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নিউ ইয়র্ক স্টেট 

নিম্ন আযয়র পনরবারগুয ার জিয পানি সহায়তা র্র্ কসূনি 

আযবদির্ারীযদর জিয তথ্য – ডরু্যর্যের স্টির্ন ে 

নিম্ন আক়্ের পনরবোরগুক্ োর জিয পোনি সহো়েতো কর্ মসূনি (Low Income Household Water Assistance Program, 

LIHWAP) জ  ও নিকোশীর বক্ক়েো নব  পনরক্শোক্ে সোহোয্য করক্ত পোক্র৷ 

1 অযটাবর, 2022 তানরযে এর্টট িতুি বছর শুরু হযব এবং গৃহস্থান গুন  পূযব ক LIHWAP সহায়তা স্টপযয় 

থ্ার্য ও বাড়নত সহায়তা  াযের জিয স্ট াগয হযত পাযর। 

অিুগ্রহ র্যর িনথ্পযের আস  িা নদযয় র্নপ প্রদাি র্রুি: 

পনরিয় 

র্ূ  আক্বদিকোরীক্ক অবশযই নিম্নন নিতগুন র র্ক্েয কর্পক্ে একটি প্রদোি করক্ত হক্ব: 

• ড্রোইভোস ম  োইক্সন্স  

• ছনবয্ুক্ত পনরি়েপত্র  

• য্ুক্তরোক্ের পোসক্পোিম বো িযোিোরো োইক্জশি সোটিমনিক্কি 

অথ্বা নিক্ির 2টি প্রদোি করক্ত হক্ব: 

• বোর্ ম সোটিমনিক্কি বো বযোনিজর্ো  সোটিমনিক্কি  

• সসোশযো  নসনকউনরটি িম্বর  

• আক্রকজি বযক্তক্তর কোছ সর্ক্ক নববৃনত 

বাসস্থাি (আপনি এিি সয্িোক্ি বসবোস কক্রি) 

আক্বদিকোরীক্দরক্ক অবশযই নিম্নন নিতগুন র র্ক্েয এক বো একোনেক ডকুক্র্ন্ট প্রদোি করক্ত হক্ব: 

• িোর্ ও টিকোিোসহ বতমর্োি ভোডোর রনসদ 

• টিকোিো সহ ন ক্জর কনপ 

• পোনি, প়ে়ঃনিষ্কোশি, বো িযোক্স নব  

• ইউটিন টি নব  

• টিকোিো সহ র্িমক্েজ সপক্র্ক্ন্টর বই/রনসদ 

• বোনডর র্োন ক্কর নবর্ো পন নস 

• দন   

পানি এবং/বা নির্াশী নবযেতার সম্পর্ক 

আক্বদিকোরীক্ক অবশযই পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবো প্রদোিকোরীর সরকক্ডম উনিনিত গ্রোহক হক্ত হক্ব 

অর্বো নতনি সয্ পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবো প্রদোিকোরীক্ক পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবোর 

জিয সরোসনর সপক্র্ন্ট কক্র র্োক্কি তোর প্রর্োণ নদক্ত হক্ব অর্বো পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবোর 

সপক্র্ক্ন্টর জিয নতনি সয্ দো়েবদ্ধ তোর প্রর্োণ নদক্ত হক্ব৷ সরকক্ডম উনিনিত গ্রোহক ব ক্ত সসই বযক্তক্ত(সদর)সক 

সবোঝো়ে য্োর িোক্র্ পনরক্েবো প্রদোিকোরীর সোক্র্ পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবোর অযোকোউন্ট রক়্েক্ছ। 

আক্বদিকোরীক্ক অবশযই নিক্ির একটি জর্ো নদক্ত হক্ব: 

• প্রোর্নর্ক আক্বদিকোরী বো পনরবোক্রর অিয সকোক্িো সদক্সযর িোক্র্ সোম্প্রনতক পোনি এবং/অর্বো 

প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবোর একটি নব ; অর্বো 

• পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবোর িোজম উক্িি করো রক়্েক্ছ এর্ি একটি সোম্প্রনতক িযোক্স নব ; 

অর্বো 

• একটি রনসদ, বোনত কৃত সিক বো অিযোিয ডকুক্র্ন্ট য্ো প্রর্োণ কক্র সয্ পনরবোক্রর একজি সদসয পোনি 

এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি পনরক্েবো প্রদোিকোরীক্ক সরোসনর সপক্র্ন্ট কক্র র্োক্কি; অর্বো 

• একটি ইজোরো িুক্তক্ত সয্িোক্ি ব ো হক়্েক্ছ সয্ প্রোর্নর্ক আক্বদিকোরী পোনি এবং/অর্বো প়ে়ঃনিষ্কোশি 

পনরক্েবোর নব (গুন ) পনরক্শোক্ের জিয দো়েবদ্ধ র্োকক্বি৷ 
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আয় 

র্ূ  আক্বদিকোরীক্ক অবশযই আক়্ের প্রর্োণ নদক্ত হক্ব, উপোক্তজমত বো অিুপোক্তজমত, য্োর র্ক্েয নিম্নন নিতগুক্ ো 

অন্তভুমক্ত রক়্েক্ছ নকন্তু এগুক্ োক্তই সীর্োবদ্ধ ি়ে: 

• সব মসোম্প্রনতক িোর সপ্তোক্হর সপ-স্টোব 

• য্নদ সব-নিক়্েোক্তজত বো ভোডো সর্ক্ক আ়ে র্োক্ক, তোহক্  সব মসোম্প্রনতক নতি র্োক্সর বযবসোর সরকডম বো 

আক্ের বো বতমর্োি বছক্রর একটি স্বোেনরত এবং সম্পণূ ম করো আ়েকক্রর ির্ ম 

• িোইল্ড সোক্পোিম বো ভরণক্পোেক্ণর (অযোন র্নি) সিক 

• বযোংক বুক/নডনভক্ডন্ড বো সদু সম্পক্কম নববৃনত 

• রুর্োর/সবোডমোক্রর নববৃনত 

• অিুদোক্ির নিটি বো সব মসোম্প্রনতক সিক্কর কনপ:  

• সসোশযো  নসনকউনরটি/সোনিক্র্ন্টো  নসনকউনরটি ইিকোর্ (Supplemental Security Income, SSI)/সসোশযো  

নসনকউনরটি নডজঅযোনবন টি ইিকোর্ (Social Security Disability Income, SSD) 

• সভক্িরোিস সবনিনিি 

• সপিশি 

• শ্রনর্কক্দর েনতপূরণ/অের্তো 

• সবকোরত্ব নবর্ো সুনবেোর পনরর্োণ য্োিোইকরণ 
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