীয়

এছজক্তি ওয়াকডাছরর োছথ পযাগাছযাগ করুন। কার্ডছহাল্ডার স্লহছেছব্ আপনাছক আপনার স্থানীয় এছজক্তি ব্া েহায়তা পকছন্দ্র এই প্রক্তিয়াটি ব্যব্হার করার জনয একটি

অনুেস্লত েছে ড স্বাক্ষর করছত হছব্। এটি এেন একটি প্রক্তিয়া যা আপনার স্থানীয় এছজক্তি পোছন EBT কাছটাোর পেব্া পহল্প াইছনর োধযছে অথব্া ইন্টারছনি

কার্ডছহাল্ডার অযাকাউন্ট (Internet Cardholder Account) ওছয়ব্োইছির োধযছে আপনার PIN পস্লরব্তডন অেম্ভব্ করছত ব্যব্হার করছত পাছর। একব্ার প্রক্তিয়াটি েম্পূণ ড

হছ , পযছকানও PIN পস্লরব্তডন করছত হছব্ আপনার স্লনছজছক, আপনার কার্ডেহ স্থানীয় এছজক্তি ব্া েহায়তা পকছন্দ্র উপস্লস্থত পথছক। এই স্লনস্লষদ্ধকরণ আপনার অনুছরাছধ

এছজক্তি ওয়াকডার অপোরণও করছত পারছব্ন। 

3. যখন আপস্লন আপনার কার্ডটি হাস্লরছয়!যাওয়া, চুস্লর হওয়া ব্া ক্ষস্লতগ্রস্ত হওয়ার স্লরছপািড করছত EBT কাছটাোর পেব্ায় পোন কছরস্লেছ ন, তখন যস্লদ একটি ব্দস্ল  কাছর্ডর

অনুছরাধ না কছর থাছকন তাহছ  আপনার ওয়াকডাছরর োছথ পযাগাছযাগ করুন এব্ং আপনার জনয একটি নতুন কার্ড ইেুয করার অনুছরাধ করুন। আপনার নতুন কাছর্ডর

জনয এছজক্তি ব্া েহায়তা পকছন্দ্র একটি নতুন PIN স্লনব্ ডাচন করার পরােশ্ ড পদওয়া যাছে। 

কার্মলহাল্ডার অযাকাউে ওলয়েসাইট 

আপস্লন এখন আপনার অযাকাউছন্টর(েেূছহর) ব্যাপাছর তথয ইন্টারছনছি পাছব্ন www.connectebt.com এ স্লগছয়।!এোড়াও ওছয়ব্োইিটি আপনাছক প্রথেব্ার  গইন করার 

পর আপনার স্লনছজর অযাকাউন্ট আইস্লর্ এব্ং পােওয়ার্ড বতস্লর করছত পদয়। আপনার উস্লচত আপনার েব্ ডছশ্ষ েক্তিয় কার্ড নম্বর, আপনার কাছর্ডর PIN এব্ং আপনার ক্তজপ 

পকার্ ব্যব্হার কছর অযাকাউন্ট বতস্লর করা। অনুছোস্লদত প্রস্লতস্লনস্লধরাও তাছদর স্লনছজছদর EBT কার্ড, তাছদর কাছর্ডর PIN এব্ং ক্লাছয়ছন্টর ক্তজপ পকার্ ব্যব্হার কছর অযাকাউন্ট 

তথয পাওয়ার জনয এই ওছয়ব্োইিটি ব্যব্হার করছত পারছব্। আপস্লন আপনার কার্ড নম্বর, PIN এব্ং ক্তজপ পকার্ স্লদছয় োইন ইন করছ , আপস্লন স্লনছচর কাজগুস্ল  

করছত পারছব্ন: 

