
      সরকারী সহায়তার জনয           WFNJ-1J (Rev. 10/14) 

 আেবদন ও হলফনামা    (পাতা 12 এর 1)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 শধ অিফেসর বযবহােরর জনয 

IM কম�             তািরখ      েকস ন�র      
IM সধপারভাইজর           তািরখ      স�িকর ত েকস ন�র(গিল)   
  
TANF অব�া:   (   ) NA      (   ) RA       (   ) RO      (   ) TR                িনব�ীকরেণর তািরখ       
                   ________ 
ভাগ I 
আেবদনকারী:  এই ফমর্  যত সহকাের ও িনভুর ্ভােব স�ূণর করেত এক্ েপন বযবহার করনন  আপিন যিদ েকােনা উতেরর বযাপাের িনি�ত না হন, তাহে্ জায়গাটা খাি্ েছেড় িদন।  আপনার েকােনা 
�� থাকে্, কাউি� ওেয়্েফয়ার কম�েক িজ�াসা করনন   
        েশড েদওয়া ব�গিলেত িলখেবন না           
1.  আপিন েকান কাযর্ েমর(গি্র) জনয আেবদন করেত বা পুনরায় আেবদন করেত চান?  
(   ) দির� পিরবারগিলর জনয অ�ায়ী সহায়তা (TANF)  (   ) শধমাা AFDC েমিডেকইড         (   ) সাারণ সহায়তা 
(  )  NJ SNAP কাযর্ম    (   ) শরণাথ� পধনবরাসন কাযর্ম 
(   ) জরির সহায়তা               (   ) আতীয়তা পিরচযরা ভতধর িক কাযর্ম 

 
আিম (আমরা) বিুঝ েয WFNJ-এর েযাগযতার শতর  িহেসেব, �িনভর রতা অজর েনর �েচ�া করার জনয আমােক (আমােদর) ্মাগত ও সি্য়ভােব চাকির খঁুজেত হেবন  
আিম (আমরা) বিুঝ েয WFNJ-এর েযাগযতার শতর  িহেসেব, আমােক (আমােদর) িনউ জািসর ওয়ান �প েকিরয়ার েস�ার-এ কােজর জনয িনব�ীকরণ করেত হেবন  
 
2.  আপিন িক কাজ করেত আ�হী? [   ]হযাা   [   ] না 
 
3.  আেবদনকারীর নাম:                    

(েশষ)     (�থম)    (MI)      (িববাহ-পূবর)  
 

4. বািস�ার িকানা: আপিন আসেল েয �ােন বাস কেরন: 
 
                       
 (ন�র ও রা�া বা RFD)       (শহর)   (ে�ট)   (িজপ েকাড)     
                  
 
    আপনােক িচিপপ পাঠােনার িকানা, যিদ তা উপেরর বসবােসর িকানার েথেক আ্াদা হয়ন  
 
                       
 (P.O. ব�, রা�ার িকানা বা RFD)       (শহর)   (ে�ট)   (িজপ েকাড)    
                    
 
    আপনার েটি্েফান ন�র:  বািড়  (      ) ____ ______ _  ___ কমর�ল  (      ) ____________________ েসল (     ) _______________________ 
5. িনউ জািসরর বাস�ান (NJ SNAP-এর উে�েশয �েযাজয নয়)  

বাস�ােনর সতযতা �িতপাদন 

আপিন িক িনউ জািসরেত বাস করা চাি্েয় যাওয়ার পিরক�না কেরেছন?  [     ] হযাা  [     ] না   
যিদ "না" হয়, বযাখযা করন:__________________________________________________________________________________________________। 
6.আপিন আপনার জনয NJ SNAP বা GA-এর আেবদন করেত, NJ SNAP সুিবধা বা GA সুিবধা েপেত, অথবা আপনার জনয খাবার িকনেত NJ SNAP সুিবধা বযবহার করার জনয 
আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা বযিিেক(েদর) অিধকার �দান করেত পােরনন আপিন যিদ NJ SNAP সুিবধার জনয েযাগয হন, তাহে্ আপনার �ারা নামাি�ত বযিি  
এক্ ফযািমি্জ ফা�র  EBT কাডর  পােবন, যা বযবহার কের িতিন আপনার খাবার িকনেত পােরনন আপিন যিদ এই ধরেনর েকােনা বয্িতেক নামাি�ত করেত চান,   
তাহে্ িন�ি্িখত তথয স�ূণর করনন 
অনধেমািদত �িতিনির নাম   জ�                                       SSN  েটিলেফান        

     তািরখ  িকানা           (ঐি�ক)    ন�র   
                            

িনেচর 7 ও 8 নং ��গিল - শধমাা NJ SNAP আেবদনকারীেদর জনয      
7. আপনার নাম, িকানা, �া�র ও �া�েরর তািরখ �দান ক'ের, আপনার অিব্ে� NJ SNAP-এর জনয এক্ আেবদন নিথভুি করার অিধকার আেছন  আপিন যিদ 
     েযাগয িহেসেব িনধরািরত হন, তাহে্ েসই তািরখ েথেক আপনার সুিবধাগি্ �দান করা হেবন  (আপিন যিদ এক্ আেবদন নিথভুি কেরন এবং আপনার অব�া স�ে� সম� 
     �েয়াজনীয় তথয েদন, এবং আপনােক েযাগয পাওয়া যায়, তাহে্ NJ SNAP অিফস আপনার আেবদন পাওয়ার তািরখ েথেক 30 িদেনর মেধয আপিন  
     NJ SNAP েপেত পােরনন) 

 8. আপনার যিদ খুব কম আয় ও সং�ান থােক, তাহে্ আপিন �রাি�ত সুিবধা পাওয়ার জনয েযাগয হেত পােরন (যা 7 িদেনর মেধয পাওয়া যােব)।  আপনার িনেচর ��গিলর উতর  
  িনরারণ করেব েয আপিন এই পিরেষবা পাওয়ার জনয েযাগয িক না:  

(a) আপনার পিরবােরর সবরেমাট মািসক আয় িক $150.00 এর কম এবং আপনার পিরবােরর েমাট নগেদ রপাারেযাগয স�দ িক   
   $100.00 (েযমন নগদ অথর বা েচিকং/েসিভংস অযাকাউ�) বা তার কম? [ ] হযাা [   ] না  
(b) আপনার পিরবােরর মািসক ভাড়া বা ব�ক এবং ইউ্ি্্র খরচ কি◌ আপনার পিরবােরর সবরেমাট মািসক আয় ও েমাট নগেদ রপাারেযাগয স�েদর েযাগফে্র  
  েচেয় েবিশ?     [ ] হযাা [   ] না  

(c) আপনার পিরবার িক এক্ অিভবাসী বা কৃিষকােজ যুি পিরবার, যার আয় খুব কম বা েকােনা আয় েনই?       [ ] হযাা [   ] না  
  

শধ অিফেসর বযবহােরর জনয  

ে�ণীগত েযাগযতা:              
পিরবােরর সবাই িক সরকারী সহায়তা (WFNJ) বা SSI পান?      [  ] হযাা [   ] না  
9. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
     (েয বযিি আেবদন্ সূচনা কেরেছন তার �া�র)    (�া�েরর তািরখ) 

                  
 



WFNJ-1J  (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 2)  
ভাগ II 
 
10. বধিনয়াদী তথয:  (আপিন সহ পিরবােরর যতজেনর জনয আেবদন করা হে�, তােদর �েতযকেক তাি্কাভুি করনন)  

      �া�বয়� আেবদনকারীেদর নাম �থেম িদন, মিহ্া �া�বয়�েদর িদেয় শর করন, তারপের সবেচেয় বড় েথেক সবেচেয় েছাট িশশর নাম িদনন 
      NJ SNAP এর উে�েশয, েয ে্ােকরা আপনার সে� বাস কেরন, খাবার েকেনন ও খাবার খান, তােদরেক পিরবােরর সদসয িহেসেব গনেত হেবন   
 
