
OTDA-5196-BE (Rev. 11/22)  নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস অি স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্সনিনিটট অযোনসসম্টন্স 

নিম্ন আয়ের পনরবারগুয ার জিয পানি সহা়েতা কর্ মসূনি (LIHWAP) 

সুনবধাব ীর জিয আযবদি 

সমূ্পর্ ম করা এবং স্বাক্ষনরত আযবদি এখাযি পাঠাি: NYS OTDA/LIHWAP, PO Box 1789, Albany, NY, 12201 

আযবদিকারী বা পানরবানরক তথ্য (অিুগ্রহ কযর নিন্ট করুি) 

পোনি এিং/অথিো ির্কমো নিি প্রর্োম্ির প্রোথনমর্ এিং প্রত্যক্ষ র্োনয়ত্বশীি িযক্তিম্র্ এই আম্ির্িটট সপূর্ ক র্রম্ত্ হম্ি। নিিটট এই িযক্তির িোম্ম হম্ত্ হম্ি। 

িোম   ___________________________________________________ পর্িী   ____________________________________ মোম্ের আর্যক্ষর   _______ 

রোস্তোর টির্োিো   ___________________________________________________নসটট   _________________________স্টেট   ______ ক্তিপ   __________ 

স্টটনিম্িোি িম্বর   __________________________________  িযোন্ডিোইি  স্টমোিোইি িসিোম্সর র্োউনি   _____________________ 

স্টমইনিং টির্োিো যনর্ উপম্রর স্টথম্র্ নিন্ন হয়   ___________________________________________________________________________________ 

ইম্মইি টির্োিো (ঐক্তির্  : ___________________________ অিযোিয িোম স্টযগুনির দ্বোরো আনম পনরনিত্ রম্য়নি   ____________________________ 

হোউক্তিং এর টোইপ    নিিস্ব  িোডোর নি-স্টত্ পোনি এিং/অথিো ির্কমো সহ িোডো  পোনি এিং/অথিো ির্কমোর আিোর্ো নিি সহ িোডো  অিযোিয 

 সম্মিন ত পানি এবং িদমর্া  পানি 

আপিোর পনরম্েিো নর্ িন্ধ র্রো হম্য়ম্ি     হযো াঁ  িো  আপনি নর্ স্টর্োম্িো িন্ধ র্রোর স্টিোটটশ স্টপম্য়ম্িি     হযো াঁ  িো 

আনম এই নিেম্য় সোহোযয পোওয়োর িিয আম্ির্ি র্রনি     এর্টট িম্র্য়ো নিি।  এর্টট িত্কমোি নিি।  

স্টিন্ডম্রর িোম   _____________________________________________________  অযোর্োউি িম্বর   _____________________________________  

পনরম্েিোর সময়র্োি (যনর্ নিম্ি ত্োনির্োিুি র্রো থোম্র্   স্টথম্র্   _______________ পয কন্ত   _____________ িম্র্য়ো পনরমোর্   $ _____________________  

 িদমর্া 

আপিোর পনরম্েিো নর্ িন্ধ র্রো হম্য়ম্ি    হযো াঁ  িো  আপনি নর্ স্টর্োম্িো িন্ধ র্রোর স্টিোটটশ স্টপম্য়ম্িি    হযো াঁ  িো 

আনম এই নিেম্য় সোহোযয পোওয়োর িিয আম্ির্ি র্রনি     এর্টট িম্র্য়ো নিি।  এর্টট িত্কমোি নিি।  

স্টিন্ডম্রর িোম   _____________________________________________________  অযোর্োউি িম্বর   ____________________________________  

পনরম্েিোর সময়র্োি (যনর্ নিম্ি ত্োনির্োিুি র্রো থোম্র্   স্টথম্র্   _______________ পয কন্ত   _____________ িম্র্য়ো পনরমোর্   $ _____________________  

আপিার পনরবাযরর সক  সদসযযদর তান কাভুক্ত করুি, নিযজযক সহ। িয়োজি র্ত আযরা নিট সংযুক্ত করুি। ন ঙ্গ পনরি়ে, জানত়েতা, এবং 

জানত ঐম্মিক। জানত সিাক্ত করযত, অিুগ্রহ কযর নিম্নন নখতগুন  বযবহার করুি   আযর্নরকাি ভারতী়ে বা আ াস্কার স্থািী়ে (I), এনি়োি (A), 

কৃষ্ণাঙ্গ বা আনিকাি আযর্নরকাি (B), বহু-জানতক (M), স্থািী়ে হাও়োই়োি বা অিযািয পযানসনিক আই যান্ডার (P), শ্বেতাঙ্গ (W), অিযািয (O)। 

1. িোম   ___________________________ পর্নি   ___________________________________ মোম্ের আর্যক্ষর   _____  িন্ম ত্োনরখ ____________ 

নিঙ্গ    পুরুে  মনহিো  নিঙ্গ পনরিয় (ঐক্তির্   ______________   আম্ির্ির্োরীর সোম্থ সপর্ক___ স্বয়ং______ 

স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর __________________________  িোগনরর্/ মোনর্কি িোত্ীয় িো স্টযোগযত্োসপন্ন নিম্র্শী    হযো াঁ  িো 

িোনত্য়ত্ো নহস্পোনির্, িযোটটম্িো িো স্পযোনিশ মূি (ঐক্তির্  :  হযো াঁ  িো  িোনত্ (ঐক্তির্   ______________ 

2. িোম   ___________________________ পর্নি   ___________________________________ মোম্ের আর্যক্ষর   _____   িন্ম ত্োনরখ ____________ 

