
আইনত দায়ব� আত্মীেয়র আয়/স�দ স�েকর্  আেবদনকারী/�াপেকর িববৃিত 

   MAP-2161 (B) 05/11/2018     
   

তািরখ:  
   

েকেসর নাম: 
 
 

   
েকস ন�র:  

 
  

 
  যিদ আপনার েকােনা �� থােক, তাহেল HRA Helpline এর 

888-692-6116 ন�ের েফান করন 

ি�য় ____________________________ 
 

এই ফমর্িট েসই আেবদনকারী বা �াপকেক পূরণ করেত হেব িযিন একজন Legally Responsible Relative (LRR) এর সােথ থােকন িযিন �েয়াজনীয় িচিকৎসা 
েসবা ও পিরেষবাগিলর বয্য় বহন করেত আয় এবং/অথবা স�েদর েযাগান িদেত অ�ীকার কেরেছন। আইনত দায়ব� আত্মীয়গণ হেলন: �ামী বা �ী (েযমন: �ী এর 
জনয্ �ািম, �ািমর জনয্ �ী) এবং 21 বছেরর কম বয়সী বা�ােদর জনয্ িপতামাতা। 
 
আইনত দায়ব� আত্মীয়গণ তার �ািম বা �ী বা বা�ােদর জনয্ আিথর্ক স�দ েযাগান েদওয়া েথেক অবয্হিত পােবন না। সামািজক পিরেষবা িবভাগ আশা রােখ েয 
আইনত দায়ব� আত্মীয়েদর েয পিরমাণ অথর্ �দান করার �েয়াজন তা িনধর্ারণ করেত আইনত দায়ব� আত্মীয়েদর আয় ও স�েদর পিরমাণ �মাণ করার �ি�য়ার 
সােথ তারা সহেযািগতা করেবন। আইনত দায়ব� আত্মীয়গণ তােদর �ািম বা �ী বা নাবালক বা�ােদর সহায়তা করেত বয্থর্ হেল তােদরেক আদালেত 
িনেয় আসা হেত পাের। অনুেরাধকৃত আিথর্ক তথয্ �দান করেত বয্থর্ হেলও আইনত দায়ব� আত্মীয়েদর আদালেত িনেয় আসা হেত পাের।  

আপনার �া�র ও তািরখ সহ, িনেচর েটিবলিট পূরণ করন, এবং 10 িদেনর মেধয্ এই স�ূণর্ ফমর্িট সংযু� খােম েফরত পাঠান 

আিম (নাম িলখুন) ___________________________________          __________________________________ েঘাষণা করিছ েয আমার 
                                                  (মূল নাম)                                                                       (পদবী) 

  �ািম বা �ী    িপতা-মাতা     অনয্ েকউ, িনিদর্� করন: __________________________________________________                 
�েয়াজনীয় িচিকৎসা েসবা ও পিরেষবাগিলর বয্য় বহন করেত আয় এবং/অথবা স�েদর েযাগান িদেত অ�ীকার কেরেছন। আিম উপেরর িবষয়িট পেড়িছ এবং 
বুেঝিছ েয আিম এই ফমর্িট �া�র করার সময় েথেক আমার আইনত দায়ব� আত্মীয়েদর আিথর্ক পযর্ােলাচনা এবং আমার িচিকৎসা িবষয়ক ঋণ পিরেশােধর জনয্ 
�েয়াজনীয় অথর্ সং�হ �ি�য়া শর হেব। 

আইনত দায়ব� আত্নীেয়র নাম: ___________________________       _________________________ 
(মূল নাম)                                                 (পদবী) 

আইনত দায়ব� আত্নীেয়র সামািজক সুর�া ন�র:______________________________________________ 

িচিকৎসা সহায়তার জনয্ আমার েযাগয্তা িনধর্ারেণর িবষেয়, আিম এত�ারা আমােক সহায়তা করার অিধকার উপিরউ� নােমর আইনত দায়ব� আত্নীেয়র েথেক 
Commissioner of the New York City Human Resources Administration (Department of Social Services) েক অপর্ণ করিছ। 

আইনত দায়ব� আত্নীেয়র �া�য্ পিরচযর্া পিরক�নার নাম (�েযাজয্ হেল) 

 

  

�া�য্ পিরচযর্া কভােরেজর ধরণ (অথর্াৎ দীঘর্কালীন পিরচযর্া): 
  

পিলিস ন�র (যিদ �েযাজয্ হয়):  
 

েযাগােযােগর ন�র:  (       )  
     (এলাকার েকাড)  

আেবদনকারীর/�াপেকর �া�র: 
 
 তািরখ:  

   
Worker’s Name Title  Section 

Supervisor’s Name (Print)  Supervisor’s Name (Sign) 
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আপিন িক শারীিরক বা মানিসকভােব অসু� বা �িতব�ী? এই অব�ার কারেণ এই িব�ি� বুঝেত িক আপনার অসুিবধা হে� অথবা এই িব�ি�েত যা বলা 

আেছ তা বুঝেত পারেছন না? এই অব�ার কারেণ কী HRAএর অনয্ পিরেষবাগিল েপেত আপনার সমসয্া হে�? আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির। 

212-331-4640 এই ন�ের আমােদর েফান করন। এছাড়া আপিন যখন HRA অিফেস আসেবন তখনও সহায়তা চাইেত পােরন। আইন অনুসাের এই ধরেণর 

সাহাযয্ চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। 
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