��বয:   1977 সােলর ফধ ড �যা� আইেনর সংেশানী, অনধযায়ী পিরবােরর সম� সদেসযর েসাশযাল িসিকওিরি ন�র (SSN) জমা েদওয়া অনধেমািদত, 7 
U.S.C. 2011-2036; পাি�ক ল' 104-193 WFNJ.-এর জনয আেবদনকারী সম� বযিির জনয SSN জমা েদওয়ােক বাযতামমলক কেরেছ।  আপনার পিরবার 
NJ SNAP কাযর্ম ও/বা WFNJ কাযর্েম অংশ�হেণর জনয েযাগয িক না িকংবা আপনার েযাগযতা অবযাহত আেছ িক না তা িনরারণ করেত,আপনার SSN 
বযবহার করা হেব।  আমরা  কি�উটাের েমলােনার ে�া�ামগিলর মাযেম এই তেথযর সতযতা যাচাই করব।  কাযর্েমর িনয়মাবলীর সােথ মানযতার ওপর 
নজরদারী এবং ে�া�াম মযােনজেমেের জনযও এই তথয বযবহার করা হেব।  আিকািরক পরী�ার জনয অনযানয যধিরা�ীয় ও ে�ট এেজি�গিলর কােছ; এবং 
আইন এড়ােনার জনয পািলেয় েবড়াে�ন এমন মানধষেদর রার উে�েশয আইন বলবৎকারী কমরকতর ােদর কােছও এই তথয �কাশ করা হেত পাের।  আপনার 
পিরবােরর িবরেে যিদ েকােনা NJ SNAP দািব ওেঠ, তাহেল সম� SSN সহ এই আেবদেনর তথযাবলী যধিরা�ীয় ও ে�ট এেজি�গিলর কােছ েরফার করা 
হেত পাের, এছাড়াও দািবর িবষেয় পদে�েপর জনয েবসরকারী ে�ইম কােলকশন এেজি�গিলর কােছও তা েরফার করা হেত পাের।  পিরবােরর �েতযক 
সদেসযর SSN সহ, অনধেরাকৃত তথয �দান করা NJ SNAP এর উে�শযগিলর জনয ে��াীন।  তেব এই তথয �দােনর বযথরতার ফল�রপ আপনার 
পিরবারেক NJ SNAP সধিবাগিল ও/বা WFNJ সধিবাগিল িদেত অ�ীকার করা হেব।   

 
 
শধ অিফেসর বযবহােরর জনয 
     
শধমাা TANF/েমিডেকইেডর 
উে�েশয 
      
                     
 
WFNJ-1L স�ূণর করার তািরখ 
 
     _____________________ 
 

1964 সাে্র িসিভ্ রাইটস অযাা অনযুায়ী গেবষণার উে�েশয িনেচর ��্ 
িজ�াসা করা হয়ন  (উতর েদওয়ার বযথরতার ফ্�রপ েযাগযতা �ভািবত হেব নান)  
শধমাা  NJ SNAP এর উে�েশয!  আপিন যিদ উতর না েদন, তাহে্ আপনার 
েযাগযতা কম� আপনার হেয় তা স�ূণর করেবনন  আপনােক জািত ও জািতগত গণ 
িবভাগ্ অবশযই স�ূণর করেত হেবন 
 
জািত 
 
I - আেমিরকান ইি�য়ান বা আ্া�ার মূ্  বািস�া  
A - এিশয়ান 
B –       কৃ�া� বা আি�কান আেমিরকান 
H – হাওয়াই-এর মূ্  বািস�া বা অনযানয �শাা মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী 
W - ে�তা� 
 
0 – আেমিরকান ইি�য়ান বা আ্া�ার মূ্  বািস�া ও এিশয়ান 
1 – আেমিরকান ইি�য়ান বা আ্া�ার মূ্  বািস�া ও কৃ�া� 
  বা আি�কান আেমিরকান 

2 আেমিরকান ইি�য়ান বা আ্া�ার মূ্  বািস�া ও হাওয়াই-
এর মূ্  বািস�া বা অনযানয �শাা মহাসাগরীয় �ীেপর 
অিধবাসী 

3 আেমিরকান ইি�য়ান বা আ্া�ার মূ্  বািস�া ও ে�তা� 
4 এিশয়ান ও কৃ�া� বা আি�কান আেমিরকান 
5 এিশয়ান ও হাওয়াই-এর মূ্  বািস�া বা অনযানয �শাা 

মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী 
6 এিশয়ান ও ে�তা� 
7 কৃ�া� বা আি�কান আেমিরকান ও হাওয়াই-এর মূ্  

বািস�া বা অনযানয �শাা মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী 
8 কৃ�া� বা আি�কান-আেমিরকান ও ে�তা� 
9 ে�তা� ও হাওয়াই-এর মূ্  বািস�া বা অনযানয �শাা 

মহাসাগরীয় �ীেপর অিধবাসী 
জািতগত গণ 
 
1 িহসপযািনক বা ্যা্েনা 
2 িহসপযািনক বা ্যা্েনা নয় 

 
নাম  

েসাশযাল 
িসিকওিরি 
না�ার 

 
জ�তািরখ 
    
জ��ল 

 
আেবদনকারীর 
সােথ 
স�কর  

 
িল�  
(�ী) 
বা  
(পধং) 

 
জািত/ 
জািতগত 
গণ 

 
আইনস�ত 
িভনেদশী            
ও BCIS       
অব�া 

 
ৈববািহক 
অব�া 
 

 
ে�ড ও 
 �ধল 

 
 
 

0আেবদনকারী      
 

   PA 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i.        
 

         

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 

         

1অনয আেবদনকারী      
 

   PA 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i.          

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 

         

অনয আেবদনকারী         PA 

েশষ          NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i.          

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 
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নাম 

 
েসাশযাল  
িসিকওিরি  
না�ার 

 
জ�তািরখ 
    
জ��ল 

 
আেবদনকারীর 
সােথ 
3স�কর  

 
িল� 
(�ী) 
বা 
(পধং) 

 
জািত/ 
জািতগত 
গণ 

 
আইনস�ত 
িভনেদশী 
ও BCIS 
অব�া 

 
ৈববািহক 
অব�া 

 
ে�ড ও  
�ধল 

 

অনয আেবদনকারী         PA 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i. 
 

         

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 
 

         

অনয আেবদনকারী         PA 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i. 
 

         

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 
 

         

অনয আেবদনকারী         PA 
 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম           m.i.    
 

         

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 
 

         

অনয আেবদনকারী         PA 
 

েশষ  
 

        NJ SNAP 
 
MA 

�থম m.i. 
 

         

েকবলমাা অিফেসর বযবহােরর  
জনয 
 

         

  
11. আপনার পিরবােরর িভনেদশী/অ-নাগিরক বযিিেদর নামগি্ তাি্কাভুি করন  

নাম �েবেশর তািরখ/মূ্  েদশ  িনব�ন # �নসেরর নাম/ 

পুনবরাসন এেজি� 

�নসর/ পুনবরাসন 

এেজি�র িকানা 

নাগিরকে�র  

জনয আেবদেনর 

তািরখ 

�নসেরর 

আয় 

       

       

12. বািড়র অনয েয বযিিরা উপের তাি্কাভুি েনই তােদর তাি্কা িদন (রমার/েবাডর ারেদর অাভুর ি করন) 

নাম আেবদনকারীর সে� স�কর  
  

  

  

 
12a. জরির অব�ায় েযাগােযােগর একজন বযিির নাম তাি্কাভুি করন (শধুমাপ GA েকস)     ___________________________________।   

 েফান #_____________________   িকানা___________________________________________________________. 

13. গভর বতী মােয়র নাম             �সেবর �তযািশত তািরখ_____________________ 
ডািােরর নাম      ডািােরর িকানা________________________________________________ 
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14.  আপনার বািড়েত েকান �ধান ভাষায় কথা ব্া হয়? _______________________________________. 
 

15. আপিন বা আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক 1997 এর এি�ে্র পর েথেক িনউ জািসর বা অনয 
েকােনা ে�ট, অ�ে্ TANF পান বা েপেয়েছন, অথবা িনউ জািসরেত সাধারণ সহায়তা  (GA) পান বা েপেয়েছন? 

 
[   ]হযাা [   ]  না 

েয বযিি সহায়তা পাে�ন 7সহায়তার ধরন কখন সহায়তা �দানকারী 
    

    

 

16. আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয িক েকােনা গরতর অপরােধ েদাষী �মািণত হেয় 
পাি্েয় েবড়াে�ন অথবা  েকােনা যুিরা�ীয় বা ে�ট আদা্ত �ারা আেরািপত পযােরা্ বা ে�ােবশেনর 
শতর  ্ংঘন কেরেছন? 

 
         [   ]হযাা [   ]  না 

েয বযিি পাি্েয় েবড়াে�ন বা ্ংঘন কেরেছন কী েথেক পাি্েয় েবড়াে�ন 
  

  
 

17. আপিন বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদসয িক একই সােথ দু্  বা তার েবিশ জায়গায়  
       আেয়র সীমা অনুযায়ী �দত সুিবধাগি্ �তারণাপূণরভােব েনওয়ার অপরােধ েদাষী �মািণত হেয়েছন? 

