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নিম্ন আয়ের পনরবারগুয ার জিয পানি সহা়েতা কর্সূ
ম নি
(Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP)
সুনবধাব ীর জিয আযবদি
সম্পূর্ করা
ম
এবং স্বাক্ষনরত আযবদি এখাযি পাঠাি: NYS OTDA/LIHWAP, PO Box 1789, Albany, NY, 12201

আযবদিকারী বা পানরবানরক তথ্য (অিুগ্রহ কযর নিন্ট করুি)
আটবদিটে নতনি সম্পন্ন র্রটবি, নিনি পািীয় জল, বজকযপানির নবল পনরট াটের জিয মূলত ও সরাসনর দায়প্রাপ্ত। নবলটে এই বযক্তির
িাটম হটত হটব।
িাম: _____________________________________________________ পদবী: ______________________________________ মআ: _________
রাস্তার টির্ািা: _____________________________________________ হর: _________________________রাজয: ______ ক্তজপ: __________
স্টেনলট াি িম্বর: _________________________________
লযান্ডলাইি
আবাসটির স্টমাবাইল র্াউনি: ______________________
উপটরর স্টেটর্ নিন্ন হটল নিটি পািাটিার টির্ািা: __________________________________________________________________________
ইটমইল অযাটেস (ঐক্তির্): ____________________________________________________________________________________________
পািী়ে পানি
আপিার পনরটেবা নর্ বন্ধ র্টর স্টদওয়া হটয়টে:
হযাাঁ
িা
আপিার নর্ এর্টে বন্ধ র্রার নবজ্ঞনপ্ত আটে:
হযাাঁ
আনম এই নবেটয় সাহািয পাওয়ার জিয আটবদি র্রনে:
এর্টে বটর্য়া নবল।
এর্টে বতকমাি নবল।
নবটেতার িাম:
অযার্াউি িম্বর:
পনরটেবার সময়র্াল (িনদ নবটল স্টদওয়া োটর্) এই সময় স্টেটর্: _________ এই সময় পিন্ত:
ক ________ বটর্য়া পনরমাণ: $
বজমযপানি
আপিার পনরটেবা নর্ বন্ধ র্টর স্টদওয়া হটয়টে:
হযাাঁ
িা
আপিার নর্ এর্টে বন্ধ র্রার নবজ্ঞনপ্ত আটে:
হযাাঁ
আনম এই নবেটয় সাহািয পাওয়ার জিয আটবদি র্রনে:
এর্টে বটর্য়া নবল।
এর্টে বতকমাি নবল।
নবটেতার িাম:
অযার্াউি িম্বর:
পনরটেবার সময়র্াল (িনদ নবটল স্টদওয়া োটর্) এই সময় স্টেটর্: _________ এই সময় পিন্ত:
ক ________ বটর্য়া পনরমাণ: $
সম্মিন তভাযব পািী়ে পানি ও বজমযপানি
আপিার পনরটেবা নর্ বন্ধ র্টর স্টদওয়া হটয়টে:
হযাাঁ
িা
আপিার নর্ এর্টে বন্ধ র্রার নবজ্ঞনপ্ত আটে:
হযাাঁ
আনম এই নবেটয় সাহািয পাওয়ার জিয আটবদি র্রনে:
এর্টে বটর্য়া নবল।
এর্টে বতকমাি নবল।
নবটেতার িাম:
অযার্াউি িম্বর:
পনরটেবার সময়র্াল (িনদ নবটল স্টদওয়া োটর্) এই সময় স্টেটর্: _________ এই সময় পিন্ত:
ক ________ বটর্য়া পনরমাণ: $
আপিার পনরবাযরর সক
িাম

মাটের
আদযক্ষর

িা

িা

িা

সদসযযদর তান কাভুক্ত করুি, নিযজযক সহ। িয়োজি র্ত আযরা নিট সংযুক্ত করুি।
নলঙ্গ
আমার
স্টসা যাল
মানর্কি িাগনরর্/মানর্কি
নলঙ্গ
জন্ম
পনরিয়
পদবী
সাটে
নসনর্উনরটে
িযা িাল বা স্টিাগয
তানরখ
পং/স্ত্রী
সম্পর্ক
িম্বর
বনহরাগত
(ঐক্তির্)
নিটজ
হযাাঁ
িা
হযাাঁ

