আপনার অথধ এেং খাদয সহায়োর
অনর্কার এেং দানয়ত্ব

গ্রাহক র নাম (িপরবাকরর িযান)
গ্রাহ শনাক্ত রণ সংখ্যা:

আপনার দানয়ত্বগুনল (আপনাবক করবেই হবে)
•

আপনন যর্াগয নকনা ো নসদ্ধান্ত ননবে আমাবদর প্রবয়াজনীয় েথয প্রদান করুন।

•

র্খন প্রবয়াজন হবে আমাবদর েখন প্রমাণ নদন। আমরা এটি আিনার জনয একন পদকে িাপর। আিপন পবিাগক ট েেয পদকযকিন ো ট ন্দ্রীয এবং রাজয
মণ েণ াকদর দ্বারা াচাই রণ সাকিক্ষ। াচাইকযর মকযয জাপলযাপে েদন্ত ারী সহ পবিাকগর মীকদর অনুসরণ ট াগাক াগ অন্তিুণ ক্ত হকে িাকর।

•

সমাজ ও স্বাস্থযবসো অনর্দিবর জানাবনা েথযগুনল স্বাস্থযবসো কেতধ পক্ষ এেং স্বাস্থয কলযাণ পনরেতনি দ্বারা পনরচানলে স্বাস্থ্যকসবা িাকরকজর জনয
ট াগযোর ওির িিাব টিলকে িুনণকিদ.

•

পনরেেধন অেনহে করুন (ট মন, ঠি ানা, আয ইেযাপদ) ডাব্লুএইপস 388-418-0005 টে িকযাজনীযোর পহকসকব। িকরর মাকসর 10 োপরকখ্র মকযয
িপরবেণ নগুপল অবপহে রুন।

•

আপনন র্নদ যকানও টিএনএি অনুদান গ্রহণ কবরন েবে নিনভশন অি চাইল্ড সাবপাটধ (নিনসএস) এর সাকে সহক াপগো রুন। আিনাক অবশযই
পডপসএসক সহাযো রকে হকব পশশু(পশশুকদর) সমেণন িপেষ্ঠা, সংকশাযন বা িকযাগ রকে, অিনার কত্ন এবং পিেৃ ে িপেষ্ঠার মাযযকম(িকযাজকন)। আিপন
পডপসএকসর সাকে সহক াপগো রকে অস্বী ার রকে িাকরন পদ আিনার ুপক্ত এই পবশ্বাকসর িকক্ষ হয ট পডপসএকসর সাকে সহক াপগো আিনার, আিনার পশশুর বা
আিনার কত্ন ো া পশশুর অ-রক্ষণশীল পিোমাোর াি টেক ক্ষপের ঝুুঁ প রকযকি।

•

অথধ সহায়ো চাওয়া বা গ্রহণ রার সময অনযানয উৎসগুপল টেক সম্ভাবয আয িাওযার জনয আকবদন এবং সমীচীন িকচষ্টা রুন।

•

প্রবয়াজনীয় প্রনেবেদন এেং পর্ধ াবলাচনা সম্পূণধ করুন।

•

অথধ সহায়ো এেং খাদয সহায়োর জনয কমণর িকযাজনীযোগুপল অনুসরণ রুন।

•

আপনন র্নদ চান আিনার হকয অনয ট উ আিনার খ্াদয সহাযো বযবহার রু েকব আমাকদর জানান।

•

আমাবদর মান ননয়ন্ত্রবণর পর্ধ াবলাচনাগুনলর সাবথ সহবর্ানগো করুন।

•

যকেলমাত্র আপনার পনরোবরর সদসযবদর জনয খাদয ক্রয় করবে খ্াদয সহাযো বযবহার রুন।

•

অথধ সহায়ো েযােহার করুন ট বলমাত্র আিনার িপরবাকরর সদসযকদর জনয।

•

শুর্ুমাত্র সহায়োর জনয আবেদনকারীর সামানজক সুরক্ষা নম্বর (এসএসএন) ো অনভোসন মর্ধ াদা আিনাক অবশযই িদান রকে হকব। আিপন পদ
আকবদন না রা িপরবাকরর সদসযকদর জনয এসএসএন বা অপিবাসন ম ণাদা না টদওযার পসদ্ধান্ত টনন, িকযাজকন ট াগযো পনযণারকণর জনয িপরবাকরর স ল সদকসযর
আয এবং িুুঁপজগুপল াচাই রকে হকব।

আপনার অনর্কার (আমাবদর অেশযই)
•

আপনার নাম, ঠিকানা এেং স্বাক্ষর বা আিনার অনুকমাপদে িপেপনপযর স্বাক্ষর সহ এ টি আকবদন স্বী ার রুন।