নিঙ্গ    পুরুে  মনহিো নিঙ্গ পনরিয় (ঐক্তির্   ______________   আম্ির্ির্োরীর সোম্থ সপর্ক ____________ 

স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর __________________________  িোগনরর্/ মোনর্কি িোত্ীয় িো স্টযোগযত্োসপন্ন নিম্র্শী    হযো াঁ  িো 

িোনত্য়ত্ো নহস্পোনির্, িযোটটম্িো িো স্পযোনিশ মূি (ঐক্তির্  :  হযো াঁ  িো  িোনত্ (ঐক্তির্   ______________ 

3. িোম   ___________________________ পর্নি   ___________________________________ মোম্ের আর্যক্ষর   _____   িন্ম ত্োনরখ ____________ 

নিঙ্গ    পুরুে  মনহিো নিঙ্গ পনরিয় (ঐক্তির্   ______________   আম্ির্ির্োরীর সোম্থ সপর্ক ____________ 

স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর __________________________  িোগনরর্/ মোনর্কি িোত্ীয় িো স্টযোগযত্োসপন্ন নিম্র্শী    হযো াঁ  িো 

িোনত্য়ত্ো নহস্পোনির্, িযোটটম্িো িো স্পযোনিশ মূি (ঐক্তির্  :  হযো াঁ  িো  িোনত্ (ঐক্তির্   ______________ 

4. িোম   ___________________________ পর্নি   ___________________________________ মোম্ের আর্যক্ষর   _____   িন্ম ত্োনরখ ____________ 

নিঙ্গ    পুরুে  মনহিো নিঙ্গ পনরিয় (ঐক্তির্   ______________   আম্ির্ির্োরীর সোম্থ সপর্ক ____________ 

স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর __________________________  িোগনরর্/ মোনর্কি িোত্ীয় িো স্টযোগযত্োসপন্ন নিম্র্শী    হযো াঁ  িো 

িোনত্য়ত্ো নহস্পোনির্, িযোটটম্িো িো স্পযোনিশ মূি (ঐক্তির্  :  হযো াঁ  িো  িোনত্ (ঐক্তির্   ______________



 

OTDA-5196-BE (Rev. 11/22) নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস অি স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্সনিনিটট অযোনসসম্টন্স 

পনরবাযরর শ্বকউ নক নিম্নন নখত সুনবধাগুন র শ্বকািটট পাযিি?  স্টহোম এিোক্তিক অযোনসম্েন্স স্টপ্রোগ্রোম (HEAP),  সোনিম্মিোি নিউটিশি অযোনসম্েন্স 

স্টপ্রোগ্রোম (SNAP),  স্টটম্পোরোনর অযোনসম্েন্স (TA), অথিো  সোনিম্মিোি নসনর্উনরটট ইির্োম (SSI এর্োর্ী িসিোস র্রো   

যনর্ হযো াঁ হয়, স্টর্ পোম্িি? ____________________________________________________________স্টর্স িম্বর(গুনি): ________________________ 

পনরবাযরর শ্বকউ নক অক্ষর্ বা দৃটিিম্মক্তহীি?  হযো াঁ   িো যনর্ হযো াঁ হয়, স্টর্? ________________________________________ 

আ়ে: নিম্ির সহ, পনরিোম্রর সর্ি সর্ম্সযর আম্য়র ত্থয প্রর্োি র্রুি আম্গর মোম্সর িিয। আম্ির্ির্োরীম্র্ অিশযই স্টরোিগোম্রর প্রমোর্ প্রর্োি র্রম্ত্ হম্ি। 

অিযোিয পনরিোম্রর সর্সযম্র্র পম্ক্ষ আম্ির্ির্োরী আম্য়র ত্থয সত্যয়ি র্রম্ত্ পোম্রি। আম্য়র উৎস হি নিম্য়োগর্ত্কোর িোম, স্টসোশযোি নসনর্উনরটট, স্টসোশযোি 

নসনর্উনরটট নিম্সনিনিটট, িোইল্ড সোম্পোটক, িোডোর আয় ইত্যোনর্। নিম্র্োম্য়ক্তন্স হি আপিোম্র্ র্ত্ ঘি ঘি অথ ক প্রর্োি র্রো হয়: সোপ্তোনহর্, মোনসর্, নদ্ব-সোপ্তোনহর্, 

ইত্যোর্।ন  গ্রস পনরমোর্ হি স্টর্ম্ট স্টিওয়োর আম্গ স্টর্ওয়ো পনরমোর্। যনর্ স্টমনিম্র্য়োর প্রোপ্ত হি, অিুগ্রহ র্ম্র পোটক B এিং/িো D এর িিয প্রর্োি র্রো সু্থি পনরমোর্ 

প্রম্িশ র্রুি। 

নযনি পাযবি তার িার্ আয়ের উৎস নিযকায়েম্মি গ্রস পনরর্ার্ শ্বর্নিযক়োর পাটম B এবং/অথ্বা D 

__________________________________ ________________ ______________ $______________ $__________________ 

__________________________________ ________________ ______________ $______________ $__________________ 

__________________________________ ________________ ______________ $______________ $__________________ 

__________________________________ ________________ ______________ $______________ $__________________ 

গুরুত্বপূর্ ম তথ্য এবং সিনতসরূ্হ: (অিুগ্রহ কযর সাবধাযি পড়ুি সই করার আযে) 

গুরুত্বপূর্ ম তথ্য এবং সিনতসরূ্হ: (অিুগ্রহ কযর সাবধাযি পড়ুি সই করার আযে) 

