
অংশগ্রহণকারীর আবেদনপত্র (যেুাবদর েয়স 16-24) 

সমস্ত SYEP প্াগ্রাম বেকবপে ্বযাজ্য থাকবে 

সামার ইয়ুথ এমপ্লয়বমন্ট প্াগ্রাম
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1. সামাজিক জিরাপত্া িম্বর (অিগু্রহ করর করর সঠিকটি প্রদাি করুি)

SYEP 
2022 অংশগ্রহণকারীর আবেদনপত্র 

ব্যজতিগত তথ্য

4. MI
অিগু্রহ করর আপিার পছরদের জিঙ্গ পজরচয় 
জিব্াচি করুি 

িারী

8. জসরিজটিভ সাজভ্স ররজির্রেশি (জিব্াজচত পজররেবা জিবন্ধি) # এবং তাজরখ- 18 বছর বয়সী পুরুেরদর
অবশ্যই রপ্রাগ্রারম অংশগ্রহরের িি্য জসরিজটিভ সাজভ্স জসরটেরম জিবজন্ধত হরত হরব (যজদ আপজি ইজতমর্্য 
জিবন্ধি িা করর থারকি, তাহরি; www.sss.gov রদখুি)

7. িাগজরকরবের জথিজত

মাজক্ি যুতিরার্রের. িাগজরক

OSIS (শু্ুমাত্র DOE জশক্াথথী)

তাজরখ (MM/DD/YYYY)

10. রাস্ার ঠিকািা

হ্যাাঁ হরি, রেরভিপরমরটের িাম জদি:

15. আরবদিকারীর িাজতসত্া (একটি জিব্াচি করুি)

18. আরবদিকারীর বাজ়ির র�াি িম্বর #

আপিার জক ইটোররিট অ্যারসেসরযাগ্যতা 
সহ একটি ইরিকট্রজিক জেভাইরস 
অ্যারসেস আরছ?  

হ্যাাঁ

আপজি জক রযরকারিা দক্তার সরঙ্গ 
পজরজচত? (প্ররযাি্য সবগুরিারত 
টিক জচহ্ন জদি) 

17. ইংররজি ছা়িা অি্য রকাি ভাোরত আপজি সবরচরয় রবজশ স্াচ্ছদে্যরবা্ কররি কথা বিার রক্রত্র? 

আপজি যজদ রটসেট আপরেট রপরত চাি তাহরি অিগু্রহ 
করর "হ্যাাঁ" জিব্াচি করুি 

হ্যাাঁ

20. আরবদিকারীর ইরমি 

21. জপতামাতা বা আইজি অজভভাবরকর িাম (পদবী)

জশক্াগত জথিজত

24. জশক্াগত-জশক্াথথীর ্রি

আয় এবং অি্যাি্য তথ্য 

27. গত ছয় মারসর রমাট 
পাজরবাজরক আয় (রমাট) 

25. বত্মাি জশক্াগত জথিজত
26. অিগু্রহ করর আপজি রয সু্রি 
রযাগদাি করররছি তা জিখুি:

28 (B). আরবদিকারীর 
বাজ়ির প্রকৃজত

31. আরবদিকারী জক জিম্নজিজখতগুজির মর্্য একটিরত পর়িি (প্ররযাি্য সমস্রত টিক জদি) 

প্রজতবন্ধী

জশক্াগত এবং কমি্ীবরির জবশদ 

32. সু্ি রমির 33. রগ্রে পরয়টে গ়ি

ব্যাঙ্ক সংক্ান্ত তথ্য 

38. আপিার জক একটি ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউটে আরছ? 

প্ররযাি্য িয় 
ACS প্রজতররা্মিূক 
পজররেবা 

34. আপিার সু্ি রকাথায় অবজথিত? (একটিরত
টিক জদি) 

39. আপজি জক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউটে খুিরত 
আগ্রহী? 

40. সরাসজর আমািরত 
আগ্রহী? 

হ্যাাঁ িা 

রশে রয রগ্রে সমূ্ে ্করররছি
তা জিখুি 

30. িি সহায়তার প্রকার (প্ররযাি্য সমস্রত টিক জদি) 

পাজরবাজরক সহায়তা 

রস�টি রিট/রহাম জরজি� 

সামজরক বাজহিীরত
কমর্ত 

35. আপিার গ্রীরমের জবরজতর শুরু
এবং রশে তাজরখ? 