 
   [   ]হযাা [   ]  না 

েয বযিি �তারণার অপরােধ েদাষী �মািণত 
হেয়েছন 

8েযখােন �তারণা্ ঘেটিছ্ কখন 9েকান সুিবধা 

    

    

 
18. 22 আগ� 1996 এর পর েথেক আপিন বা আপনার আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক েকােনা 
িনয়ি�ত ব�  রাখা, বযবহার করা বা তা িবতরণ করার অপরাধ সংঘ্ত কেরেছন বা তােত েদাষী �মািণত 
হেয়েছন,  যা এক্ শাি�েযাগয অপরাধ?   শধমাা GA-র ে�ো �েযাজয 

 
    [   ]হযাা    [   ]  না 

    

10েয বযিি অপরাধ সংঘ্ত কেরেছন অপরােধর ধরন অপরাধ্ েকাথায় সংঘ্ত হেয়িছ্ 
   
   

 
19. আপিন যিদ রাখা বা বযবহার করার জনয শাি�েযাগয অপরােধ েদাষী �মািণত হেয় থােকন, েসই ে�েপ 
আপিন িক িডপাটর েম� অফ েহ্থ ও িসিনয়র সািভর েসস �ারা ্াইেস�কৃত বা অনুেমািদত আবািসক মাদক 
িচিকৎসার কাযর্েম নিথভুি হেয়েছন বা তা স�ূণর কেরেছন? 

 
[   ]হযাা  [   ]  না 

 

 
11েয বযিি িচিকৎসা পাে�ন 

 
িচিকৎসার �ান 

 
িচিকৎসার তািরখ 

   

   

 
19. a. আপিন যিদ িডপাটর েম� অফ েহ্থ ও িসিনয়র সািভর েসস �ারা ্াইেস�কৃত বা অনুেমািদত আবািসক মাদক িচিকৎসার কাযর্েম নিথভুি না হন বা   

তা স�ূণর না কের থােকন, তাহে্ এর কারণ কী? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

 
20. পিরবােরর েকউ িক ে��ায় েকােনা চাকির েছেড়েছন? 

 
গত 90 িদেন WFNJ এর জনয  [   ]হযাা [   ]  না যিদ হযাা হয়, তাহে্ িতিন েক?  ___________________________________. 
গত 60 িদেন NJ SNAP এর জনয  [   ]হযাা [   ]  না যিদ হযাা হয়, তাহে্ িতিন েক?  ___________________________________. 
যিদ হযাা হয়, তাহে্ েকন? ___________________________________________________________________________________. 
21. আপনার পিরবােরর েকউ িক ধমরঘট করেছন? [   ] হযাা [   ]  না  যিদ হযাা হয়, তাহে্ েক? _________________________________. 
22. িনেয়ােগর েশষ িদন্ কী িছ্? ___________________________. 
22a. আপনার েশষ চাকিরর পর েথেক আপিন কী করেছন?  ___________________________________________________  
         ________________________________________________________________________________________________. 
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23. শধুমাপ WFNJ-এর উে�েশয, গত 3 বছের সহায়তার আেবদনকারী �েতযক বযিির জনয সমসত িনেয়ােগর তাি্কা িদন, সবেচেয় সা�িতক্ িদেয় শর 
করনন 

 
 

নাম 
 

িনেয়াগকতর ার নাম 
 

িনেয়াগকতর ার িকানা 
 
শরর 
তািরখ 

 
েশেষর 
তািরখ 

     

     

     

     

     

     

     

 
24. আেবদনকারী পিরবােরর েকােনা সদসয িক িনকট ভিবষযেত পিরি�িতর েকােনা পিরবতর েনর আশা কেরন, েযমন আয়, পিরবােরর আয়তন, বাস�ান, আ�েয়র 
খরেচর পিরবতর ন; িকংবা এক্ যানবাহন েকনা বা েবচা? 

   [   ] হযাা [   ]  না  যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ কী পিরবতর ন:___________________________________________________________ 
            

25. অিজর ত আয়: আপিন অথবা আপনার সে� বসবাসরত েকউ িক কাজ করা, েবিব-িস্ং বা িশশর েদখােশানা, আপনার িনেজর বযবসা, েছাটখােটা কাজকমর, 
িবি্ করা েথেক অথর পান বা 

    অনযানয অিজর ত আয় আেছ? [   ] হযাা [   ]  না যিদ "হযাা" হয়, �েতযক বযিির জনয িন�ি্িখত তথয িদন: 
 

12পদবী 
নাম 

   

13�িত স�ােহ কত ঘ�া    
14কত ঘন ঘন েবতন েদওয়া হয়    
িনেয়াগকতর ার নাম ও িকানা বা 
যিদ �িনযুি হন তাহে্ "�য়ং" 

   

 
েবতন (েবতন েথেক েকােনা 
িবেয়াজেনর আেগ) 
েমাট পিরমাণ ও তািরখ 

তািরখ পিরমাণ তািরখ পিরমাণ তািরখ পিরমাণ 
   
   
   
   
   

 
26. িশশ/�া�বয়ে�র পিরচযরা: আপনার ওেয়্েফয়ার বা NJ SNAP পিরবােরর অাভুর ি েকউ িক চাকির, �ুে্ যাওয়া বা চাকির েখাঁজার কারেণ  

   েকােনা িশশ বা �া�বয়ে�র পিরচযরার জনয মূ্য িদেয়েছন?  [   ]হযাা [   ]  না যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ কার পিরচযরা করা হেয়িছ্? (িনেচ 
তাি্কাভুি করন) 
 

15িশশ/�া�বয়ে�র নাম পিরচযরা �দানকারী (বযিি) �িত স�ােহ 
কত িদন 

�িত ঘ�া  
হাের 

েমাট িদন আসে্ েয অথর �দান করা 
হেয়েছ/কার �ারা 

      

      

      

 
 
সতযতা �িতপাদন 
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27. চাই� সােপাটর : আপিন িক আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা িশশেক অথর �দান করা বা চাই� সােপাটর  েদওয়ার জনয আইনত বাধয?   
[   ] হযাা [   ]  না যিদ "হযাা" হয়, িনেচর তথয স�ূণর করন: (চাই� সােপােটর র বেকয়া থাকা অথর অাভুর ি করন, যত�ণ আপিন তা পিরেশাধ করার জনয 
আইনত বাধযন) 

 
 

16কােক 

 
 

িকানা 

 
িশশর 
বয়স 

মািসক যত অথর 
পিরেশাধ/ 
�দান করা হেয়েছ 

 
আদা্েতর আেদশ 
ন�র 

     

     

 
28. �া�য বীমা: েক �া�য বীমার আওতায় আেছন?  যিদ েকউ না থােকন, এখােন িক (  ) িদন। 
 
নােমর েশষ অংশ, নােমর �থম অংশ িবমা েকা�ািন পি্িস ন�র পি্িস ধারক 
    
    

 
29. একজন অনুপি�্ত �ামী বা �ী িক আপনার জনয িচিকৎসা বা �া�য িবমা িনেয়েছন?  [   ] হযাা [   ]  না  যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ েকান িবমা? 
 __________________________________________________________________________________________.  
30. আপিন েয সম� িশশর জনয আেবদন করেছন তােদর মেধয কােরা জনয িক একজন অনুপি�্ত মা বা বাবা িচিকৎসা বা �া�য িবমা িনেয়েছন? 
      [   ] হযাা [   ]  না  যিদ "হযাা"  হয়, তাহে্ েকান িবমা এবং কার জনয?        
                 
 
31. আপিন বা আপনার পিরবােরর সদসযরা িক অনযানয েমিডেকইড কাযর্েমর জনয আেবদন কেরেছন?  যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ েকান কাযর্ম? 