িা

হযাাঁ

িা

হযাাঁ

িা

হযাাঁ

িা

পনরবাযরর ককউ নক নিম্নন নখত সুনবধাগুন র ককািটট পাযেি?
স্টহাম এিাক্তজ ক অযানসেযান্স স্টপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance
Program, HEAP),
সানিটমিাল নিউটি ি অযানসেযান্স স্টপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP),
সামনয়র্
অযানসেযান্স (Temporary Assistance, TA), বা
সানিটমিাল নসনর্উনরটে ইির্াম (SSI Living alone)
িনদ হযাাঁ হয়, স্টর্ পাটিি? _______________________________________________________ স্টর্স িম্বর(গুনল): ________________________
পনরবাযরর ককউ নক অক্ষর্ বা দৃটিিম্মক্তহীি?

হযাাঁ

িা

িনদ হযাাঁ হয়, স্টর্?
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আ়ে: নিটজর সহ, পনরবাটরর সর্ল সদটসযর আটয়র তেয প্রদাি র্রুি আটগর মাটসর জিয। আটবদির্ারীটর্ অব যই স্টরাজগাটরর
প্রমাণ প্রদাি র্রটত হটব। অিযািয পনরবাটরর সদসযটদর পটক্ষ আটবদির্ারী আটয়র তেয সতযয়ি র্রটত পাটরি। িনদ স্টমনিটর্য়ার
প্রাপ্ত হি, অিগ্রহ র্টর পােক B এবং/বা D এর জিয প্রদাি র্রা স্থুল পনরমাণ প্রটব র্রুি।
আটয়র উৎস
স্টমনিটর্য়ার পােক B
নিটর্াটয়ক্তন্স
স্থুল পনরমাণ
(নিটয়াগর্তক
ার িাম, স্টসা াল নসনর্উনরটে,
নিনি পাি তার িাম
এবং/বা D এর জিয
(সাপ্তানহর্, মানসর্, নিস্টসা াল নসনর্উনরটে নিটজনবনলটে, ন শু
(র্তকটির আটগ)
মানসর্, ইতযানদ)
প্রদাি র্রা অে ক
সহায়তা, িাড়া স্টেটর্ উপাজকি, ইতযানদ)

