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নগদ সহায়তার (Cash Assistance, CA) যাগ তার মাপকা
নিথ িনেদিশকা (COVID-19 এর সময়)
(Bengali)
এই যাগ তা মাণ করেত,
িন িলিখত ¾ এক
দান ক ন:
অথবা

যাগ তার মাপকা

এবং

ািবত

িন িলিখত িলর মেধ দু :

y ফেটা আইিড
y াইভার'স লাইেস
y মািকন যু রাে র পাসেপাট
y ন াচারালাইেজশন সা িফেকট
y হাসপাতাল/ডা ােরর নিথ
y দ ক হেণর প

yঅন একজন ব ি র থেক িববৃিত
yজ /ব াি জম-এর সা িফেকট
yযাচাইকৃ ত সাশ াল িসিকউির ন র
(Social Security Number, SSN)

y িববাহ/মৃতু র সা িফেকট
y পর েরর থেক আলাদা হওয়ার চু ি
y িববাহিবে েদর ফরমান
y সাশ াল িসিকউির নিথ
y অবসর া
সনাকম শাসেনর (Veterans
Administration, VA) নিথ
y জে র মাণপ (দীঘ ফম)
y দ েকর কাগজ/নিথ
y আদালেতর নিথ
y িচিকৎসার নিথ

y ািজ-র থেক িববৃিত
y জনগণনার নিথ
y সংবাদপে িব ি
y অন একজন ব ি র থেক িববৃিত

বাস ান

y বািড়ওয়ালা/মুখ ভাড়ােটর থেক িববৃিত
y বতমান ভাড়ার রিসদ বা লীজ
y ব েকর নিথ

y অন একজন ব ি র থেক িববৃিত
y ডাকেযােগ আসা সা িতক িচ

পিরবােরর গঠন/আয়তন

y অনা ীয় বািড়ওয়ালার থেক িববৃিত অথবা
াথিমক ভাড়েটর িববৃিত
উদাহরণ প মেমট)

y অন ব ি েদর থেক িববৃিত

বয়স

y জে র মাণপ
y ব াি জম-এর নিথ/সা িফেকট
y হাসপাতােলর নিথ
y দ েকর কাগজ/নিথ
y ন াচারালাইেজশন সা িফেকট
y াইভার'স লাইেস

y িবমা পিলিস
y জনগণনার নিথ
y অন একজন ব ি র থেক িববৃিত
y িচিকৎসেকর িববৃিত
y আনু ািনক িচ সামািজক সুর া শাসেনর
(Social Security Administration, SSA)
থেক

y মৃতু র সা িফেকট
y জীিবত ব ি র বিনিফেটর নিথ
y হাসপাতােলর নিথ
y VA বা িমিলটািরর নিথ
y িববাহিবে েদর কাগজপ
y পুনিববােহর মাণ

y সংবাদপে িব ি
y িবমা কা ািনর নিথ
y ািত ািনক রকড
y এেজি
কস রকড এবং কবর দয়ার
পেম ফাইল
y অন একজন ব ি র থেক িববৃিত

পিরচয়

আপনােক সহায়তার জন আেবদনকারী তািলকাভু
পিরচেয়র মাণ িদেত হেব

েত ক

ববািহক অব া

আপিন িববািহত, িববাহিবি , পর েরর থেক আলাদা,
িবধবা/িবপ ীক তার জন আপনােক অবশ ই নিথ জমা িদেত
হেব

স

ক

আপনার সে যিদ পিরবােরর এক
তাহেল আপনােক অবশ ই স েকর

িশ র স ক থােক,
মাণ িদেত হেব।

আপনােক অবশ ই আপনার বাস ােনর
মাণ িদেত হেব (যিদ েযাজ হয়)

যিদ আপিন আপনার জন এবং অন েদর জন সহায়তার
আেবদন করেছন, তাহেল কারা আপনার সে থােকন তা
আপনােক অবশ ই যাচাই করেত হেব
সহায়তার জন আেবদনকারী
অবশ ই মাণ করেত হেব।

েত ক ব ি র বয়স আপনােক

মা-বাবার অনুপি িত/মৃতু
আপনার বািড়র কােনা িশ আপনার সে বাস না কেরন,
তাহেল আপনােক অব শই তার মাণ িদেত হেব এবং তারা
কাথায় থােকন/মৃত তার িলিখত িববৃিত িদেত হেব

