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সmূরক পুি সহায়তা pকl (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
নিথ িনেদর্ িশকা (COVID-19) (Bengali)
SNAP সুিবধা িলর জনয্ আমরা যােত আপনার েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত পাির ei কারেণ, িনেচ তািলকাবd SNAP েযাগয্তার িবষয় িলর pমাণ
আপনার আমােদরেক েদoয়া pেয়াজন। আপনার SNAP েযাগয্তা eবং সুিবধার পিরমাণ িনধর্ারণ করেত আমােদর েয pমাণ pেয়াজন তা আমােদরেক
িদেত psািবত ডkেমেnশন eবং ei িনেদর্ িশকার uপেযাগী পরামশর্ আপনােক সাহাযয্ করেব।
যিদ আমরা িনধর্ারণ কির েয আপিন dত pিkয়াকরেণর িবিধ aনুসাের SNAP-eর েযাগয্, তাহেল আপিন েকবলমাt আপনার পিরচয় যাচাi
করেলi আমরা আপনােক সুিবধা িল জাির করেত পাির। তেব, আমরা আপনােক আরo েবিশ SNAP সুিবধা িল িদেত পারার আেগ আপনােক
aবশয্i আপনার o পিরবােরর aনয্ েকানo সদেসয্র জনয্ aনয্ানয্ েযাগয্তার মাপদ যাচাi করেত হেব।
আপিন ডাকেযােগ বা ফয্ােkর মাধয্েম SNAP-eর সুিবধা িলর জনয্ আেবদন করেল aনুgহ কের যত dত সmব আপনার SNAP-eর েযাগয্তা
িনধর্ারণ করেত আমােদর সাহাযয্ করার জনয্ আপনার নিথর কিপ িল পাঠান।
েযাগয্তার মাপকািঠ
পিরচয়
সুিবধার জনয্ আেবদন করা বা
তািলকাবd থাকা বয্িkর জনয্ aবশয্i
pিতি ত eবং নিথবd হেত হেব।

বাসsান
aবশয্i pমাণ করেত হেব েয SNAP
সুিবধার জনয্ আেবদনকারী বয্িk
আেবদনপেt uিlিখত িঠকানািটেত
বসবাস কেরন।

পিরবােরর আকার
পিরবাের কতজন মানুষ রেয়েছন তার
যাচাiকরণিট aবশয্i pদান করেত হেব।

বয়স
SNAP-eর সুিবধার জনয্ আেবদনকারী
সকেলর জনয্ বয়েসর যাচাiকরণ pদান
করা আবশয্ক
েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর
আপনার পিরবােরর েয সকল বয্িk
SNAP সুিবধার জনয্ আেবদন কেরেছন
তােদর pেতয্কেক েসাশয্াল িসিকuিরিট
নmর (বা কারo হেয় আেবদন করার
pামণ) aবশয্i িদেত হেব।

সুপািরশকৃত নিথ


সিচt পিরচয় পt, াiভাসর্ লাiেসn



মািকর্ ন যুkরাে র পাসেপাটর্



নাগিরকেtর শংসাপt



হাসপাতাল/িচিকৎসেকর েরকডর্



দtক gহেণর কাগজপt



জেnর শংসাপt



বয্াপিটs হoয়ার শংসাপt



েভাটার েরিজেsশন কাডর্



যাচাiকৃ ত েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর



বতর্ মান িলজ



বতর্ মান ভাড়ার রিসেদ ভাড়ােটর নাম o িঠকানা
আেছ



বািড়র মািলক বা pাথিমক ভাড়ােটর িববৃিত



মটর্েগেজর েরকডর্



sু েলর েরকডর্ (গত বছেরর eমন েকানo িজিনস হেত
পাের যােত িশ র নাম eবং িঠকানা েলখা আেছ)



aনাtীয় বািড়oয়ালার িববৃিত



কিমuিনিট সংগঠেনর িববৃিত



পিরবােরর সদসয্ নন eমন বয্িkর িববৃিত



eমন বয্িkর িববৃিত যার সােথ আপিন বসবাস
কেরন িকn তার সােথ িমেল আপিন আেবদন
করেছন না



জেnর শংসাপt



বয্াপিটs হoয়ার শংসাপt



জn তািরখ থাকা sু ল আiিড



IDNYC (14 eবং তার েবিশ)



েসাশয্াল িসিকuিরিট কাডর্



েসাশয্াল িসিকuিরিট aয্াডিমিনেsশন (Social
Security Administration, SSA) েথেক আনু ািনক
িচিঠপt

(পেরর পাতায় যান)