এখাি রথরক
(MM/DD/YYYY) 

রথরক
(MM/DD/YYYY) 

36. পূরব্র কারির
অজভজ্ঞতা? 

হ্যাাঁ

41. আপজি জক রমজেরকইে, চাইল্ড রহিথ প্াস,�্যাজমজি
রহিথ প্াস বা ব্যজতিগত জচজকৎসা বীমার আওতায় 
আরছি? 

S.S.I. অি্যাি্য 

সাজপ্রমটোি জিউজট্রশি অ্যাজসরটেন্স রপ্রাগ্রাম 
(পজরপূরক পুজটি সহায়তা রপ্রাগ্রাম-SNAP) 

গৃহহীি/পিাতক জপতামাতা 

37. আরবদিকারীর দীর্রময়াদী কমি্ীবি
িক্্য কী? জতিটি (3) জবকল্প তাজিকাভুতি 
করুি: 

42. আপজি জক বীমা রপ্রাগ্রাম সম্রক্ তথ্য 
রপরত চাি? 

হ্যাাঁ িা 

সঠিকতার প্রত্যয়ি: আজম, জিম্নস্াক্রকারী, প্রত্যয়ি করজছ রয এই �রমর্ সমস্ তথ্য সত্য এবং সঠিক। আজম িাজি আমার জববজৃত যাচাই রযাগ্য। আজম আরও বরুেজছ রযরকারিা জমথ্যা জববজৃত আমারক এগুজির অ্ীরি র�ৌিদাজর জবচাররর সমু্খীি কররত পারর-
জিউ ইয়ক্ রটেট রপিাি আইি, ্ারা 175.35 এবং র�োররি আইি, 18 U.S.C.A. 1001, এবং প্রাপ্ত সমস্ অথ্ র�রত রদওয়ার িি্য রদওয়ািী পদরক্রপর সম্খুীি কররত পারর। আজম সম্ত এবং স্ীকার করজছ রয আজম এই রপ্রাগ্রারমর সমস্ প্ররযাি্য জিয়ম ও 
প্রজব্াি রমরি চিব। 

আরবদিকারীর স্াক্র জপতামাতা/অজভভাবরকর সই তাজরখ: 

2. পদবী 3. প্রথম িাম

5. িন্মতাজরখ (MM/DD/YYYY) 6. িরন্মর সমরয়র জিঙ্গ

পুরুে থিায়ী বাজসদো অি্যাি্য 

9. আমারদর সম্রক্ আপজি কীভারব
রিরিরছি? 

িা 

11. অ্যাপাট্রমটে 12. জিপ রকাে 

13. আপজি জক NYCHA হাউজিং রেরভিপরমরটে বসবাস কররি?

িা (িা হরি; প্রশ্ন 14-এ যাি) হ্যাাঁ 

14. বররা 

16. আরবদিকারীর িাজতগত পজরচয় (একটি জিব্াচি করুি) 

19. আরবদিকারীর রসি র�াি িম্বর # 

িা 

22. প্রথম িাম 23. িরুরী রযাগারযারগর র�াি িম্বর # 

আপজি রকাি সু্রি পর়িি/পর়িরছি? 

28 (A). বত্মারি আরবদিকারীর 
পজরবারর বসবাসকারী পজরবাররর 
সদস্যরদর সংখ্যা 

29. আরবদিকারী বা আরবদিকারীর
পজরবার জক বত্মারি সরকারী সহায়তা 
পারচ্ছি? 

হ্যাাঁ িা (রসািা -31#এ যাি) 

জবচার রক্রত্র িজ়িত �টোর রকয়ার 

NYC-রত

শহর রটেট 

NYC-এর বাইরর িা 

হ্যাাঁ িা হ্যাাঁ িা 
হ্যাাঁ িা 

তাজরখ: 

(MM/DD/YYYY) (MM/DD/YYYY)



সামার ইয়ুথ এমপ্লয়বমন্ট প্াগ্রাম (SYEP)

িজথর রচকজিটে: বয়স্ যুবা (OY) 16-24 বছর বয়সী

NYS ড্াইভার/িি-ড্াইভার িাইরসন্স

অজ�জসয়াি সজচত্র পজরচয়পত্র (সু্ি, শহর, রাি্য, সরকার দ্ারা িাজর করা) 
IDNYC জমউজিজসপাি আইজে গ্রহে করা হরব