এই আম্ির্ি িমো স্টর্ওয়োর মোধ্যম্ম আনম িুক্তে স্টয সমস্ত ত্থয সত্য, সপূর্ ক এিং সটির্। আনম িুক্তে স্টয নিম্ন আম্য়র গৃহস্থোিী পোনি সহোয়ত্ো স্টপ্রোগ্রোম (LIHWAP) সুনিধ্োর িিয এই আম্ির্ম্ির 

সোম্থ আমোর দ্বোরো স্টিম্িশুম্ি র্রো স্টর্োম্িো নমথযো নিিৃনত্ িো অিয িুি উপস্থোপম্ির িম্ি আনম পোনি এিং /অথিো ির্কমো সরিরোহর্োরী (স্টিন্ডর)-স্টর্ আমোর হম্য় প্রর্ত্ত সহোয়ত্োর িিয অম্যোগয 

িম্ি প্রমোনর্ত্ হম্ত্ পোম্র। অনত্নরিিোম্ি, এই স্টপ্রোগ্রোম্মর অধ্ীম্ি সহোয়ত্ো পোওয়োর উম্েম্শয আমোর দ্বোরো জ্ঞোত্সোম্র র্রো স্টর্োি নমথযো নিিৃনত্ িো িুি উপস্থোপম্ির িম্ি আমোর নিরুম্ে এর্টট 

পর্ম্ক্ষপ স্টিওয়ো হম্ত্ পোম্র যো আমোম্র্ স্টর্ওয়োিী এিং/অথিো স্টিৌির্োনর শোক্তস্তর সমু্মখীি র্রম্ত্ পোম্র। এই আম্ির্ম্ি প্রর্ত্ত ত্থয িো যোিোইম্য়র মোধ্যম্ম আনিষৃ্কত্ ত্থয অিয রোিয, স্টিিোম্রি, 

এিং স্থোিীয় সংস্থোর র্োম্ি আিুষ্ঠোনির্ পরীক্ষোর িিয এিং িোনিয়োনত্র ত্র্ন্ত িো নিিোম্রর উম্েম্শয আইি প্রম্য়োগর্োরী র্ম কর্ত্কোম্র্র র্োম্ি প্রর্োশ র্রো স্টযম্ত্ পোম্র। আপিোর পনরিোম্রর 

নিরুম্ে স্টর্োি র্োনি উিম্ি, SSN সহ আম্ির্ম্ির ত্থয স্টিিোম্রি ও স্টেট এম্িক্তন্সগুনিম্র্ প্রর্োি র্রো হম্ত্ পোম্র, এিং র্োনি সংগ্রহোর পর্ম্ক্ষম্পর িিয স্টিসরর্োনর র্োনি সংগ্রহ এম্িক্তন্সম্র্রও 

স্টর্ওয়ো হম্ত্ পোম্র। 

আনম িুক্তে স্টয এই আম্ির্ম্ি স্বোক্ষর র্রোর মোধ্যম্ম, আনম LIHWAP সুনিধ্োর িিয আমোর আম্ির্ম্ির নিেম্য় স্টয ত্থয নর্ম্য়নি ত্ো যোিোই িো নিক্তিত্ র্রোর িিয নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস অি 

স্টটম্পোরোনর অযোন্ড নিম্সনিনিটট অযোনসসটযোন্স (OTDA) এর র্োম্ি উপিব্ধ স্টয স্টর্োম্িো উপোম্য় স্টয স্টর্োম্িো ত্র্ম্ন্ত সম্মনত্ নর্ক্তি। আমোর LIHWAP আম্ির্ম্ি আনম স্টয ত্থয নর্ম্য়নি এিং আমোর 

প্রর্ত্ত িনথগুনি পনরিয় পরীক্ষো র্রম্ত্ িযিহোর র্রো হম্ি এিং আমোর এিং পনরিোম্রর অিযোিয সর্সযম্র্র িিয প্রোপ্ত অক্তিকত্ ও অিোর্োয়ী আয় এিং অিযোিয সহোয়ত্ো যোিোই র্রম্ত্ এিং 

আম্ির্ির্োরীরো অথ কপ্রর্োি িো অিযোিয সোহোযয স্টপম্ত্ পোম্রি নর্ িো ত্ো নিধ্ কোরর্ র্রম্ত্ প্রর্োশ িো পুিরোয় প্রর্োশ র্রো হম্ত্ পোম্র। আনম OTDA িো অিয রোিয, স্টিিোম্রি, স্থোিীয়, িো অিযোিয 

অিুম্মোনর্ত্ র্মীম্র্র সোম্থ এই আম্ির্ম্ি প্রর্ত্ত ত্থয এিং স্টর্োি িনথপত্র এিং স্টসই সোম্থ স্টর্োি র্ম্থোপর্থম্ি, পোম্িয, িো অিয স্টযোগোম্যোম্গর মোধ্যম্ম প্রর্ত্ত ত্থয স্টরর্িক, সংরক্ষর্, অযোম্েস 

এিং িযিহোর র্রোর িিয আমোর সম্মনত্ িোিোক্তি। আনম এই আম্ির্ম্ি প্রর্ত্ত ত্থয প্রর্োশ র্রম্ত্ িো LIHWAP-এর িিয আমোর স্টযোগযত্োর সোম্থ সপনর্কত্ স্টর্োি সত্ত্বোম্র্ LIHWAP প্রশোসম্ির 