গুরুত্বপূর্ তথ্য
ম
এবং সিনতসর্ূহ: (অিুগ্রহ কযর সাবধাযি পড়ুি সই করার আযে)
গুরুত্বপূর্ তথ্য
ম
এবং সিনতসর্ূহ: (অিুগ্রহ কযর সাবধাযি পড়ুি সই করার আযে)
এই আটবদি জমা স্টদওয়ার মােযটম আনম বক্তে স্টি সমস্ত তেয সতয, সম্পূণ এবং
ক
সটির্। আনম বক্তে স্টি নিম্ন আটয়র গৃহস্থালী জল সহায়তা র্মসূক নির
(Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) সনবোগুনলর জিয এই আটবদটির সাটে আমার িারা স্টজটিশুটি র্রা স্টর্াি নমেযা নববৃনত বা
অিয িুল উপস্থাপটির টল আমাটর্ আমার পািীয় জল এবং/অেবা বজকয জল সরবরাহর্ারীটর্ (নবটেতা) আমার পক্ষ স্টেটর্ প্রদত্ত সহায়তার জিয
অটিাগয বটল নবটবিিা র্রা হটত পাটর। অনতনরিিাটব, এই স্টপ্রাগ্রাটমর অেীটি সহায়তা পাওয়ার উটেট য আমার িারা জ্ঞাতসাটর র্রা স্টর্াি নমেযা
নববৃনত বা িুল উপস্থাপটির টল আমার নবরুটে এর্টে পদটক্ষপ স্টিওয়া হটত পাটর িা আমাটর্ স্টদওয়ািী এবং/অেবা স্ট ৌজদানর াক্তস্তর সম্মখীি
র্রটত পাটর। এই আটবদটি প্রদত্ত তেয বা িািাইটয়র মােযটম আনবষ্কৃত তেয অিয রাজয, স্ট িাটরল, এবং স্থািীয় সংস্থার র্াটে আিষ্ঠানির্ পরীক্ষার
জিয এবং জানলয়ানতর তদন্ত বা নবিাটরর উটেট য আইি প্রটয়াগর্ারী র্মর্তক
ক াটদর র্াটে প্রর্া র্রা স্টিটত পাটর। আপিার পনরবাটরর নবরুটে স্টর্াি
দানব উিটল, SSN সহ আটবদটির তেয স্ট িাটরল ও স্টেে এটজক্তন্সগুনলটর্ প্রদাি র্রা হটত পাটর, এবং দানব সংগ্রহার পদটক্ষটপর জিয স্টবসরর্ানর দানব
সংগ্রহ এটজক্তন্সটদরও স্টদওয়া হটত পাটর।
আনম বক্তে স্টি এই আটবদটি স্বাক্ষর র্রার মােযটম, আনম LIHWAP সনবোর জিয আমার আটবদটির নবেটয় স্টি তেয নদটয়নে তা িািাই বা নিক্তিত র্রার
জিয নিউ ইয়র্ক স্টেে অন স অ স্টেটম্পারানর অযান্ড নিটসনবনলটে অযানসসেযান্স (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) এর র্াটে উপলব্ধ
স্টি স্টর্াটিা উপাটয় স্টি স্টর্াটিা তদটন্ত সম্মনত নদক্তি। আমার LIHWAP আটবদটি আনম স্টি তেয নদটয়নে এবং আমার প্রদত্ত িনেগুনল পনরিয় পরীক্ষা
র্রটত বযবহার র্রা হটব এবং আমার এবং পনরবাটরর অিযািয সদসযটদর জিয প্রাপ্ত অক্তজত
ক ও অিাদায়ী আয় এবং অিযািয সহায়তা িািাই র্রটত
এবং আটবদির্ারীরা অেপ্রদাি
ক
বা অিযািয সাহািয স্টপটত পাটরি নর্ িা তা নিোরণ
ক র্রটত প্রর্া বা পিরায় প্রর্া র্রা হটত পাটর। আনম OTDA বা
অিয রাজয, স্ট িাটরল, স্থািীয়, বা অিযািয অিটমানদত র্মীটদর সাটে এই আটবদটি প্রদত্ত তেয এবং স্টর্াি িনেপত্র এবং স্টসই সাটে স্টর্াি
র্টোপর্েটি, পাটিয, বা অিয স্টিাগাটিাটগর মােযটম প্রদত্ত তেয স্টরর্িক, সংরক্ষণ, অযাটেস এবং বযবহার র্রার জিয আমার সম্মনত জািাক্তি। আনম
এই আটবদটি প্রদত্ত তেয প্রর্া র্রটত বা LIHWAP-এর জিয আমার স্টিাগযতার সাটে সম্পনর্কত স্টর্াি সত্ত্বাটর্ LIHWAP প্র াসটির জিয প্রটয়াজিীয়
তেয প্রর্া র্রটত স্পষ্টিাটব সম্মনত জািাক্তি, িার মটেয রটয়টে নর্ন্তু তাটত সীমাবে িয়, সামাক্তজর্ পনরটেবার স্টজলা, অিযািয স্থািীয় সংস্থা বা সংস্থা,