•

আপনাবক নিএসএইচএস িমধ গুনল পূরণ করবে সহায়ো।

•

আপনন র্নদ দ্রুে পনরবেোর যর্াগয হন েকব 7 পদকনর মকযয খ্াদয সহাযোর জনয আিনার অনুকরাযটির িপক্রযা রা হকব।

•

আপনন র্নদ চান েথয জমা যদওয়ার সময় আিনাক এ টি রপসদ টদওযা হকব।

•

টবপশরিাগ টক্ষকত্র 30 পদকনর মকযয আিনাক এ টি পলপখ্ে পসদ্ধান্ত টদওযা হকব।

•

আপনন জানলয়ানে এেং জোেনদনহো অনিস টেক জাপলযাপে িােপম সনাক্ত রণ (এিআরইপড) েদন্ত ারীর সাকে ো বলকে অস্বী ার রকে িাকরন।
আিনাক েদন্ত ারীক আিনার বাপডকে িকবশ রকে পদকে হকব না। আিপন েদন্ত ারীক অনয সমকয আবার আসকে বলকে িাকরন। এটি সহাযোর জনয আিনার
ট াগযোক িিাপবে রকব না।

•

আপনন প্রশাসননক শুনাননর জনয অনুবরার্ করবে পাবরন পদ পবিাকগর আমার মামলার পবষকয পসদ্ধান্ত পনকয আিনার ট াকনা পদ্বমে োক । িশাসপন
শুনাপনকে আিনার অপয ারক িিাপবে না কর আিপন ট ানও েত্ত্বাবযায বা িশাস ক পবেপ ণ ে পসদ্ধান্ত বা িদকক্ষি ি ণাকলাচনা রকেও বলকে িাকরন।

•

অভােী পনরোরগুনলর জনয অস্থায়ী সহায়ো (টিএএনএি) যপ্রাগ্রাবমর আওোয 60 মাকসর সমযসীমার পনযম সম্পক ণ আিনাক অবশযই আমরা অবপহে
রকবা। এই সমযসীমা আিনার টমৌপল খ্াবার, বা পশশু ত্ন েহপবকলর জনয িক াজয নয।

আপনার ইনেটি কািধ সম্পবকধ যর্ নেেয়গুনল আপনার জানা উনচে
•

সুনের্াগুনলর অপেযেহার: ইপবটি াকডণর মাযযকম পবেরণ রা খ্াদয এবং অেণ সুপবযাগুপল পডএসএইচএসক টলনকদকনর ইপেহাস িদান রকব ট খ্াকন আিপন
পনকজর সুপবযাগুপল বযবহার করকিন। অেণ সহাযো সুপবযার বা নগদ অেণ বা অনযানয পজপনকসর(িাচার) পবপনমকয খ্াদয সহাযোর সুপবযার বযাবহার েদকন্তর টক্ষকত্র
পবিাগ টলনকদকনর েেয বযবহার রকব।

•

ইনেটি কািধ প্রনেস্থাপন: আমরা ইপবটি াকডণর িপেস্থ্ািকনর জনয দাম যা ণ রকে িাপর। আিনার ইপবটি াডণ এবং আিনার বযপক্তগে িপরচয নম্বর (পিন)
পনরািদ এবং সুরপক্ষে রাখ্ুন।

•

উচ্চ জমাখরবচর ইনেটি কািধ: আিপন পদ কয মাস যকর এ বাকরর জনযও আিনার সুপবযাগুপল বযবহার না করন বা টবশ কয মাস িকর বকডা জমাখ্রচ
সংগ্রহ করন, েকব আমরা আিনার িপরপস্থ্পে বা আিনার সুপবযার িকযাজন ি ণাকলাচনা রকে আিনার সাকে ট াগাক াগ রকে িাপর।
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আপনার যর্ নজননসগুনল জানা উনচে (যমৌনলক খাদয)
•

যমৌনলক খাবদযর জনয আবেদন করা েযনক্তবদর সম্পবকধ েথয আমরা অনযানয টিডাকরল একজপিগুপলকে িাঠাই েেযগুপল সঠি প না ো াচাই রার জনয। পদ
ট ানও েেয িু ল হয েকব আকবদন ারী বযপক্তরা টমৌপল খ্াবার নাও টিকে িাকরন। পদ ট ানও বযপক্ত ইচ্ছা ৃ েিাকব িু ল েেয সরবরাহ করন, োকদর পবরুকদ্ধ
টিৌজদাপর মামলা রা হকে িাকর। টমৌপল খ্াদযর পবপযগুপল ইচ্ছা ৃ েিাকব িাঙার দণ্ড িপরবেণ ন হয টিাগ্রাম টেক বপহষ্কার টেক শুরু কর, জপরমানা বা সম্ভবে
ারাদণ্ড ি ণন্ত।