িিয প্রম্য়োিিীয় ত্থয প্রর্োশ র্রম্ত্ স্পষ্টিোম্ি সম্মনত্ িোিোক্তি, যোর মম্ধ্য রম্য়ম্ি নর্ন্তু ত্োম্ত্ সীমোিে িয়, সোমোক্তির্ পনরম্েিোর স্টিিো, অিযোিয স্থোিীয় সংস্থো িো সংস্থো, এিং মোনর্কি স্বোস্থয 

নিিোগ এিং মোিি পনরম্েিো (HHS)। আনম এই আম্ির্ম্ি প্রর্ত্ত ত্থয িো আমোর LIHWAP-এর িিয স্টযোগযত্োর সোম্থ সপনর্কত্ ত্থয অিয স্টর্োম্িো সত্তোর র্োম্ি প্রর্োশ র্রম্ত্ এিং িযিহোর 

র্রম্ত্ সম্মনত্ িোিোক্তি সুনিধ্োর ির্ি এডোম্ত্। আনম িুক্তে স্টয LIHWAP সুনিধ্োর িিয আমোর আম্ির্ম্ির স্টক্ষম্ত্র OTDA অনত্নরি ত্ম্থযর অিুম্রোধ্ র্রম্ত্ পোম্র এিং আনম OTDA দ্বোরো 

িরোেরৃ্ত্ সমম্য়র মম্ধ্য এই ধ্রম্ির অিুম্রোধ্রৃ্ত্ ত্থয প্রর্োি র্রম্ত্ সম্মত্। 

আনম িুক্তে এিং সম্মত্ হক্তি স্টয এই আম্ির্িটটম্ত্ এর্টট স্টিোি িম্বর িো স্টসিুিোর স্টিোি িম্বর প্রর্োি র্ম্র িো স্টটেট স্টমম্সম্ির (SMS/MMS) মোধ্যম্ম স্টযোগোম্যোগ র্রোর অিুম্রোধ্ র্ম্র, OTDA 

স্টসই িম্বরটট LIHWAP সপনর্কত্ র্ি র্রম্ত্, স্টটেট স্টমম্সি পোিোম্ত্, িো িম্য়স িোত্কো িোডোর িিয িযিহোর র্রম্ত্ পোম্র। স্টিত্োর র্যোনরয়োম্রর েযোন্ডোিক স্টটেট স্টমম্সি এিং স্টিটো স্টরট 

প্রম্যোিয হম্ত্ পোম্র। র্ি িো স্টটেট স্টমম্সি গ্রহম্র্র সোম্থ সপনর্কত্ স্টর্োি খরি স্টসগুনি গ্রহর্র্োরী িযক্তির র্োনয়ত্ব। NYS এিং এর এম্িিরো ক্ষনত্, ক্ষয়ক্ষনত্, র্োনি, খরি িো িযয়, যোর অন্তিুকি 

নর্ন্তু ত্োম্ত্ সীমোিে িয়, LIHWAP-এর িিয আপিোর আম্ির্ম্ির সোম্থ সপনর্কত্ এমি িম্য়স, স্টটেট এিং স্টিটোর খরি, ত্োর িিয র্োয়ী িয় এিং ত্োর র্োয়িোর গ্রহর্ র্রম্ি িো। র্ি িো 

স্টটেট স্টমম্সি (SMS/MMS) পোওয়োর নিেম্য় নিস্তোনরত্ িোিম্ত্ আপিোর স্টিোি পনরম্েিো প্রর্োির্োরীর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ র্রুি। স্বয়ংক্তিয় স্টটনিম্িোি িোয়োনিং নসম্েম িযিহোর র্ম্র স্টটেট 

স্টমম্সি িো র্ি পোিোম্িো িো র্রো স্টযম্ত্ পোম্র। আনম িুক্তে এিং সম্মত্ হক্তি স্টয এর্টট ই-স্টমইি টির্োিো প্রর্োি র্ম্র আমোর স্টর্ওয়ো ই-স্টমইি টির্োিোয় OTDA LIHWAP সংিোন্ত নিটিপত্র 

পোিোম্ত্ পোম্র। 

আনম এই আম্ির্ম্ি প্রর্ত্ত ত্থয উপিব্ধ পোনি এিং/অথিো ির্কমো সহোয়ত্ো স্টপ্রোগ্রোম, আিহোওয়োর্রর্ স্টপ্রোগ্রোম এিং আমোর ইউটটনিটট স্টর্োপোনির স্বল্প আম্য়র স্টপ্রোগ্রোমগুনির স্টরিোম্রিগুনিম্ত্ 

িযিহোর র্রোর িিয অিুমনত্ নর্ম্ত্ও সম্মনত্ নর্ক্তি। আনম িুক্তে স্টয OTDA আমোর পোনি এিং/অথিো ির্কমো স্টিন্ডরম্র্র সোম্থ LIHWAP-এর প্রোপ্তত্ো যোিোই র্রম্ত্ আমোর স্টসোশযোি নসনর্উনরটট 

িম্বর িযিহোর র্রম্ি। এই অিুম্মোর্ম্ির মম্ধ্য আমোর স্টয স্টর্োম্িো স্টিন্ডরম্র্র (আমোর ইউটটনিটট সহ) িিয নিনর্কষ্ট পনরসংখযোিগত্ ত্থয প্রর্োশ র্রোর অিুমনত্ অন্তিুকি রম্য়ম্ি, যোর মম্ধ্য 

রম্য়ম্ি আমোর পোনি এিং/অথিো ির্কমো িযিহোর, খরি, িোনে কর্ খরি এিং OTDA-স্টত্ স্টপম্মি নহনি, এিং LIHWAP র্ম কক্ষমত্ো পনরমোম্পর উম্েম্শয HHS, নর্ন্তু এটট এগুনিম্ত্ই সীমোিে িয়। 