অনুপি ত িপতা-মাতার তথ

আপনার বািড়র কােনা িশ র মা-বাবা যিদ আপনার সে
বাস না কেরন তাহেল আপনার কােছ ব ি র স ে
য তথ
আেছ তা আপনােক অবশ ই দান করেত হেব: নাম, কানা,
SSN, জে র তািরখ ও কমসং ান

অবতমান িপতা বা মাতার য ধরেণর তথ
আপিন দান করেত পােরন তার উদাহরণ:

y আেবদনকারীর িববৃিত
y সংবাদপে িব ি
y ািজ-র থেক িববৃিত
y অন একজন ব ি র থেক িববৃিত

েযাজ নয়

y বতেনর রিসদ
y কর িরটান
y সাশ াল িসিকউির বা VA রকড
y আিথক িনধারেণর িচ
y আইিড কাড ( া িবমা)
y াইভার'স লাইেস অথবা রিজে শান
এই নিথ আপনার কােছ না থাকেল আপনােক পের
িশ সহায়তা পিরেষবা অিফেসর িতিনিধর সে
কথা বলেত হেত পাের

*আপিন যিদ ধুমা পিরপূরক পুি সহায়তা ক (Supplementary Nutrition Assistance Program, SNAP) সুিবধা বা িচিকৎসা সহায়তার জন
যাগ তার মাপকা র জন এক ফরম িনেয় আসেত হেব।
আেবদন কেরন, তাহেল আপনােক িনবািচত িত

(পেরর পাতায় যান)
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নগদ সহায়তার (CA) যাগ তার মাপকা এবং
নিথ িনেদিশকা (COVID-19 এর সময়)

এই যাগ তা মাণ করেত,
িন িলিখত এক
দান ক ন:

যাগ তার মাপকা
সাশ াল িসিকউির

ািবত

ন র

ধুমা নগদ সহায়তা, SNAP সুিবধা ও িচিকৎসা সহায়তার জন ,
আপনার SSN-এর মাণ িদেত হেব না , যিদ না আপনার দওয়া SSNSSA-এর রকেডর সােথ না মেল অথবা এেজি র ারা যাচাই করা না
যায়।

নাগিরক বা বতমান অিভবাসন অব া

অব া
মািকন যু রাে র নাগিরকরা অ ায়ী সহায়তা, পিরপূরক পুি
সহায়তা ক ও িচিকৎসা সহায়তার জন যাগ । অ ায়ী সহায়তা, পিরপূরক
পুি সহায়তা ক ও িচিকৎসা সহায়তার জন যাগ হেত হেল, বিহরাগত
ব ি েদর অবশ ই সে াষজনক অিভবাসেনর অব ায় থাকেত হেব। গভবতী
মিহলা বা Child Health Plus B-এর জন আেবদনকারী অিভবাসী িশ েদর
ে অিভবাসেনর অব া যাগ তার মাপকা নয়। নিথহীন অিভবাসী ও
অ ায়ী অ-অিভবাসীরা ধুমা এক জ ির িচিকৎসার জন ই যাগ ।

y সাশ াল িসিকউির কাড
y SSA-এর থেক আনু ািনক িচ
য বিহরাগত মানুষরা কবলমা জ ির িচিকৎসার জন িচিকৎসা সহায়তা চাইেছন
অথবা ধুমা িচিকৎসা সহায়তার আেবদনকারী, যারা গভবতী, তােদর জন সাশ াল
িসিকউির ন র েয়াজন নই।
y জে র মাণপ
y ব াি জম-এর সা িফেকট/নিথ
y হাসপাতােলর নিথ
y মািকন যু রাে র পাসেপাট
y িমিলটািরেত চাকিরর নিথ
y ন াচারালাইেজশন সা িফেকট
y USCIS কাগজপ
y 1/1/72 এর পূেব িনর র যু রাে

বসবােসর

মাণ

উপাজন করা আয়
িনেয়াগকতার থেক
যিদ আপিন স িত কাজ হািরেয় থােকন, আপনােক কমসং ান থেক
আেয়র যাচাইকরণ জমা িদেত হেব না।