• আপনার অযাকাউন্ট োোস্লর পাওয়া (অযাকাউন্ট ব্যাছ িেেূহ)।

• আপনার অযাকাউছন্টর(েেূছহর) ক্তিয়ােেূছহর (প নছদন) স্লব্স্তাস্লরত।

• একটি অন াইন অযাকাউন্ট স্লব্ব্ৃস্লত পাওয়া।

• আপনার PIN পস্লরব্তডন (যস্লদ না আপনার একটি PIN স্লনস্লষদ্ধকরণ ব্ ব্ৎ থাছক)

• আপনার কার্ডছক ক্ষস্লতগ্রস্ত, হারাছনা ব্া চুস্লর হছয়ছে স্লহছেছব্ স্লরছপািড করা। 

এক্সপাঞ্জর্ ভাতা 

একটি এক্সপাঞ্জর্ োতা হছ া এেন একটি োতা যা একটি নগদ ব্া SNAP অযাকাউন্ট পথছক অপসানরত হছয়ছে। নগদ োতা কে ডেূস্লচছত যস্লদ আপস্লন পরপর 90 স্লদন আপনার 

অযাকাউন্ট ব্যব্হার না কছরন, তাহছ  অযাকাউছন্ট ব্াস্লক থাকা কেপছক্ষ 90 স্লদন পুরছনা েক  নগদ োতা অযাকাউন্ট পথছক এক্সপাঞ্জর্ (অপোস্লরত) হছব্। আপস্লন আপনার 

ওয়াকডাছরর কাছে শুধুোে আপস্লন পযই এক্সপাঞ্জর্ নগদ োতার উপযুি তা পুনরায় ইেুয করছত ব্ ছত পাছরন। SNAP োতা কে ডেূস্লচছত যস্লদ আপস্লন পরপর 274 স্লদন আপনার 

অযাকাউন্ট ব্যব্হার না কছরন, তাহছ  অযাকাউছন্ট ব্াস্লক থাকা কেপছক্ষ 274 স্লদন পুরছনা েক  SNAP োতা অযাকাউন্ট পথছক এক্সপাঞ্জর্ (অপোস্লরত) হছব্। এক্সপাঞ্জর্ 

SNAP োতা পুনরায় ইেুয করা যাছব্ না। 

EBT বেিলদলির এরর 

পকানও পকানও েেয় একটি নগদ ব্া SNAP প নছদন করার েেয় EBT নসলের্ এরর হছত পাছর যার েছ  অযাকাউন্ট ব্যাছ ছি পকানও েু  হছয় পযছত পাছর। EBT স্লেছটে 

প নছদন এরছরর স্লকেু উদাহরণ হছ া: 

• আপস্লন যস্লদ একটি SNAP িয় কছরন, এব্ং SNAP অযাকাউছন্ট যস্লদ েু োছব্ দুইব্ার একই িছয়র চাজড রাখা হয়; ব্া যস্লদ ATM আপনাছক 40 োস্লকডন র্ ার অনুছরাছধ

োে 20 োস্লকডন র্ ার প্রদান কছর স্লকন্তু আপনার কযাশ্ অযাকাউছন্ট টিকই 40 োস্লকডন র্ ার চাজড করা হয়। আপস্লন যস্লদ েছন কছরন নসলের্ (ক্লযাস্লরকা  ব্া োনুছষর

নয়) এরর েু োছব্ আপনার অযাকাউন্ট কস্লেছয় স্লদছয়ছে, আপস্লন EBT কাছটাোর পেব্ার োছথ পযাগাছযাগ কছর একটি অযাকাউন্ট অযার্জাটছেছন্টর জনয দাস্লব্ দাছয়র

করছত পাছরন। দাস্লব্ দাছয়র করার জনয আপনার েছেহ করা প নছদছনর তাস্লরখ পথছক 90 স্লদন েেয় থাকছব্।

• SNAP অযাকাউন্ট দাস্লব্ োধারণত 15 স্লদছনর েছধয েুরাহা করা হয়।

• নগদ অযাকাউছন্টর দাস্লব্ েুরাহা করছত 30 স্লদন পয ডন্ত  াগছত পাছর।

http://www.connectebt.com/
http://www.connectebt.com/
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LDSS-5004-BE (Rev. 5/22) EBT কীোছব্ SNAP এব্ং/অথব্া নগদ োতার জনয আপনার পব্স্লনস্লেি কার্ডটি ব্যব্হার করছব্ন 