আনম উপম্রর সম্মনত্গুনি পম্ডনি এিং িুম্েনি এিং এর অিুম্মোর্ি ও সম্মনত্গুিীর সোম্থ সম্মত্। আনম িুক্তে এিং সম্মত্ হক্তি স্টয OTDA-স্টত্ এই আম্ির্ি স্বোক্ষর ও িমো স্টর্ওয়ো আনম নমথযো 

প্রমোম্র্র শোক্তস্তর অধ্ীম্ি ত্ো র্রনি এিং আনম নিক্তিত্ র্রনি স্টয এখোম্ি থোর্ো ত্থয সত্য, সপূর্ ক এিং সটির্। 

িোম (িম্ডো হোম্ত্র অক্ষম্র) __________________________________________ স্বোক্ষর __________________________________________ত্োনরখ: _______________ 

অিুর্নদত িনতনিনধ: আপিোর পোনরিোনরর্ পনরনস্থনত্ সপম্র্ক িোম্িি এমি র্োউম্র্ আপনি আপিোর অিুম্মোনর্ত্ প্রনত্নিনধ্ নিম্য়োগ র্রম্ত্ পোম্রি। আপিোর 

অিুম্মোনর্ত্ প্রনত্নিনধ্: আপিোর LIHWAP আম্ির্িটট সপূর্ ক র্রম্ত্ এিং িোইি র্রম্ত্ পোম্রি, এম্িক্তন্সর সোম্থ স্টযোগোম্যোগ র্রম্ত্ পোম্রি এিং আপিোর র্মীর সোম্থ র্থো 

িিম্ত্ পোম্রি, আপিোর স্টর্স িোইম্ি স্টযোগযত্োর ত্ম্থয অযোম্েস স্টপম্ত্ পোম্রি, আপিোর িিয সমস্ত িম ক পূরর্ র্রম্ত্ পোম্রি, িরু্ম্মম্িশি প্রর্োি র্রম্ত্ পোম্রি এিং 

এম্িক্তন্সর নসেোম্ন্তর আম্ির্ি র্রম্ত্ পোম্রি৷ আপনি ত্োসম্ত্ত্বও এই আম্ির্ি স্বোক্ষর র্রম্ত্ হম্ি। আপিোর দ্বোরো প্রত্যোহোর িো র্রো পয কন্ত অিুম্মোনর্ত্ প্রনত্নিনধ্ পর্টট 

র্োয কর্র থোর্ম্ি। আনম প্রনত্নিনধ্ম্র্ মম্িোিীত্ এিং অিুম্মোনর্ত্ র্রম্ত্ িোই।  হযো াঁ  িো 

িোম (িম্ডো হোম্ত্র অক্ষম্র) ___________________________________________ স্বোক্ষর _________________________________________ত্োনরখ: _______________ 
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আযবদিকারীযদর জিয নিযদমিাব ী 

সমূ্পর্ ম করা এবং স্বাক্ষনরত আযবদি এখাযি পাঠাি: 

NYS OTDA/LIHWAP 
PO Box 1789 
Albany, NY 12201 

আর্ার আযবদি করযত নক িয়োজি হযব? আম্ির্ির্োরীম্র্র অিশযই এই আম্ির্ম্ির সোম্থ নিম্ননিনখত্ িরু্ম্মম্িশি/ত্থয অন্তিুকি র্রম্ত্ হম্ি। অিুগ্রহ র্ম্র আসি িো 

নর্ম্য় র্নপ প্রর্োি র্রুি: 

• প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীর পনরিম্য়র প্রমোর্। পনরিোম্রর অিযোিয সর্সযম্র্র পনরিম্য়র িনথ অিুম্রোধ্ র্রো হম্য়ম্ি, নর্ন্তু ত্ো আিশযর্ িয়।  

• িোসস্থোম্ির প্রমোর্। স্টয িোসস্থোম্ির িিয আপনি সহোয়ত্োর অিুম্রোধ্ র্রম্িি স্টসখোম্ি আপিোম্র্ অিশযই িসিোস র্রম্ত্ হম্ি। 

• এর্টট পোনি এিং/অথিো ির্কমো নিি যো আপিোর স্থোয়ী এিং প্রোথনমর্ িোসস্থোি ত্োনির্োিুি র্ম্র। নিিটট স্টসই িযক্তির িোম্ম হম্ত্ হম্ি নযনি এই আম্ির্িটট িনত্ক র্রম্িি। 

• প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীর আম্য়র িনথপত্র। পনরিোম্রর অিযোিয সর্সযম্র্র আম্য়র পনরমোর্ অিশযই নিখম্ত্ হম্ি, ত্ম্ি িনথপম্ত্রর প্রম্য়োিি স্টিই। 

• প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীর িিয এর্টট বিধ্ স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর (SSN)। অিয সর্ি পনরিোম্রর সর্সযম্র্র SSN অিুম্রোধ্ র্রো হয়, নর্ন্তু আিশযর্ িয়।  

আযবদিটট শ্বক স্বাক্ষর কযর জর্া নদযত হযব? আম্ির্িটট স্টসই িযক্তির দ্বোরো সপন্ন র্রো উনিত্ যোর পোনি এিং/অথিো ির্কমো নিি পনরম্শোধ্ র্রোর িিয প্রোথনমর্ এিং 

প্রত্যক্ষ র্োনয়ত্ব রম্য়ম্ি। 

আর্াযক শ্বকাি টঠকািাগুয া তান কাভুক্ত করযত হযব? আপিোম্র্ অিশযই আপিোর িত্কমোি টির্োিো উম্েখ র্রম্ত্ হম্ি। এটট আপিোর স্থোয়ী এিং প্রোথনমর্ িোসস্থোি হম্ত্ হম্ি। 