•

র্নদ আপনন যকানও অনুবমানদে খুচরা নেবক্রো (পাচার)যক খাদয েযেীে অথধ , মাদক, অস্ত্র, ো অনয যকানও নকছু র জনয আপনার খাদয সহাযো
পবক্রয, পবক্রকযর টচষ্টা, পবপনময বা দান করন, েকব আিনাক আিনার িেম টদাকষ খ্াদয সহাযো সুপবযা গ্রহকণর টেক বপহষ্কার রা হকে িাকর নূনযেম এ বিকরর
সময াল টেক সকবণাচ্চ আজীবন বপহষ্করণ ি ণন্ত। আিপন পদ ওযাপশংটন টিকড চকল ান এবং অনয ট ানও রাকজয সুপবযার জনয আকবদন করন এমনপ েখ্নও এই
বপহষ্করণ অবযাহে ো কব।
আপনাবক র্নদ যমৌনলক খাবদযর কাবজর প্রবয়াজনীয়োয় অংশ ননবে হয় এেং আপনন র্নদ অংশ ননবে েযথধ হন েবে আপনাবক এক মাবসর জনয
েনহষ্কার করা হবে এবং েক্ষণ না আিপন িেম বযেণোর াকজর িকযাজনীযোয সম্মপে পদকচ্ছন; পেন মাস এবং েক্ষণ না আিপন পদ্বেীয বযেণোয সম্মপে পদকচ্ছন;
এবং িয মাস এবং েৃ েীযবাকরর মকো আিপন সম্মপে জানাকচ্ছন এবং োরিকর িকেয সমকয।

•

•

এই পতষ্ঠায় োনলকাভুক্ত যমৌনলক খাদয জনরমানা সেকীকরবণর েণধ না অনুর্ায়ী টমৌপল খ্াদয টিাগ্রাকমর পনযম িঙ্গ রার জনয আিনাক টমৌপল খ্াদয
টিাগ্রাম টেক সরাকনা হকে িাকর।

• আপনন র্নদ নেভাগ দ্বারা যমৌনলক খাবদযর জনয এই েযয়গুনলবক অন্তভধ ু ক্ত করাবে চান েবে পনরোবরর খরবচর প্রনেবেদন জমা করুন। আিপন পদ এই
বযকযর পবষকয িপেকবদন এবং িমাণ সরবরাহ না করন েকব আিপন টমকন পনকচ্ছন ট আিপন আরও টমৌপল খ্াদয টিকে িাকরন প না ো পসদ্ধান্ত পনকে আমাকদর এই
বযযগুপল বযবহার রকে পদকে চান না।

আপনার যর্ নজননসগুনল জানা উনচে (অথধ )
•

অভােী পনরোরগুনলর জনয অস্থায়ী সহায়ো (টিএএনএি)টিকয আিপন আিনার সন্তান এবং স্ত্রী সহাযোর অপয ারগুপল পশশু সহাযো পবিাকগ জমা পদন। এর
অেণ হ'ল পডপসএস আিনাক িপেশ্রুে সহাযো রকব সবণসাযারণ সহাযো িাওযার িপরমাণ ি ণন্ত। আপনন টিএনএি-এ থাকাকালীন র্নদ নশশুর সহায়োর
জনয অথধ ো সন্তাবনর জনয যকানও সুনের্া যপবয় থাবকন েবে আিনাক অবশযই অপবলকম্ব পডপসএসক জানাকে হকব।

•

আপনার র্নদ টিএএনএি পাওয়া েন্ধ হবয় র্ায় েবে আপনাবক অেশযই নিনসএসবক নশশু সমথধ নবক প্রভানেে করবছ এমন ট ানও িপরবেণ ন সম্পক ণ
জানাকে হকব, ট মন পশশু অনযত্র স্থ্ানান্তর বা আমার ঠি ানা িপরবপেণ ে হকযকি।