   ___________________________________________।  আপনার আেবদন করার তািরখ____________________________। 
 
32. অনযানয আয়: আপিন অথবা আপনার ওেয়্েফয়ার বা NJ SNAP পিরবােরর অাভুর ি েকউ িক (সত মা-বাবা সহ)   

 িন�ি্িখতগি্র মেধয েকােনা্ পান বা আেবদন কেরেছন:  হযাা___ না___   যিদ হযাা হয়, তাহেল �েযাজয সবগিলেত িক িদন। 
 

 17কমরহীন িবমা   স�িতর ভাড়া েথেক আয়  কম�েদর �িতপূরণ 
 অবসর�া� েসনার েবিনিফট  রমার ও/বা েবাডর ার েথেক আয়  ইউিনয়ন/েপনশন েবিনিফট  
 েসাশযা্ িসিকওির্/ের্েরাড অবসর�হণ  আতীয়, ব�্ু, ্জ বা ইউিনয়ন েথেক আয়  চাই� সােপাটর : 

 সাি�েম�া্ িসিকওির্ ইনকাম (SSI)  আয়কর িরফা� বা আনরড ইনকাম ে্িডট  সামিরক বািহনীর কম�র েথেক অযা্টেম� 
েচক 

 �িতব�কতা অথর�দান  ফ�ার েকয়ার অথর�দান  সাধারণ সহায়তা 

 ভতুর িক�া� দতক�হণ  �া� ফা�  �িশ�ণ ভাতা 
 �ক, ব�, বযাংক অযাকাউ� ইতযািদ েথেক 

সুদ/িডিভেড�  
 এককা্ীন অথর�দান (অতীেতর েবিনিফট, মাম্া 

েথেক অথর ইতযািদ)  
 ছাপ ঋণ, অনদুান, ছাপ বিৃত বা �াইেপ� 

 অযানইু্ েবিনিফট (জীবন িবমার িডিভেড� সহ)  এককা্ীন আয়, পুর�ার জয় বা উপহার  সাি�েম�া্ ওয়াকর  সােপাটর  

 DCP&P িরে্্েভয়ার পামরােনি� 
সােপাটর                                                               

 DCP&P আইিন অিভভাবক ভতুর িক 
কাযর্ম 

 নয আয়, েযমন েখারেপাশ (িনিদর�ভােব 
ব্নু:) 

 
 উপের ্ক েদওয়া আইেটমগি্র জনয িন�ি্িখত তথয িদন: 

 
নােমর েশষ অংশ, নােমর �থম অংশ 

 
18আেয়র উৎস 

 
েয তািরেখ �া� হেয়েছ 

 
    েমাট অথররািশ 

    

    

 
সতযতা �িতপাদন 
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33. স�দ: (�সািরত ে�ণীগত েযাগযতার জনয অেযাগয NJ SNAP পিরবারগিলর ে�ো �েযাজয) আপিন বা আপনার সােথ বসবাসরত কােরা িক 
নগদ অথর, েচিকং বা েসিভংস অযাকাউ�, �ক, ব�, C.D., IRA/Keogh, িমউচুয়া্ ফা�, �া� ফা�, U.S. েসিভংস বনড, ি্সমাস/ছু্ কাটােনা, বা 
অনযানয �াব েসিভংস অযাকাউ�, ে্িডট ইউিনয়ন এর সদসযতা, েসফ িডেপািজট বে� অথর বা মূ্যবান সাম�ী, মূ্যবান েনাট বা চুিি, ব�েকর মাি্কানা বা 
অনয েকােনা স�দ আেছ?   [  ] হযাা [   ] না 
 
েয বযিি স�েদর মাি্ক স�দ্ কী? স�দ্ েকাথায়? স�দ্র মূ্য কত? 
    
    
    

                 
             

 সতযতা �িতপাদন 

                 
 34. আেবদনকারীর পিরবােরর বযিিেদর মাি্কানাধীন সম� যানবাহেনর তাি্কা িদনন  গািড়, ভযান, �যাার ে�্ার, িপক-আপ �াক, ে�্ার, েমাটর েহাম,   

 েমাটরসাইেক্, েনৗকা ইতযািদর মেতা সম� ধরেনর পিরবহনেক অাভুর ি করনন যিদ েকােনাটা না থােক, এখােন িক (   ) িদনন 
 

মাি্েকর নাম মেড্/�াই্ 19বছর/িনমরাতা বযবহার েকি্ �বযাক মূ্য 
     

     

     

 
35. আপিন অথবা আপনার সে� বসবাসরত েকউ িক আপিন েয বািড়েত বাস কেরন েস্ ছাড়া অনয েকােনা জিম বা িরেয়্ এেটে�র মাি্ক?  [  ] হযাা [   ] না 
যিদ "হযাা" হয়, বযাখযা করন: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

36. েকউ িক বা�ব বা বযিিগত স�িত (�ক সহ) িবিনময়, দান, হ�াার বা িবি্ কেরেছন: 
      গত 12 মােস TANF ও GA-এর উে�েশয? 

 
[  ] হযাা [   ] না 

      গত 3 মােস NJ SNAP-এর উে�েশয? [  ] হযাা [   ] না 
কী িবি্, দান, ইতযািদ 
করা হেয়িছ্? 

 
 কার �ারা? 

 
 কােক? 

  উপহার বা িবি্র 
তািরখ? 

েমাট বাজার 
     মূ্য  

�া� অথররািশ 

      

      

      

 
37. আপনার অথবা আপনার আেবদনকারী পিরবােরর অাভুর ি কােরা িবরেে িক েকােনা দািব অমীমাংিসত আেছ, েযমন আইিন মাম্া, িববাহ িবে�দ, িন�িত,  
 উতরািধকার, দঘুরটনা সং্াা দািব, স�িত িব্য়, অনযানয দািব, অথবা অনয েকউ িক আপনার কােছ বা তােদর কােছ ঋণী?  [  ] হযাা [   ] না 

 যিদ "হযাা" হয়, বযাখযা করন: __________________________________________________________________________ 
                                   ____________________________________________________________________________________ 
WFNJ-10D স�মণর করার তািরখ _______________________.  (শধমাা NJ SNAP �াহকেদর জনয �েযাজয নয়) 
 
38. আেবদনকারী পিরবােরর কােরা িক এগি্ আেছ: (NJ SNAP-এর ে�ো �েযাজয নয়) 
       (a) অ্�ার, মু�া/ডাক্িকেটর সং�হ, ফার ইতযািদর মেতা মূ্যবান বযিিগত স�িতর আংিশক বা পূণর মাি্কানা? 
 [   ] হযাা  [   ]  না  যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ বযাখযা করন 
_________________________________________________________________ 
       (b) কবেরর জিম বা বযব�া ? [   ] হযাা [   ]  না  যিদ "হযাা" হয়, তেব মমলয ___________________________________। 
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NJ SNAP ও GA 
 
আ�েয়র তথয: পিরবার্ যিদ NJ SNAP কাযর্ম ও/বা GA.-এ অংশ�হেণর জনয আেবদন কের, তাহে্ স�ূণর করেত হেবন 
 
39. পিরবােরর বাইেরর অনয েকউ িক পিরবােরর েকােনা খরচ পিরেশাধ কেরন বা অথর�দােন সহায়তা কেরন?    [  ] হযাা  [   ] না 
      যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ িন�ি্িখত স�ূণর করন: 
আ�েয়র খরেচর ধরন কােক �দান করা হেয়েছ �দানকারী �দত অথর কত ঘন ঘন িব্ করা হয় 

     

     

    
40. আ�েয়র খরচ(িন�ি্িখতগি্র জনয পিরবােরর খরেচর তাি্কা িদন:) শধমাা অিফেসর বযবহােরর জনয 

আ�েয়র খরচ 4�দত অথর  
5কত ঘন ঘন িবল করা হয় মািসক খরচ     

ভাড়া/ব�ক $   $    যিদ HCSUA   
স�িত কর $   $ বযবহার করা হয়  
বািড়র িবমা $   $   
  2আ�য় েমাট  $   
       
িবদধযৎ $   $   
গযাস $   $   
20েতল $   $   
জল $   $   
িনকাশী $   $   
আবজর না/বজর য অপসারণ $   $   
ইউিলি �াপেনর খরচ $   $   
অনযানয (কয়লা, কাঠ, েকেরািসন) $   $ HCSUA বযবহার 

করা হয় 
 

  ইউিলি েমাট  $                       
বা 

  

41A.  আপিন িক আপনার বািড়েক গরম বা ঠা�া করার জনয ইউ্ি্্র মূ্য পিরেশাধ কেরন (যা 
আপনার ভাড়া েথেক  আ্াদা)?        [  ] হযাা [   ] না 
41B. আপনার পিরবার যিদ জ্, িনকাশী ও আবজর না অপসারেণর অিতিরি ইউ্ি্্র মূ্য  
         পিরেশােধর জনয দায়ী হয়, তাহে্ আপনার পিরবার �যাাাডর  বা িহিং ইউিিলি ভাতার  
        মেধয এক্ েবেছ েনওয়ার েযাগয হেত পােরন 

$ 
                        বা 

 

 মািসক। েমাট। আ�য় 
6িবক� িনবরাচেনর তািরখ 

 

42. অিতিরি িচিকৎসা খরচ 
 আপনার পিরবােরর েকউ িক 60 বছর বা তার েবিশ বয়সী, ও/বা যুিরা�ীয় সাি�েম�া্ িসিকওির্ ইনকাম (SSI), েসাশযা্ িসিকওির্ িডেসিবি্্ 