আর্ার শ্বটন যিাি িম্বর শ্বকি িয়োজি? এর িম্ি আপিোর আম্ির্ি সময় মত্ প্রক্তিয়ো র্রম্ত্ সহোয়ত্ো হম্ি যনর্ আম্রো ত্থয প্রম্য়োিি হয়। 

পনরবাযরর সদসয নহযসযব আনর্ কাযদর উযেখ করযবা? আপিোর িোনডম্ত্ যোরো থোম্র্ি ত্োম্র্র িোম নিখুি, এমি নর্ যনর্ ত্োরো আপিোর সোম্থ সপনর্কত্ িোও হি িো 

আপিোর পনরিোম্র আনথ কর্িোম্ি অির্োি িোও রোম্খি। িোইি 1 এ প্রথম্ম নিম্িম্র্ উম্েখ র্রুি। 

ন ঙ্গ পনরি়ে: নিউ ইয়র্ক স্টেট আপিোর নিঙ্গ, নিঙ্গ পনরিয়, িো অনিিযক্তি নিনি কম্শম্ে আপিোর স্টেম্টর সর্ি সুনিধ্ো এিং/িো পনরম্েিো পোওয়োর অনধ্র্োর নিক্তিত্ র্ম্র। 

আপিোম্র্ অিশযই আপিোর নিঙ্গ পনরিয়সহ িোনডর সর্ম্ি স্টর্ পুরুে স্টর্ মনহিো ত্োর ির্ কিো নরম্পোটক র্রম্িি। আপনি এখোম্ি স্টয নিঙ্গ নিনখত্িোম্ি প্রনত্ম্ির্ি র্ম্রম্িি ত্ো 

অিশযই মোনর্কি যুিরোম্ে সোমোক্তির্ সুরক্ষো প্রশোসম্ির িোইম্ির স্বরূপ হওয়ো উনিত্। আপিোর অযোনিম্র্শি প্রক্তিয়ো র্রোর িিয আপনি স্টয নিঙ্গ প্রনত্ম্ির্ি র্ম্রম্িি ত্োর 

প্রম্য়োিি। এটট আপনি স্টয সুনিধ্ো র্োিক স্টপম্ত্ যোম্িি স্টসখোম্ি স্টিখো থোর্ম্ি িো অথিো অিয স্টর্োি সোধ্োরম্র্র িিয উন্মুি এমি স্টর্োম্িো িনথম্ত্ থোর্ম্ি িো। নিঙ্গ পনরিয় হি 

আপনি আপিোম্র্ র্ীিোম্ি স্টর্ম্খি এিং আপনি আপিোম্র্ র্ী িম্ি িোম্র্ি। আপিোর নিঙ্গ পনরিয় আপিোর িম্ন্মর সময় নিধ্ কোনরত্ নিম্ঙ্গর স্বরূপ িো নিন্ন হম্ত্ পোম্র। এই 

আম্ির্ম্ির িিয নিঙ্গ পনরিয় প্রম্য়োিিীয় িয়। যনর্ আপিোর নিঙ্গ পনরিয় িো আপিোর পনরিোম্রর অিয র্োরও নিঙ্গ পনরিয় আপিোর নরম্পোম্টক িনর্ কত্ নিম্ঙ্গর স্টথম্র্ নিন্ন হয় 

এিং আপনি স্টসই িযক্তির নিঙ্গ পনরিয় প্রর্োি র্রম্ত্ িোি ত্োহম্ি নিম্ি স্টর্ওয়ো িোয়গোয়   পুরুে  ,   মনহিো  ,   িি-িোইিোনর  ,  X ,   িোন্সম্িন্ডোর  , িো   নিন্ন পনরিয়   মুনিত্ র্রুি। 

আপনি যনর্   নিন্ন পনরিয়   মুির্ র্ম্রি, ত্োহম্ি আপনি স্টসই িযক্তির পনরিয় আরও ির্ কিো র্রম্ত্ পোম্রি নিম্ি প্রর্োি র্রো স্থোম্ি। 

িােনরক/বনহরােত সম্পনকমত তথ্য: LIHWAP স্টপম্ত্ আপিোম্র্ অিশযই মোনর্কি যুিরোম্ের িোগনরর্, স্টযোগয িনহরোগত্, িো মোনর্কি যুিরোম্ের অ-িোগনরর্ িযোশিোি হম্ত্ 

হম্ি। এর্িি স্টযোগয এনিম্য়ি িো মোনর্কি অ-িোগনরর্ িযোশিোি নর্ নর্ম্য় গটিত্ হয় ত্ো সপম্র্ক আম্রো ত্ম্থযর িিয, অিুগ্রহ র্ম্র নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস অি স্টটম্পোরোনর 

অযোন্ড নিম্সনিনিটট অযোনসসটযোন্স হটিোইম্ি 1-800-342-3009-এ স্টযোগোম্যোগ র্রুি িো OTDA ওম্য়িসোইট স্টর্খুি http://www.otda.ny.gov এ। 

জানত/জানত়েতা তথ্য: এই ত্থয প্রর্োি স্টস্বিোমূির্। এটট আম্ির্ির্োরী িযক্তিম্র্র স্টযোগযত্ো িো প্রোপ্ত সুনিধ্োগুনির স্তরম্র্ প্রিোনিত্ র্রম্ি িো। এই ত্ম্থযর অিুম্রোধ্ র্রোর 