সহায়ক পরামশর্
ei নিথর েয েকানo eকিট যােত
বয্িkর জn তািরখ uেlখ করা আেছ
েসিটেকo বয়স যাচাi করার জনয্
বয্বহার করা েযেত পাের। eছাড়া,
আমরা আপনার কােছ েকানo pমাণ
চাiেল, নাগিরকt যাচাi করার জনয্
মািকর্ ন যুkরাে র পাসেপাটর্ বা
নাগিরকেtর শংসাপt বয্বহার করা
েযেত পাের।
যিদ বািড়র মািলক বা pাথিমক
ভাড়ােটর িববৃিতেত পিরবােরর সকল
সদেসয্র নাম থােক তাহেল eিটেক
পিরবােরর সদসয্ সংখয্া নিথবd
করেত বয্বহার করা েযেত পাের।

িববৃিতেত পিরবােরর সমs বয্িkর নাম
থাকেত হেব eবং বাসsােনর
pমাণ িদেতo বয্বহার করা েযেত পাের।

জেnর শংসাপt পিরচয়   
নাগিরকেtর িsিত sাপেনর জনয্
বয্বহার করা েযেত পাের।

যিদ আপিন আমােদরেক আপনার
পিরবােরর pেতয্ক সদেসয্র জনয্
েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর িদেয় থােকন
তেব আপনােক েসাশয্াল িসিকuিরিট
কাডর্ িদেত হেব না।
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সmূরক পুি সহায়তা pকl (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
নিথ িনেদর্ িশকা (COVID-19)
েযাগয্তার মাপকািঠ
নাগিরকt

সুপািরশকৃত নিথ




যিদ নাগিরকt িনেয় p oেঠ তেব
aবশয্i তা নিথবd করেত হেব।
aিভবাসেনর িsিত








SNAP সুিবধা িলর জনয্ আেবদন
করা aনাগিরকেদর জনয্ aিভবাসেন
িsিত aবশয্i নিথবd করেত হেব।
uপাজর্ন করা আয়





যিদ পিরবােরর েকানoকমর্রত সদসয্
SNAP সুিবধার জনয্ আেবদন কেরন
তাহেল কর পূবর্ uপাজর্ন (েকানo
িকছু েকেট েনoয়া আেগ), ি েকােয়িn
eবং েমাট কত ঘ া কাজ কেরেছন
তা aবশয্i নিথভু k করেত হেব।

aনুপািজর্ত আয়










যিদ পিরবােরর eমন েকানo সদসয্
SNAP সুিবধার জনয্ আেবদন কের
থােকন িযিন aনুপািজর্ ত আেয়র
তািলকােত আেছন আেয়র ধরন,
ি েকােয়িn eবং aবশয্i নিথভু k
করেত হেব।








জেnর শংসাপt
হাসপাতােলর েরকডর্
মািকর্ ন যুkরাে র পাসেপাটর্
সামিরক েসবার েরকডর্
নাগিরকেtর শংসাপt

সহায়ক পরামশর্
পিরচয় eবং বয়স pমাণ করার জনয্
জেnর শংসাপt, হাসপাতােলর েরকডর্,
মািকর্ ন যুkরাে র পাসেপাটর্ eবং
নাগিরকেtর শংসাপto বয্বহার করা
েযেত পাের।

USCIS নিথ (েযমন, িgন কাডর্, sয্াm করা
িভসা)
1/1/72 তািরেখর আেগ মািকর্ ন যুkরাে
aিবিcnভােব বসবােসর pমাণ

বতর্ মান েবতেনর sাব
েবতেনর খাম
িনেয়াগকতর্ ার েথেক পাoয়া eমন িচিঠ যােত
কর পূবর্ uপাজর্ন, ি েকােয়িn eবং কত ঘ া
কাজ কেরেছ তা uেlখ করা আেছ
বতর্ মান আয়কেরর িরটানর্
যিদ s-িনযুk হন তাহেল আয় o বয্য়
িবষয়ক নিথ eবং সmিকর্ ত uপাদান

আপিন গত 30 িদেন যা uপাজর্ ন
কেরেছন তা aবশয্i যাচাi করা uিচত।
আপিন যিদ সmpিত আপনার কাজ
হািরেয় থােকন তাহেল আপনােক আেয়র
pমাণ িদেত হেব না।

যিদ িনেয়াগকতর্ া/কােজর জায়গা বn
থােক তাহেল আপনার পূবর্তন
িনেয়াগকতর্ া/কােজর জায়গার েযাগােযাগ
তথয্ সহ আপনার েথেক sাkর করা
িববৃিত
বতর্ মান aয্াoয়াডর্ িচিঠ
SSA েথেক আসা আনু ািনক িচিঠপt
আনু ািনক িচিঠপt েভটােরn aয্াডিমিনেsশন
েথেক আসা
বতর্ মােন সুিবধার েচক বা sাব
বয্া বা েkিডট iuিনয়েনর িববৃিত
বয্া বা েkিডট iuিনয়েনর aনলাiন
িববৃিতর িskনশট বা ছিব
সহা তা pদানকারী বয্িkর িববৃিত
েবকার ভাতার সুিবধা (Unemployment
Insurance Benefit, UIB)-eর িববৃিত
ম দpেরর oেয়বসাiট েথেক পাoয়া UIB
িববৃিতর িskনশট বা ছিব