বা অবসর�া� েসনার অথর�দােনর জনয সা র্ ফােয়ড?  [   ] হযাা [   ]  না যিদ "হযাা" হয়, িনেচর তথয স�ূরণ করন:  যিদ "না" হয়, 12 পাতায় 
এিগেয় যানন িচিকৎসার খরেচ এমন অথররািশ অাভুর ি থাকেত পাের যা িব্ করা হেয়েছ, এমন িক আপিন যিদ আসে্ িচিকৎসার িব্ 
পিরেশাধ না কের থােকন তাহে্ওন 

 শধমাা অিফেসর বযবহােরর জনয 
িনয়িমত ঘেট এমন িচিকৎসা খরেচর পাশাপািশ, অনযানয 
িচিকৎসা পিরেষবাগি্র তাি্কা িদন যা আপনার 
�েয়াজন হেত পােরন 

 
�দত অথর 

 
কত ঘন ঘন িবল 
করা হয় 

 
মািসক 
েমাট 

 
SSI �াি�র সতযতা �িতপাদন করন 

েমিডকা্ ও েড�া্ পিরেষবা $  $ ________ েফেডরাল েশয়ার 

হাসপাতা্ বা নািসরং পিরচযরা $  $  
ডািার �ারা ে�স্াইব করা ওষুধ $  $  
নক্ দাঁত, িহয়ািরং এইড ও চশমা $  $  
িচিকৎসা পিরচযরা পাওয়ার জনয পিরবহেনর খরচ $  $  
আয়া বা নােসরর পিরেষবা $  $  
অনযানয (বযাখযা করন) $  $  
   $ SSA ও SSI তািলকাভধ ি আেছ 
42A.  পিরবােরর েয সব সদেসযর এই খরচগি্ আেছ তােদর নােমর তাি্কা িদন:   েমাট পাতা 6 এ 
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42B. আপিন উপের েয সম� িচিকৎসা খরেচর তাি্কা িদেয়েছন তার েকােনাটা িক আপনার পিরবােরর বাইেরর েকােনা উৎস �ারা আংিশক বা স�ূণর �দান 
করা হয় বা খরচ পিরেশাধ করা হয়, েযমন িচিকৎসা িবমা, েমিডেকয়ার, PAAD বা অনয েকােনা বযিি?  
  [   ] হযাা  [   ] না    যিদ "হযাা" হয়, তাহে্ তারা েকান খরচ(গি্) �দান কেরন?   তারা কত অথর �দান কেরন? 

   -                  
                     
                     

 
শধমাা অিফেসর বযবহােরর জনয 

ওয়াকর  ফা�র  িনউ জািসর ও/বা NJ SNAP ওয়াকর  েরিজে�শন 

 
 
নামগি্ (সবাই 16এর েবিশ) 

 
ছােড়র WFNJ 
েকাড 

 
বাধযতামূ্ক  
WFNJ তািরখ 

 
ে��ামূ্ক 
WFNJ তািরখ 

 
েরফারাে্র 
তািরখ 

NJSNAP 
ওয়াকর  একেজ�ট 
েকাড 

 
িনব�ীকরেণ
র তািরখ 

       

       

       

       

 
43. আইনত দািয়�শীল আতীয়।  (এটা শধমাা েমিডেকইড-এর উে�েশযই �েযাজয।) 
যিদ বািড়েত না থােকন, তাহেল আপনার �ামী বা �ীর নাম িদন।  55 বছেরর কম বয়সী েয েকােনা স�ােনর নাম(গিল) িদন, যােদর জনয 
সহায়তার অনধেরা করা হে� না।  আপনার বয়স যিদ 18 এর কম হয়, তাহেল মা-বাবার তথয িদন।  
 

নাম িকানা স�কর  বয়স 
    

    

    

 
44. েহাম এনািজর  অযািস�যা� 
 
েহাম এনািজর  অযািস�যা� (HEA) এর জনয েযাগযতা ও HEA সুিবধার পিরমাণ িনধরারণ করার জনয, আপনার িনেচর ��্র উতর বযবহার করা হেবন  িনেচর 
তাি্কা্ বযবহার কের, িনেদরশ করন েয েকান আইেটম্ আপনার িহ্ং/বসবােসর বযব�ােক সবেচেয় ভা্ভােব বণরনা কেরন 
 
(   ) অনয েকউ আমার িহ্ং-এর মূ্য �দান কেরনন (A)      HEA েকাড: _________________ 
 
(   ) েকােনা সরকারী আবাসন কতৃর প� আমার িহ্ং �দান কের অথবা আিম ভাড়ায় ভতুর িক েপেয়িছ্াম এবং িহ্ং-এর মূলয আমার ভাড়ায় অাভুর িন (C) 
 
(   ) আিম শধু িহেটর অ�ধান উৎেসর জনয মূ্য �দান কির (েযমন কােঠর উনুন, েকেরািসন িহটার, ইে্ি�ক ে�স িহটার ইতযািদ)। (E) 
 
(   ) আিম িহ্ং-এর খরচ অনযেদর সে� ভাগ কের িনইন (F) 
 
(   ) আমার িহ্ং-এর খরচ আমার ভাড়ায় অাভুর ি আেছ, যা ভতুর িক�া� নয়ন (G) 
 
(   ) আিম িহ্ং-এর জনয আমার বািড়ওয়া্ােক আ্াদাভােব মূ্য িদইন (W) 
 
আিম আমার বািড় বা অযাপাটর েমে�র িহ্ং-এর �ধান উৎেসর জনয সরাসির �া্ািন সরবরাহকারীেক মূ্য �দান কিরন  আমার িহ্ং-এর উৎস হ্: 

  
 (   ) �া্ািন েত্ (J)  (   ) েকেরািসন (M)   (   ) কাঠ (R) 
 (   ) িবদযুৎ (K)   (   ) �াকৃিতক গযাস (N)  (   ) বট্-এর গযাস (L)   

(   ) কয়্া (P)   (   ) আিম HEA সুিবধা েপেত চাই নান (T) 
  



WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 10) 
 

গর�পমণর িব�ি� 
 

এই ফেমর �দত তেথযর সতযতা যধিরা�ীয়, রাজয ও/বা কাউিে কমরকতর ােদর �ারা যাচাই করা হেব। 
যিদ েকােনা িকছধ  অসতয পাওয়া যায়, তাহেল আপনােক NJ SNAP সধিবা িদেত অ�ীকার করা হেত 
পাের এবং/বা েজেনবধেঝ িমথযা তথয েদওয়ার জনয আপনার িবরেে েফৗজদারী মামলা করা হেত 
পাের। 

 
45 CFR 206.10(a)(iii) ও 7 CFR 273.2(b)  মানয করার জনয, আমরা আপনােক অবিহত করিছ 
েয আপনার েসাশযাল িসিকওিরি ন�র বযবহার কের BCIS-এর জনয আয় ও েযাগযতা সং্া� তথয, 
ে�ট ও �ানীয় চাই� সােপাটর  এেজি�, েসাশযাল িসিকওিরি েবতন ও সধিবার ফাইল, এবং ে�েটর 
েবতন ও েবকার� সং্া� ফাইলগিল সং�হ করা হেব এবং আপনার েযাগযতা অবযাহত রাখার 
িবষয়ি িনরারণ করার জনয বযবহার করা হেব।  এর জনয আমরা আপনার িনেয়াগকতর া, বযাংক বা 
অনয পে�র সে� েযাগােযাগ করেত পাির।    

 
িনেচ েদওয়া শাি�গিল িন�িলিখত বযিিেদর ে�ো �েযাজয হয়: 
 
NJ SNAP �াপক েকােনা বযিি, িযিন আেবদনপো তািলকাভধ ি েকােনা িনয়ম ই�াকৃতভােব লংঘন 
কেরন; অথবা 
 
েকােনা বযিি িযিন NJ SNAP সধিবা পাওয়ার েযাগয না হওয়া সে�ও, ই�াকৃতভােব িন�িলিখত 
পদে�েপর �ারা তার জনয আেবদন কেরন বা তা েনন: 
 

 িমথযা বা িব�া�কারী িববৃিত িদেয়িছেলন। 
 

  তথয েগাপন কেরিছেলন বা লধিকেয়িছেলন। 
 

- এমন েকােনা কাজ সংঘিত কেরিছেলন যা ফধ ড �যা� আইন, NJ SNAP কাযর্েমর 
িনয়মাবলী অথবা NJ SNAP সধিবা বা অযাে�স িডভাইেসর (েযমন ফযািমিলজ ফা�র  EBT 
কাডর ) বযবহার, উপ�াপনা, হ�া�র, অজর ন, �হণ বা অিকােরর সােথ স�কর যধি েকােনা 
ে�ট আইেনর লংঘন িহেসেব িবেবিচত হয়। 