এবং মানর্কি স্বাস্থয নবিাগ এবং মািব পনরটেবা (U.S. Department of Health and Human Services, HHS)। আনম এই আটবদটি প্রদত্ত তেয বা আমার LIHWAPএর জিয স্টিাগযতার সাটে সম্পনর্কত তেয অিয স্টর্াটিা সত্তার র্াটে প্রর্া র্রটত এবং বযবহার র্রটত সম্মনত জািাক্তি সনবোর ির্ল এড়াটত। আনম
বক্তে স্টি LIHWAP সনবোর জিয আমার আটবদটির স্টক্ষটত্র OTDA অনতনরি তটেযর অিটরাে র্রটত পাটর এবং আনম OTDA িারা বরাের্ৃত সমটয়র মটেয
এই েরটির অিটরাের্ৃত তেয প্রদাি র্রটত সম্মত।
আনম বক্তে এবং সম্মত হক্তি স্টি এই আটবদিটেটত এর্টে স্ট াি িম্বর বা স্টসললার স্ট াি িম্বর প্রদাি র্টর বা স্টেেে স্টমটসটজর (SMS/MMS) মােযটম
স্টিাগাটিাগ র্রার অিটরাে র্টর, OTDA স্টসই িম্বরটে LIHWAP সম্পনর্কত র্ল র্রটত, স্টেেে স্টমটসজ পািাটত, বা িটয়স বাতকা োড়ার জিয বযবহার র্রটত
পাটর। স্টবতার র্যানরয়াটরর েযান্ডািক স্টেেে স্টমটসজ এবং স্টিো স্টরে প্রটিাজয হটত পাটর। র্ল বা স্টেেে স্টমটসজ গ্রহটণর সাটে সম্পনর্কত স্টর্াি খরি
স্টসগুনল গ্রহণর্ারী বযক্তির দানয়ত্ব। NYS এবং এর এটজিরা ক্ষনত, ক্ষয়ক্ষনত, দানব, খরি বা বযয়, িার অন্তিুি
ক নর্ন্তু তাটত সীমাবে িয়, LIHWAP-এর
জিয আপিার আটবদটির সাটে সম্পনর্কত এমি িটয়স, স্টেেে এবং স্টিোর খরি, তার জিয দায়ী িয় এবং তার দায়িার গ্রহণ র্রটব িা। র্ল বা স্টেেে
স্টমটসজ (SMS/MMS) পাওয়ার নবেটয় নবস্তানরত জািটত আপিার স্ট াি পনরটেবা প্রদাির্ারীর সাটে স্টিাগাটিাগ র্রুি। স্বয়ংক্তেয় স্টেনলট াি িায়ানলং
নসটেম বযবহার র্টর স্টেেে স্টমটসজ বা র্ল পািাটিা বা র্রা স্টিটত পাটর। আনম বক্তে এবং সম্মত হক্তি স্টি এর্টে ই-স্টমইল টির্ািা প্রদাি র্টর আমার
স্টদওয়া ই-স্টমইল টির্ািায় OTDA LIHWAP সংোন্ত নিটিপত্র পািাটত পাটর।
আনম এই আটবদটি প্রদত্ত তেযগুনল উপলব্ধ পািীয় পানি এবং/বা বজকয পানি সহায়তার স্টপ্রাগ্রাম, আবহাওয়া সংোন্ত স্টপ্রাগ্রাম, এবং আমার ইউটেনলটে
প্রদাির্ারী সংস্থার নিম্ন আটয়র স্টপ্রাগ্রামগুলীর জিয স্টর ারটলর উটেট য বযবহার র্রার সম্মনত প্রদাি র্রনে। আনম বক্তে স্টি OTDA আমার পািীয় জল
এবং/অেবা বজকয জল নবটেতাটদর সাটে LIHWAP-এর প্রানপ্ত িািাই র্রটত আমার স্টসা াল নসনর্উনরটে িম্বর বযবহার র্রটব৷ আমার পািীয় পানি
এবং/অেবা বজকয পানির বযবহার, খরি, বানের্
ক খরি, এবং OTDA, এবং HHS-স্টর্ অেপ্রদাটির
ক
ইনতহাস সহ নর্ন্তু তাটত সীমাবে িয় এমি নর্েু
পনরসংখযািগত তেয প্রর্া র্রার জিয আমার স্টি স্টর্াি নবটেতার (আমার ইউটেনলটে সহ) অিমনতও এই অিটমাদটির অন্তিুি
ক LIHWAP র্মক্ষমতা
ক
পনরমাটপর উটে য।
আনম উপটরর সম্মনতগুনল পটড়নে এবং বটেনে এবং এর অিটমাদি ও সম্মনতগুলীর সাটে সম্মত। আনম বক্তে এবং সম্মত হক্তি স্টি OTDA-স্টত এই আটবদি
স্বাক্ষর ও জমা স্টদওয়া আনম নমেযা প্রমাটণর াক্তস্তর অেীটি তা র্রনে এবং আনম নিক্তিত র্রনে স্টি এখাটি োর্া তেয সতয, সম্পূণ এবং
ক
সটির্।
িাম (মদ্রণ র্রুি) _________________________________________ স্বাক্ষর ____________________________________________ তানরখ: _______________