(পেরর পাতায় যান)

যিদ আপিন aথবা আপনার পিরবােরর
েকu পিরপূরক সুরkা আেয়র
(Supplemental Security Income,
SSI) pািpেত থােকন তেব SSI-eর
েকানo যাচাiকরেণর pেযাজন হেব না।

আপিন যিদ সmpিত আপনার কাজ
হািরেয় থােকন eবং eখনo পযর্n
UIB-eর জনয্ aনুেমাদন না েপেয়
থােকন তাহেল আপনােক েবকার
ভাতার আেয়র pমাণ জমা করেত
হেব না।
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েযাগয্তার মাপকািঠ
সংsানসমূহ

সুপািরশকৃত নিথ




SNAP-eর সুিবধা িলর জনয্
আেবদন করা েবিশর ভাগ পিরবােরর
েযাগয্তােক সংsান িল pভািবত কের
না। তেব, আপিন আপনার SNAPeর আেবদন pিkয়া tরািnত করার
জনয্ েযাগয্ িকনা তা িনধর্ারণ করেত
িকছু সংsােনর তথয্ বয্ব ত হয়।
pিতবnী/ akম










সহায়ক পরামশর্

বয্া বা েkিডট iuিনয়েনর বতর্ মান েরকডর্
sক/বেnর শংসাপt
আিথর্ক pিত ােনর িববৃিত
কবর েদoয়ার জায়গার চু িk বা দিলল
সmিtর দিলল eবং/aথবা aয্াpাiজাল
জীবন িবমা
যানবাহন িনবnন/শীষর্ক
aনলাiন বয্া িববৃিতর িskনশট বা ছিব

আপনার যিদ সংsান থােক eবং েস িল
আপনােক যাচাi করেত হেব িকনা েসi
িবষেয় আপিন িনি ত না হন তাহেল
যাচাiকরণ pদান ক ন। আপনার
সংsান িল যাচাi করার pেয়াজন হেল
েযাগয্তা িবষয়ক িসdাn িনেত আমােদর
aেপkা করেত হেব না।

বতর্ মান SSA/SSI সুিবধার িববৃিত
িচিকৎসক বা িচিকৎসা েপশাদােরর েথেক
পাoয়া তািরখ সহ sাkিরত িচিঠর সােথ
েযাগােযােগর eকিট েফান নmর

SNAP-eর জনয্ আেবদনকারী েকানo
বয্িk যিদ pিতবnী বা akম হন
তাহেল আপনােক নিথ জমা করেত হেব।

(পেরর পাতায় যান)
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নিথ িনেদর্ িশকা (COVID-19)
আপনার SNAP েযাগয্তা বা সুিবধার পিরমাণেক pভািবত করেত পাের eমন বয্য়
যিদ আপনার নীেচ তািলকাবd বয্য় িলর েকানo eকিট হেয় থােক তাহেল আপনার েসi বয্েয়র যাচাiকরণ আমােদর েদoয়া
tপূণর্। িকছু
েkেt বয্য়িট আপনােক SNAP সুিবধা িল পাoয়ার জনয্ আিথর্কভােব েযাগয্ কের তু লেত পাের eবং aনয্ aেনক েkেt eিটর aথর্ হল
আপিন আরo SNAP সুিবধা পােবন।

সুপািরশকৃত নিথ

েযাগয্তার মাপকািঠ
িচিকৎসার িবল
eিট েকবলমাt েসi pবীণ বা
pিতবnী বয্িkেদর জনয্ যারা ei
বয্য়িট কেরেছন।

িনভর্রশীল বয্িkর পিরচযর্ ার খরচ/
aনয্ানয্ খরচ











সহায়ক পরামশর্

িচিকৎসার িবল িলর কিপ (েপেমn করা
হেয়েছ eবং েপেমn করা হয়িন)
pদানকারীর sাsয্ িবমা িpিময়াম িববৃিত
Medicare েpসিkপশন াগ কাডর্

আদালেতর আেদশ
েড েকয়ার েসnার বা aনয্ানয্ িশ
pদানকারীর িববৃিত
সহায়ক বা পিরচারেকর িববৃিত
বািতল হoয়া েচক বা রিসদ

পিরচযর্া

eিট েসi িচিকৎসা সmিকর্ ত বয্য় িলেক
েবাঝায় যা বয্িkেদরেক িনেজর পেকট
েথেক বহন করেত হয়।
েপেমn করা হেয়েছ বা পিরবাের সদসয্
নন eমন েকানo বয্িk েপেমn করেবন
eমন িবেলর জনয্ নিথ anভুর্ k করেবন
না।