 
শাি� 

 
ই�াকৃতভােব SNAP িনয়মাবলী লংঘেনর জনয শাি�গিলর মেয অ�ভধর ি হল িন�িলিখত 
সময়কােলর জনয SNAP-এ অংশ�হণ করেত অেযাগয েঘাষণা করা 
 
 12 মাস, �থম বার অপরাের জনয; 
 24 মাস, ি�তীয় বার অপরাের জনয, অথবা SNAP সধিবাগিলর িবিনমেয় েকােনা 

িনয়ি�ত পদাথর েকনােবচার অপরাে �থমবার আদালেত েদাষী সাবয� হওয়ার জনয; 
 10 বছর, একই সােথ অেনকগিল SNAP সধিবা পাওয়ার জনয েকােনা বযিির বাস�ান বা 

পিরচয় স�ে� িমথযা কথা বলা বা ভধ ল তথয েপশ করার জনয; 
 �ায়ীভােব, তৃতীয়বার অপরাের ে�ো, অথবা SNAP সধিবাগিলর িবিনমেয় েকােনা 

িনয়ি�ত পদাথর েকনােবচার অপরাে ি�তীয়বার আদালেত েদাষী সাবয� হওয়ার জনয, 
অথবা $500 বা তার েবিশ মমেলযর SNAP সধিবা িবি্/েকনােবচা করার অপরাে 
আদালেত েদাষী সাবয� হওয়ার জনয, অথবা SNAP সধিবাগিলর িবিনমেয় আে�য়া�, 
েগালা-বারদ বা িবে�ারক �বয েকনােবচার অপরাে আদালেত েদাষী সাবয� হওয়ার 
জনয। 

 
*েকােনা বযিি গরতর অপরা বা অসদাচরণ সং্া� লংঘেন েদাষী �মািণত হেল, আদালত 
অিতিরি 18 মাস িনল�েনর শাি� আেরাপ করেত পাের (যা এই সময়কােলর পের ঘটেব)। 

 
লংঘনকারীেক $250,000 পযর� জিরমানা করা হেত পাের, 20 বছর পযর� কারাব�ী করা হেত পাের 
বা দধেটাই হেত পাের, এবং অনযানয �েযাজয যধিরা�ীয় আইনগিলর অীেন তার িবরেে মামলাও 
করা হেত পাের। 
 
এছাড়াও, পিরবারি েয সম� NJ SNAP সধিবা পাওয়ার অিকারী না হওয়া সে�ও তা েপেয়িছল, 
পিরবােরর অবিশ� সদসযেদর তা েশা িদেত হেব। 
 
P.L. 103-66 ও 104-193 েসই বযিিেদর জনয শাি�র িবান ৈতির কেরেছ যােদর েকােনা 
েফডারাল, ে�ট বা �ানীয় আদালেত েদাষী পাওয়া যােব: 
 
1) NJ SNAP সধিবার িবিনমেয় আে�য়া�, েগালাগিল, িবে�ারক �বয, বা িনয়ি�ত পদাথর েকনা; 
বা   
2) ফযািমিলজ ফা�র  EBT কাডর -এর মাযেম NJ SNAP সধিবা  বযবহার, হ�া�র, অজর ন, বা দখল 
করা, অথবা NJ SNAP সধিবাগিল �তারণামমলকভােব �া� বা হ�া�িরত হেয়েছ তা জানা সে�ও 
অথর�দােনর জনয েসগিল েপশ করা, যিদ তার মমলয $500 বা আেরা েবিশ হয়। 
 

 

                                          শাি�র সতক�করণ 
 
NJ SNAP সধিবার জনয আেবদন করা বা সধিবা পাওয়ার জনয বা সধিবা পাওয়া চািলেয় যাওয়ার 
জনয িমথযা তথয েদেবন না, বা তথয লধেকােবন না। 
 
ফযািমিলজ ফা�র  EBT কাডর গিল বযবহার ক'ের এমন কাউেক NJ SNAP সধিবা েদেবন না বা িবি্ 
করেবন না বা এেত �েবশািকার েদেবন না, িযিন আপনার পিরবােরর জনয েসগিল বযবহার করেত 
অনধেমািদত নন। 
 
অযালেকাহলযধি পানীয় ও তামােকর মেতা অেযাগয িজিনসগিল েকনার জনয অথবা াের েকনা 
হেয়িছল এমন খাবােরর মমলয পিরেশাের জনয েকােনা NJ SNAP সধিবা বযবহার করেবন না। 
 
আপনার পিরবার েয NJ SNAP সধিবা পাওয়ার অিকারী িছল না, তা বযবহার করেবন না। 
 
আপনার পিরবার েয NJ SNAP সধিবা পাওয়ার অিকারী নয় তা পাওয়ার জনয,  ঠকােবন না অথবা 
েকােনা অসৎ কােজ অংশ েনেবন না। 
 
NJ SNAP সধিবার জনয আেবদন করা এবং তা পাওয়ার জনয আপনার স�িত পিরবার-বিহভমর ত 
কাউেক হ�া�র করেবন না।  
 
আিম এই আেবদনপোর ��গিল বধিঝ।  আমার উতরগিল আমার �ান ও িব�াস অনধযায়ী সবরেতাভােব 
সিক ও স�মণর। আিম বধিঝ েয আমার সা�াৎকার েনওয়া হেব, এবং আমােক NJ SNAP অিফেসর 
সে� সহেযািগতা করেত হেব।  আিম শাি�র সতক�করণ বধেঝিছ। আিম বধিঝ েয আিম যা বেলিছ তা 
�মাণ করার জনয আমােক নিথপা �দান করেত হেত পাের।  আিম তা করেত স�ত হি�।  যিদ 
নিথপা লভয না হয়, তাহেল �েয়াজনীয় �মাণ পাওয়ার জনয NJ SNAP অিফস েয বযিি বা সং�ার 
সে� েযাগােযাগ করেত পাের, আিম তার নাম িদেত স�ত হি�।  আিম বধিঝ েয আিম যিদ েকােনা 
অিজর ত আেয়র কথা না জািনেয় থািক,  েসই ে�ো অনিজর ত আেয়র $50.00 এর েবিশ েয েকােনা 
পিরবতর ন, িকংবা আমার �থম েপ-েচক পাওয়ার 10 িদেনর মেয অিজর ত আয় �াি� স�ে� আমােক 
অবশযই িরেপাটর  করেত হেব। আিম বধিঝ েয আমার যিদ েকােনা অিজর ত আয় না থােক, তাহেল 
পিরবােরর গঠেনর সম�   
পিরবতর ন (ছাা অব�া সহ), বাস�ােনর পিরবরতন বা তার ফল�রপ আ�েয়র খরেচর পিরবতর ন, 
চাই� সােপাটর  �দান করা বা তার অথর পিরেশা করার জনয আমার আইিন বাযবাকতার পিরবতর ন, 
আমার যিদ চাই� সােপাটর  �দান করার 3-মােসর কম সময়কােলর েরকডর  থােক এবং েসই পিরবতর ন 
$50.00-এর েবিশ হয় েসই ে�ো আিম েয পিরমাণ চাই� সােপাটর  �দান কির তার েকােনা পিরবতর ন, 
গািড় েকনা বা আমার পিরবােরর স�েদর েকােনা বৃিে (েসিভংস ও েচিকং অযাকাউে, হােত থাকা 
নদগ অথর, �ক বা এককালীন অথর�দান, েকােনা গািড় িবি্ বা িবিনময় করার মাযেম �া� নগদ 
অথর) স�ে� আমােক অবশযই িরেপাটর  করেত হেব, যিদ এগিল আমার স�েদর সেবরাা সীমােক �শর বা 
অিত্ম কের যায়।  আিম বধিঝ েয আিম যিদ অিজর ত আেয়র িবষেয় িরেপাটর  কের থািক, িকংবা আিম 
যিদ ছয় মােসর িরেপাির ং-এ থািক, তাহেল আমােক আমার মািসক েমাট আেয়র শধ েসই পিরবতর ন   
স�ে�ই িরেপাটর  করেত হেব, যা যধিরা�ীয় দাির�য সীমার 130 শতাংশেক অিত্ম কের।   আমার 
কম� আমােক েসই সীমার একি িব�ি� �দান করেবন।   আিম আেরা বধিঝ েয NJ SNAP সধিবার 
জনয আমার আেবদেনর িবষেয় গহৃীত িসোে�র একি নযাযয শনািনর জনয আিম অনধেরা করেত 
পাির।  আমার যিদ NJ SNAP সধিবার িবষেয় আেরা তথয �েয়াজন হয়, তাহেল আিম কাউিের NJ 
SNAP অিফেস েযাগােযাগ করেত পাির। 
 