এযজম্মির বযবহাযরর নবভাে
স্টি তানরটখ প্রাপ্ত হটয়টে: ____________________

স্টি তানরটখ তেয প্রটব র্রা হটয়টে: ______________________________________

মন্তবয: ______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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নিউ ইয়র্ক স্টেটের অস্থায়ী এবং অক্ষমতা সহায়তার দপ্তর

আযবদিকারীযদর জিয নিযদমিাব ী

সম্পূর্ করা
ম
এবং স্বাক্ষনরত আযবদি এখাযি পাঠাি:
NYS OTDA/LIHWAP
PO Box 1789
Albany, NY 12201
আযবদি করার জিয আর্াযক নক করযত হযব? আটবদির্ারীটদর অব যই এই আটবদটির সাটে নিম্ননলনখত িনেপত্র/তেয
অন্তিুি
ক র্রটত হটব:
• প্রােনমর্ আটবদির্ারীর পনরিটয়র প্রমাণ। পনরবাটরর অিযািয সদসযটদর পনরিটয়র িনে অিটরাে র্রা হটয়টে, নর্ন্তু তা
আব যর্ িয়।
• বাসস্থাটির প্রমাণ। স্টি বাসস্থাটির জিয আপনি সহায়তার অিটরাে র্রটেি স্টসখাটি আপিাটর্ অব যই বসবাস র্রটত হটব।
• এর্টে পািীয় পানি এবং/বা বজকয পানির নবল িাটত আপিার স্থায়ী এবং প্রােনমর্ বাসস্থাি উনিনখত আটে। নবলটে স্টসই বযক্তির
িাটম হটত হটব নিনি এই আটবদিটে িনতক র্রটেি।
• প্রােনমর্ আটবদির্ারীর আটয়র িনেপত্র। পনরবাটরর অিযািয সদসযটদর আটয়র পনরমাণ অব যই নলখটত হটব, তটব িনেপটত্রর
প্রটয়াজি স্টিই।
• প্রােনমর্ আটবদির্ারীর জিয এর্টে ববে স্টসা যাল নসনর্উনরটে িম্বর (Social Security Number, SSN)। অিয সর্ল পনরবাটরর
সদসযটদর SSN অিটরাে র্রা হয়, নর্ন্তু আব যর্ িয়।
আযবদিটট কক স্বাক্ষর কযর জর্া নদযত হযব? আটবদিটে নতনি সম্পন্ন র্রটবি, নিনি পািীয় জল এবং/বা বজকযপানির নবল
পনরট াটের জিয প্রােনমর্িাটব ও সরাসনর দায়প্রাপ্ত।
আর্াযক ককাি টঠকািাগুয া তান কাভুক্ত করযত হযব? আপিাটর্ অব যই আপিার বতকমাি টির্ািা উটিখ র্রটত হটব। এটে
আপিার স্থায়ী এবং প্রােনমর্ বাসস্থাি হটত হটব।
আর্ার কটন য াি িম্বর ককি িয়োজি? এর টল আপিার আটবদি সময় মত প্রক্তেয়া র্রটত সহায়তা হটব িনদ আটরা তেয
প্রটয়াজি হয়।
পনরবাযরর সদসয নহযসযব আনর্ কাযদর উযেখ করযবা? আপিার বানড়টত িারা োটর্ি তাটদর িাম নলখি, এমি নর্ িনদ তারা
আপিার সাটে সম্পনর্কত িাও হি বা আপিার পনরবাটর আনের্িাটব
ক
অবদাি িাও রাটখি। লাইি 1 এ প্রেটম নিটজটর্ উটিখ র্রুি।
ন ঙ্গ পনরি়ে: নিউ ইয়র্ক স্টেে আপিার নলঙ্গ, নলঙ্গ পনরিয়, বা অনিবযক্তি নিনবটক টে আপিার স্টেটের সর্ল সনবো এবং/বা পনরটেবা
পাওয়ার অনের্ার নিক্তিত র্টর। আপিাটর্ অব যই আপিার নলঙ্গ পনরিয়সহ বানড়র সর্টল স্টর্ পরুে স্টর্ মনহলা তার বণিা