• আপনন র্নদ টিএএনএি পান েকব অস্থ্াযী জরুরী আবাসকনর দাকমর জনয অপেপরক্ত অেণ সাহা য চাইকে িাকরন।
ট ন্দ্রীয নাগপর অপয ার আইন এবং মাপ ণ ন ৃ পষ পবিাকগর (ইউএসপডএ) নাগপর অপয ার আইন এবং নীপেমালা অনুসাকর, ইউএসপডএ, এর একজপি, অপিস এবং
মণচারী এবং ইউএসপডএ টিাগ্রাকম অংশ টনওযা বা িপরচাপলে সংস্থ্াগুপলর জাপে, রং, জােীযোর উৎস, যমণ, পলঙ্গ, পলঙ্গ িপরচয (পলঙ্গ ি াশ সহ) পলঙ্গগে টঝাুঁ ,
িপেবপন্ধো, বযস, বববাপহ অবস্থ্া, িপরবার / পিোমাোর অবস্থ্া, জনসাযারকণর সহাযো টিাগ্রাম টেক িাপ্ত আকযর িপরমাণ, রাজবনপে পবশ্বাস, বা ইউএসপডএ দ্বারা
িপরচাপলে বা িপেপষ্ঠে ট ানও টিাগ্রাম বা া ণ লাকি িূকবণ নাগপর অপয ার পক্রযা লাকির জনয িপেকশায বা িপেদাকনর (সমস্ত পিপত্ত সমস্ত টিাগ্রাকমর টক্ষকত্র িক াজয
নয) পিপত্তকে োরেময রা পনপষদ্ধ। িপে ার এবং অপিক াগ দাকযকরর সমযসীমা টিাগ্রাম অনু াযী আলাদা হয।
িপেবন্ধী বযপক্ত াকদর টিাগ্রাকমর েকেযর জনয ট াগাক াকগর পব ল্প মাযযকমর িকযাজন হয (ট মন, টেইল, বড মুদ্রণ, অপডওকটি, আকমপর ান সংক েপচহ্ন িাষা ইেযাপদ)
দাপযেশীল সংস্থ্া বা ইউএসপডএর টাকগণট টসন্টার (202) 720-2600 (িকযস এবং টিটিওযাই) এ ট াগাক াগ রা উপচে অেবা টিডাকরল পরকল িপরকষবা
(800) 877-8339 নম্বকর ইউএসপডএর সাকে ট াগাক াগ রুন। অপেপরক্তিাকব, টিাগ্রাকমর েেয ইংরাপজ বযেীে অনয িাষায উিলব্ধ রা ট কে িাকর।
ট ানও টিাগ্রাম ববষময অপিক াগ দাকযর রকে, ইউএসপডএ টিাগ্রাম ববষময অপিক াগ িমণ, AD-3027 িূরণ রুন,
অনলাইকন িাওযা ায http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, টে এবং ট ানও ইউএসপডএ অপিকস অেবা ইউএসপডএক সকম্বাযন রা পচঠি
পলখ্ুন এবং িকমণ অনুকরায রা সমস্ত েেয িকত্রর মাযযকম সরবরাহ রুন। অপিক াগ িকমণর অনুপলপির জনয অনুকরায জানাকে, (866) 632-9992 নম্বকর ট াগাক াগ
রুন। আিনার সম্পূণণ িমণ বা পচঠিটি ইউএসপডএ-টে জমা পদন এর মকযয:
টমল: ইউ. এস. ৃ পষ পবিাগ
নাগপর অপয াকরর সহ ারী সপচকবর া ণালয
1400 ইপিকিকিি এযাকিপনউ, এসডপিউ
ওযাপশংটন, পড.পস. 20250-9410;
2. িযাক্স: (202) 690-7442; অেবা

1.

3.

ইকমল: program.intake@usda.gov

ইউএসপডএ হ'ল সমান সুক াগ িদান ারী, পনকযাগ েণ া এবং ঋণদান ারী।
নীকচ স্বাক্ষর কর, আপম টমকন পনপচ্ছ ট পডএসএইচএস সুপবযা এবং টিাগ্রাকমর অপয ার এবং দাপযেগুপলর আপম টিকযপি এবং টিাগ্রামগুপল আমাক টবাঝাকনা হকযকি। আপম
বুঝকে িারপি পদ আপম এই নপেকে স্বাক্ষর রকে অস্বী ার পর েকব এটি আমার ট াগযোর উির িিাব টিলকব না েকব আপম এখ্নও টিাগ্রাকমর িকযাজনীযোর জনয
এবং টিাগ্রাম পবষকয অেবা িক াজয টিৌজদাপর দকণ্ডর জনয দাযবদ্ধ ো কবা।
আকবদন ারীর স্বাক্ষর

পডএসএইচএস স্টাি একসস আইপড:
DSHS 14-113 BN (REV. 12/2015) Bengali

োপরখ্

সহ-আকবদন ারীর স্বাক্ষর

োপরখ্

স্বাক্ষর রকে অস্বী ার।
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