-িনেয়াগ থেক

y বতেনর বতমান রিসদ এবং বখিশেসর
টেম
y বতেনর খাম
y িনেয়াগকতার সে
যাগােযাগ
y লটারেহেড িত ঘ ার বতেনর হার, িত স ােহ যত ঘ া কাজ কেরেছন, থম
বতেনর তািরখ, যিদ নতু ন হন এবং িনেয়াগকতার ফান ন র
y যিদ আপিন কাজ করা ব কের িদেয় থােকন তাহেল আপনার আেগর
িনেয়াগকতার নাম এবং যাগােযােগর তথ সহ এক
া িরত িববৃিত
y ব বসার নিথ
y কেরর নিথ
y -িনেয়াগ থেক আয় ও ব য়সমূেহর রকড ও স িকত কাগজপ
y 2018 (বা ইিতমেধ ই ফাইল কের থাকেল 2019) আয়কর িরটান
y বতমান অবদােনর চক
y মার, বাডার বা ভাড়ােটর থেক িববৃিত
y আয়কেরর নিথ

ভাড়া বা ঘর/ বাড থেক আয়

উপাজন না করা আয়
নন-কাে ািডয়াল িপতা বা মাতার থেক

া

িশ

সহায়তা

বকার ভাতার সুেযাগ সুিবধা (Unemployment Insurance
Benefits, UIB)
UIB-এর জন আেবদন দািখল কেরেছন িক
ে আপনােক মাণ িদেত হেব না

এখনও পেম

সাশ াল িসিকউির র সুিবধা (SSI সেমত)

অবসর া
কম র

সনাকম েদর সুিবধা িল
িতপূরণ

পানিন, এমন

y পািরবািরক আদালেতর থেক িববৃিত
y সহায়তা দানকারী ব ি র থেক িববৃিত
y চক াব
y িশ সহায়তা বলবৎকরণ ইউিনেটর (Child Support Enforcement Unit) থেক
আনু ািনক িচ প
y বতমান অ াওয়াড সা িফেকট
y িনউ ইয়ক
ট ম দ র (New York State Department of Labor) থেক
আনু ািনক িচ প
y
ম দ েরর থেক সুিবধার িববৃিতর ি নশট বা ছিব
y বতমান অ াওয়াড সা িফেকট/িচ
y বতমান বিনিফট চক
y SSA-এর থেক আনু ািনক িচ
y ভটারা অ াডিমিনে শন-এর আনু ািনক িচ প
y বতমান অ াওয়াড সা িফেকট/িচ
y বতমান বিনিফট চক
y অ াওয়াড সা িফেকট/িচ
y চক াব

িশ া অনুদান ও ঋণ

y ্ ু ল থেক িববৃিত
y ব াে র
টেম
y অনুদান/অ াওয়াড-এর িচ

সুদ/িডিভেড /রয় াল

y ব াংক বা
িডট ইউিনয়েনর
টেম
y াকার/আিথক িত ান/এেজে র
টেম

(পেরর পাতায় যান)

পিরচালনাকারী এেজি র থেক িববৃিত
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নগদ সহায়তার (CA) যাগ তার মাপকা এবং
নিথ িনেদিশকা (COVID-19 এর সময়)

ািবত

এই যাগ তা মাণ করেত,
িন িলিখত এক
দান ক ন:

যাগ তার মাপকা
উপাজন না করা আয় (চলেছ)
বসরকাির পনশন/অ ানুই

y বতমান অ াওয়ােডর িচ
y বতমান বিনিফট চক
y আেয়র উৎস থেক আনু ািনক িচ
y আেয়র উৎেসর সে
যাগােযাগ
y বতমান অবদােনর চক

উপাজন না করা অন ান আয়

সং ানসমূহ

( ধুমা িচিকৎসা সহায়তার
ে , গভবতী মিহলা, 19 বছেরর কম বয়সী বা া,
এবং Family Health Plus-এর জন যাগ ব ি েদর থেক সং ানসমূেহর তথ
অনুেরাধ করা হয় না।)
ব া অ াকাউ : চিকং, সিভংস, অবসর (IRA ও
Keogh), িডট ইউিনয়ন

y ব াংেকর বতমান নিথ
y িডট ইউিনয়েনর বতমান নিথ
y ক/ব
y আিথক

ক, ব , সা িফেকট ও িমউচু য়াল ফা

জীবন িবমা

বিরয়াল

া

সা িফেকট
িত ান থেক িববৃিত

y িবমা পিলিস
y িবমা কা ািনর থেক
বা ফা , কবর দওয়ার ভূ িম বা অি ম সং ােরর চু ি

আয়কর ফরত বা রাজগার করা আয়কর
Tax Credit, EITC)