র্োরর্ হি িোনত্, ির্ ক িো িোত্ীয় উৎস নিম্িিিো িো র্ম্রই স্টপ্রোগ্রোম্মর সুনিধ্োগুনি নিত্রর্ র্রো হম্য়ম্ি ত্ো নিক্তিত্ র্রো। 

আর্াযক নক সবার জিয শ্বসািা  নসনকউনরটট িম্বর িদাি করযত হযব? আম্ির্ির্োরীর এর্টট বিধ্ স্টসোশোি নসনর্উনরটট িম্বর প্রম্য়োিি এিং অিয সর্ি পনরিোম্রর 

সর্সযম্র্র িিয। যনর্ স্টর্োি সর্ম্সযর স্টসোশোি নসনর্উনরটট িম্বর িো থোম্র্ নর্ন্তু নত্নি ত্োর িিয আম্ির্ি র্ম্রম্িি, ত্োহম্ি স্টসোশোি নসনর্উনরটট িম্বর িোম্ে নিখুি  applied” 

(আম্ির্ি র্রো হম্য়ম্ি  । আপনি যনর্ প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরী পনরিোম্রর সর্ম্সযর িিয এই নিিোগটট িোাঁর্ো রোম্খি, ত্োহম্ি আপিোর আম্ির্ি প্রক্তিয়ো র্রো যোম্ি িো নর্ন্তু আরও 

ত্ম্থযর িিয মুিতু্িী রোখো হম্ি। 

আনর্ নকভাযব আয়ের নবভােটট সমূ্পর্ ম করযবা? আর্াযক নক ির্ার্ িদাি করযত হযব? পনরিোম্রর প্রম্ত্যর্ সর্ম্সযর উপোক্তিকত্ এিং অিুপোক্তিকত্ আয় ত্োনির্োিুি 

র্রুি। সর্ি পনরমোর্গুনি স্টর্োি নিম্য়োম্িযর পূম্ি ক সু্থি আয় নহম্সম্ি প্রম্িশ র্রম্ত্ হম্ি। র্ত্কম্ির অন্তিুকি, নর্ন্তু ত্োম্ত্ সীমোিে িয়: আয়র্র, নশশু সহোয়ত্ো, গোনি কশম্মি, 

স্বোস্থয িীমো, এিং ইউনিয়ি িম্র্য়ো। প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীর স্ব-নিযুক্তি এিং িোডোর আয় সহ আপিোম্র্ সমস্ত অক্তিকত্ এিং অিিীত্ আম্য়র িনথপত্র িমো নর্ম্ত্ হম্ি। অিযোিয 

আম্য়র প্রমোর্ প্রর্োি র্রো আপিোর িিয আিশযর্ হম্ত্ পোম্র। আসিগুনি িমো স্টর্ম্িি িো, স্টসগুনি স্টিরত্ স্টর্ওয়ো হম্ি িো। আম্ির্ম্ির মোম্স আপিোর পনরিোম্রর সু্থি মোনসর্ 

আম্য়র উপর স্টযোগযত্ো নিনত্ত র্রো হম্ি। অিুগ্রহ র্ম্র স্টমনিম্র্য়োম্রর িিয নিম্য়োম্গর আম্গ আপিোর স্টসোশোি নসনর্উনরটটর পনরমোর্ প্রম্িশ র্রুি। আপনি স্টমনিম্র্য়োর পোটক B 

এিং/অথিো D এর িিয স্টয পনরমোর্ অথ ক প্রর্োি র্ম্রি ত্ো আিোর্োিোম্ি নিখুি। স্টমনিম্র্য়োর পোটক B এিং D এর পনরমোর্ আয় নহসোম্ি গর্য র্রো হম্ি িো। িযোঙ্ক অযোর্োউি, নসনি, 

ের্, িন্ড িো অিযোিয নিনিম্য়োগ আম্য়র শুধ্ুমোত্র সুর্ িো িিযোংম্শর অংশ নিখুি। প্রনত্টট অযোর্োউি পৃথর্িোম্ি নিখুি। আপিোর যনর্ আম্রো িোয়গো িোম্গ, আম্রো নশট সংযুি 

র্রুি। ইয়োর টু স্টিম্টর িিয প্রোপ্ত পনরমোর্ প্রম্িশ র্রুি। 

আযবদিটটযত স্বাক্ষর করা এবং তানরখ শ্বদও়ো নিম্মিত করুি। আম্ির্িটটম্ত্ অিশযই স্টসই িযক্তির স্বোক্ষর র্রম্ত্ হম্ি যোর িোম্ম পোনি এিং /অথিো ির্কমো নিিটট রম্য়ম্ি৷ 

আনপ গুন : OTDA আপিোর স্বোক্ষনরত্ এিং সপূর্ ক র্রো আম্ির্ি পোওয়োর পম্র যনর্ ক্তত্রশ (30) নর্ম্ির স্টিনশ হম্য় নগম্য় থোম্র্ এিং আপিোম্র্ স্টযোগযত্োর নসেোন্ত সপম্র্ক 

িো িোিোম্িো হম্য় থোম্র্ ত্োহম্ি এর্টট আনপম্ির অিুম্রোধ্ র্রো স্টযম্ত্ পোম্র। অসপূর্ ক আম্ির্িগুনি র্শ (10) র্ম কনর্িস পয কন্ত মুিতু্িী রোখো হম্ত্ পোম্র এিং মুিতু্িীর সময় 