ক নরটপােক
র্রটবি। আপনি এখাটি স্টি নলঙ্গ নলনখতিাটব প্রনতটবদি র্টরটেি তা অব যই মানর্কি িিরাটে সামাক্তজর্ সরক্ষা প্র াসটির াইটলর
স্বরূপ হওয়া উনিত। আপিার অযানিটর্ ি প্রক্তেয়া র্রার জিয আপনি স্টি নলঙ্গ প্রনতটবদি র্টরটেি তার প্রটয়াজি। এটে আপনি স্টি
সনবো র্ািক স্টপটত িাটিি স্টসখাটি স্টলখা োর্টব িা অেবা অিয স্টর্াি সাোরটণর জিয উন্মি এমি স্টর্াটিা িনেটত োর্টব িা। নলঙ্গ
পনরিয় হল আপনি আপিাটর্ র্ীিাটব স্টদটখি এবং আপনি আপিাটর্ র্ী বটল িাটর্ি। আপিার নলঙ্গ পনরিয় আপিার জটন্মর সময়
নিোনরত
ক
নলটঙ্গর স্বরূপ বা নিন্ন হটত পাটর। এই আটবদটির জিয নলঙ্গ পনরিয় প্রটয়াজিীয় িয়। িনদ আপিার নলঙ্গ পনরিয় বা আপিার
পনরবাটরর অিয র্ারও নলঙ্গ পনরিয় আপিার নরটপাটেক বনণতক নলটঙ্গর স্টেটর্ নিন্ন হয় এবং আপনি স্টসই বযক্তির নলঙ্গ পনরিয় প্রদাি
র্রটত িাি তাহটল নিটি স্টদওয়া জায়গায় "পরুে", "মনহলা", "িি-বাইিানর", "X", "িান্সটজন্ডার", বা "নিন্ন পনরিয়" মনদ্রত র্রুি। আপনি
িনদ "নিন্ন পনরিয়" মদ্রণ র্টরি, তাহটল আপনি স্টসই বযক্তির পনরিয় আরও বণিা
ক র্রটত পাটরি নিটি প্রদাি র্রা স্থাটি।
িােনরক/বনহরােত সম্পনকমত তথ্য: LIHWAP স্টপটত আপিাটর্ অব যই মানর্কি িিরাটের িাগনরর্, স্টিাগয বনহরাগত, বা মানর্কি
িিরাটের অ-িাগনরর্ িযা িাল হটত হটব। এর্জি স্টিাগয এনলটয়ি বা মানর্কি অ-িাগনরর্ িযা িাল নর্ নদটয় গটিত হয় তা সম্পটর্ক
আটরা তটেযর জিয, অিগ্রহ র্টর নিউ ইয়র্ক স্টেে অন স অ স্টেটম্পারানর অযান্ড নিটসনবনলটে অযানসসেযান্স হেলাইটি 1-800-3423009-এ স্টিাগাটিাগ র্রুি বা OTDA ওটয়বসাইে স্টদখি http://www.otda.ny.gov এ।
আর্াযক নক সবার জিয কসািা নসনকউনরটট িম্বর িদাি করযত হযব? আটবদির্ারীর এর্টে ববে স্টসা াল নসনর্উনরটে িম্বর
প্রটয়াজি এবং অিয সর্ল পনরবাটরর সদসযটদর জিয। িনদ স্টর্াি সদটসযর স্টসা াল নসনর্উনরটে িম্বর িা োটর্ নর্ন্তু নতনি তার জিয
আটবদি র্টরটেি, তাহটল স্টসা াল নসনর্উনরটে িম্বর বাটে নলখি "আটবদি র্রা হটয়টে"। আপনি িনদ প্রােনমর্ আটবদির্ারী পনরবাটরর
সদটসযর জিয এই নবিাগটে াাঁর্া রাটখি, তাহটল আপিার আটবদি প্রক্তেয়া র্রা িাটব িা নর্ন্তু আরও তটেযর জিয মলতু বী রাখা হটব।
আনর্ নকভাযব আয়ের নবভােটট সম্পূর্ করযবা?
ম
আর্াযক নক ির্ার্ িদাি করযত হযব? পনরবাটরর প্রটতযর্ সদটসযর উপাক্তজত
ক
এবং অিপাক্তজত
ক আয় তানলর্ািুি র্রুি। সর্ল পনরমাণগুনল স্টর্াি নবটয়াটজযর পূটব স্থ
ক ু ল আয় নহটসটব প্রটব র্রটত হটব। র্তকটির
অন্তিুি