বাস ান ছাড়া অন িরেয়ল এে ট

িডট (Earned Income

টেম

y ব াংেকর নিথ
y কবর দওয়ার চু ি
y কবর দওয়ার জিমর দিলল
y EITC চেকর িরফা
y কর অিফেসর িববৃিত
y দিলল
y িরেয়ল এে ট
াকােরর থেক িববৃিত
y াকার ারা বতমান মূেল র মূল ায়ন/আনুমািনক িহসাব

মাটর যান

y রিজে শন (পুরেনা মেডল)
y মািলকানার দিলল
y িডলার ারা বতমান মূেল র মূল ায়ন
y ফাইন াি ং ডটা

থাক অথ দান

y আেয়র উৎস থেক িববৃিত
y থাক অেথর চক

অন ান সং ান

y পিরবােরর থেক িববৃিত
y নািসং হাম থেক িববৃিত
y বতমান মূেল র পািরবািরক িববৃিত
y িব েয়র ি প
y িবমার মূল ায়ন

(পেরর পাতায় যান)
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নগদ সহায়তার (CA) যাগ তার মাপকা এবং
নিথ িনেদিশকা (COVID-19 এর সময়)

এই যাগ তা মাণ করেত,
িন িলিখত এক
দান ক ন:

যাগ তার মাপকা
আ েয়র খরচ
আপনােক অবশ ই মাণ করেত হেব য আপিন যখােন বাস কেরন সখােন
জীবনযাপেনর জন আপনার কত খরচ হয়। (আপনােক আ েয়র িত ব েয়র জন
আলাদা কাগজপ
দান করেত হেত পাের।)
আপিন আপনার ভাড়া না িদেয় থাকেলও আপনােক আপনার আ েয়র খরেচর
অবশ ই জমা িদেত হেব
িচিকৎসা সহায়তার জন আ েয়র খরচ িলর কাগজপ

মাণ

y বতমান ভাড়ার রিসদ/লীজ/ব েকর বুক/ রকড
y স ি ও ু েলর কেরর নিথ
y বািড়ওয়ালার িববৃিত
y িনকাশী ও পািন/জেলর িবল
y আবজনা/জ াল সং েহর িবল বা রিসদ
y বািড়ওয়ালার িবমার নিথ
y ালািনর িবল/শাট-অফ না শ
y নন িহ ং ইউ িল িবল
y টিলেফান িবল (অথবা পিরবােরর থেক এক িববৃিত য খরচ

হেয়েছ)

েয়াজন নই।

িচিকৎসার খরচ িল
যিদ আপিন বয় / িতব ী ব ি হন এবং SNAP এর জন আেবদন করেছন
তাহেল আপনােক কবল আপনার অপিরেশািধত িচিকৎসার খরেচর যাচাই জমা
িদেত হেব।

া

ািবত

িবমা

যিদ আপনার বা আেবদনকারী অন কােরা া িবমার কভােরজ না থােক (এমন
িক অন কউ মূল দান করেলও), আপনােক এটা অবশ ই মাণ করেত হেব।

অ ম/ িতব ী/গভবতী
আপিন অথবা আপনার সে বসবাসরত কউ যিদ অসু বা গভবতী হয়, তাহেল
আপনােক অবশ ই মাণ িদেত হেব: ( ধুমা MA-এর
ে , গভবতী মিহলা, িশ ,
এবং Family Health Plus-এর জন যাগ ব ি েদর থেক সং ােনর তথ
অনুেরাধ করা হয় না।)