ক্তত্রশ (30) র্ম কনর্িম্সর সময়র্োম্ির মম্ধ্য ধ্রো হয় িো নিজ্ঞনপ্ত প্রর্োি র্রোর িিয। স্টয আম্ির্ির্োরীম্র্র প্রত্যোখোি র্রো হম্য়ম্ি িো যোরো অিুম্মোনর্ত্ সহোয়ত্োর পনরমোর্ নিম্য় 

অসম্মত্, ত্োরো স্টিোটটশ পোওয়োর 60 নর্ম্ির মম্ধ্য এর্টট আনপম্ির অিুম্রোধ্ র্রম্ত্ পোম্রি৷ আনপম্ির অিুম্রোধ্ র্রো স্টযম্ত্ পোম্র 

NYSLIHWAP.appeals@otda.ny.gov এ ইম্মইি র্ম্র, (833) 690-0208 িম্বম্র স্টটনিম্িোি র্ম্র, অথিো নিনখত্িোম্ি; NYS OTDA/LIHWAP, PO Box 1789, Albany, 

NY, 12201।

http://www.otda.ny.gov/
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গ্রহর্যযােয িনথ্পযের ধরণ 

 
 

বাসস্থাি (আপনি এখি শ্বযখাযি বসবাস কযরি)  

• িোডোম্ট এিং িোডীওয়োিো িোম সহ সোম্প্রনত্র্ িোডোর রনশর্ িো িোম 

ও টির্োিো সহ িীি  

• পোনি, পয়়ঃনিষ্কোশি, িো টযোে নিি  

 

 
 

• িোনডর মোনিম্র্র/িোডোম্টর িীমোর পনিনস  

• ইউটটনিটট নিি  

• টির্োিো সহ মটকম্গি স্টপম্মম্ির িই/রনসর্  

 

 

পনরি়ে 

প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীম্র্ অিশযই নিম্ননিনখত্গুনির মম্ধ্য এর্ িো এর্োনধ্র্ প্রর্োি র্রম্ত্ হম্ি। 

 
• গোনডর িোিম্র্র িোইম্সন্স  

• িনিযুি পনরিয়পত্র  

• মোনর্কি যুিরোম্ের পোসম্পোটক িো িযোিোরোিোইম্িশি সোটটকনিম্র্ট  

 

 
• িোথ ক সোটটকনিম্র্ট িো িযোনিিমোি সোটটকনিম্র্ট*  

• যোিোইরৃ্ত্ স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর*  

• আম্রর্িি িযক্তির র্োি স্টথম্র্ নিিৃনত্*  

 

*দইু ধরযির ির্ার্ িয়োজি। 

 

শ্বসািযা  নসনকউনরটট িম্বর  

আপিোম্র্ অিশযই প্রোথনমর্ আম্ির্ির্োরীর িিয এর্টট বিধ্ স্টসোশযোি নসনর্উনরটট িম্বর (SSN) প্রর্োি র্রম্ত্ হম্ি। আপিোর যনর্ SSN িো থোম্র্, আপিোম্র্ 

অিশযই ত্োর িিয আম্ির্ি র্রম্ত্ হম্ি স্টসোশোি নসনর্উনরটট অযোিনমনিম্েশম্ি (SSA)। 

 

 

পানি এবং/অথ্বা িদমর্া যািাইকরর্  

অিুগ্রহ র্ম্র আপিোর সোম্প্রনত্র্ পোনি এিং /অথিো ির্কমো নিি, পোনি এিং /অথিো ির্কমো িোিকম্র্ নিম্র্কনশত্ র্রম্ি এমি এর্টট িত্কমোি টযোে নিি িো আপিোর 

স্টিন্ডম্রর স্টথম্র্ এর্টট নিিৃনত্র র্নপ প্রর্োি র্রুি৷ আপিোর যনর্ পোনি এিং /অথিো ির্কমো এর িিয আিোর্ো নিি থোম্র্, অিুগ্রহ র্ম্র উিয় নিম্ির র্নপ প্রর্োি 

র্রুি। 

 

 

আ়ে: 

• সোম্প্রনত্র্ত্ম িোর (4) সপ্তোম্হর স্টপ-েোিগুনি  

• যনর্ স্ব-নিযুি হি, সোম্প্রনত্র্ত্ম নত্িটট (3) মোম্সর িযিসোনয়র্ 

স্টরর্িক অথিো সর্ি প্রম্যোিয নশনিউি সহ িত্কমোি িিম্রর র্োনখি 

র্রো স্টিিোরোি টযোে নরটোি ক।  

• যনর্ স্ব-নিযুি হি, আম্গর নত্ি (3) মোম্সর িোডোর আয়/খরি অথিো 

সর্ি প্রম্যোিয নশনিউি সহ িত্কমোি িিম্রর র্োনখি র্রো 

স্টিিোরোি টযোে নরটোি ক।  

• নশশু সহোয়ত্ো িো িরর্ম্পোেম্র্র/স্বোমী-স্ত্রীর সহোয়ত্ো  

• সুর্/িযোংর্/নিনিম্িন্ড িো টযোে স্টেটম্মি  

• রুমোর/স্টিোিকোম্রর নিিৃনত্  

 

 

নিম্নন নখতগুন র জিয িদাযির নিটঠ বা সরকারী নিটঠপযের কনপ:  

• স্টসোশোি নসনর্উনরটট/সোনিম্মিোি নসনর্উনরটট ইির্োম (SSI)  

• স্টিম্টরোিস স্টিনিনিট  

• স্টপিশি  

• শ্রনমর্ম্র্র ক্ষনত্পূরর্/অক্ষমত্ো  

• স্টির্োরত্ব িীমোর সুম্যোগ সুনিধ্ো  
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