• EBT কাছটাোর পেব্া আপনাছক একটি দাস্লব্ নম্বর প্রদান করছব্ যা দ্বারা আপস্লন আপনার দাস্লব্র অব্স্থা জানছত পারছব্ন। 

যখন আপস্লন আপনার দাস্লব্ েুরাহা হওয়ার অছপক্ষা করছব্ন, তখন আপনার স্থানীয় এছজক্তি ব্া েহায়তা পকন্দ্র আপনার দাস্লব্ করা পস্লরোণ পুনরায় স্লদছত পারছব্ না।

আপনার যস্লদ একটি জরুস্লর ব্া তাৎক্ষস্লণক প্রছয়াজন থাছক, তাহছ  আপস্লন পেই প্রছয়াজছনর ব্যাপাছর আপনার স্থানীয় এছজক্তি ব্া েহায়তা পকছন্দ্র পযাগাছযাগ

করছত পাছরন। 

কখি কালোর্ার বসোর সালথ বযাগালযাগ করলেি 

পিা েুি 1-888-328-6399 নম্বছর পোন করুন 

অথো 

ইন্টারছনছি www.connectebt.com এ 

নদলি 24 ঘণ্টা/সপ্তালহ 7 নদি 

একটি স্বয়ংক্তিয় ব্যব্স্থা আপনার পোছনর উত্তর স্লদছব্। আপনার পোছনর েেয় স্লনছদডশ্না স্লদছয় োহাযয করার জনয আপনাছক পেনু অপশ্ছনর েছধয স্লদছয় পথ প্রদশ্ ডন করা হছব্। 

বিাি করুি যনদ: 

• আপনার SNAP ব্া নগদ অযাকাউছন্টর ব্যাছ ি জানা দরকার হয়।

• আপনার যস্লদ আপনার SNAP ব্া নগদ অযাকাউছন্টর তথয স্লনছয় প্রশ্ন ব্া েেেযা থাছক। 

• আপনার কার্ড হাস্লরছয় যায়, চুস্লর হছয় যায় ব্া ক্ষস্লতগ্রস্ত হয়।

• আপস্লন যস্লদ েছেহ কছরন পয প নছদছনর পক্ষছে একটি েু  হছয়ছে এব্ং আপস্লন একটি দাস্লব্ দাছয়র করছত চান।

• আপনার পব্স্লনস্লেি কার্ড ব্া PIN ব্যব্হাছরর পক্ষছে তথয প্রছয়াজন হয়।

অির্তাসহ র্ািুষ সহায়তার েিয নিলির িম্বরসর্ূহও েযেহার করলত পারলে: 

বটনেটাইপরাইটার (teletypewriter, TTY) েযেহারকারী: 1-800-662-1220 

িতুি েযেহারকারী 1-800-421-1220 

ভলয়স কযানর ওভার (Voice Carry Over, VCO) েযেহারকারী 1-877-826-6977 

এষ্টটই আইি 

আপনার কাছর্ডর েু  ব্যব্হার ব্া অপব্যব্হাছরর েছ  পটি এব্ং/অথব্া পের্াছর  কতৃডপক্ষ একটি তদন্ত করছত পাছর। নস্লথেুি  ঙ্ঘছনর েছ  স্লব্স্লেন্ন েযাংশ্ন পদওয়া হছত 

পাছর যার েছধয রছয়ছে: 