ক , নর্ন্তু তাটত সীমাবে িয়: আয়র্র, ন শু সহায়তা, গানি ক টমি, স্বাস্থয বীমা, এবং ইউনিয়ি বটর্য়া। প্রােনমর্ আটবদির্ারীর
স্ব-নিিক্তি এবং িাড়ার আয় সহ আপিাটর্ সমস্ত অক্তজত
ক এবং অিজীত আটয়র িনেপত্র জমা নদটত হটব। অিযািয আটয়র প্রমাণ প্রদাি
র্রা আপিার জিয আব যর্ হটত পাটর। আসলগুনল জমা স্টদটবি িা, স্টসগুনল স্ট রত স্টদওয়া হটব িা। আটবদটির মাটস আপিার
পনরবাটরর স্থুল মানসর্ আটয়র উপর স্টিাগযতা নিনত্ত র্রা হটব। অিগ্রহ র্টর স্টমনিটর্য়াটরর জিয নবটয়াটগর আটগ আপিার স্টসা াল
নসনর্উনরটের পনরমাণ প্রটব র্রুি। আপনি স্টমনিটর্য়ার পােক B এবং/অেবা D এর জিয স্টি পনরমাণ অে প্রদাি
ক
র্টরি তা আলাদািাটব
নলখি। স্টমনিটর্য়ার পােক B এবং D এর পনরমাণ আয় নহসাটব গণয র্রা হটব িা। বযাঙ্ক অযার্াউি, নসনি, ের্, বন্ড বা অিযািয নবনিটয়াগ
আটয়র শুেমাত্র সদ বা লিযাংট র অং নলখি। প্রনতটে অযার্াউি পৃের্িাটব নলখি। আপিার িনদ আটরা জায়গা লাটগ, আটরা ন ে
সংিি র্রুি। ইয়ার েু স্টিটের জিয প্রাপ্ত পনরমাণ প্রটব র্রুি।
আযবদিটটযত স্বাক্ষর করা এবং তানরখ কদও়ো নিম্মিত করুি। আটবদিটে নতনি স্বাক্ষর র্রটবি পািীয় জল এবং/বা বজকযপানির
নবল িার িাটম আটে।
আনপ গুন : OTDA আপিার স্বাক্ষনরত এবং সম্পূণ র্রা
ক
আটবদি পাওয়ার পটর িনদ ক্তত্র (30) নদটির স্টবন হটয় নগটয় োটর্ এবং
আপিাটর্ স্টিাগযতার নসোন্ত সম্পটর্ক িা জািাটিা হটয় োটর্ তাহটল এর্টে আনপটলর অিটরাে র্রা স্টিটত পাটর। অসম্পূণ ক
আটবদিগুনল দ (10) র্মনদবস
ক
পিন্ত
ক মলতু বী রাখা হটত পাটর এবং মলতু বীর সময় ক্তত্র (30) র্মনদবটসর
ক
সময়র্াটলর মটেয েরা হয় িা
নবজ্ঞনপ্ত প্রদাি র্রার জিয। স্টি আটবদির্ারীটদর প্রতযাখাি র্রা হটয়টে বা িারা অিটমানদত সহায়তার পনরমাণ নিটয় অসম্মত, তাটদর
র্াটে নিোরটণর
ক
নসোন্ত প্রানপ্তর পর স্টেটর্ োে (60) নদি সময় আটে এর্টে আনপটলর জিয অিটরাে র্রার জিয৷ আনপটলর অিটরাে
র্রা স্টিটত পাটর NYSLIHWAP.appeals@otda.ny.gov এ ইটমইল র্টর, (833) 690-0208 িম্বটর স্টেনলট াি র্টর, অেবা নলনখতিাটব; NYS
LIHWAP Floor 11B, 40 N. Pearl St. Albany, NY 12243।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অস্থায়ী এবং অক্ষমতা সহায়তার দপ্তর
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গ্রহর্যযােয িনথ্পযের ধরর্
বাসস্থাি (আপনি এখি কযখাযি বসবাস কযরি)
•
িাড়াটে এবং বাড়ীওয়ালা িাম সহ সাম্প্রনতর্ িাড়ার
রন দ বা িাম ও টির্ািা সহ লীজ
•
পািীয় পানি, বজকযপানি, বা েযাটের নবল