থিায়ী বাজসদো বা এজিরয়ি ররজির্রেশি কাে্

বব্ মাজক্ি পাসরপাট্
* অংশগ্রহেকারীর ছজব অবশ্যই থাকরত হরব
*তাজরখ রদওয়া থাকরি, তাজিকাভুজতির 
তাজররখ বব্ হরত হরব

পবরচবয়র ্মাণ

িরন্মর শংসাপত্র

রবজিজ�ট কাে্

NYS ড্াইভার/িি-ড্াইভার িাইরসন্স

থিায়ী বাজসদো বা এজিরয়ি ররজির্রেশি কাে্

বব্ মাজক্ি পাসরপাট্
*যজদ বব্ মাজক্ি পাসরপাট্ প্রদাি করা 
হয়, তরব এটি অংশগ্রহেকারীর দ্ারা 
স্াক্জরত হরত হরব

েয়বসর ্মাণ

রসাশাি জসজকউজরটি কাে্

*অবশ্যই অংশগ্রহেকারীর স্াক্র 

থাকরত হরব

পসাশাল বসবকউবরটি 
নম্ববরর ্মাণ

বাজ়ির ইউটিজিটি জবি (রযমি: রকবি, ইটোররিট, র�াি, গ্যাস, 
ববদ্ুযজতক, িি)

বত্মাি জিি, বন্ধক, দজিি, ভা়িা জবি

র�োররি, রটেট বা জসটি এরিজন্স রথরক অজ�জসয়াি রমি (রযমি: 
IRS, NYCHA, রসরকন্াজর বা উচ্চ জশক্া প্রজতষ্াি রথরক রিওয়া 
প্রজতজিজপ)

ব্যাঙ্ক বা রক্জেট কাে্ রটেটরমটে

বীমা

* তাজরখটি তাজিকাভুজতির 6 মারসর 
মর্্য হরত হরব 
*অবশ্যই অংশগ্রহেকারী এবং/অথবা 
জপতামাতা/অজভভাবরকর িাম এবং 
ঠিকািা অন্তভ্ুতি কররত হরব

ঠিকানার ্মাণ

জররপাট্ কাে্ (গত 6 মারসর তাজররখর)

অজ�জসয়াি সু্ি ট্র্যান্সজক্প্ট

NYS ড্াইভার/িি-ড্াইভার িাইরসন্স

*আপজি মাজক্ি যুতিরার্রের পাসরপাট্ 
প্রদাি কররি আর রকারিা অজতজরতি 
িজথর প্ররয়ািি রিই

কম্মসংস্ান 
অনবুমাদবনর ্মাণ

শুধমুাত্র 18 েছবরর কম েয়সী যেুকবদর পষেবত্র ্বয়াজন: 

16/17 বছর বয়সী যুবকরদর িি্য জগ্রি ওয়াজক্ং রপপার কাে্কাবজর ্মাণ
কাগজপত্র

বনে্মাচনী পবরবেোর ্মাণ: জসরিজটিভ সাজভ্স ররজির্রেশি কাে্ বা জসরিজটিভ সাজভ্স "অিিাইি রজসদ" 18 বছর বা তার রবজশ বয়সী পুরুেরদর রক্রত্র 
প্ররয়ািিীয় (জিব্াজচত সাজভ্স ররজির্রেশরির প্ররয়ািিীয়তা সম্রক্ আরও তরথ্যর িি্য অিগু্রহ করর এখারিজলিক করুি।)

্বিেন্ীিার ্মাণ: একিি জচজকৎসক, ACS, HRA, সু্ি (সু্রির IEP), রসাশ্যাি সাজভ্স এরিজন্স বা রিটার রহরে অিরুমাজদত সত্া রথরক প্ররযাি্য 
প্রজতবন্ধীতার প্রত্যয়িকারী জহসারব অজ�জসয়াি িজথ।

্মাণ  ্দান করুন
শুধমুাত্র ্বযাজ্য 

হবল

*** আপিারক আপিার জিরয়াগ অিরুমাদরির অবথিার উপর জিভ্র করর অজতজরতি িজথ প্রদাি কররত বিা হরত পারর ***

https://www.sss.gov/faq/#who-needs-to-register
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