• কে ডেূস্লচর জনয অনুপযুি হওয়া

• ক্ষস্লতপূরণ/প্রস্লতদাছনর োধযছে পুনরুদ্ধার

• অপরাধ প্রস্লেস্লকউশ্ছনর জনয পরোছর

স্লেছটছের োছথ জাস্ল য়াস্লত করা ব্া আপনার কাছর্ডর েু  ব্যব্হার করা অপরাধ। 

পের্াছর  নাগস্লরক অস্লধকার আইন এব্ং োস্লকডন যুিরাছের কৃস্লষ স্লর্পািডছেছন্টর নাগস্লরক অস্লধকার প্রস্লব্ধান ও নীস্লতো া অনুযায়ী, USDA, এর USDA কে ডেূস্লচছত 

অংশ্গ্রহণকারী ব্া পস্লরচা নাকারী এছজক্তিেেূহ, অস্লেে, কেী এব্ং প্রস্লতষ্ঠানেেূছহর জনয!জাস্লত, ব্ণ ড, জাতীয় উৎে, স্ল ঙ্গ, ধেীয় স্লব্শ্বাে, অক্ষেতা, ব্য়ে, রাজননস্লতক স্লব্শ্বাছের 

উপর স্লেস্লত্ত কছর ব্া USDA কতৃডক পস্লরচাস্ল ত ব্া অথ ডায়নকৃত পকানও কে ডেূস্লচ ব্া কে ডকাছে পূছব্ ডর পকানও নাগস্লরক অস্লধকার স্লব্ষয়ক কে ডকাছের জনয প্রস্লতস্লহংো ব্া 

প্রস্লতছশ্াছধর ব্শ্ব্তী হছয় বব্ষেযেূ ক আচরণ করা স্লনস্লষদ্ধ।  

কে ডেূস্লচর তছথযর জনয পযেব্ অক্ষে ব্যক্তির স্লব্কল্প পযাগাছযাগ ব্যব্স্থা প্রছয়াজন (পযেন, পেই , ব্ড় অক্ষছর োপাছনা, অস্লর্ও পিপ, আছেস্লরকান োইন  যাঙু্গছয়জ ইতযাস্লদ), 

তাছদর উস্লচত তারা পযই এছজক্তিছত (স্থানীয় ব্া পটছির) আছব্দন কছরছে পেখাছন পযাগাছযাগ করা। যারা ব্স্লধর, শ্রব্ণশ্ক্তিহীন ব্া ব্াক প্রস্লতব্ন্ধী তারা পের্াছর  স্লরছ  োস্লেডছের 

োধযছে 1-(800) 877-8339 নম্বছর USDA এর োছথ পযাগাছযাগ করছত পাছরন। উপরন্তু, পপ্রাগ্রাছের তথয ইংছরক্তজ োড়া অনয োষায় উপ ব্ধ করা পযছত পাছর। 

কে ডেূস্লচর স্লব্রুছদ্ধ বব্ষছেযর স্লব্ষছয় পকানও অস্লেছযাগ দাছয়র করার জনয, USDA কে ডেূস্লচছত বব্ষছেযর অস্লেছযাগ েে ড (USDA Program Discrimination Complaint Form) 

(AD-3027) পূরণ করুন যা অন াইছন পাওয়া যাছব্ এখাছন: https://www.USDA.gov/oascr/filling-program-discrimination-complaint-USDA-customer এব্ং পযছকানও 

USDA অস্লেছে পাওয়া যাছব্, অথব্া USDA-এর প্রস্লত েছম্বাধন কছর একটি স্লচটি স্ল খুন এব্ং েছে ড অনুছরাধ করা েক  তথয পেই স্লচটিছত প্রদান করুন। অস্লেছযাগ েছে ডর একটি 

অনুস্ল স্লপ অনুছরাধ করছত, 1-(866) 632-9992 নম্বছর ক  করুন। USDA-পক আপনার েম্পূণ ড করা েে ড ব্া স্লচটি জো স্লদন এই কছর:  

পেই : U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410 

েযাক্স: 1-(202) 690-7442 

ইছেই : program.intake@usda.gov 

এই প্রস্লতষ্ঠানটি একটি েোন েুছযাগ প্রদানকারী েংস্থা। 