আিম বধিঝ েয আমার েকেস গহৃীত েকােনা পদে�েপর সােথ আিম যিদ িভ�মত হই, েসই ে�ো আিম 
অথবা আমার �িতিনি একি নযাযয শনািনর জনয েমৗিখক বা িলিখতভােব অনধেরা করেত পাির। 
আমার েবেছ েনওয়া েয েকােনা বযিি শনািনেত আমার েকসি উপ�াপনা করেত পােরন।  
 
NJ SNAP বাযতামমলক িনেয়াগ এবং �িশ�েণর অংশ�হণকারী 
 
NJ SNAP পিরবােরর িকছধ  সদসয িনেয়াগ এবং �িশ�েণর কাযর্েম েরিজ�ার করেত ও অংশ িনেত 
বায হেবন, যিদ না সধিনিদর �ভােব তােদর ছাড় েদওয়া হেয় থােক।  যারা েরিজ�ার করেত বায, তারা 
কােজর আবশযকতাগিল মানয করেত বযথর হেল, িন�িলিখত শাি�গিলর মধেখ পড়েবন: 
1) 1ম লংঘেনর ফল�রপ কমপে� 1 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়; 
2) 2য় লংঘেনর ফল�রপ কমপে� 3 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়; 
3) 3য় ও পরবত� লংঘনগিলর ে�ো কমপে� 6 মােসর জনয অেযাগয েঘাষণা করা হয়। 
 
 
U.S. নাগিরক�/আইনস�ত িভনেদশী অব�া 
(WFNJ, েমিডেকইড, ও NJ SNAP কাযর্েমর উে�েশয) 
 
U.S.-এর নাগিরক নন এমন �েতযক বযিির জনয, আপনােক কাউিে ওেয়লেফয়ার অিফসেক   
বধযেরা অফ িসিেজনিশপ অযাা ইিমে�শন সািভর স (BCIS)-এর কাগজপা অথবা সরকারী এেজি� অনয 
েয সব নিথপােক আপনার অিভবাসন অব�ার �মাণ িহেসেব িনরারণ কের তা েদখােত হেব। BCIS 
িভনেদশী অব�ার সতযতা যাচাই করেত পাের যার জনয এই আেবদেনর ফমর েথেক BCIS-এর কাছে◌ 
িনিদর � িকছধ  তথয জমা িদেত হেব।  BCIS-এর কাছ েথেক �া� তথয আপনার পিরবােরর েযাগযতা ও 
সধিবার মাাােক �ভািবত করেত পাের। আপনােক অবশযই �তযয়ন করেত হেব েয পিরবােরর �েতযক 
সদসয U.S. এর নাগিরক অথবা আইনস�ত অিভবাসী িহেসেব U.S. এ বসবাস করেছন। 
 

 



                       WFNJ-1J (সং. 10/14) (পাতা 12 এর 11) 
 

�া�র করার আেগ, িনেচর িববিৃতগিল পড়ধন।  আপিন যিদ বধঝেত না পােরন 
অথবা আপনার েকােনা �� থােক, তাহেল অনধ�হ কের িজ�াসা করন। 

 
 আিম (আমরা) স�ত হি� েয আিম (আমরা) এই ফেমর েয িববৃিতগি্ িদেয়িছ তা আমার (আমােদর) �ান অনুযায়ী সবরেতাভােব সতয ও স�ূণরন  আিম (আমরা) জািন েয আমার (আমােদর) অব�া স�ে� িমথযা ব্া, �েয়াজনীয় 

তথয িদেত বযথর হওয়া,  অথবা অনযেদর তথয ্ুেকােত ব্া আইেনর িবরেে, এবং এর ফে্ আমার (আমােদর) িবরেে আইিন মাম্া করা হেত পােরন 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয,  কাউি� ওেয়্েফয়ার এেজি�, ও/বা িডিভশন অফ ফযািমি্ েডেভ্পেম� ও/বা িডিভশন অফ েমিডেক্ অযািস�যা�, ও েহ্থ সািভর েসস আমার (আমােদর) েদওয়া 

তেথযর সতযতা যাচাই করেত পােরন 
 
 আিম/আমরা এত�ারা কাউি� ওেয়্েফয়ার এেজি�, িডিভশন অফ ফযািমি্ েডেভ্পেম� ও/বা িডিভশন অফ েমিডেক্ অযািস�যা�, ও েহ্থ সািভর েসসেক এমন েয েকােনা বযিি বা অনযানয সূেপর সে� 

েযাগােযাগ করার অিধকার �দান করিছ, িযিন আমার (আমােদর) অব�া সমবে� অবগত থাকেত পােরন (IRS, ে�ট ও �ানীয় চাই� সােপাটর  এেজি�, েসাশযা্ িসিকওির্ ওেয়জ অযা� েবিনিফট 
ফাই্, ে�ট ওেয়জ অযা� আনএম�য়েম� ফাই্, ে্িডট িরেপা র্ ং সািভর েসস, এবং িনেয়াগকতর া, বযাংক বা অনযানয প�গি্েক অাভুর ি করেত হেব), যার একমাপ উে�শয হ্ আমার (আমােদর) 
েদওয়া িববৃিতগি্র সতযতা �িতপাদন করান  আিম (আমরা) বুিঝ েয, আয় ও েযাগযতা স�েকর  �া� েয েকােনা তথয আমার (আ্মােদর) েযাগযতা অবযাহত থাকা িনধরারেণর জনয বযবহার করা হেবন    

 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, ওয়াকর  ফা�র  িনউ জািসর অযাা, পাি�ক ্' 1997 c.13, c.14, c.37 ও c.38 অনুযায়ী, বােজট ইউিনেটর সম� ভিবষযত সদসযেক সরকারী সহায়তার জনয আেবদেন অাভুর ি করা হেব যােদর অাভুর ি 

করা আবশযক, তা মূ্ আেবদেনর তািরেখর পের জ�সূেপ, দতক �হেণর সূেপ বা বােজট ইউিনেটর সে� থাকেত শর করার সূেপ েযভােবই েহাক না েকনন 
 
 আিম (আমরা) জািন েয, সরকারী সহায়তা (েমিডেকইড সহ), NJ SNAP সুিবধা, েহাম এনািজর  অযািস�যা� সুিবধা, ইউিনভাসরা্ সািভর স ফা� সুিবধা এবং আিম অনয েয সব সুিবধাগি্র জনয েযাগয হেত পাির েসগি্র জনয 

আমার (আমােদর) করা আেবদেনর �সে� আমার (আমােদর) েদওয়া েয েকােনা তথযেক বযবহার করা হেবন 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, এই আেবদন্ যিদ WFNJ ে�ণীর জনয গৃহীত হয়, তাহে্ আ্মােক (আমােদর) এবং আমার (আমােদর) পিরবােরর সক্ সদসযেক িনউ জািসর ওয়ান �প েকিরয়ার েস�াের নিথভুি করা হয়, এবং িশ�া, 

�িশ�ণ, বৃিতমূ্ক মূ্যায়ন ও চাকিরেত িনেয়ােগর কাযরক্াপগি্েত অংশ�হণ করা আবশযক হেত পােরন 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, েহাম এনািজর  অযািস�যা�-এর জনয �দত সম� অথর যুিরা�ীয় তহিবে্র ্ভযতার ওপর িনভর রশী্ন 

 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, েহাম এনািজর  অযািস�যা�-এর জনয �দত সম� অথর িহ্ং/কি্ং এনািজর  েকনার উে�েশয বযবহার করেত হেবন 
 
 আিম/আমরা আমার অিধকার ও দািয়�গি্ স�ে� তথয েপেয়িছ এবং আমােক (আমােদর) েসগি্ বযাখযা করা হেয়েছ, যিদ তা �েয়াজন হয়ন (WFNJ হযা�বুক েদখুন) 
 
 আিম (আমরা) বসবােসর অব�া, পিরবােরর অব�া, বা েয েকােনা উৎস েথেক �া� অেথরর (ছয় মােসর িরেপাটর  করার বাধযবাধকতার অধীন অিজর ত আয় ছাড়া) েকােনা পিরবতর ন স�ে� কাউি� ওেয়্েফয়ার এেজি�েক অিব্ে� 

জানােত স�ত হি�, যখন পরেযাজযন  (WFNJ হযা�বুক েদখুন) 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, আিম (আমরা) যিদ কাউি� ওেয়্েফয়ার এেজি� �ারা গৃহীত েকােনা পদে�েপর বযাপাের স�� না হই, েসই ে�েপ আিম (আমরা) বা আমার (আমােদর) �িতিনিধ েমৗিখক বা ি্িখতভােব এক্ নযাযয 

