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তািরখ:
কেসর নাম:

কেসর ন র:

কসেলাড:
ক :

কম র টিলেফান ন র:
এফএইচ&িস/ FH&C 

টিলেফান ন র:

জ রী সহায়তা, অিতির  ভাতা অথবা
নগদ সহায়তা মামলায় কােনা ব ি েক যাগ করার জন  অনুেরাধ 

( কবলমা  অংশ হণকারীেদর জন ) (Bengali)

যিদ আপনার জ ির সহায়তা, অিতির  ভাতািদ, অথবা কেস কােনা ব ি েক সংযু  করার েয়াজন হয়, তাহেল অনু হ কের এই ফম  পূরণ 
ক ন 

মেন রাখেবন:
(1) আপিন আমােদরেক যা বেলন তা মাণ করেত বলা হেত পাের। মাণ খঁুেজ পেত আপনার যিদ কােনা সমস া হয়, তাহেল আপনার কম  

আপনােক অবশ ই সহায়তা করেব। 

(2) তারপরও আপনার কম র সােথ আপনার দখা করার েয়াজন হেত পাের। আপিন যিদ তা কেরন, তাহেল আপনােক সা াৎকােরর এক  তািরখ 

দওয়া হেত পাের। 

সকশন I: আপৎকালীন সহায়তা

য ধরেনর জ ির সহায়তার জন  আিম অনুেরাধ করিছ, তা হেলা:

য কারেণ আমার জ ির সহায়তা েয়াজন, তা হেলা:

(পেরর পাতায় যান)

(Worker: Scan and Index this completed form and give the signed original back to the participant.)
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সকশন II: অিতির  ভাতািদ 
আিম িবেশষ েয়াজেন( েলা) িনেচর ভাতার( েলার) অনুেরাধ করিছ: 

পূেবর ভাড়া 
বািড়র অপিরহায িজিনসপে র মরামত 
পূেবর ব কী এবং/অথবা করসমূহ 
গভবতী থাকাকালীন অনুদান 
রঁে ারা ভাতা কারণ আিম যখােন বাস কির সখােন আিম খাবার 
তির করেত পাির না 
সমািধ ভাতা - আপিন বা আপনার যথাযথভােব অনুেমািদত িতিনিধ 
এ ভাতার জন  অবশ ই আেবদন করেবন, িন িলিখত কাযালেয়
Office of Burial Services 
33-28 Northern Boulevard , 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 
টিলেফান: 718-473-8310 

ালানীর জন  অিতির  ভাতা 
স ি  সারাই 
েযােগ- যমন গৃহহীনতা বা আ েনর ফেল ন  হওয়া পাশাক 
িত াপন 

অন ান : 

ানা র সং া  খরচ:
ান পিরবতন করার জন  ব য় আসবাবপ  এবং অনান  গৃহ ািলর িজিনসপ  

ব ক জমা/চুি  আসবাবপ  ও ব ি গত িজিনসপ  সংর ণাগার 
দালােলর/অনুস ানকারীর িফ/ভাউচার 

নতুন কানা: 
(অ াপাটেম  ন র অ ভু  ক ন) 

িস ট িজপ কাড
আপিন কখন ানা িরত হেয়িছেলন? নতুন ভাড়া: $ 

বািড়ওয়ালার নাম: 
াথিমক ভাড়া য়ার নাম: 

কানা: 
(অ াপাটেম  ন র অ ভু  ক ন) 

িস ট িজপ কাড

(পেরর পাতায় যান)
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সকশন III: কাজ সং া  সহায়ক পিরেষবাসমূহ

আিম িন িলিখত সহায়ক পিরেষবািদর অনুেরাধ করিছ:

চাকির খাঁজার কায েম অংশ হণকারীেদর জন  পাশাক যােদর 
আেছ ব িত মী পিরি িত যমন গৃহহীনতা বা সা িতক অি কা  এবং 
উপযু  পাশােকর অভাব 

অনুেমািদত সীমার মেধ  িশ  পিরচযা ভাতা, যিদ েয়াজন হয় 

েয়াজনীয় গণপিরবহণ 

কায ম/িনেয়ািজত থাকা স িকত লাইেসি ং, ইউিনফম অথবা অনুেমািদত 
সীমার মেধ  অিভ  বা টকসই পণ  িফ; উপযু  মাণািদ উপ াপন সােপে  
যা এইসব আইেটেমর েয়াজন সত ায়ন কের। 

অন ান  কাজ স িকত সহায়ক পিরেষবািদঃ 

আবিশ ক সহায়ক পিরেষবা িল আপিন যখন কােনা কাজ  করেবন তখন দওয়া হেব। আপনার েয়াজন পিরবিতত হেল অথবা আপিন যিদ কােনা এক  
েয়াজনীয় সবা না পেয় থােকন, তাহেল আপনার এক  অিতির  ভাতার জন  আেবদন করা উিচত। 

সকশন IV: কেস নতুন ব ি  সংযু  ক ন

আপনার যিদ সকল তথ  না থােক, তারপরও আপিন এই ফম  আপনার কম র িনকট পশ করেত পােরন।
িনে  উি িখত ব ি  ( দর) আিম আমার নগদ সহায়তা কেস সংযু  করেত চাই:

নতুন বা া
বািড়েত আসা িশ
18 বছেরর কম বয়সী বা া (আমার সবেশষ আেবদন/পুনরায় 
ত ায়েনর পর থেক যার অিভবাসন অব ান পিরবতন হেয়েছ) 

আমার সােথ একে  বসবাসকারী আমার ামী- ী/ া বয়
িযিন এর আেগ আেবদন কেরন িন (এই ব ি েক 
সহায়তা পেত অবশ ই এক  আেবদন স ূণ করেত হেব) 

ামী- ী িযিন আেগ আেবদন কেরিছেলন এবং অিভবাসন অব ােনর 
কারেণ ত াখান করা হেয়িছল এবং তার অব ান বতমােন 
পিরবিততন হেয়েছ 
কেসর িনেজই/ া বয়  হীতা

অন ান  
অন ান  

নাম: 
ানা র/ ফরত আসার তািরখ: 

জ  তািরখ: 
সাশ াল িসিকউির
ন র (যিদ জানা থােক): 

নাম: 
ানা র/ ফরত আসার তািরখ: 

জ  তািরখ: 
সাশ াল িসিকউির
ন র (যিদ জানা থােক): 

অংশ হণকারীর া র অনুেরােধর তািরখ অনুেরােধর সময় 

AM/পূবা  PM/অপরা কালীন 

কম র নাম তািরখ 