•
•
•

বানড়র মানলটর্র/িাড়াটের বীমার পনলনস
ইউটেনলটে নবল
টির্ািা সহ মেক টগজ স্টপটমটির বই/রনসদ

পনরি়ে
প্রােনমর্ আটবদির্ারীটর্ অব যই নিম্ননলনখতগুনলর মটেয এর্ বা এর্ানের্ প্রদাি র্রটত হটব।
•
•
•

গানড়র িালটর্র লাইটসন্স
েনবিি পনরিয়পত্র
মানর্কি িিরাটের পাসটপােক বা িযািারালাইটজ ি
সাটেক ন টর্ে

•
•
•

বাে সাটেক
ক
ন টর্ে বা বযানিজমাল সাটেক ন টর্ে*
িািাইর্ৃত স্টসা যাল নসনর্উনরটে িম্বর*
আটরর্জি বযক্তির র্াে স্টেটর্ নববৃনত*

*দুই ধরযির ির্ার্ িয়োজি।
কসািযা নসনকউনরটট িম্বর
আপিাটর্ অব যই প্রােনমর্ আটবদির্ারীর জিয এর্টে ববে স্টসা যাল নসনর্উনরটে িম্বর (Social Security Number, SSN) প্রদাি র্রটত
হটব। আপিার িনদ SSN িা োটর্, আপিাটর্ অব যই তার জিয আটবদি র্রটত হটব স্টসা াল নসনর্উনরটে অযািনমনিটে টি (Social
Security Administration, SSA)।
পািী়ে পানি এবং/অথ্বা বজময পানির যািাইকরর্
আপিার সাম্প্রনতর্তম পািীয় পানি এবং/অেবা বজকয পানির নবটলর র্নপ, এর্টে সাম্প্রনতর্ েযাটের নবল িাটত পািীয় পানি এবং/বা
বজকয পানির িাজক উটিখ র্রা রটয়টে বা আপিার নবটেতার স্টেটর্ এর্টে নববৃনত প্রদাি র্রুি৷ আপিার িনদ পািীয় পানি এবং বজকয
পানির পৃের্ নবল োটর্, অিগ্রহ র্টর উিয় নবটলর র্নপ প্রদাি র্টর।
আ়ে:
•
•

•

•
•
•

সাম্প্রনতর্তম িার (4) সপ্তাটহর স্টপ-োবগুনল
িনদ স্ব-নিিি হি, সাম্প্রনতর্তম নতিটে (3) মাটসর
বযবসানয়র্ স্টরর্িক অেবা সর্ল প্রটিাজয ন নিউল সহ
বতকমাি বেটরর দানখল র্রা স্ট িারাল েযাে নরোি।ক
িনদ স্ব-নিিি হি, আটগর নতি (3) মাটসর িাড়ার
আয়/খরি অেবা সর্ল প্রটিাজয ন নিউল সহ বতকমাি
বেটরর দানখল র্রা স্ট িারাল েযাে নরোি।ক
ন শু সহায়তা বা িরণটপােটণর/স্বামী-স্ত্রীর সহায়তা
সদ/বযাংর্/নিনিটিন্ড বা েযাে স্টেেটমি
রুমার/স্টবািকাটরর নববৃনত

নিম্নন নখতগুন র জিয িদাযির নিটঠ বা সরকারী
নিটঠপযের কনপ:
•
স্টসা াল নসনর্উনরটে/সানিটমিাল নসনর্উনরটে ইির্াম
(Supplemental Security Income, SSI)
•
স্টিটেরািস স্টবনিন ে
•
স্টপি ি
•
শ্রনমর্টদর ক্ষনতপূরণ/অক্ষমতা
•
স্টবর্ারত্ব বীমার সটিাগ সনবো