শনািনর অনুেরাধ করেত পাির।  আমার (আমােদর) েবেছ েনওয়া েয েকােনা বযিি শনািনেত আমার েকস্ উপ�াপনা করেত পােরন। 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয,  শধুমাপ WFNJ ও েমিডেকইড-এর উে�েশয এই আেবদেন �া�র করার পের,  আিম (আমরা) পিরবােরর অনয েয সব সদেসযর জনয সহায়তার আেবদন করিছ বা �হণ করিছ তােদর বা আমার জনয অনয 

েকােনা বযিির েথেক সহায়তার অিধকার কাউি� ওেয়্েফয়ার এেজি�েক �দান করিছ, জেম যাওয়া েয েকােনা বেকয়াও এর অাভুর িন 
 
 আিম (আমরা) বুিঝ েয, িচিকৎসা সহায়তার জনয েযাগযতার এক্ শতর  িহেসেব, িবেবচনা করা হয় েয আিম (আমরা)  েকােনা আদা্ত বা �শাসিনক আেদশ �ারা িনধরািরত িচিকৎসা পিরচযরার উে�েশয সহায়তার অিধকার এবং 

েকােনা তৃতীয় পে�র েথেক িচিকৎসা পিরচযরার জনয অথর �দােনর অিধকার কিমশনারেক �দান কেরিছন 
 
 যুিরা�ীয় আইন ও U.S. িডপাটর েম� অফ অযাি�কা্চার (USDA) ও U.S.  িডপাটর েম� অফ েহ্থ অযা� িহউমযান সািভর েসস (HHS)-এর নীিত অনুযায়ী, এই �িত�ােন জািত, বণর, েদশীয় মূ্, ি্�, বয়স, বা অ�মতার 

িভিতেত ৈবষমযমূ্ক আচরণ করা িনিষে।  ফুড �যা� আইন ও USDA নীিতর অধীেন, ি্�গত পিরচয়, ধমর, �িতেশাধ, ৈববািহক অব�া, পিরবার বা মা-বাবার অব�া, েযৗন আকষরেণর েঝাঁক, সরকারী সহায়তা েথেক উপাজর ন 

�াি�, িজন সং্াা তথয বা রাজৈনিতক িব�ােসর িভিতেতও ৈবষমযমূ্ক আচরণ করা িনিষে।  ৈবষময সং্াা অিভেযােগর ফমরগি্ অন্াইেন www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html-এ, বা েয েকােনা USDA 

অিফস েথেক, বা (866) 632-9992 ন�ের েফান কের পাওয়া যায়।  বিধর, �বণশিি কম িকংবা কথা ব্ার অ�মতা আেছ এমন মানুষরা েফডারা্ িরে্ সািভর স-এর মাধযেম USDA-এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন (800) 

877-8339 ন�ের; বা (800) 845-6136 ন�ের (�যািনশ)।  ফেমর েয সব তেথযর জনয অনুেরাধ করা হেয়েছ েসই সম� তথয সহ আপিন এক্ িচিও ি্খেত পােরন।  স�ূণর করা অিভেযােগর ফমর বা িচিগি্ ি্িখতভােব 
এখােন জমা েদওয়া যায়: 

 
HHS, Director     US Department of Agriculture  Office of the Director   
Office for Civil Rights, Room 515-F   Director, Office of Adjudication Division of Family Development 
200 Independence Avenue, S.W.  বা         1400 Independence Ave. SW   বা New Jersey Department of Human Services 
Washington, D.C. 20201    Washington, D.C. 20250- 9410 P.O. Box 716 
ভেয়স (202) 619-0403 / TTY (800) 537-7697  ফযা� (202) 690-7447  Trenton, New Jersey 08625 

      program.intake@usda.gov        
  

�া�র 
করার আেগ 
স�মণর করন 

 
আিম (আমরা) এই ফেমরর 10 পাতায় গর�পূণর িব�ি� পেড়িছ যা NJ SNAP সং্াা শাি�র সতক�করণ ও নাগিরক�/আইনস�ত িভনেদশী অব�া্র 
�িত িনেদরশ করেছন  (  ) হযাঁ   (  ) না 

 
 আিম (আমরা) �তযয়ন করিছ েয আিম (আমরা) এই িববৃিতগি্ পেড়িছ ও এগি্র িবষেয় স�ত হি� এবং পূণররেপ উপ্ি� কির েয ওেয়্েফয়ার এেজি� আমার (আমােদর) িববৃিতর সতযতা ও িনভুর ্তার উপের িনভর র কেরন 
 
 আিম (আমরা) শপথভে�র শাি�র অধীেন, িনেচ আমার (আমােদর) নাম(গি্) �া�র করার মাধযেম �তযয়ন করিছ েয, আিম (আমরা) এবং পিরবােরর েসই সম� সদসয যােদর জনয আিম (আমরা) NJ SNAP সুিবধার জনয 

আেবদন করিছ, তারা U.S.-এর নাগিরক অথবা আইনস�ত অিভবাসী মযরাদা�া� িভনেদশী বযিিন 
 
 আিম (আমরা) শপথভে�র শাি�র অধীেন �তযয়ন করিছ েয, NJ SNAP কাযর্ম ও/বা WFNJ কাযর্েমর জনয আবে◌দেনর �সে� আমার (আমােদর) উতরগি্ আমার (আমােদর) �ান অনুযায়ী সবরেতাভােব সিক ও 

স�ূণরন 
 
 আিম (আমরা) WFNJ কােজর বাধযবাধকতাগি্র িবষেয় এেজি�র �িতিনিধর �ারা এক্ ধারণা েপেয়িছ, যিদ �েযাজয হয়ন 

        __  আমার সামেন শপথ িনেয়েছন ও �া�র কেরেছন 
আেবদনকারীর �া�র  তািরখ 
                                2_____ সাে্র এই ________তম িদেন   
সহ-আেবদনকারীর �া�র  তািরখ      _____________________________   
             (এেজি�র �িতিনিধ)    
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গর�পমণর িব�ি� 

NJ SNAP আয় িবেয়াজেনর অবযাহিত 
 
আপিন অথবা পিরবােরর অনয েকােনা সদসয িন�িলিখত েয সম� খরচগিল পিরেশা করেছন, আপিন 
যিদ তা িরেপাটর  করেত বা তার সতযতা �িতপাদন করেত বযরথ হন, তাহেল আমরা তার অথর এই ের 
েনব েয আপিন এই িরেপাটর  না করা খরচগিলর জনয আেয়র িবেয়াজন েপেত চান না। 

 
• আপিন যিদ েকােনা িশশ বা অনয িনভর রশী্ বযিিেদর পিরচযরার মূ্য �দান কেরন, যােত পিরবােরর একজন সদসয 

কাজ করেত, চাকির খুঁজেত পােরন, িকংবা চাকিরর জনয ��ত হওয়ার উে�েশয �িশ�ণ বা িশ�ামূ্ক �ােস 
উপি�ত থাকেত পােরন,   েসই ে�েপ িনভর রশী্ বযিিেদর পিরচযরার খরচন 

 
• ে�সি্পশন অনুযায়ী ওষুধ, �া�য বা হাসপাতাে্ ভিতর র িবমা, চশমা বা আয়ার পিরচযরা সহ,  েয সম� েমিডকা্ 

বা েড�া্ খরেচর জনয অথর েশাধ েদওয়া হয় নান 
 
• েকােনা আইিন বাধযবাধকতার অধীেন পিরবােরর একজন সদসয েয চাই� সােপােটর র অথর �দান করেছন, যার মেধয 

বেকয়া থাকা অথর�দানও অাভুর ি; অথবা 
 
• ভাড়া, ইউ্ি্্ (সং�াপেনর খরচ সহ), স�িত কর, বািড়ওয়া্ার িবমা, এবং �াকৃিতক িবপযরেয়র কারেণ 

আপনার বািড়র �িত েমরামত করার খরচগি্র মেতা আ�য় সং্াা বযয়ন 
 

NJ SNAP-এর জনয আেবদন করার সময় আপিন যিদ আমােদর না বে্ন (বা �িতপাদন কেরন) েয 
আপিন এই খরচগি্র মেধয েকােনা্ বহন করেছন, এমন িক তাহে্ও আপিন পরবত�কাে্ এক্ 
আয় িবেয়াজন েপেত পােরন, যিদ আপিন আমােদর বে্ন (বা �িতপাদন কেরন) েয আপিন এই 
খরচগি্র মেধয েকােনা্ �দান করেছনন আপিন েয মাসগি্েত আমােদর জানান িন েয আপিন এই 
খরচগি্ বহন করিছে্ন, িবেয়াজন্ অতীেতর েসই মাসগি্র জনয �েযাজয হেব নান 

 
পিরবােরর কতর ার �া�র          

 
 

আজেকর তািরখ           
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