পিরেশাধ না করা িবল
অনু হ কের আপনার নােমর য কানও অপিরেশািধত ভাড়া বা ইউ িল
মাণ জমা িদন

y া িবমার ি িময়াম দানকারীর থেক িববৃিত
y িচিকৎসার িবল িলর িতিলিপ (পিরেশাধকৃ ত এবং পিরেশাধ করা হয় িন
এমন)
y Medicare সি পশন ওষুেধর কাড
y িবমা পিলিস/কাড
y িবমার আওতা দানকারীর থেক িববৃিত
y Medicare কাড
y আদালেতর আেদশ অনুযায়ী া িবমা কভােরজ সহ, পর েরর থেক
আলাদা হওয়া বা িববাহিবে েদর চু ি
y গভাব া, ত ািশত জে র তািরখ িতপাদনকারী ডা ার, ি িনক বা
হাসপাতােলর িববৃিত
y িচিকৎসা পশাজীবীর থেক িববৃিত
y অ মতা/অ ে র জন SSA/SSI সুিবধা িলর মাণ

y বেকয়া অথ, পিরেষবার সময়কাল ও পিরেষবা
এমন িত িবেলর কিপ এবং

দানকারীর উে খ থাকা

িবেলর

অন ান ব য়/িনভরশীল মানুেষর পিরচযার খরচ
আপিন যিদ আদালেতর আেদেশ সহায়তা, িশ পিরচযা, পৗনঃপুিনক ঋণ, অথবা
বািড়র া সহায়ক বা পিরচারেকর পিরেষবার জন পেম কেরন, তাহেল
আপনােক অবশ ই মাণ িদেত হেব।

y আদালেতর আেদশ
y ড কয়ার স ার বা অন ান িশ
y সহায়ক বা পিরচারেকর িববৃিত
y বািতল করা চক বা রিসদ

(পেরর পাতায় যান)
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নগদ সহায়তার (CA) যাগ তার মাপকা এবং
নিথ িনেদিশকা (COVID-19 এর সময়)

ািবত

এই যাগ তা মাণ করেত,
িন িলিখত এক
দান ক ন:

যাগ তার মাপকা
পা ম ােনজেম (নগদ সহায়তার জন আেবদন
করার আেগ িকভােব িনেজেক সহায়তা করেতন)
উপাজন করা আয়

y িনেয়াগকতার থেক িচ , যখােন িনযুি র তািরখ, উপাজেনর পিরমাণ এবং চাকির
ছাড়ার কারণ( িল) দওয়া আেছ।
y

যিদ আপনার সা িতক িনেয়াগকতা ব বসা ব কের িদেয়েছন বা আর ব বসা
কেরন না, তাহেল আমােদরেক আপনার জানা িনেয়াগকতার শষ কানা ও
টিলেফান ন র িদন। আমােদর রকেডর জন আপনােক অবশ ই তািরখ িদেয়
িববৃিত েক

অন ান
( কবলমা

নগদ অথ িদেয় সহায়তার জন )

া র করেত হেব।

আপিন যিদ চাকির/উপািজত আয় থেক িনেজর ভারবহন না কের থােকন, তাহেল অনু হ
কের িতপাদেনর নিথপ িনেয় আসুন য আপিন অতীেত কীভােব িনেজর ভারবহন
করেত স ম হেয়িছেলন, যমন:
y ব াংেকর বই/ ব াংেকর
টেম
y সুিবধা িলর ময়াদ অিত া হওয়ার িতপাদন (কম েদর
সাশ াল িসিকউির , UIB, ইত ািদ)
y সহায়তা দানকারী ব ি র( দর) থেক িববৃিত

স াব সুিবধা

অন ান

সহায়তা

িতপূরণ, িতব কতা,

দানকারী ব ি র( দর) থেক িববৃিত

y যিদ আপিন বা পিরবােরর কউ িন িলিখত উৎস িলর মেধ কােনা র থেক
সুিবধা িলর জন আেবদন কের থােকন এবং ত াখ ান করা হয়, অথবা ীকার
করা হেয় থােক, তাহেল দােনর িচ , চক বা অন ান িচ প িনেয় আসুন:
সাশ াল িসিকউির , আদালেতর পেম , SSI, অবসর া
সনাকম েদর সুিবধা,
কম েদর িতপূরণ, ইউিনয়ন বিনিফট, পনসন, িমিলটাির ভাতা, রল থেক
অবসর, NYS িতব ী বা অন ান উৎস

